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 ادامه تفسیر سوره بقره 

 اشاره

 27ص: 

 28ص: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 (80آیه )

 اشاره

وقالوا لن تمسنا النار إال أیاما معدوده قل أتخذتم عند اهلل عهدا فلن یخلف اهلل عهده أم 

 ( 80تقولون علی اهلل ما ال تعلمون )

و یهود گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید. بگو: آیا پیمانی 

یا چیزی را که نمی  -از خدا گرفته اید . و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد 

 دانید به خدا نسبت می دهید؟! 

 توضیح واژگان 

بعضی گفته اند: کلمه »لن« برای تأبید و همیشگی در نفی است، یعنی هرگز، به دلیل آیه 

 ای که می فرماید: 

 (1))لن ترانی (
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 هرگز مرا نخواهی دید. 

 29ص: 

 
 . 143سوره اعراف، آیه  -1

 ولی بیشتر علما گفته اند که »لن« برای تأکید در نفی است. 

کلمه »مس« به معنای الصاق و نزدیک شدن دو چیز به هم است به طوری که جدایی و 

 فصلی بین آنها نباشد. 

 منظور هفت روز است.  »أیاما معدوده« یعنی چند روزی. بعضی گفته اند:

بعضی دیگر گفته اند: »منظور چهل روز است.« ولی در قرآن مقداری برای آن معین 

 نشده است. 

این کالم یهودیها نشانه انکار خلود و جاودانگی یهودیان در عذاب است. بحث خلود 

 (2)گذشت.(1)کفار و مشرکان در عذاب، در تفسیر آیه شریفه )ولهم عذاب عظیم(

همزه »أتخذتم« همزه استفهام است و از این رو با فتحه آمده است و در اصل » أاتخذتم« 

 ، حذف شده است. بوده که همزه دوم چون همزه وصل بوده

مراد از اتخاذ عهد و گرفتن پیمان این است که خداوند با آنها عهد نموده باشد که بیش 

 از چند روز آنان را در دوزخ عذاب نکند. 
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البته اگر خداوند چنین عهدی نموده بود تخلف نمی کرد؛ چرا که در آیه دیگری می 

 فرماید: 

 (3))إنک ال تخلف المیعاد ( 

 تو هیچ گاه از وعده خود، تخلف نمیکنی. 

 30ص: 

 
 . 7سوره بقره، آیه  -1

 از همین تفسیر . 368ر.ک: جلد یکم صفحه  -2

 . 194سوره آل عمران، آیه  -3

چنان که بنده نیز اگر با خدا عهدی ببندد حرام است تخلف کند و اگر تخلف کرد باید 

 کفاره بدهد. 

 درباره کلمه »ام« دو احتمال وجود دارد:

.ام متصله که به ما قبلش متصل و مربوط است و مقابل و لنگه دیگر استفهام و سؤال را 1

بیان می کند. در این صورت معنای آیه این است که این گفتار شما که » خدا شما را جز 

چند روزی عذاب نمی کند « از این دو وجه خالی نیست و چون وجه اول باطل است و 

ند، ناچار سخن آنها مصداق وجه دوم است که به خدا افترا یهود از خدا عهدی نگرفته ا

 و دروغ بسته اند.
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. ام منقطعه که به معنای »بل« است؛ یعنی این کالم شما افترا و دروغ بستن بر خدای 2

 متعال است. 

 آیا عذاب دوزخ همیشگی است؟ 

ید که شاید کسی اشکال کند و بگوید: این سخن یهود همان اعتقادی است که شما دار

مؤمن اگرچه بسیار گناه داشته باشد در صورتی که با ایمان از دنیا برود، همیشه در عذاب 

نخواهد ماند و به واسطه ایمانش نجات پیدا خواهد کرد. یهود هم می گویند: ما در عذاب 

 همیشگی نیستیم و بیش از چند روزی در عذاب درنگ نمی کنیم. 

سخن آنها و اعتقاد ما فرق بسیاری است؛ زیرا مشکل در پاسخ این اشکال می گوییم: بین 

کار آنها در اصول دین است و بر آنها الزم است که در معجزه ی مدعی نبوت فکر کنند 

 و با عنایت به صفات آن حضرت که در کتب خود دیده و

 31ص: 

 شنیده و معجزاتی که از او مشاهده نموده اند، نبوت آن حضرت را تصدیق کنند. 

سخن ما مشروط به تحصیل اعتقاد به اصول دین و حفظ ایمان و بقای آن است و میان 

 این دو سخن، تفاوت بسیار است. 

 (81آیه )

  (81بلی من کسب سیئه وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون )

 (82آیه )
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 اشاره

 ( 82والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنه هم فیها خالدون )

آری، کسانی که بدی و گناه به دست آورند و آثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گیرد، 

 آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. 

اند، آنان اهل بهشت هستند و همیشه  و آنها که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده

 در آن خواهند ماند. 

 توضیح واژگان 

 کلمه »بلی« در جواب و رد یهودیان است که گفتند: )لن تمسنا النار( . 

که هر دو برای جواب به کار می رود . این است که بلی« در  -فرق بین »بلی« و »نعم« 

 باشد، می آید و معنای  جواب نفی یا استفهامی که همراه با جحد و انکار

 آن، ابطال و رد نفی است، مانند آیه ای که می فرماید: 

 32ص: 

 (1))زعم الذین کفروا أن لن یبعثوا قل بلی وربی ( 

 کسانی که کفر ورزیدند پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. 

 بگو: آری، به پروردگارم سوگند برانگیخته خواهید شد. 

 و آیه ای که می فرماید: 
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 (2))الست بربکم قالوا بلی (

ا نیستم؟ گفتند: چرا، گواهی میدهیم. در آیه اول، کافران، و فرمود: آیا من پروردگار شم

مبعوث شدن را نفی می کنند و خداوند در جواب آنها با کلمه »بلی« پندار آنها را رد می 

 کند؛ یعنی چنین نیست و شما مبعوث می شوید. 

 در آیه دوم، همزه استفهام همراه با نفی آمده، یعنی آیا من پروردگار شما نیستم؟ در

 جواب گفتند: بلی، تو پروردگار ما هستی. 

ولی کلمه »نعم« برای تصدیق مفاد جمله و گفتار است؛ یعنی پس از کالم مثبت و منفی، 

چه خبر باشد و چه استفهام، می آید و محتوای آن را تصدیق می کند، مانند آیه ای که 

 می فرماید: 

 (3))فهل وجدتم ما وعد بکم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم 

 آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید ؟! 

 می گویند: آری. 

 کلمه »بلی« در آیه مورد نظر ما برای ابطال نفی جمله وکن تمتا الثاژه آمده 

 33ص: 

 
 .7سوره تغابن ، آیه  -1

 .172سوره اعراف، آیه  -2
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 . 44همان، آیه  -3

است؛ یعنی این گفتار شما باطل است و حقیقت این است که هر کس بدی کسب کند 

 و گناهش او را احاطه نماید، او اهل دوزخ و در آن جاودان خواهد بود. 

 منظور از احاطه گناه چیست؟ 

 مراد از سیئه و گناه در این جا، شرک است. 

 بعضی دیگر می گویند: منظور گناه کبیره است. 

 می گویند: منظور اصرار بر گناه است.  برخی دیگر

 درباره احاطه خطیئه برخی می گویند: منظور کثرت معصیت است. 

ولی واقع سخن این است که منظور از احاطه خطیئه این است که معصیت به حدی باشد 

که بر قلب احاطه و استیال پیدا کند به طوری که نور ایمان را از دل ببرد؛ زیرا هر کس 

ب کند و از آن توبه ننماید و بر آن پافشاری کند در قلب او سیاهی پیدا خواهد گناه کس

شد و هر چه بیشتر بر گناه اصرار کند آن سیاهی بیشتر خواهد شد به حدی که گناه تمام 

قلب او را سیاه کند. در این حالت است که همه دل او را فرا خواهد گرفت و دیگر نور 

د بود و البته چنین کسی در عذاب دوزخ جاودان خواهد رستگاری در پیشانی او نخواه

 بود. 

در دل او  -گرچه به مقدار اندکی  -ولی اگر گناه تمام قلب او را فرا نگیرد و نور ایمان 

 باشد در عذاب جاودان نخواهد بود. 
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بنابراین، امکان دارد منظور از سینه و گناه، مطلق معصیت و گناه باشد و مراد از »خطیئه« 

التی باشد که بعد از کسب گناه بر قلب انسان عارض می شود که اگر انسان بعد از ح

 کسب گناه توبه کند، آن حالت محو می شود و اگر بر گناه اصرار ورزد 

 34ص: 

 آن حالت زیاد می شود به اندازه ای که به مرتبه احاطه بر قلب برسد. 

ه در ذیل آیات مشابه مطالبی بیان گفتنی است که درباره تفسیر دیگر واژگان این دو آی

 شده است، هم چون آیه ای که می فرماید: 

 (1))والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا أولئک أصحاب النار ... 

همیشه در آن و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، آنان اهل دوزخند و 

 خواهند بود .... 

 و آیه ای که می فرماید: 

 (2)) وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ... 

به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده اند، بشارت ده که باغ هایی از 

 نهرها از زیر درختانش جاری است.  بهشت برای آنهاست که

 35ص: 

 
 .39سوره بقره، آیه  -1
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 .25همان، آیه  -2

 (83آیه )

 اشاره

وإذ أخذنا میثاق بنی اسرائیل ال تعبدون إال اهلل وبالوالدین إحسانا وذی القربی والیتامی 

والمساکین وقولوا للناس حسنا وأقیموا الصاله وآتوا الزکاه ثم تولیتم إال قلیال منکم وأنتم 

 (83معرضون)

تش نکنید و )به یاد آورید( زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را پرس

و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و با مردم به خوبی سخن بگویید 

 اعراض حالت به ۔و نماز را به پا دارید و زکات بپردازید. سپس همه شما به جز عده کمی 

 . کردید سرپیچی

 منظور از پیمان چیست؟

از »اخذ میثاق« اوامر و دستوراتی  جمله »وإذ أخذنا« بر آیات پیشین عطف است. منظور

است که توسط پیامبران بر بنی اسرائیل نازل شده و از آنها عهد و پیمان گرفته شده که 

 به آن دستورات عمل نمایند. 

 اشارهای ادبی 

جالب است که آغاز آیه به صورت غیاب است و از جمله »ال تعبدون« به صورت خطاب 

تغبون« به صورت خبر است و از جمله »قولوا للناس« به می شود. از طرف دیگر جمله »ال 

 صورت انشا در آمده است. 
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 این ها مواردی از محسنات بدیعی است که به کالم، لطف خاصی می بخشد و 

 36ص: 

 در آیات قرآن کریم از این گونه محسنات بسیار دیده می شود. 

 استفاده های تفسیری 

 اشاره

ی اسرائیل است و مطالب یاد شده، جزء میثاق ها و پیمان گفتنی است که آیه خطاب به بن

های آنهاست، ولی آن مطالب از اموری است که در همه شرایع ثابت بوده است. این 

سخن از بسیاری از آیات و روایات استفاده می شود و بر طبق آن، برهانهای عقلی نیز 

 شرح هر یک می پردازیم.  ثابت است. آن پیمانها در طی هشت جمله بیان شده است که به

 1.توحید عبادی 

جمله »ال تعبدون إال اهلل( درباره توحید عبادی است؛ یعنی برای خدا در عبادت شریک 

 قرار ندهید و این، همان مفاد کلمه »ال إله إال اهلل« است. 

 جمله »ال تعبدون« جمله خبری است و از آن نهی اراده شده و جمله خبری که 

 از آن اراده انشا بشود، تأکید بیشتر و رساتری از خود جمله انشایی دارد. 

. نیکی به پدر و مادر در جمله »وبالوالدین إحسانا« کلمه »إحسانا« مصدری است که از فعل 2

آیه یا این گونه می شود: »و تحسنون بالوالدین« و یا  محذوف نیابت دارد. بنابر این معنای

 این گونه می شود: »احسنوا بالوالدین«. 
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 37ص: 

 نیکی به پدر و مادر در نگاه قرآن 

البته نیکی به پدر و مادر و حرمت عقوق آنها در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات 

 ذکر شده است. برای نمونه خداوند متعال می فرماید: 

)وقضی ربک أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندک الکبر أحدهما أو 

 (1)کالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال کریما. 

و پروردگارت مقرر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از 

آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، به آنها »آف« مگو و بر آنها فریاد مزن 

 و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!

 (2)کما ربیانی صغیرا  )واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ار حمهما

و بال تواضع خویش را از سر محبت و لطف، در برابر آنان فرود آور و بگو: پروردگارا 

همان گونه که آنها مرا در دوران کودکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده. نیز 

 اء می فرماید: خدای سبحان در سوره نس

 (3)) واعبدوا اهلل وال تشرکوا به شیئا وبالوالدین إحسانا ( 

 38ص: 

 
 23سوره اسراء، آیه  -1
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 24همان، آیه  -2

 . 36سوره نساء، آیه  -3

 د و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید. و خدا را بپرستی

 نیکی به پدر و مادر از نظر روایات 

 اشاره

در این زمینه احادیث فراوانی از پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه هد )علیهم السالم( 

 علیه و آله( می رسیده است که چند نمونه را می آوریم. در حدیثی پیامبر اکرم )صلی اهلل

 فرماید: 

 (1)کن بارا واقتصر علی الجنه وإن کنت عاقا فظا فاقتصر علی النار؛

با پدر و مادر رفتار نیکو داشته باش و در بهشت ما وارد شو، و اگر عاق و جفاکار و 

 سخت دل باشی با آتش دوزخ بساز. 

 حضرتش در حدیث دیگری می فرماید: 

إیاکم وعقوق الوالدین، فإن ریح الجنه توجد من مسیره ألف عام، وال یجدها عاق وال 

 (2)قاطع رحم 

از آزردن پدر و مادر و عاق شدن آنها بپرهیز؛ چرا که بوی بهشت از مسافت هزار سال 

عاق پدر و مادر و قطع کننده رحم وپیوند خویشاوندی بوی بهشت استشمام می شود، ولی 

 را استشمام نمی کنند... 
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 هم چنین حضرت فرمود: 

 (3)کل المسلمین یرونی یوم القیامه إال عاق الوالدین...

 39ص: 

 
 . 2حدیث  348ص  2الکافی: ج  -1

 .6حدیث  349ص  2همان: ج  -2

 . 202ص  2جامع السعادات: ج  -3

همه مسلمانان در روز رستاخیز به دیدار من نایل می آیند مگر کسی که عاق پدر و 

 مادرش باشد.... در حدیثی قدسی آمده که خداوند متعال فرموده است: 

 (1)اع مکانی، لو أن العاق لوالدیه یعمل بأعمال األنبیاء لم اقبلها منه؛بعزتی وجاللی وارتف

به عزت و شکوه و جالل و جایگاه واالیم سوگند که اگر عاق والدین اعمال پیامبران را 

 انجام دهد، از او نمی پذیرم! 

 در روایت دیگری خدای متعال به موسی به این گونه وحی فرمود: 

 (2)من بر والدیه وعقنی کتبته برا، ومن برنی وعق والدیه کتبته عاقا 

هر کس به پدر و مادر خود نیکی کند، ولی نسبت به من عاق باشد، او را نیکوکار مینویسم 

 و هر کس به من نیکی کند، ولی نسبت به پدر و مادرش عاق باشد، او را عاق مینویسم. 

 و در حدیثی دیگر رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: 
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 (3)بر الوالدین أفضل من الصاله و الصوم والحج والعمره والجهاد فی سبیل اهلل 

 . است برتر خدا راه در جهاد و عمره حج، ،ہنیکی به پدر و مادر از نماز، روز

 40ص: 

 
 همان.  -1

 همان.  -2

  203ص  2همان: ج  -3

 هم چنین حضرتش فرمود: 

 (1)من أصبح مرضیه ألبویه أصبح له بابان مفتوحان إلی الجنه :

هر کس بامداد خود را با خشنودی پدر و مادرش آغاز کند، دو در به سوی بهشت به 

 رویش گشوده میشود. 

البته منظور از بر و احسان به پدر و مادر، احترام و اکرام و بزرگداشت آنها، در خدمت 

آنها بودن، خوش صحبتی با آنها، دعا و طلب مغفرت برای آنها، رفع نیاز آنها و پرداختن 

قرض های آنهاست. نیز آنچه از آنها فوت شده، اداکند؛ قبل از درخواست به آنها عطا 

نگیرد و صدا به روی آنها بلند نکند؛ با آنها روی ترش ننماید و اظهار  کند؛ بر آنها پیشی

 خستگی و بیزاری و رنجش و گله و شکایت نسبت به آنها از وی سر نزند. 
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کوتاه سخن این که اطاعت از آنها را بر خود الزم بداند حتی در مستحبات ومباحات و 

محرمات شرعی. البته این مسئله  مخالفت آنها را حرام بداند، مگر در واجبات عینی و

 فروع بسیاری دارد که در علم فقه بحث شده است. 

 . نیکی به خویشاوندان و نزدیکان 3

کلمه »ذی القربی« بر »بالوالدین« عطف است؛ یعنی »بذی القربی احسانا « منظور از ذی 

فرزندان فرزندان  القربی، ارحام و خویشاوندان انسان هستند و ارحام عبارتند از : فرزندان و

تا نسل پایین و نیاکان تا نسل باال؛ چه از طرف پدر و چه از طرف مادر. همین طور 

 مادربزرگ ها، عموها، عمهها، دایی ها، خاله ها و 

 41ص: 

 
 همان.  -1

 فرزندان آنها، برادران و خواهران. 

خالصه این که ارحام، تمام طبقات سه گانه ارث را که به واسطه خویشاوندی ارث می 

 برند، شامل می شود. 

منظور از احسان به »ذی القربی« همان صله رحم است که در ذیل آیه شریفه )ویقطعون 

 (2)بیان آن گذشت. (1)ما أمر اهلل به أن یوصل(

 تذکر 
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ذی القربای پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( که محبت و مودت نسبت به آنها واجب و 

ؤمنین مزد رسالت و از لوازم ایمان است، طبق روایات پیامبر اکرم و ائمه طاهرین، امیرالم

و صدیقه طاهره و یازده امام معصوم )علیهم السالم(هستند، چنان که مراد از اهل بیت و 

 عترت نیز آن بزرگواران هستند. 

 حکم خویشاوندان کافر 

سخن دیگر آنکه اگر ذی القربی و رحم انسان، کافر یا معاند و مخالف مذهب باشد، 

یند: این آیه مخصوص اهل ایمان احسان به آنها چگونه است؟ بعضی از مفسران می گو

 است. 

 برخی دیگر می گویند: این آیه نسبت به مؤمن و کافر، عام است و شامل همه می شود. 

 42ص: 

 
 .27سوره بقره، آیه  -1

  302ر.ک: جلد دوم، صفحه  -2

 آیه سیف نسخ شده است.  بعضی دیگر می گویند: اگرچه آیه عام است، ولی عموم آن به

البته همین کالم درباره والدین نیز جاری است و توضیح آن در جمله )وقولوا للناس 

 حسنا( بیان خواهد شد، ان شاء اهلل. 

 اگر احسان به خویشاوندی موجب ایذای دیگری بشود، چه باید کرد؟ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 اشاره

موضوع دیگر این که اگر میان ذی القربی اختالف باشد به طوری که احسان به یکی 

 موجب ایذا و اذیت دیگری بشود، چه باید کرد؟ 

در این گونه موارد باید باب تزاحم مراعات بشود، به این معنا که انسان بایستی طرف اهم 

 و مهم تر را در نظر بگیرد. البته در فرض تساوی و عدم امکان 

 جمع، انسان مخیر است. 

 . نیکی به یتیمان کلمه »الیتامی« بر »بالوالدین« عطف است؛ یعنی »وبالیتامی احسانا« . 4

یتیم از نظر لغوی، کودک نابالغی را گویند که پدر نداشته باشد؛ ولی اگر مادر نداشته 

الک در باشد به حسب لغت او را یتیم نمی گویند. البته از باب تنقیح مناط و وحدت م

 حکم احسان، مشترک است.

 جایگاه یتیم در قرآن 

 گفتنی است که آیات و روایات درباره احسان به ایتام، اصالح امور آنها و 

 43ص: 

 حرمت و عقوبت خوردن مال آنها بسیار است. خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید: 

 (1))ویسئلونک عن الیتامی قل إصالح لهم خیر(

 از تو درباره یتیمان می پرسند، بگو: اصالح کار آنان بهتر است. 
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 در آیه دیگری می فرماید: 

)وآتوا الیتامی أموالهم وال تتبدلوا الخبیث بالطیب وال تأکلوا أموالهم إلی أموالکم إنه کان 

 (2)حوبا کبیرا 

و اموال یتیمان را )هنگامی که به حد رشد رسیدند( به آنها بدهید و اموال بد خود را، با 

اموال خوب و مرغوب آنها عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خودتان نخورید؛ 

 زیرا این گناه بزرگی است. 

 :در آیه دیگری می فرماید

  (3))إن الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا(

کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، تنها آتش می خورند و به زودی در شعله 

 های آتش خواهند سوخت. 

 در آیه دیگری می خوانیم: 

 (4))فأما الیتیم فال تقهر( 

 44ص: 

 
 220سوره بقره، آیه  -1

 .2سوره نساء، آیه  -2

 .10سوره نساء، آیه  -3
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 . 9سوره ضحی، آیه  -4

 پس یتیم را خوار و تحقیر مکن و میازار. 

 البته در این باره آیات دیگری نیز وجود دارد که به همین مقدار بسنده می کنیم. 

 جایگاه یتیم در روایات 

 اشاره

احادیث فراوانی نیز در مورد یتیم روایت شده است. در حدیثی آمده که رسول خدا 

 )صلی اهلل علیه و آله( انگشت اشاره و میانه خود را جمع کرد و فرمود: 

 (1)ا وکفل نفقته، کنت أنا وهو فی الجنه کهاتین؛من کفل یتیم

کسی که یتیمی را سرپرستی و کفالت کند و هزینه های او را به عهده بگیرد، من و او در 

 بهشت هم چون این دو خواهیم بود. 

 در روایت دیگری حضرت امیرمؤمنان علی )علیه السالم( فرمود: 

ما من مؤمن وال مؤمنه یضع یده علی رأس یتیم ترحما له إال کتب اهلل له بکل شعره مرت 

 (2)ها حسنهیده علی

هر مرد و زن با ایمان که از روی مهربانی بر سر یتیمی دست کشد، خدا به تعداد هر مویی 

 که بر آن دست مالیده، حسنه ای برایش مینویسد. 

 )علیه السالم( فرمود:نیز در روایتی امام صادق 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 ما من عبد یمسح یده علی رأس یتیم رحمه له إال أعطاه اهلل بکل 

 45ص: 

 
 . 3ص  72بحار االنوار: ج  -1

 . 5و  4ص  75؛ بحاراالنوار: ج 237ثواب االعمال: ص  -2

 (1)شعره نورا یوم القیامه:

هر بندهای از روی مهربانی بر سر یتیمی دست کشد، خدا در ازای هر مو، نوری در روز 

 قیامت به او عطا می کند. 

در روایتی حضرت باقر )علیه السالم(نقل کرده که رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( 

 فرمود: 

هرکس از شما از قساوت و سنگدلی خود به ستوه آمده است، یتیمی را به نزد خود آورد 

و با او مالطفت کند و او را سر سفره خود بنشاند و دست نوازش بر سر اوبکشد، به اذن 

 (2)هربان گردد.خدا قلبش نرم و م

 در روایت دیگری ابوبصیر می گوید که به امام باقر عرض کردم: 

 أصلحک اهلل! ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ 

 (3)قال: من أکل من مال الیتیم درهما، ونحن الیتیم؛
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خدا کارهایتان را سامان دهد! کم ترین چیزی که بنده به واسطه آن وارد آتش می شود، 

 چیست؟ 

فرمود: خوردن در همی از مال یتیم و ما یتیم هستیم. از این روایت استفاده می شود که 

خوردن سهم امام، بلکه سهم سادات در حکم خوردن مال یتیم است و موجب دخول در 

 آتش دوزخ خواهد بود. 

از برخی دیگر از روایات این گونه استفاده می شود: شیعیانی که به احکام ناآگاهند و از 

 شرف به خدمت ائمه )علیهم السالم( محرومند، در حکم یتیم هستند؛ زیرا از ت

 46ص: 

 
 همان -1

 همان -2

 . 10ص  75، بحاراألنوار: ج 50حدیث  521ص  2کمال الدین : ج  -3

دان است درک فیوضات پدر روحانی خودشان محروم هستند. از این رو بر علما و دانشمن

 که آنها را ارشاد، هدایت و سرپرستی معنوی نمایند. 

 نیکی به مساکین  5.

 کلمه »والمساکین« بر »بالوالدین« عطف شده است، یعنی »وبالمساکین احسانا«. 
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کلمه »مساکین« جمع »مسکین« و به معنای درمانده است. از نظر لغوی و عرفی، حال 

تر است. اما در این آیه مراد از مساکین اعم از  مسکین از فقیر بدتر و از او تنگ دست

 فقیر و مسکین است، زیرا این گفته معروف است که: 

 الفقیر والمسکین إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ 

هر جا فقیر و مسکین با هم ذکر شوند، با هم فرق دارند مثل آیه زکات و هر جا فقیر یا 

 آیه، هر دو مراد است. مسکین تنها ذکر شود، مثل این 

گفتنی است که احسان به مساکین و فقرا، مانند احسان به پدر و مادر و ایتام از افضل 

 عبادات است. 

البته آیات و اخباری در این باره و درباره اقسام انفاقات وارد شده که در ذیل آیه شریفه 

 (2)بیان کردیم. (1))ومما رزقناهم ینفقون 

 47ص: 

 
 . 3سوره بقره، آیه  -1

 . 301ر.ک: جلد یکم صفحه  -2

 .سخن نیک با مردم 6

 در جمله )وقولوا للناس حسنا ( مراد از حسن قول، همان گفتار نیک است. 

 در روایتی حضرت امام باقر )علیه السالم( در تفسیر این آیه فرمود: 
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قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم، فإن اهلل یبغض اللعان السباب الطعان علی 

  (1)المؤمنین، الفاحش المتفحش، السائل الملحف، ویحب الحیی الحلیم العفیف المتعفف

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید؛ چرا که خدا 

فردی را که مؤمنان را لعن می کند، ناسزا می گوید، طعنه و زخم زبان می زند، و شخص 

دارد و انسان با حیا، بردبار، پاکدامن  ناسزاگو و هرزه و بی حیا و گدای سمج را دشمن می

و عفیف را دوست می دارد. منظور از کلمه »للناس« عموم مردم، چه مؤمن و چه کافر، 

است، چنان که در مجمع البیان، تفسیر البرهان و دیگر کتاب های تفسیری از حضرت 

نقل کالم  امام باقر )علیه السالم(نقل شده است؛ حتی فخر رازی در تفسیر خود بعد از

مفسران می گوید: »و زعم أبو جعفر محمد بن علی الباقر )علیه السالم( أنه عام، وهو 

به نظر ابوجعفر امام باقر )علیه السالم( این آیه عام است و شامل همه مردم،  (2)األقوی؛

 کافر می شود و همین دیدگاه قوی تر است.« چه مؤمن و چه 

 بعضی از مفسران گفته اند: این سخن به مؤمنان اختصاص دارد. 

 48ص: 

 
 .152ص  65؛ بحار األنوار: ج 300تحف العقول: ص  -1

 . 589ص  3مفاتیح الغیب : ج  -2

بعضی دیگر گفته اند: آیه عام است، ولی به آیه سیف و به حدیث نبوی نسخ شده است، 

 آن جا که حضرتش فرمود:
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 (1)قاتلوهم حتی یقولوا: ال إله إال اهلل، أو یقروا بالجزیه

 إله إال اهلل« بگویند یا به پرداخت جزیه اعتراف کنند.  با آنها پیکار کنید تا این که »ال

بعضی دیگر گفته اند: این آیه نسخ نشده و به عموم خود باقی است و با آیات قتال منافاتی 

ندارد؛ چرا که گفتار نیک با کافر و دعوت او به ایمان منافاتی با جنگ با او ندارد چنانکه 

 در آیه دیگر می فرماید: 

 (2)بیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی أحسن()ادع إلی س

)ای رسول ما( با حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با 

 بهترین شیوه با آنان مناظره کن 

 : هم چنین در آیه دیگری می فرماید

 (3))وال تسبوا الذین یدعون من دون اهلل فیسبوا اهلل عدوا بغیر علم ( 

)به معبود( کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید، که آنها نیز بدون علم و از 

 روی کینه توزی، خدا را دشنام می دهند. 

 حقیق در این بحث را این گونه ادامه می دهیم و می گوییم: ت

 49ص: 

 
 .286ص  1مجمع البیان: ج  -1

 . 125سوره نحل، آیه  -2
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 . 108سوره انعام، آیه  -3

حسن و نیکی احسان، تفضل، انعام و مانند اینها به قابلیت محل، منوط و مشروط است و 

به آن بستگی دارد. احسان به محل غیر قابل و غیر الیق، عالوه بر اینکه سن و نیکویی 

ندارد، قبیح است، چنان که رحمت الهی نیز به همین جهت شامل اهل عذاب نمی شود. 

د هدایت می رود، احسان و محبت و ... به او مطلوب و پسندیده مادامی که درباره کافر امی

است؛ ولی هر گاه قابل هدایت نباشد، بلکه مانند عضو فاسدی در اجتماع بشری باشد که 

موجب فساد دیگر اعضا می شود، نه تنها احسان و تفضل به او پسندیده نیست، بلکه گاهی 

او اضرار به جامعه بشری است چنانکه  از بین بردن او الزم و ضروری است و احسان به

 شاعر می گوید: 

 ترحم بر پلنگ تیز دندان 

 ستمکاری بود بر گوسفندان 

بنابراین، دفع و قلع چنین کافرانی عالوه بر این که احسان به جامعه است، احسان به خود 

اب آنها آنها هم است؛ زیرا هر چه آنان در دنیا بمانند، معصیت آنها بیشتر و در نتیجه عذ

 در روز قیامت، سخت تر و شدیدتر خواهد شد. 

 اقامه نماز و پرداخت زکات 7،8

 (1)تفسیر دو جمله )وأقیموا الصاله وآتوا الزکاه( در ذیل آیه سوم سوره بقره گذشت،

 آنجا که می فرماید: 

 (2)ه ومما رزقناهم ینفقون( )یقیمون الصال
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 50ص: 

 
 .282ر.ک: جلد یکم صفحه  -1

 . 3سوره بقره، آیه  -2

 نماز را به پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند. 

البته کیفیت نماز و زکات در شریعت یهود و بنی اسرائیل با نماز و زکات در شریعت 

اسالم تفاوت داشته، ولی اصل این دو در تمام شریعتها مسلم بوده است، چنان که از 

 بسیاری از آیات شریفه استفاده می شود. 

 مخالفان با پیمان های الهی 

 وأنتم معرضون( می گوییم:  در توضیح جمله )ثم تولیتم إال قلیال منکم

کلمه »تولی« به معنای روگردانیدن و اعراض است. برخی از مفسران می گویند: جمله 

 »أنتم معرضون« برای تأکید است. 

ممکن است گفته شود: جمله » ثم تولیتم« به مخالفت آنان با مواثیق و پیمان های الهی 

 دامه داشتن این مخالفت را می فهماند. اشاره دارد و جمله »و انتم معرضون« استمرار و ا

منظور از جمله »إال قلیال منکم« پیامبران الهی، اوصیا و مؤمنان به آنان هستند که بسیار 

 اندکند. 

 51ص: 
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 (84آیه )

 اشاره

وإذ أخذنا میثاقکم التسفکون دماء کم وال تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وأنتم 

 ( 84تشهدون )

و یاد کنید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید و یکدیگر را از 

 سرزمین خود، بیرون نکنید. سپس شما به این پیمان اقرار کردید و خود گواهید. 

 ن ریزی پیمان عدم خو

عبارت »وإذ أتخذنا میثاقکم( به آیه سابق عطف است و جمله )ال تسفکوندماءکم( به 

 ظاهر جمله خبری است، ولی معنای نهی و انشایی دارد. 

»سفک دم« به معنای ریختن خون است که به آن »قتل نفس« می گویند. بنابراین، معنای 

این که خودکشی نکنید، چنانکه  جمله این گونه می شود: خون یکدیگر را نریزید، نه

 مفاد جمله دوم این است که یکدیگر را نفی بلد نکنید. 

البته تعبیر به »نفس« برای تأکید در نهی است و برای این که »أمت واحده« و فرزندان یک 

 پدر بودند. 

 قتل مؤمن از گناهان بزرگ 

د متعال در در این گفتنی است که قتل نفس مؤمن از گناهان بسیار بزرگ است. خداون

 باره در قرآن مجید می فرماید: 
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 )ومن یقتل مؤمنا معتمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب اهلل علیه 

 52ص: 

 (1)ولعنه وأعدله عذابا عظیما 

ند، مجازات او دوزخ است که جاودانه و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برسا

در آن می ماند و خدا بر او خشم می گیرد و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب 

 عظیمی برای او آماده ساخته است. 

 در آیه دیگری می فرماید: 

ومن أجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل آنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی األرض 

 (2)س جمیعا... « فاکنما قتل النا

بدون ارتکاب قتل یا  -به همین جهت، بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را 

 بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته باشد.  -فساد در روی زمین 

درباره عقوبت قتل نفس، روایات بسیاری نیز نقل شده است. برای نمونه در روایتی امام 

 ی که انسان مؤمنی را بکشد، می فرماید: صادق )علیه السالم( درباره کس

  (3)مت أی میته شئت؛ إن شئت یهودیا وإن شئت نصرانیا وإن شئت مجوسیا

میر، یا مسیحی هنگام مرگ به او گفته می شود: هر گونه خواهی بمیر؛ خواهی یهودی ب

 یا مجوسی. 
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 53ص: 

 
  93سوره نساء، آیه  -1

 .32سوره مائده، آیه  -2

  407، ص 2، سفینه البحار: ج 37ثواب االعمال: ص  -3

 در روایت دیگری امام باقر )علیه السالم( می فرماید: 

کسی که از روی عمد، مؤمنی را بکشد، خداوند تمام گناهان مقتول را برای قاتل ثبت 

 می کند و کشته شده از گناهان بری و پاک می شود. 

 آن حضرت در ادامه فرمود: همین معنا در این آیه شریفه آمده است: 

 (1)ثمی وإثمک فتکون من أصحاب النار( )إنی أرید أن تبوء بإ

من می خواهم تو با گناه من و گناه خودت به سوی خدا بازگردی و در نتیجه از اهل 

 (2)آتش باشی

 ر حدیث دیگری پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: د

لو أن أهل السماوات السبع و أهل األرضین السبع اشترکوا فی دم مؤمن ألکبهم اهلل جمیعا 

 (3)فی النار؛

اگر اهل آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه در ریختن خون مؤمنی شریک باشند، 

 به یقین خدا همه آنها را به رو در آتش می اندازد. 
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کافی است. اعانت و یاری در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که همین مقدار 

 قاتل بر قتل، یا رضای به قتل نیز نظیر قتل نفس است. 

البته از قتل نفس بدتر، اضالل و گمراه کردن و اغوای مردم است، همان طور که ارشاد 

 و هدایت آنها نیز باالترین مرتبه احیا و به منزله زنده کردن تمام 

 54ص: 

 
 .29سوره مائده، آیه  -1

 . 328ثواب االعمال: ص  -2

 . 382ص  101بحار االنوار: ج  -3

 انسان ها است و این آیه شریفه نیز به همین معنا تفسیر شده است: 

 (1))ومن أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا.. (

س انسانی را زنده نماید و از مرگ نجات دهد چنان است که گویی همه انسانها و هر ک

 را زنده کرده است. 

 ابوبصیر می گوید: درباره این آیه از امام باقر )علیه السالم( پرسیدم. آن حضرت فرمود: 

 (2)من استخرجها من الکفر إلی اإلیمان؛

 منظور از زنده کردن انسان، نجات او از کفر و هدایت او به سوی ایمان است. 

 راندن مؤمن 
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 )وال تخرجون أنفسکم من دیارکم( یکدیگر را از شهر و مسکن خود بیرون نکنید. 

یعنی همین که بعضی به قدرت و سلطنت رسیدند، ملک و خانه ضعیفان و ناتوانان را 

 غصب نکنند و آنها را از وطن و خانه هایشان آواره ننمایند. 

این عمل نیز از جنایات بزرگی است که معاصی بزرگ دیگری را هم دربردارد، مانند 

م عقوبات شدید و عواقب ظلم، آزار، تحقیر، توهین و هتک احترام مؤمن که هر کدا

 وخیمی دارد. 

 55ص: 

 
 32سوره مائده، آیه  -1

 . 21ص  2بحار األنوار: ج  -2

 (1)ما در این باره در ذیل آیه شریفه )یخادعون اهلل والذین آمنوا( 

 (2)طالبی را بیان کردیم.م

 پیمان شکنی بعد از اقرار 

 )ثم أقررتم وأنتم تشهدون(شما به آن میثاق اقرار نمودید و بر آن گواهی می دهید. 

کام تورات بوده که تحریف شده و آن به نظر می رسد این میثاق و پیمان غیر از دیگر اح

 را تبدیل کردند و انکار نمودند؛ چرا که به این میثاق، اعتراف و اقرار کردند. 
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نیز به قرینه »ثم« که برای تراخی است ظاهر این خطاب به یهود زمان پیامبر اکرم )صلی 

ود اقرار و اعتراف اهلل علیه و آله( متوجه است که به اخذ این میثاق و پیمان از پیشینیان خ

 داشتند. 

 56ص: 

 
 .9سوره بقره، آیه  -1

 از همین تفسیر .  27ر. ک: جلد دوم صفحه  -2

 (85آیه )

 اشاره

ثم انتم هؤالء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم باإلثم 

والعدوان وإن یأتوکم أساری تفادوهم وهو محرم علیکم إخراجهم أ فتؤمنون ببعض 

الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم إال خزی فی الحیاه الدنیا ویوم 

 (85ما اهلل بغافل عما تعملون )القیامه یردون إلی أشد العذاب و

پس از آن اقرار به پیمان و گواه بودن( باز این شما )گروه بنی اسرائیل هستید که یکدیگر 

را می کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید و به گناه و تجاوز، بر 

ا آیند، با دادن ضد آنان به یکدیگر کمک می نمایید. و اگر آنها به صورت اسیر نزد شم

فدیه آنان را آزاد میسازید با این که بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از 

دستورات کتاب تورات ایمان می آورید، و به بعضی کافر می شوید؟! پس جزای هر 
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کس از شما که چنین کند، جز رسوایی در این جهان، چیزی نیست و روز رستاخیز به 

 ابها گرفتار خواهند شد. و خدا از آنچه می کنید، غافل نیست. سخت ترین عذ

 توضیح واژگان 

کلمه »انتم« خطاب به بنی اسرائیل است. در کلمه »هؤالء« که اسم اشاره جمع است، دو 

 احتمال می رود 

 57ص: 

. این که اسم منادی به تقدیر حرف نداء باشد. در این صورت معنای آن می شود: ثم 1

 أنتم یا هؤالء المناقضون لمیثاق اهلل؛ پس شما ای پیمان شکنان.... 

. این که خبر باشد برای »انتم« به تقدیر: أنتم الذین تفعلون کذا وکذا؛ پس شما همان 2

 مردمی هستید که... 

 یل جنگهای بنی اسرائ

 )تقتلون أنفسکم( یعنی »یقتل بعضکم بعضا«. 

بعد از یوشع تا زمان تبو نصر )بخت نصر( و بعد از آن تا زمان »اینطوکس« پادشاه فرنگ، 

یکصد و شصت سال پیش از میالد و بعد از آن تا زمان »طرطوس« پادشاه روم، سی و 

نی اسرائیل رخ داد و هفت سال بعد از عروج مسیح )علیه السالم( جنگ هایی در میان ب

 بر اثر آن جنگ ها، هزاران نفر از بنی اسرائیل کشته و هزاران نفر به اسارت برده شدند. 
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البته بیشتر این قتل ها و جنگ ها به دست پادشاهان مشرک خود بنی اسرائیل و با همکاری 

 (1)بعضی از قبایل آنها علیه قبیله دیگر، اتفاق می افتاد.

 یاری به ستمگر در قرآن و روایات 

 )تظاهرون علیهم باإلثم والعدوان( 

بنی اسرائیل، ستمگران و پادشاهان مشرک شان را علیه مظلومان، پشتیبانی و کمک می 

 کردند و عده ای را از شهر و دیارشان بیرون می نمودند. هر دسته از 

 58ص: 

 
 . 274 - 262برای آگاهی بیش تر در این باره ر. ک: کلم الطیب: ص  -1

ل ظالم و ستمگری را اعانت و همراهی می کردند و به جان دسته دیگر می بنی اسرائی

 افتادند و آنها را می کشتند و از شهر بیرون می کردند. 

کلمه »اثم« به معنای گناه و کلمه »عدوان« به معنای تجاوز است؛ یعنی آنها در راه تعدی 

خیر و دفع ظلم و  و تجاوز و گناه به همدیگر کمک و تعاون می کردند؛ نه در کار

 پرهیزکاری. 

البته اعانت بر ظلم و عدوان از گناهان بزرگ است، چنان که خدا در کالم مجیدش می 

 فرماید: 

 (1))وتعاونوا علی البر والتقوی وال تعاونوا علی اإلثم والعدوان... 
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و پرهیزگاری با هم تعاون و همکاری کنید و در راه گناه و تعدی همکاری  و در راه نیکی

 ننمایید. 

 در حدیثی آمده که رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 

 (2)من دل جائرا علی جورکان قرین هامان فی جهنم:

هر کس ستمگری را به سستمی رهنمون گردد، در دوزخ هم نشین هامان خواهد بود که 

 فرعون را به دشمنی با حضرت موسی راهنمایی می کرد(. 

 حضرتش در سخن دیگری می فرماید: 

 من تولی خصومه ظالم أو أعان علیها، ثم نزل به ملک الموت قال له: 

 59ص: 

 
 .2سوره مائده، آیه  -1

 . 369ص  72و بحار األنوار: ج  347ح اص 66امالی صدوق: مجلس  -2

 (1)ابشر بلعنه اهلل ونار جهنم وبئس المصیر ؛

هر کس از طرف ظالمی پیگیری و وکالت دعوای او را در دادگاه به عهده بگیرد یا در 

این مرافعه به او کمک کند . با این که می داند او در این دعوا و مرافعه، ظالم است . 

آنگاه که فرشته مرگ بر او فرود آید به او گوید: بشارت باد تو را به لعنت خدا و آتش 

 امی است! دوزخ، و چه بد سرانج
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 هم چنین حضرتش در سخن دیگری می فرماید: 

إذا کان یوم القیامه نادی مناد: أین الظلمه وأعوانهم ومن الق لهم دواتا، أو ربط لهم کیسا، 

 (2)أو مدلهم مده قلم؟ فاحشر وهم معهم؛

آنگاه که روز قیامت فرا رسد، منادی بانگ زند: کجا هستند ستمگران و یاوران آنها و 

کسانی که لیقه ای در دوات آنها گذاشته اند، یا سر کیسه ای را برایشان بسته اند و یا 

 د. قلمی را برای آنها کشیده اند؟ همه اینها را با آن ظالمان و ستمگران محشور کنی

 در حدیث دیگری آمده است:

 بر در چهارم دوزخ سه کلمه نوشته شده است: 

 أذل اهلل من أهان اإلسالم !

 أذل اهلل من أهان أهل البیت! 

 60ص: 

 
 همان.  -1

 . 181ص  17؛ وسائل الشیعه: ج 17حدیث  372ص  72بحار األنوار: ج  -2

 (1)ان الظالمین علی ظلمهم للمخلوقین !أذل اهلل من أع

 هر کس به اسالم اهانت کند و آن را خوار و حقیر شمارد، خدا او را خوار سازد! 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 هر کس به اهل بیت اهانت کند و آنان را حقیر شمارد، خدا او را خوار سازد! 

 هر کس به ستمگران در ستم به مردم یاری رساند، خدا او را خوار سازد! 

 (2)ین مقدار کافی است.البته در این باره روایات زیبایی نقل شده که هم

الزم به ذکر است که رکون و اعتماد به ظالم و میل بقای او نیز همانند اعانت به ظالم 

 است، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

 (3)ناروال ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم ال

 و به ظالمان تکیه ننمایید و به آنها متمایل نشوید، که آتش به شما می رسد. 

 پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( در حدیث مناهی می فرماید: 

 (4)ینه فی النار،من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فیه کان قر

 هر کس از روی طمع، حاکم ستمگری را ستایش کند، یا خود را برای 

 61ص: 

 
 126ص  13؛ مستدرک الوسائل : ج 145ص  8بحار االنوار: ج  -1

 .42باب  177ص  17ر. ک: وسائل الشیعه: ج  -2

 .113سوره هود، آیه  -3

 . 11ص  4من ال یحضره الفقیه: ج  -4
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 او حقیر و زبون کند و در برابرش کرنش کند، در آتش هم نشین او خواهد بود. 

در این زمینه روایت صفوان جمال که شتران خود را به هارون کرایه می داد و کالم زیبای 

امام موسی بن جعفر )علیه السالم( در این باره، و هم چنین حدیث علی بن حمزه و تشرف 

حضرت امام صادق )علیه السالم( و کالم آن حضرت به او، او با کاتب بنی امیه خدمت 

 (1)قابل توجه است.

 ایمان به برخی از کتاب و کفر به برخی دیگر 

وإن یأتوکم أسارئ تفادوهم وهو محرم علیکم إخراجهم أ فتومنون ببعض الکتاب 

 وتکفون یبغض( 

اگر آنها به صورت اسیر نزد شما آیند، با دادن فدیه آنان را آزاد میسازید با این که بیرون 

ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید، 

 و به بعضی کافر می شوید؟! 

 (2)مفسران در تفسیر این جمله چنین گفته اند:

بنی النضیر طائفه ای از یهود مدینه با قبیله خزرج هم قسم و هم پیمان بودند و قبیله بنی 

قریظه طائفه دیگری از یهود با قبیله اوس. اینها در جنگ هایی که این دو قبیله با هم می 

 ک آنان می شتافتند و برادران یهود خود را نمودند به کم

 62ص: 

 
 .76و  75ص  72بحار االنوار: ج  -1
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 ، ذیل همین آیه . 303ص  1مجمع البیان: ج  -2

می کشتند و از دیارشان بیرون می کردند، ولی اگر کسی از آنها اسیر می شد، از جانب 

او را رها می ساختند و می گفتند: فدیه دادن برای رهایی اسیران،  او فدیه می دادند و

 وظیفه دینی ماست. از این رو خداوند متعال در مذمت آنان می فرماید: 

 )أفتومنون ببغض الکتاب وتکفرون ببغض( 

که فدیه دادن برای رهایی اسیران است . ایمان می آورید و به  -آیا به برخی از کتاب 

 کافر می شوید؟  -ه حرمت قتل برادران دینی و حرمت اخراج آنهاست ک -بعضی دیگر 

ممکن است در تفسیر این آیه چنین گفته شود: تفادوهم« از باب مفاعله است که هم فدیه 

دادن و هم فدیه گرفتن را شامل می شود. و در این آیه منظور فدیه گرفتن است؛ چرا که 

یهودیان در جنگ هایی که میان آنان واقع می شد عالوه بر این که برادران یهود خود را 

ز آنها را از شهر و دیار خود بیرون می کردند و به اسارت می بردند می کشتند، بسیاری ا

 و تا از آنها فدیه نمی گرفتند رهایشان نمی نمودند. 

این آیه در مقام سرزنش آنهاست که برادران و هم کیشان خود را می کشید و بعضی از 

از آنها نگیرید  آنها را از شهر و دیار خودشان به عنوان اسارت بیرون می برید و تا فدیه

رهایشان نمی کنید و حال آن که بیرون نمودن آنها از شهر و دیارشان بر شما حرام است 

 تا چه رسد به فدیه گرفتن از آنها. 
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جمله )أ فتومنون ببغض الکتاب وتکفرون ببعض( کلی است؛ یعنی هر چه از تورات به 

شما و منافی با منافع مادی  نفع شما و مطابق میل شماست، می پذیرید و هر چه خالف میل

 شماست از آن اعراض می کنید، مانند آیاتی که نام، نشان، 

 63ص: 

صفات و خصوصیات پیامبر اسالم حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و آله( را ذکر 

می کند و ایمان آوردن به او را برای آنان الزم و ضروری می شمارد چنان که خدای 

 فرماید: سبحان در این باره می 

)الذین یتبعون الرسول النبی األمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه واإلنجیل 

یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع 

عنهم إصرهم واألغالل التی کانت علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه واتبعوا النور 

 (1)عه أولئک هم المفلحونالذی أنزل م

کسانی که از فرستاده خدا، پیامبر »امی« پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را در 

تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند؛ همان پیامبری که آنها را به کار پسندیده 

دستور می دهد و از کار ناپسند باز می دارد و چیزهای پاکیزه را برای آنها حالل و 

حرام می کند و بارهای سنگین و قید و بندهایی را که بر آنها چیزهای ناپاک را برایشان 

بود، )از دوش و گردنشان بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش 

داشتند و حمایت و یاری اش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان 

 رستگارانند .
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ت که بشارت ظهور پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و در کتاب »کلم الطیب« آیاتی از تورا

آله( در آنها آمده، از کتاب های یهود نقل شده و در ادامه چنین آمده است: این یک 

 اشکال علمی به یهود است که این توراتی که در دست شماست کتاب 

 64ص: 

 
 . 157سوره اعراف، آیه  -1

و وحی الهی است و موسی )علیه السالم( ) آن را آورده، )پس( باید به تمامش آسمانی 

ایمان داشته باشید و بالنتیجه رسالت پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( را تصدیق کنید. و 

اگر چنین نیست چرا ادعا می کنید که )تورات( کتاب آسمانی و وحی الهی است و به 

 (1)آن اقرار و گواهی می دهید؟

 آیا ایمان و کفر در یک فرد جمع می شود؟ 

 بعضی از مفسران به این آیه تمک می کنند و می گویند: 

ممکن است ایمان و کفر با هم جمع شود به این معنا که انسان می تواند نسبت به بعضی 

 مؤمن و به بعض دیگر، کافر باشد.  از امور دینی

 در پاسخ این سخن می گوییم :

 به دو دلیل آنها اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند : 
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.ایمان، مرکب ارتباطی و عبارت از اعتقاد به مجموع امور دینی من حیث المجموع است 1

به طوری که اگر کسی همه امور اعتقادی و ضروریات را به استثنای یکی از آنها، قبول 

 کند، مؤمن بر او اطالق نمی شود. 

آیینی  .آیه در مقام مذمت و سرزنش است؛ یعنی چگونه می شود کسی ادعای ایمان به2

 بنماید و حال آنکه بعضی از آن آیین را قبول نداشته باشد؟ 

 خزی یعنی چه؟ 

 )فما جزاء من یفعل ذلک منکم إال خزی فی الحیاه الدنیا(

 65ص: 

 
 . 352کلم الطیب: جزء اول ص  -1

جامع این معانی،  کلمه »خزی« در لغت به معنای هالکت، ذلت و فضیحت است. قدر

 عذابی است که شامل همه آنها بشود. 

یهود در دنیا به انواع خزی و رسوایی ها گرفتار شدند، چنان که از البه الی مطالب پیشین 

 استفاده می شود. 

مشار الیه »ذلک« ممکن است همین جمله اخیر؛ یعنی ایمان به بعض کتاب و کفر به بعض 

 آن باشد. 
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مه جمالت آیه، یعنی کشتن یکدیگر، بیرون راندن از سرزمین و هم چنین ممکن است ه

 گرفتن فدیه منظور باشد. 

 نیز احتمال دارد به همه اعمال آنها اشاره داشته باشد که در آیات پیشین بیان شده است. 

 آیا عذاب یهود از همه کفار سخت تر است؟ 

 )و یوم القیامه یردون إلی أشد العذاب ( 

ممکن است کسی در ذیل این فراز از آیه بگوید: از کلمه »أشد العذاب « استفاده می شود 

که در روز قیامت، عذاب یهود از دیگر طایفه های کار سخت تر است، در صورتی که 

عذاب دهریها و مادی گراها که منکر وجود خدا و معاد هستند و هم چنین عذاب مشرکان 

 تر باشد. که منکر توحیدند، باید سخت 

 ما به او چند پاسخ می دهیم :

نخست آنکه یهود به جسم بودن، جهل داشتن و عجز خدا قائل هستند. این موضوع از 

داستان حضرت آدم و یعقوب )علیهم السالم( که در تورات رایج آمده، معلوم می شود. 

 نیز آنان به ساحت مقدس پیامبران الهی هم چون لوط، داوود، سلیمان و 

 66ص: 

هارون )علیهم السالم( نسبت زنا، شرک و کفر می دهند. بنابراین، آنان با این عقاید باطل، 

 با منکران خدا و پیامبران چندان فرقی ندارند. 
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دوم آنکه شدت و سختی عذاب قیامت تنها دائر مدار کفر نیست، بلکه عمده عذاب برای 

ترین درجه هایش در یهود، قساوت قلب، عنادورزی و عصبیت است. این صفات با باال

 ثابت و محقق بوده و هست. 

سوم آنکه شدت و سختی، امری نسبی است و منافات ندارد که عذاب نسبت به بعضی 

 سخت تر و نسبت به جماعت دیگر سبک تر باشد. 

 )وما اهلل بغافل عما تعملون( 

هیچ چیز از  یعنی علم خدا به همه چیز از جزئی و کلی و ظاهری و باطنی تعلق دارد و

اعمال بندگان از علم او پنهان نیست و جهل و غفلت در ساحت مقدس خدای متعال راه 

 ندارد. 

 (86آیه )

 اشاره

 ( 86أولئک الذین اشتروا الحیاه الدنیا باآلخره فال یخفف عنهم العذاب وال هم ینصرون )

ز عذاب آنها اینان کسانی هستند که زندگی دنیا را به جای جهان آخرت خریدند. پس ا

 کاسته نمی شود و آنان یاری نخواهند شد. 

 یهود و فروش آخرت به دنیا 

این آیه به یهود اشاره دارد که در آیه قبل سخن از آنها به میان آمده است. مراد از »اشترای 

 زندگی دنیا به جهان آخرت« بدل گرفتن زندگی دنیا از جهان 
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 67ص: 

دنیا بفروشد و زندگی باقی را به زندگی فانی تبدیل  آخرت است که انسان دین خود را به

 نماید.

 (2)بیان شد.(1)توضیح بیشتر این آیه در تفسیر آیه )اشتروا الضالله بالهدئ (

هم چنین تفسیر عبارت »وال هم ینصرون« در آیه شریفه »وال یوخذ منها عدل وال هم 

 (4)گذشت. (3)ینصرون(

 (87آیه )

 اشاره

ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه 

بروح القدس أفکلما جاءکم رسول بما ال تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا 

 (87تقتلون )

و پس از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم و به  به یقین ما به موسی کتاب را دادیم

عیسی بن مریم حجتها و نشانه های آشکار دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم. 

پس چرا هر گاه پیامبری چیزی را که مخالف هوای نفس شما است، برایتان آورد تکبر 

 . ورزیدید؟ پس گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را می کشید

 68ص: 
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 .16سوره بقره، آیه  -1

 .197ر.ک: جلد دوم ص  -2

 .48سوره بقره، آیه  -3

 . 406ر.ک: جلد دوم ص  -4

 سخنی در کتاب های آسمانی 

منظور از کتاب، تورات است و تخصیص حضرت موسی )علیه السالم( به کتاب با این 

که بر پیامبران قبل از موسی )علیه السالم( نیز کتاب نازل شده، شاید از این جهت است 

که از آنچه به پیامبران پیش از موسی )علیه السالم( نازل شده، به صحف تعبیر می شده 

 نوح، شیث، آدم، صحف مانند –فه و جزوه جزوه بودند زیرا آنها صحیفه صحی -است 

 صحف به نیز الواح اعتبار به( السالم علیه) موسی کتاب از حتی و( السالم علیهم) ابراهیم

 (1)(  وموسی إبراهیم صحف: ) خوانیم می ای آیه در که چنان است شده تعبیر

البته کتاب های آسمانی که به نامی مخصوص نامیده شده اند، چهار کتابند که عبارتند 

 . فرقان )قرآن(. 4. زبور، 3. انجیل، 2. تورات، 1از: 

منظور از اهل کتاب در قرآن کریم، همان یهود و نصاری هستند. البته مجوسی ها نیز در 

 احکام به اهل کتاب ملحق می شوند. 

 نبیای بنی اسرائیل ارسال ا

 )وقفنا من بعده بالرسل( 
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قفینایعنی »اتبعنا« به این معنا که بعد از موسی، رسوالنی را در پی هر رسول و پشت سر 

هم فرستادیم. به سخن دیگر، به صورت پی در پی پیامبران را یکی بعد از دیگری 

 فرستادیم. 

( و حافظ شریعت و مبلغ احکام بیشتر این پیامبران، اوصیای حضرت موسی )علیه السالم

 او بودند. 

 69ص: 

 
 .19سوره اعلی، آیه  -1

پیامبران بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی )علیه السالم( بسیار بودند و اسامی پیامبرانی 

کفل، اسماعیل که در قرآن کریم ذکر شده عبارتند از : داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، ذوال

 صادق الوعد، یونس، زکریا، یحیی و عیسی )علیهم السالم(.

 چرا تخصیص عیسی )علیه السالم( ؟!

 )وآتینا عیسی ابن مریم البینات ( 

تخصیص حضرت عیسی )علیه السالم( به ذکر برای این است که او پیامبر اولوالعزم و 

 دارای شریعت و کتاب جدید بود. 

 بینات یعنی چه؟ 
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»بینات« جمع »بینه« و به معنای چیزی است که بر صدق ادعا، گواه واقع شود و  کلمه

ادعای مدعی را روشن سازد. چون معجزات پیامبران الهی، گواه صدق ادعای آنان بوده، 

 از این جهت از آنها به »بینات« تعبیر شده است. 

( است، مانند تکلم مراد از بینات در این آیه شریفه، معجزات حضرت عیسی )علیه السالم

در گهواره، شفا دادن بیماران، زنده کردن مردگان، خبر دادن از آنچه در خانه های خود 

 ذخیره می کردند و آنچه می خوردند، داده شدن کتاب در دوران کودکی و نظیر اینها. 

 روح القدس و تأیید او 

 ) وأیدناه بروح القدس(

 70ص: 

مراد از روح القدس، جبرئیل امین است و این نیز یکی از القاب اوست، چنان که در آیه 

 دیگر می فرماید: 

 (1))قل نزله روح القدس من ربک بالحق 

أدناه« یعنی »قویناه؛  بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است.

او را تقویت نمودیم«. اصل »أید« به معنای قوه است و تأیید جبرئیل برای حضرت عیسی 

)علیه السالم( با این که بر پیامبران دیگر هم نازل می شد برای این است که اصل وجود 

سمانها عیسی )علیه السالم( از نفخه جبرئیل بوده و همو تا بردن عیسی )علیه السالم( به آ

 نگهبان او بوده است. 
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 چرا از جبرئیل به روح القدس تعبیر شده است؟ 

در پاسخ به این پرسش باید گفت: برای این که او جوهر مجرد است، چنان که روح 

 انسانی جوهر مجرد است. 

تعبیر به قدس به جهت این است که او از عیب و نقص و معصیت، منیره و پاک و دارای 

ارت است، چنان که همه فرشتگان، معصوم و منزه از نافرمانی خدا مقام عصمت و طه

 هستند. 

البته آنان دارای مراتب و درجات متفاوتی هستند و جبرئیل، سید فرشتگان و امین وحی 

 و واسطه بین خدا و پیامبران الهی است. 

 استکبار در برابر پیامبران الهی 

 تکبرتم()أفکلما جاء کم رسول بما ال تهوی أنفسکم اس

 71ص: 

 
 . 102سوره نحل، آیه  -1

دلیل استکبار این بود که پیامبران و رسوالن الهی برخالف هوای نفس متکبران، جباران، 

ستمگران، ارباب جاه و مال و ماده پرستان سخن می گفتند و در مقام جلوگیری از 

دند. از این رو، این قبیل اشخاص آنان را تکذیب می تعدیات و تجاوزات آنها بر می آم

کردند و به آنان نسبت سحر و جنون و... می دادندو سپس در صدد قلع و قمع و قتل آنان 

 بر می آمدند.
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عالمه مجلسی )رحمه اهلل(در دایره المعارف ارزشمند »بحار االنوار« بحث مفصلی را 

به دست آنها کشته شده اند، دارند. البته این نه درباره هر یک از پیامبران بنی اسرائیل که 

تنها دأب و شیوه بنی اسرائیل بوده؛ بلکه هوا پرستان و ستمکاران پیشین نیز همین گونه با 

 پیامبران پیش از موسی )علیه السالم( مانند نوح، هود، صالح، ابراهیم و 

 لوط )علیهم السالم( رفتار می کردند. 

به خاتم األنبیاء حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و  هم چنین کفار قریش نسبت

آله( هر قدر می توانستند او را آزار و اذیت می کردند و نسبت های ناروا به او می دادند 

و تنها حفظ الهی برای انجام رسالت و اتمام حجت بود که آنها را حفظ می کرد و از شر 

 آنها نگاه می داشت.

بیخ این است که هر پیامبری را که برای شما فرستادیم و این آیه شریفه در مقام تو

برخالف هوای نفس شما سخن گفت، زیر بار او نرفتید و گروهی از آنها را تکذیب 

 نمودید و گروه دیگری را کشتید. 

 72ص: 

 (88آیه )

 اشاره

 ( 88وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اهلل بکفرهم فقلیال ما یؤمنون )
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و آنها گفتند: دل های ما در غالف است و ما از گفته تو چیزی نمیفهمیم. بلکه خدا آنها 

 را به سزای کفرشان، از رحمت خود دور ساخته است. پس کمی از آنها ایمان می آورند. 

کلمه »غلف« جمع »اغلف« و به معنای پوشیده و مستور است و به همین جهت به شمشیری 

 د، اغلف گویند. که در نیام و غالف باش

منظور آنها این است که درهای قلب ما بسته شده و دل های ما در غالف و پوشش است. 

 از این رو ما آیات خدا، مواعظ و نصایح پیامبر را نمی فهمیم. بنابراین، در ما تأثیری ندارد. 

 البته خدا نظیر این کالم را در آیه دیگر از زبان مشرکان چنین نقل می فرماید: 

 (1))وقالوا قلوبنا فی أکنه مما تدعونا إلیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا و بینک الحجاب (

آنها گفتند: قلب های ما از فهم آنچه ما را به آن دعوت می کنی، محجوب است و در 

 تو پرده و حجابی وجود دارد. گوشهای ما سنگینی است، و میان ما و 

آنان این کالم را از روی مسخره و استهزا می گفتند و به اصطالح طعنه می زدند، ولی 

 در حقیقت همین طور بودند و کالم حق در آنان مؤثر 

 73ص: 

 
 . 5سوره فصلت، آیه  -1

 واقع نمی شد. 

 دیگری می فرماید: نیز خداوند متعال در آیه 
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 (1))ختم اهلل علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم غشاوه( 

 خدا بر دلها و گوش های آنان مهر نهاده و بر چشم هایشان پردهای است. 

 همچنین در آیه دیگری می فرماید: 

 (2))صم بکم عمی فهم ال ترجعون (

 آنها کر، گنگ و کورند؛ لذا )از راه خطا( بازنمی گردند. 

 سزای کفر یهود  دوری از رحمت،

خداوند متعال در رد کالم یهودیها می فرماید: »بل لعنهم اهلل بکفرهم(، بلکه خدا آنها را 

 به سزای کفرشان، از رحمت خود دور ساخته است. 

چرا سخن حق در اینان تأثیر نمی گذارد؟ برای این که خدای سبحان آنها را به واسطه 

 کفرشان از رحمت خود دور ساخته است. 

 سخنی در لعن 

کلمه »لعن« به معنای جدایی و دوری از رحمت است، چنان که صلوات به معنای پیوستن 

 و نزدیک شدن به رحمت الهی است. 

 74ص: 
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 . 18همان، آیه  -2

در بیان مقصود از صلوات گفته شده که صلوات معنای جامعی است که اراده خیر باشد، 

 در مقابل لعن که اراده شر است. 

گفتنی است که لعن مؤمن جایز نیست و روایات بسیاری در مذمت و سرزنش آن وارده 

شده، ولی لعن کافر و منافق و معاند جایز است. در موارد بسیاری لعن أعدای دین و 

دشمنان ائمه طاهرین )علیهم السالم( از مصادیق تبری است، چنان که صلوات و سالم بر 

 ائمه طاهرین )علیهم السالم( از مصادیق تولی است. 

در روایتی آمده که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: خداوند هفت طایفه را لعنت 

 کرده است که عبارتند از: 

لمکذب بقدر اهلل، والمبدل سنه رسول اهلل، والمستحل من عترتی ما المغیر لکتاب اهلل، وا

حرم اهلل عزوجل، والمتسلط فی سلطانه لیعز من أذل اهلل ویذل من أعز اهلل، والمستحل لحرم 

 (1)اهلل، والمتکبر علی عباد اهلل عزوجل 

تغییر دهنده کتاب خدا؛ تکذیب کننده قدر خدا؛ دگرگون کننده ستت رسول خدا؛ حالل 

شمارنده چیزهایی درباره عترت من که خدا حرام کرده )مثل دشمنی با آنها و...( 

زورمندی که می خواهد آنکه را که خدا ذلیل کرده، عزیز و آنکه را که خدا عزیز کرده، 

  ۔، و تکبر ورزنده و فخر کننده در برابر بندگان خداذلیل کند؛ حالل کننده حرام خدا

نیز (2)هم چنین رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( در هفت مورد ابوسفیان را لعنت کرد.

 در 
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 75ص: 

 
 .350ص  2ل: ج الخصا -1

 . 77ص  44بحار االنوار: ج  -2

 (1)هنگام بیماری مرگش، یزید را لعن فرمود.

در روایتی دیگر آمده که امام حسن مجتبی )علیه السالم( به عمرو بن عاص فرمود: تو 

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( گفتی و پیامبر  هفتاد بیت در هجو و بدگویی و استهزای

 فرمود: 

 (2)اللهم.. فالعن عمرو بن عاص بکل بیت ألف لعنه :

 ت؟ خدایا، در برابر هر بیت شعر عمرو بن عاص، هزار لعنت بر او بفرس

 مؤمنان اندکی از یهود 

 )فقلیال ما یؤمنون (

یعنی از یهودیان افراد اندکی ایمان می آورند، مانند عبداهلل سالم و یاران او، برخالف 

 دیگر کافران که فوج فوج به اسالم مشرف می شوند، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

 (3))ورأیت الناس یدخلون فی دین اهلل أفواجا ( 

 و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند. 
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بنابراین، منصوب بودن کلمه »قلیال« به جهت حالیه بودن آن است و حرف »ما« یا زائد 

 است و یا مصدری و مراد از کمی ایمان، کمی مؤمنان آنهاست. 

 برخی از مفسران می گویند: منظور از کمی ایمان آنها، ایمان به خدا و صفات 

 76ص: 

 
 . 266ص  همان: -1

 81ص  44، بحار األنوار: ج 276ص  1االحتجاج: ج  -2

 . 2سوره نصر، آیه  -3

اوست، بدون ایمان به پیامبر و قرآن و سایر اعتقادات اسالمی. پس ایمان آنها به خدا و 

 (1)برخی صفات او نسبت به آنچه به آن ایمان ندارند، کم است.

گذشت ایمان مرکب ارتباطی است و با انکار  این نظریه درست نیست؛ زیرا چنان که

 یکی از اجزای آن، اصال ایمانی نخواهد بود. 

 (89آیه )

 اشاره

ولما جاءهم کتاب من عند اهلل مصدق لما معهم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین 

 (89کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنته اهلل علی الکافرین )
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خدا کتابی که مؤید آنچه نزد آنان است، برایشان آمد و پیش از و هنگامی که از طرف 

این در انتظارش( بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند؛ ولی همین که آنچه 

اوصافش را می شناختند برایشان آمد، انکارش کردند و به او کافر شدند. پس لعنت خدا 

 بر کافران باد! 

 چگونه قرآن کتاب های پیشین را تصدیق می کند؟ 

 )ولما جاءهم کتاب من عند اهلل « 

 منظور از کتاب، قرآن مجید است. 

)مصدق لما معهم( صفت کتاب است. منظور از »لما معهم« تورات و دیگر کتاب های 

 منسوب به وحی است که در دست یهود بوده است. 

 77ص: 

 
 ، ذیل آیه مذکور. 309ص  1مجمع البیان: ج  -1

 در این جا اشکالی این گونه طرح شده است: 

در بسیاری از آیات قرآن کریم تصریح شده که اینان کتاب های الهی را تحریف نموده 

اند. پیش تر هم ذکر شد که تواتر تورات فعلی که در دست یهود است، سه مرتبه قطع 

ر منتهی می شود. عالوه بر این، در این کتاب، مطالب خالف واقع و شده و به یک نف

 نسبت های ناروا به خدا و انبیای او آمده که دلیل قطعی بر تحریف آن است. 
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از طرف دیگر، در این آیه و آیات دیگر، از قرآن و پیامبر با این وصف یاد شده که آنها 

ن سؤال به ذهن می رسد که چگونه مؤید و تصدیق کننده این کتاب ها هستند. حال ای

 قرآن و پیامبر، مؤید این کتاب های تحریف شده هستند؟ 

 در پاسخ این اشکال می گوییم: 

عبارت »مصدق لما معهم« بر این مطلب داللت ندارد که قرآن، هر چه با آنهاست تصدیق 

لکل ما  و تأیید می کند. زیرا قرآن کریم نفرموده: »مصدق لجمیع ما معهم« یا »مصدق

معهم« تا بر عموم داللت کند، بلکه این فراز داللت دارد که فی الجمله و سربسته و به 

 طور کلی، مطالب حق در کتاب های آنها وجود دارد. 

از طرفی، صفت تحریف که به کتاب های آنها نسبت داده شده نیز داللت ندارد که تمام 

بلکه داللت دارد که فی الجمله و تورات و کتاب های وحیانی آنها تحریف شده است، 

 سربسته دست تحریف در آنها تصرف نموده و آنها را از اعتبار ساقط کرده است. 

 بنابراین، آنچه از مطالب این کتاب ها که از بیرون مانند قرآن کریم و کالم 

 78ص: 

پیامبر و ائمه طاهرین )علیهم السالم( مورد تصدیق و تأیید قرار گیرد، معتبر و صدور آن 

 از مقام وحی، مسلم است. 

همچنین مطالبی مانند قول به تجسم خدا، نسبت های ناروا به ساحت قدس پیامبران، حالل 

هار)علیهم بودن شراب و مواردی مانند آن که کذب آنها از طریق قرآن و پیامبر و ائمه اط

السالم( یا از طریق برهانهای عقلی ثابت شود، به وحی الهی مربوط نیست و محض افترا 
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و ساخته و پرداخته دست منحرفان است. آنچه هم که دلیلی بر صدق یا کذبش نباشد، 

چون دست تحریف فی الجمله در این کتابها تصرف کرده و تواتر آن قطع شده است و 

 اریم، قابل اعتماد نیست. دلیلی بر اعتبار آن ند

اما بارزترین مطالب این کتاب ها که قرآن آنها را تصدیق نموده، گزارش هایی است که 

 از بعثت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و صفات و سیره و رفتار آن بزرگوار داده اند. 

درک حضور حتی علت اقامت یهود در مدینه و اطراف آن از سال های قبل از بعثت برای 

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( بوده و آنان خبر بعثت او را به مشرکان می دادند و خود 

انتظار ظهور او را می کشیدند و چون این اخبار با واقع مطابق شد، همین دلیلی بر صدق 

 آنهاست و از این رو، قرآن تصدیق کننده آنهاست. 

 شناخت و اعتقاد یهود پیش از بعثت 

 کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا()و

کلمه »استفتاح« به معنای انتصار و طلب فتح و پیروزی است. مراد از )الذین کفروا ( 

 مشرکان عرب هستند.

 در مورد طلب یاری و پیروزی یهود بر کفار عرب دو نظر است: 

 79ص: 
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ب کفار، می گفتند: . آنان در هنگام خصومت و گرفته شدن اموال و شکنجه شدن از جان1

»أما لو بعث محمد لنخرجکم من دیارنا وأموالنا؛ هان اگر محمد مبعوث شود، به یقین شما 

 را از شهر مان بیرون خواهیم کرد و دستتان را از اموالمان کوتاه خواهیم کرد.« 

به این مضمون، روایتی از تفسیر »العیاشی« و کتاب شریف الکافی از حضرت امام صادق 

 (1)السالم( نقل شده است. )علیه

. آنان در موقع جنگ با اعراب، به اسم پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( از خداوند 2

طلب یاری می نمودند و می گفتند: »اللهم إنا نستنصرک بحق النبی األمی إال نصرتنا 

 علیهم؛ 

 خدایا، به حق پیامبر أمی از تو یاری می طلبیم و این که ما را بر آنها پیروز کنی.« 

 (2)نه، روایتی در تفسیر این آیه از ابن عباس نقل شده است.در این زمی

 کفر یهود پس از شناخت و اعتقاد 

 )فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به (

له( مبعوث شد یهود او را می شناختند، بنابر این، هنگامی که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آ

هم از جهت مطابق بودن ویژگی ها و صفات او با آنچه در کتاب های خود یافته بودند 

و هم از جهت مشاهده معجزات باهری که از آن حضرت ظاهر می شد. با این حال کافر 

 شدند و ایمان نیاوردند. 

 80ص: 
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؛ بحار األنوار: 481حدیث  308؛ الروضه من الکافی : ص 49ص  1فسیر العیاشی: ج ت -1

 .49حدیث  225ص  15ج از 

 ، ذیل آیه مورد بحث. 88ص  1در المنثور: ج  -2

 یهود و دالیل کفر آنها 

 ممکن است علت کفر آنها این سه چیز باشد:

ئیل است و هنوز مبعوث نشده . آنها توهم می نمودند که آن پیامبر موعود، از بنی اسرا1

است. وقتی دیدند پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( از فرزندان اسماعیل )علیه السالم( 

 است، نه از بنی اسرائیل، حسد و عنادورزی و عصبیت آنان مانع شد که به او ایمان بیاورند. 

. هنگامی که یهود دیدند پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( با ریاست، جاه طلبی و فرو 2

که عادت دیرینه یهود بود به مخالف است، از  -رفتن در امور مادی و زخارف دنیایی 

 این جهت زیر بار نبوت او نرفتند.

. آنان توهم می نمودند که پس از بعثت آن پیامبر موعود، مشرکان عرب که دشمن 3

سرسخت یهود بودند، به او ایمان نمی آورند و اینان بر آنها چیره می شوند و از آنها انتقام 

خواهند کشید. وقتی دیدند که کفرورزان مدینه در ایمان به آن حضرت از آنان پیشی 

با آنها کافر شدند و به آن حضرت ایمان نیاوردند. البته می  گرفتند، به واسطه دشمنی

توان گفت که عمده دالیل کفر آنان همان دوستی زندگی دنیایی و مال و منال و زخارف 

آن بوده، چنان که از آیات بعد استفاده می شود و علت های دیگر بهانه ای بیش نبوده 

 است، مثل این که می گفتند: 
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 پیامبر نازل می شود ما به او ایمان نمی آوریم.  چون جبرئیل بر این

 )فلغته اهلل علی الکافرین (

 پیش تر درباره این فراز از آیه، مطالبی گذشت. 

 81ص: 

 (90آیه )

 اشاره

بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا بما أنزل اهلل بغیا أن ینزل اهلل من فضله علی من یشاء من 

 ( 90افرین عذاب مهین )عباد فباءو بغضب علی غضب وللک

بد است آنچه نفس های خود را به آن فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود کافر 

شدند )و کفرشان از سر حسد است که چرا خداوند از فضل خود بر هر کدام از بندگانش 

که بخواهد، آیاتش را نازل می کند. پس گرفتار غضب پی در پی شدند و برای کافران 

 ار کننده است. عذابی خو

 توضیح واژگان 

کلمه »بئس« از افعال ذم است، مقابل کلمه »نعم« که از افعال مدح است. در واژه »بئس« 

 چهار لغت مطرح شده است: 

 .بئس به فتح باء و همزه، 1
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 . بئس به فتح باء و سکون همزه، 2

 . بئس به کسر باء و همزه، 3

 لغت مشهور است. . بئس به کسر باء و سکون همزه که همین 4

بعد از افعال مدح و ذم، دو اسم مرفوع واقع می شود که اولی فاعل این افعال و دومی 

 مخصوص به مدح یا ذم است، مانند آیه ای که می خوانیم: 

 (1))ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه أواب (

 82ص: 

 
 . 30سوره ص، آیه  -1

ما سلیمان را به داوود بخشیدیم. چه بنده خوبی! زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می 

 کرد. 

 در آیه دیگری می خوانیم: 

 )وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر إال أعتدنا 

الظالمین نارا أحاط بهم سرادقها وإن یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس 

 (1)الشراب وساءت مرتفقها( 
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روردگارتان رسیده است. هر کس می خواهد ایمان بیاورد بگو: این حق )قرآن( از سوی پ

و هر کس می خواهد کافر گردد، که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده 

هایش آنان را از هر سو احاطه می کند و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان می 

بد نوشیدنی ای، و چه  آورند که هم چون فلز گداخته صورت ها را بریان می کند. چه

 بد جایگاهی است؟ 

ممکن است فاعل، اسم ذات باشد، مانند دو مثالی که ذکر شد، یعنی العبد و الشراب. 

مفادش این است که مخصوص به مدح دارای جمیع مدحها و خوبی ها و مخصوص به 

 ذم، دارای همه ذمها و بدی هاست. 

فعلی از افعال باشد، مانند آیه مورد  -یگر یا به سخن د -امکان دارد فاعل آن، اسم معنا 

بحث که فاعل »بنس«، ماء موصوله و مخصوص به ذم »کفر بما انزل اهلل« است. بنابراین، 

مفاد آیه این گونه می شود: »بد چیزی است کفر به ما انزل اهلل که نفس های خود را به 

 آن فروختند« چنان که در مقابل آن، خوب چیزی است ایمان 

 83ص: 

 
 . 29سوره کهف، آیه  -1

 به ما انزل اهلل که مؤمنان آن را برگزیدند. 
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بنابراین، ماء موصوله یا نکره موصوفه، فاعل »بئس« و »اشتروا« صله یا صفت ما و ضمیر 

مؤول است »به« به موصول برمی گردد و »انفسهم« مفعول »اشتروا« و »أن یکفروا« که اسم 

 مخصوص به ذم است. 

»اشتراء« در خرید و فروش، هر دو به کار می رود به ویژه در مبادله دو جنس که از آن 

به معامله پایاپای تعبیر می شود؛ زیرا در این صورت هر کدام از خریدار و فروشنده، هم 

 خریدار و هم فروشنده است. 

و جان. خداوند متعال خریدار جان در در آیه یاد شده نیز مبادله دو چیز است: بهشت 

 ازای بهشت است و انسان نیز خریدار بهشت، در ازای جان است. 

ولی ممکن است انسان به سوء اختیار خود، خریدار دوزخ در ازای جان باشد. البته این 

 بد چیزی است که انسان جان خود را به آن بفروشد. 

به خدا و به »ما أنزل اهلل« و نمودار دوزخ،  پیداست که نمودار بهشت در این جهان، ایمان

 کفر به خدا و به »ما أنزل اهلل« است.

مراد از »ما أنزل اهلل« در این آیه، قرآن و شریعت مقدس حضرت محمد )صلی اهلل علیه و 

 آله( است. 

کلمه »بغیه« مفعول له است و علت این معامله و داعی بر این مبادله را بیان می کند که 

تعدی و تجاوز و حسد بر این است که پیامبر اسالم حضرت و محمد )صلی اهلل علیه بغی، 

 و آله( از عرب و از فرزندان اسماعیل بود، نه از بنی اسرائیل. 
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 مقام نبوت، موهبتی الهی 

 )أن ینزل اهلل من فضله علی من یشاء من عباده (

این جمله در پاسخ آنهاست که مقام نبوت، موهبتی الهی است و خدای متعال به هر کس 

 که بخواهد عنایت می فرماید. 

مانند عصمت،  -البته پر واضح است که خداوند به آن شخص که شرایط نسبوت 

را دارد و از موانع نبوت برکنار و مبرا  -افضلیت، پاکی حسب و نسب و داشتن معجزه 

 ل می کند. است، تفض

پیداست که از تحقق و وجود این شرایط در شخصی، کسی جز خدا آگاه نیست. از این 

 رو، او می داند که این منصب را به چه کسی عطا فرماید، چنان که قرآن کریم می فرماید: 

 (1))اهلل أعلم حیث یجعل رسالته 

 (2)خدا داناتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد.

 خشم روی خشم 

 )فباء و بغضب علی غضب(

کلمه »باء« به معنای »رجع« است. ممکن است مراد از غضب بر روی غضب این باشد که 

یهود از زمان حضرت موسی )علیه السالم( تا بعثت پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( 

هماره اسباب غضب الهی را فراهم می آوردند، چنانکه در آیات گذشته بسیاری از آن 

 موارد را متذکر شدیم. 
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 رجوع شود.  257الی  194برای آگاهی بیش تر به کتاب کلم الطیب: جلد یکم ص  -2

برای مثال، بنی اسرائیل از حضرت موسی خواستند که برای آنها نیز مانند بت پرستان، 

معبودی و بتی قرار دهد و تقاضای رؤیت خداوند کردند؛ عبادت گوساله، قضایای تیه و 

نرفتن به جنگ عمالقه، قضیه بقره، کفر به مسیح )علیه السالم( نسبت ناروا به مریم طاهره، 

لیه السالم( و غیر اینها از کفریات و معاصی و بت پرستی ها که در اراده قتل مسیح )ع

ادوار متمادی از آنها ظاهر شد از این دست است و کتاب های آنها از این موارد مشحون 

 است. 

از طرفی کفر به پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( و محاربه با آن بزرگوار، باعث غضب 

 غضب، برای خود فراهم نمودند. الهی شده که بر روی آن همه 

البته مراد از غضب الهی در این جا آن حالت نفسانی که بر انسان عارض می شود و تغییر 

و دگرگونی در او به وجود می آورد، نیست؛ زیرا خداوند از عروض عوارض و تغییرات 

شخص  و حاالت، منزه و مبرا است، بلکه مراد فعل مغضبانه و اثر خشم است که نسبت به

مغضوب انجام می دهد که همان انتقام سخت و عذاب شدید در این دنیا و دنیای دیگر 

 است، چنان که در نظایر آن نیز همین معنا مقصود است. 

 مهین یعنی چه؟

 )وللکافرین عذاب مهین(
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کلمه »مهین« به معنای خوار کننده، از اهانت گرفته شده است که به معنای اذالل و خوار 

ه است. نکته و سر این که فرمود: )وللکافرین عذاب مهین( و نفرمود: »لهم کردن آمد

عذاب مهین« شاید این باشد که عذاب مهین به اینان اختصاص ندارد، بلکه هر که کافر 

 باشد، از هر طایفه و گروهی، عذاب مهین برای او آماده و مهیاست. 

 مهین به کافران  البته »الم« »للکافرین« برای اختصاص است؛ یعنی عذاب

 86ص: 

 مختص است. 

بله، مؤمن اگر هم عذابی ببیند برای تطهیر او از کثافت معصیت است، نه از روی اهانت 

 که در نهایت، به برکت ایمان، به سعادت نایل می شود، چنان که بارها یاد آور شده ایم. 

علیق الحکم علی ممکن است ذکر »کافرین« برای بیان علت عذاب باشد که گفته اند: »ت

الوصف مشعر بالعلیه؛ منوط کردن و وابسته کردن حکم به وصف به علت آن وصف 

 برای حکم اشاره دارد«. 

 (91آیه )

 اشاره

وإذا قیل لهم آمنوا بما أنزل اهلل قالوا نومن بما أنزل علینا ویکفرون بما وراءه وهو الحق 

 (91إن کنتم مؤمنین )مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبیاء اهلل من قبل 
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و هنگامی که به آنها گفته شود: »به آنچه خدا نازل فرموده، ایمان بیاورید« می گویند: »ما 

با آن که حق و  -به چیزی ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شده است.« و به غیر آن 

و: اگر کافر می شوند. )ای پیامبر( به آنان بگ -مؤید همان چیزی است که با آنها است 

 ایمان دارید، چرا پیش از این، پیامبران خدا را به قتل می رساندید ؟؟ 

 دستور از چه کسی است؟ 

گوینده جمله »آمنوا بما أنزل اهلل« در مرتبه نخست، خداوند متعال است که در بسیاری از 

 آیات شریفه، خطاب به همه مردم یا خطاب به اهل کتاب و بنی 
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اسرائیل، به ایمان به »ما أنزل اهلل ( امر فرموده است. در مرتبه دوم، پیامبر اکرم )صلی اهلل 

مردم را به ایمان دعوت می فرماید و در مرتبه بعدی مؤمنان علیه و آله( است که همه 

 هستند 

که کافران را به ایمان دعوت می کنند. از این رو، »قیل« را به صورت فعل مجهول آورده 

 و فاعل آن را معین نکرده است. 

منظور از »ما أنزل اهلل« همه اموری است که بر پیامبران خدا نازل شده که ایمان به آنها، 

 الزم است؛ نه خصوص قرآن کریم، چنان که در اواخر همین سوره می فرماید:

 (1)) والمومنون کل آمن باهلل ومالئکته و کتبه ورسوله ال نفرق بین أحد من رسله (
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و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند و گفتند:( 

 میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم. 

 ایمان مشروط یهود 

 )قالوا نومن بما أنزل علینا(

مراد یهود از »ما أنزل علینا« تنها تورات نیست، بلکه تمام آنچه بر پیامبران بنی اسرائیل 

ازل شده مرادشان است، چنان که کتاب های عهد قدیم که مورد اعتقاد یهود است، به ن

عقیده آنها کتاب هایی هستند که بر پیامبران بنی اسرائیل از زمان موسی )علیه السالم( تا 

زمان عیسی )علیه السالم( نازل شده اند. منظورشان این است که اگر پیامبر اکرم )صلی 

 ز بنی اسرائیل باشد ما به او و قرآن ایمان می آوریم. اهلل علیه و آله( ا

 88ص: 

 
 . 285سوره بقره، آیه  -1

 )ویکفرون بما وراءه (

این جمله جزء گفته یهود نیست؛ بلکه کالم خدای سبحان است که از کفر آنها به قرآن 

چه به غیر پیامبران بنی اسرائیل نازل شده، می مجید خبر می دهد. مراد از »بسما ورائه« آن

باشد و پیامبر بعد از پیامبران بنی اسرائیل به حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( و کتاب 

 بعد از کتاب های آنها، به قرآن منحصر است. 
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)وهو الحق« یعنی و حال آنکه قرآن حق است و ثابت و قطعا از جانب خدا نازل شده 

عنای ثابت و در مقابل باطل است که ثبوت ندارد و زوال پذیر است. دلیل است. حق به م

بر حق بودن قرآن، همان معجزه بودن آن از جهات متعدد است چنان که پیش تر ذکر 

 شد. 

 )مصدقا لما معهم(

این قرآن، تصدیق کننده و مؤید پیامبران بنی اسرائیل و کتاب هایی است که بر آنها نازل 

ست که ایمان به قرآن، مستلزم کفر به آنان باشد و به اصطالح »مانعه شده و چنین نی

الجمع« نیست، بلکه قرآن حقانیت آنها را اثبات می کند و اگر قرآن نبود راهی برای 

 اثبات پیامبری دیگر پیامبران الهی و کتاب های آنان در دست نبود. 

های آنها منافات نداشته باشد، البته ما معنای این جمله را به طوری که با تحریف کتاب 

 در تفسیر دو آیه پیشین آوردیم. 

 ) قل فلم تقتلون أنبیاء اهلل من قبل إن کنتم مؤمنین (

این جمله در رد ادعای ایمان آنهاست که گفتند: )نؤمن بما أنزل علینا ( »ما فقط به آنچه 

 ر این بر پیامبران بنی اسرائیل نازل شده، ایمان می آوریم.« بگو: اگر د
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ادعا راستگو هستید و به پیامبرانتان ایمان دارید، پس چرا پیامبران پیش از این را می 

کشتید؟ مگر زکریا، یحیی )علیهما السالم( و صدها تن دیگر از پیامبران بنی اسرائیل را 
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نکشتید؟ مگر نمی خواستید حضرت عیسی )علیه السالم( را بکشید و به عقیده خود، مگر 

 ا به دار نزدید؟ او ر

بنابراین، انکار و تکذیب پیامبر اسالم به این جهت که از بنی اسرائیل نیست، بهانه ای بیش 

نیست؛ بلکه هر پیامبری که بر خالف هوای نفس شما باشد، یا او را تکذیب می کنید و 

 یا می کشید.

 چرا نکوهش یهود زمان پیامبر؟ 

شاید کسی اشکال کند و بگوید: یهودیان زمان پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( قاتل 

پیامبران بنی اسرائیل نبودند، بلکه پیشینیان آنها این کار را کرده اند؛ پس چرا این ها مورد 

 خطاب و نکوهش قرار گرفته اند ؟!

 در پاسخ این اشکال، چنین می گوییم: 

زمان حضرت موسی )علیه السالم( تا زمان پیامبر اکرم )صلی  نخست آنکه روش یهود از

اهلل علیه و آله( همیشه بر این منوال بوده، چنان که در بسیاری از موارد حضرت موسی 

)علیه السالم( را تکذیب کردند و تصمیم گرفتند هارون را بکشند و همچنین تا آخر 

 همین روش را داشته اند. 

پیشینیانشان را به آنان نسبت داده بدین جهت که اینان ا یک دوم آنکه قرآن کریم کار 

قوم و یک ملت بودند، و اینها از افعال آنها راضی و خشنود بودند و کارهای آنها را تأیید 

 می کردند، چنانکه در آیات پیشین اشاره شد. 
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 (92آیه )

 اشاره

 (92م ظالمون )ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنت

و به یقین موسی برای شما معجزات آشکار و آیات بیناتی آورد؛ باز در غیاب او، گوساله 

 را به خدایی گرفتید در حالی که شما ستمکار بودید. 

 ضعف ایمان بنی اسرائیل 

این آیه دلیل دیگری بر ضعف و سستی ایمان بنی اسرائیل است و بی حقیقتی اعتقاد آنها 

 بیان می کند:  را این گونه

پیامبری مانند موسی )علیه السالم( که در نظر شما افضل پیامبران بنی اسرائیل است، 

معجزات آشکاری نظیر عصا، ید بیضاء، شکاف دریا و خروج آب از سنگ و معجزات 

فراوان دیگری را برای شما آورد؛ با این حال، به مجرد این که چند روزی از میان شما 

ه ای را که به دست سامری ساخته شده بود، معبود خود قرار دادید و غایب شد، گوسال

یکتاپرستی را که اولین عهد الهی با همه بندگان اوست، فراموش کردید. پس شما 

ستمکارید؛ یعنی عبادت را در غیر جای خود قرار دادید و به عبادت آنچه سزاوار عبادت 

مرتکب شدید،  -که ظلم عظیم است  -نیست، پرداختید. یا منظور این است که شرک را 

 و یا این که به خود ظلم کردید و مستوجب عذاب دنیا و آخرت شدید. 

 91ص: 

 (93آیه )
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 اشاره

وإذ أخذنا میثاقکم رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه وأسمعوا قالوا سمعنا و عصینا 

 (93وأشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسما یأمرکم به إیمانکم إن کنتم مؤمنین )

و به یاد آورید آن گاه را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را باالی سر شما برافراشتیم 

»آنچه به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و بشنوید.« آنها گفتند: »شنیدیم، و  و گفتیم:

فرمان نبریم« و بر اثر کفرشان، محبت گوساله در دلشان سرشته شد. بگو: اگر مؤمنید 

 بدانید که ایمانتان شما را به بد چیزی وا می دارد و امر می کند. 

 چرا تکرار؟ 

ن فراز از آیه پیش تر گذشت. در وجه تکرار آن بعضی )وإذ أخذنا میثاقکم( تفسیر ای

 گفته اند: این جمله برای تأکید و تثبیت حجت علیه یهود تکرار شده است. 

به نظر می رسد که ذکر این آیه در سابق به منظور تفضالت الهی به بنی اسرائیل و بیان 

بر گفتار آنهاست معجزه های حضرت موسی )علیه السالم( بوده و در این جا رد دیگری 

که گفتند: )نومن بما أنزل علینا( و بیان مورد دیگری که دلیل بر بی ایمانی بنی اسرائیل 

حتی به حضرت موسی )علیه السالم( است که با این که خدا از آنها پیمان گرفت و برای 

تهدیدشان، کوه برسرشان برافراشته شد و به آنها خطاب شد: »دستورات تورات را با جد 

 جهد بگیرید و اوامر و نواهی آن را بشنوید و به  و

 92ص: 

 آنها عمل کنید« گفتند: شنیدیم و عمل نکردیم و مخالفت نمودیم. 
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این سخن، چه زبان حال آنها باشد و چه زبان قال، در هر صورت از بی ایمانی آنها پرده 

 برمی دارد و با گفتن » نومن بما أنزل علینا« مخالف و مباین است. 

البته این فراز از آیه برای تنبیه و هشدار بسیاری از مردم مسلمان به خصوص در دوران 

حاضر، قابل مالحظه است که می گویند: قرآن را قبول داریم، ولی در عین حال به 

دستورات آن عمل نمی کنند، یا می گویند: ما شیعه هستیم، اما از ائمه )علیهم السالم( 

می گویند: ما بهشت و دوزخ را قبول داریم، ولی به دستورات پیروی نمی نمایند، و یا 

 خدا عمل نمی کنند و واجبات را به جا نمی آورند و از گناهان اجتناب نمی ورزند. 

 یهود و گوساله پرستی 

 )وأشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم ( 

دن است. فعل »اشربوا« صیغه مجهول و »اشراب« مصدر آن و به معنای نوشاندن و آشامان

چون صیغه مجهول آمده و فاعل آن ذکر نشده، کلمه »بکفرهم« آمده که کسی گمان 

نکند که خداوند فاعل »اشراب« است؛ یعنی این »اشراب عجل« در قلوب آنها به واسطه 

 و به سبب کفر آنهاست. 

بعضی از مفسران می گویند: در این جا مضاف در تقدیر است؛ یعنی »اشربوا فی قلوبهم 

 (1)العجل؛ بر اثر کفرشان، محبت گوساله در دلشان سرشته شد«. حب

 93ص: 

 
 ، ذیل آیه مذکور. 317و  318ص  1مجمع البیان: ج  -1
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معنای آیه این گونه می شود: اینان به واسطه کفر و هواپرستی خود چنان در عالقه به 

گوساله غوطه ور شده و به آن مشغول شده اند که گویا گوساله را در اعماق دل آنان 

عماق بدن انسان وارد می داخل نموده اند، همان طور که آب یا آشامیدنی دیگری در ا

 شود.

البته با توجه به این معنا، به تقدیر مضاف و کلمه حب نیازی نیست، چنان که در میان 

مردم متعارف است که می گویند »او همیشه در دل من است و از دل من بیرون نمی 

رود.« این سخن، شدت عالقه را می رساند که انسان همیشه محبوب خود را حاضر می 

 . در حدیثی آمده است که امام صادق )علیه السالم( فرمود: بیند

 (1)القلب حرم اهلل ؛ فال تسکن حرم اهلل غیر اهلل 

 قلب حرم خداست. پس غیر خدا را در حرم خدا ساکن نکن. 

 حان می فرماید: در حدیث قدسی آمده است که خدای سب

 (2)لم یسعنی سمائی و ال أرضی ووسعنی قلب عبدی المؤمن ؛

زمین و آسمانم نمی تواند مرا در خود جای دهد؛ ولی دل بنده مؤمنم می تواند مرا در 

 خود جای دهد. 

 در حدیث دیگری می خوانیم: 

 (3)ین اهلل؟ فقال: عند المنکسره قلوبهم ؛و سئل أ

 از پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( پرسیدند: خدا کجاست؟ آن حضرت فرمود: نزد 
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 94ص: 

 
  25ص  67بحار األنوار: ج  -1

 .39ص  55همان، ج  -2

 . 13سطر  157ص  70همان: ج  -3

 دلهای شکسته. 

بنابراین، مفاد آیه این گونه می شود: گویا گوساله را در دل های اینان ریخته و به خورد 

 دل های ایشان داده اند که چنین عالقه مفرط و فراوانی به پرستش آن دارند. 

به راستی اگر کسی حاالت یهود را در تمام ادوار تاریخشان سیر نماید، تمایل مفرط آنان 

به شرک، بت پرستی و گوساله پرستی را در می یابد. آنان حتی در حضور موسی )علیه 

 السالم( و بعد از آن همه تفضل الهی می گویند: 

 (1))اجعل لنا إلها کما لهم آلهه (

 برای ما هم معبودی قرار ده، همان گونه که آنها معبودان )و خدایانی( دارند!

 یهود و ایمان بد 

 )قل بئسما یامرکم به إیمانکم إن کنتم مؤمنین (
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این فراز از آیه برای دفع دخل مقدر است. گویا یهود می گویند: این گناهان و مخالفت 

هایی که از ما سر زده، دلیل بر کفر ما نیست و با کالم ما که گفتیم: »نومن بما أنزل علینا،( 

 مباین نیست. 

و معصیت خداوند متعال در رد آنها می فرماید: اگر ایمانتان شما را به این همه مخالفت ها 

ها وامی دارد، این بد ایمانی است که به هیچ چیز منافی و مخالف با روح ایمان، از درجه 

 اعتبار ساقط نمی شود. 

 95ص: 

 
 . 138سوره اعراف، آیه  -1

این ایمان همانند سد اسکندر است که هیچ چیز آن را خراب نمی کند و هم چون اسالم 

 سیاری از مسلمانان است که جز اسم، اثری از آن ظاهر نمی شود. ب

 (94آیه )

 اشاره

قل إن کانت لکم الدار اآلخره عند اهلل خالصه من دون الناس فتمنوا الموت إن کنتم 

 ( 94صادقین )

بگو: اگر سرای آخرت که در جوار خداوند است به شما اختصاص دارد، نه مردم دیگر، 

 اگر راست می گویید.  پس آرزوی مرگ کنید
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 چرا فقط یهود این گونه مورد خطاب و عتاب قرار گرفته اند؟ 

 این آیه را با طرح چند پرسش، تفسیر می کنیم :

پرسش نخست این که مراد از دار آخرت، بهشت و نیل به سعادت ابدی و درک فیوضات 

حسب واقع، حق یا و نعمت های الهی است. هر انسان متدینی اعم از این که دیسن او به 

باطل باشد، مدعی حقانیت دین خود است و خود را سعادتمند و ادیان دیگر را باطل می 

 داند. 

البته این ادعا به یهود اختصاص ندارد. مسیحیان و فرقه های مسلمان و دیگر ادیان نیز 

رفته همین ادعا را دارند. بنابراین، چرا در این آیه یهودیان مورد خطاب و عتاب قرار گ

 اند؟ 

 به این پرسش چنین پاسخ می دهیم: 

 نخست آنکه گفتار یهود با سایر ادیان فرق دارد. ادیان دیگر، مالک سعادت را 

 96ص: 

متدین بودن به دین حق می دانند و فرقی بین سیاه و سفید، عرب و عجم و اسرائیلی و 

غیره نمی گذارند؛ ولی یهودیان سعادت را مختص بنی اسرائیل می دانند و دیگر طوایف 

را محروم از آن می شمارند . و از این جهت غیر بنی اسرائیل را به دین خود دعوت نمی 

حضرت موسی )علیه السالم( تا به حال در میانشان رایج است .  کنند و این سیره از زمان

 چنان که قرآن کریم به نقل از آنها می فرماید: 
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 (1))و قالوا لن یدخل الجنه إال من کان هودا « 

 که یهودی....باشد. و گفتند: هرگز کسی داخل بهشت نخواهد شد مگر آن

 در آیه دیگری به نقل از آنها می فرماید: 

 (2))نحن أبناء اهلل وأحباؤه (

 ما فرزندان خدا و دوستان )خاص( او هستیم. 

دین رفتار کند، دوم آنکه یهودیان مدعی هستند که اگر از بنی اسرائیل کسی بر خالف 

 چند روزی بیش معذب نخواهد شد، چنانکه قرآن از قول آنها چنین نقل می کند: 

 (3))و قالوا أن تمسنا النار إال أیاما معدوده ( 

 آنها گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید. 

 97ص: 

 
 .111سوره بقره، آیه  -1

 .18سوره مائده، آیه  -2

  80سوره بقره، آیه  -3

 چرا آروزی مرگ؟ 
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پرسش دوم این که آرزوی مرگ و تمنای آن، مذموم است و نشانه شکایت و نارضایتی 

انسان می باشد و دعا برای طول عمر، ممدوح و مطلوب است. پس چرا خداوند از یهود 

 خواسته که درخواست مرگ کنند؟ 

ده، البته اگر گاهی از ائمه اطهار و معصومین )علیهم السالم( از این قبیل کلمات اظهار ش

از جهت عظمت مصیبت بوده است نه از روی شکایت، مانند کالم حضرت زهرا ÷÷÷ 

 که فرمود: 

 (1)یا الهی عجل وفاتی سریعا 

 خدایا، در وفات من بسیار شتاب فرما! 

 ؤمنان علی )علیه السالم( که می فرماید: یا کالم امیرم

 أال أیها الموت الذی لیس تارکی 

 (2)أرحنی فقد أفنیت کل خلیلی 

 از بین بردی!  هان ای مرگ که گریبانم را رها نمی کنی، خالصم کن که همه دوستان مرا

و یا سخن امام حسین )علیه السالم( که به هنگام شهادت حضرت علی اکبر )علیه السالم( 

 فرمود: 

  (3)علی الدنیا بعدک العفا

 بعد از تو خاک بر سر دنیا باد! 
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 افزون بر آن، نوع مردم آرزوی مرگ نمی کنند و این آرزو نکردن به یهود 

 98ص: 

 
 . 141؛ مجمع النورین : ص 177ص  43بحار األنوار: ج  -1

 . 92؛ الزام الناصب: ص 438ص  34بحار االنوار: ج  -2

 . 44ص  45ر: ج بحار االنوا -3

 اختصاص ندارد. پس چرا فقط آنها مخاطب این درخواست واقع شده اند؟ 

 در پاسخ به این سؤال می گوییم: 

این که نوع مردم تمنا و آرزوی مرگ ندارند یا از این جهت است که اعتقاد به معاد 

ندارند، مانند مادی گراها و دهری ها، و یا به واسطه کثرت معاصی و عدم قبولی اعمال، 

از سوء عاقبت و عذاب می ترسند و می خواهند به واسطه عبادت یا توبه و یا وسائل دیگر 

 نند. معاصی خود را جبران ک

ولی یهود که مدعی هستند که قطعا اهل سعادتند و جهان آخرت مختص آنها است و با 

مرگ از نکبت دنیا خالص می شوند، باید تمنای مرگ کنند اگر در این ادعا صادق 

 باشند. 

یهودیان به واسطه شدت غوطه ور شدن در مادیات و حرص بر زندگی و جمع مال و 

یله آنها خطور نمی کند و هیچ گاه به فکر مرگ و آماده دارایی، خیال مرگ نیز به مخ

شدن برای آن نیستند تا چه رسد به آرزو و درخواست مرگ. آنان هم چون بسیاری از 
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مردم زمان ما هستند، ولی این مردم چنین امتیازی برای خود قائل نیستند، برخالف یهود 

خواست مرگ نمی کنند که جهان آخرت را مخصوص خود می دانند و با این حال، در

 تا به بهشت برسند. 

 اگر اولیای خدا هستید آروزی مرگ کنید؟ 

 پرسش سوم این که خداوند متعال در سوره جمعه می فرماید: 

 )قل یا أیها الذین هادوا إن زعمتم أنکم أولیاء له من دون الناس 

 99ص: 

 (1)فتمنوا الموت إن کنتم صادقین (

بگو: ای یهودیان، اگر پندارید که شما دوستان خدا هستید، نه مردم دیگر، پس آرزوی 

 مرگ کنید اگر راست پندارید. 

 حال آیا مفاد این آیه مانند همین آیه مورد بحث است یا با آن تفاوت دارد؟ 

 در پاسخ این پرسش می گوییم: 

 و آیه یکی است، ولی این منظور بر دو مدعای یهود، متفرع است: منظور از هر د

. به ادعای آنان، جهان آخرت و سعادت و بهشت، مخصوص بنی اسرائیل است اگرچه 1

گناه کار و مجرم و حتی اهل شرک و کفر باشند؛ زیرا به اعتقاد یهود، اینان هم جز چند 

 د بحث است. روزی با آتش تماس ندارند، چنان که مفاد آیه مور
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. طبق ادعای دیگر آنان، یهود اولیای خدا و دوستان و پسران او هستند، چنان که در آیه 2

 ای دیگر از آنها چنین نقل شده است: 

 (2))نحن أبناء اهلل وأحباوه(

 و هستیم. ما، فرزندان خدا و دوستان )خاص( ا

نیز در تورات رایج هم موقعی که یهودیان نسبت خودشان را به آدم )علیه السالم( می 

رسانند، او را »ابن اهلل؛ فرزند خدا« می گویند. خداوند در آیه سوره جمعه تمنای مرگ 

را متفرع بر این مدعای آنان نموده است؛ چرا که دوست، همواره مشتاق و آرزومند 

به لقای او نایل می شود. بنابر این، فرق آیه مورد بحث مالقات دوست است و با مرگ 

 ما با آیه سوره جمعه در این جهت است. 

 100ص: 

 
  6سوره جمعه، آیه  -1

 . 18سوره مائده، آیه  -2

 (95آیه )

 اشاره

 (95ولن یتمنوه أبدا بما قدمت أیدیهم واهلل علیم بالظالمین )
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ولی آنها به سبب اعمال بدی که پیش تر کرده اند، هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و 

 و آگاه است.  خداوند به حال ستمگران، دانا

 توضیح واژگان 

کلمه »لن« برای تأکید نفی است و با کلمه »أبد « بر تأبید و همیشگی داللت می کنند؛ 

یعنی هرگز اینان آرزوی مرگ نخواهند کرد، برای این که خود در باطن می دانند که 

 در هر دو ادعا، کاذب هستند. 

، کسانی که به دستورهای تورات اما در ادعای نخست برای این که در تورات آمده که

 عمل نکنند مورد لعنت قرار خواهند گرفت. 

بدیهی است که یهود در جمیع اعصار از زمان موسی )علیه السالم( تا زمان پیامبر اسالم 

)صلی اهلل علیه و آله( با تورات مخالفت نموده اند و حتی به خدا شرک ورزیده اند و با 

الم )صلی اهلل علیه و آله( همان پیامبر موعود است که تورات این که می دانستند پیامبر اس

 اوصاف او را بیان نموده، باز به او ایمان نیاوردند. 

و لعن به معنای دوری از رحمت الهی و گرفتار عذاب و غضب الهی شدن است و با این 

 که -ادعا که جهان آخرت مخصوص آنهاست، مباین و منافی است. از این رو،مسیحیان 

با دستورهای تورات مخالفت می کردند . برای این که از لعن تورات خود را آسوده 

 نموده باشند، عذری برای خود تراشیدند و گفتند: 

 101ص: 
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حضرت عیسی )علیه السالم( در برابر لعنت ما، خود را  (1)المسیح افتدانا من لعنه الناموس

 فدیه ما قرار داد.

درباره ادعای دوم یهود گفتنی است که عهد قدیم مشحون است از این که بنی اسرائیل 

در اثر شرک و بت پرستی و ترک خدا و تورات، از نظر خدا افتادند و مورد غضب او 

ین مشرک گشتند. این امور با این باور آنها قرار گرفتند و مستأصل شدند و گرفتار سالط

 که ولی خدا و دوست او و پسران او هستند، کمال ضدیت را دارد. 

 )واهلل علیم بالظالمین (

خداوند به کذب و به نهان آنها و اعمال زشت و کفر و شرک و عناد و عصبیت و لجاج 

ت این که کلمه »ظلم« و دیگر معاصی آنها، آگاه است. این موارد را ذکر کردیم به جه

 بر همه این ها اطالق می شود. 

گفتنی است که مورد این جمله اگرچه یهودیان هستند، ولی چنان که مکرر بیان شده، 

مورد نزول، مخصص عموم نمی شود. کلمه »الظالمین« که جمع همراه با الف و الم است، 

یع ستمگران می شود، عموم داشتن را می رساند و به عموم خود باقی است و شامل جم

 چه ظالم به غیر باشد و چه ظالم به نفس. 

این جمله برای تنبیه آنان است که خدای متعال به جمیع افعال و کردار آنها عالم و 

 داناست. 

 102ص: 
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 . 163ص  1الهدی الی دین المصطفی : ج  -1

 (96آیه )

 اشاره

ولتجدنهم أحرص الناس علی حیاه ومن الذین أشرکوا یود أحدهم لؤ یعمر ألف سنه وما 

 (96هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر واهلل بصیر بمایعملون )

گی دنیا می یابی و حریص تر از مشرکان که هر البته یهود را حریص ترین مردم بر زند

یک از آنها دوست می دارد و آرزو می کند که هزار سال زندگی کند و حال آنکه این 

 عمر بسیار، مانع و دور کننده او از عذاب نیست و خداوند به آنچه انجام می دهند بیناست. 

 توضیح واژگان 

 درباره کلمه »تجد« دو احتمال وجود دارد: 

به معنای یافتن باشد، یک مفعولی است. بنابراین،  -ضد فقدان  -. اگر از وجدان 1

 )احرص« برای مفعول، حال است. 

. اگر از وجدان به معنای علم گرفته شده باشد، دو مفعولی است که واژه )احرص« 2

 مفعول دوم خواهد بود. ظاهرا همین احتمال دوم درست است. 

 چرا حریص ترین مردم؟ 

 ض الناس علی حیاه ومن الذین أشرکوا()أحر
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یهودیان از همه مردم به بقا و دوام زندگی و جمع مال و زخارف دنیا حریص ترند و هم 

 چنین از مشرکان هم به زندگی دنیا حریص ترند. 

 103ص: 

 مراد از مشرکان یا مجوس و گبرها هستند و یا همه مشرکان. 

من« تعبیر فرموده و در »ومن الذین أشرکوا« علت این که »احرص الناس« را بدون حرف »

حرف »من« را آورده، این است که یهود از جنس ناس هستند، ولی از جنس مشرکان 

نیستند. به اصطالح، اگر مفضل از جنس مفضل منه باشد به طریق اضافه آورده می شود، 

د.« و اگر مفضل چنانکه گفته می شود: »األنبیاء أفضل الناس؛ پیامبران برترین مردم هستن

از جنس مفضل منه نباشد، حرف »من« فاصله می شود. برای مثال گفته می شود: »األنبیاء 

أفضل الناس وأفضل من المالئکه؛ پیامبران برترین مردم و از فرشتگان هم برترند.« چون 

 پیامبران از جنس مردم هستند، ولی از جنس فرشتگان نیستند. 

بعد از »الناس« با این که مشرکان جزء مردم و داخل در مردم اما ذکر »من الذین اشرکوا« 

هستند، برای این است که تمنای طول عمر از مشرکان به جهت عدم اعتقاد به زندگانی 

دیگری غیر از دنیا، معمول و مشهور است و به این خصیصه شناخته شده اند، به خصوص 

عمول بوده که به یکدیگر می گفته اگر منظور از مشرکان مجوس باشند که در میان آنها م

 اند: هزار سال بزی یعنی زندگی کنی. 

گویا قرآن کریم می فرماید: یهودیان از همه مردم و حتی از مشرکان که به این خصیصه 

 معروفند، به بقای عمر و زندگی حریص ترند، چنانکه گفته می شود: 
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و حتی از حاتم طایی هم  )فالن أسخی الناس ومن حاتم(، فالنی سخاوتمندترین مردم

 سخی تر است.« 

 )یود أحدهم لو یعمر ألف سنه (

 بیشتر مفسران مرجع ضمیر در »احدهم« را یهود می دانند و می گویند: این 

 104ص: 

 جمله، شدت حرص یهود را بر زندگی دنیایی بیان می نماید. 

بعضی دیگر می گویند: ضمیر در »احدهم« به »الذین أشرکوا« برمی گردد و حال مشرکان 

 را نسبت به زندگی دنیایی و حرص بر آن، بیان می کند. معنای آیه 

این است که یهود از مشرکان نیز که چنین تسمنایی دارند، نسبت به زندگی حریص تر 

 هستند. 

البته اگرچه نتیجه هر دو وجه به یک معنا برمی گردد، ولی شاید وجه دوم تأکید بیش 

 تری داشته و بلیغ تر و رساتر باشد. 

 )وما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر(

دو احتمال دارد. احتمال نخست این که »هو« ضمیر شأن است »ما« نافیه است. کلمه »هو« 

و واژه »مزحزح« به معنای دور کننده، خبر مقدم و »أن یعمر« مبتدای مؤخر است. در این 

صورت، تقدیر چنین است: »ما الشأن تعمیره بمزحزحه من العذاب؛ چنین نیست که عمر 

 دراز کردن او مانع و دور کننده او از عذاب باشد.« 
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احتمال دوم این است که کلمه »هو« مبتدا و »بمزحزحه« خبر آن باشد و »أن یعمر« مفسر 

ضمیر و بدل از آن است و در این صورت، تقدیر چنین است: »وما تعمیره بمزحزحه من 

 العذاب.«

 البته وجه دوم ظاهرتر است. 

و طول آن باعث  منظور این است که عمر دنیا، چه کم باشد و چه بسیار، به پایان می رسد

رفع عذاب آخرت نخواهد شد. بلکه برای شخص گناه کار و دنیا طلب، موجب فزونی 

 عذاب می گردد؛ زیرا گناهان آنها با طول عمر، زیادتر 

 105ص: 

 می گردد. قرآن کریم در این باره می فرماید: 

  لهم نملی إنما ألنفسهم یرځ)وال یحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم 

 (1)دوا إثما ولهم عذاب مهین لیزدا

و آنان که کافر شدند )و راه طغیان پیش گرفتند( تصور نکنند این که به آنان مهلت می 

یند، دهیم، به سود آنهاست؛ ما به آنان مهلت میدهیم فقط برای این که بر گناهان خود بیفزا

 و برای آنها عذاب خوارکننده ای است. 

آری، اگر طول عمر باعث فزونی طاعت یا توفیق توبه و جبران مافات و حسن عاقبت و 

فرجام گردد، مطلوب است، همان طور که در تفسیر »مجمع البیان« روایتی از امیرمؤمنان 

 علی عام نقل شده که آن بزرگوار فرمودند: 
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 (2)مه لها، یدرک بها ما فات و یحیی بها ما أماتبقیه عمر المؤمن ال قی

باقی مانده عمر مؤمن را نمی توان ارزش گذاشت؛ چرا که با آن، آنچه از دست داده، 

 شود.  جبران می شود و آنچه از بین برده، زنده و برگردانده می

الم در »التجدن« برای قسم است، بنابر آنچه گفته اند که اگر الم مفتوحه بر سر فعل 

مضارع مؤکد به نون تأکید درآید دلیل بر این است که قسم مضمر است؛ یعنی »واهلل 

 لتجدن«. 

 106ص: 
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 ذیل آیه مورد بحث.  1 مجمع البیان: ج -2

کلمه »حیاه« چون به نحو نکره ذکر شده بر حقارت حیات و زندگی دنیایی داللت دارد؛ 

زیرا زندگی دنیایی محدود، در جنب زندگی اخروی که نامحدود است، کمتر از قطره 

 نسبت به دریاست؛ چرا که دریا باز محدود است و زندگی اخروی حد ندارد. 

 (97آیه )

 اشاره

قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله علی قلبک بإذن اهلل مصدقا لما بین یدی وهدی وبشری 

 ( 97للمؤمنین )
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بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد )در واقع دشمن خداست( چرا که او به فرمان خدا، 

قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که کتاب های آسمانی پیشین را تأیید و 

 تصدیق می کند و هدایت و بشارت برای مؤمنان است. 

 یهود و دشمنی با جبرئیل 

 )ومن کان عدوا لجبریل (

ه اشعار دارد و می فهماند که عداوتی از جانب یهود نسبت به جبرئیل اظهار سیاق این آی

 شده و آیه در صدد پاسخ به آن برآمده است. 

در کتاب های تفسیر هم چون »مجمع البیان« روایت مفصلی از ابن عباس در شأن نزول 

 این آیه روایت شده است.

یه السالم( و روایت دیگری از سلمان نیز در تفسیر »البرهان« روایتی از سید الشهداء )عل

 فارسی نقل شده است فخر رازی نیز روایتی را از عمر نقل می کند. ولی چون 

 107ص: 

هیچ کدام از این روایات سندی متصل به معصوم )علیه السالم( ندارند شایسته استناد 

ز روایتی که نیستند. از این رو ما از نقل آنها خودداری می کنیم و فقط به نقل قسمتی ا

سیاق آن به مضمون آیه اشاره دارد، اکتفا می کنیم. این روایت در مجمع البیان« چنین 

 نقل شده است: 

 ابن عباس می گوید: 
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کان سبب نزول هذه اآلیه ما روی آن ابن صوریا وجماعه من یهود أهل فدک لما قدم 

کیف نومک؟ فقد أخبرنا عن  النبی )صلی اهلل علیه و آله( المدینه سألوه فقالوا: یا محمد،

 نوم النبی الذی یأتی فی آخر الزمان . 

 فقال: تنام عینای وقلبی یقظان. 

 قالوا: صدقت یا محمد، .... 

فقال له ابن صوریا: خصله واحده إن قلتها آمنت بک واتبعتک. أی ملک یأتیک بما ینزل 

 اهلل علیک؟ 

 قال: فقال: جبرئیل. 

ال والشده والحرب ومیکائیل ینزل بالیسر والرخاء، فلو کان قال: ذاک عدونا، ینزل بالقت

 (1)میکائیل هو الذی یأتیک ما بک.

 سبب نزول این آیه چنین است: 

هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد عبد اهلل بن صوریا و گروهی از یهود فدک نزد آن 

حضرت آمدند و پرسیدند: ای محقد، خواب شما چگونه است؟ چرا که درباره خواب 

 پیامبر آخر الزمان مطالبی به ما 

 108ص: 
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 رسیده است. 

 پیامبر فرمود: چشمانم به خواب می رود، ولی قلبم بیدار است. 

 گفت: درست گفتی.... 

ابن صوریا گفت: یک پرسش مانده است؛ اگر به آن پاسخ دهی به تو ایمان می آورم و 

 . از تو پیروی خواهم کرد. کدام فرشته از جانب خدا به تو وحی می رساند؟ فرمود: جبرئیل

گفت: او دشمن ماست؛ چرا که به واسطه او خبر کشتارها، سختیها و جنگها نازل می 

شود؛ ولی میکائیل خبر نعمت و سرور و رفاه و آسایش می آورد. اگر میکائیل وحی را 

 برای تو می آورد، به تو ایمان می آوردیم. 

وتشان ممکن است عداوت و دشمنی یهودیان نسبت به جبرئیل از همان دشمنی و عدا

نسبت به پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( و قرآن باشد؛ برای این که جبرئیل به واسطه 

 نزول قرآن بر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فضایح آنها را آشکار ساخت. 

خداوند در پاسخ آنان می فرماید: ) فإنه نزله علی قلبک بإذن اهلل « یعنی برای جبرئیل 

ثال امر خداوند سبحان نیست، چنان که میکائیل و دیگر فرشتگان نیز شأنی شأنی جز امت

 جز امتثال دستورات حق ندارند. قرآن کریم می فرماید: 

 (1))ال یعصون اهلل ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون

 یچی نمی کنند و آنچه بدان امر آن فرشتگان از فرمان خدا سرپ

 109ص: 
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 شده اند، انجام می دهند. 

هم چنین پیامبران و فرستادگان نیز شأن و وظیفه ای جز تبلیغ و ارشاد مردم ندارند. 

کتاب های الهی عداوت و  بنابراین، به واقع، عداوت و دشمنی با پیامبران و فرشتگان و

 دشمنی با خداوند متعال است و دشمن خدا کافر است. 

کلمه »جبرئیل« با الفاظ گوناگون نقل شده است. در قرآن به لفظ »جبریل« آمده و در 

روایات »جبرئیل« به زیادی همزه آمده و گاهی »جبرائیل« با زیادی الف و همزه آمده 

 است و این کلمه، لغتی است عبرانی یا سریانی. 

معنای عبد و ئیل« به معنای  بعضی گفته اند: جبرئیل به معنای »عبداهلل« است؛ چون »جبر« به

 اهلل است. بعضی دیگر گفته اند: جبرئیل به معنای صفوه اهلل 

 (1)است.

 منظور از قلب چیست؟ 

 )فإنه نزله علی قلبک بإذن اهلل « 

 « به جبرئیل و ضمیر »نژله« به قرآن بر می گردد. در این جمله، ضمیر »إنه
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بعضی مرجع ضمیر »إنه« را خدا و مرجع ضمیر »نژله« را جبرئیل دانسته اند. این سخن به 

دو جهت خالف ظاهر است؛ زیرا اگر چنین بود اوال مناسب این بود که بفرماید: »باذنه« 

 نه »بإذن اهلل«.

ن و هدایت و بشارت بودن که در ادامه ذکر می دوم. صفاتی از قبیل مصدق و مؤید بود

 کند، مناسب با قرآن است، نه با جبرئیل. 

 110ص: 

 
 ، ذیل آیه مورد بحث. 324ص  1مجمع البیان: ج  -1

منظور از قلب، قلب صنوبری نیست، بلکه مراد مقام عقالنی و روحانی است که باالترین 

ل است و از آن به »عقل مستفاد« تعبیر می شود و به مبادی عالی که مقام جبرئیل مرتبه عق

و فرشتگان مقرب است متصل می گردد و این، منافات ندارد با این که جبرئیل بعضی 

 اوقات به صورت جسمانی بر شخص رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نازل شود. 

اهلل علیه و آله( از جبرئیل و دیگر فرشتگان مقرب، هم چنین با برتر بودن پیامبر خدا )صلی 

منافات ندارد؛ زیرا الزم نیست واسطه و حتی از آن که به او وحی می شود، برتر باشد. 

البته ما مراتب نزول قرآن را در مقدمه متذکر شده ایم و در این جا به تکرار و توجیهات 

 (1)مفسران نیازی نیست.

 قرآن، مؤید کتاب های آسمانی 

 )مصدقا لما بین یدیه (
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کلمه »مصدق« حال برای ضمیر منصوب »نژله« است که راجع به قرآن است و صفت 

قرآن را بیان می کند که تصدیق کننده و مؤید کتاب های آسمانی است که پیش از آن 

 بوده، همان طور که پیش تر گذشت. 

ه این جمله دلیل بر لزوم محبت داشتن اهل کتاب به جبرئیل و قرآن و پیامبر)صلی اهلل علی

و آله( است؛ زیرا اگر قرآن به واسطه جبرئیل بر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نازل 

 نشده بود هیچ دلیلی بر نبوت پیامبران پیشین و کتاب های آنها نداشتیم. 

نیز رفتار اسالم با یهود و نصاری که آنان را اهل کتاب می داند و میان آنها و دیگر کافران 

 گذارد . با این که عناد آنها با اسالم از همه بیشتر و مشرکان فرق می 

 111ص: 
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 قرآن«. 

 است . از برکت پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( و جبرئیل و قرآن است. 

 برای قرآن  دو صفت دیگر

 )هدی وبشری للمؤمنین (

دو کلمه »هدی« و »بشری« نیز صفت قرآن را بیان می کنند و دلیل دیگری بر لزوم محبت 

داشتن نسبت به آنها است؛ زیرا محبت کسانی که وسیله هدایت بشر به راه رستگاری و 

ر بشری سعادت و بشارت دهنده او به فیوضات و نعمت های الهی در آخرت هستند، بر ه
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الزم است و چون قرآن، هادی و مبشر اهل ایمان است، از این رو محبت به آن و به 

 واسطه نزول آن، الزم است. 

 (98آیه )

 اشاره

 (98من کان عدوهلل ومالئکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اهلل عدو للکافرین)

کافر است(  هر کس دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد )

و یقینا خداوند دشمن کافران است. از این آیه شریفه چند نکته ارزشمند استفاده می شود 

 که در ذیل چهار عنوان آنها را می آوریم. 

 دشمنی با اولیای الهی، دشمنی با خدا 

نکته یکم. از عبارت »من کان عدوا هلل...« استفاده می شود که عداوت و دشمنی در با 

 فرشتگان و فرستادگان خدا که مأمور به امر الهی و از جانب او هستند، عداوت 

 و دشمنی با خداوند سبحان است. زیرا فرشتگان و فرستادگان، شأنی جز امتثال 

 112ص: 

ت بعد از ذکر عداوت جبرئیل می فرماید: »من کان عدوا اوامر الهی ندارند. از این جه

هلل« و بعد از آن نیز عداوت فرشتگان، فرستادگان، جبرئیل و میکائیل را در ردیف عداوت 

و دشمنی خود می شمارد، وگرنه هیچ کس به طور مستقیم، اظهار عداوت و دشمنی با 

 خدا نمی کند چه معتقد به خدا باشد و چه منکر او. 
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ه این موضوع به عداوت فرشتگان و پیامبران اختصاص ندارد، بلکه عداوت و دشمنی البت

با اوصیا، اولیا، کتاب های الهی، دین و احکام او نیز عداوت و دشمنی با اوست، همان 

طور که مفاد بسیاری از روایات همین است، مانند این روایت که شیعه و سنی نقل کرده 

  علیه و آله( درباره حضرت فاطمه زهرا ÷÷÷ فرمود: اند که پیامبر خدا )صلی اهلل

 (1)فاطمه بضعه منی؛ من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اهلل :

ده است و هر که مرا بیازارد، فاطمه پاره تن من است؛ هر که او را بیازارد در واقع مرا آزر

 در واقع خدا را آزرده است. 

و نیز این روایت که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( در باره حضرت علی )علیه السالم( 

 می فرماید: 

 (2)من أحبک فقد أحبنی ومن أبغضک فقد أبغضنی؛

هر کس تو را دوست بدارد در واقع مرا دوست داشته و هر کس تو را دشمن بدارد، در 

 واقع مرا دشمن داشته است. 

 هم چنین این عبارت که در زیارت جامعه می خوانیم: 

 د والی اهلل و من عاداکم فقد عاد اهلل و من أحبکم فقد من واالکم فق

 113ص: 

 
 141ص  7، صحیح مسلم: ج 5ص  4مسند احمد: ج  -1
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 . 309، االمالی، شیخ طوسی: ص 285المستر شد: ص  -2

 (1)أحب اهلل و من أبغضکم فقد أبغض اهلل 

کسی که شما را دوست بدارد در واقع خدا را دوست داشته و کسی که با شما دشمنی 

 کند در واقع با خدا دشمنی کرده است. 

بت به اوصیا وارد و احادیث بسیاری که از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( درباره مح

 شده است؛ بلکه این مطلب از بعضی از آیات قرآن کریم نیز استفاده می شود. 

 دشمنی با فرشتگان، کفرآور 

نکته دوم. عداوت با فرشتگان و رسوالن، کفر اور است؛ زیرا جمله »فإن اهلل عدو 

 للکافرین« که اسم ظاهر به جای ضمیر آورده شده، به این معنا مشعر است. 

ون تقدیر جمله چنین است: »من کان اهلل ومالئکته و رسله وجبریل ومیکال فإن اهلل عدو چ

لهم.« ولی به جای ضمیر »هم« کلمه »کافرین« را آورده که در عین اثبات دشمنی خدا 

نسبت به آنان، کفرشان را نیز اعالم کند و بفهماند که دشمنی با رسوالن و فرشتگان، 

شمنی خدا را با آنان بیان کند که به جهت کفر شان خداوند کفرآور است و نیز علت د

 با آنان دشمن است؛ چرا که در غیر این صورت، صدر و ذیل آیه با هم مناسبتی ندارد.

بنابراین، آیه به حسب تحلیل منطقی مشتمل بر دو مقدمه )صغری و کبری( و یک نتیجه 

 عدوله، ومن کان اهلل عدوا له فهو خواهد بود به این ترتیب: من کان عدواهلل ... فإن اهلل

 کافر. 
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 در این باره روایات بسیاری وارد شده و در زیارت جامعه هم آمده است: 

 114ص: 

 
 . 613ص  2من ال یحضره الفقیه: ج  -1

 (1)ومن جحدکم کافر و من حاربکم مشرک ومن رد علیکم فی أسفل درک من الجحیم

و هر کس شما را انکار کند، کافر است و هر کس با شما بجنگد مشرک است و هر کس 

 شما را رد کند در پایین ترین جای دوزخ خواهد بود. 

 خدا و دشمنی با کافران 

نکته سوم. جمله )فان اهلل عدو للکافرین(در عین این که کفر اینان و عداوت و دشمنی 

خدا را نسبت به اینها اثبات می کند، عداوت و دشمنی خدا را نسبت به همه کافران هم 

ثابت می کند؛ زیرا کلمه »الکافرین« جمع همراه با الف و الم است و شامل همه کافران 

 ها نیست، بلکه اینها گروهی از مصادیق آن هستند. می شود و منحصر به این

 دشمنی و عداوت آثار - شد داده تذکر بارها که چنان ۔مراد از عداوت و دشمنی خدا 

 آثار نیز خدا مهرورزی و محبت از مراد که چنان اوست، عقاب و عذاب همان که است

 . اوست پاداش و ثواب که است مهرورزی و محبت

 یهودیان بوقلمون صفت 
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نکته چهارم. بعضی از معترضان به قرآن، اشکال کرده اند که هرگز یهود اظهار عداوت 

 و دشمنی با جبرئیل ننموده اند و خود آنها نیز منکر این مطلب هستند. 

 115ص: 

 
  613ص  2من ال یحضره الفقیه: ج  -1

ده اگر غرض ورز نبود و احوال یهودیان را مطالعه کرده بود با وجود ولی اعتراض کنن

انکار آنها، اعتنایی به انکار آنان نمی کرد؛ زیرا یهودیان متلون و بوقلمون صفت بودند و 

هر ساعتی به رنگی در می آمدند و عقیده ای را اظهار می کردند. گاهی از موسی )علیه 

 : السالم( این گونه تقاضا می کردند

 (1))اجعل لنا إلها کما لهم آلهه 

 برای ما معبودی قرار ده، همان طور که آنان معبودهایی دارند. 

 گاهی می گفتند: 

 (2))لن نؤمن لک حتی نری اهلل جهره( 

 به تو ایمان نخواهیم آورد تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم. 

گاهی گوساله را می پرستیدند و مدتی به بت پرستی برگشتند، چنانکه خود تورات رایج، 

 گواه این قضایاست. 
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آنها مدتی بشارات تورات به وجود پیامبر اسالم و بعثت او را برای اعراب مشرک می 

و دانستن این قضایا را به رخ اعراب می کشیدند و پس از بعثت پیامبر اکرم )صلی گفتند 

اهلل علیه و آله( و تطبیق بشارات و صفاتی که در تورات بود بر آن حضرت، به کلی منکر 

 پیامبر شدند و گفتند: این آن پیامبری که تورات بشارت آمدنش را داده، نیست. 

نها منکر این مطلب نیز بشوند و بگویند ما اظهار عداوتی بنابراین، استبعادی ندارد که آ

 نسبت به جبرئیل ننموده ایم. 

 116ص: 

 
 138سوره اعراف، آیه  -1

  52سوره بقره، آیه  -2

 (99آیه )

 اشاره

 ( 99ولقد أنزلنا إلیک آیات بینات وما یکفر بها إال الفاسقون )

و به تحقیق ما نشانه های روشن بر تو نازل کردیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی 

 ورزد. 

 توضیح واژگان 
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حرف »الم« برای قسم و حرف »قد« برای تقریب و نزدیک گرداندن زمان ماضی به زمان 

 حال و ثبوت و تحقق آن است. این جمله جواب قسم است. 

مراد از آیه، نشانه امری است که مقصود و مدعای شخص است، مانند دلیل که برای 

 آورده می شود.  اثبات مدعا می آید و یا حجت که برای اسکات خصم

معجزه هایی که پیامبران الهی انجام می دهند از همین قبیل است. چون این کارها نه تنها 

از قدرت بشر و قواعد طبیعی و علوم صنعتی خارج و برخالف عادت است؛ بلکه فعل 

الهی است که به دست پیامبر او جاری می شود تا نشانه ای باشد برای کسی که از جانب 

 اده شده است. خدا فرست

 در این جا مراد نشانه هایی است که بر نبوت پیامبر اسالم و صدق دعوای او داللت دارد. 

 منظور از آیات بینات چیست؟ 

کلمه »بینات« صفت برای آیات است. این کلمه از »بان« به معنای »ظهر« گرفته شده است. 

همه کس فهمند. زیرا نشانه  »آیات بینات« یعنی نشانه هایی که ظاهر و واضح و هویدا و

 و عالمت چیزی ممکن است واضح و روشن باشد و داللتش 

 117ص: 

بر مقصود به مقدمات مشکل و پیچیده نیازی نداشته باشد. چنین نشانه هایی را »آیه بینه« 

 گویند. 
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ممکن است آیه و نشانه به این وضوح نباشد و فهم آن به مقدماتی نیاز داشته باشد که 

 نش و دانش و فراست آن را دریابند. اهل بی

معجزه های پیامبران غالبا از قسم اول است و از این رو در قرآن از معجزه های آنان به 

 »آیات بینات« تعبیر شده است. 

 مراد از »آیات بینات« در این جا دو چیز است:

ست، .خصوص قرآن که از جهات بسیاری معجزه و دلیل بر صدق نبوت پیامبر اسالم ا1

 چنان که در مقدمه تفسیر ذکر شد.

. قرآن به ضمیمه دیگر معجزات آن حضرت که در این باره در »کلم الطیب« بیان 2

 (1)مبسوطی آمده است.

 فسق یعنی چه؟

 )وما یکفر بها إال الفاسقون(

 و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. 

واژه »فسق« در لغت به معنای »خروج الشیء عن الشیء علی وجه الفساد« است. فاسق 

 کسی است که از اطاعت خدا خارج شده است. 

هت البته در بسیاری از آیات قرآن کریم، فاسق بر کافر اطالق شده است، و این از آن ج

دارای مراتب مختلف است و  -مانند ایمان و تقوا که در مقابل آن است  -است که فسق 

 هر گاه انسان در فسق به مرتبه ای برسد که آیات الهی را تکذیب 
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 118ص: 

 
 . 359تا  305کلم الطیب: ص  -1

یه و آله( نرود کفر خواهد ورزید، چنانکه کند و زیر بار هدایت پیامبر خدا )صلی اهلل عل

 قرآن کریم می فرماید: 

 (1))ثم کان عاقبه الذین أساؤا السوای أن کذبوا بآیات اهلل (

یب سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذ

 کردند.

بنابراین، مفاد آیه این گونه است: به آیات الهی کسانی کافر می شوند که در نافرمانی 

حق و معاصی الهی غوطه ورند و فسق و بیرون رفتن از اطاعت خداوند، دیده باطن و دل 

 آنها را کور نموده به اندازه ای که آیات الهی در آنان تأثیری نمی کند. 

 (100آیه )

 اشاره

 (100عهدا نبده فریق منهم بل أکثرهم ال یؤمنون )أوکلما عاهدوا 

آیا چنین نیست که هرگاه آنها )یهود( پیمانی )با خدا و پیامبر( بستند، جمعی از ایشان آن 

 را دور افکندند؟! آری، بیشتر آنان ایمان نمی آورند. 

 توضیح واژگان 
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همزه »أو کلما« همزه استفهام است و حرف »و« عاطفه و مقدم شدن همزه بر »و« عاطفه 

 برای این است که همزه، اصل در میان ادات استفهام است و از این 

 119ص: 

 
 . 10سوره روم، آیه  -1

د، به خالف دیگر ادات جهت صدارت طلب است و در اول و ابتدای جمله قرار می گیر

 استفهام که حروف عاطفه بر آنها مقدم می شود. 

کلمه »ما« یا موصوله است یا موصوفه و کنایه از زمان است و نصب »کلما« برای ظرف 

 بودن است به معنای »هر وقت و هرگاه«. 

 فعل »عاهد وا« از معاهده گرفته شده؛ یعنی قرارداد بین دو طرف. 

 یزی را دور انداختن و دور افکندن آمده است. )نبذه« به معنای چ

 یهود و پیمان شکنی 

واژه »نبذ« کنایه از نقض کردن عهد و پیمان و تخلف از آن است. یعنی این یهودی ها 

هر قراردادی که با خدا و پیامبر او می بندند تخلف می کنند و به آن وفا نمی کنند، چنان 

 وسی )علیه السالم( در آیات پیشین ذکر شد. که تخلفات آنان در ارتباط با حضرت م

هم چنین مانند قراردادهایی که یهود بنی قریظه و بنی النضیر با پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه 

 و آله( بستند که به دشمنان اسالم کمک نکنند و در جنگ خندق تخلف نمودند. 
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 )فریق منهم (

 ند به دو دسته تقسیم می نماید: خدای سبحان یهودیانی را که عهد و پیمان می بست

 . کسانی که بر عهد و پیمان خود باقی می مانند و به آن وفا می کنند. 1

 . دسته دیگر آنهایی که از عهد و پیمان خود تخلف می نمایند. 2

 سپس برای این که تصور نشود که این دو فرقه مساوی بودند خدای متعال 

 120ص: 

جمله) بل أکثرهم ال یومنون( را آورده است؛ یعنی اکثریت با آنهایی است که از عهد و 

 (1)پیمان خود تخلف می نمایند و ایمان نمی آورند.

 121ص: 

 
به مناسبت کلمه »نبذ« این بحث فقهی را مطرح می کنیم : یکی از فروع فقهی در  -1

اسالم، معامله و بیع منابذه است که حرمت آن مستم و یکی از اقسام قمار است. این معامله 

می شوند و  به این شکل است: اجناسی کنار هم چیده می شود و عده ای دور هم جمع

از فاصله معینی چیزی مانند ریگ و نظیر آن به طرف آن اجناس می اندازند و ریگ هر 

کس به هر کدام از آنها اصابت کرد آن فرد مالک آن جنس می شود. نظیر بلیط بخت 

آزمایی که بلیط هایی می فروختند و سپس قرعه کشی می کردند و شماره بلیط هر کس 

ینی به او می دادند. این کار در زمان حکومت پهلوی دوم متعارف که برنده می شد مبلغ مع
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بود و از آن به اعانه و همیاری ملی تعبیر می کردند. این عمل عالوه بر این که قمار و از 

گناهان کبیره است، و جهی که به سبب آن گرفته می شود، حرام است و گیرنده به هیچ 

کل است. زیرا نه حکم مجهول المالک را وجه مالک آن نمی شود و امر آن بسیار مش

می توان بر آن بار کرد و نه ممکن است آن را به صاحبانش برگرداند. به نظر می رسد 

هر مقدار از صاحبان بلیط ها را که دسترسی به آنها ممکن است با سنجش نسبت آنچه به 

ند و آن دست او آمده با مجموع خریداران بلیط ها، سهم هر یک را به آن ها رد ک

تعدادی که در دسترس نیستند باید به اذن حاکم شرع سهم آنها را به عنوان رد مظالم به 

فقرا بدهد. مشکل تر از آن کسانی هستند که بلیط ها را می فروشند و پول جمع آوری 

می کنند که آنچه را فروخته اند ضامن هستند و مسئله »تعاقب ایادی« درباره آنها جاری 

است هر مالی که از راه حرام به دست آید، مانند فروش آالت لهو و لعب  است. هم چنین

و قمار و وجوه سینماها، تماشاخانه ها، شراب فروشی ها و اجرت بر فحشا و نظایر این 

 موارد. 

 (101آیه )

 اشاره

)ولما جاءهم رسول من عند اهلل مصدق لمامعهم نبذ فریق من الذین أوتوا الکتاب کتاب 

 (101ظهورهم کأنهم ال یعلمون )اهلل وراء 

و هنگامی که فرستادهای از جانب خدا به سراغشان آمد و نشانه هایی را که نزد آنها بود 

تصدیق می کرد، جمعی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود ، کتاب خدا را پشت 

 سرشان افکندند، گویی هیچ از آن خبر ندارند. 
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 توضیح واژگان 

رسول« در این آیه شریفه، پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( است. دلیل منظور از کلمه »

 بر این که این رسول از جانب اهلل است، معجزاتی است که از او صادر شده است. 

کلمه »مصدق« صفت »رسول« یعنی پیامبر اسالم است که همه پیامبران پیشین و کتاب 

 دیق نموده است. های آنان مانند تورات، زبور و انجیل را تص

در جمله »لما معهم« حرف »الم« جاره و »ماء« موصوله در محل جر است و »مع« که ظرف 

و شبه جمله است، صله »ماء« است. منظور از »ما معهم« تمام آنچه نزد آنان بوده نیست؛ 

بلکه بخشی از آنها مراد است که دست تحریف به سوی آن دراز نشده، مانند بشاراتی 

 ور پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( و صفات آن حضرت که از ظه

 خبر داده است. 

 علمای اهل کتاب و تفسیر به رأی 

 مراد از »فریق من الذین أوتوا الکتاب ( علمای یهود و نصاری هستند که دانسته 

 122ص: 

یر و از روی علم و عمد، عبارات تورات و انجیل را برای عوام خود به گونه دیگری تفس

 و تاویل می کردند. 

 منظور از »کتاب اهلل« بعضی گفته اند که قرآن کریم است. 
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بعضی دیگر می گویند: منظور از این فراز، آیه های تورات و انجیل است که یهود و 

 نصاری بشارت آن را دانسته پست سر انداختند. 

منظور از »نبذ... وراء ظهورهم« اعراض، انکار و کفر آنها به کتاب الهی است، همانند 

 کسی که نمی داند که آن کتاب، کتاب الهی است. 

 (102آیه )

 اشاره

واتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون 

الناس السحر وما أنزل علی الملکین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من أحد حتی یقوال 

إنما نحن فتنه فال تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به 

أحد إال بإذن اهلل ویتعلمون ما یضرهم وال ینفعهم ولقدعلموا لمن اشتراه ما له فی اآلخره من 

 (102من خالق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو کانوا یعلمون )

و یهود از آنچه شیاطین بر سلطنت سلیمان به دروغ می بستند یعنی سحر که شیاطین 

سبت می دادند و این را بر آن سلطنت آن حضرت بر جت و... را به سحر آن حضرت ن

حضرت به دروغ می بستند( پیروی کردند. سلیمان هرگز کافر نشد. )و سحر نکرد؛( ولی 

 شیاطین کفر ورزیدند که به مردم سحر 

 123ص: 

می آموختند. همچنین یهود از آنچه بر آن دو فرشته »هاروت« و »ماروت« در بابل نازل 

ن دو فرشته به هیچ کس چیزی نمی آموختند، مگر شده بود پیروی کردند و حال آنکه آ
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اینکه پیش از آن به او می گفتند: »ما وسیله آزمایشیم؛ پس کافر نشو.« ولی آنها از آن دو 

فرشته مطالبی را می آموختند که به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند؛ 

دی زیان برسانند. آنها قسمت هرچند بدون اجازه خداوند نمی توانستند به وسیله آن به اح

هایی را فرا می گرفتند که به آنان زیان می رسانید و نفعی نمیداد. و به یقین دانسته بودند 

که هر کس خریدار این گونه کاال باشد، در آخرت برایش بهره ای نیست. و چه زشت 

 و ناپسند است آنچه خود را به آن فروختند، اگر می دانستند!

 آیه ای مشکل 

ین آیه از آیات بسیار مشکل قرآن است. سخنان مفسران در تفسیر هر یک از کلمات ا

آن و احتماالتی که در مراد و مقصود از هر یک از آنها داده اند، بسیار است. در تفسیر 

»المیزان« پس از ضرب و جوه محتمل در یکدیگر آنها را ! به یک میلیون و دویست و 

 ی بسیاری از آنها و تکراری است. شصت هزار احتمال رسانیده، ول

 هم چنین روایات گوناگونی از شیعه و سنی در این باره نقل شده که اغلب 

 124ص: 

آنها بدون سند و از جهاتی ضعیف است و بسیاری از آنها از خرافات یهود گرفته شده و 

بر خالف ضرورت دین و مذهب و دلیل عقلی و منافی با ظاهر آیات دیگر و روایات معت

است. بنابراین، از همه اینها باید صرف نظر کرد. حال بعد از ذکر مقدماتی چند، به اندازه 

ای که از ظاهر آیه استفاده می شود مفاد آن را متذکر می شویم و آگاهی از حقایق آن 

 را به خدا و راسخان در علم واگذار می کنیم. 
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 قرآن و اثبات فرشتگان 

قط از طریق قرآن کریم و روایات امکان پذیر است. در مقدمه یکم. اثبات فرشتگان ف

قرآن کریم برای آنها نزول و عروج ذکر شده، ولی حقیقت آنها معلوم نیست. آنها به 

صورت های مختلف مثل انسان و غیره در می آیند، چنان که به هنگام بشارت تولد 

آن حضرت و تولد اسحاق به حضرت ابراهیم )علیه السالم( و خبر هالکت قوم لوط به 

حضرت عیسی )علیه السالم( به حضرت مریم و در جنگ بدر برای یاری مسلمانان به 

 صورت انسان بودند. 

نیز در قرآن آمده که همه آنها مطیع خدا و معصوم هستند. بنابراین، روایتی که درباره 

 قتل نفس، شرب خمر و سجده برای بت در مورد فرشتگان نقل کرده اند مردود است

البته اشکالی ندارد که دو فرشته برای نوعی امتحان به صورت انسان مصور شده باشند و 

 اموری را به مردم تعلیم دهند. 

 قرآن و اثبات شیطان و جن 

 مقدمه دوم. شیطان و جن نوعی از موجودات هستند که اثبات وجود آنها به

 125ص: 

ایات اهل بیت )علیهم السالم( قرآن منحصر است و توضیحات بیشتر درباره آنها در رو

آمده است. از آیات استفاده می شود که آنها موجوداتی هستند که منشأ آفرینش آنها 

آتش است؛ آنها دارای مؤمن و کافر و عادل و فاسق هستند؛ پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه 

سانها ندارند و آله( و بعضی از پیامبران دیگر بر آنها مبعوث شده اند و آنها تسلطی بر ان
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مگر از راه وسوسه و خطورات نفسانی. آنها ممکن است به اذن خدا به صورت ظاهری 

 درآیند، چنانکه در قضیه حضرت سلیمان )علیه السالم( این گونه بود. 

 فرمانروایی سلیمان )علیه السالم( بر جنیان، شیاطین و.. 

سلطنتی بخشید که در آن  مقدمه سوم. خداوند سبحان به حضرت سلیمان )علیه السالم(

 بر وحوش، طیور و طائفه جن و شیاطین فرمانروا بود. او بعضی از شیاطین و 

 جنیان را زندانی و بعضی از آنها را مأمور غواصی، بنایی و نقاشی می کرد. 

اطاعت عده ای از آنها از روی رغبت و میل نبود، بلکه با اکراه به کار مشغول می شدند، 

ه شریفه استفاده می شود که آنان به سبب این اعمال شاقه، معذب بودند. چنان که از آی

 قرآن می فرماید: 

 (1))فلما خر تبینت الجن أن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین (

هنگامی که پیکر سلیمان )علیه السالم( بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه 

 بودند در آن عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند. 

 126ص: 

 
 . 14سوره سبا، آیه  -1

البته اینان، کافران و فاسقان شیاطین و جنیان بودند، زیرا مؤمنان آنها با رغبت و میل از 

 پیامبران اطاعت می کردند. 
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 اندیشه باطل یهود درباره سلیمان )علیه السالم(

السالم( اندیشه ای باطل و بی اساس  مقدمه چهارم. یهود درباره حضرت سلیمان )علیه

پناه بر خدا به حضرت سلیمان )علیه السالم(  -دارند. بنابر آنچه در کتاب های آنها آمده 

نسبت بت پرستی و شرارت می دهند، چنان که در کتاب اول پادشاهان باب یازدهم از 

 جمله پنجم تا دهم ذکر شده است. 

استفاده می شود که یهود گمان می کردند که هم چنین از آیه شریفه و بعضی اخبار 

حضرت سلیمان )علیه السالم( ساحر ماهری بوده و به واسطه سحر و نیرنجات به چنین 

سلطنتی نائل شده و قدرت و غلبه بر حیوانات وحشی و پرندگان و جنیان پیدا نموده و 

 غرایب امور و خوارق عادت از او سر می زده است. 

ن آیه شریفه ساحت مقدس حضرت سلیمان )علیه السالم( را از این خداوند متعال با ای

افترا، پاک و تنزیه فرموده و به شیاطین نسبت کفر و سحر داده که آنها به مردم سحر می 

 آموختند و آنان را گمراه می کردند، چنان که می فرماید: 

 )وما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر( 

مان هرگز )دست به سحر نیالود؛ و( کافر نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند؛ و به مردم و سلی

 سحر آموختند. 

 شیاطین و آموزش سحر به مردم 

 مقدمه پنجم. همان طور که از ظاهر آیه استفاده می شود، شیاطین به مردم سحر 
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 127ص: 

نها بود وادار می کردند. می آموختند و آنان را به اعمالی که موجب تفرقه و ضرر و زیان آ

 این تعلیم و آموزش به دو صورت بوده است: 

 . به واسطه القای شیاطین به اولیا و دوستان خود، چنان که در آیه دیگری می فرماید: 1

 (1))وإن الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم( 

 راستی شیاطین به دوستان خود در نهان مطالبی را القا و وسوسه می کنند. و به 

. به واسطه نوشتن سحر و نیرنجات پس از وفات حضرت سلیمان و پنهان نمودن آن در 2

زیر تخت او و در آوردن و نسبت دادن آن به آصف بن برخیاو منتشر نمودن آن، همان 

 (2)قر )علیه السالم( معلوم می گردد.طور که از روایت به نقل حضرت از امام با

بر اثر این امر، مردم بسیاری گرفتار سحر و ضررهای آن شدند. از این رو خداوند دو 

فرشته را به صورت آدمی فرستاد که راه ابطال و دفع سحر را به مردم بیاموزند. آنها به 

مردم می گفتند: »ما وسیله امتحان و آزمون هستیم؛ مبادا از این علم سوء استفاده کنید و 

ه کار برید.« ولی مردم از علم دفع سحر که به آنان تعلیم شد، سوء به ضرر یکدیگر ب

استفاده کردند و به جای این که با آن، سحر را دفع کنند آن را به ضرر یکدیگر به کار 

 بستند. 

 128ص: 

 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

  121سوره انعام، آیه  -1

 . 74حدیث  52ص  1تفسیر العیاشی : ج  -2

 حرمت سحر 

مقدمه ششم. استعمال و به کار بستن سحر، حرام و از گناهان کبیره و هالک کننده است 

و اتفاق نظر و ضرورت دین بر حرمت آن داللت دارد. نیز کسی که سحر را حالل بداند، 

 کافر است 

روایات فراوانی در حرمت آن به طور مستفیض وارد شده، چنان که شیخ انصاری )رحمه 

اینک برای نمونه چند خبر را ذکر می کنیم.  (1)ر کتاب »مکاسب« ذکر کرده است.اهلل(د

 در روایتی آمده: 

  (2)والساحر الکافر؛

 ساحر مانند کافر است. 

 در روایت دیگری می خوانیم که حضرتش فرمود: 

من تعلم شیئا من السحر قلیال أو کثیرا فقد کفر وکان آخر عهده بربه وحده أن یقتل إأل 

 (3)أن یتوب 

کسی که چیزی از سحر یاد بگیرد، چه کم و چه بسیار، کافر شده است و پس از آن، 

رشته ارتباطش با پروردگارش گسسته می شود و مجازاتش این است که کشته شود، مگر 

 این که توبه کند. 
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 در روایت دیگری پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: 

 ر ال یقتل. ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفا

 129ص: 

 
 151کتاب المکاسب: ص  -1

 .79؛ نهج البالغه: خطبه 67ح  297ص  1الخصال: ج -2

 . 7حدیث  148ص  17وسائل الشیعه: ج  -3

 فقیل: یا رسول اهلل، ولم ال یقتل ساحر الکفار؟ 

 (1)ک مقرونانقال: ألن الکفر أعظم من السحر، وألن السحر والشر

 ساحر مسلمان کشته می شود و ساحر کافر کشته نمیشود. 

 گفته شد: ای رسول خدا، چرا ساحر کافر کشته نمی شود؟ 

او را برای کفرش فرمود: برای این که کفر او بزرگ تر و بدتر از ساحر بودن اوست و 

 نمی کشند و سحر و شرک با هم نزدیک هستند. 

 در حدیث دیگری می خوانیم: 

 (2)ثالثه ال یدخلون الجنه: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم؛

 . قطع کننده رحم. 3. دائم السحر، 2. دائم الخمر، 1 سه نفر داخل بهشت نمی شوند:
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 سخنی در حقیقت سحر 

مقدمه هفتم. سخنان علما و محققان در معنای سحر و حقیقت آن، مختلف است. برای 

 -نمونه عالمه حلی، فخر المحققین، شهید اول، شهید ثانی، فاضل مقداد و مجلسی 

 در این باره نظریات گوناگونی دارند.  -رحمهم اهلل 

چیزی که سبب آن (3)در بیان معنای لغوی آن بعضی گفته اند: کل ما لطف مأخذه ودق 

 بسیار دقیق و پوشیده است. 

 130ص: 

 
 .2ح  146ص  17و ج  365ص  28همان: ج  -1

 21حدیث  304ص  25و ج  6ح  148ص  17همان: ج  -2

 )تألیف اسماعیل بن حماد الجوهری(  0679ص  2الصحاح: ج  -3

برگرداندن چیزی از صورت اصلی و  (1)بعضی دیگر گفته اند: صرف الشیء عن وجهه :

 صورت دیگری. واقعی آن به 

بعضی دیگر گویند: سحر به معنای خدعه و تزویر و گول زدن است. بعضی دیگر می 

 (2)گویند: سحر به معنای نمایاندن باطل به صورت حق است.

 اقسام سحر 

د، اقسام سحر را با توضیحی اندک در زیر حال برای این که کمی از ابهام بحث کم شو

 می آوریم: 
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 . عقد ) به هم بستن و گره زدن( 1

 . کالم، 2

 . کتابت، 3

. طلسم )ساحر با هر یک از این چهار صورت، در بدن یا قلب یا عقل مسحور تأثیر 4

 گذارد.( 

 . ئه ) دود و بخاری که از سوزاندن ریشه برخی گیاهان خاص بلند می شود.( 5

. تصویر ) شخصی که ساحر می خواهد او را سحر کند تصویرش را می کشد و به 6

 آسیب می بیند.(  تصویرش آسیب می زند و در واقع هم او

 . نفث در عقد ) دمیدن در گره ها( 7

 .تصفیه نفس با ریاضت های باطل و رساندن آن به مرتبه ای که بتواند در 8

 131ص: 

 
 . 189ص  6لسان العرب: ج  -1

 . 267المصباح المنیر: ص  -2

 اشخاص تأثیر بگذارد،

 . استخدام فرشتگان، 9
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 . و تسخیر جن و شیاطین، 10

 . و احضار ارواح برای کشف چیزهای غایب شده و گمشده 11

 . نیرنجات )نیرنگها( 12

 . رمل،13

 . طلسمات و غیر اینها. 14

 حرمت تعلیم سحر 

مقدمه هشتم. تعلیم و تعلم سحر نیز مانند به کار بستن آن، حرام است؛ مگر این که برای 

عالج و ابطال سحر و نشان دادن و آشکار کردن سبب سحر باشد که در این صورت 

 جایز است، بلکه در بعضی موارد آن واجب می شود. 

بوده، اگرچه اکثر مردم بدیهی است که تعلیم سحر از جانب آن دو فرشته نیز از این قبیل 

 از آن سوء استفاده نمودند، چنان که در الهام و تعلیم و جوه خیر و شر به 

 مردم نیز این سوء استفاده دیده می شود. 

 تأثیر سحر با استناد به مشیت الهی 

مقدمه نهم. اسباب وجودی، چه عادی و چه پنهانی، تأثیر آنها در همه جا به مشیت و اذن 

است و اگر مشیت الهی بر تأثیر آنها تعلق نگیرد تأثیر از همه آنها گرفته می الهی مستند 

 شود، چنانکه آتش نمرودیان حضرت ابراهیم )علیه السالم( را 
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 132ص: 

نسوزاند و کارد ابراهیم )علیه السالم( رگ گلوی اسماعیل )علیه السالم( را نبرید و موارد 

 گیرد.دیگری که خدا اثر را از علل و اسباب می

سحر نیز به اسباب و اسرار پنهانی مستند است و تأثیر آن هم به اذن و مشیت الهی مستند 

است؛ یعنی اثر سحر، امر الزم و جدا نشدنی از سحر نیست که خداوند قدرت بر رفع و 

ابطال آن نداشته باشد. بله، خداوند معموال اثر آن را باطل نمی کند و ساحر و مسحور را 

ا می گذارد و مانع تأثیر سحر نمی شود، چنان که بین مردم و دیگر گناهان به خودشان ر

و تجاوزات آنان مانع نمی شود. البته این کار برای حکمتی است که در این عالم مقدر 

 فرموده و این است معنای این فراز از آیه که می فرماید: 

 )وما هم بضارین به من أحد إال بإذن اهلل (

 خداوند، نمی توانند به وسیله سحر به احدی زیان برسانند.  آنان بدون اجازه

 مفاد آیه 

پس از بیان این مقدمات، معنای آیه شریفه بدون نیاز به تأویالت بعضی از مفسران، ظاهر 

 می شود. مفاد آیه چنین است:

خداوند سبحان یهودیان را سرزنش می کند که آنان از سحرهایی که شیاطین به آنان یاد 

ادند، پیروی کردند و به دروغ آن را به حضرت سلیمان )علیه السالم( نسبت دادند، می د

در حالی که حضرت سلیمان )علیه السالم( کافر و ساحر نبود، چنان که آنان گمان می 

 کردند؛ بلکه شیاطین کافر بودند که به مردم سحر تعلیم می نمودند. 
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 133ص: 

ه سحر باشد که در روایتی گذشت که حضرت ممکن است منظور از کفر در آیه، عمل ب

 فرمود: ساحر کافر است. 

هم چنین یهودیان از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل شده بود، پیروی کردند، 

در حالی که آن دو برای دفع و معالجه سحر شیاطین، به مردم سحر یاد می دادند نه برای 

دی سحر تعلیم نمی نمودند مگر این که می ضرر زدن به مردم و نیز آن دو فرشته به اح

گفتند: ما برای امتحان شما آمده ایم؛ پس مبادا سحر را به کار ببندید و کافر شوید و به 

یکدیگر ضرر و زیان برسانید؛ بلکه هر کس گرفتار سحر شد با این ها که آموختید 

 سحرش را دفع و عالج کنید و گرفتاران را نجات دهید. 

این تعلیم، سوء استفاده نمودند و نه تنها دردی را درمان ننمودند، بلکه تریاق ولی مردم از 

و پادزهر را به جای سم و زهر استعمال نمودند و از آن دو آنچه ضرر و زیان به آنها می 

 رسانید و موجب تفرقه بین زن و شوهر می شد فرا می گرفتند. 

مشیت حق بر این قرار نگرفته بود که سلب  البته خدا مانع از تأثیر سحر آنان نبود و اذن و

 اثر از اعمال سحر آنها بکند. 

کوتاه سخن این که آنان این تعلیمات را به ضرر خود تمام نمودند و به هیچ وجه از آن 

نفع نبردند، چنان که با انبیای الهی همین گونه رفتار می نمودند و برای منافع دنیوی خیالی، 

بسا رو در روی آنان قرار می گرفتند و یا دستورات آنها را تحریف و مطابق هوای نفس 

 کردند. خود تفسیر می
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البته به یقین دانسته بودند که با این معامله و خرید و فروش، بهره و نصیب خود را از 

 سعادت آخرت به باد داده و از نعمت های ابدی حقیقی خود را محروم 

 134ص: 

نموده اند و این بد معامله ای بود که خود را در معرض عذاب الهی قرار دادند، اگر درک 

 می نمودند. 

 گذشت خالصه ای از تفسیر این آیه شریفه بود واهلل العالم بحقائق األمور. آنچه 

 تفسیر آیه با حدیثی زیبا 

البته حدیثی نیز از امام رضا )علیه السالم( در کتاب »عیون اخبار الرضا )علیه السالم((نقل 

 شده که شاهدی بر همین توضیحات است. امام رضا )علیه السالم( فرمود: 

وأما هاروت وماروت فکانا ملکین علما الناس السحر لیحترزوا به عن سحر السحره ویبطلوا 

من ذلک شیئا إال قاال له: إنما نحن فتنه فال تکفر« فکفر قوم به کیدهم، وما علما أحدا 

 (1)باستعمالهم لما أمروا باالحتراز منه و جعلوا یفرقون بما تعلموه بین المرء وزوجه؛

دو فرشته بودند که سحر را به مردم یاد دادند تا مردم از سحر ساحران  هاروت و ماروت

در امان باشند و با سحر آنها مقابله کنند و آن را باطل کنند و به هیچ کس چیزی از سحر 

نیاموختند مگر این که به او می گفتند: »ما وسیله امتحان هستیم؛ پس کافر مشو و از این 

که از آن نهی  -روهی از مردم به سبب به کار بردن سحر سحر سوء استفاده نکن«. پس گ

کافر شدند و به آن سحری که یاد گرفته بودند بین زن و شوهرش جدایی  -شده بودند 

 می انداختند. 
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 135ص: 

 
 . 2حدیث  244ص  27باب  1عیون اخبار الرضا )علیه السالم(: ج  -1

 خفیه اقسام علوم 

در »تفسیر المیزان« در ذیل این آیه شرحی از علوم خفیه )علومی که از عجایب و غرایب 

 آثار بحث می کند( بیان کرده و طبق تقسیم مشهور پنج قسم از آنها را آورده است: 

 . ریمیا. 5. سیمیا، 4. هیمیا، 3. لیمیا، 2. کیمیا، 1

اهلل(کتابی به نام »کله سر« است که این جامع این علوم بنا به فرمایش شیخ بهائی )رحمه 

اسم شامل حروف اول این علوم است. علم اعداد و اوفاق، علم خافیه، تنویم مغناطیسی 

 (1))هیپنوتیزم، خواب مصنوعی( و احضار ارواح نیز به این علوم ملحق هستند. 

 (103آیه )

 اشاره

 ( 103ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عند اهلل خیر وکانوا یعلمون )

و اگر آنها )یهودیان( ایمان می آورده و پرهیزکاری پیشه کرده بودند، البته پاداشی که 

 تر بود، اگر می دانستند. از جانب خداست، برای آنان به

 تفسیر آیه 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

به نظر می رسد منظور از ایمان در این آیه مبارکه، ایمان به حضرت سلیمان و پیامبران 

 بعد از او مانند حضرت عیسی )علیه السالم( و حضرت خاتم األنبیاء محمد بن 

 136ص: 

 
 ذیل همین آیه .  1به نقل از تفسیر المیزان: ج  132ص  2تفسیر اطیب البیان: ج  -1

 عبداهلل )صلی اهلل علیه و آله( است. 

نیز منظور از تقوا، پرهیز از سحر و جادوگری و پیروی از شیاطین است؛ ولی مانعی ندارد 

 که معنای ایمان و تقوا، عام باشد و این مورد خاص و دیگر موارد را شامل شود. 

منظور از کلمه »مثوبه« به قرینه »من عند اهلل« ظاهره ثواب ها و نعمتهای جهان آخرت 

پاداش هایی باشد که از جانب خدا بر ایمان و اعمال صالح  است، ولی ممکن است مطلق

 و تقوا مترتب می شود، همان طور که در آیه دیگری در سوره اعراف می فرماید: 

 (1))ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واألرض 

و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، قطعا برکاتی از آسمان 

 و زمین را بر آنها می گشودیم. 

ست که در این آیه »مفضل منه« کلمه »خیر« حذف شده و در اصل چنین بوده گفتنی ا

است: لمثوبه من عند اهلل خیر من المنافع التی یقصدونها بالسحر؛ ثوابی که نزد خداوند 

 است از عموم منافعی که آنها از سحر به دست می آورند، بهتر است. 
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ماندن این مطلب است که چیز حذف این عبارت و نکره آوردن کلمه »مثوبه« برای فه

ناچیزی از ثواب های الهی از عموم منافعی که آنها به وسیله سحر به دست می آورند، 

 بهتر است. 

 137ص: 

 
 94سوره اعراف ایه  -1

 ولی مثل این که یهود به هیچ وجه متوجه این معانی نمی شوند و حاضر نیستند ایمان و

تقوا اختیار کنند، گویا که علم و معرفتی به این مطلب ندارند. از این جهت می فرماید: 

 »لو کانوا یعلمون( »اگر می دانستند«. 

 (104آیه )

 اشاره

 (104یا أیها الذین آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب ألیم )

راعنا« و به جای آن، بگویید »انظرنا« و این توصیه ای کسانی که ایمان آورده اید، نگویید »

 را بشنوید و برای کافران عذابی دردناک است. 

 خطاب قرآنی به مؤمنان 

 در تفسیر »المیزان« در ذیل این آیه چنین آمده است: 
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. قرآن کریم در هشتاد و پنج مورد اهل ایمان را با تعبیر » یا أیها الذین آمنوا( مخاطب 1

 قرار داده و این آیه اولین مورد آن است. 

. خطاب با تعبیر » الذین آمنوا( از تشریفاتی است که به این امت اختصاص دارد و از 2

شده است و در تورات، تعبیر »یا انتهای پیشین با تعبیر »قوم، اصحاب و بنی اسرائیل« یاد 

أیها المساکین« آمده است. در روایتی از امیر مؤمنان علی )علیه السالم( و حضرت سجاد 

 )علیه السالم( آمده است: 

 لیس فی القرآن ) یا أیها الذین آمنوا( إال وهی فی التوراه: »یا أیها 

 138ص: 

  (1)المساکین«؛

 هر آیه ای که در قرآن با خطاب »ای کسانی که ایمان آورده اید« 

 آمده همان در تورات با عنوان »ای مسکین ها« آمده است. 

، مؤمنان آن گاه نگارنده فرق می گذارد بین »الذین آمنوا« و »مؤمنون« که از لفظ اول

صدر اول از مهاجران و انصار اراده شده و از لفظ دوم، مطلق اهل ایمان و شواهدی از 

 آیات بر این مطلب آورده است.

 آیه اهلل طیب )رحمه اهلل(به سخن صاحب »المیزان« اشکال می کند و می گوید: 
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در قسمت اول، اگر منظور از اولین مورد به حسب نزول باشد درست نیست؛ زیرا سوره 

بقره مدنی است و بسیاری از سوره های مکی قبل از آن نازل شده، مگر این که مراد از 

 اولین مورد به حسب ترتیب و ضبط باشد که فعال موجود است. 

مگر به کلمه »قوم« و نظیر آن برای اما در قسمت دوم، علت عدم تعبیر از امت های پیشین 

این بوده که آنها ایمان نیاورده بودند، چنان که از مفاد آیات ظاهر می شود، وگرنه از 

مؤمنان آنها با عبارت »الذین آمنوا« تعبیر شده است، چنان که در حکایت حضرت نوح 

 )علیه السالم( می فرماید: 

 (2)بهم )وما أنا بطارد الذین آمنوا إنهم مالقوا ر

و من آنها را که ایمان آورده اند، به خاطر شما( از خود طرد نمی کنم که آنها 

 پروردگارشان را مالقات خواهند کرد. 

 139ص: 

 
 ، ذیل همین آیه به نقل از تفسیر العیاشی .1تفسیر الصافی : ج  -1

 . 29سوره هود، آیه  -2

 هم چنین درباره حضرت صالح )علیه السالم( می فرماید: 

 (1))فلما جاء أمرنا تجینا صالحا والذین آمنوا معه 
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فرمان ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، رهایی  و هنگامی که

 بخشیدیم. 

 البته آیات دیگری نیز این گونه آمده است. 

درباره قسمت سوم از خطاب های قرآنی، همان طور که بارها متذکر شده ایم، این خطاب 

ندارد، بلکه این های قرآنی به مشافهان و موجودان )و حاضران زمان خطاب اختصاص 

خطاب ها به گونه قضایای حقیقی هستند که حمل محمول بر موضوع مقدره الوجود 

 است. از این رو شامل همه افراد می شود و به ادله اشتراک در تکلیف نیاز نداریم. 

 توضیح واژگان 

 فعل »راعنا« صیغه امر از مراعات است و ضمیر متکلم، مفعول آن است. 

ظاهر آیه معلوم می شود، مؤمنان هنگام تالوت آیات و بیان احکام، همان طور که از 

خدمت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( عرض می کردند: مراعات و مالحظه ما را بفرما 

 و قدری تأمل کن تا ما درست بفهمیم و در ذهنمان ضبط کنیم. 

ان عبری این کلمه را که یهودیان از این کلمه سوء استفاده می نمودند و از آن معنای زب

دشنام بود، در خطاب به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( قصد می کردند. از این رو خداوند 

 از گفتن این کلمه نهی فرمود و دستور داد که به جای آن، کلمه »انظرنا« را که به 

 140ص: 

 
 . 66همان، آیه  -1
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 به کار ببرند تا دست آویزی برای یهودیان نشود. همان معناست 

در تفسیر »آالء الرحمان« از تفسیر »التبیان« روایتی از حضرت امام باقر )علیه السالم( نقل 

  (1)شده که آن حضرت فرمودند: کلمه »راعنا« به زبان عبرانی ست و دشنام است.

عالمه بالغی می گوید: من کتاب های عهد قدیم را جست و جو کردم و فهمیدم که 

کلمه »راع« به معنای شر و قبیح و شریر است و ضمیر »نا« نیز ضمیر متکلم است که در 

زبان عبرانی، الف آن به واو تبدیل می شود و یا اماله به واو می گردد. پس »راعنا« به زبان 

 (2)ما« می باشد.عبرانی به معنای »شریر

بعضی گفته اند: »راعنا« از ماده »رعونت« به معنای خفت، جهل و حمق است و این معنا 

بر قرائت تنوین »راعنه« درست است؛ یعنی »ال تقولوا قوال جهال، در خطاب به پیامبر، 

 سبک و از سر جهل به کار نبرید« . سخن بد و 

 این قرائت، خالف سیاهه قرآن و غیر معتبر است. 

اما فعل »انظرنا« مفسران آن را به معنای »انتظر إلینا« معنا کرده اند؛ یعنی توقف فرما تا ما 

 سخن تو را بشنویم و تأمل کنیم و بفهمیم. 

فعل »واسمعوا« به فعل »قولوا« عطف شده است؛ یعنی دستورها و نهی های پیامبر خدا 

 ترتیب اثر دهید. )صلی اهلل علیه و آله( را بشنوید و فراگیرید و به آن 

)وللکافرین عذاب الیم« و برای کافران؛ یعنی کسانی که جسارت و سب رسول خدا 

 )صلی اهلل علیه و آله( کنند، یا کسانی که سخن او را نشنوند، عذاب دردناکی است. 
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 ذیل آیه . 389ص  1التبیان: ج  -1

 . 114رحمان: ص تفسیر آالء ال -2

 سه نکته جالب 

 از این آیه شریفه سه مطلب استفاده می شود: 

 نخست آن که دستورات شارع مقدس را باید دقیق و بدون کم یا زیاد کردن عمل کرد. 

دوم آن که اگر کلمه ای میان ما شهرت دارد که دشمنان از آن برداشت بد دارند، می 

 هیم که موجب وهن و تمسخر مسلمانان نشود. کنند، حتما باید آن کلمه را تغییر د

سوم آن که ما باید حرف شنو و گوش به فرمان دین و دستورات آن باشیم و با سلیقه 

خود، کاری را نسبت به دین انجام ندهیم؛ بلکه آنچه شارع مقدس دستور می دهد به طور 

مصالح و مفاسد دقیق عمل کنیم تا نتیجه کامل به دست آید؛ زیرا ما نمی توانیم همه 

کارها را بفهمیم. یگانه کسی که بر همه جهات مسلط است ذات اقدس احدیت است که 

آنها را به پیامبر وحی فرموده است. بنابراین، ما باید به طور کامل، فرمان بردار پیامبر خدا 

 )صلی اهلل علیه و آله( و جانشینان آن حضرت باشیم که از خطا معصوم هستند. 

 آیه کریمه و شش پیام عملی 

 برخی برای این آیه کریمه شش پیام عملی ذکر کرده اند: 
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. توجه به انعکاس حرفها داشته باشید. )ال تقولوا راعنا( ممکن است افرادی با حسن نیت 1

 سخن بگویند، ولی باید بازتاب آن را نیز در نظر داشته باشند. 

 زیر نظر دارد و از هر فرصتی که . دشمن تمام حرکات و حتی کلمات ما را 2

 142ص: 

 بتواند می خواهد بهره برده و ضربه بزند. )ال تقولوا راعنا(. 

. اسالم به انتخاب واژه های مناسب، بیان سنجیده و نحوه طرح و ارائه مطلب توجه دارد. 3

 ) قولوا انظرنا(. 

د. )ال تقولوا راعنا و . باید در سخن گفتن با بزرگان و معلم، ادب در گفتار رعایت شو4

 قولوا انظرنا(

. اگر دیگران را سفارش به مراعات ادب می کنیم، باید ابتدا خودمان در سخن با مردم 5

 رعایت ادب را بکنیم »یا ایها الذین آمنوا« خطاب محترمانه است. 

. اگر چیزی نهی می شود باید جایگزین مناسب آن معرفی شود. )ال تقولوا راعنا وقولوا 6

 انظرنا(.

 (105آیه )

 اشاره

ما یود الذین کفروا من أهل الکتاب وال المشرکین أن ینزل علیکم من خیر من ربکم واهلل 

 ( 105یختص برحمته من یشاء واهلل ذو الفضل العظیم )
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کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند و مشرکان، دوست ندارند که خبری از 

اهد به رحمت خود پروردگارتان بر شما نازل گردد، در حالی که خداوند هر که را خو

 اختصاص دهد، و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

 حسادت اهل کتاب و مشرکان به پیامبر 

 اهل کتاب به خصوص یهودیان تصور می کردند که پیامبر موعودی که بعد از 

 143ص: 

حضرت عیسی )علیه السالم( می آید از آنهاست و این امتیاز نصیب آنها می شود، ولی 

بر موعود از غیر آنها است و کتاب آسمانی بر او نازل می شود و حقایقی وقتی دیدند پیام

را که یهودیان مایل نبودند کشف شود به وسیله قرآن آشکار می گردد و مسلمانان به 

وسیله جنگ ها مرتبا پیروز می شوند و نصرت الهی شامل حال آنها می گردد، از این 

از این که خیری از خدا شامل حال  جهت بر آن پیامبر رحمت، حسد می ورزیدند و

 پیروان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( می شود، بسیار ناراحت و نگران بودند. 

هم چنین مشرکان قریش از کبر و نخوتی که داشتند گمان نمی بردند کار پیامبر و آئین 

و  او رونقی پیدا کند و از این که پیامبر و یارانش در جنگ های مختلف مشمول نصرت

 یاری الهی می شدند بسیار اندوهگین و ناراحت بودند. 

خالصه این که اهل کتاب و مشرکان به هیچ وجه حاضر نبودند که خیر و خوشی از 

 قرآن چنانکه ۔جانب خدا بر مسلمانان نازل شود و حتی کفار قریش در همان اوائل بعثت 

 : گفتند می.  کند می نقل آنها از کریم
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 (1)لقرآن علی رجل من القریتین عظیم )لو ال نزل هذا ا

 چرا این قرآن بر مردی بزرگ از یکی از آن دو شهر )مکه و طائف؛ 

 یعنی عروه بن مسعود ثقفی و ولید بن مغیره( نازل نشده است؟ 

 و یهود می گفتند: 

 (2))نؤمن بما أنزل علینا (

 ما به آنچه بر خودمان نازل شده ایمان می آوریم. 

 144ص: 

 
 .31سوره زخرف، آیه  -1

  91سوره بقره، آیه  -2

د اهل کتاب و مشرکان و بدخواهی آنان نسبت به مسلمانان بنابراین، مفاد این آیه بیان حس

 است. 

 توضیح واژگان 

کلمه »ما یود« به معنای »ما یستمتی؛ آرزو نمی کند« و »ما یحب؛ دوست نمی دارد« هر 

 دو آمده است. 

 کلمه »من« در »من اهل الکتاب« بیانی است. 
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 عبارت »وال المشرکین« به مقتضای لفظش به »اهل الکتاب « عطف شده است، 

گرچه از نظر معنا بر »الذین کفروا« عطف است. عبارت »أن ینزل« بنابر مفعول بودن برای 

 فعل »یود« در محل نصب است. 

حرف »من« اول در عبارت »من خیر من ربکم« بیانی است؛ یعنی »أن ینزل علیکم« را بیان 

 کند، گرچه بعضی گفته اند »من« زائده است.  می

 و حرف »من« دوم برای ابتدای غایت است. 

 »خیر« همان قرآن و »رحمت« همان نبوت است 

و این از باب مصداق آشکارتر (1)در بعضی از روایات، کلمه »خیر« به قرآن تفسیر شده 

و ظاهرتر است و با عموم و شمول داشتن آن که همه خیرات دنیوی و اخروی باشد، 

 منافات ندارد. 

 هم چنین کلمه »رحمت« در جمله »واهلل یختص برحمته من یشاء« در روایت 

 145ص: 

 
 ذیل آیه مورد بحث.  1ف الهیحی : ج تفسیر شری -1

منسوب به امیرمؤمنان علی )علیه السالم( و حضرت امام باقر )علیه السالم( به نبوت تفسیر 

 ارد. که آشکارترین مصداق آن است و با عموم آن منافات ند (1)شده
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این جمله رد بر اندیشه باطل آنهاست که می پندارند افاضه رحمت الهی بر بندگان به میل 

 و خواهش آنهاست. 

از طرفی جمله »واهلل ذو الفضل العظیم« به منزله علت و بیان وجه اختصاص رحمت است 

 به هر کس که خدا بخواهد. 

 منظور از »فضل« چیست؟ 

خشش است و دریافت آن به قابلیت محل بستگی دارد کلمه »فضل« به معنای رحمت و ب

و هر کس را که خدا الیق و شایسته تفضلها و رحمت های خود بداند، مورد تفضل قرار 

می دهد. چون کافران اهل کتاب و مشرکان لیاقت این رحمت های الهی را نداشتند، این 

 رحمتها شامل حالشان نشد و از آن نصیبی نبردند. 

لب مسلم است که ثواب های الهی از باب تفضل و لطف است، نه استحقاق، البته این مط

و ایمان و اخالق و اعمال صالح در انسان قابلیت ایجاد می کند، همان طور که در دعاها 

 به آن اشاره شده و می خوانیم: 

 (2)کل نعمک فضل؛

 همه نعمتهای تو از باب فضل و لطف و احسان است. 

 146ص: 

 
 ذیل آیه مذکور 344ص  1مجمع البیان: ج  -1

 . 76ر.ک: الصحیفه السجادیه الجامعه: ص  -2
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نیست و کسی آری، همه نعمت های الهی تفضلی و از باب لطف است و در عوض عمل 

 به واسطه عبادت، استحقاق و طلبی پیدا نمی کند. 

 (109آیه )

 اشاره

 (109ما ننسخ من آیه أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن اهلل علی کل شئ قدیر )

و هر آیه ای را نسخ کنیم یا آن را ترک کنیم، بهتر از آن یا مثل آن را می آوریم. آیا 

 ندانستی که خداوند بر هر چیزی قادر و توانا است؟ 

 توضیح واژگان 

در این دو آیه شریفه، »نسخ« و تبدیل مطرح شده است. نسخ یعنی تبدیل چیزی به چیز 

 از آن باشد. دیگر، چه آن چیز همانند اولی، یا بهتر 

منظور از »آیه« عالمت و نشانه است. آیات الهی چیزهایی هستند که بر وجود او یا صفات 

او چون علم و قدرت داللت دارند، نظیر همه مخلوقات الهی. البته هر آیهای داللتش 

 بیشتر باشد بزرگتر است، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

 (1))لقد رأی من آیات ربه الکبری ( 

 او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید. 

از این رو، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه طاهرین )علیهم السالم( بزرگترین 

 آیت الهی هستند؛ زیرا مظهر اتم صفات حق تبارک و تعالی هستند. 
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 کلمه »انساء« و »نسیان« به معنای ترک است. یعنی آیتی را ترک کنیم. 

 147ص: 

 
 . 18وره نجم، آیه س -1

 هدف از نسخ چیست؟ 

در این آیات نیز سخن از تبلیغات سوء یهودیان بر ضد مسلمانان به میان آمده است. آنها 

 به مسلمانان می گفتند: دین، دین یهود است و قبله، قبله یهود و بدین 

 جهت پیغمبر شما به سوی قبله ما بیت المقدس نماز می خواند. 

همین سوره، مقرر شد مسلمانان به  144له تغییر یافت و طبق آیه هنگامی که جهت قب

سوی کعبه نماز بخوانند، این دستاویز از یهود گرفته شد. لذا آنها نغمه دیگری ساز کردند 

و گفتند: اگر قبله اولی صحیح بود، پس دستور دوم چیست؟ و اگر دستور دوم صحیح 

 است، پس اعمال گذشته شما باطل است. 

ریم در این آیات به ایرادهای آنها پاسخ می دهد و قلوب مؤمنان را روشن می قرآن ک

سازد. می فرماید: )ما ننسخ من آیه أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها (، ما هر حکمی را 

نسخ کنیم یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا همانندش را جانشین آن می 

 ی کل شیء قدیر( این برای خدا آسان سازیم.)ألم تعلم أن اهلل عل

 است. مگر ندانستی که خدا بر همه چیز قادر است؟ 
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او حق دارد طبق مصالح، هر گونه تغییر و تبدیلی در احکامش بدهد و او نسبت به مصالح 

 بندگانش از همه آگاه تر و بصیرتر است.

 و آیا نمی دانی که جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست؟

اول آیه به حاکمیت خدا در احکام و قادر بودن او به تشخیص همه مصالح بندگان فراز 

اشاره دارد. بنابراین، نباید مؤمنان به سخنان نادرست افراد مغرض که در مسئله نسخ احکام 

 تردید می کنند، گوش فرا دهند. 

فراز پایانی آیه هشداری است به کسانی که تکیه گاهی جز خدا برای خود انتخاب می 

 کنند، زیرا در جهان تکیه گاهی جز خدا نیست. 

 148ص: 

 توضیح واژگان 

کلمه »من« در آیه بیانیه است و مصداق ماء شرطیه را بیان می کند؛ یعنی هر آیه ای را که 

همانند آن را می آوریم. آیه اعم از آیات کتب الهی ما نسخ یا ترک کنیم آیه ای بهتر یا 

 و غیر آن است. بنابراین، شامل بردن پیامبری و بعثت پیامبر دیگری هم می شود. 

از طرفی، اطالق نسخ بر خداوند به معنای تغییر و تبدیل نظر نیست، بلکه مراد بیان انتهای 

ر به حسب عقل بر خدا محال مدت منسوخ است و قطع نظر از این که تبدیل و تغییر نظ

است . زیرا الزمه تغییر نظر، جهل به عواقب امور و مصالح یا مفاسد فعل است و جهل در 

ذات اقدس حق راه ندارد . خود این آیه بر این مطلب داللت دارد؛ زیرا تبدیل به مثل 

 بدون حکمت لغو است، مگر این که گفته شود مدت اولی به انتها رسیده است. 
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 کل از نسخ دو ش

 نسخ به دو شکل صورت می گیرد 

 . گاهی نسبت به وجود شیء منسوخ است. 1

 . گاهی نسبت به بعض خصوصیات آن.2

برای مثال، نسخ نسبت به شریعت به این معناست که مدت آن شریعت به انتها رسیده و 

 زمان شریعت الحق فرا رسیده است. 

شین نسخ شود، بلکه بعضی احکام آن البته الزم نیست که همه احکام آن شریعت پی

 شریعت سابق به حسب استعداد مردم و زمان که مصلحت در تغییر آن 

 149ص: 

 است، نسخ و تبدیل می شود.

بنابراین، اگر مدت پیامبری یا شریعتی یا کتابی و یا وصی منقضی شد خداوند پیامبر یا 

 شریعت یا کتاب و یا وصئ دیگری را می گمارد تا حجت بر 

 بندگان تمام شود. 

از این آیه شریفه می توان بقای وجود حضرت بقیه اهلل األعظم )علیه السالم( را استفاده 

، دین اسالم تا قیامت باقی است و طبق اخبار صریح رسول نمود؛ زیرا به تصریح قرآن

اکرم )صلی اهلل علیه و آله( جانشینان و اوصیای پیامبر به دوازده امام منحصر است که 
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یازده نفر از آنها در دنیا به شهادت رسیده اند. از این رو الزم است وصی و جانشین 

 مثلها« صادق نخواهد بود.  دوازدهم باقی باشد وگرنه جمله »نأت بخیر منها أو

باید توجه کرد که نسخ آیه ای از آیات قرآن به این معنا نیست که به طور کلی این آیه 

از بین رفته است؛ بلکه فصاحت و بالغت آن به جای خود باقی است و آثار دیگری که 

ار آن که همه آث -آیه شریفه داشته از بین نرفته است. از این رو توهم بعضی از مفسران 

 باطل است.  -از بین رفته 

 در جمله دیگری می فرماید: )ألم تعلم أن اهلل علی کل شیء قدیر(

این جمله به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( خطاب است و استفهام آن، استفهام تقریری 

است؛ یعنی البته می دانی که خدا بر هر چیزی قادر است، چنان که در مقام استشهاد به 

هد خود می گویی: مگر نشنیدی فالنی چه گفت؟ مگر ندیدی فالنی چه کرد؟ تا شاهد شا

 بگوید: شنیدم و دیدم. 

 150ص: 

 (107آیه )

 اشاره

 (107ألم تعلم أن اهلل له ملک السماوات واألرض وما لکم من دون اهلل من ولی وال نصیر )

و یاوری جز خدا برای  آیا نمی دانی که سلطنت آسمانها و زمین برای خدا است و یاور

 شما نیست؟ 
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 نکاتی قابل توجه 

 این استفهام همانند استفهام در آیه قبل است. چند نکته در این آیه قابل توجه است: 

اول این که خطاب در آیه از مفرد به جمع در عبارت »وما لکم« عدول کرده به این دلیل 

که اگر در این جا »مالک« گفته می شد، توهم این بود که برای دیگران یار و یاوری غیر 

 از خداوند وجود دارد، از این جهت به صیغه جمع آورده است.

طاب به شخص پیامبر است و شاید به این دوم این که در دو مورد اول به صیغه مفرد و خ

دلیل باشد که از کسی که آگاه، عالم و معتقد است تقریر میگیرند و چون همه مردم به 

معرفت به عموم قدرت حق و ملکیت کلیه او نسبت  -واسطه ضعف ایمان یا عدم ایمان 

ا نیز مالک به همه آسمانها و زمین و آنچه در آنها هست ندارند، بلکه خود و دیگران ر

 بعض اشیا می پندارند از این رو ممکن است به این حقایق اقرار ننمایند. 

 خطاب به پیامبر 

 از بیانات پیشین روشن شد که دو خطاب »الم تعلم« در دو آیه شریفه خطاب 

 151ص: 

به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است؛ ولی جمعی از مفسران این دو خطاب را خطاب 

کران نسخ دانسته و استفهام در آن را استفهام انکاری توبیخی دانسته اند، نظیر آیه به من

 شریفه ای که می فرماید: 

 (1))أولم یر اإلنسان أنا خلقناه من نطفه (
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 آیا انسان ندانسته است که ما او را از نطفهای آفریده ایم؟! 

 یا استفهام انکاری ابطالی است، نظیر آیه ای که می فرماید: 

 (2))ألم نشرح لک صدرک ( 

 آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم؟ 

 ض پاسخ به دو اعترا

که در مورد نسخ ممکن است  -بعضی از مفسران این دو جمله را در پاسخ به دو اعتراض 

 دانسته اند.  -بشود یا از طرف یهود اعتراض شده 

اعتراض یکم این که هر آیه ای که از جانب خدا قرار داده می شود دارای مصلحتی از 

آن آیه نسخ نباشد،  مصالح بندگان است که غیر آن چنین مصلحتی را ندارند و اگر

 مصلحت آن از بین می رود و چیزی دیگر جای آن را نمی گیرد. 

اعتراض دوم این که اشیایی را که خدا ایجاد فرموده پس از ایجاد از تصرف و تغییر او 

خارج می شود؛ به اصطالح، خدا پس از ایجاد و آفرینش جهان، دیگر دخل و تصرفی 

 تبدیل کند، چنانکه آنها گفته اند: در آن ندارد تا چیزی را نسخ یا 

 152ص: 

 
  77سوره یس، آیه  -1

 . 1سوره انشراح، آیه  -2
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 (1))ید اهلل مغلوله (. 

 دست خدا بسته است. 

 گفته شده:  در پاسخ به اعتراض یکم چنین

خداوند بر همه چیز قادر است و اگر چیزی را که وقتی دارای مصلحت بوده نسخ کند 

 می تواند بهتر از آن یا مثل آن را بیاورد. 

 اقسام والیت 

 در پاسخ به اعتراض دوم گفته شده: 

خداوند مالک آسمانها و زمین است و هر طور که بخواهد و اراده او تعلق بگیرد در 

 ملکش تصرف می کند. 

 )وما لکم من دون اهلل من ولی والنصیر«

کلمه »ولی« به معنای صاحب اختیار و متصرف در امور است. والیت به دو قسم تقسیم 

 می شود: 

 . والیت ذاتی، 1

 . والیت جعلی. 2

ی کلی مطلق به خداوند متعال اختصاص دارد. اما والیت غیر خدا ذاتی نیست؛ والیت ذات

 بلکه به جعل الهی است و آن دارای مراتبی است: 
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. والیت جزئیه مقیده. این والیت مانند والیت مجتهد، پدر، جد و قیم مجعول از طرف 1

 پدر یا جد یا مجتهد است. 

 153ص: 

 
  64سوره مائده، آیه  -1

. والیت جعلیه مطلقه کلیه. این والیت مانند والیت حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل 2

علیه و آله( و ائمه اطهار )علیهم السالم( است. این والیت از چند آیه استفاده می شود. 

 برای نمونه خداوند در آیه ای می فرماید: 

 (1))النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم(

 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. 

 در آیه دیگری می فرماید: 

)إنما ولیکم اهلل ورسو له والذین آمنوا الذین یقیمون الصاله ویؤتون الزکاه وهم راکعون( 

(2) 

سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همان ها که 

 نماز را برپا می دارند، و در حال رکوع، زکات می دهند. 

 نصرت مطلقه الهی 
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واژه »نصیر« به معنای یاور و یاری کننده است. نصرت مطلقه که قدرت بر رفع همه بلیات 

باشد ذاتا به خدا اختصاص دارد، اما نصرت بعضی افراد به و آفات و اعانت بر همه امور 

بعض افراد دیگر مانند نصرت مؤمنان از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه اطهار 

)علیهم السالم( که از آنها به انصار تعبیر می شود، ذاتی و باالستقالل نیست، بلکه به یاری 

 یچ فعلی استقالل ندارد، بلکه پروردگار نیاز دارد، چون انسان در ه

 154ص: 

 
 6سوره احزاب، آیه  -1

 . 55سوره مائده، آیه  -2

ممکن بالذات است و از خود هیچ ندارد و نصرت و یاری او هم، نصرت و یاری خداوند 

 سبحان است که به او عطا کرده است. 

بنابراین، از این آیه استفاده می شود که انسان همیشه باید متوجه خدا باشد و نظر و توکل 

 او به خدا باشد و نظرش از غیر خدا و هر چه باشد، قطع گردد. 

 (108آیه )

 اشاره

أم تریدون أن تسئلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل ومن یتبدل الکفر باإلیمان فقد ضل 

 ( 108سواء السبیل )
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آیا می خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبال از موسی خواسته شد؟ و کسی که 

 کفر را به جای ایمان بگیرد، از راه مستقیم گمراه شده است. 

 معجزه چیست؟ 

 برای توضیح این آیه شریفه، سه مقدمه الزم است. 

ز این جهت، نخست آن که معجزه امری است برخالف عادت بشری و قواعد طبیعی و ا

از آن به خارق عادت تعبیر می شود. معجزه در مورد محالهای عقلی نظیر اجتماع نقیضین، 

ارتفاع ضدین و رؤیت حق به چشم ظاهری، صورت نمی گیرد. زیرا محالهای عقلی، 

 قابل تحقق و وجود نیستند. 

ایط خداوند حکیم طبق حکمت و مصلحت، در هر زمانی به مقتضای استعداد مردم و شر

و اوضاع زمانه، آنچه صالح است و حقانیت دعوت پیامبر را ثابت و روشن می سازد به 

 دست پیامبران اجرا و اظهار می کند و الزم نیست که معجزه

 155ص: 

مطابق هوای نفس مردم و خواسته آنها باشد که هر کس هر چه بخواهد پیامبر بیاورد و 

 ملعبه مردم باشد.  مجلس پیامبر به تماشاخانه مبدل شود و او

 تقاضاهای بی مورد بنی اسرائیل از موسی )علیه السالم(
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دوم آن که قوم موسی و بنی اسرائیل از حضرت موسی )علیه السالم( غالبا این گونه امور 

را که یا محال عقلی بود یا مصلحت در وقوع آنها نبود، تقاضا می نمودند، چنان که از 

 آن حضرت خواستند که: 

 (1)اهلل جهره ()أرنا 

 خدا را آشکارا به ما نشان بده. 

 یا از او خواستند که: 

 (2))اجعل لنا إلهاکما لهم آلهه (. 

 همان طور که برای آنها خدایانی است، برای ما هم خدایی قرار ده. 

 در مورد سوم گفتند: 

 (3)) فلو ال ألقی علیه أسوره من ذهب أو جاء معه المالئکه مقترنین (

اگر راست می گوید چرا دستبندهای طال بر او آویخته نشده، یا فرشتگان همراه با او 

 نیامده اند )تا گفتارش را تأیید کنند(؟ 

آنان به واسطه همین تقاضاهای بی جا و بهانه جوییها و زیر بار حق نرفتن، دچار عذاب 

 های سخت شدند. 

 156ص: 
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 .153سوره نساء، آیه  -1

 .138سوره اعراف، آیه  -2

 . 53سوره زخرف، آیه  -3

 نهی از تقاضاهای بی مورد 

سوم آن که مشرکان قریش و یهودیان زمان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( نیز از آن حضرت 

چنین تقاضاهایی را می نمودند، چنان که خدای سبحان در سوره اسرا در ضمن آیاتی 

 می فرماید: 

)و قالوا لن نومن لک حتی تفجر لنا من األرض ینبوعا *أو تکون لک جنه من نخیل وعنب 

ار خاللها تفجیرا * أو تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا أو تأتی باهلل فتفجر األنه

والمالئکه قبیال * أو یکون لک بیت من زخرف أو ترقی فی السماء ولن نومن لرقیک 

 (1)حتی تنزل علینا کتابا نقروه قل سبحان ربی هل کنت إال بشرا رسوال

و گفتند: »ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا این که چشمه جوشانی از این سرزمین برای 

ما در آوری، یا برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و نهرها را میان آنها جاری 

کنی، یا چنان که ادعا می کنی، آسمان را پاره پاره بر سر ما فرو اندازی، یا خداوند و 

ر برابر ما بیاوری، یا برای تو خانه ای پر نقش و نگار از طال باشد، یا به فرشتگان را د

آسمان باال روی، و به باال رفتن تو هم ایمان نمی آوریم و اطمینان نمی کنیم تا نامه و 

کتابی بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم.« بگو: منزه است پروردگارم: مگر من جز 

 بشری فرستاده هستم؟ 

 ره فرقان می فرماید: و در سو
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 )...لوال أنزل إلیه ملک فیکون معه نذیرا * أو یلقی إلیه کنز أو تکون 

 157ص: 

 
  93 - 90سوره اسراء، آیه های  -1

 (1)له جنه یأکل منها... (

... )و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده تا همراه وی مردم را بیم دهد؟ یا گنجی برای 

 او فرستاده شود، یا باغی داشته باشد که از میوه های آن بخورد... 

آنها در این آیه ها مالمت شده اند که این گونه تقاضاهای بی مورد نکنند که مانند قوم 

 فتار عذاب های سخت و غضب پروردگار شوند. موسی )علیه السالم( گر

 »ام« در آیه شریفه منفصله و به معنای »بل« و همزه استفهام است؛ یعنی: »بل تریدون«. 

)سؤال( در این جا به معنای توقع و تقاضا و درخواست است و منظور از )رسولکم( پیامبر 

 اسالم )صلی اهلل علیه و آله( است. 

 مان (ومن یتبدل الکفر باإلی

این فراز از آیه داللت دارد که این توقعات و تقاضاهای بی مورد، موجب کفر است که 

 به واسطه آن از راه مستقیم حق خارج می شوند. 

 )فقد ضل سواء السبیل(
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کلمه »ضل« گاهی به وسیله حرف »عن« متعدی می شود، مانند »ضل عن الطریق« و گاهی 

 بدون آن، مانند »ضل الطریق«. 

 »سواء« به معنای وسط و میانه است.  کلمه

)سواء السبیل« کنایه از صراط مستقیم است که حد وسط در جمیع امور است و دو طرف 

آنکه افراط و تفریط است، هر دو موجب ضاللت و گمراهی است و به معنای آیه این 

 گونه می شود: »لم یهتد إلی الصراط المستقیم« . 

 158ص: 

 
  8و  7سوره فرقان، آیه های  -1

ممکن است »ضل« به معنای غیر و الف و الم »السبیل« برای عهد و مقصود، سبیل حق 

باشد. »سواء السبیل« ظرف است؛ یعنی: ضل فی غیر سبیل الحق؛ در غیر راه حق گم شده 

 است«. 

 این وجه بعید است. 

ممکن است »ضل« به معنای »جار عن الطریق؛ یعنی مال و عدل عنه« باشد؛ یعنی چنین 

 صی از راه حق به طرف باطل عدول نموده اند و این معنا مناسب تر است.اشخا

 (109آیه )

 اشاره
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ودکثیر من أهل الکتاب لو یردونکم من بعد إیمانکم کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد 

 ( 109ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اهلل بأمره إن اهلل علی کل شئ قدیر )

کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد، از روی جسدی که در وجود بسیاری از اهل 

آنها بود آرزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان به کفر باز گردانند. پس عفو کنید و 

 گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودش را بفرستد که خداوند بر هر چیزی تواناست. 

 توضیح واژگان و تفسیر آیه 

 معنای تمی و آرزو کردن است.  کلمه »ود« به

 برخی از مفسران عبارت »کثیر من أهل الکتاب؛ بسیاری از اهل کتاب« را اشاره 

 159ص: 

به حی بن اخطب و برادرش ابی یاسر و بعضی دیگر به کعب بن اشرف از یهود دانسته 

ان اند؛ ولی صدق کثیر و بسیار بر این ها درست نیست، مگر این که زیردستان و همدست

 و پیروان یهود آنها نیز در نظر گرفته شود. 

کلمه »لو« در »لو یردونکم« حرف مصدری و به منزله »أن« است. »لو« به معنای »أن« 

مصدری بیش تر بعد از کلمه »ود« و »یود« به کار می رود. به گفته علمای ادبیات و نحو، 

مثل همین آیه شریفه  -اشد کلمه »لو« در جاهایی که مدخول آن بعید الحصول یا ممتنع ب

 به کار می رود.  -که در پی تفسیر آن هستیم 

 کلمه »کارا« مفعول دوم »یردونکم« است. 
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» حسد« مفعول له برای »ود« است. یعنی این آرزو از روی حسدی است که نسبت به شما 

 دارند. 

 علت حسد یهود 

 آله( به چند جهت است:  این حسدورزی آنها نسبت به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و

. برای این که بسیاری از اهل کتاب دیدند که مردم به پیامبر گرویدند و او بر یهودیان 1

قدرت و سلطنت پیدا نمود. از این جهت آرزو می کردند که مسلمانان از دور او پراکنده 

 شوند و این قدرت از او سلب شود. 

 د و نبوت از میان آنها خارج شده بود. . برای این که پیامبر از بنی اسرائیل نبو2

حسد آنها نسبت به مسلمانان هم بدین جهت بود که مسلمانان مورد عنایت و الطاف و 

یاری و نصرت حق واقع شدند و به عزت و شکوه رسیدند و یهودیان مقهور و ذلیل و 

 خوار گردیدند. 

 160ص: 

 توضیحی کوتاه درباره حسد 

حسد به معنای اراده زوال نعمت از محسود است، چه حسدورز این نعمت را برای خود 

 بخواهد و چه نخواهد. 
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حسد از بدترین صفات است و آیات و روایات فراوانی در بدی و مذمت آن رسیده است. 

شخص حسود به خدا اعتراض دارد و با قضای الهی مخالف و منکر عدل خداوند است 

 بر خالف حکمت و عدالت می داند.  و کارهای خدا را

البته شخص حسود نه تنها ضرری به محسود نمی زند، بلکه همیشه خود غمگین و محزون 

است و خودش را می خورد و موجب باال رفتن درجات و زیاد شدن حسنات محسود می 

 شود و از طرف دیگر، اعمال خودش را از بین می برد و حسنات او نابود می شود. 

»من عند أنفسهم« به این مطلب اشاره دارد که منشأ و سرچشمه حسدورزی، حقد  عبارت

و کینه و عصبیت و عناد و رذائل نفسانی است که در قلوب یهودیان ریشه دوانده و پنهان 

 شده و منشأ خارجی ندارد.

بنابراین، کلمه جارو مجرور به »حساد« متعلق است، نه به »ود« که بعضی از مفسران گفته 

 (1)ند.ا

بعضی دیگر در این باره می گویند: این جمله در رد یهودیان است که معاصی را به خدا 

نسبت می دهند و خداوند در مقام تکذیب آنها می فرماید که این حسدورزی، منسوب 

 (2)و مستند به خود آنهاست.

 161ص: 

 
 ، ذیل آیه مورد بحث.1مجمع البیان: ج  -1

 همان.  -2
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این سخن درست نیست؛ زیرا یهودیان به سخن آشکار قرآن، تفویضی هستند، چنان که 

 می فرماید: 

 (1))وقالت الیهود ید اهلل مغلوله (

 یها گفتند: دست خدا بسته است. یهود

 نسبت دادن معاصی به خداوند، عقیده جبری هاست. 

 )من بعد ما تبین لهم الحق (

یعنی یهودیان آرزو و تمنای ارتداد مسلمانان را بعد از آن می کنند که حق برای آنها 

جانب  ثابت شد و فهمیدند که رسالت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و دین اسالم از

 خداوند تعالی است. 

البته تا این معنا برای آنها ثابت نشده باشد، جای حسد ورزی نیست؛ زیرا حسادت در 

وقتی است که فردی ببیند محسودش از نعمتی برخوردار است و او تمنای زوال آن را 

 بکند و اگر نعمتی نبیند حسد موردی ندارد. 

 آیا این آیه نسخ شده است؟ 

 )فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اهلل بأمره( 

 مفسران گفته اند: این آیه با آیات قتال نسخ شده است، مانند این آیه: 

 (2))قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل وال بالیوم اآلخر... (
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 ند و به روز جزا ایمان نمی آورند و با کسانی از اهل کتاب که به خداو

 162ص: 
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 ...بجنگید. 

 و این آیه: 

 (1)).... فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم...( 

 .. مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید.... .

 مفسر نامی شیعه شیخ طبرسی )رحمه اهلل(در »مجمع البیان« چنین می نویسد: 

 حضرت امام باقر )علیه السالم( فرمود: 

ال أذن له فیه حتی نزل جبرئیل بهذه اآلیه: لم یؤمر رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( بقتال و

 (3)وقلده سیفا  (2)»أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا (

پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( به جنگ با مشرکان و کافران امر نشده بود و اجازه جنگ 

با آنها نداشت تا آنکه جبرئیل این آیه را نازل کرد: »به کسانی که مورد ستم واقع شده 

 اند اجازه جنگ داده شده و شمشیری بر او حمایل کرد. 
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سد مفاد آیه به قرینه: )حتی یأتی اهلل بأمره ( این باشد که هم اکنون که ولی به نظر می ر

شما مسلمانان از لحاظ عده و عده و تعداد افراد و آمادگی و سازو برگ ضعیف هستید 

باید نسبت به لغزشها و هرزگی ها و اذیت های حاسدان اهل کتاب گذشت کنید و در 

درت و شوکت عنایت فرماید و حکم جهاد برسد مقام تالفی برنیایید تا خداوند به شما ق

 و از آنها انتقام بگیرید.

 163ص: 
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ارد. از این رو، روایتی که از حضرت امام باقر )علیه السالم( نقل شد بیش از این داللت ند

 این آیه نظیر آیه شریفه ای است که می فرماید: 

 (1))وال تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إلیک وحیه ( 

و نسبت به قرآن شتاب نکن پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود. عفو« به معنای ترک 

ه و »صفح« به معنای گذشت است و این دو کلمه از جهت معنا به هم نزدیک مؤاخذ

 هستند. 

 )إن اهلل علی کلی شیء قدیر (
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این جمله در مقام تسلیت و دلداری مسلمانان است که خداوند قادر است به شما نیرو و 

 قوت عنایت فرماید و شر آنها را از شما دفع کند. 

 ( 110آیه )

 اشاره

وأقیموا الصاله وآتوا الزکاه وما تقدموا ألنفسکم من خیر تجدوه عند اهلل إن اهلل بما تعملون 

 ( 110بصیر )

و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر کار خیر و خوب که برای خود از پیش می 

 فرستید، آن را نزد خدا می یابید؛ خداوند به آنچه می کنید بیناست. 

 بسیار مهم  بیان دو فریضه

بعد از آنکه خداوند به مسلمانان امر فرمود که از حاسدان اهل کتاب رویگردان شوند و 

 فرمود که آنها را عفو کنید، آنها را به دو فریضه بسیار مهم، 

 164ص: 
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ه و اهتمام به ادای آنها نیرو و قدرت پیدا یعنی نماز و زکات امر فرمود، تا در اثر توج

کنند و بر دشمن پیروز شوند و وظایف دیگر آنها را در ضمن عبارت »من خیر« گوشزد 

 فرمود. 
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 همین سوره بیان کردیم.  3این دو فریضه را که جنبه رکنیت دارند به تفصیل در تفسیر آیه 

 ماندگاری اعمال 

 عند اهلل «  )وما تقدموا األنفسکم من خیر تجدوه

این جمله در عین این که مسلمانان را به تمام وظایف دینی و خیرات ترغیب می کند، به 

منزله بیان علت برای جمله پیشین است؛ یعنی اگر شما وظایف دینی مانند اقامه نماز، 

پرداخت زکات و دیگر عبادات واجب و مستحب را انجام دهید بدانید که آنها نزد خدا 

 و آثار دنیوی و اخروی آنها به شما می رسد.محفوظ است 

 ) إن اهلل بما تعملون بصیر (

این جمله بیان علت برای جمله پیشین است که آن جمله قبل نیز علت برای جمله قبل از 

خود بود؛ پس این جمله علت برای علت می شود. یعنی علت این که همه اعمال بندگان 

ه تمام جزئیات کارهای آنها بصیر و بینا و خبیر نزد خدا محفوظ است این است که خدا ب

 است و از ظواهر، بواطن، اسرار و ضمایر هر انسانی آگاه و مطلع است. 

 نیز این جمله مژده و بشارتی به نیکوکاران و انذار و بیمی به بد کاران است. 

 165ص: 

که اعمال  همچنین ممکن است از این آیه، بطالن حبط استفاده شود؛ زیرا صراحت دارد

 انسان از بین نمی رود و نتیجه آن به صاحبش می رسد. 

 (111آیه )
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 اشاره

وقالوا أن یدخل الجنه إال من کان هودا أو نصاری تلک أمانیهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم 

 ( 111صایقین )

یهود گفتند: هیچ کس، جز یهود، هرگز داخل بهشت نخواهد شد و نصاری گفتند: هیچ 

ری، هرگز داخل بهشت نشود. این آرزوهای واهی ایشان است. بگو: اگر کس، جز نصا

 راست می گویید، دلیل خود را بیاورید. 

 توضیح و تفسیر آیه 

در این آیه شریفه، ایجاز بسیار لطیفی وجود دارد؛ چون تقدیر کالم الهی چنین است: 

قالت الیهود: لن یدخل الجنه إال من کان هودا وقالت النصاری : لن یدخل الجنه إال من 

 کان نصارئ.

خدای سبحان هر دو طایفه را جمع کرده و از آنها با »قالوا« تعبیر فرموده و جمله دوم را 

 ت وضوحش به نحو ایجاز با عبارت »او نصاری« بیان فرموده از جه

است. دلیل این سخن آن است که هر یک از این دو طایفه، دیگری را باطل می دانند 

 چنان که در دو آیه بعد می فرماید: 

 )وقالت الیهود لیست النطارئ علی شیء وقالت النصری لیست 

 166ص: 

 (1)الیهود علی شیء (
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 یهودیان گفتند: مسیحیان بر حق نیستند. و مسیحیان گفتند: یهودیان بر حق نیستند. 

به قرینه عطف تصاری  -مانند کلمه یهود  -کلمه »هود« اسم جمع برای طایفه یهود است 

 بر آنکه جمع نصرانی است. 

بعضی از مفسران گفته اند که هود جمع هائد به معنای تائب و رجوع کننده به حق 

 . این مطلب درست نیست؛ زیرا اطالق این معنا بر یهود مناسبتی ندارد. (2)است

که هود مصدر است و بر مفرد و جمع اطالق می شود،  (3)نیز آنچه بعضی دیگر گفته اند

در مورد مفرد آن یهودی اطالق درست نیست؛ زیرا اطالق هود بر مفرد معلوم نیست و 

 شده است، چنان که می فرماید: 

 (4))ما کان إبراهیم یهودیا وال نصرانیا...( 

 ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی... 

ن زاید است در بعضی موارد بعید نیست که کلمه هود، همان یهود باشد و چون پای آ

ساقط شده است. این کلمه در قرآن وقتی به صورت معرفه آمده، کلمه یهود به کار برده 

 شده و وقتی به صورت نکره استعمال شده از کلمه هود استفاده شده است. 

 167ص: 
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 . 67سوره آل عمران، آیه  -4

البته این ادعا به یهود و نصاری اختصاص ندارد؛ بلکه هر صاحب مذهبی نظر به این که 

دین خود را حق و سایر ادیان را باطل می داند، خود را اهل نجات و دیگران را اهل 

 عذاب می پندارد. 

 ادعای بی دلیل، آرزوی واهی 

روشن است که این ادعا اگر به دلیل و برهان مستند باشد قابل قبول است و فایده دارد، 

و گرنه جز آرزوی بیهوده و خیالی خام بیش نیست. از این جهت خداوند متعال ابتدا می 

 فرماید: 

 )تلک أمانیهم (

 این آرزوهای واهی ایشان است. 

 صاری می فرماید: سپس در رد یهود و ن

 )قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین (

 بگو: اگر راست می گویید، دلیل خود را بیاورید. 

بدیهی است که آنها هیچ دلیلی بر مدعای خود ندارند و اگر داشتند می آوردند. ادعای 

تواتر تورات هم که در دست آنها است، چند مرتبه قطع شده و مدرک تورات آنها به 
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یک نفر منتهی می شود که آثار کذب از او ظاهر است و هم چنین است حال انجیل 

 (1)هایی که از آن مسیحیان است.

امر در »هاتوا« امر تعجیزی است؛ یعنی آوردن برهان برای شما ممکن نیست و از آوردن 

 آن عاجز و ناتوان هستید. 

 ری نظر داشته باشد که از ویژگی های ممکن است آیه شریفه به نکته دیگ

 168ص: 
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 شود. 

اعتقادی یهود و نصاری است. و آن این است که یهودیان مدعی هستند که هر چه گناه 

 کنند جز ایام کمی به جهنم نمی روند، چنانکه قرآن از زبان آنها می فرماید: 

 (1))قالوا لن تمسنا النار إال أیاما معدوده( 

 گفتند: جز چند روزی، هرگز آتش دوزخ به ما نخواهد رسید. 

مسیحیان نیز مدعی هستند که حضرت عیسی )علیه السالم( عوض آنها به جهنم می رود 

 و آنها به دوزخ نمی روند هرچند گناه کار باشند و در این باره می گویند: 

که مراد تورات است . به  -)فدانا من لعنه الناموس؛ عیسی )علیه السالم( لعنت ناموس را 

 جای ما پذیرفت.« 
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 از این روست که خداوند سبحان از این اندیشه واهی و موهوم آنان با کلمه 

 »آمانی« تعبیر فرموده که جمع »امنیه« و به معنای آرزوها است. 

 (112آیه )

 اشاره

زنون بلی من أسلم وجهه هلل وهو محسن فله أجره عند ربه وال خوف علیهم وال هم یح

(112) 

آری، کسی که به خدا اقبال و توجه کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش 

 است؛ و بیمی بر آنها نیست و غمگین نخواهند شد. 

 دو احتمال در کلمه »بلی« 

 در کلمه »بلی« دو احتمال وجود دارد. 

 169ص: 
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نخست آن که »بلی« در جواب جمله مقدر است که از سیاق آیه قبل استفاده می شود، 

 مثل این که گوینده ای می گوید: پس هیچ کس وارد بهشت نمی شود، و 

خداوند جواب می دهد: »بلی من أسلم وجهه هلل وهو محسن؛ آری، کسی وارد بهشت 

 می شود که به خدا روی آورد و نیکوکار باشد.« 
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ن که کلمه »لی« رد و جواب همان جمله منفی آیه قبل است؛ یعنی مطلب چنین دوم آ

نیست که آنها می گویند که جز یهودی یا نصرانی، کسی به بهشت وارد نمی شود؛ بلکه 

 هر کسی که مؤمن و تسلیم خداوند و نیکوکار باشد به بهشت وارد می شود. 

 ی فرماید: این احتمال نظیر آیه شریفه سوره تغابن است که م

 (1))زعم الذین کفروا أن لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن... ( 

کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو: آری، به پروردگارم سوگند که 

 همه شما برانگیخته خواهید شد.... 

 ورود به بهشت مالک نجات و 

این آیه شریفه در رد گفتار یهود و نصاری است. بعد از آنکه در آیه پیشین بیان نمود که 

کسی به مجرد ادعا وارد بهشت نمی شود، بلکه باید دلیل و برهان بر صدق مدعای خود 

داشته باشد و تنها اسم یهود و نصاری سبب ورود به بهشت نیست و این ادعا جز آرزوی 

خواهد بود، در این آیه مالک نجات و ورود به بهشت را بیان می فرماید که باطلی ن

 مالک نجات از خوف، حزن و عذاب جهان آخرت 

 170ص: 
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 و ورود به بهشت امن و راحت دو چیز است: 
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 . ایمان و توجه به خدا، 1

 از دستورها و نواهی خدا.  . نیکوکاری و اطاعت2

منظور از جمله »اسلم وجهه هلل« ایمان حقیقی و توجه به حق است؛ یعنی روی دلش را 

متوجه خدا کند و کار خود را به او واگذار نماید و در همه امور، توکل و اعتماد و خوف 

طان و و رجا و امیدش به خدا باشد. خالصه این که خود را تسلیم خدا کند، نه تسلیم شی

 هواهای نفسانی. 

 مقصود از »وجه« توجه و اقبال قلبی است به قرینه »اسلم«؛ نه توجه ظاهری جسمانی. 

مراد از »وهو محسن« مطیع و منقاد اوامر و نواهی الهی بودن است. معنای »محسن« بجا 

 آورنده فعل »حسن« و نیک است در مقابل مسیء که انجام دهنده فعل »سیئه« و بد است. 

 »احسان« تعبیر دیگری از »تقوا و عمل صالح« است. 

 آثار ایمان و احسان 

 ت ذکر شده است: برای این گروه در این آیه سه خصوصی

 . )فله أجره عند ربه ( که همان ورود به بهشت و رسیدن به فیوضات آن جهان است. 1

. )ال خوف علیهم ( که بشارت و مژده به ایمنی از عذاب و بیم و ترس مرگ و عقبات 2

 آن تا روز قیامت است. 

 171ص: 
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. )وال هم یحزنون( بشارت به این که هیچ گونه غم و اندوهی برای آنها نیست؛ نه حزن 3

 فوت و از دست دادن نعمت و نه حزن گرفتار شدن به نقمت. 

در مقابل آن گروه، کسانی که یکی از این دو، یعنی ایمان و نیکوکاری را نداشته باشند، 

 روند، گرچه سرانجام اهل نجاتند، ولی :اگر مؤمن گناهکار باشند و با ایمان از دنیا ب

 اوال از بسیاری از درجات بهشت و مقامات آن محروم هستند. 

ثانیا ترس از سکرات مرگ و عقبات بعد از آن و مواقف قیامت برای آنها هست و در 

 نتیجه، این محرومیت ها موجب حزن و اندوه آنان می شود. 

وجود دارد و آن ترس از زوال ایمان به واسطه  البته برای مؤمن گناهکار ترس دیگری نیز

گناه است؛ زیرا گناه ضررهای بسیاری دارد که مهم ترین آنها ضعف ایمان است به 

 طوری که گاه منجر به زوال ایمان و سوء عاقبت می شود. 

 نیست؛ نجات اهل اگرچه –اما اگر کسی غیر مؤمن و با این حال، محسن و نیکوکار باشد 

قطعا نیکی هایش موجب تخفیف عذاب او می  -اصلی نجات ایمان است  شرط که چرا

 شود. 

 172ص: 

 (113آیه )

 اشاره
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وقالت الیهود لیست النصاری علی شیء وقالت النصاری لیست الیهود علی شیء وهم 

یتلون الکتاب کذلک قال الذین ال یعلمون مثل قولهم اهلل یحکم بینهم یوم القیامه فیما 

 (113فون )کانوا فیه یختل

یهودیان گفتند: »مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند و بر حق نیستند« و مسیحیان نیز 

گفتند: »یهودیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند و بر حق نیستند« در حالی که هر دو دسته 

کتاب آسمانی را می خوانند. افراد نادان نیز، سخنی همانند سخن آنها گفتند. خداوند، 

 یامت، در باره آنچه در آن اختالف داشتند، میانشان داوری می کند. روز ق

 سخنان یهودیان و مسیحیان در مورد یکدیگر 

گفتار یهودیان درباره مسیحیان از این جهت بود که یهودیان، نبوت و پیامبری حضرت 

بت ناروا به مسیح و مریم مادر او نس -العیاذ باهلل  -مسیح )علیه السالم( را منکر بودند و 

 می دادند. از این رو مذهب آنان را حق نمی دانستند. 

اما گفتار مسیحیان درباره یهودیان که آنها بر حق نیستند، برای این بود که مسیحیان می 

گفتند: با آمدن مسیح )علیه السالم( شریعت موسی )علیه السالم( نسخ شده و باید یهودیان 

 ( رفتار کنند. به دستورات حضرت مسیح )علیه السالم

بر اساس نقلی از ابن عباس در جلد اول مجمع البیان، ذیل همین آیه یکی از علمای 

 مسیحی نجران، نبوت موسی )علیه السالم( و کتاب تورات را انکار نموده است. 

 173ص: 
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این دیدگاه درست نیست؛ زیرا مسیحیان اسفار تورات و سایر کتاب های یهودیان را 

نند و آنها را عهد قدیم می نامند و آن را به همه زبان ها ترجمه و چاپ وحی الهی می دا

 و منتشر کرده اند. بنابراین چگونه منکر نبوت موسی و کتاب تورات می شوند؟! 

 حدیثی از امام حسن )علیه السالم(

در این زمینه حدیثی در تفسیر »الصافی« آمده که این آیه شریفه را بیشتر روشن می کند. 

 ای دوم سبط پیامبر امام حسن مجتبی )علیه السالم( می فرماید: پیشو

إنما نزلت ألن قوما من الیهود وقوما من النصاری جاؤوا إلی رسول اهلل )صلی اهلل علیه و 

 آله( فقالوا: یا محمد، اقض بیننا. 

 فقال: قضوا علی قصتکم. 

لیست النصاری علی شیء من فقالت الیهود: نحن المؤمنون باهلل الواحد الحکیم وأولیاؤه و

 الدین والحق. 

وقالت النصاری: بل نحن المؤمنون باهلل الواحد الحکیم وأولیاؤه ولیست هؤالء الیهود علی 

 شیء من الحق والدین. 

 فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( : کلکم مخطئون مبطلون فاسقون عن دین اهلل وأمره. 

 فقالت الیهود: وکیف نکون کافرین وفینا کتاب اهلل التوراه نقرؤه؟ 

 وقالت النصاری: وکیف نکون کافرین وفینا کتاب اهلل اإلنجیل نقرؤه؟ 
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فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( : إنکم خالفتم أیها الیهود والنصاری کتاب اهلل ولم 

 ر بعضکم بعضا بغیر تعملوا به، فلو کنتم عاملین بالکتابین لما کف

 174ص: 

حجه، ألن کتب اهلل أنزلها شفاء من العمی وبیان من الضالله، یهدی العاملین بها إلی صراط 

مستقیم. وکتاب اهلل إذا لم تعملوا به کان و باال علیکم وحجه اهلل إذا لم تنقادوا لها کنتم هلل 

 عاصین ولسخطه متعرضین. 

و آله( علی الیهود فقال: احذروا أن ینالکم لخالف أمر  ثم أقبل رسول اهلل )صلی اهلل علیه

اهلل وخالف کتابه ما أصاب أوائلکم الذین قال اهلل فیهم: )فبدل الذین ظلموا قوال غیر الذی 

 (2)(1)قیل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء.( 

این آیه درباره قومی از یهود و نصاری نازل شده که خدمت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه 

آله( آمدند و گفتند: ای محمد، بین ما دو طایفه قضاوت کن. حضرت فرمود: قصه  و

 خود را بیان نمایید. 

یهودیان گفتند: ما به خداوند یگانه حکیم ایمان داریم و اولیای او هستیم و نصاری چیزی 

 از حق و دین ندارند. 

ی او هستیم و یهودیان نصاری گفتند: ما به خداوند یگانه حکیم ایمان آورده ایم و اولیا

 چیزی از حق و دین ندارند. 

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: همه شما به راه خطا و باطل رفته و گمراه شده 

 اید. 
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 یهودیان گفتند: چگونه ما کافر شده ایم با آن که تورات در بین ما 

 175ص: 

 
 .59، آیه سوره بقره -1

سوره بقره، به نقل از تفسیر منسوب به امام  113ذیل آیه  181ص  1تفسیر الصافی: ج  -2

 ذیل آیه مذکور  544حسن عسکری )علیه السالم( ص 

 هست و آن را می خوانیم؟! 

نصاری نیز گفتند: چگونه ما کافر گشته ایم با آنکه انجیل در بین ما هست و آن را می 

 خوانیم ؟! 

پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به آنها فرمود: شما با کتاب خدا مخالفت کرده و به آن عمل 

نکرده اید. اگر به آن عمل می کردید بعضی از شما بعضی دیگر را بدون دلیل تکفیر نمی 

، زیرا کتاب های الهی نازل شده تا انسان را از نابینایی ها و ضاللتها نجات دهد؛ کرد

کتاب های خدا عامالن خود را به صراط مستقیم هدایت می کند. کتاب خدا هر گاه به 

آن عمل نشود وزر و وبال شما خواهد بود و حجت خدا هر گاه مطیع او نباشید، خدا را 

 خشم او قرار داده اید.  عصیان کرده و خود را در معرض

به  -آن گاه پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به یهودیان رو کرد و فرمود: بترسید از این که 

به شما برسد آنچه به گذشتگان شما رسید؛ همان  -سبب مخالفت با اوامر و کتاب خدا 

ه سخن ها که خداوند درباره آنها فرمود: »پس کسانی که ستم کرده بودند آن سخن را ب
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دیگری غیر از آنچه به آنها گفته شده بود، تبدیل کردند. ما هم در برابر این نافرمانی، 

 برستمکاران عذابی از آسمان فرستادیم« 

 )وهم یتلون الکتاب (

 هر دو گروه کتاب مذهبی خود را می خوانند و آن را مالک دین و نجات می دانند. 

 176ص: 

 سخن نادانان هر قوم 

 الذین ال یعلمون مثل قولهم ()کذلک قال 

به نظر می رسد منظور از این فراز از آیه، نادانان هر قومی است، نه این که به مشرکان 

قریش و عرب اختصاص داشته باشد، چنانکه قرآن از قول قوم نوح درباره مؤمنان به 

 حضرت نوح این گونه نقل می کند و می فرماید:

)فقال المال الذین کفروا من قومه ما نراک إال بشرا مثلنا وما نراک اتبعک إال الذین هم 

 (1)...( الرأی یډأراذلنا با

پس اشراف و سران قوم او که کافر بودند )در پاسخ او( گفتند: ما تو را جز بشری هم 

ودمان نمی بینیم و جز فرومایگان ما، آن هم نسنجیده نمی بینیم کسی تو را پیروی چون خ

 کرده باشد...... 

 در آیه دیگری درباره قوم صالح می فرماید: 
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)قال المأل الذین استکبروا و قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا 

ل الذین استکبروا إنا بالذی آمنتم به کافرون مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل په مؤمنون * قا

(2) 

سران و اشراف مستکبر قوم او، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا به راستی 

ه است؟! آنها گفتند: ما به شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شد

 آنچه او به آن رسالت یافته، ایمان آورده ایم. 

 مستکبران گفتند: ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید، کافر هستیم. 

 177ص: 

 
 .27سوره هود، آیه  -1

 . 76و  75سوره اعراف، آیه های  -2

 روز رستاخیز و داوری خدا 

 )فاهلل یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون (

 در توضیح این فراز از آیه می گوییم: 

خدای متعال در روز قیامت، بین یهود و نصاری و جاهالن به مقام پیامبران و گروندگان 

ا داوری می کند و حکم می فرماید، و سخنان باطل را از به آنها در مورد اختالفات آنه

 گفتار حق جدا می سازد و هر کدام را به سزای عمل خود می رساند. 
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 (116آیه )

 اشاره

ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل أن یذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها أولئک ما کان لهم 

 (116خره عذاب عظیم )أن یدخلوها إال خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی اال

کیست ستمکار تر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کند و در 

ویرانی آنها بکوشد؟! شایسته نیست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد این مساجد شوند. 

 بهره آنها در دنیا رسوایی و در سرای آخرت، عذابی بزرگ است. 

 نگاهی به شأن نزول آیه 

 ن نزول این آیه از ابن عباس چنین نقل شده است: در شأ

در این آیه در مورد مسیحیان روم است که به جهت دشمنی با یهود، به جنگ یهودیان 

 بیت المقدس رفتند و در ویرانی مسجد کوشیدند. پس از آن کسی 

 178ص: 

خرابی های آن را تعمیر نکرد تا این که به دست مسلمانان فتح شد و در این هنگام، 

 (1)نصاری با ترس و وحشت وارد مسجد می شدند.

 در روایتی از امام صادق )علیه السالم( نقل شده که آن حضرت فرمود: 

این آیه در مورد قریش نازل شده هنگامی که از ورود پیامبر به شهر مکه و مسجد الحرام 

 (2)جلوگیری کردند.
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ششم هجری، پیامبر و مسلمانان  برای روشن شدن روایت این توضیح الزم است: سال

برای انجام عمره راهی مگه شدند، ولی قریش از این کار ممانعت کرد و سرانجام پیمان 

 صلح حدیبیه میان آنها بسته شد و آن سال، حضرت عمره به جا نیاوردند. 

بعضی دیگر از مفسران شأن نزول دیگری برای این آیه ذکر کرده و گفته اند: منظور 

ی است که مسلمانان در مکه برای نماز داشتند و مشرکان پس از هجرت پیامبر مکان های

 (3)اکرم )صلی اهلل علیه و آله( آنها را ویران کردند.

 نگاهی به تفسیر آیه 

آیه شریفه، مورد خاصی باشد، ولی اطالق آیه شریفه همه  البته مانعی ندارد که شأن نزول

مساجد را در همه زمانها شامل شود، چنان که در روایتی، زید بن علی به واسطه پدران 

 خود از امیر مؤمنان علی )علیه السالم( نقل می کند که آن حضرت 

 179ص: 

 
 ، ذیل آیه مذکور355ص  1مجمع البیان: ج  -1

 همان -2

 سوره بقره.  114ذیل آیه  1تفسیر صافی : ج  -3

 فرمود: 

 منظور مساجد همه زمین است؛ زیرا پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: 

 (1)جعلت لی األرض مسجدا و ترابها طهورا 
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 برای من زمین سجده گاه و خاک آن پاک و پاک کننده قرار داده شده است.

بنابراین، هر کس در هر زمانی در تخریب ساختمان مساجد بکوشد یا از یاد خدا و هدایتی 

که باید در مسجد انجام شود، ممانعت نماید خطاب آیه شامل او خواهد شد که هم در 

 ن آخرت، گرفتار عذاب بزرگ الهی خواهد شد. دنیا ذلیل و رسوا می شود و هم در جها

در تفسیر این آیه عالم جلیل القدر فیض کاشانی )رحمه اهلل(نقل کرده که امام سجاد )علیه 

 السالم( می فرماید: 

ولقد کان من المنافقین والضعفاء أشباه المنافقین قصد إلی تخریب المساجد بالمدینه و 

به من قتل علی )علیه السالم( بالمدینه وقتل رسول اهلل  تخریب مساجد الدنیا کلها بما هموا

 (2))صلی اهلل علیه و آله( فی طریقهم إلی العقبه؛ یعنی فی غزوه تبوک؛

منافقان قصد داشتند با کشتن امیرمؤمنان علی )علیه السالم( در مدینه و پیامبر اکرم )صلی 

هلل علیه و آله( در راه عقبه در جنگ تبوک، همه مساجد مدینه و تمام مسجدهای دنیا را ا

 ویران سازند. 

 180ص: 

 
 همان. -1

 همان. -2

پس طبق این حدیث، آیه شریفه شامل این افراد هم می شود که چنین قصدی داشتند. 

دم معرفی می کند و نکبت دنیا و عذاب جهان آخرت را خداوند آنها را ظالم ترین مر
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برای آنها خبر می دهد که همان طور هم شد و آنها در دنیا به جایی نرسیدند؛ بلکه اسالم 

 و مسلمانان به پیروزی رسیدند و آنها با ذلت از دنیا رفتند و وارد دوزخ شدند. 

مرحوم امین اإلسالم فضل بن حسن طبرسی )رحمه اهلل(در تفسیر این آیه در تفسیر 

 دیگرش چنین نقل می کند: 

طبق روایتی که شأن نزول آیه را در مورد مشرکان قریش و جلوگیری آنها از ورود پیامبر 

ر و مسلمانان به مکه و مسجد الحرام بیان می کرد، پیامبر وقتی آیات برائت از مشرکان د

 سال نهم هجری نازل شد دستور دادند که منادی چنین جار زند: 

 أال الیحجن بعد هذا العام مشرک وال یطوفن بالبیت عریان؛ 

بعد از امسال )سال نهم هجری( هیچ مشرکی حق ندارد حج انجام دهد و هیچ کس حق 

 ندارد به صورت عریان و برهنه، دور خانه خدا طواف کند. 

برسی آیه را چنین معنا می کند: این کفار و مشرکان که مانع ورود پس از آن، مرحوم ط

پیامبر و مسلمانان به مسجد الحرام شدند و از یاد خدا در مساجد جلوگیری کردند، طبق 

حکم خدا حق ندارند داخل مسجدهای خدا بشوند مگر با ترس از مسلمانان. زیرا خداوند 

عزت بخشد و مؤمنان را بر کفار و مشرکان تعالی در لوح محفوظ ثبت کرده که دینش را 

 پیروز گرداند. برای آنها در دنیا 

 181ص: 

رسوایی است، یعنی کشته شدن و اسارت، یا ذلت... و برای آنها در جهان آخرت هم 

 (1)عذابی عظیم در آتش دوزخ خواهد بود.
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این حدیث و بیان مرحوم طبرسی نیز معنای آیه را روشن می کند و می تواند تفسیر این 

 آیه شریفه باشد. 

 پیام های نورانی آیه 

 از آیه شریفه نکاتی استفاده می شود که نورانیت این آیه را به ما می آموزد 

. ظلم فرهنگی بزرگ ترین ظلم است؛ چون مهم ترین مرکز فرهنگی در اسالم مسجد 1

 است. 

 . خرابی مسجد دو گونه است:2

 الف: خرابی در و دیوار و ساختمان آن. 

نروند. پس هر کس مردم را از رفتن  ب: از رونق انداختن مسجد که مردم به آن مسجد

 به مسجد منع کند، او مسجد را خراب کرده است. 

. مساجدی مورد قبول هستند که در آنها یاد خدا زنده شود و مطالب خدا پسند در آنها 3

 بیان شود. 

. دشمنان دین از در و دیوار مسجد نمی ترسند، بلکه از آگاه شدن مردم در مساجد که 4

 اسالمی است، می ترسند.  مرکز فرهنگی

. مساجد باید پر رونق و پر محتوا و مثل سنگر فرماندهی نظامی باشند؛ هم چنانکه 5

 جاسوس از رخنه کردن به مراکز نظامی در وحشت و اضطراب است 
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 182ص: 

 
 ، ذیل آیه مورد بحث. 73ص  1تفسیر جوامع الجامع ج  -1

 مخالفان و دشمنان نیز از نفوذ در مساجد در ترس و نگرانی باشند. باید 

. کسانی که با مقدسات دینی به مبارزه برمی خیزند عالوه بر قهر الهی در قیامت، گرفتار 6

 ذلت و خواری دنیا می شوند. 

 اهمیت مسجد و آداب آن 

ه السالم( رسیده در اهمیت نشستن در مسجد و آداب آن روایتی از امیرمؤمنان علی )علی

 که آن حضرت فرمود: 

الجلسه فی الجامع خیر لی من الجلسه فی الجنه، ألن الجنه فیها رضی نفسی، والجامع فیه 

 (1)رضی ربی؛

نشستن در مسجد از نشستن در بهشت برای من بهتر است؛ چون با نشستن در بهشت 

رضایت خودم حاصل می شود و با نشستن در مسجد رضایت پروردگارم حاصل می 

 شود. 

البته انسان باید آداب مسجد را مراعات بکند: مشغول نماز باشد، دعا و قرآن بخواند، 

ف دینی گوش کند و برای انجام کارهای دیگر به مطالعه دینی نماید و به مسائل و معار

 مسجد نرود. 
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به هنگام ورود به مسجد پای راست را ابتدا بگذارد و به هنگام خروج از مسجد پای چپ 

 را.

اگر مسجد نجس شد فورا آن را پاک کند. جب، حائض، نفساء، دیوانه و کافر وارد 

 مسجد نشوند. 

 183ص: 

 
 . 6325حدیث  199ص  5وسائل الشیعه: ج  -1

 در صورت تمکن مالی، تعمیر و فرش کردن مسجد ثواب فراوان دارد. 

ه دهند که از مساجد به عنوان آثار باستانی و معماری به توریست های کافر نباید اجاز

 دیدن کنند؛ چون ورود آنها به مسجد حرام است و قرآن به صراحت می فرماید:

 (1))إنما المشرکون نجس فال یقربوا المسجد الحرام... 

 د؛ پس نباید از سال آینده به مسجد الحرام نزدیک شوند.. همانا مشرکان ناپا کن

 البته بقیه مساجد نیز همین حکم را دارند. 

اعتکاف در مسجد از زیباترین عبادت هاست که به انسان آرامش معنوی می دهد و روح 

انسان را به کمال ویژه ای می رساند، به خصوص اگر در دهه پایانی ماه مبارک رمضان 

، 21قت اعتکاف رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است و اگر انسان سه روز باشد که و
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ماه مبارک رمضان را به اعتکاف بپردازد، نور علی نور است؛ چون دو روز آن،  23و  22

 روز قدر است که نورانیت مخصوصی دارد. 

 184ص: 

 
 . 28سوره توبه، آیه  -1

 (115آیه )

 اشاره

 (115وهلل المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اهلل ان اهلل واسع علیم)

مشرق و مغرب، از آن خداست. پس به هر سو رو کنید، همان جا وجه اهلل است و به یقین 

 خداوند به همه چیز محیط و دانای هر قصدی است. 

 شأن نزول آیه 

در تفسیر این آیه و مراد از آن، روایات مختلفی نقل شده است. از جمله در روایتی امام 

 باقر )علیه السالم( می فرماید: 

أنزل اهلل هذه اآلیه فی التطوع خاصه: )فأینما تولوا فثم وجه اهلل إن اهلل واسع علیم(. وصلی 

رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( إیماء علی راحلته أینما توجهت به حیث خرج إلی خیبر، 

 (1)وحین رجع من مکه، وجعل الکعبه خلف ظهره
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خدای متعال این آیه را: »به هر سو رو کنید، خدا آن جاست. به راستی خدا به همه چیز 

محیط و دانای هر قصدی است« فقط در باب نماز مستحب نازل فرمود. رسول خدا )صلی 

سوار بر مرکب، اهلل علیه و آله( آن گاه که به خیبر رفت و آن گاه که از مکه بازگشت 

رو به هر طرف که مرکب، آن حضرت را برد با اشاره نماز مستحب خواند و به اقتضای 

 مسیر کعبه را پشت سرش قرار داد. 

 185ص: 

 
 . 5317حدیث  333ص  4وسائل الشیعه: ج  -1

 زراره می گوید:  این روایت نیز از امام صادق )علیه السالم( نقل شده است.

 قلت ألبی عبد اهلل )علیه السالم( : الصاله فی السفر فی السفینه والمحمل سواء؟ 

قال: النافله کلها سواء، تومیء إیماء أینما توجهت دابتک وسفینتک، والفریضه تنزل لها 

 من المحمل إلی األرض إال من خوف، فإن خفت أومأت. 

القبله بجهدک، فإن نوحا قد صلی الفریضه فیها قائما وأما السفینه فصل فیها قائمه و توخ 

 متوجها إلی القبله وهی مطبقه علیهم. 

 قال: قلت: وما کان علمه بالقبله فیتوجهها وهی مطبقه علیهم؟ 

 قال: کان جبرئیل یقومه نحوها. 

 قال: قلت: فأتوجه نحوها فی کل تکبیره؟ 
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 علی غیر القبله أکثر .  قال: أما فی النافله فال، إنما تکبر فی النافله

 (1)ثم قال : کل ذلک قبله للمتنقل، إنه قال:) فأینما تولوا فثم وجه اهلل 

به امام صادق )علیه السالم( عرض کردم: نماز در مسافرت در کشتی و محمل یکسان 

 است؟ 

حضرت فرمود: نافله در کشتی ودر محمل یکسان است به این صورت که چهارپا و 

کشتی به هر طرف که حرکت کرد، شما با اشاره نماز نافله و مستحب می خوانی. اما نماز 

 پیاده می شوی و روی واجب در سفر با مرکب، از مرکب 

 186ص: 

 
 . 324ص  4همان: ج  -1

زمین به سوی قبله نماز می خوانی، مگر در صورت ترس از دزد و درنده و... که در این 

 صورت با اشاره نماز می خوانی. 

چرا که حضرت  اما در کشتی ایستاده نماز بخوان و با کوشش خود به دنبال قبله باش؛

نوح )علیه السالم( در کشتی نماز را ایستاده به سوی قبله خواند و جهت قبله بر اهل کشتی 

 پوشیده بود. 

 گفتم: او چگونه جهت قبله را می دانست با این که براهل کشتی پوشیده بود؟

 حضرت فرمود: جبرئیل او را به طرف قبله می گرداند. 
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 ه گفتم رو به قبله باشم؟ گفتم: در هر تکبیره اإلحرامی ک

 فرمود: در نماز نافله الزم نیست... 

سپس فرمود: برای کسی که نماز نافله می خواند همه طرف قبله است؛ چون در آیه شریفه 

 می فرماید: »هر طرف رو کنید خدا آن جاست...«. 

 این روایت نیز آیه را در مورد نماز نافله می داند.

روایت دیگری از امام صادق )علیه السالم( در »علل الشرایع« و »تفسیر العیاشی« به این 

 صورت نقل شده است: حماد گوید: 

عن حماد بن عثمان عن أبی عبداهلل )علیه السالم( قال: سألته عن رجل یقرء السجده وهو 

 علی ظهر دابته. 

لیه و آله( کان یصلی علی ناقته قال: یسجد حیث توجهت به، فإن رسول اهلل )صلی اهلل ع

 النافله وهو مستقبل المدینه یقول اهلل: )فأینما تولوا فثم وجه 

 187ص: 

  (1)اهلل إن اهلل واسع علیم 

از امام صادق )علیه السالم( درباره کسی که سوار مرکب است و می خواهد سجده کند، 

 سؤال کردم. 
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حضرت فرمود: به هر طرف مرکب او را برد، به همان طرف سجده می کند؛ زیرا پیامبر 

اکرم )صلی اهلل علیه و آله( بر شتر سوار بودند و به طرف مدینه می رفتند و به ناچار پشت 

دند و در آن حال، نماز نافله می خواندند و دلیل آن آیه شریفه است که می به مته بو

فرماید: »به هر جا رو کنید خدا آن جاست و به راستی خدا به همه چیز محیط و دانای هر 

 قصدی است«. 

این سه روایت داللت داشت که این آیه به نماز نافله مربوط است؟ سه روایت دیگر هم 

ن ها فرق می کند. روایت اول در »من ال یحضره الفقیه« این گونه هست که بیانش با ای

 نقل شده است: 

وسأله معاویه بن عمار عن الرجل یقوم فی الصاله ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف 

 . "عن القبله یمینا أو شماال

 فقال: قد مضت صالته وما بین المشرق والمغرب قبله. 

 (2)المتحیر: )وهلل المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اهلل (  ونزلت هذه اآلیه فی قبله

 از امام صادق )علیه السالم( سؤال شد: کسی که نماز می خواند و بعد از نماز 

 188ص: 

 
 .358ص  76باب  2؛ علل الشرایع : ج 57ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

  848حدیث  276ص  1من ال یحضره الفقیه: ج  -2
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می فهمد که از قبله نماز به چپ یا راست منحرف شده است. حضرت فرمود: نماز او 

نازل  درست و ما بین مشرق و مغرب قبله است و این آیه شریفه درباره قبله شخص متحیر

 شده: »و شرق و غرب از آن خداست. به هرجا رو کنید آن سمت وجه خداست«. 

از این حدیث استفاده می شود که اگر شخص متحیر نماز واجب را به طرف مشرق یا 

 مغرب خواند نماز او صحیح است و به نماز نافله اختصاص ندارد. 

 سلمان فارسی می گوید:  روایت دوم در کتاب »التوحید« به این صورت نقل شده است:

الجاثلیق... أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب )علیه السالم( فسأله عنها فأجابه فکان فیما سأله 

 أن قال له: أخبرنی عن وجه الرب تبارک وتعالی. 

فدعا علی )علیه السالم( بنار و حطب فأضرمه فلما اشتعلت قال علی )علیه السالم( : أین 

 وجه هذه النار؟ 

 ل النصرانی: هی وجه من جمیع حدودها. قا

قال علی )علیه السالم( : هذه النار مدبره مصنوعه ال یعرف وجهها وخالقها ال یشبهها، )وهلل 

 (1)المشرق والغرب فأینما تولوا فثم وجه اهلل( ال یخفی علی ربنا خافیه:

جائلیق )یکی از بزرگان نصاری( از امیرمؤمنان علی )علیه السالم( مسائلی را سؤال کرد و 

 حضرت به او جواب دادند. یکی از سؤالها این بود که: از 

 189ص: 
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ص  2شبیه این حدیث با اندکی تفاوت در الخصال: ج  16حدیث  182ص التوحید:  -1

 آمده است.  597

 وجه و روی خدا به من خبر دهید. 

حضرت علی )علیه السالم( دستور دادند آتش گیره و مقداری هیزم بیاورند. پس از آن، 

 هیزمها را آتش زدند و فرمودند: وجه و صورت این آتش کدام طرف است؟ 

گفت: همه طرف آتش، روی آن است. حضرت فرمودند: این آتش که مخلوق خدا و 

و خالقش شباهتی به آن  جسم و دارای حد است، وجه و صورتش مشخص و معین نیست

ندارد. پس چگونه به دنبال شناخت وجه و روی او هستی ؟! سپس حضرت این آیه را 

 خواندند شرق و غرب از آن خداست. به هر طرف رو کنید آن جا خداست« 

 و هیچ پوشیده ای بر خداوند پوشیده نمی ماند. 

لی )علیه السالم( این در این حدیث همین طور که مشاهده می شود حضرت امیرمؤمنان ع

آیه را معنای دیگری فرموده اند و از آن برای مسأله توحید و خداشناسی استدالل نموده 

 اند. 

 روایت سوم را شیخ طبرسی )رحمه اهلل(در »االحتجاج« نقل کرده اند: 

 قال السائل: من هؤالء الحجج؟ 
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اهلل بنفسه وبرسوله وفرض قال: هم رسول اهلل ومن حل محله من اصفیاء اهلل الذین قرنهم 

علی العباد من طاعتهم مثل الذی فرض علیهم منها لنفسه.. وهم وجه اهلل الذی قال:) فأینما 

 (1)تولوا فثم وجه اهلل( 

 190ص: 

 
 . 184ص  1تفسیر الصافی : ج  -1

که فعلشان فعل خدا و امرشان امر او است .  -سؤال کننده پرسید: این حجت های خدا 

 چه کسانی هستند؟ 

امیرمؤمنان علی )علیه السالم( فرمودند: رسول خدا و جانشینانش که برگزیده خدایند؛ 

طاعت آنها را بر بندگان همانها که خداوند آنها را قرین خود و رسولش قرار داده و ا

واجب کرده همان طور که اطاعت خود را بر مردم واجب کرده است. آنها همان وجه 

 اهلل هستند که خداوند فرموده است: » به هر طرف رو کنید آن جا وجه اهلل است.« 

از این حدیث نیز استفاده می شود که این آیه به والیت ائمه طاهرین )علیهم السالم( 

ت و همه این چند حدیث در تفسیر »الصافی« در ذیل همین آیه شریفه ذکر مربوط اس

 شده است. 

در تفسیر »مجمع البیان« در ذیل این آیه از ابن عباس چنین نقل شده است: وقتی یهود 

تغییر قبله را از بیت المقدس به طرف کعبه انکار کردند، این آیه شریفه در رد آنها نازل 

 شد. 
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 به نقل از جابر چنین آمده است: در روایت دیگری 

بعث رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( سریه کنت فیها، فأصابتنا ظلمه، فلم نعرف القبله. 

 فقالت طائفه منا: قد عرفنا القبله، هی هاهنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا. 

 وقال بعضنا: القبله هاهنا قبل الجنوب وخطوا خطوطا. 

 الشمس أصبحت تلک الخطوط لغیر القبله.  فلما أصبحوا وطلعت

 فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبی )صلی اهلل علیه و آله( عن ذلک. 

 191ص: 

 (1)فسکت، فأنزل اهلل تعالی هذه اآلیه:

را برای جنگی فرستادند که من نیز در میان آنها پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( گروهی 

بودم. در راه هوا چنان تاریک شد که قبله را نمی توانستیم پیدا کنیم. عده ای گفتند: قبله 

را پیدا کردیم؛ قبله به طرف شمال است. سپس به همان طرف نماز گزاردند و برای نشانه 

 گذاری، خطوطی کشیدند.

رف جنوب است و آنها نیز برای نشانه گذاری، خطوطی بعضی دیگر گفتند: قبله به ط

 کشیدند. 

وقتی صبح شد و خورشید طلوع کرد معلوم شد که هر دو گروه اشتباه کردهاند. چون از 

 سفر برگشتیم حکم مسأله را از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( سؤال کردیم. 
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 د. حضرت جوابی ندادند. در پی آن، این آیه شریفه نازل ش

از این حدیث نیز استفاده می شود که این آیه در مورد اشتباه قبله نازل شده است. چون 

آنها مضطر بودند و راهی برای شناخت قبله نداشتند، همان نمازشان که واجب بوده و به 

 سمت غیر قبله خوانده بودند، کافی دانسته شده است.

در تفسیر »نورالثقلین« این آیه را به هنگام تغییر قبله ذکر کرده و از کتاب االحتجاج« نیز 

 چنین نقل می کند: امام حسن عسکری )علیه السالم( می فرماید: 

 قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( لقوم من الیهود: أو لیس قد ألزمکم فی الشتاء أن 

 192ص: 

 
 . 358ص  1مجمع البیان: ج  -1

تحترزوا من البرد بالثیاب الغلیظه، وألزمکم به فی الصیف أن تحترزوا من الحر أفبدا له فی 

 الصیف حین أمرکم بخالف ما کان أمرکم به فی الشتاء؟ 

 فقالوا: ال. 

فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( : فکذلکم اهلل تعبدکم فی وقت لصالح یعلمه بشیء 

آخر یعلمه فی شیء آخر، فإن أطعتم اهلل فی الحالتین  ثم تعبدکم فی وقت آخر لصالح

 استحققتم ثوابه. 
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فأنزل اهلل تعالی: )وهلل المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اهلل إن اهلل واسع علیم« یعنی 

پیامبر اکرم )صلی (1)إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذی تقتصدون منه اهلل وتأملون ثوابه 

اهلل علیه و آله( به قومی از یهود فرمودند: آیا خداوند شما را در زمستان ملزم نکرده که 

برای اجتناب از سرما لباس گرم بپوشید و در تابستان برای اجتناب از گرما لباس مناسب 

ید؟ آیا برای خدا در زمستان بدا حاصل شده، یا در تابستان بدا حاصل شده با گرما بپوش

 است؟ گفتند: نه، بدا حاصل نشده است. 

فرمود: خدا صالح دانسته که مدتی به طرف بیت المقدس نماز بخوانید و بعد قبله را تغییر 

ردید و دستور داده به سمت کعبه نماز بخوانید. اگر در هر دو حال از خدا اطاعت ک

 مستحق پاداش هستید. در این هنگام خدا این آیه را نازل فرمود: »و شرق و غرب از آن 

 193ص: 

 
 . 118ص  1، تفسیر نورالثقلین : ج 45ص  1اإلحتجاج: ج  -1

 .« خداست. به هر طرف رو کنید خدا آن جاست. به راستی خدا بر هر چیز محیط و داناست

بعد از بیان روایات در شأن نزول آیه، مانعی ندارد که همه اینها شأن نزول آیه باشند و 

 آیه شریفه برای همه این موارد باشد. 

 همه جهات برای خداست 

 )واهلل المشرق والمغرب( 
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ذکر مشرق و مغرب در آیه برای مثال است؛ یعنی همه جهات برای خدا و در حیطه 

جمله بعد از آن: )فأینما تولوا(که عموم در همه مکان هاست و  قدرت اوست به قرینه

 مقید به قیدی نشده است.

می توان هم گفت که شرق و غرب دو جهت اضافی هستند که شامل همه جهات می 

شوند. زیرا پس از اثبات کروی بودن زمین و حرکت وضعی آن هر نقطه ای از نقاط آن، 

نوب و شمال حقیقی از آن مستثنا هستند. از این مشرق و مغرب است و تنها دو نقطه ج

 جهت در برخی آیات چنین تعبیر شده است: 

 (1))برب المشارق والمغارب (

 به پروردگار مشرقها و مغربها. 

 (2)) ورب المشارق ( 

 پروردگار مشرق ها. 

 194ص: 

 
 . 4سوره معارج، آیه  -1

 . 5سوره صافات، آیه  -2

االم » هلل « الم ملکیت است؛ یعنی همه جهات و نقاط ملک خداوند است و هیچ مکانی 

از تحت علم و قدرت او بیرون نیست. خدا جسم نیست که در مکانی و جهتی باشد و 
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جای دیگر نباشد، بلکه به همه جهات و جمیع عوالم احاطه دارد و همه جا هست. شاید 

 اشته باشد. کلمه »واسع« به همین معنا اشاره د

 در جای دیگری می فرماید: 

 (1))ونحن أقرب إلیه من حبل الورید ( 

 ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم. 

 و در سوره بقره می فرماید: 

 (2))وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب ( 

 و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند، )بگو:( من نزدیکم. 

منظور از احاطه، احاطه جسمی به جسم دیگر نیست؛ بلکه احاطه قیومیت و قدرت یا 

 احاطه من جمیع الجهات است. 

 توجه به کعبه 

 درباره توجه به کعبه باید بگوییم: 

توجه به کعبه در حال نماز و نظایر آن، نه برای این است که خداوند در طرف کعبه است، 

که بیت اهلل الحرام و قبله مسلمانان است. هم چنین توجه  بلکه برای احترام به کعبه است

 به باال و بلند کردن دست به طرف باال در حال دعا برای این 

 195ص: 
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 . 16سوره ق، آیه  -1

 . 182سوره بقره، آیه  -2

موارد، قبله شرط است که نزول برکات از طرف باالست و از این جهت در بسیاری از 

و ذکر و دعا و تالوت قرآن در غیر  -نیست، مانند نماز در حال حرکت به سواره یا پیاده 

 نماز و امثال اینها که رو به قبله شدن در آنها مستحب است، یا شرط نیست. 

منظور از »فاینما تولوا فثم وجه اهلل« این است که به هر طرف توجه کنید توجه به خدای 

ست. از این فراز استفاده می شود که در توجه به خدا قصد قربت و نیت و خلوص مهربان ا

الزم است، نه جهت و طرف، مگر در مواردی که جهت و توجه به طرف مخصوص 

 شرط شده باشد. 

البته توهم نشود که این آیه با آیه »قبله« نسخ شده، همان طور که برخی از مفسران چنین 

 ر آن جا می فرماید: توهم کرده اند. خداوند د

)ومن حیث خرجت قول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم 

 (1)شطره( 

و از هر جا خارج شدی، روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا بودید، روی 

 نید. خود را به سوی آن ک

زیرا آیه قبله در مقام شرطیت آن در خصوص نماز و ذبیحه است و این، با عموم حکم 

 این آیه در سایر موارد منافات ندارد. 
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 مراد از »علیم« احاطه علمی حق تعالی به همه جزئیات، اسرار، ضمایر و بواطن است. 

 196ص: 

 
 . 150سوره بقره، آیه  -1

 (116آیه )

 اشاره

 (116وقالوا اتخذ اهلل ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات واألرض کل له قانتون )

و گفتند: خداوند فرزندی گرفت. او منزه است از اینکه فرزند بگیرد، بلکه هرچه در 

 آسمانها و زمین است، از آن اوست. و همه در برابر او مطیع هستند. 

 سخنان واهی درباره خدا 

 )وقالوا اتخذ اهلل ولدا( 

اهلل« تعبیر قائالن به این گفتار، یهود هستند که در تورات رایج از حضرت آدم به »ابن 

 کرده اند. قرآن مجید از آنان و از نصاری نقل نموده است که گفتند: 

 (1))وقالت الیهود والنصاری نحن أبناء اهلل وأحباؤه (

 یهودیان و مسیحیان گفتند که ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. 

 (2)وقالت الیهود عزیر ابن اهلل وقالت النصاری المسیح ابن اهلل ()
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 یهود گفتند که عزیر پسر خداست. و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست. 

،چنانکه هم چنین گروهی از مشرکان اعتقاد داشتند که فرشتگان، دختران خدا هستند

 قرآن به آن اشاره می کند و می فرماید: 

 197ص: 

 
 .18سوره مائده، آیه  -1

 . 30سوره توبه، آیه  -2

 (1))ویجعلون هلل البنات( 

 دختران را برای خدا قرار می دهند. 

اینها مراد هستند یا بعضی از حال این پرسش مطرح است که در آیه مورد بحث، آیا همه 

 آنها؟ 

 به نظر ما این معلوم و واضح نیست. 

مناسبت هایی هم که مفسران به قرینه آیات پیشین ذکر کرده اند، تمام نیست. زیرا 

 مراعات نظم و مناسبت در آیات قرآن کریم جز در مواردی، واضح و روشن نیست. 

اما بطالن گفتار اینان از بدیهیات است و به استدالل نیازی ندارد؛ چرا که تولید و تناسل 

ی از آن منفصل شود و صورت وجودی پیدا کند به مانند باید از جسم باشد که ماده ا

و هر چیزی که مجرد از ماده و صورت باشد،  -انسان ها، حیوانها، گیاهان و امثال اینها 
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مانند عقول و نظیر آنها، قابل تولید نیست تا چه رسد به ذات مقدس حق که وجود صرف 

 است و ماهیت هم ندارد. 

رای ابطال گفتار آنها کافی است که تنزیه وجود حق از همه البته همان کلمه »سبحانه« ب

عیبها و نقص ها و احتیاجها است. زیرا الزمه تولید، جسمیت و ترکیب است و الزمه 

ترکیب، نقص و احتیاج است که از لوازم وجود ممکن است و این ها در ساحت قدس 

ست که بگوییم که جمالت حق راه ندارد و او منزه از این ها است. پس نیازی به این نی

بعدی، یعنی )بل له ما فی السماوات واألرض ( و )بدیع السماوات واألرض ( برای بطالن 

 گفتار آنها ذکر شده است چنانکه 

 198ص: 

 
 . 57سوره نحل، آیه  -1

نسته اند. بلکه این دو جمله عده ای از مفسران این دو جمله را دلیل بر بطالن این گفتار دا

 پس از بطالن گفتار، برای بیان نسبت موجودات با وجود حق ذکر شده 

 است. 

 تمام موجودات، مخلوق پروردگارند 

 )بل له ما فی السماوات واألرض (

خدای سبحان بعد از آن که نسبت تولید را از خود سلب نمود، بیان فرمود که تمام 

موجودات امکانی، مملوک و مخلوق پروردگار هستند و به اراده و مشیت و ایجاد او 
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پدید آمده اند و همه آنها در این نسبت، مساوی و برابرند و خداوند مالک همه آنها به 

 ملکیت ذاتی حقیقی است. 

 ن درگاه خدا مطیعا

 )کل له قانتون( 

کلمه »قانت« به معنای مطیع، خاضع، مقر به عبودیت، قائم و دائم بر طاعت و مصلی آمده 

 است. نظیر آیه ای که می فرماید: 

 (1))والقانتین والقانتات ( 

 یع. و مردان مطیع و زنان مط

در این آیه کلمه »قانت« به معنای »المطیعین والمطیعات« آمده است. در آیه دیگری می 

 فرماید: 

 199ص: 

 
 .35سوره احزاب، آیه  -1

 (1))وقوموا هلل قانتین( 

 ی خضوع و اطاعت برای خدا بپا خیزید. و از رو

 واژه یاد شده در این جا به معنای »القائمین للدعاء« یا »الداعین فی القیام« آمده است. 
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از این باب است قنوت در نماز که به معنای دعاست و شاید آیه مورد نظر به همین معنا 

 اشاره دارد. 

 در آیه دیگری می فرماید: 

 (2))أمن هو قانت آناء اللیل (

 یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است؟ 

 در این جا به معنای قائم و مصلی آمده است. در جای دیگری می خوانیم: 

 (3))یا مریم اقنتی لربک (

 ای مریم! برای پروردگار خود، خضوع کن. 

 «. در این آیه به این معناست: »الزمی الطاعه مع الخضوع والخشوع

 البته در آیه مورد بحث ما معنای خاضع و مقر به عبودیت مناسب تر است؟ 

زیرا همه موجودات به لسان قال یا به زبان حال به عبودیت و مخلوقیت خویش اقرار دارند 

و به الوهیت و خالقیت حق اعتراف دارند و حتی کسانی که به ظاهر، کافر و مشرک و 

 در ضمیر و باطن و بسا ظاهر منکرند از اقرار به این حقیقت 

 200ص: 

 
 .239سوره بقره، آیه  -1
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 .12سوره زمر، آیه  -2

 . 43سوره آل عمران، آیه  -3

 ناگزیرند، چنانکه قرآن کریم در آیه دیگری می فرماید: 

 (1)هلل( )ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض و سخر الشمس والقمر لیقولن ا

و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر 

 کرده است، به یقین می گویند: خدا. 

ست که عموم گفتنی است که اگر بخواهیم آیه را بر معانی دیگر حمل کنیم مستلزم این ا

»کل« تخصیص زده شود، مثل این که گفته اند: مراد از »کل« کسانی هستند که آنان را 

فرزند خدا گمان کرده اند، مانند عزیر، عیسی و فرشتگان و حال آنکه کلمه »کل« به 

 قرینه »ما فی السماوات واألرض« افاده عموم می کند.

 (117آیه )

 اشاره

 ( 117بدیع السماوات واألرض وإذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون )

آفریننده و هستی بخش آسمانها و زمین است و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر 

 کند، تنها می گوید: »باش« و آن، فوری موجود می شود. 

 بدیع یعنی چه؟ 
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کلمه »بدیع« به معنای مبدع است، مثل نذیر که به معنای منذر است و ابداع به معنای ایجاد 

 چیزی است بدون سابقه و نقشه و مثال.

 201ص: 

 
 . 62سوره عنکبوت، آیه  -1

 بدعت در دین به معنای احداث چیزی است که در دین نبوده است. 

 « هم که در قرآن آمده به به معنای تازه و بی سابقه است، چنانکه می فرماید: و کلمه »بدع

 (1))قل ما کنت بدعا من الرسل (

 من اول رسل و بی سابقه نیستم، )پیامبران بسیاری پیش از من آمده اند(. 

 چیز جدید و نو و صفت تازه و نو نیز آمده است. البته بدیع به معنای 

 معانی قضاء در قرآن 

 )وإذا قضی أمرا ( 

 قضاء در قرآن به معانی متعددی آمده است: 

 . اراده و مشیت. 1

بعید نیست که در آیه مورد بحث، همین معنا مراد باشد؛ شاهد و قرینه آن، آیه ای است 

 نظیر آن که می فرماید:
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 (2))إنما قولنا لشیء إذا أردنا أن نقول له کن فیکون (

 وقتی چیزی را اراده می کنیم فقط به آن می گوییم: باش! فوری موجود می شود. 

 آیه ای که می فرماید:  . اتمام و به پایان رسانیدن، نظیر2

 202ص: 

 
 .9سوره احقاف، آیه  -1

 سوره یس .  82. نیز نگاه کنید به آیه 40سوره نحل، آیه  -2

 (1))فلما قضی موسی األجل... ( 

 پیمان خود را تمام کرد و به پایان رسانید...  هنگامی که موسی مدت

 . فعل، مثل آیه ای که می فرماید: 3

 (2))فاقض ما أنت فاض إنما تقضی..... (

هر حکمی می خواهی بکن که تو تنها در این زندگی دنیا می توانی حکم کنی. )هر 

 کاری که می خواهی بکن...(. 

 یعنی فافعل ما أنت فاعله. 

 . حکم، مانند آیه ای که می فرماید: 4

 (3))واهلل یقضی بالحق (
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 ه حق داوری و حکم می کند. خداوند ب

 یعنی یحکم بالحق.

 . اعالم، مانند آیه ای که می فرماید:5

 (4))وقضینا إلی بنی إسرائیل ( 

 در آن کتاب به بنی اسرائیل اعالم کردیم و خبر دادیم که.... 

 یعنی أعلمناهم. 

 ظیر آیه ای که می فرماید: . امر، ن6

 203ص: 

 
 .29سوره قصص، آیه  -1

  72سوره طه، آیه  -2

 20سوره غافر، آیه  -3

 4سوره اسرا، آیه  -4

 (1))وقضی ربک أال تعبدوا إال إیاه.. ( 

 و پروردگارت فرمان داده و امر کرده که جز او را نپرستید و... 

 یعنی أمر ربک. 
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 . خلق و آفریدن، نظیر آیه ای می فرماید: 7

 (2))فقضاهن سبع سماوات ( 

 در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان آفرید. 

 (3)ی خلقهن .یعن

 چگونگی افعال الهی 

 )فإنما یقول له کن فیکون (

مراد از قول، گفتار لفظی نیست تا این که کسی بگوید که »خطاب به معدوم است و 

خطاب به معدوم معنا ندارد، بلکه کالم الهی فعل اوست؛ یعنی انشا و ایجاد اوست که به 

 وسیله آن، همه موجودات موجود می شوند. 

 در توضیح این بحث می گوییم: 

ه تصور و تصدیق و عزم و جزم و حرکت افعال الهی مثل افعال بندگان نیست که ب

 عضالت نیاز داشته باشد؛ بلکه فقط ایجاد موجود است و چیز دیگری در این 

 204ص: 
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 .12سوره فصلت، آیه  -2
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ر از باب تذکر می گوییم که قضاء در مسأله قضا و قدر بحث مفصلی دارد که د -3

جاهای مختلف به آن پرداخته شده است. آیت اهلل طیب ؛ در جلد اول »کلم الطیب« به 

 1صورت زیبا و مختصر مطالبی را در این باره بیان فرموده اند. ن. ک: کلم الطیب: ج 

 . 141 - 135ص 

 باب تعقل نمی شود و اسم آن را مشت می گذارند. از این رو در حدیثی آمده است: 

 (1)بالمشیئه وخلقت المشیئه بنفسها؛ خلقت األشیاء

 موجودات به واسطه ایجاد آفریده شده، ولی ایجاد خود به خود به وجود آمده است. 

ا عبارت از همین ایجاد می دانند و از این رو، اراده دانشمندان علم کالم و عقاید، اراده ر

 را از صفات فعل می شمارند. 

 تفسیر آیه و چهار حدیث نورانی 

در تفسیر این آیه شریفه چهار حدیث نورانی از ائمه معصومین )علیهم السالم( نقل شده 

 است که آنها را نقل می کنیم. 

که امام باقر )علیه السالم( درباره این  حدیث اول. در کتاب شریف »الکافی« روایت شده

 آیه فرمود: 

إن اهلل عزوجل ابتدع األشیاء کلها بعلمه علی غیر مثال کان قبله، فابتدع السماوات 

واألرضین ولم یکن قبلهن سماوات وال أرضون، أما تسمع لقوله تعالی: »وکان عرشه علی 

 (3)(2)الماء « 
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 خدا همه چیزها را طبق علم خود خلق فرمود نه طبق الگو و 

 205ص: 

 
  20حدیث  145ص  4، بحاراالنوار: ج 110ص  1مراجعه شود به الکافی: ج  -1

 . 7سوره هود، آیه  -2

 .2حدیث  256ص  1الکافی: ج  -3

نمونه ای که پیش از آن باشد. او آسمانها و زمین ها را پدید آورد و پیش از آن نه آسمانی 

 ر نشنیدی سخن خداوند عالم را که فرمود: »و عرش او بر آب بود« بود و نه زمینی؛ مگ

حدیث دوم. در کتاب شریف »نهج البالغه« از حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( چنین 

 آمده است: 

یقول لمن أراد کونه »کن« فیکون، البصوت یقرع وال بنداء یسمع وإنما کالمه سبحانه 

 (1)فعل منه أنشأه ومثله 

خداوند به هرچه بخواهد ایجادش کند می گوید »باش« پس موجود می شود، البته نه با 

ه گوش رسد و نه با ندایی که شنیده شود، بلکه منظور از سخن خداوند صدایی که ب

سبحان و کلمه »باش« ایجاد و احداث آن چیز است و پیش از ایجاد آن، موجود نبوده 

 است. 

 حدیث سوم. نیز در همان خطبه پیشین »نهج البالغه« آمده است: 
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  (2)یقول وال یلفظ.. ویرید وال یضمر؛

خداوند سخن می گوید، نه با لفظ و تلفظ و اراده و ایجاد می کند، نه با به کارگیری 

 اندیشه. 

 حدیث چهارم. در کتاب شریف »التوحید« آمده که امام کاظم )علیه السالم( فرمود: 

ا من اهلل تعالی فإرادته اإلراده من المخلوق الضمیر وما یبدو له بعد ذلک من الفعل، وأم

 إحداثه ال غیر ذلک، ألنه ال یروی وال یهم وال یتفکر 
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 186نهج البالغه: خطبه  -1

 همان.  -2

وهذه الصفات منفیه عنه وهی من صفات الخلق. فإراده اهلل هی الفعل ال غیر ذلک یقول 

له کن فیکون بال لفظ وال نطق بلسان وال همه وال تفکر، وال کیف لذلک کما أنه بال 

 (1)کیف

همان قصد و انگیزه و آهنگ درونی و آنچه در پی آن قصد  اراده مخلوق عبارت است از

به عمل می آورد و انجام می دهد؛ اما اراده خداوند همان ایجاد کردن است، نه چیز 

دیگر. زیرا خداوند نیازی به فکر و اندیشه و بررسی و تأمل و تصمیم و قصد ندارد. اینها 

پس اراده خداوند همان ایجاد و  ویژگیهای مخلوق است و خداوند از اینها منزه است.

فعل است، نه چیز دیگر. به آنچه بخواهد ایجادش کند می گوید »باش« پس موجود می 
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شود، البته نه با تلفظ کردن و سخن گفتن با زبان و تصمیم و اندیشه و فکر. برای اراده و 

ذات  ایجاد کردن خداوند، کیفیتی نیست، یعنی بررسی و حرکت و... ندارد، چنان که

 مقدس او نیز کیفیتی ندارد. 

یعنی الزم نیست الگویی باشد تا از آن الگو دستور خلق را بدهد، بلکه خود او الگوی 

 چیزهاست. 

 حدیث پنجم. حضرت رضا )علیه السالم( می فرماید: 

  (2)کقوله عزوجل: )کن فیکون« وکن منه صنع وما یکون به المصنوع؛

 منظور از کلمه »کن و باش« او، همان خلقت و ایجاد است، نه اینکه 
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 .17حدیث  147التوحید: ص  -1

 . 12سطر  436همان: ص  -2

 لفظی در کار باشد. 

 است.  این حدیث ها بهترین بیان برای این آیه شریفه

 (118آیه )

 اشاره
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وقال الذین ال یعلمون لؤال یکلمنا اهلل أو تأتینا آیه کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم 

 (118تشابهت قلوبهم قد بینا اآلیات لقوم یوقنون )

افراد ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! و یا چرا آیه و نشانه ای برای خود 

سخن می گفتند؛ دلهای آنها مشابه یکدیگر ما نمی آید؟ پیشینیان آنها نیز، همین گونه 

 است؛ ولی ما آیات و نشانه ها را برای اهل یقین روشن ساخته ایم. 

 پیامبر ونادانان عوام 

 )وقال الذین ال یعلمون ( 

منظور از این آیه نادانان از عوام هستند که معیارهای نبوت و اقامه معجزه و دلیل را نمی 

عجزه در تحت اختیار پیامبر یا پیشنهاد امت است که هر چه دانند و تصور می کنند که م

امت بخواهند پیامبر بتواند اقامه کند؛ در صورتی که آنچه بر خدا الزم است اقامه حجت 

 و اتمام آن است که بر مردم راه عذری باقی نباشد. 

همین مقدار که معلوم شود که این ادعای نبوت از جانب حق است، کافی کر است 

 ه به آوردن یک معجزه باشد؛ بلکه گاهی به معجزه هم نیازی نیست . اگرچ

 نظیر این که پیامبر ثابت النبوه یا معصوم ثابت العصمه خبر دهد که فالن شخص 

 208ص: 
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معین پیامبر است؛ چنان که ما مسلمانان نبوت پیامبران پیشین را از روی اخبار پیامبر اکرم 

مجید و اخبار قطعی از امامان معصوم )علیهم السالم( معتقدیم )صلی اهلل علیه و آله( ، قرآن 

 و به صدور معجزه از آنها نیازی نداریم. 

ما پیش تر بیان کردیم که معجزه به دست خداوند سبحان است و هر جا که موافق حکمت 

و صالح باشد به دست پیامبر جاری می سازد و ملعبه دست مردم نیست که هر ساعت هر 

بخواهد پیامبر انجام دهد، به ویژه اموری که خالف عقل و موازین عقلی کس هر چه 

 باشد.

 )لوال یکلمنا اهلل (

 کلمه »لوال« از ادات تحضیض و به معنای »هال« است؛ یعنی چرا خدا با ما تکلم نمی کند؟ 

این افراد نادان می پنداشتند که هر کس قابلیت دارد که خدا با او تکلم کند. از این رو 

 ی گفتند: این خدایی که تو پیامبر و رسول او هستی، چرا خودش با ما سخن نمی گوید؟ م

غافل از این که بسیاری از پیامبران نیز دارای این موهبت نبودند و این خصیصه حضرت 

 موسی )علیه السالم( بود، چنان که خدای متعال در سوره نسا می فرماید: 

وح والنبیین من بعده وأوحینا إلی إبراهیم وإسماعیل )إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی ن

وإسحاق ویعقوب واألسباط وعیسی وأیوب ویونس و هارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا* 

ورسال قد قصصناهم علیک من قبل ورسال لم تقصصهم علیک وکلم اهلل موسی تکلیما 

(1) 

 209ص: 
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 . 164و  163سوره نساء آیه های  -1

ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به 

ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و 

سلیمان وحی نمودیم و به داوود زبور دادیم. و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از 

 م و پیامبرانی که سرگذشت آنها را برایت بیان نکرده ایم و این، برای تو باز گفته ای

 خداوند با موسی سخن گفت. 

البته این موهبت به حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نیز در شب معراج اعطا شد 

 و شاید در موارد دیگری نیز بوده است. 

و با پیامبران باشد هر کوتاه سخن این که تقاضای تکلم خدا با بشر اگر از قبیل تکلم ا

کسی قابل و الیق این امر نیست، و اگر از طریق عادی باشد آن هم محال است، چنان که 

 واضح است. 

از طرفی، کالم خدا به معنای ایجاد صوت است و چون صوت امر عرضی است و به 

معروض نیاز دارد باید در جسمی مثل هوا یا درخت ایجاد شود و بر فرض که در جسمی 

 یجاد شود از کجا می توان فهمید که این کالم خداوند سبحان است.ا

 منظور از »آیه« در این جا چیست؟ 

 )أو تأتینا آیه (

 مفسران می گویند: منظور از آیه، معجزه اقتراحی و درخواستی و پیشنهادی 
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 210ص: 

و (1)آنهاست، مثل این که می گفتند: کوه صفا را طال بگردان و مواردی از این دست، 

 گرنه آیات و معجزات بسیاری از پیامبر خدا صادر شده بود که آنها مشاهده کرده بودند. 

می رسد که سؤال آنها این بود که خداوند آیتی به آنها عنایت فرماید؛ یعنی  ولی به نظر

هم چنان که به پیامبر معجزه عنایت فرموده به آنان نیز عنایت فرماید که سبب شود 

پیامبری او را تصدیق کنند؛ زیرا واژه »آیه« در این جمله فاعل فعل تأتینا« و ضمیر متکلم 

 را آیتی بیاید. »نا« مفعول است؛ یعنی: ما 

 )کذلک قال الذین من قبلهم (

به نظر می رسد این قسمت از آیه به سخنان بنی اسرائیل اشاره دارد که به حضرت موسی 

 )علیه السالم( گفتند: 

 (2))لن نومن لک حتی نری اهلل جهره ( 

 سرائیل از این دست توقعات جاهالنه بسیار داشتند. البته بنی ا

 تشابه دلهای نادانان از جهت قساوت، عناد و .. 

 )تشابهت قلوبهم (

دلهای اینان در قساوت، عناد ورزی، حماقت، جهل و دیگر صفات رذیله شبیه به هم شده 

است. از این جمله استفاده می شود که منشأ این نوع توقعات و پرسش ها، عناد ورزی، 

 عصبیت، فساد اخالقی و زیر بار حق نرفتن است، نه 
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 . 52سوره بقره، آیه  -2

 این که بخواهند حقیقت را کشف نموده و حقانیت پیامبری برای آنها ثابت شود. 

 )قد بینا أآلیات لقوم یوقتون (

یعنی ما به مقدار کافی و وافی آیات را بیان نموده ایم به دست و پیامبرانمان معجزه جاری 

 کس بخواهد به مقام یقین نائل شود و حقیقت را درک کند بتواند. ساخته ایم که هر

این امر مؤید و شاهد بر همان مطلب پیشین است که پرسش های آنان از روی حقیقت 

 نبوده و صرفا جنبه بهانه جویی داشته است. 

 یقین چیست؟ 

 اینک این پرسش مطرح است که یقین چیست؟ 

کسانی که به این مقام نائل می شوند بسیار اندک  یقین، باالترین مراتب ایمان است و

 هستند، چنان که در روایتی رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: 

من أقل ما اوتیتم الیقین وعزیمه الصبر، ومن اعطی حظه منهما لم یبال ما فاته من صیام 

 (1)النهار وقیام اللیل
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از کمیاب ترین چیزهایی که به شما داده شده، یقین و صبر است و به هر کس بهره ای 

 از این دو برسد باکی نداشته باشد از آنچه از بیداری شبها و روزه روزها از او فوت شود. 

 در روایت دیگری می فرماید: 

 212ص: 

 
 . 69جامع السعادات: ص  -1

 (1)الیقین اإلیمان کله

 یقین همان ایمان است. 

 (2)البته در این زمینه روایات دیگری نیز نقل شده است.

 (119آیه )

 اشاره

 (119إنا أرسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وال تسئل عن أصحاب الجحیم )

کسانی که به  ما تو را به حق فرستادیم در حالی که مژده دهنده و ترساننده ای و درباره

 دوزخ میروند از تو سؤال نمیکنیم. 

 رسالت حق 
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کلمه »بالحق« به حقانیت و درستی رسالت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( اشاره دارد؛ 

یعنی پیامبری تو ثابت و محقق است و هیچ بطالنی در آن راه ندارد و عقاید، اخالق و 

و صالح جامعه و سعادت دنیا و  احکام تو همه حق و صدق و راست و درست است

 آخرت بشر را در بر دارد. 

 پیامبران الهی و بشارت و انذار 

 )بشیرا ونذیرا (

 213ص: 

 
 همان. -1

 . 69برای آگاهی بیش تر در این زمینه، ر. ک: جامع السعادات: ص  -2

این دو کلمه از جهت ادبی، حال و منصوب هستند. »بشیر« یعنی بشارت دهنده و بشارت 

و مژده، خبر دادن به اموری است که موجب سرور و شادمانی شود. »نذیر« به معنای منذر 

است و انذار به معنای ترسانیدن از عواقب اعمال بد و عذاب الهی است که برای مجرمان 

 آماده شده است. 

شارت در آیات قرآن کریم و اخبار معصومین )علیهم السالم( در شر و عذاب هم گاهی ب

 به کار می رود، نظیر آیه ای که می فرماید: 

 (1))فبشرهم بعذاب ألیم (

 پس آنان را به عذابی دردناک مزده بده.
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بشارت و انذار بزرگ ترین عمل پیامبران الهی است که از طرفی، اهل ایمان و طاعت و 

عبادت را به پاداش و نتایج دنیوی و اخروی که بر اعمال آنها مترتب می شود آگاه می 

سازند و از طرف دیگر اهل کفر و گناه را به عواقب شوم و نتایج سوئی که الزمه افعال 

ا هر که نجات یابد یا هالک شود خود راه نجات یا هالکت را آنهاست، آگاه می کنند ت

 انتخاب کرده باشد. قرآن کریم می فرماید: 

 (2))لیهلک من هلک عن بینه ویحیئ من حی عن بینه (

و آنکه زنده می شود، از روی  تا آنکه هالک می شود از روی دلیل و اتمام حجت باشد

 دلیل و اتمام حجت باشد. 

 214ص: 

 
 . 34سوره توبه، آیه  -1

  42سوره انفال، آیه  -2

 تسالی پیامبر 

 )وال تسئل عن أصحاب الجحیم (

برای تو در  یعنی وظیفه تو ای پیامبر، تبلیغ و تبشیر و انذار است و بعد از آن، مسئولیتی

 قبال کسانی که راه جهنم را می پیمایند، نیست. 

این جمله در مقام تسالی پیامبر است که از مخالفت کفرورزان و معاندان اندوهگین 

نگردد و هم چنان که شأن خدا ارسال رسل، انزال کتب، جعل احکام و به طور کلی 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

د نتیجه عائد خودش می هدایت مردم است، بعد از آن هر که هدایت یابد و مؤمن شو

گردد و هر که کافر شود یا گمراه گردد وزر و وبالش دامن گیر خودش می شود و به 

 خدا نفع و ضرری نمی رساند، چنان که در سوره انسان می فرماید: 

 (1))إنا هدیناه السبیل إال شاکرا وإما کفورا ( 

 ما راه را به او نشان دادیم؛ یا شاکر خواهد بود )و پذیرا( و یا ناسپاس. 

 و در سوره فصلت می فرماید: 

 (2))وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی( 

 ردیم، ولی نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. و اما نمود، پس آنان را هدایت ک

 به سخن دیگر، خداوند سبحان به پیامبر می فرماید: 

 شأن و وظیفه تو تبلیغ، انذار و تبشیر است و بعد از آن هر کس به هر طرفی برود 

 215ص: 

 
 .3سوره انسان، آیه  -1

 . 17سوره فصلت، آیه  -2

خود مسئول آن است، همان طوری که وظیفه علما و دانشمندان نیز امر به معروف، نهی 

از منکر، بیان احکام، تبلیغ، ارشاد، موعظه و نصیحت است و پذیرفتن و نپذیرفتن در 
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اختیار مردم است؛ اگر قبول کنند به سعادت خود نائل می شوند و اگر قبول نکنند خود 

 ستند. مسئول و گرفتار عمل خود ه

خالصه، این آیه شریفه حق بودن پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( و تعیین وظیفه آن 

حضرت را که بشیر و نذیر است بیان می کند و این که آن بزرگوار مسئولیت گمراه شدن 

 افراد و قبول نکردن آنها راه حق را ندارد، بلکه خود آنها مسئول هستند. 

 (120آیه )

 اشاره

ولن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم قل إن هدی اهلل هو الهدی ولئن اتبعت 

 (120أهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اهلل من ولی وال نصیر )

هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، مگر این که تو از آیین آنان پیروی کنی. 

بگو: هدایت حقیقی تنها هدایت خدا است و اگر از تمایالت و هوسهای آنان پیروی 

کنی، بعد از آنکه آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد 

 بود. 

 شأن نزول آیه 

 ول این آیه از ابن عباس چنین نقل شده است: در شأن نز

یهود مدینه و مسیحیان نجران امید داشتند که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( در قبله با آنها 

 موافقت 
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 216ص: 

کند. پس هنگامی که خداوند قبله مسلمانان را از بیت المقدس به سوی کعبه گردانید 

)شاید در این میان برخی از مسلمانان هم به پیامبر ایراد می (1)آنها از پیامبر مأیوس شدند.

 کردند که نباید کاری کرد که باعث رنجش یهود و نصاری گردد(. 

ر اعالم کرد که این گروه از یهود و انصاری نه در این هنگام آیه فوق نازل شد و به پیامب

با هماهنگی در قبله و نه با چیز دیگر از تو راضی نخواهند شد، مگر این که آیین آنها را 

 دربست بپذیری. 

بعضی دیگر از مفسران گفته اند: پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( اصرار فراوان داشتند 

اید اسالم را بپذیرند. در این هنگام آیه فوق نازل شد که این دو گروه را راضی کنند، ش

و به پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( اعالم کرد که این فکر را کنار بگذارد؛ چرا که 

 (2)آنها به هیچ قیمت راضی نخواهند شد، مگر آن که پیامبر از آیین آنها پیروی کند.

از این آیه استفاده می شود که یهود و نصاری توقعات و خواهش هایی از پیامبر می 

نمودند و طمع داشتند که حضرت با آنها مساعدت نمایند و صلح و سازشی انجام گیرد 

 و از آنها جزیه گرفته نشود. 

د که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( مأمور به امر الهی و این آیه شریفه طمع آنها را قطع کر

تابع دستور اوست و از پیش خود، کاری نمی کند. به فرض این که پیامبر خدا )صلی اهلل 

علیه و آله( با شما مساعدت کند، شما با این مساعدتها و مالیمت ها دست از عناد و 

 ما بشود که ساخته آرا و هوی و عصبیت خود برنمی دارید، مگر اینکه او تابع ملت ش
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 217ص: 

 
 ، ذیل آیه مورد بحث.272ص  1الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور: ج  -1

 ، ذیل آیه مورد بحث. 373ص  1مجمع البیان: ج  -2

هوس شماست. در این صورت هم او از والیت حق بیرون می رود و نصرت حق شامل 

 حالش نمی شود. 

این درخواست نظیر درخواست مشرکان از پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( است که آنها به 

پیامبر گفتند: ما را یک سال به بت پرستی واگذار و مقرر بفرما که بت ها را به دست خود 

نماز از رکوع و سجود ما را معاف بدار. در این مورد هم این آیات نازل  نشکنیم و در

 شد: 

)وإن کادوا لیفتنونک عن الذی أوحینا إلیک لتفتری علینا غیره وإذا ال تخذوک خلیال * 

ولوال أن ثبتنک لقد کدت ترکن إلیهم شیئا قلیال * إذا الذقناک ضغف الحیاه وضعف 

 (1)را *( الممات ثم ال تجد لک علینا نصی

نزدیک بود آنها تو را )با وسوسه های خود از آنچه بر تو وحی کرده ایم بفریبند، تا غیر 

 آن را به ما نسبت دهی؛ و در آن صورت، تو را به دوستی خود بگیرند. 

میساختیم و در پرتو مقام عصمت، مصون از انحراف نبودی( و اگر ما تو را ثابت قدم ن

 نزدیک بود اندکی به آنان متمایل شوی. 
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اگر چنین می کردی، ما دو برابر مجازات )مشرکان( در زندگی دنیا، و دو برابر )مجازات 

 آنها را بعد از مرگ، به تو می چشاندیم؛ سپس در برابر ما، یاوری برای خود نمی یافتی. 

 218ص: 

 
  73 - 75سوره اسراء، آیه های  -1

 منظور از هدایت چیست؟ 

 )قل إن هدی اهلل « 

منظور از هدایت در این آیه، قرآن و اسالم است که یگانه راه حق و طریق نجات بشری 

دستورات است و راه های دیگر همه باطل هستند و یهود و نصاری به جهت تحریف 

موسی و عیسی )علیهما السالم( سخن مطمئنی ندارند که از پیامبرشان باشد و اگر بخواهند 

 به سعادت برسند باید از دستورات اسالم پیروی کنند. 

 )ما لک من اهلل من ولی وال نصیر(

یعنی: »ما لک ولی والنصیر یحمیک و یمنعک من اهلل«؛ برای تو یار و یاوری نیست که 

 ایت کند و از پیشامدهای خدایی جلوگیری نماید.« از تو حم

 (121آیه )

 اشاره
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الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تالوته أولئک یؤمنون به ومن یکفر به فأولئک هم 

 (121الخاسرون )

کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم آن را چنان که شایسته آن است می خوانند؛ 

 آنها به آن ایمان می آورند؛ و کسانی که به آن کافر شوند، آنان همان زیانکاران هستند. 

 در تفسیر این آیه شریفه به سه بحث می پردازیم. 

 م الکتاب« چه کسانی هستند؟ نخست آن که در این آیه شریفه منظور از »الذین آتیناه

دوم آن که منظور از کتاب، کدام کتاب است؟ سوم آن که چگونه قرآن باید تالوت 

 شود که حق تالوت آن ادا شود؟ 

 219ص: 

 به چه کسانی کتاب داده شده است؟ 

 در کتاب شریف »الکافی« آمده است: 

 امام صادق )علیه السالم( در تفسیر این آیه شریفه فرمود: 

 (1)م األئمهه

 مراد از این آیه ائمه )علیهم السالم( هستند. 

 منظور از کتاب کدام کتاب است؟ 
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منظور از کتاب فقط قرآن کریم است، نه کتب دیگر. این از روایتی که درباره همین آیه 

 نقل شده، روشن می شود. امام صادق )علیه السالم( می فرماید: 

پر تلون آیاته ویتفقهون به ویعملون بأحکامه ویرجون وعده ویخافون وعیده ویعتبرون 

هو واهلل حفظ آیاته ودرس حروفه وتالوه  بقصصه ویأتمرون بأوامره وینتهون بنواهیه. ما

سوره و درس أعشاره وأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا أحکامه وإنما هو تدبر آیا ته 

والعمل بأحکامه، قال اهلل تعالی: )کتاب أنزلناه إلیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر أولوا 

 (3)(2)األلباب « 

آیات قرآن را با ترتیل می خوانند و در معنای آن تفقه می کنند و به احکام آن عمل می 

 نمایند و امید به وعده های قرآن دارند و از 

 220ص: 

 
 .4حدیث  215ص  1الکافی : ج  -1

 .29سوره ص، آیه  -2

 . 78ص  1ارشاد القلوب: ج  -3

وعیدهای قرآن می ترسند، از قصه های قرآن درس عبرت می گیرند، به اوامر قر آن 

د، فقط عمل می کنند و از نواهی آن اجتناب می کنند. مراد از تالوت آن چنان که بای

حفظ کردن آیات قرآن و خواندن الفاظ آن نیست، بعضی الفاظ قرآن را حفظ کردند و 

 احکام آن را ضایع کردند. 
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منظور از تالوت حقیقی، تدبر و اندیشه در آیات قرآن و عمل به احکام آن است. از این 

نازل  رو خداوند در این آیه شریفه می فرماید: »این کتابی مبارک است که به سوی تو

 کرده ایم تا در آیات آن تدبر و اندیشه کنند و خردمندان از آن پند گیرند«. 

 این حدیث تصریح دارد که منظور از کتاب، قرآن کریم است. 

 چگونه باید قرآن را تالوت کرد؟ 

 چگونه باید قرآن را تالوت کرد که حق تالوت آن ادا شده باشد؟ 

آن است که باید در آن تدبر بشود و بعد از تدبر منظور از حق تالوت، تدبر در آیات قر

 به آن عمل شود، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 

 (1))کتاب أنزلناه إلیک مبارک لیدبروا آیاته (

 ت آن بیندیشند. این کتابی است مبارک که به سوی تو نازل کرده ایم تا در آیا

 221ص: 

 
 . 29سوره ص، آیه  -1

 در حدیثی امام صادق )علیه السالم( می فرماید: 

 (1)إن حق تالوته هو الوقوف عند ذکر الجنه والنار یسئل فی األولی ویستعیذ من األخری
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حق تالوت قرآن این است که در آیاتی که ذکر بهشت یا دوزخ می شود بایستد و مکث 

 کند و از خدا ورود به بهشت را بخواهد و از آتش جهنم به خدا پناه ببرد. 

 ایمان به قرآن، ایمان به همه عقاید 

 )أولئک یؤمنون به (

کرده اند به این کتاب ایمان دارند و در  یعنی کسانی که حق تالوت قرآن را مراعات

حقیقت، ایمان به این کتاب، ایمان به همه عقاید است از قبیل توحید، عدل، نبوت، امامت، 

معاد، جمیع ضروریات دین، و آنچه پیامبران الهی آورده و ائمه )علیهم السالم( بیان کرده 

 اند. 

از این جمله استفاده می شود که حق تالوت، مخصوص اهل ایمان است و دیگر فرقه ها 

و مذاهب از این معنا بی بهره هستند. نیز معلوم است که صدق کلی از یک جانب است؛ 

یعنی هر کس حق تالوت را رعایت کند به قرآن مؤمن است، ولی چنین نیست که هر 

 راعات می نماید. کس مؤمن به قرآن باشد حق تالوت را م

 222ص: 

 
 . 37ص  1مجمع البیان: ج  -1

 کفر ورزان به قرآن 

 )ومن یکفر به فأولئک هم الخاسرون (
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زیان دنیا و جهان آخرت برای کسانی است که به قرآن کافر باشند. این کفر به قرآن اعم 

 ی از آیات آن ایمان نداشته باشد. از این است که به همه قرآن، یا به بعض

 (122آیه )

 اشاره

 (122یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم وأنی فضلتکم علی العالمین )

ای بنی اسرائیل، نعمت های مرا که به شما ارزانی داشتم و این که من شما را بر جهانیان 

 برتری بخشیدم، متذکر شوید و یاد کنید. 

 ی بنی اسرائیل بر جهانیان چگونگی برتر

در این آیه شریفه فضیلت و برتری بنی اسرائیل بر جهانیان ذکر شده با این تذکر که آنها 

 به این نعمت بزرگ توجه داشته باشند. 

البته مراد از بنی اسرائیل در این آیه شریفه کسانی از بنی اسرائیل هستند که در دوران 

و بعد از آن پیامبر، مطیع آن حضرت بوده و به زندگی حضرت موسی )علیه السالم( 

دستورات آن بزرگوار عمل می کرده اند که آنها بر دیگر عالمیان که در آن زمان یا 

زمان های بعد با حضرت موسی )علیه السالم( مخالف بوده و به دستور حضرت موسی 

 )علیه السالم( عمل نمی کرده اند فضیلت و برتری دارند. 

 ات حضرت موسی )علیه السالم( اطاعت از پیامبرهای بعد از خودش یکی از دستور

 223ص: 
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است و بدین ترتیب باید به دستورات حضرت عیسی )علیه السالم( عمل کنند تا مطیع 

 حضرت موسی )علیه السالم( باشند.

خالصه، طایفه ای از بنی اسرائیل که در زمان حضرت موسی )علیه السالم( مطیع آن 

حضرت نبوده اند و آنهایی که بعد از آن حضرت از اطاعت آن پیامبر خارج شدند و دین 

حضرت عیسی )علیه السالم( را نپذیرفتند و آنهایی که در زمان پیامبر آخر الزمان مطیع 

پیامبر اسالم نشدند، از این آیه خارج هستند. چنین افرادی نه تنها بر عالمیان فضیلت 

ندارند، بلکه از همه بدترند؛ چرا که از اطاعت سه پیامبر خدا خارج شده و کافر و نجس 

 هستند. 

 (123آیه )

 اشاره

واتقوا یوما ال تجزی نفس عن نفس شیئا وال یقبل منها عدل وال تنفعها شفاعه وال هم 

 (123ینصرون)

و از روزی بترسید که عمل و جزای هیچ کس جز به خود او بر نمی گردد )یا روزی که 

هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند( و هیچ گونه عوضی از او قبول 

 شفاعتی او را سود نمی دهد و آنان یاری نمی شوند.  نمی شود و

 آیه ای مشابه 

 در همین سوره است که پیش تر تفسیر آن گذشت.  48این آیه نظیر آیه شریفه 

 البته در آن جا فرمود: )ال یقبل منها شفاعه (
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 و در این جا می فرماید: )وال تنفعها شفاعه (

 224ص: 

 در آن جا فرمود: )ال یؤخذ منها عدل(

 و در این جا می فرماید: )ال یقبل منها عدل (

 تفسیر آیه در آن جا بیان شد و در این جا به تکرار نیازی نیست. 

 (124آیه )

 اشاره

لناس إماما قال و من ذریتی قال وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فأنمهن قال إنی جاعلک ل

 (124ال ینال عهدی الظالمین )

به خاطر آورید( هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمود. و او کلمات را به 

خوبی به پایان رسانید. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم 

مانی قرار بده. خداوند فرمود: عهد و پیمان من به عرض کرد: از دودمان من نیز اما

 ستمکاران نمی رسد. 

 منظور از کلمات چیست؟ 

در تفسیر این آیه شریفه بهترین روایت، روایتی است که شیخ ابو جعفر ابن بابویه )رحمه 

 اهلل(نقل کرده است. مفضل بن عمر می گوید: 
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 دم که منظور از کلمات چیست؟ فرمود: از امام صادق )علیه السالم( درباره این آیه پرسی

هی الکلمات التی تلقاها آدم من ربه فتاب علیه وهو أنه قال: یا رب أسألک بحق محمد 

 وعلی وفاطمه والحسن والحسین إآل تبت علی! 

 فتاب اهلل علیه إنه هو التواب الرحیم 

 225ص: 

  فقلت له: یابن رسول اهلل! فما یعنی عز و جل بقوله: »فأتمهن«؟

 قال: یعنی فأتمهن إلی القائم اثنی عشر إماما، تسعه من ولد الحسین)علیه السالم(.

 قال المفضل : فقلت له: یابن رسول اهلل ! فأخبرنی عن قول اهلل عزوجل: 

 (1))وجعلها کلمه باقیه فی عقبه(.

 قال: یعنی بذلک اإلمامه جعلها اهلل فی عقب الحسین )علیه السالم( إلی یوم القیامه. 

قال: فقلت له: یابن رسول اهلل! فکیف صارت اإلمامه فی ولد الحسین )علیه السالم( دون 

ولد الحسن )علیه السالم( وهما جمیعا ولدا رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( وسبطاه وسیدا 

 جنه؟ شباب أهل ال

فقال: إن موسی وهارون، کانا نبیین مرسلین أخوین فجعل اهلل النبوه فی صلب هارون دون 

صلب موسی ولم یکن ألحد أن یقول: لم فعل اهلل ذلک و إن اإلمامه خالفه اهلل عزوجل 

لیس ألحد أن یقول: لم جعلها اهلل فی صلب الحسین دون صلب الحسن )علیهما السالم( ، 
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آن (2)ی هو الحکیم فی أفعاله، ال یسأل عما یفعل وهم یسألونألن اهلل تبارک و تعال

ود همان کلماتی است که آدم از خداوند دریافت کلماتی که خداوند ابراهیم را با آن آزم

 کرد و خداوند به واسطه آن کلمات، توبه او را 

 226ص: 

 
 . 28سوره زخرف، آیه  -1

، 33، باب 2؛ کمال الدین : ج 84، ح 304ص  1، الخصال: ج 126معانی االخبار: ص  -2

  331ص  1ائق : ج ؛ تفسیر کنز الدق57، ح 385ص 

پذیرفت. آدم پس از دریافت آن کلمات به خداوند چنین عرض کرد: پروردگارا! به حق 

محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین )علیهم السالم( از تو می خواهم که مرا بیامرزی! با 

 خواندن این کلمات، خدا توبه او را قبول کرد، زیرا او تواب و رحیم است. 

 ول خدا! معنای »او آن کلمات را به پایان رساند« چیست؟ گفتم: ای فرزند رس

حضرت فرمود: یعنی به امامت دوازده امام به صورت کامل تا امام قائم اقرار کرد. نه تن 

 از این امامها از فرزندان امام حسین )علیه السالم( هستند. 

ند که مفضل گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! به من خبر دهید از قول خداو

 فرمود: »و او آن را در نسل و فرزندان ابراهیم، کلمه ای ماندگار و جاودان کرد«. 

حضرت فرمود: مراد خداوند امامت است که آن را تا روز قیامت در دودمان امام حسین 

 )علیه السالم( )که خود و نسلش از فرزندان ابراهیم هستند( قرار داده است. 
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گونه امامت در فرزندان امام حسین )علیه السالم( قرار گفتم: ای فرزند رسول خدا! چ

گرفته و در فرزندان امام حسن )علیه السالم( قرار نگرفته است با این که هر دو فرزند و 

 سبط پیامبر و ساالر جوانان اهل بهشت هستند؟ 

 حضرت فرمود: موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند، 

 227ص: 

ت را فقط در نسل هارون قرار داد، نه در نسل موسی و نباید کسی بگوید: ولی خداوند نبو

چرا خدا این کار را کرد؟ امامت، خالفت و جانشینی خدا است و برای کسی روا و 

شایسته نیست که بگوید: »چرا آن را در نسل امام حسین )علیه السالم( قرار داد نه در نسل 

که خداوند در افعالش عالم و حکیم است )و از این امام حسن )علیه السالم( « به جهت این

رو می فرماید: »در آنچه خدا انجام می دهد، چون و چرا راه ندارد، ولی از افعال مردم 

 سؤال می شود و بازخواست می شوند«. 

 دو قسم از ابتال 

 شیخ صدوق )رحمه اهلل (بعد از نقل این روایت می گوید: 

 ابتال و آزمایش دو قسم است که یکی از آن دو در حق خدا محال است و دیگری جایز. 

آزمایش و ابتالی محال این است که خدا کسی را امتحان کند به جهت اینکه از حال او 

آگاه شود؛ زیرا خداوند، عالم الغیوب است و همه چیز را می داند و برای دانستن و آگاه 

 ارد. شدن به امتحان نیازی ند
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آزمایش و ابتالی جایز این است که خدا انسان را امتحان کند به این جهت که او صبر و 

شکیبایی ورزد و مستحق و شایسته پاداش گردد و دیگر این که دیگران هم به او نگاه 

 (1)کنند و به او اقتدا کنند.

 228ص: 

 
 . 127معانی االخبار: ص  -1

 معانی دیگری از کلمات 

درباره مراد از »کلمات« عالوه بر آنچه در روایت پیشین بیان شد، چیزهای دیگری نیز 

 ذکر شده است که اینک می آوریم. 

 کلمات به معنای: 

 . یقین است، آن جا که خدای تعالی می فرماید: 1

 (1))وکذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات واألرض ولیکون من الموقنین 

 و این چنین، ملکوت آسمانها و زمین )و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان

 دادیم )تا به آن استدالل کند و از جمله یقین کنندگان باشد. 

. معرفت توحید و تنزیه از تشبیه در وقت نگاه کردن به ستاره ها، ماه و خورشید است، 2

 آن جا که خداوند می فرماید:

 (2))إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات واألرض حنیفا وما أنا من المشرکین 
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من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده من در ایمان خود 

 خالصم و از مشرکان نیستم. 

 . شجاعت است، آنجا که می فرماید: 3

 229ص: 

 
 .75سوره انعام، آیه  -1

 . 79همان، آیه  -2

 (1))فجعلهم جذادا إال کبیرا لهم لعلهم إلیه یرجعون 

  همه بت ها را در هم شکست به جز بت بزرگ آنها تا به او رجوع کنند.

 . حلم است، آن جا که می فرماید: 4

 (2))إن إبراهیم لحلیم أواه منیب (

 چرا که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت کننده )به سوی خدا( بود. 

 . سخاوت است، آن جا که خدای متعال می فرماید: 5

 (3)ضیف إبراهیم المکرمین(  )هل أتاک حدیث

 آیا خبر مهمان های گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ 
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. عزلت و کناره گیری از بستگان خود است، به واسطه شرکی که به خدا داشتند، آن 6

 جا که می فرماید: 

 (4))وأعتزلکم وما تدعون من دون اهلل ( 

 و از شما و آنچه غیر خدا می خوانید، کناره گیری می کنم. 

 ع سیئه به حسنه است آنجا که می فرماید: . دف7

 (5))لئن لم تنته ألرجمک و اهجرنی ملیا 

 اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار می کنم و برای مدتی 

 230ص: 

 
 .58سوره انبیاء، آیه  -1

 .75سوره هود، آیه  -2

 .24سوره ذاریات، آیه  -3

  48سوره مریم، آیه  -4

  46همان، آیه  -5

 طوالنی از من دور شو. 

 .امر به معروف و نهی از منکر است، آن جا که آمده است: 8

 (1))یا أبت لم تعبد ما ال یسمع وال یبصر(
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 ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نه میشنود و نه می بیند؟ 

 . محنت در نفس به واسطه القا او در آتش است، آن جا که می خوانیم: 9

 (2))قلنا یا نارکونی بردا و سالما علی إبراهیم( 

 ما خطاب کردیم که ای آتش! برای ابراهیم سرد و سالم باش. 

. محنت در فرزندان است که در قضیه ذبح اسماعیل )علیه السالم( پیش آمد، آنجا که 10

 می فرماید:

 (3))یا بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحک ( 

 پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم! 

 . محنت در اهل است.11

 . صبر بر سوء خلق ساره است. 12

 .کوچک دانستن نفس خود است، آن جا که می فرماید: 13

 (4))وال تحزنی یوم یبعثون ( 

 و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند، مرا شرمنده و رسوا مکن. 

 . تقرب به خدای سبحان است، آن جا که می فرماید: 14

 231ص: 
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 .42سوره مریم، آیه  -1

 .69سوره انبیاء، آیه  -2

 . 102سوره صافات، آیه  -3

  87سوره شعرا، آیه  -4

 (1)) ما کان إبراهیم یهودا و ال نصرانیا (

 ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی. 

 . جمع شروط طاعت است، آن جا که می فرماید: 15

 (2)) إن صالتی و نسکی ومحیای ومماتی هلل رب العالمین ( 

به راستی نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار 

 جهانیان است. 

 . استجابت دعا است، آن جا که می خوانیم: 16

 (3))رب أرنی کیف تخی المؤتی ( 

 پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ 

 . اصطفا است، آن جا که می فرماید: 17

 (4))ولقد اصطفیناه فی الدنیا ( 
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 به یقین ما او را در این جهان برگزیدیم. 

 . اقتدا به پیامبران الهی است، آن جا که می فرماید: 18

 (5))ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب (

 و ابراهیم و یعقوب )در واپسین لحظات عمر( فرزندان خود را به این آیین، وصیت کردند. 

 232ص: 

 
 .67سوره آل عمران، آیه  -1

 .162سوره انعام، آیه  -2

  260ه سوره بقره، آی -3

 .130همان، آیه  -4

 . 132همان، آیه  -5

 . عاقبت خیر است، آن جا که می فرماید: 19

  (1))وإنه فی اآلخره لمن الطالحین ( 

 و او در جهان دیگر، از صالحان است. 

 . حنیفیه است، آنجا که می خوانیم: 20

 (2))ثم أوحینا إلیک أن اتبع مله إبراهیم حنیفا (
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 سپس به تو وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم حنیف پیروی کن. 

 حضرت ابراهیم )علیه السالم( و مقام دیگر 

درباره مقام و جایگاه حضرت ابراهیم )علیه السالم( روایت دیگری در کتاب شریف 

 الکافی« نقل شده است. امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

إن اهلل تبارک وتعالی اتخذ إبراهیم عبدا قبل أن یتخذه نبیا وإن اهلل اتخذه نبیا قبل أن یتخذه 

 خلیال، وإن اهلل اتخذه خلیال قبل أن یجعله إماما. رسوال وان اهلل اتخذه رسوال قبل أن یتخذه 

 فلما جمع له األشیاء قال: » إنی جاعلک للناس إماما(. 

 قال )علیه السالم(: فمن عظمها فی عین إبراهیم قال: )ومن ذریتی (. 

 قال: )ال ینال عهدی الظالمین (. 

 (3)قال )علیه السالم( : ال یکون السفیه امام التقی

 233ص: 

 
 .130سوره بقره، آیه  -1

 123سوره نحل، آیه  -2

  36حدیث  12ص  12، بحار األنوار: ج 4حدیث  175ص  1الکافی: ج  -3

یم )علیه السالم( را عبد خود قرار داد پیش از آنکه او را پیامبر قرار دهد و خداوند ابراه

او را پیامبر قرار داد پیش از این که او را رسول قرار دهد و او را رسول قرار داد پیش از 
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این که او را خلیل خود قرار دهد و او را خلیل خود قرار داد پیش از این که او را امام 

 قرار دهد. 

 همه این مقامات برای او حاصل شد، فرمود: »من تو را برای مردم امام قرار دادم.« وقتی 

 از بس مقام امامت با عظمت و واال بود، حضرت ابراهیم تقاضا کرد: 

 )به برخی از ذریه من نیز این مقام امامت را بدهید.( 

 سد. خدا فرمود: این مقام به ستمکاران نمی رسد و تنها به پاکان معصوم می ر

 امام )علیه السالم( فرمود: سفیه نمی تواند برای شخص متقی امام باشد. 

 دعای ابراهیم )علیه السالم( و پیامبر خدا و علی مرتضی )علیهما السالم(

 روایت دیگری در این باره از امالی شیخ طوسی )رحمه اهلل(چنین نقل شده است: 

 لیه و آله( فرمود: خدای تعالی فرمود:ابن مسعود می گوید که پیامبر اکرم )صلی اهلل ع

 من سجد لصنم من دونی ال أجعله إماما. 

قال النبی )صلی اهلل علیه و آله(: انتهت الدعوه إلی وإلی أخی علی لم یسجد أحد منا لصنم 

 (1)قط

 کسی که به بتی سجده کند ستمکار است و او را امام قرار نمی دهم. 

 234ص: 
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 . 12حدیث  201ص  25، بحار األنوار: ج 62حدیث  379امالی شیخ طوسی: ص  -1

بعد پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: دعای حضرت ابراهیم به من و برادرم علی 

 منتهی شد که هیچ یک از ما دو نفر برای بتی سجده نکرده است. 

 »الصافی« در ذیل این حدیث می گوید: صاحب تفسیر 

 وفیه تعریض بالثالثه حیث عبدوا األصنام قبل اإلسالم؛ 

در این روایت، اشاره و تعریضی به ابابکر، عمر و عثمان است که آنها قبل از اسالم، بت 

 پرستیده بودند. 

 پیشوایان معصوم 

لسالم( در تفسیر این آیه در تفسیر »العیاشی« آمده که صفوان جمال گوید: امام )علیه ا

 فرمود: 

أتمهن بمحمد و علی واألئمه من ولد علی صلی اهلل علیهم فی قول اهلل تعالی: ) ذریه بعضها 

 (1)من بغض (

یعنی آن کلمات را با محمد و علی و امامانی که از فرزندان امیرالمؤمنین )علیهم السالم( 

 هستند، کامل و تمام کرد و به پایان برد. »فرزندانی که برخی از برخی دیگرند«. 

کوتاه سخن این که خداوند بعد از امتحانات گوناگون و استقامت کامل، کرامت خود 

الرحمان )علیه السالم( کامل نمود و فرمود: من شما را امام را به حضرت ابراهیم خلیل 
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قرار دادم و مقام امامت از بس بلند و بی نظیر است حضرت ابراهیم )علیه السالم( تقاضا 

 کرد که این امامت در فرزندان او باشد. 

 235ص: 

 
  88حدیث  57ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

اوند هم قبول کرد، ولی نه به طور اطالق و برای همه آنها؛ بلکه برای خوبان آنها که خد

گرد ظلم به دامن آنها ننشسته باشد و فرمود: این مقام به ستمکاران از آنها نمی رسد. چون 

 این مقام باید مقرون به لیاقت کامل باشد و ستمکاران، لیاقت این مقام را ندارند. 

ه استفاده می شود که امامت و پیشوایی همه ناصالحان باطل است و آنها از این آیه شریف

 به ناحق این مقام حساس را اشغال کردند. 

خدای متعال و پیامبر در غدیرخم این معنا را به طور عملی محقق ساختند، ولی ستمکاران 

بچشد  با حسادت و به ناحق در عمل با آن مخالفت کردند و نگذاشتند بشر طعم عدالت را

و تا آن یگانه امام غایب )علیه السالم( نیاید کسی طعم عدالت را در جهان نخواهد چشید. 

 اللهم عجل فرجه وظهوره. 

 ابرهیم )علیه السالم( در مقام الگویی 

در بسیاری از آیات قرآن کریم نام حضرت ابراهیم )علیه السالم( آمده است. نام آن 

ست و آن بزرگوار به عنوان اسوه و نمونه معرفی سوره آمده ا 25مرتبه در  69حضرت 
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شده است. خدا به اشرف پیامبران حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و آله( دستور 

 می دهد که از ملت ابراهیم خلیل الرحمان )علیه السالم( پیروی کند. 

 در سوره نحل می فرماید: 

 (1)من المشرکین( )ثم أوحینا إلیک أن اتبع مله إبراهیم حنیفا وما کان 

آن گاه به تو وحی کردیم که از آیین پا ک ابراهیم پیروی کن که او هرگز به خدای 

 یکتا شرک نیاورد. 

 236ص: 

 
 . 123سوره نحل، آیه  -1

این عظمت این پیامبر بزرگوار را می رساند که باید الگوی همه بشر حتی اشرف آنها 

حضرت محمد بن عبداهلل )صلی اهلل علیه و آله( باشد؛ این مقام را پیامبر دیگری از پیامبران 

 الهی ندارند. 

 (125آیه )

 اشاره

عهدنا إلی إبراهیم وإذ جعلنا البیت مثابه للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی و

 (125وإسماعیل أن طهرا بیتی الطائفین والعاکفین والرکع السجود)
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و به خاطر بیاورید هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم 

قرار دادیم و از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل 

که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجده  سفارش کردیم

 کنندگان، پاک و پاکیزه کنید. 

 در تفسیر این آیه شریفه از دو محور بحث می کنیم: 

 . توضیح واژگان. 1

 . روایاتی که در این باره نقل شده است. 2

 توضیح واژگان 

محذوف متعلق است که محذوف آن  عبارت »وإذ جعلنا« بر »إذ ابتلی« عطف است و به

 »واذکر« است؛ یعنی یاد کن وقتی را که قرار دادیم.... 

 منظور از جعل، جعل تشریعی است که به امر حج اشاره دارد، چنان که در آیه 

 237ص: 

 شریفه می فرماید: 

 (1))وهلل علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیال (

و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه )او( کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن 

 دارند. 
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 و در آیات شریفه دیگری می فرماید: 

 (2))وإذ بونا أنا إلبراهیم مکان البیت .. وأذن فی الناس بالحج... (

به خاطر بیاور( زمانی را که جای خانه )کعبه( را برای ابراهیم معین و آماده ساختیم )تا 

 ت کن.... خانه را بنا کند(. و مردم را برای ادای حج دعو

 مقصود از این جعل، جعل تشریعی است، نه تکوینی. 

»البیت« منظور از بیت، مسجد الحرام است، نه خود کعبه به تنهایی، به قرینه طهرا بیتی 

للطائفین« که هر دو بیت یک معنا دارد و مسلما مراد از دومی، مکانی است که طواف 

دهند و آن خود مسجد است، نه داخل کنندگان و عاکفان در آنجا اعمال را انجام می 

 کعبه. 

بنابر این، کلمه »بیت« اولی هم همین معنا را دارد و مراد از آن همه مسجد الحرام است 

 که بیت داخل در آن است. 

 238ص: 

 
  97سوره آل عمران، آیه  -1

 . 26سوره حج، آیه  -2
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مثابه« اسم مکان از ثواب است و زائران در حج واجب که یک مرتبه است گروه گروه 

در هر سالی از این ثواب بهره مند می شوند. عالوه بر این که در حج مستحبی و عمره 

 خانه بهره مند می شوند. مفرده نیز از ثواب این 

للناس« مراد از ناس همه مردم هستند، چه مسلم و چه کافر. کافران باید شرط آمدن به 

 حج را که اسالم آوردن و مؤمن شدن است، در خود ایجاد کنند و مؤمن و مسلمان شوند. 

 وأمنا« بر »مثابه« عطف شده و مفعول فعل »جعل« است، همان جعل تشریعی؛ یعنی بر هر

کسی واجب است که این شرافت را برای کعبه حفظ کند و هر کسی در آنجا در امان 

است؛ حتی اگر جنایتکار محکوم به قتل شد و به مسجد الحرام پناه برد، تا از حرم خارج 

 نشود، نمی توان او را مجازات کرد؛ حتی حیوانات فی الجمله از تعدی باید مصون باشند. 

از جعل، جعل تکوینی نیست؛ زیرا قتلها و خونریزی ها در حرم  پیش تر بیان شد که مراد

 واقع شده که با جعل تکوینی منافات دارد، مانند قصه حجاج با ابن زبیر و امثال اینها. 

واتخذوا« فعل امر و عطف بر »اذکروا« مقدر است که قبل از »جعلنا البیت« در تقدیر بود 

تح حرف »خاء« که بعضی گفته اند و آن را و همین قرائت درست است، نه قرائت به ف

 فعل ماضی دانسته اند. 

 )من مقام إبراهیم (

منظور از مقام ابراهیم همان جایی است که هم اکنون در پشت و دو طرف آن، نماز 

 طواف خوانده می شود، نه همه مسجد الحرام؛ زیرا در روایات اهل بیت 

 239ص: 
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مقام ابراهیم همان سنگی است (1)ور فرموده اندعصمت و طهارت )علیهم السالم( این ط

که جای پای حضرت ابراهیم )علیه السالم( در آن مشخص است و در داخل مقام دیده 

 می شود. 

قام ابراهیم )علیه السالم( مقابل نمازگزار مصلی« یعنی محل نماز و مقصود قرار دادن م

است یا در طرف چپ و راست او، طبق فتاوایی که مراجع عظام تقلید در این زمینه داده 

 اند. 

 پیمان از ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم(

 )وعهدنا إلی إبراهیم وإسماعیل أن طهرا بیتی (

از ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( عهد و پیمان گرفتیم، یا به آنها امر کردیم که خانه 

 مرا پاکیزه کنید. 

منظور از تطهیر همان تطهیر از نجاسات و کثافات است، نه اصنام و بتها، زیرا در زمان 

 ابراهیم و اسماعیل بتی در کعبه نبود که خانه را از آن پاک کنند. 

ه »بیت« به »ی« یعنی خانه میز خداوند، برای تشریف و احترام به کعبه است که اضافه کلم

محل عبادت مانند طواف، نماز و غیر آن است، چنانکه مساجد را خانه خدا می نامند و 

 از قلب مؤمن هم به حرم خدا تعبیر شده است. 

 )للطائفین والعاکفین والرکع السجود(
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ام دهندگان که برای طواف حج و عمره یا طواف طائفین؛ یعنی حاجیان و عمره انج

 مستحب به آن جا تشرف پیدا می کنند. 

 240ص: 

 
 . 1ح  426و ص  2و  1ح  425ص  13وسائل الشیعه: ج -1

 مراد از عاکفان کسانی هستند که به منظور اعتکاف در مسجد الحرام اقامت 

 که در مکه مقیم هستند. می کنند، نه آنهایی 

 کلمه »ع« جمع راکع است. 

»الجود« جمع ساجد است که مراد نمازگزاران هستند، نه این که فقط رکوع و سجود 

 بکنند. از این جهت با واو عاطفه ذکر نشده، بلکه فرمود: »والرکع السجود«. 

 تفسیر روایی آیه محور دوم بحث، روایاتی است که درباره این آیه شریفه نقل شده است. 

سماعیل وهاجر فوضعهما بمکه وأتت علی ذلک مده و لما أتی إبراهیم )علیه السالم( بإ

نزلها الجرهمیون وتزوج إسماعیل امرأه منهم وماتت هاجر واستاذن إبراهیم )علیه السالم( 

 ساره أن یأتی هاجر، فأذنت له وشرطت علیه أن ال ینزل. 

أین فقدم إبراهیم )علیه السالم( وقد ماتت هاجر. فذهب إلی بیت إسماعیل فقال المرأته: 

 صاحبک؟ 

 قالت: لیس هو هاهنا ذهب یتصید. 
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 وکان إسماعیل یخرج من الحرم یتصید، ثم یرجع. 

 فقال لها إبراهیم )علیه السالم(: هل عندک ضیافه؟ 

 فقالت: لیس عندی شیء وما عندی أحد. 

 فقال لها إبراهیم )علیه السالم(: إذا جاء زوجک فاقرئیه السالم وقولی له: فلیغیر 

 241ص: 

 تبه بابه.ع

وذهب إبراهیم )علیه السالم( ،فجاء إسماعیل فوجد ریح أبیه فقال المرئته: هل جائک 

 أحد؟ 

 قالت: جائنی شیخ صفته کذا وکذا کالمستخفه بشأنه. 

 قال: فما قال لک؟ 

 قالت: قال لی اقرئی زوجک السالم وقولی له: فلیغیر عتبه بابه . 

ه السالم( ما شاء اهلل أن یلبث، ثم استأذن ساره أن فطلقها وتزوج اخری. فلبث إبراهیم )علی

 یزور إسماعیل. 

 وأذنت له واشرطت علیه أن ال ینزل. 

 فجاء إبراهیم )علیه السالم( حتی انتهی إلی باب إسماعیل فقال المرأته: أین صاحبک؟ 
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 فقالت: ذهب یتصید وهو یجیء اآلن إن شاء اهلل فأنزل برحمک اهلل. 

 ضیافه؟ قال لها: هل عندک 

قالت: نعم فجائت باللبن واللحم. فدعا بالبرکه فلو جائت یومئذ بخبز أو بر أو شعیر أو تمر 

 لکان أکثر أرض اهلل برا وشعیرا وتمرا. 

 فقالت له: انزل حتی اغسل رأسک. 

فلم ینزل، فجائت بالمقام فوضعته علی شقه األیمن، فوضع قدمه علیه فبقی أثر قدمه علیه. 

فغسلت شق رأسه األیمن. ثم حولت المقام إلی شقته األیسر، فغلست شق رأسه األیسر فبقی 

 أثر قدمه علیه. 

 فقال لها: إذا جاء زوجک فاقرئیه السالم وقولی له: قد استقامت عتبه 

 242ص: 

 بابک. 

 فلما جاء إسماعیل وجد ریح أبیه فقال المرأته: هل جائک أحد؟ 

قالت: نعم شیخ أحسن الناس وجها وأطیبهم ریحا فقال لی کذا کذا وقلت له کذا وغسلت 

 رأسه وهذه موضع قدمیه علی المقام. 

 (1)فقال إسماعیل لها: ذلک إبراهیم)علیه السالم( 
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یه السالم( اسماعیل و هاجر را به مکه آورد و مدتی آن جا بودند وقتی حضرت ابراهیم )عل

طائفه جرهم یکی از دختران خود را به ازدواج حضرت اسماعیل در آوردند و هاجر مادر 

 اسماعیل وفات کرد. 

حضرت ابراهیم )علیه السالم( از ساره اجازه گرفت به دیدن آنها برود. او موافقت کرد و 

 ند. شرط کرد که آنجا نما

وقتی حضرت ابراهیم )علیه السالم( به مکه آمدند هاجر وفات کرده بود. از این رو، آن 

 حضرت به خانه اسماعیل رفت و به زن او فرمود: شوهر شما کجاست؟ 

 او گفت: اینجا نیست. رفته صید کند. 

روش اسماعیل این بود که از محدوده حرم خارج می شد و به صید می پرداخت و بعد 

ید بر می گشت. حضرت ابراهیم )علیه السالم( به آن زن فرمود: می توانی مهمانی از ص

 بکنی؟ 

گفت: من چیزی ندارم که مهمانی کنم و کسی هم که نزد من نیست. حضرت ابراهیم 

 )علیه السالم( فرمود: »وقتی شوهرت آمد، سالم مرا به او 

 243ص: 

 
 . 381و  380ص  1البیان: ج مجمع  -1

 برسان و به او بگو: آستانه خانه ات را تغییر بده!« و از آنجا رفت. 
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چون اسماعیل )علیه السالم( به خانه آمد بوی پدر را حس کرد و به همسرش گفت: آیا 

 کسی این جا آمد؟ 

 او گفت: پیرمردی آمد با این قیافه و خصوصیات آن حضرت را با تحقیر یاد کرد. 

 حضرت اسماعیل )علیه السالم( پرسید: به تو چه گفت؟ 

زن نقل کرد که او گفت: به شوهرت سالم برسان و به او بگو: آستانه خانه ات را تغییر 

 بده! 

حضرت اسماعیل )علیه السالم( با شنیدن این پیام از پدر بزرگوارش آن زن را طالق داد 

یه السالم( پس از مدتی، باز از ساره اذن و با زن دیگری ازدواج کرد. حضرت ابراهیم )عل

 گرفت که اسماعیل را زیارت کند. 

ساره موافقت کرد و شرط کرد که آن جا نماند. حضرت ابراهیم )علیه السالم( حرکت 

 کرد تا به خانه اسماعیل رسید و به زن او فرمود: شوهر شما کجاست؟ 

 به زودی می آید.  -او گفت: به صحرا رفته تا صید کند و به ان شاء اهلل 

 رحمت خدا بر شما باشد! پیاده شوید. 

 حضرت ابراهیم )علیه السالم( فرمود: می توانی مهمانی کنی؟ 

 او گفت: بلی. آن گاه شیر و گوشت برای آن حضرت آورد. 

 ه شما برکت دهد. حضرت ابراهیم )علیه السالم( هم دعا کرد که خدا ب
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 و اگر آن زن نان گندم و جو و خرما آورده بود، در مکه بیشتر از 

 244ص: 

 همه جا گندم و جو و خرما پیدا می شد. 

سپس آن زن به حضرت ابراهیم )علیه السالم( گفت: پیاده شوید تا سر شما را بشویم و 

 گرد راه از سر و رویتان بزدایم! 

 حضرت ابراهیم )علیه السالم( طبق قولی که به ساره داده بودند، از مرکب پیاده 

نشدند و به خانه نرفتند. از این رو، آن زن سنگی آورد و در طرف راست آن حضرت 

نهاد. آن حضرت پای راست بر آن سنگ نهاد و جای پایش در آن سنگ نقش بست. آن 

سنگ را به سمت چپ آن حضرت زن هم سمت راست سر آن حضرت را شست. سپس 

برد و آن حضرت پای چپ را بر آن گذاشت و اثر پای چپ آن بزرگوار بر روی سنگ 

 نقش بست. آن زن هم سمت چپ سر آن حضرت را شست. 

آن گاه به آن زن فرمود: وقتی همسرت آمد به او سالم مرا برسان و بگو: آستانه خانه ات 

 درست شد. 

السالم( آمد بوی پدرش را شنید و به همسرش گفت: کسی وقتی حضرت اسماعیل )علیه 

 این جا آمد؟ 
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گفت: آری؛ پیرمردی آمد که از مردم زیباروتر و از همه خوشبوتر بود. سپس آن چه 

گذشته بود شرح داد. و جای پای او را که بر روی سنگ نقش بسته بود به حضرت 

 اسماعیل )علیه السالم( نشان داد. 

 درم ابراهیم )علیه السالم( بود. اسماعیل گفت: او پ

 حدیث دوم در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده که امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 245ص: 

إن إبراهیم )علیه السالم( کان نازال فی بادیه الشام فلما ولد من هاجر إسماعیل اغتمت ساره 

 إبراهیم فی هاجر فتغمه.  من ذلک غما شدیدا ألنه لم یکن له منها ولد وقد کانت تؤذی

فشکا ذلک إلی اهلل تعالی فأوحی اهلل تعالی إلیه إنما مثل المرأه مثل الضلع المعوج إن 

ترکت استمتعت بها وإن أقمتها کسرتها ثم أمره أن یخرج إسماعیل وأمه عنها. فقال: یا 

 رب! إلی أی مکان؟ 

 فقال: إلی حرمی. 

براق فحمل هاجر وإسماعیل )علیه السالم( وکان فأنزل علیه جبرئیل )علیه السالم( بال

إبراهیم )علیه السالم( ال یمر بموضع حسن فیه شجر ونخل وزرع إال وقال: یا جبرئیل! إلی 

هاهنا؟ فقال: ال امض حتی وافی مکه فوضعه موضع البیت وقد کان عاهد ساره أال ینزل 

ألقت هاجر علی ذلک الشجر حتی یرجع إلیها، فلما نزلوا فی ذلک المکان کان فیه شجر ف

کساء کان معها فاستظلوا تحته فلما وضعهم وأراد االنصراف إلی ساره قالت له هاجر: یا 

 إبراهیم! 
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 تدعنا فی موضع لیس فیه أنیس وال ماء وال زرع؟ 

 فقال إبراهیم )علیه السالم( : الذی أمرنی أن أضعکم فی هذا المکان هو یکفیکم. 

لیهم فقال: »ربنا إنی أسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند ثم انصرف عنهم فالتفت إ

بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصاله فاجعل أفئده من الناس تهوی إلیهم وارزقهم من الثمرات 

 (1)لعلهم یشکرون.

 246ص: 

 
 . 37سوره ابراهیم، آیه  -1

فبقیت هاجر فلما ارتفع النهار عطش إسماعیل وطلب الماء فقامت هاجر فی الوادی فی 

 موضع المسعی فنادت هل فی الوادی من أنیس؟ 

فغاب إسماعیل عنها فصعدت علی الصفا ولمع لها السراب فی الوادی وظنت أنه ماء فنزلت 

لها السراب فی فی بطن الوادی وسعت فلما بلغت المسعی غاب عنها إسماعیل ثم لمع 

موضع الصفا فهبطت إلی الوادی تطلب الماء، فلما غاب عنها إسماعیل عادت حتی بلغت 

الصفا فنظرت حتی فعلت ذلک سبع مرات. فلما کان فی الشوط السابع وهی علی المروه 

نظرت إلی إسماعیل وقد ظهر الماء من تحت رجلیه فجمعت حوله رمال فإنه کان سائال 

 وله، فلذلک سمی زمزم. فزمته بما جعلت ح
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وکان جرهم نازله بعرفات فلما ظهر الماء بمکه وعکفت الطیر والوحوش علیه اتبعوها حتی 

نظروا إلی امرأه وصبی نازلین فی ذلک الموضع قد استظال بشجره قد ظهر الماء لهما قالوا 

 لهاجر: من أنت وما شأنک وشأن هذا الصبی؟ 

 رحمان وهذا ابنه. قالت: أنا أم ولد إبراهیم خلیل ال

 فقالوا لها: فتأذنین لنا أن نکون بالقرب منکم. 

ثم إنها استأذنت إبراهیم فأذن لهم فنزلوا بالقرب منهم فأنست هاجر وإسماعیل بهم، فلما 

رآهم إبراهیم )علیه السالم( فی المره الثالثه نظر إلی کثره الناس حولهم فسر بذلک سرورا 

علیه السالم( وکانت جرهم قد وهبوا إلسماعیل کل واحد شدیدا فلما ترعرع إسماعیل )

 منهم شاه وشاتین 

 247ص: 

وکانت هاجر وإسماعیل یعیشان بها. فلما بلغ مبلغ الرجال أمر اهلل عز وجل إبراهیم أن یبنی 

 البیت فقال: یا رب! فی أیه بقعه؟ 

 قال: فی البقعه التی أنزلت علی آدم القبه. 

فأضاء لها الحرم فلم تزل القبه التی أنزلها علی آدم قائمه حتی کانت أیام الطوفان أیام نوح 

)علیه السالم( فلما غرقت الدنیا رفع اهلل تلک القبه وغرقت الدنیا، فسمیت البیت العتیق، ألنه 

 أعتق من الغرق. 

 فلما أمر اهلل عز وجل إبراهیم أن یتخذ البیت فلم یدر فی أی مکان. 
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فبعث اهلل عز وجل جبرئیل )علیه السالم( فخط له موضع البیت. فأنزل اهلل علیه القواعد من 

الجنه وکان الحجر الذی أنزله اهلل علی آدم أشد بیاضا من الثلج فلما مسته أیدی الکفار 

 أسود. 

فبنی إبراهیم البیت ونقل إسماعیل الحجر من ذی طوی فرفعه فی السماء تسعه أذرع ثم 

ی موضع الحجر فاستخرجه إبراهیم ووضعه فی موضعه الذی هو فیه اآلن وجعل له دله عل

بابین باب إلی المشرق وبابا إلی المغرب یسمی المستجار. ثم ألقی علیه الشجر واإلذخر 

وعلقت هاجر علی بابه کساء. فلما بناه وفرغ منه حج إبراهیم وإسماعیل ونزل علیهما 

ویه فقال جبرئیل )علیه السالم( قم فارتو من الماء، ألنه لم جبرئیل )علیه السالم( یوم التر

 یکن بمنی وعرفات ماء فسمیت الترویه 

 لذلک. 

ثم قال إبراهیم )علیه السالم( لما فرغ من بناء البیت: )رب اجعل هذا بلدا آمنا وازرق أهله 

 من الثمرات من آمن منهم باهلل والیوم األخر ( 

 248ص: 

 (1)ب أی حببه إلی الناس لیعودوا إلیه( قال: من ثمرات القلو

حضرت ابراهیم )علیه السالم( در بادیه ای در شام بودند. وقتی آن حضرت از هاجر 

 فرزندی به نام اسماعیل یافت، همسر اول او به شدت غمگین شد؛ زیرا او دارای فرزند

نبود و او موجب اذیت حضرت ابراهیم )علیه السالم( درباره هاجر میشد و آن حضرت را 

 غصه دار می کرد. از این رو حضرت ابراهیم )علیه السالم( به خدا شکایت کرد. 
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خداوند به او وحی فرمود: متل زن مثل دنده کج است، اگر با او مدارا کنی از او استفاده 

 شوی و اگر بخواهی او را راست کنی شکسته می شود. خواهی برد و بهره مند می 

آن گاه خداوند به ابراهیم )علیه السالم( امر فرمود که اسماعیل و مادرش را به جای 

 دیگری ببرد. 

 ابراهیم )علیه السالم( از خدا پرسید: او را به کجا ببرم؟ 

خدا فرمود: او را به حرم امن من ببر و آن نخستین بقعه ای از زمین است که آن را آفریدم 

 و آن مکه است. 

خدای سبحان جبرئیل را با براق فرستاد و ابراهیم )علیه السالم( ،هاجر و اسماعیل را به 

 سوی مکه حرکت داد. 

خرما و زراعتی  حضرت ابراهیم )علیه السالم( به هر موضعی که آب و هوا و درخت

 داشت، می رسید می گفت: اینجا پیاده شویم؟ 

 جبرئیل می گفت: برویم تا رسیدند به جایی که جای بیت در مکه بود. 

 249ص: 

 
 . 61ص  1تفسیر قمی: ج  -1

که آن جا در آنجا فرود آمدند و حضرت ابراهیم )علیه السالم( با ساره عهد کرده بود 

نماند و به زودی برگردد. وقتی از براق پیاده شدند در این مکان دیدند درختی هست، 
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هاجر عبای خود را بر آن درخت انداخت و سایبانی درست شد که زیر آن سایه نشستند. 

وقتی که هاجر و اسماعیل اسکان پیدا کردند حضرت ابراهیم )علیه السالم( خواست 

ی ابراهیم! به ما در جایی اسکان دادی که نه انیسی هست و نه برگردد که هاجر گفت: ا

 آب و زراعتی. 

حضرت ابراهیم )علیه السالم( فرمود: خدایی که به من دستور داده شما را در این جا 

 بگذارم، او شما را کفایت می کند. 

ا! من آن گاه ابراهیم از مکه بازگشت و به آنان نگاه کرد و این آیه را خواند پروردگار

ذریه خود را در جایی قرار دادم که کشت و زرعی ندارد، کنار خانه تو که بیت اهلل الحرام 

است تا نماز را بر پا دارند. پس دلهای مردم را به آن ها متمایل قرار بده و روزی آنها را 

 از ثمرات قرار بده شاید شکر کنند.« 

زندش تنها ماندند. وقتی روز بلند حضرت ابراهیم )علیه السالم( حرکت کرد و هاجر و فر

شد و اسماعیل تشنه شد هاجر رفت در جایی که بین صفا و مروه بود قرار گرفت. ابتدا به 

کوه صفا رفت و از دور سرابی را دید، گمان کرد آب است، وقتی که نزدیک آن آمد، 

ت و دید آبی نیست. به طرف مروه رفت و اسماعیل را نمی دید، دوباره به صفا برگش

 هفت مرتبه بین صفا و مروه رفت و آمد و مرتبه هفتم که از صفا به 

 250ص: 

 مروه آمد به اسماعیل نگاه کرد و دید آبی از زیر دو پای او جاری شده است. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

هاجر نزد او آمد و ریگها را اطراف آن آب جمع کرد تا آبها پراکنده نشود. به همین 

 جهت آن آب، »زمزم« نامیده شد. 

هنگام قبیله جرهم در عرفات زندگی می کردند، وقتی آب زمزم پیدا شد حیوانات  در آن

غیر اهلی و پرندگان به طرف آن آب آمدند. این قبیله چون دیدند که حیوانات و پرندگان 

به آن سو می آیند آنها نیز آمدند و دیدند یک زن و یک کودک خردسال در اینجا 

ی قرار گرفته اند و آبی هم برای آنها پیدا شده زندگی می کنند و در زیر سایه درخت

 است. 

 به آنها گفتند: شما چه کسی هستید؟ و این بچه از کیست؟ 

هاجر گفت: من مادر این کودک هستم و او فرزند ابراهیم خلیل الرحمان است که 

خداوند امر فرموده مرا با این بچه به این جا بیاورد. گفتند: به ما اجازه می دهید که ما هم 

در نزدیکی شما ساکن شویم؟ او گفت: باید از حضرت ابراهیم )علیه السالم( اجازه 

 مانعی ندارد. بگیرم، اگر اجازه فرمود، 

 حضرت ابراهیم )علیه السالم( هم اجازه دادند. 

هاجر این اجازه را به آن ها ابالغ کرد و آنها هم آمدند و در همان نزدیکی هاجر خیمه 

 های خود را نصب کردند و هاجر و فرزندش اسماعیل به آنها انس گرفتند. 

 251ص: 

آمدند و جمعیت زیاد را در اطراف وقتی حضرت ابراهیم )علیه السالم( برای بار سوم 

آنان دیدند بسیار خوشحال شدند. با بزرگ شدن اسماعیل هر خانواده از آن طایفه یک 
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یا دو رأس گوسفند به او هدیه کردند و این وسیله خوبی برای معیشت هاجر و اسماعیل 

 شد. 

انه کعبه را وقتی اسماعیل بزرگ شد خداوند به ابراهیم )علیه السالم( امر فرمود که خ

بسازند و حضرت ابراهیم )علیه السالم( نمی دانستند که کدام قطعه از این زمین باید مکان 

 خانه خدا باشد. از این رو جبرئیل آمد و مکان بیت اهلل را معین کرد. 

ابراهیم )علیه السالم( با اسماعیل خانه را ساختند و این خانه ته ذرع از زمین ارتفاع دارد. 

نگام جبرئیل آمد و حجر األسود را به او نشان داد که آن را در جای معینی که در این ه

اآلن هست، نصب کنند. دو در هم برای کعبه قرار دادند؛ یکی به طرف شرق و یکی به 

 طرف غرب. 

آن دری که به طرف مغرب بود به نام مستجار نامیده شد. سپس با چوب درخت و گیاه 

هاجر هم پردهای بر در خانه آویزان کرد. وقتی ساخت  اذخر سقف خانه را پوشاند و

خانه خدا تکمیل شد، ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( حج به جا آوردند و جبرئیل 

روز هشتم ذی الحجه که روز ترویه است نازل شد و گفت: ای ابراهیم! آب بردار که در 

 رویه نامیدند. سرزمین مسنی و عرفات آب نیست. به همین جهت آن روز را ت

 آنان به طرف منی حرکت کردند و در آن جا خوابیدند و آن امتحانی 

 252ص: 
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که برای حضرت آدم )علیه السالم( بود مهم تر از آن را برای حضرت ابراهیم )علیه 

السالم( قرار دادند و حضرتش در آن امتحان بزرگ موفق و پیروز شدند. وقتی حضرت 

 بنای خانه خدا فارغ شدند این گونه دعا خواندند:  ابراهیم )علیه السالم( از

پروردگارا، این سرزمین را شهری امن قرار بده و به اهل آن، آنان که به خدا و روز 

 آخرت ایمان آورده اند، از ثمرات گوناگون مرحمت کن. 

حضرت )علیه السالم( فرمود: منظور از این ثمرات، ثمرات قلوب است؛ یعنی مردم مؤمن 

 را محبوب مردم دیگر شهرها قرار بده تا آنها به این شهر بیایند. شهر 

 حدیث سوم در کتاب »الکافی« چنین آمده است: 

 امام باقر یا امام صادق )علیه السالم( فرمود:

 إن اهلل أمر ابراهیم )علیه السالم( ببناء الکعبه وأن یرفع قواعدها ویری الناس مناسکهم. 

 لبیت کل یوم ساقا حتی انتهی إلی موضع الحجر األسود. فبنی إبراهیم واسماعیل ا

 قال أبو جعفر )علیه السالم( : فنادی أبوقبیس إبراهیم: إن لک عندی ودیعه. 

 (1)فأعطاه الحجر، فوضعه موضعه ؛

خداوند به حضرت ابراهیم )علیه السالم( فرمان داد که کعبه را بنا کنند و پایه های آن را 

 باال ببرند و مناسک حج را به مردم یاد بدهند. بر 

 253ص: 
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 . 4حدیث  20ص  4الکافی: ج  -1

ه را باال می بردند تا این که دیوار ابراهیم و اسماعیل هر روز به اندازه یک ساق دیوار خان

 به محل نصب حجر االسود رسید. 

حضرت امام باقر )علیه السالم( می فرماید: در این هنگام کوه ابوقیس فریاد زد که ای 

 ابراهیم، برای تو نزد من امانتی هست. 

 آن گاه حجر األسود را از کوه ابوقیس آوردند و در جای خود نصب کردند. 

 حدیث چهارم در »تفسیر العیاشی « آمده است. 

ثوری می گوید: از ابی جعفر امام باقر )علیه السالم( درباره مقام ابراهیم و اسماعیل 

 پرسیدم. فرمود: 

نزلت ثالثه أحجار من الجنه: الحجر األسود استودعه إبراهیم، مقام إبراهیم وحجر بنی 

 (1)اسرائیل 

سه سنگ از بهشت آمده است: حجر األسود که خداوند آن را به امانت نزد حضرت 

 ابراهیم سپرد، مقام ابراهیم و سومی حجر بنی اسرائیل است.

 چنین آمده است:  185، ص 4حدیث پنجم در فروع کافی، ج 

 المالئکه عند اهلل . کان حجر األسود ملک من عظماء

 حجر األسود در ابتدا، فرشته ای از بزرگان فرشتگان نزد خداوند بوده است. 
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 254ص: 

 
  93حدیث  59ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

 (126آیه )

 اشاره

وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهلل والیوم 

 (126اآلخر قال ومن کفر فأمتعه قلیال ثم أضطره إلی عذاب النار وبئس المصیر )

و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا، این سرزمین را شهر امنی 

ر کس از آنان که به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد، از ثمرات قرار ده و اهلش را ه

گوناگون روزی ده! خدا فرمود: به آن کس هم که کافر شود، بهره کمی خواهم داد؛ 

 سپس او را به سوی عذاب آتش می کشانم و چه بد سرانجامی است. 

 بهترین حدیثها در تفسیر آیه 

العیاشی« و تفسیر »الصافی« چنین نقل شده در تفسیر این آیه شریفه، حدیثی در تفسیر »

 است: 

عن عبد اهلل بن غالب عن أبیه عن رجل عن علی بن الحسین )علیهما السالم( فی قول 

إبراهیم )علیه السالم( : )رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 

 باهلل ( إیانا عنی بذلک وأولیائه وشیعه وصیه. 
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 کفر قامتعه قلیال ثم أضطره إلی عذاب النار (قال: )ومن 

 قال: عنی بذلک من جحد وصیه ولم یتبعه من أمته، وکذلک واهلل حال 

 255ص: 

 (1)هذه االمه

عبد اهلل بن غالب، از پدرش از مردی از امام زین العابدین )علیه السالم( نقل می کند که 

آن حضرت در باره سخن حضرت ابراهیم )علیه السالم( که گفت: پروردگارا! این 

سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را هر کس که به خدا و روز آخرت ایمان آورده، 

.« مقصود از آن اهل، ما و اولیای پیامبر و شیعیان وصی پیامبر از ثمرات گوناگون روزی ده

هستند و منظور از »کسی هم که کفر ورزد.« کسانی هستند که مخالف وصی پیامبر بودند 

 و آن بزرگوار را انکار نمودند و از او پیروی نکردند. به 

 خدا که حال این امت چنین است. 

یعنی به خدا سوگند، این دعا فقط شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( را 

شامل می شود و مخالفان اهل بیت که زیر چتر عصمت آنها نیستند، داخل در کسانی 

 هستند که کفر ورزیدند و آن گاه به یقین به عذاب آتش الهی خواهند رفت. 

 لی بن ابراهیم قمی این گونه آمده است:حدیث دیگری در تفسیر این آیه در تفسیر ع

عن هشام عن أبی عبداهلل )علیه السالم( قال: إن إبراهیم )علیه السالم( کان نازال فی بادیه 

 الشام إلی أن قال:
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فقال إبراهیم )علیه السالم( :لما فرغ من بناء البیت والحج قال: )رب اجعل هذا بلدا آمنا 

 هم باهلل والیوم اآلخر(وارزق أهله من الثمرات من آمن من

 256ص: 

 
  96حدیث  59ص  1، تفسیر العیاشی: ج 104ص  1تفسیر نور الثقلین : ج  -1

 (1)قال: »من الثمرات« القلوب أی حببهم إلی الناس لینتابوا إلیهم ویعودوا الیهم

 هشام می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 حضرت ابراهیم در یک قریه ای در شام بودند... تا این که فرمود: 

چون ابراهیم )علیه السالم( از بنای خانه خدا و از حج فارغ شد از خدا این گونه 

به اهل آن از نمرات بده آنهایی درخواست کرد: »پروردگارا! این شهر را امن قرار بده و 

 را که ایمان به خدا و روز آخرت دارند« 

حضرت فرمود: مراد از ثمرات در این آیه، ثمرات قلوب و دلهاست؛ یعنی آنها را محبوب 

 مردم قرار بده که مردم مرتب به سوی آنها در رفت و آمد باشند و نزد آنها بازگردند. 

 یر »مجمع البیان« در ذیل این آیه این گونه آمده است: حدیث دیگری در این زمینه در تفس

 امام صادق )علیه السالم( فرمود:

من دخل الحرم مستجیره به، فهو آمن من سخط اهلل عزوجل، ومن دخله من الوحش والطیر 

 (2)کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم؛
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کسی که به حرم پناه برد، از خشم خداوند در امان خواهد بود و هر حیوان غیر اهلی و 

 پرنده که وارد حرم شود از هجوم و اذیت دیگران در امان است تا از حرم خارج شود.

 257ص: 

 
 38ص  96بحار األنوار: ج  -1

 . 187ص  1، تفسیر الصافی: ج 385ص  1مجمع البیان: ج  -2

 حدیث دیگری در »مجمع البیان« ذیل این آیه چنین آمده است: 

 رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در روز فتح مکه فرمود: 

السماوات واألرض، فهی حرام إلی أن تقوم الساعه، لم إن اهلل تعالی حرم مکه یوم خلق 

 (1)تحل ألحد قبلی، وال تحل ألحد من بعدی ولم تحل لی إال ساعه من النهار، 

به راستی خدا روزی که آسمانها و زمین را آفرید مکه را حرم قرار داد. پس مکه حرم 

روز قیامت و از حرم بودن خارج نمی شود. بعد از من برای احدی و قبل از من است تا 

 برای احدی از حرم بودن خارج نشده است. 

عالم جلیل القدر شیخ طبرسی )رحمه اهلل(نگارنده »مجمع البیان« در این باره چنین می 

 نویسد: 
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السالم( حرم  روایات اصحاب ما داللت دارند که قبل از دعوت حضرت ابراهیم )علیه

امنیت داشته و با دعای حضرت ابراهیم )علیه السالم( امنیت و حرمت آن مورد تأکید قرار 

 گرفته است. 

بعضی گفته اند: حرم با دعای حضرت ابراهیم )علیه السالم( امنیت پیدا کرده و قبل از آن 

با دیگر زمین ها برابر بوده است. اینان به حدیثی استدالل کرده اند که از پیامبر اکرم 

 )صلی اهلل علیه و آله( نقل شده که حضرت فرمود: 

 (2)إن إبراهیم حرم مکه وإنی حرمت المدینه :

 حضرت ابراهیم مکه را حرم قرار داد و من مدینه را حرم قرار دادم. 

 258ص: 

 
 همان -1

 همان.  -2

 (127آیه )

 اشاره

 ( 127وإذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم )

وقتی ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه خدا را باال می بردند دعا می کردند و می گفتند: 

 پروردگارا، از ما قبول فرما که تو شنوا و بسیار دانا هستی؟ 
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 تفسیر روایی آیه 

در تفسیر ارزشمند »نورالثقلین« در تفسیر این آیه شریفه چند حدیث نورانی عالمه حویزی 

 نقل کرده که ما نیز آن احادیث را می آوریم. 

حدیث یکم. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی )رحمه اهلل (آمده است که امام صادق )علیه 

 السالم(فرمود: 

 السالم( أن یبنی البیت. لما بلغ إسماعیل مبلغ الرجال أمر اهلل إبراهیم )علیه 

 فقال: یا رب! فی أی بقعه؟ 

 قال: فی البقعه التی أنزلت علی آدم القبه فأضاء لها الحرم. 

فلم یدر إبراهیم فی أی موضع یبنیه، فإن القبه التی أنزلها اهلل علی آدم کانت قائمه إلی أیام 

ک القبه وبقی موضعها لم یغرق، الطوفان أیام نوح )علیه السالم( فلما غرقت الدنیا رفع اهلل تل

 ولهذا سمی البیت العتیق، ألنه اعتق من الغرق. 

فبعث اهلل جبرئیل فخط له موضع البیت، فأنزل اهلل علیه القواعد من الجنه وکان الحجر لما 

 أنزله اهلل علی آدم أشد بیاضا من الثلج، فلما ما مته أیدی الکفار سود. 

 259ص: 

الم( البیت ونقل إسماعیل )علیه السالم( الحجر من ذی طوی، فرفعه فبنی إبراهیم )علیه الس

فی السماء تسعه أذرع، ثم دله علی موضع الحجر فاستخرجه إبراهیم )علیه السالم( ووضعه 

 فی موضعه الذی هو فیه اآلن. 
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فلما بنی جعل له بابین: بابا إلی المشرق وبابا إلی المغرب، والباب الذی إلی المغرب یسمی 

 مستجار. ال

ثم القی علیه الشجر االذخر وعلقت هاجر علی بابه کساء کان معها وکانوا یسکنون 

 (1)تحته

 وقتی اسماعیل بالغ شد خداوند به ابراهیم )علیه السالم( امر فرمود خانه را بنا کند. 

 ابراهیم )علیه السالم( پرسید: خدایا! کجا خانه را بنا کنم؟ 

 خدا فرمود: در آن جایی که آدم فرود آمد و نورش حرم را روشن کرد. 

ن آن مکان تا روزگار ابراهیم )علیه السالم( آن موضع را نمی شناخت کجا هست، چو

قبل از طوفان موجود بود. وقتی طوفان زمان حضرت نوح )علیه السالم( آمد و دنیا غرق 

در آب شد خداوند آن قبه را به آسمان برد ولی جای آن قبه بود و غرق نشد و به همین 

 جهت به اسم »بیت العتیق« نامیده شد، برای این که این جا از غرق شدن آزاد شد. 

اوند جبرئیل را فرستاد که موضع و مکان بیت را به ابراهیم )علیه السالم( نشان پس خد

دهد و پایه های آن را از بهشت آوردند. وقتی خداوند حجر االسود را برای حضرت آدم 

 )علیه السالم( فرستاد، از برف 

 260ص: 

 
 . 376حدیث  129ص  1، تفسیر نور الثقلین : ج 61ص  1تفسیر قمی: ج  -1
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 سفیدتر بود، و چون دست های کار آن را لمس کرد، سیاه شد. 

حضرت ابراهیم )علیه السالم( خانه خدا را بنا می کرد و حضرت اسماعیل از ذی طوی 

ضرت ابراهیم )علیه سنگ می آورد و نه ذراع خانه را از زمین باال بردند. پس خداوند ح

السالم( را از مکان حجر االسود آگاه کرد و آن حضرت آن را استخراج کرد و در آورد 

و آن را در همان جایی که هم اکنون قرار دارد نصب کرد. چون خانه را ساخت، دو در، 

یکی به طرف مشرق و دیگری به طرف مغرب، برای آن قرار داد. دری که به طرف 

ر« نامیده می شد. سپس سقف خانه را با چوب درخت و گیاه اذخر مغرب بود »مستجا

پوشاندند و هاجر مادر اسماعیل عبایی را که در زیر آن سکونت می کردند بر در خانه 

 آویزان کرد. 

 حدیث دوم. در کتاب شریف »الکافی« چنین نقل شده است: 

 امام صادق )علیه السالم( در ضمن حدیثی فرمود: 

 له فی البناء قدم إبراهیم )علیه السالم( فقال: یا بنی! قد أمرنا اهلل ببناء الکعبه.  فلما أذن اهلل

 وکشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمر. 

 فأوحی اهلل تعالی إلیه: ضع بنائها علیه. 

وأنزل اهلل تعالی أربعه أمالک یجمعون إلیه الحجاره. فکان إبراهیم )علیه السالم( 

ه والمالئکه تناولهما حتی تمت اثنی عشر ذراعا وهیئا له بابین : وإسماعیل یضعان الحجار

 (1)بابا یدخل منه وبابا یخرج منه ووضعا علیه عتبه وشرجه من حدید علی أبوابه :
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 261ص: 

 
  203ص  4 الکافی: ج -1

چون خداوند به حضرت ابراهیم )علیه السالم( اجازه داد که خانه اش را بسازد، ابراهیم 

)علیه السالم( به مکه آمد و به فرزندش اسماعیل گفت: پسرم! خدا امر فرموده خانه کعبه 

که ویران شده بود . دوباره بسازیم و چون آوار برداری کردند، دیدند که جای خانه  -را 

 یکپارچه سرخی است.سنگ 

پس خدا به حضرت ابراهیم )علیه السالم( وحی فرمود که بنای خانه را روی این سنگ 

سرخ باال ببر و چهار فرشته فرستاد که سنگها را نزد او جمع کنند. فرشتگان سنگ ها را 

 به آن دو میدادند و آنها سنگها را کار می گذاشتند تا این که دوازده ذرع از زمین ارتفاع

پیدا کرد. دو در هم برای آن قرار دادند، یک در برای ورود و یک در برای خروج و 

برای آن درها در آستانه با سنگ قرار دادند و حلقه و دستگیره ای آهنی برای در درست 

 کردند. 

 حدیث سوم. امام صادق یا امام باقر )علیه السالم( فرمود: 

 وأن یرفع قواعدها، ویری الناس مناسکهم.  إن اهلل تعالی أمر إبراهیم ببناء الکعبه

 فبنی إبراهیم وإسماعیل البیت کل یوم ساقا حتی انتهی إلی موضع الحجر األسود. 

 قال أبو جعفر )علیه السالم(: فنادی أبوقبیس إبراهیم: إن لک عندی ودیعه. 
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 (1)فأعطاه الحجر فوضعه موضعه

به راستی خدای متعال به حضرت ابراهیم )علیه السالم( امر فرمود که خانه کعبه را بنا کند 

 و پایه های آن را باال ببرد و مناسک حج را به مردم 

 262ص: 

 
 . 368حدیث  137ص  1نور الثقلین : ج  -1

 بیاموزد. 

السالم( هر روز به اندازه یک ساق دیوار خانه را باال  حضرت ابراهیم و اسماعیل )علیهما

 می بردند تا به محل نصب حجر االسود رسیدند. 

امام باقر )علیه السالم( می فرماید: در این هنگام کوه ابوقیس ندا داد که ای ابراهیم، برای 

 تو پیش من امانتی است. 

رفت و حضرت آن را در سپس سنگ در اختیار حضرت ابراهیم )علیه السالم( قرار گ

 جای خود نصب کرد. 

 حدیث چهارم در »علل الشرایع« و »تفسیر العیاشی« این گونه نقل شده است: 

 امام صادق )علیه السالم( می فرمود: 
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إن اهلل عزوجل أنزل الحجر آلدم )علیه السالم( من الجنه وکان البیت دره بیضاء فرفعه اهلل 

هذا البیت، یدخله کل یوم سبعون ألف ملک ال یرجعون  إلی السماء وبقی اسه فهو بحیال

 (1)إلیه أبدا فأمر اهلل إبراهیم وإسماعیل به یبنیان البیت علی القواعد.

جر را از بهشت برای آدم نازل کرد و بیت و خانه خدا در همانا خداوند متعال سنگ ح

سفیدی بود. خداوند آن را به آسمان ها برد و آن، در آسمان مقابل این کعبه است که هر 

روزی هفتاد هزار فرشته داخل آن می شوند و خارج می شوند که گروهی که امروز 

وند. خداوند به حضرت داخل شدند دیگر نوبت پیدا نمی کنند که تا ابد داخل آن ش

ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که خانه کعبه را بر آن پایه هایی که مطابق آن در سفید و 

 نورانی است، بنا کنند. 

 263ص: 

 
 . 363حدیث  125ص  1، نور الثقلین : ج  1حدیث  399ص  2علل الشرایع : ج  -1

 حدیث پنجم در تفسیر »مجمع البیان« چنین آمده است: 

 امام باقر )علیه السالم( فرمود: 

إن إسماعیل أول من شق لسانه بالعربیه، وکان أبوه یقول له، وهما یبنیان البیت: یا إسماعیل! 

 حجرا.  هات ابن. أی أعطنی

 فیقول له إسماعیل بالعربیه : یا أبه! هاک حجرا. 
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 (1)فإبراهیم )علیه السالم( یبنی وإسماعیل یناوله الحجاره

 بی سخن گفت. حضرت اسماعیل نخستین کسی بود که زبانش به عر

آن گاه که مشغول ساختن کعبه بودند پدر بزرگوارش با زبان خودشان می گفت: سنگ 

 را به من بده، ولی اسماعیل با زبان عربی می گفت: این سنگ را بگیر. 

 حدیث ششم در تفسیر »نور الثقلین« در ذیل این آیه چنین آمده است: 

گرامیش )علیهم السالم( چنین نقل می محمد بن اسحاق می گوید: امام باقر از پدران 

 کند: 

إن اهلل عزوجل أوحی إلی جبرئیل )علیه السالم( :أنا اهلل الرحمان الرحیم إنی قد رحمت 

آدم و حوا لما شکیا إلی ما شکیا فاهبط علیهما بخیمه من خیم الجنه، فإنی قد رحمتهما 

 التی بین جبال مکه. (2)لبکائهما ووحشتهما ووحدتهما، فاضرب الخیمه علی النزعه 

 قال: والنزعه مکان البیت وقواعده التی رفعتها قبل آدم .

 فهبط جبرئیل علی آدم )علیه السالم( بالخمیه علی مقدار مکان البیت وقواعده فنصبها. 

 264ص: 

 
 .377حدیث  129ص  1، نور الثقلین : ج 388ص  1مجمع البیان: ج  -1

 النزعه: الطریق فی الجبل.  -2
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قال: وأنزل جبرئیل آدم )علیه السالم( من الصفا وأنزل حوا من المروه وجمع بینهما فی 

 الخیمه... ثم قال:

إن اهلل تبارک وتعالی أوحی إلی جبرئیل )علیه السالم( بعد ذلک أن اهبط إلی آدم وحوا 

 فنحهما عن مواضع قواعد بیتی وارفع قواعد بیتی لمالئکتی ولخلقی من ولد آدم .

جبرئیل )علیه السالم( علی آدم وحوا فأخرجهما من الخیمه ونحاهما عن نزعه البیت فهبط 

 ونحی الخیمه عن موضع النزعه... إلی أن قال:

فرفع قواعد البیت الحرام بحجر من الصفا، وحجر من المروه وحجر من طور سیناء، وحجر 

ه السالم( أن ابنه من جبل السلم وهو ظهر الکوفه، فأوحی اهلل عزوجل إلی جبرئیل )علی

 واتمه. 

واقتلع جبرئیل )علیه السالم( األحجار األربعه بأمر اهلل عزوجل من موضعها بجناحه، فوضعها 

حیث أمر اهلل تعالی فی أرکان البیت علی قواعده التی قدره الجبار جل جالله ونصب 

 أعالمها. 

بیس واجعل له بابین: بابا ثم أوحی اهلل عزوجل إلی جبرئیل: ابنه واتمه من حجاره من أبی ق

 شرقا وبابا غربا. 

 فأتمه جبرئیل )علیه السالم( ، فلما فرغ طافت المالئکه حوله. 

فلما نظر آدم وحوا إلی المالئکه یطوفون حول البیت انطلقا فطافا سبعه أشواط ثم خرجا 

 (1)یطلبان ما یأکالن 
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خداوند متعال به جبرئیل )علیه السالم( وحی فرمود که من خدای رحمان و رحیم هستم 

 و چون آدم و حوا به درگاه مسن شکوه کردند آنها را

 265ص: 

 
 . 364حدیث  125ص  1نور الثقلین : ج  -1

 مورد رحمت قرار دادم. 

پس خیمهای بهشتی برای آنان ببر، که من به جهت گریه و وحشت و تنهایی آنها بر آنها 

رحمت فرستادم و خیمه را در جایی بین کوههای مکه، نصب کن. جبرئیل )علیه السالم( 

خیمه را که به اندازه مکان کعبه بود، نزد حضرت آدم آورد و آن را در جای خانه نصب 

 کرد. 

وی کوه صفا بود و حوا را هم که روی کوه مروه بود آورد و آنها را جبرئیل آدم را که ر

در میان خیمه سکونت داد. پس از گذشت مدتی، خداوند به جبرئیل وحی فرمود که آدم 

و حوا را از جای خانه ام دور گردان و پایه های خانه ام را برای طواف فرشتگان و فرزندان 

 آدم باال ببر.

را جمع کرد و در جای دیگری نصب کرد. سپس پایه های خانه  جبرئیل نازل شد و خیمه

که در پشت  -خدا را با سنگ هایی که با بالش از کوه صفا، مروه، طور سینا و جبل سلم 

کنده و آورده بود، بنا کرد و سنگ ها را در همانجا که خداوند امر فرموده  -کوفه است 

 بود قرار داد. 
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ود که خانه را با سنگ هایی که از کوه ابوقبیس برمیداری آن گاه خدا به جبرئیل وحی فرم

تمام کن و دو در برای آن قرار بده، یکی در طرف شرق و دیگری را در طرف غرب. 

جبرئیل دستورات خدا را عملی کرد و خانه خدا تکمیل شد. در این هنگام فرشتگان 

 ا شروع مأمور شدند که خانه خدا را طواف کنند و آنان طواف خانه خدا ر

 266ص: 

 کردند. 

وقتی آدم و حوا طواف فرشتگان را مشاهده کردند هر دو در پی آنها شروع به طواف 

کردند و بعد از هفت شوط طواف از طواف خارج شدند و گرسنه شدند و در پی غذا 

 رفتند. 

 حدیث هفتم در تفسیر این آیه از کتاب شریف »الکافی« چنین نقل می شود: 

 طوالنی فرمود: ابوالحسن )علیه السالم( در ضمن حدیثی 

السکینه ریح تخرج من الجنه لها صوره کصوره وجه اإلنسان و رائحه طیبه وهی التی نزلت 

 (1)علی إبراهیم )علیه السالم( فأقبلت تدور حول أرکان البیت وهو یضع األساطین 

سکینه بادی است که از بهشت وزیدن می گیرد؛ صورتی مثل صورت انسان و بوی 

خوشی دارد. آن گاه که حضرت ابراهیم )علیه السالم( پایه های خانه را میگذاشت، سکینه 

 بر او نازل شد و شروع به گشتن دور خانه خدا کرد.... 
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کامل روشن شد و به بیان  با عنایت به این احادیث هفتگانه معنای این آیه شریفه به طور

 بیشتری نیاز ندارد. 

 267ص: 

 
 . 5ضمن حدیث  472ص  3الکافی: ج  -1

 (128آیه )

 اشاره

ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا أمه مسلمه لک وارنا مناسکنا وتب علینا إنک أنت 

 (128التواب الرحیم)

مان قرار ده و از دودمان ما نیز امتی مسلم به وجود آور که تسلیم پروردگارا! ما را مسل

دستورات تو باشند و مناسک حج و عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، که تو، 

 توبه پذیر و مهربان هستی. 

 مسلم یعنی چه؟ 

مفسران در تفسیر واژه »مسلم« وجوهی را ذکر کرده اند. بهترین وجهی که در این زمینه 

 مطرح شده از آیت اهلل طیب له است. وی می نویسد: 

 منظور از مسلم در این جا صاحب مقام تسلیم است که فوق مقام رضا، توکل و صبر است. 
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ت؛ بدون این که آن فرد زیرا صبر عبارت از تحمل مشاق عبادت و ترک معصیت و بالس

 بی تابی و ناسپاسی کند.

توکل همان واگذار کردن کارها به خداوند سبحان است؛ یعنی انسان مطابق دستور او 

 رفتار کند و به او اعتماد نماید. 

رضا یعنی انسان موافق طبع و میل با مشیت و اراده حق باشد؛ یعنی هر چه خدا برای او 

 بخواهد خشنود باشد.

یم این است که خودی در میان نبیند و انسان میلی در نفس نیابد، بلکه خود، اراده و تسل

 و میل خود را فانی در اراده حق ببیند و به مرتبه )وما تشاؤن إال أن 

 268ص: 

 برسد. (1)یشاء اهلل (

درگاه احدیت و مقربان پیشگاه ربوبیت است. از این رو حضرت  این مقام، مقام خاصان

ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( این مقام را از خداوند برای خود و بعضی از فرزندان 

 خود درخواست می نمایند. 

زیرا کلمه »من« در عبارت »من ذریتنا أمه مسلمه لک« برای تبعیض است و شامل همه 

ون آن بزرگواران می دانند همه فرزندان آنها الیق این مقام نبوده و فرزندان نمی شود؛ چ

به آن نخواهند رسید و در میان آنها مشرکان، بت پرستان و ستمکاران هستند، چنان که 

 در آیه دیگری می فرماید:
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 (2))قال ومن ذریتی قال ال ینال عهدی الظالمین (

ابراهیم عرض کرد: از دودمان من )نیز امامانی قرار بده خداوند فرمود: پیمان من به 

 ستمکاران نمی رسد. 

 منظور از امت چیست؟ 

 در روایتی آمده که زبیری می گوید: حضرت امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 مراد از امت حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( خصوص بنی هاشم است. 

از پرسش راوی و پاسخ حضرت امام صادق )علیه السالم( نیز استفاده می شود که مراد 

 ( هستند؛ زیرا راوی میپرسد: از بنی هاشم، خاندان عصمت و طهارت )علیهم السالم

 فما الحجه فی أمه محمد أنهم أهل بیته الذین ذکرت دون غیرهم؟ 

 269ص: 

 
 30سوره انسان، آیه  -1

 . 124سوره بقره، آیه  -2

به چه دلیل منظور از امامت حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( اهل بیت او هستند، نه 

 دیگران؟ 

حضرت در پاسخ او به این آیات استشهاد کرد؛ از جمله به این آیه استشهاد کرد که خدا 

 می فرماید: 
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 (1))واجنبنی وبنی أن نعبد األصنام( 

 و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار. 

 هم چنین به آیه دیگری که می فرماید: 

 (2))فمن تبعنی فإنه منی ( 

 هر کس از من پیروی کند از من است. 

طهیر آنان را از شرک و عبادت اصنام و هر گونه ضاللتی حضرت ابراهیم )علیه السالم( ت

 (3)درخواست می نمایند. زیرا سایر بنی هاشم با سایر امت چندان تفاوتی ندارند.

 مناسک یعنی چه؟ 

 )وأرنا مناسکنا (

مناسک جمع منسک اسم زمان یا مکان از نسک، یا اسم مصدر به معنای نسک است و 

 اصل نسک به معنای طریقه و روش عبادت و عمل است. 

 در آیه دیگری می فرماید: 

 270ص: 

 
 35سوره ابراهیم، آیه  -1

 .36همان آیه  -2
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 .. 7حدیث  154ص  24، بحار األنوار: ج 61ص  1تفسیر العیاشی: ج  -3

 (1))لکل أمه جعلنا منسکا هم ناسکوه (

 برای هر امتی طریقهای قرار دادیم، تا طبق آن مشی کنند. 

 و در سوره انعام می فرماید: 

 (2)ونسکی ومحیای ومماتی هلل رب العالمین (  )قل إن صالتی

بگو: نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار جهانیان 

 است. 

 د، مناسک حج باشد، به نظر می رسد در این آیه شریفه، منظور از مناسک به مناسبت مور

یا مناسک مکان های شریفی مانند مطاف، صفا، مروه، عرفات، مشعر و منی، و یا اعمال 

 و افعال حج، مثل: احرام، طواف، سعی، وقوف در مشعر و عرفات ، 

 رمی جمرات و سایر وظایف حج. 

ون احتمال هم می رود که منظور از مناسک، جمیع وظایف دینی و اعمال عبادی باشد؛ چ

 جمع مضاف، افاده عموم می کند. 

 چرا تقاضای توبه ؟ 

 )وتب علینا (
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با توجه به این عبارت توهم نشود که حضرت ابراهیم و اسماعیل )علیه السالم( معصیتی 

 را مرتکب شده اند که از خداوند طلب قبولی توبه می کنند. زیرا پیامبران 

 271ص: 

 
 .67سوره حج، آیه  -1

 . 162سوره انعام، آیه  -2

چ گونه معصیتی، نه کبیره و نه صغیره، از آنها صادر نمی شود؛ الهی معصوم هستند و هی

بلکه چون بنده به هر مقامی برسد باید خود را در پیشگاه خدای یگانه کوچک و ذلیل و 

مقصر در انجام عبادت بداند که آن طوری که سزاوار حق است رسم عبودیت را انجام 

اهلل علیه و آله( آمده است که  نداده است. در روایتی منسوب به پیامبر اکرم )صلی

 حضرتش در مقام مناجات عرض می کند: 

 (1)ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک

 آن چنان که سزاوار است، ما تو را نشناختیم و عبادتت نکردیم. 

قرآن و دعاهای وارده از ائمه معصوم )علیهم السالم( از این نوع عبارات  البته آیات شریفه

 پر است. 

 خدای توبه پذیر 

 )إنک أنت التواب الرحیم ( 
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 کلمه »تواب« صیغه مبالغه است؛ یعنی بسیار توبه پذیر. 

این فراز داللت دارد که خداوند بسیار توبه پذیر است، هر چند معصیت بزرگ و بسیار 

 ن مغفرت و آمرزش خدا از آن بزرگ تر است. باشد. چو

 گفتنی است که معنای »رحیم« در تفسیر »بسم اهلل« بیان شده است. 

 272ص: 

 
 . 292ص  66بحاراألنوار: ج  -1

 (129آیه )

 اشاره

ربنا وابعث فیهم رسوال منهم یتلوا علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم 

 (129إنک أنت العزیز الحکیم)

پروردگارا، در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند، و به 

ین تو غالب و آنها کتاب و حکمت بیاموزد، و آنها را پاکیزه و تزکیه کند؛ زیرا به یق

 حکیمی. 

 پیامبری از نسل ابراهیم )علیه السالم( 

 )ربنا وابعث فیهم رسوال منهم (
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این تتمه دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( درباره ذریه و نسل مسلمانان 

است. منظور از »رسول« پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبداهلل )صلی اهلل علیه و آله( است. 

ذریه ابراهیم و اسماعیل پیامبری جز آن بزرگوار نبوده و پیامبران بنی اسرائیل از  چون از

ذریه اسحاق و یعقوب بوده اند. از این رو در حدیثی که صاحب مجمع البیان« نقل کرده 

 حضرتش فرمودند: 

 (1)أنا دعوه أبی إبراهیم وبشاره عیسی

 من نتیجه استجابت دعای پدرم ابراهیم و بشارت عیسی هستم. 

 منظور از بشارت عیسی )علیه السالم( بشارتی است که قرآن می فرماید: 

 (2)) ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد( 

 و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است. 

 273ص: 

 
 ذیل آیه مورد بحث. 395ص  1مجمع البیان: ج  -1

 .6سوره صف ، آیه  -2

 تالوت کننده آیات قرآن 

 )یتلوا علیهم آیاتک (
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مراد از این آیات، آیات شریفه قرآن کریم است به قرینه کلمه »یتلوا« که فاعلش ضمیری 

است که به کلمه »رسوال« بر می گردد. »آیات« جمع مضاف است که افاده عموم می 

کند. بنابر این کسانی که همه آیات شریفه با جمیع خصوصیات آنها مانند ناسخ و منسوخ، 

ین، خاص و عام، مطلق و مقید، حقیقت و مجاز و شأن نزول محکم و متشابه، مجمل و مب

 و... بر آنان تالوت شده امیرمؤمنان علی )علیه السالم( و خاندان پاک آن بزرگوار هستند. 

این مطلب مؤید این است که مراد از »امه مسلمه لک« در آیه پیشین نیز همین خاندان 

 هستند. 

 تعلیم چیست؟ 

 ه ()ویعلمهم الکتاب والحکم

تعلیم غیر از تالوت است و شامل تفسیر و تأویل و علم بسه بسطون کتاب می شود. بدیهی 

است که دانستن قرآن با همه این خصوصیات از خصائص خاندان عصمت و طهارت 

)علیهم السالم( است و کسی دیگر نمی تواند ادعا کند که تمام آنها را می داند، مگر با 

 ؛ چرا که در روایتی می خوانیم: تعلم از این خاندان نورانی

 (1)إنما یعرف القرآن من خوطب به

 همانا قرآن را کسی می داند که به آن مخاطب شده است. 

 274ص: 

 
 . 238ص  24بحار األنوار: ج  -1
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 حکمت چیست؟ 

منظور از حکمت، علم به مصالح و مفاسد است و علم و آگاهی این خاندان به حکمت 

 و مصالح فردی و اجتماعی مسلم است. 

 تزکیه چیست؟ 

 )و یزکیهم (

تزکیه به معنای تطهیر از شرک، کفر، ضاللت، اخالق رذیله، صفات خبیثه و معاصی 

مان عصمت است که مفاد آیه شریفه تطهیر در کبیره و صغیره است. مرتبه اعالی آن ه

 سوره احزاب است. خدای سبحان درباره اهل بیت )علیهم السالم( می فرماید:

 (1))إنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا (

خداوند می خواهد هرگونه پلیدی و گناه را فقط از شما اهل بیت دور کند و کامال شما 

 را پاک سازد. 

عصمت از خصائص این خاندان است و این نیز مؤید دیگری بر اثبات مدعای پیشین 

 است که مراد از »امه مسلمه لک« اهل بیت )علیهم السالم( هستند. 

 طرح اشکال و پاسخ 

 ال کند و بگوید: آن اگر کسی اشک

اوال. پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( بر همه جن و انس تا روز قیامت مبعوث شده اند 

 و
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 275ص: 

 
 . 33سوره احزاب، آیه  -1

 وجهی برای اختصاص »امت مسلمه« به این خاندان نیست. 

ثانیا. در آیات دیگری نیز این خصوصیات پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( برای عموم ذکر 

شده به طوری که تخصیص در آن درست نیست، نظیر آیه ای که در سوره جمعه می 

 فرماید: 

)هو الذی بعث فی األمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم ویعلمهم الکتاب 

 (1)قبل لفی ضالل مبین «والحکمه وإن کانوا من 

و او کسی است که در میان امیین )اهل مکه رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را 

بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد هرچند 

 راهی آشکاری بودند. پیش از آن در گم

 در پاسخ این اشکال می گوییم:

کسانی که از ذریه حضرت ابراهیم و اسماعیل )علیهم السالم( نیستند و هم چنین کسانی 

که از ذریه آنها بوده و ایمان نیاورده اند به یقین از مورد آیه خارج هستند؛ زیرا خداوند 

 متعال می فرماید:

 )ومن ذریتنا أمه مسلمه لک (
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 از دودمان ما، امتی که تسلیم فرمانت باشند، به وجود آور . و

در این صورت مؤمنان از ذریه اسماعیل )علیه السالم( باقی می مانند و آنها نیز جز خاندان 

طاهرین از بنی هاشم نیستند که با این شواهد و قرائن و روایات وارده از مورد آیه خارج 

 می شوند. 

 276ص: 

 
 . 2سوره جمعه، آیه  -1

اما ذکر این خصائص برای »امیین؛ اهل مکه« یا عموم مؤمنان به مورد خاص ضرر نمی 

ذی مراتب است و مرتبه اعالی آنها  -زند؛ زیرا این امور به مانند سایر صفات حسنه 

 مخصوص این خاندان است. 

 أمت به چه معناست؟ 

 به معنای طائفه و گروه است، چنانکه در آیه شریفه ای در سوره هود می فرماید:امت 

 (1))قیل یا نوح اهبط بسالم منا وبرکات علیک وعلی أمم ممن معک (

و بر تمام امت هایی که با  به نوح گفته شد: ای نوح! با سالمت و برکاتی از ناحیه ما بر تو

 تواند، فرود آی. 
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در این آیه از قوم نوح )علیه السالم( به صیغه جمع یعنی امت ها تعبیر شده است، به این 

معنا که حضرت نوح )علیه السالم( بر همه آنها مبعوث بوده و به اصطالح همه آنها با نوح 

 )علیه السالم( بوده اند. 

رد هم اطالق می شود، مانند آیه شریفه سوره نحل که می بلکه بسا کلمه »امت« بر ف

 فرماید: 

 (2))إن إبراهیم کان أمه قانتا هلل ( 

همانا ابراهیم فرد مطیع و فرمانبردار خدا بود. بنابراین، دائره امت، سعه و ضیق دارد و هر 

 اسبت مقام، منظور می شود. جا به من

 277ص: 

 
 48سوره هود، آیه  -1

 . 120سوره نحل، آیه  -2

 عزیز به چه معنایی آمده؟ 

 )إنک أنت العزیز الحکیم (

 برای عزیز چند معنا ذکر شده است. 

 . قلت وجود، که گفته می شود: »هذا الشیء عزیز الوجود؛ این چیز کمیاب است«. 1

 . شریف و محترم، که می گویند: فالنی عزیز؛ یعنی شریف و محترم است. 2
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 . قهر و غلبه، مقابل زبونی و خفت. 3

 . قدرت و دقت در کار. 4

 اطالق همه این معانی بر خداوند عالم درست است. 

نیز از صفات ذات و حکمت از شؤون علم و به معنای علم به مصالح و کلمه »حکیم« 

 مفاسد امور است. 

 (130آیه )

 اشاره

ومن یرغب عن مله إبراهیم إال من سفه نفسه ولقد اصطقیناه فی الدنیا و إنه فی اآلخره لمن 

 (130الصالحین )

)یا خود را به و کسی از ملت و دین ابراهیم اعراض نمی کند مگر کسی که سفیه باشد، 

سفاهت زده باشد و ما ابراهیم را برگزیدیم و او در دنیا و در جهان آخرت از صالحان 

 است. 

 شأن نزول آیه 

 این آیه شریفه را با سه حدیث تفسیر می نماییم. در تفسیر »مجمع البیان« در 

 278ص: 

 ذیل این آیه چنین روایت شده است: 
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سلمه ومهاجرا إلی اإلسالم، فقال: لقد علمنا أن صفه  أن عبداهلل بن سالم دعا ابنی أخیه

 محمد )صلی اهلل علیه و آله( فی التوراه. 

 (1)فأسلم سلمه وأبی مهاجر أن یسلم. فأنزل اهلل هذه اآلیه:

عبداهلل بن سالم دو پسر برادر خود را به نام سلمه و مهاجر به اسالم دعوت کرد و گفت: 

ما می دانیم که ویژگی های محمد )صلی اهلل علیه و آله( در تورات آمده است. سلمه 

 ایمان آورد و مسلمان شد، ولی مهاجر ایمان نیاورد. در این هنگام این آیه نازل شد.

 )علیه السالم( چه کسانی هستند؟ منظور از ملت ابراهیم 

فیض کاشانی )رحمه اهلل(نیز در تفسیر »الصافی« از »محاسن« در این زمینه چنین نقل می 

 کند: امام سجاد )علیه السالم( فرمود: 

 (2)ما أحد علی مله إبراهیم إال نحن وشیعتنا وسائر الناس منها براء 

هیچ کس بر ملت و دین ابراهیم )علیه السالم( نیست مگر ما و شیعیان ما و بقیه مردم از 

 دین ابراهیم بری هستند. 

یعنی دیگران بر دین ابراهیم )علیه السالم( نیستند. از این آیه شریفه به ضمیمه این حدیث 

 می شود که غیر از شیعه، بقیه مردم سفیه هستند و به آنها سفیه  استفاده

 279ص: 

 
 . 396ص  1مجمع البیان: ج  -1
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 . 191ص  1، تفسیر الصافی : ج 554حدیث  147ص  1المحاسن : ج  -2

گفتن مطابق با واقع است؛ زیرا خدا آنها را با این صفت بد معرفی کرده است. البته معنای 

است، نه این که عقل ندارد و  سفیه در این جا؛ یعنی کسی که خودش را به نادانی زده

 دیوانه است. 

هم چنین فیض کاشانی )رحمه اهلل(در تفسیر »الصافی« از کتاب شریف »الکافی« از امام 

 (1)صادق و امام کاظم )علیهما السالم( نظیر حدیث پیشین را نقل می کند.

بنابر این، حدیث اول شأن نزول آیه را بیان می کند و حدیث دوم می فرماید که هیچ 

کس جز ما و شیعیان ما بر ملت ابراهیم )علیه السالم( نیستند و بقیه مردم از ملت ابراهیم 

)علیه السالم( هستند و به صراحت و روشنی این معنا را ثابت می کند که فقط اهل بیت 

علیهم السالم( و شیعیان آنها می توانند بگویند: ما پیرو ملت ابراهیم عصمت و طهارت )

)علیه السالم( هستیم و اگر دیگران ادعا کنند، آنها دروغگو هستند و در واقع آنها تابع 

 ملت ابراهیم )علیه السالم( نیستند. 

حرف »من« در عبارت »ومن یرغب« استفهام انکاری است. مفاد آن نفی است؛ یعنی ال 

 یرغب. 

رغبته اگر با حرف »فی« متعدی شود به معنای میل است؛ و اگر با حرف »عن« متعدی 

 شود به معنای اعراض است. 
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کلمه »ملت« به معنای دین و شریعت و مذهب آمده است که خداوند توسط پیامبران 

بندگان بیان می فرماید. گاهی کلمه »ملت« از روی مجاز بر مذاهب باطل نیز اطالق  برای

 می شود. 

 بعد از آن که خداوند سبحان در آیات پیشین راه و روش حضرت ابراهیم )علیه السالم(

 280ص: 

 
 . 191ص  1تفسیر الصافی : ج  -1

ه خلوص او را در مقام عبادت، دعا و خدمت به نوع ذکر فرمود، در را بیان فرمود و مرتب

مقام پیروی از او می فرماید: و به جز اشخاص سفیه و کم شعور از ملت او اعراض نمی 

 کنند. 

 سفیه و اقسام آن 

 سفیه بر دو قسم است: 

 .سفیه قاصر. 1

 .سفیه مقصر. 2

دارد، ولی مقصر تکلیف دارد که در این جا سفیه مقصر مراد است، چون قاصر تکلیف ن

تحقیق کند، اگر تحقیق نکرد او مقصر است. مسلما اگر تحقیق کند ملتی را جز ملت 

 ابراهیم )علیه السالم( انتخاب نمی کند. 
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کلمه »اصطفا« به معنای انتخاب است که خداوند می فرماید: ما ابراهیم را انتخاب کردیم 

ن است. چون او منتخب است و دعای او را که گفت: در دنیا و در آخرت نیز او از صالحا

 مستجاب کردیم. (1))رب هب لی حکما وألحقنی بالصالحین (

 281ص: 

 
  83سوره شعرا آیه  -1

 (131آیه )

 اشاره

 (131إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین )

 وقتی پروردگار به او گفت: تسلیم شو! گفت: تسلیم پرور دگار عالمیان هستم. 

 چرا ابراهیم )علیه السالم( برگزیده شد؟ 

این آیه شریفه علت اصطفای حضرت ابراهیم )علیه السالم( را بیان می کند. حضرت 

یم کامل و صرف تسلیم برای پروردگار عالمیان است. این تسلیم ابراهیم )علیه السالم( تسل

 بعد از مقام نبوت و پیامبری است و درجه ای بسیار باالتر که از مقام نبوت نیز باالتر است. 

 بعضی از مفسران گمان کرده اند که این مقام قبل از مقام نبوت بوده است. 

 است.  به نظر می رسد این گمان از چند جهت مورد تأمل
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نخست آن که انبیا و اولیای الهی از همان زمان تولد، بلکه در عالم روحانیت دارای مراتب 

ایمان، اسالم و معارف الهی بوده اند، چنانکه قرآن کریم درباره حضرت عیسی )علیه 

 السالم( آن گاه که در گهواره بودند این گونه می فرماید: 

  (1)بیا ()إنی عبداهلل آتانی الکتاب و جعلنی ن

 من بنده خدا هستم؛ او کتاب )آسمانی( به من داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است. 

 و درباره حضرت یحیی )علیه السالم( می فرماید: 

 282ص: 

 
 . 30سوره مریم، آیه  -1

 (1))وآتیناه الحکم صبیا( 

 و ما فرمان نبوت را در دوران کودکی به او دادیم. 

از سوی دیگر سه تن از امامان طاهرین )علیهم السالم( یعنی حضرت امام جواد، حضرت 

 األعظم )علیهم السالم( در دوران صباوت و کودکی بر امام هادی و حضرت بقیه اهلل

کرسی امامت نشستند. بنابراین، آنان طرفه العینی از اسالم خارج نبودند که بعد از آن 

 اسالم بیاورند. 
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دوم آن که سیاق کالم الهی چنین ظهور دارد که این خطاب به حضرت ابراهیم )علیه 

سالم و تسلیم کسی نمی تواند مورد وحی الهی قرار السالم( از طریق وحی بوده و قبل از ا

 گیرد. 

سوم آن که کلمه »إذ« در این آیه شریفه برای تعلیل است که علت اصطفا را اسالم و 

 تسلیم می داند و مجرد تسلیم و اسالم معمولی نمی تواند علت اصطفا باشد. 

ه در شأن پیامبران الهی بنابراین مراد از تسلیم و کلمه »أسلمت« همان مقام عالی است ک

 است و اسالم معمولی و عادی منظور نیست که بر دیگران اطالق می شود. 

در مورد وجه رجوع از خطاب به غیبت در کالم حضرت ابراهیم )علیه السالم( باید 

بگوییم: این گونه خطاب برای اظهار فروتنی و ذلت و خشوع بوده که خود را در مقابل 

 نسته، بلکه می گوید: من تسلیم پروردگار جهانیان هستم. خدا قابل تخاطب ندا

 283ص: 

 
 . 12همان آیه  -1

 (132آیه )

 اشاره

ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب یا بنی إن اهلل اصطفی لکم الدین فالتموتن إال وأنتم 

 (132مسلمون )
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و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به آن آیین حنیف وصیت کردند )و هر دو به فرزندان 

خود گفتند: فرزندان من، خداوند این آیین را برای شما برگزید؛ پس شما جز به آیین 

 اسالم از دنیا نروید. 

 وصیت یعنی چه؟ 

 در تفسیر این آیه شریفه دو بحث الزم است: 

 ه معناست؟ نخست این که وصیت به چ

وصیت در لغت به معنای پیوستن چیزی به چیز دیگری است. فقیه عالی قدر صاحب 

»جواهر الکالم« در این کتاب فقهی ارزشمند، وصیت را به عهد تفسیر نموده 

 منظور وصیت مصطلح است.ولی به نظر می رسد در این جا (1)است،

معنای عام وصیت، سفارش و اندرز و نصیحت و قرارداد و معاهده است، چنان که در 

 آیات متعدد در قرآن آمده است، از جمله آیه ای که در سوره نساء می فرماید: 

 (2))یوصیکم اهلل فی أوالدکم( 

 خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند. 

 284ص: 

 
  242ص  28جواهر الکالم: ج  -1

 . 11سوره نساء، آیه  -2
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 و آیه ای که در سوره عنکبوت می فرماید: 

 (1))ووصینا اإلنسان بوالدیه حسنا (

 ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. 

 و امثال این آیات که در قرآن مجید آمده است. 

 سفارش به دین حنیف 

 دوم آن که مرجع ضمیر »بها« چیست؟ 

احتمال دارد که مرجع ضمیر، کلمه و جمله باشد که حضرت ابراهیم بر زبان آورد؛ یعنی 

 »اسلمت لرب العالمین« و این همان مفاد آیه پیشین است. 

باشد؛ یعنی ملت و آیین  130احتمال هم می رود که مرجع ضمیر، کلمه »مله« در آیه 

م( فرزندان خود را به ملت حنیف حنیف، به این معنا که ابراهیم و یعقوب )علیهما السال

سفارش نموده اند. یعقوب بر ابراهیم عطف است؛ یعنی هر دو فرزندان خود را به ملت 

 حنیف سفارش فرموده اند. 

 مراد از دین، دین اسالم به معنای عام است که در آیه شریفه سوره آل عمران می فرماید: 

 (2))إن الدین عند اهلل اإلسالم (

 به راستی دین )مورد پذیرش در نزد خدا، اسالم است. 

 285ص: 
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  18سوره عنکبوت، آیه  -1

 .19سوره آل عمران، آیه  -2

 امر به موضوع اختیاری 

شود از مردن که غیر اختیاری است، نهی  اینک این پرسش مطرح است که چگونه می

 کرد؟ 

در پاسخ می گوییم: بازگشت این نهی به امر اختیاری است؛ یعنی نهی از ترک اسالم و 

 ترک اسالم امری اختیاری است. بنابراین تقدیر آیه این گونه می شود :

نی باشید تا )ألزموا اإلسالم لئال یقع موتکم إال فی هذا الحال؛ یعنی همیشه مالزم مسلما

 این که مرگ شما نباید مگر درحال مسلمانی( 

به اشاره متذکر می شویم که مرگ نسبت به زندگی نباتی و حیوانی، امر علمی است؛ 

یعنی زوال قوه رشد و نمو و انبات و زوال بخار متصاعد از قلب، عبارت از مرگ نباتی و 

انتقال از نشئه ای به نشئه ی حیوانی است. ولی مرگ نسبت به حیات انسانی عبارت از 

دیگر و از عالمی به عالمی دیگر است؛ یعنی انسان از دنیا به عالم برزخ منتقل می شود و 

به جای زندگی در دنیا در عالم برزخ زندگی می کند، نظیر انتقال از شهری به شهر دیگر 

 در عالم دنیا. 
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 (133آیه )
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 اشاره

أم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهک 

 (133وإله آبائک إبراهیم وإسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون )

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان 

پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت، ابراهیم خود گفت: پس از من، چه چیز را می 

 و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم. 

 این آیه درباره چه کسانی نازل شده است؟ 

در تفسیر این آیه شریفه حدیثی را از تفسیر »العیاشی« نگارندگان تفسیر الصافی« و تفسیر 

 ند. بنابر این روایت جابر می گوید: »نورالثقلین« نقل می کن

 از امام باقر )علیه السالم( از تفسیر این آیه پرسیدم. 

 حضرت فرمود: 

 (1)جرت فی القائم )علیه السالم( 

 این آیه درباره قائم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله( جاری است. 

 صاحب تفسیر »الصافی« بعد از نقل این روایت می نویسد: 

شاید مراد حضرت امام باقر )علیه السالم( این است که این برنامه در قائم آل محمد )صلی 

  علیه و آله( اهلل

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 287ص: 

 
، نور الثقلین : 192ص  1، تفسیر الصافی : ج 102حدیث  61ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

  1387حدیث  131ص  1ج 

جاری است و هر قائمی از آن بزرگواران در هنگام مرگ خود این جمالت را به فرزندان 

 (1)خود می گویند.

درباره این آیه در حدیث دیگر را نیز عالمه طباطبائی )رحمه اهلل(در تفسیر »المیزان« ذکر 

 د و می نویسد: می کن

 این دو حدیث مرتبه چهارم از اسالم و ایمان را ذکر می کنند. 

حدیث اول در »بحار االنوار« به نقل از »ارشاد القلوب« دیلمی با دو سند نقل شده و از 

 احادیث معراج است. در آن آمده است: 

 یا أحمد! هل تدری أی عیش أهنی؟ وأی حیاه أبقی ؟ 

 قال: اللهم ال. 

أما العیش الهنییء فهو الذی ال یفتر صاحبه عن ذکری وال ینسی نعمتی وال یجهل  قال:

 حقی، یطلب رضایی فی لیله ونهاره. 

وأما الحیاه الباقیه فهی التی یعمل لنفسه حتی تهون علیه الدنیا وتصغر فی عینه، وتعظم 

عملی به، اآلخره عنده ویؤثر هوای علی هواه ویبتغی مرضاتی ویعظم حق نعمتی ویذکر 
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ویراقبنی باللیل والنهار عند کل سیئه أو معصیه وینقی قلبه عن کل ما أکره ویبغض الشیطان 

 ووساوسه، وال یجعل إلبلیس علی قلبه سلطانا وسبیال. 

فإذا فعل ذلک أسکنت قلبه حب حتی أجعل قلبه وفراغه واشتغاله وهمه وحدیثه من النعمه 

قی وأفتح عین قلبه وسمعه حتی یسمع بقلبه وینظر التی أنعمت بها علی أهل محبتی من خل

 بقلبه إلی جاللی 

 288ص: 

 
 . 192ص  1تفسیر الصافی: ج  -1

وعظمتی وأضیق علیه الدنیا وأبغض إلیه ما فیها من اللذات وأحذره من الدنیا وما فیها کما 

 یحذر الراعی علی غنمه مراتع الهلکه. 

إذا کان هکذا یفر من الناس فرارا، وینقل من دار الفناء إلی دار البقاء، ومن دار الشیطان ف

 إلی دار الرحمان. 

 یا احمد! وزینه بالهیبه والعظمه. 

فهذا هو العیش الهنییء والحیاه الباقیه وهذا مقام الراضین. فمن عمل برضای ألزمه ثالث 

ال یخالطه النسیان، ومحبه ال یؤثر علی محبتی  خصال: اعرفه شکرا ال یخالطه الجهل، وذکر

 محبه المخلوقین. 
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فإذا أحبنی احببته وأفتح عین قلبه إلی جاللی وال أخفی علیه خاصه خلقی وأناجیه فی ظلم 

اللیل ونور النهار حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین ومجالسته معهم، وأسمعه کالمی وکالم 

ن خلقی، وألبسه الحیاء حتی یستحیی منه الخلق کلهم مالئکتی وأعرفه السر الذی سترته ع

ویمشی علی األرض مغفور له، وأجعل قلبه واعیه وبصیره وال أخفی علیه شیئا من جنه 

 والنار. 

وأعرفه ما یمر علی الناس فی القیامه من الهول والشده وما أحاسب به األغنیاء والفقراء 

لیه منکر ونکیره حتی یسأاله، وال یری غم والجهال والعلماء، وأنومه فی قبره، وأنزل ع

الموت، وظلمه القبر واللحد، وهول المطلع. ثم انصب له میزانه وأنشر دیوانه، ثم أضع کتابه 

 فی یمینه فیقرئه منشورا ثم ال اجعل بینی وبینه ترجمانا. فهذه صفات المحبین. 

 289ص: 

یا أحمد! اجعل همک هما واحدا واجعل لسانک لسان واحدا، واجعل بدنک حیا الیغفل 

 (1)أبدا، من یغفل عنی لم أبال فی أی واد هلک...

 اتر است؟ و چه حیاتی ماندگارتر است؟ ای احمد! آیا می دانی چه زندگی ای گوار

 حضرت عرض کرد: نه. 

خدا فرمود: اما زندگی گواراتر آن زندگی ای است که صاحب آن سستی در ذکر و یاد 

من نداشته باشد، نعمت های مرا فراموش نکند، به حق من جاهل نباشد و شبانه روز در 

 پی رضای من باشد. 
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دگی ای است که برای خودش کار کند )نه دنیای اما زندگی ماندگار و پایدار آن زن

فانی و ناپایدار( به طوری که دنیا برای او کم اهمیت و در چشمش کوچک باشد، آخرت 

در نزد او با عظمت جلوه کند، هوای مرا بر هوای نفس خود مقدم بدارد، رضایت مرا 

ه کرده ام، طلب کند، حق نعمت های مرا بزرگ بشمارد و متذکر باشد که من با او چ

شبانه روز در وقت گناه مراقب من باشد و دلش را از هر چه من دوست نمیدارم پاک 

سازد، بغض شیطان و وساوس او را داشته باشد، راهی برای نفوذ شیطان به قلبش باز نکند 

 و نگذارد شیطان بر قلب او مسلط شود. 

 ه طوری وقتی این کار را کرد محبت خود را در دل او ساکن می کنم، ب

 290ص: 
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که قلب او، فراغ او، اشتغال او، هم او و گفتار او همه متوجه محبت من می شود که آن 

ا قلبش را به اهل محبت خود داده ام و چشم و گوش دل او را باز می کنم تا این که ب

بشنود و با قلبش به جالل و عظمت من نگاه کند. دنیا را برای او تنگ می سازم و لذتهای 

آن را مغضوب او قرار می دهم و او را از دنیا و آنچه در آن است برحذر می دارم، همانند 

 چوپان که گوسفندان را از چراگاه خطرناک بر حذر می دارد. 

فرار می کند و از دار فنا به دار بقا و از خانه شیطان  وقتی این طور شد از مردم دنیاطلب

به خانه رحمان منتقل می شود. ای احمد! او را با هیبت و عظمت زینت میدهم. این همان 
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زندگی گوارا و زندگی باقی پایدار و این مقام و جایگاه اهل رضا است. کسی که طبق 

 رضای من عمل کند، سه خصلت به او می دهم: 

 او می دهم که با جهل آمیخته نباشد، شکری به 

 ذکر و یادی به او می دهم که با فراموشی توأم نباشد، 

 و محبتی به او می دهم که هیچ گاه محبت خلق را بر آن مقدم ندارد. 

وقتی او به من محبت پیدا کرد، من هم به او محبت پیدا می کنم و چشم دلش را به سوی 

خلقم را از او مخفی نمی کنم و در تاریکی شب و جالل خودم باز می کنم و خاصان 

روشنی روز با او نجوا می کنم، تا این که از سخن گفتن و مجالست با خلق خودداری 

کند و کالم خود و مالئکه ام را به او می شنوانم و سری که از دیگران مخفی کرده ام به 

 آفریدگان او یاد میدهم، و لباس حیا به او می پوشانم به طوری که همه 

 291ص: 

 از او حیا کنند. 

او روی زمین راه می رود در حالی که آمرزیده است و قلب و دل او را فهیم و با ظرفیت 

و با بصیرت قرار می دهم و هیچ چیز از بهشت و جهنم خود را بر او مخفی نمیسازم و 

ن و احوال قیامت و وحشت و سختی آن روز و محاسبه ثروتمندان و فقیران و جاهال

عالمان را به او معرفی می کنم، او را در قبر آرامش میدهم و نکیر و منکر از او سؤال می 

 کنند. شدت مرگ و تاریکی قبر و لحد و هول فردای قیامت را نمی بیند. 
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میزان سنجش اعمال او را نصب می کنم و نامه عمل او را به دست راستش میدهم، و او 

 از آن بین خود و او ترجمانی قرار نمی دهم. نامه را گشوده می خواند. پس 

 اینها صفات محبین خداوند است. 

ای احمد! قصد و زبان خود را یکی کن، و طوری زندگی کن که هرگز از من غفلت 

 نورزی که کسی که از من غافل باشد با کی ندارم که او در کدام وادی هالک شود. 

حدیث دوم در ذیل این آیه شریفه در »بحاراألنوار« از »الکافی« و »نوادر األخبار« راوندی 

 با سندهای گوناگون از امام صادق و امام کاظم )علیهما السالم( نقل شده 

است. اینک این حدیث را از کتاب شریف »الکافی« نقل می کنیم. حضرتش و می 

 فرماید: 

 علیه و آله( حارثه بن مالک بن النعمان األنصاری فقال له: استقبل رسول اهلل )صلی اهلل 

 292ص: 

 کیف أنت یا حارثه بن مالک؟ فقال: یا رسول اهلل! مؤمن حقا. 

 فقال له رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: لکل شیء حقیقه فما حقیقه قولک؟ 

فقال: یا رسول اهلل! عزفت نفسی عن الدنیا فأسهرت لیلی وأظمأت هواجری وکأنی أنظر 

إلی عرش ربی وقد وضع للحساب، وکأنی أنظر إلی أهل الجنه یتزاورون فی الجنه وکأنی 

 أسمع عواء أهل النار فی النار. 
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 (1)فقال له رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(:عبد نور اهلل قلبه، أبصرت فاثبت... 

ثه بن مالک بن نعمان انصاری رو به رو شد روزی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( با حار

 و فرمود: چطور هستی؟ 

 گفت: ای رسول خدا! مؤمن حقیقی هستم. 

 حضرت فرمود: هر چیزی حقیقتی و نشانی دارد، حقیقت و نشانه گفتار تو چیست؟ 

گفت: ای رسول خدا! خودم را از دنیا کنار کشیده ام و در نتیجه، شبها برای عبادت بیدارم 

ای گرم روزه می گیرم؛ گویی عرش پروردگارم را می بینم که برای حساب نهاده و روزه

شده و اهل بهشت را می بینم که با همدیگر در بهشت دیدار می کنند و ناله و فریاد اهل 

 جهنم را در جهنم میشنوم. 

 پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: حارثه بسنده ای است که خداوند دل او را 
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 نورانی کرده است. تو بصیرت پیدا کرده ای؛ بر همین حالت ثابت باش... 

 توضیح واژگان 
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کلمه »ام« برای اضراب و انکار است. به نظر می رسد این خطاب آنها بیهوده است و این 

 آیه در رد ادعای آنهاست و حال آن که علمی به آن نداشته و حاضر و شاهد نبوده اند. 

 واژه »شهداء« جمع شاهد به معنای حاضر است. 

»ما« استفهامیه که برای  »ما تعبدون من بعدی« حرف »ما« برای استفهام است. در این جا

غیر ذوی العقول است آمده و »من« استفهامیه نیامده که اکثر معبودهای اهل ضالل غیر 

ذوی العقول بوده اند؛ شاید به این دلیل که شامل هر دو؛ یعنی ذوی العقول و غیر آنها می 

 شود. 

 )نعبد إلهک وإله آبائک إبراهیم وإسماعیل وإسحاق (

ه کلمه »اب« بر »عم« اطالق شده است، زیرا اسماعیل عموی یعقوب در این فراز از آی

بوده است که از او تعبیر به پدر شده است. این حجتی است برای ما درباره »آذر« که 

عموی ابراهیم )علیه السالم( بوده و به این عنایت از او به »اب« تعبیر نموده، چنان که در 

 محل خود تذکر خواهیم داد. 

 حدا () إلها وا

کلمه »إلها« از جهت ادبی، حال و منصوب است و همان مفعول »نعبد« است. این قسمت 

 برای دفع این توهم است که امکان دارد که اله یعقوب غیر از اله آباء 

 294ص: 

 باشد، چنان که بت پرستان خدایان متعدد اتخاذ می نمودند. 
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 ) و نحن له مسلمون (

شوندگان نسبت به اوامر الهی است؛ یعنی عالوه بر این که  فعل »مسلمون« به معنای تسلیم

او را پرستش می کنیم، پرستش و عبادت ما مطابق با دستورات و نواهی او است که به 

وسیله پیامبران الهی به ما ابالغ می شود و ما نسبت به آن دستورات و شرایع سر تسلیم 

 د، عملی انجام نمی دهیم. فرود می آوریم و از پیش خود و مطابق هوای نفس خو

 (134آیه )

 اشاره

 (134تلک أمه قد خلت لها ما کسبت ولکم ماکسبتم وال تسئلون عما کانوا یعملون)

آنها گروهی بودند که در گذشتند و روزگار شان سپری شد. اعمال آنان، مربوط به 

خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست؛ و شما هیچ گاه مسئول اعمال آنها 

 نخواهید بود. 

 معانی مختلف امت 

 کلمه »أمت« در معانی مختلفی به کار رفته که عبارتند از : 

 گروه که در این آیه به همین معناست.  .به معنای جماعت و1

 .به معنای پیشوا و امام، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 2

 (1)) إن إبراهیم کان أمه قانتا (
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 همانا ابراهیم فرد مطیع و فرمانبردار خدا بود.

 . به معنای قامت که در شعر اعشی به این معنا آمده است آن جا که می گوید: 3

 وإن معاویه األکرمین 

 حسان الوجوه طوال األمم 

 ی گوید: . به معنای استقامت در دین و دنیا، نظیر شعری که نابغه سروده، آن جا که م4

 حلفت فلم أترک لنفسک ریبه 

 وهل یأثمن ذو أمه وهو طائع؟ 

 یعنی صاحب ملت و دین 

 . به معنای حین و زمان، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 5

 (1))وادکر بعد أمه أنا أنبئکم بتأویله فأرسلون ( 

عد از مدتی به یادش آمد و گفت من تأویل آن را به شما خبر می دهم؛ مرا به سراغ او و ب

 بفرستید.
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. به معنای اهل یک ملت و آیین و دین، چنان که گویند: امت موسی )علیه السالم( 6

 عیسی )علیه السالم( و امت محمد )صلی اهلل علیه و آله(. 

 معنای لغوی ات، قصد است؛ »أمه؛ قصده« 

منظور از آن امتی که در این آیه به آن اشاره شده اوالد ابراهیم )علیه السالم( ،اوالد 

 دوازده سبط بنی اسرائیل است که در زمان گذشته بوده اند. یعقوب و 

 قد خلت« یعنی در گذشته بوده اند و از دنیا رفتند. 

 )لها ما کسبت (

یعنی هر چه از خوبی ها و بدی ها داشتند مربوط به خود آنهاست و نتیجه اش به خود 

 آنها برمی گردد. 

 ) ولکم ما کسبتم (

 296ص: 

 
 45سوره یوسف، ایه  -1

 یعنی شما یهود و نصاری نیز هر چه عمل کنید، نتیجه اش به خود شما برمی گردد. 

 )وال تسئلون عماکانوا یعملون (

 یعنی شما مسؤول کارهای آنها نیستید و کارهای آنها هر چه بوده مربوط به خود آنهاست.
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 یک اشکال و پاسخ آن 

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: در روایاتی از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 

الم( و حضرت امام صادق )علیه السالم( نقل شده که ناصبی ها فدای شیعیان علی )علیه الس

و به جای آنها به جهنم می روند و حال آنکه صریح این آیات بلکه برهان (1)می شوند

 عدل، خالف آن را می گوید. 

الم گرفته شود. بر در جواب می گوییم: برهان عدل اقتضا می کند که حق مظلوم از ظ

این اساس، در مرحله اول اگر ظالم کار خوبی دارد، در عوض ظلمی که به مظلوم نموده، 

 حسنات وی را به او می دهند.

 اگر ظالم حسنه و کار خوبی ندارد، سیئات و گناهان مظلوم را بر او بار می کنند. 

تان و بستگان مظلوم را بر اگر ظالم حسناتی ندارد و مظلوم نیز سیئاتی ندارد، سیئات دوس

ظالم حمل می کنند. چون اهل کتاب و ناصبی ها بر پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و اوصیای 

طاهرین او ظلم نموده اند، و از طرف دیگر نه آنها حسناتی به اندازه ظلمشان دارند و نه 

ان را بر آنان حمل اینان سیئاتی، از این رو خداوند عادل سیئات دوستان و شیعیان این خاند

 (2)می کند و آنان را معذب به عذاب مضاعف می گرداند.

 297ص: 

 
 2. 210و  190و  189و  188ص  7بحار االنوار: ج  -1

این بحث را آیت اهلل طیب )رحمه اله(به تفصیل در کتاب کلم الطیب جلد سوم ص  -2

 ذکر کرده است.  227
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 آیه در پاسخ کیست؟ 

این آیه شریفه در پاسخ و رد یهود است که می گفتند: بیشتر پیامبران خدا از بنی اسرائیل 

بنی اسماعیل کسی جز محمد )صلی اهلل علیه و آله( ادعای نبوت نکرده  بوده اند و از

 است و این را باعث افتخار خود می دانستند. 

آیه شریفه در پاسخ آنها می فرماید: خوبی و صالح آنها به خودشان مربوط است و باعث 

تید؛ افتخار شما نیست و نتیجه ای برای شما ندارد، بلکه شما در گرو عمل خودتان هس

اگر خوب است نتیجه خوب آن به خود شما بر می گردد و اگر بد است، ضرر آن به 

 خود شما می رسد . 

 (135آیه )

 اشاره

 (135وقالواکونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل مله إبراهیم حنیفا وما کان من المشرکین )

و اهل کتاب گفتند: یهودی یا مسیحی شوید، تا هدایت یابید. بگو: بلکه از آیین حنیف 

 ابراهیم پیروی می کنیم که او بر حق است و هرگز از مشرکان نبود. 

 شأن نزول آیه 

 کریمه ابن عباس می گوید:  در شأن نزول این آیه

عبداهلل بن صوریا، کعب بن اشرف، مالک بن ضیف و جماعتی از یهودیان و مسیحیان 

 نجران با مسلمان ها مباحثه و مشاجره داشتند و هر فرقه ای گمان می کرد 
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 298ص: 

 که او سزاوارترین و نزدیک ترین فرقه به دین خداوند است. 

 ین پیامبر و کتاب ما تورات هم برترین کتاب هاست. یهودیها می گفتند: موسی برتر

 مسیحیان می گفتند: عیسی برترین پیامبر و کتاب ما انجیل هم برترین کتاب هاست.

هر دو طایفه هم به مؤمنان می گفتند: شما به دین ما در آیید و ملحق شوید. در این هنگام 

 خداوند متعال این آیه را نازل کرد. 

بن صوریا به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( گفت: هدایت آن است بعضی گفته اند: ا

 که ما برآنیم؛ پس تو یا محمد! از ما پیروی کن تا هدایت شوی. 

 (1)مسیحیان نیز همین گونه گفتند و خدای سبحان این آیه را نازل فرمود.

 حنیف چیست؟ 

 کلمه »حنیف« یعنی دین حق. 

و به  (2)ابن درید می گوید: حنیف یعنی کسی که از دینی به دین دیگری عدول کند 

این جهت دین حضرت ابراهیم را دین حنیفیه« می گویند؛ زیرا از یهودیت و نصرانیت 

 (3)عدول کرده است.

 قول دیگری در تعریف حنیف وجود دارد به این معنا که حنیف استقامت بر 

 299ص: 
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 . 402ص  1مجمع البیان: ج  -1

 ، ذیل آیه مورد بحث. 402ص  1مجمع البیان: ج  -2

 ، ذیل آیه مورد بحث. 402ص  1مجمع البیان: ج  -3

 ( 1دین مستقیم و راستین است و حنیفیه استقامت بر دین ابراهیم )علیه السالم( است.)

در حدیثی آمده است: بهترین ادیان نزد خدای تعالی دین حنیفیه آسان است و آن دین 

 ( 2پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است که حرج و سختی و ضیقی در آن نیست.)

 توضیح واژگان 

جزم فعل »تهتدوا« بنابر جواب و جزاء بودن آن برای »إن« شرطیه که پس از فعل امر مقدر 

 است و معنای آیه این گونه می شود: »إن تکونوا علی هذه المله تهتدوا«. . 

 برای نصب »مله ابراهیم« و جوهی ذکر شده است: 

ا هودا أو نصاری« این اول به تقدیر »اتبعوا« که مفعول »اتبعوا« باشد. چون معنای »کونو

 است: »اتبعوا الیهودیه او النصرانیه؛ از یهود یا نصاری متابعت کنید.« 

 خدا می فرماید: ملت ابراهیم را متابعت کنید که حنیف است. 

 دوم بنا بر حذف »نتبع« گویا گفته اند: »بل نتبع مله ابراهیم«. 

مضاف که »اهل« باشد حذف شده سوم بنا براین تقدیر: »بل نکون اهل مله ابراهیم« پس 

و مضاف الیه که »مله« باشد به جای آن نشسته و اعراب آن را گرفته است، نظیر آیه ای 
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که می فرماید: )وسئل القریه که تقدیر آن چنین است: »..أهل القریه؛ از اهل آن شهر 

 (1)بپرس.« 

 به نظر می رسد عامل در کلمه »مله« همان »کونوا« باشد که از جمله قبل 

 300ص: 

 
 . 82سوره یوسف، آیه  -1

 استفاده می شود و »مله« منصوب به نزع خافض است و تقدیر چنین می شود: 

 . قل: یا محمد! بل کونوا علی مله إبراهیم حنیفا تهتدوا

 بگو: ای محمد! بلکه بر ملت حنیف ابراهیم باشید تا هدایت یابید. 

 حنیف« بنابر حال بودن منصوب است. 

 بنابر آنچه گفته شد. معنای آیه این گونه می شود: 

 وقالوا یعنی قالت الیهود: کونوا هودا و قالت النصاری: کونوا نصاری. 

هر کدام از این دو طائفه به دین خود این تفصیل از کلمه »او« استفاده می شود؛ یعنی 

 دعوت می نمودند و هدایت یافتن را به پیروی از دین خود منوط می دانستند. 

 چرا یهودیان، یهود و هود نامیده شدند؟ 

 اینک این پرسش مطرح است که چرا یهودیان یهود و هود نامیده شدند؟ 
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در پاسخ می گوییم: به وجه تسمیه پیروان موسی )علیه السالم( ؛ یعنی یهود و هود و هم 

اشاره (1)چنین پیروان مسیح به نصاری در ذیل آیه شریفه »إن الذین آمنوا والذین هادوا( 

 (2)شده است.

 در کتاب »مجمع البحرین« روایت شده که امام صادق )علیه السالم( فرمودند: 

 (3)سمی قوم موسی الیهود لقوله تعالی: ) إنا هدنا إلیک ( 

 301ص: 

 
 . 62سوره بقره، آیه  -1

 از همین تفسیر. 439 - 438ر. ک: جلد دوم ص  -2

  442ص  4مجمع البحرین : ج  -3

 آیه شریفه است که می فرماید: این جمله مقول قول موسی )علیه السالم( در 

 (1)) واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفی اآلخره إنا هذنا إلیک ( 

 برای ما، در این دنیا و سرای دیگر، نیکی مقرر فرما که ما به سوی تو بازگشته ایم. 

 هم چنین حضرت امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 (2)سمی النصاری نصاری لقول عیسی )علیه السالم( : ) من أنصاری إلی اهلل (

 و این سخن اشاره به آیه شریفه ای است که می فرماید: 
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 (3)) فلما أحس عیسی منهم الکفر قال من أنصاری إلی اهلل ( 

 هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت: کیست که باور من به سوی خدا

 گردد؟ 

 ادعای بی دلیل اهل کتاب 

 بدیهی است که دعوای یهود و نصاری ادعایی است بدون شاهد و بی دلیل؛ 

زیرا کفریات و ضالالتی که در کتاب های دینی خود درباره خدا و پیامبران آورده اند 

 بت و شرک حتی و بزرگ معاصی نسبت خدا، به کذب و جهل و عجز دادن نسبت –

ران الهی، قول به الوهیت و پسر خدا بودن حضرت مسیح )علیه السالم( و پیامب به پرستی

 امثال اینها، برهان واضحی بر کذب ادعای آنهاست. این موارد به 

 302ص: 

 
 .156سوره اعراف، آیه  -1

 .320ص  4مجمع البحرین : ج  -2

 . 52سوره آل عمران، آیه  -3

 (1)کتاب های اصول عقاید علمای شیعه ذکر شده است. تفصیل در

 )قل بل مله إبراهیم حنیفا (
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مراد از ملت ابراهیم، همان اسالم است و دین مقدس اسالم از ابراهیم )علیه السالم( گرفته 

 شده است، چنان که در آیه شریفه ای می فرماید: 

 (2))ثم أوحینا إلیک أن اتبع مله إبراهیم حنیفا..... ( 

آن گاه بر تو وحی کردیم از آیین حنیف ابراهیم پیروی کن که او هرگز به خدای یکتا 

 شرک نیاورد. 

 دین مستقیم یعنی چه؟ 

حنیف به معنای مستقیم و راستین و مایل به طرف حق است و دین مستقیم، دینی است 

ه کمترین اعوجاج و انحراف از حق و حقیقت در اعتقادات و دستورات اخالقی و ک

احکام آن یافت نشود و احکام آن موافق حکمت و مصلحت باشد. این خاصیت تنها در 

 دین اسالم است. 

 )وما کان من المشرکین (

این جمله تعریض بر یهود و نصاری است که تصریح یا تلویحا برای خدا شریک قائل 

 ده اند، چنان که یهود گفتند: عزیر پسر خدا است. ش

و نصاری گفتند: عیسی پسر خدا است. فراتر این که آنان در کلمات خودشان الوهیت را 

 متشکل از »اب، ابن و روح القدس« می دانند و این سه اقنوم را در عین 

 303ص: 
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 - 274ص  1این زمینه مراجعه شود به کتاب کلم الطیب : ج  برای آگاهی بیشتر در -1

289 . 

 . 123سوره نحل، آیه  -2

 این که سه تا هستند، یکی می دانند. 

هم چنین در بین کلمات تورات، مطالب شرک آمیز بسیاری است، نظیر داستان حضرت 

آدم و خوردن او از درخت عقل که از قول خدا می نویسند: و اگر از درخت حیات 

 بخورد مانند ما می شود. 

هم چنین در تورات، خدا را خدای موسی و موسی را خدای هارون و هارون را خدای 

و امثال این موارد. در صورتی که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، و یعقوب فرعون دانسته اند 

و اسباط )علیهم السالم( بر دین توحید و یکتاپرستی بودند و فرزندان خود را به توحید 

 وصیت می نمودند، چنان که در آیات پیشین بیان شد. 

السالم( و به راستی چه بسیاری از آیات شریفه قرآن در شأن حضرت ابراهیم )علیه 

توصیف یکتاپرستی او و احتجاج او با مشرکان و بت پرستان وارد شده، بلکه حضرت 

ابراهیم )علیه السالم( پرچمدار توحید بوده و همه مراتب آن را طی نموده و امتحانات 

 الهی آن بزرگوار در این باره در کتاب های اخبار مسطور است. 

 خداوند متعال در این باره می فرماید: 

 (1))قلنا یا نارکونی بردا وسالما علی إبراهیم ( 

 ما خطاب کردیم که ای آتش! برای ابراهیم سرد و سالم باش. 
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 امام صادق )علیه السالم( در ذیل این آیه چنین می فرماید: 

فی المنجنیق وأرادوا أن یرموا به فی النار أتاه جبرئیل  لما أجلس إبراهیم )علیه السالم(

 فقال: السالم علیک یا إبراهیم ورحمه اهلل وبرکاته ألک حاجه؟ 

 304ص: 

 
  69سوره انبیاء، آیه  -1

  (1)قال: أما إلیک فال 

وقتی ابراهیم )علیه السالم( را در منجنیق قرار دادند، و خواستند در آتش افکنند، جبرئیل 

نزد او آمد و گفت: سالم بر تو ای ابراهیم و رحمت و برکات خدا بر تو باد، آیا حاجتی 

 داری؟ 

 گفت: به تو، نه. 

البته روشن است که حضرت ابراهیم )علیه السالم( در مرتبه توحید به چه پایه ای رسیده 

که در چنین موقعیت حساسی از اظهار حاجت به غیر خدا دوری می جوید و جز خدا 

 کسی مورد نظر و توجه او نیست. 

 کلمه »حنیف« و دیدگاه های چهارگانه 

درباره »حنیفیه« چهار قول و دیدگاه وجود دارد که نگارنده »مجمع البیان« آنها را در جلد 

 یک، ذیل همین آیه چنین ذکر کرده است: 
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. مراد از حنیفیه، حج خانه خداوند متعال است. این قول ابن عباس، حسن و مجاهد 1

 است. 

 . پیروی از حق است. این قول مجاهد است. 2

روی از ابراهیم )علیه السالم( در آنچه از شریعت آورده و با آنها امام مردم . متابعت و پی3

 شده است، نظیر انجام حج، ختنه و موارد دیگر از شرایع اسالم 

. به معنای اخالص در اقرار به ربوبیت فقط برای خدای متعال و اذعان به عبودیت فقط 4

 برای او. 

 305ص: 

 
 . 72ص  2تفسیر قمی: ج  -1

 (136آیه )

 اشاره

قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلینا وما أنزل إلی إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب واألسباط 

وما أوتی موسی وعیسی وما أوتی النبیون من ربهم ال تفترق بین أحد منهم ونحن له 

 (136مسلمون )

به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و بگویید: ما به خدا ایمان آورده ایم و 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردیده و به آنچه به موسی و 
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عیسی و پیامبران )دیگر( از طرف پروردگار داده شده است، نیز ایمان آورده ایم؛ میان 

 ا تسلیم هستیم. هیچ یک از آنها فرق نمی گذاریم، و در برابر فرمان خد

 منظور از ایمان به خدا چیست؟ 

در تفسیر این آیه شریفه حدیثی در تفسیر »الصافی« از کتاب »الکافی« این گونه نقل شده 

 است: 

 امام باقر )علیه السالم( فرمود:

إنما عنی بذلک علیا وفاطمه والحسن والحسین )علیهم السالم( وجرت بعدهم فی األئمه 

 (1))علیهم السالم( 

مراد از خطاب شوندگان به: »قولوا آمنا باهلل؛ بگویید: به خدا و ایمان آورده ایم« علی، 

 فاطمه، حسن و حسین )علیهم السالم( هستند و بر بقیه 

 306ص: 

 
 . 143ص  1، تفسیر الصافی: ج 19حدیث  415ص  1الکافی: ج  -1

 ائمه )علیهم السالم( نیز منطبق می شود... 

حدیث دیگری در این باره در تفسیر »العیاشی« از فضل بن صالح از بعضی اصحاب نقل 

 شده که حضرتش فرمود: 
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نتم به فقد اهتدوا ( سائر فهم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله( وقوله: ) فإن آمنوا بمثل ما آم

 (1)الناس؛

 منظور از خطاب شوندگان به: »بگویید: به خدا و... ایمان آورده ایم« 

»اگر آنها نیز به آنچه شما به آن آل محمد )علیهم السالم( هستند و منظور از آیه بعد: 

 ایمان آورده اید، ایمان بیاورند« دیگر مردم هستند. 

 عیاشی حدیث دیگری را در این باره نقل می کند. او می گوید: 

 عن أبی جعفر )علیه السالم( فی قوله: ) أمنا باهلل وما أنزل إلینا(

السالم( وجرت بعدهم فی قال: إنما عنی بذلک علیا والحسن والحسین وفاطمه )علیهم 

 األئمه. 

قال: ثم یرجع القول من اهلل فی الناس فقال:) فإن آمنوا ( یعنی الناس ) بمثل ما آمنتم به 

(یعنی علیا والحسن والحسین واألئمه من بعدهم )فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فی شقاق 

 (2)و(

 هم چنین در تفسیر »الصافی« از »الخصال« شیخ صدوق )رحمه اهلل(چنین آمده است: 

فیما علم أمیر المؤمنین )علیه السالم( أصحابه: إذا قرأتم: )قولوا آمنا ( فقولوا: آمنا... 

 مسلمون؛ 

 307ص: 
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 .355ص  23، بحار األنوار: ج 105حدیث  61ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

  62ص  1تفسیر العیاشی: ج  -2

)علیه السالم( به اصحاب خود یاد دادند، آمده است: هرگاه  در میان آنچه امیرمؤمنان علی

 این آیه را قرائت کردید، بگویید: »به خدا ایمان آوردیم.« 

در این زمینه در کتاب »من ال یحضره الفقیه« نیز در ضمن وصایای امیرمؤمنان علی )علیه 

 السالم( به فرزندش محمد بن حنفیه چنین آمده است: 

اإلقرار والتعبیر عن القلب بما عقده علیه، فقال عزوجل: )قولوا آمنا باهلل وفرض علی اللسان 

 (1)وما أنزل إلینا...( 

 خداوند بر زبان، اقرار و اظهار عقیده و پیوند قلبی را الزم نموده و فرموده است: »بگویید:

 ما به خدا و آنچه به سوی ما نازل کرده، و.... ایمان آورده ایم. 

 منظور از اسباط چه کسانی هستند؟ 

منظور از اسباط، پیامبرانی هستند که از فرزندان و احفاد یعقوب بوده اند، نه همه فرزندان 

بر دیگر، یعقوب؛ زیرا همه آنها معصوم نبوده اند، و به قرینه ابراهیم و اسماعیل و دو پیام

نزول فقط در مورد نبی اطالق می شود. پس در این جا اسباطی که نبی بودند مراد هستند، 

 نه غیر آنها. 

بنابر این، این آیه دستوری از جانب خداوند متعال به معصومین )علیهم السالم( است که 

ر مردم از آنها اطاعت کنند که هدایت کامل همان اطاعت از آن بزرگواران است و اگ
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مردم اطاعت نکردند در شقاق و کفر خود باقی خواهند ماند و ضرری به معصومین 

 )علیهم السالم( نخواهد خورد؛ چون آنها در کفالت و حمایت خدای سبحان هستند. 

 308ص: 

 
  627ص  2من ال یحضره الفقیه: ج  -1

 (137آیه )

 اشاره

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فی شقاق فسیکفیکهم اهلل وهو 

 (137السمیع العلیم )

اگر آنها نیز به مانند آنچه شما به آن ایمان آورده اید، ایمان بیاورند، هدایت یافته اند و 

می کند؛ و او  اگر سرپیچی کنند، از حق جدا شده اند و خداوند، شر آنها را از تو دفع

 شنونده و داناست. 

 مکمل آیه پیشین 

این آیه شریفه مکمل آیه پیشین است. خداوند می فرماید که اگر مردم ایمان آورند به 

مثل ایمان محمد و آل محمد )علیهم السالم( آنها هدایت شده اند و اگر پشت کنند، 

رری نمی خورد؛ زیرا شما هدایت نشده و در کفر باقی بمانند و در این صورت، به شما ض

در حمایت خداوند هستید و او شنوا و داناست. سخنان شما را می شنود و علم کامل به 

 اخالص شما خاندان دارد. 
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 وعده نصرت، معجزه قرآن 

جمله )فسیکفیکهم اهلل( وعده نصرت و یاری به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و اهل 

الم( است. این یکی از معجزات باهر قرآن است که با بیت عصمت و طهارت )علیهم الس

وجود قلت عدد مسلمانان و کمی مال و قدرت جنگی آنها و کثرت مشرکان و یهود و 

نصاری و قوت و قدرت آنها، خداوند به پیامبرش وعده نصرت و کفایت شر آنان را داد 

 و وعده الهی هم واقع شد و مسلمانان بر همه آنها غالب گردیدند.

 309ص: 

 (138آیه )

 اشاره

 (138صبغه اهلل ومن أحسن من اهلل صبغه ونحن له غابدون )

این ایمان، رنگ الهی است و کیست که از خدا بهتر رنگ آمیزی کند؟! و ما او را عبادت 

 می کنیم. 

 منظور از صبغه الهی چیست؟ 

معنای  واژه »صبغه« به معنای نوعی رنگ آمیزی است. »صباغ« یعنی رنگ زن و رنگ

وسیعی دارد؛ هم رنگ های ظاهری را شامل می شود و هم رنگهای باطنی را که عبارت 

 از ایمان، عقاید، صفات، اخالق و ملکات است. 
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مراد از »صبغه اهلل« در این آیه، همان ایمان به مطالب یاد شده در آیه پیشین است و این 

 رنگ الهی است که به مؤمنان زده است.

ه این صبغه الهی را معنا می کند حدیثی است که در تفسیر »العیاشی« بهترین حدیثی ک

 نقل شده است. 

عمر بن عبدالرحمان بن کثیر هاشمی، غالم امام باقر)علیه السالم( می گوید: امام صادق 

 )علیه السالم( درباره این آیه فرمود: 

 (1)معرفه أمیر المؤمنین بالوالیه فی المیثاق 

 منظور از صبغه الهی، رنگ آمیزی مؤمنان به والیت در عالم عهد و میثاق است. 

 آری، بقیه رنگ ها رنگ الهی نیستند، گرچه به اسم دین آنها را تحمیل کنند. 

 310ص: 

 
 . 109حدیث  62ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

دین فقط باید از حلقوم والیت صادر شود تا معتبر باشد و آن در اسالم مخصوص چهارده 

 نور مقدس )علیهم السالم( است. 

 (139آیه )

 اشاره
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 (139قل أتحاجوننا فی اهلل وهو ربنا وربکم ولنا أعمالنا ولکم أعمالکم ونحن له مخلصون )

ید؟! در حالی که او، پروردگار ما و پیامبر!( بگو: آیا درباره خداوند با ما محاجه می کن

شماست؛ و نتیجه اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شماست؛ و ما برای او اخالص 

 می ورزیم. 

 احتجاج یعنی چه؟ 

قل أتاونا محاجه و احتجاج یعنی استدالل متخاصمین و دو طرف دعوا و حجت و دلیل 

 دلیل طرف مقابل .آوردن هر یک برای اثبات حقانیت خود و ابطال 

به نظر می رسد که آیه خطاب به یهود و نصاری است که هر کدام دلیل بر حقانیت خود 

 اقامه می کردند و می گفتند: 

 (1))نحن أبناء اهلل وأحباؤه ( 

 ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. 

 آیه دیگری گفتند:  طبق

 311ص: 

 
 . 21سوره مائده، آیه  -1

 (1))لن یدخل الجنه إال من کان هودا أو نصاری 
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 هرگز کسی جز یهودی و مسیحی وارد بهشت نخواهد شد. 

 در جای دیگر گفتند: 

 (2))لن تمسنا النار إال أیاما معدوده . 

 هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید. 

و امثال اینها در آیات دیگر مانند: نزول روح القدس بر مریم و بدون پدر بودن مسیح و 

زنده کردن مردگان و شفا دادن بیماران و زنده شدن مسیح پس از مدفون شدن و به 

 آسمان رفتن. 

و در چگونگی احتجاج آنها اختالف شده است. بعضی می گویند: احتجاج آنها با پیامبر 

 علیه و آله( چنین بوده است که فکر می کردند به جهت سبقت نبوت و اکرم )صلی اهلل

 سبقت نزول کتاب آسمانی در میان آنها، آنها سزاوارتر به حق هستند. 

بعضی می گویند: آنها می گفتند: ما از عرب سزاورتر به ایمان هستیم؛ چون آنها بت می 

 پرستیده اند. 

گفتند: یا محمد! پیامبران از میان ما بوده اند و از بعضی می گویند: آنها به پیامبر ما می 

عرب پیامبری نبوده است. پس اگر شما پیامبری، از ما خواهی بود، و چون از ما نیستی و 

 عرب میباشی، پیامبر نیستی. 

بعضی می گویند: آنها می گفتند: ما نسبت به خدا اولی و سزاوارتر از شما هستیم، چنان 

 آنها می فرماید:  که قرآن کریم از قول
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 312ص: 

 
 .10سوره بقره، آیه  -1

  180همان آیه  -2

 (1))قالوا نحن أبناء اهلل وأحباؤه (

 یهود و نصاری گفتند: ما، فرزندان خدا و دوستان او هستیم. 

 طبق آیه دیگری می گفتند: 

 (2))لن یدخل الجنه إال من کان هودا أو نصارئ ( 

 هیچ کس، جز یهود یا نصاری، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. 

آنها از این سخنان این بود که دین باید از جانب آنها به مردم القا شود و  غرض و هدف

 آنها اولویت دارند که پیامبری در میان آنها باشد. 

خداوند با این سخن: )هو ربنا وربکم ( بیان کرد که او اعلم به تدبیر خلق است؛ چرا که 

 جا قرار دهد. او خالق ما و شما است و اعلم است به این که رسالت را در ک

 )فی اهلل( ، یعنی در انتساب به خدا و مقام قرب به او . 

 )وهو ربنا وربکم (
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یعنی از جهت انتساب به پروردگار همه مساوی و یکسان هستیم؛ زیرا او آفریدگار و 

پروردگار همه و روزی دهنده همه است. همه مخلوقات از کوچک و بزرگ، از ذره اتم 

و از عقل مجرد تا هیوالی محض در جنب قدرت او مساوی تا بزرگترین کرات جوی 

بوده و همه دست نیاز به درگاه بی نیاز او دراز نموده و محتاج افاضه او هستند. بنابراین، 

 از جهت انتساب فرقی بین مخلوقات نیست. 

 )ولنا أعمالنا ولکم أعمالکم (

 313ص: 

 
 .18ه، آیه سوره مائد -1

 . 111سوره بقره، آیه  -2

یعنی هر کس جزای عمل خود را می بیند؛ اگر خوبی کند نتیجه آن عاید خودش می 

 شود و اگر بدی کند نکبت آن دامنگیر خودش می شود که: 

 الناس مجزیون بأعمالهم إن خیرا فخیر وإن شرا فشر؛ 

شان خیر باشد پاداشش خیر مردم پاداش اعمال خود را دریافت خواهند کرد؛ اگر عمل

 است و اگر عملشان شر باشد سزای آن هم شر و مناسب با آن است. 

 عبادت مخلصانه 

 )ونحن له مخلصون (
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یعنی امتیاز ما بر شما اهل کتاب این است که ما شریک و عدیلی برای خدا قائل نیستیم 

و در مقام عبادت نسبت به او خالص هستیم و جز او را پرستش نمی کنیم و با صدای بلند 

 فریاد می زنیم: »ال إله إال اهلل«. . 

مقام ذات، صفات و  ما نه تنها در مقام عبادت برای خدا شریک قرار نمی دهیم؛ بلکه در

افعال نیز موحد هستیم و جز او کسی را واجب الوجود و قدیم نمی دانیم و صفات او را 

عین ذات او می دانیم و مؤثری در عالم سوای او نمی دانیم؛ بر خالف شما که کتاب 

های مقدس شما از کلمات و سخنان شرک و کفرآمیز پر است و شما یهود، مدت بسیاری 

پرستی به سر برده و شما نصاری، مسیح را خدا و پسر خدا دانسته و به  در شرک و بت

 اسم او و روح القدس و آب، غسل تعمید می دهید. 

 314ص: 

 اخالص و اهمیت آن در روایات 

اکنون در این جا از میان احادیث بسیار، سه حدیث در معنای اخالص و اهمیت آن ذکر 

 می شود. 

 ان گوید: در روایتی آمده که حذیفه یم

 سألت النبی )صلی اهلل علیه و آله( عن اإلخالص ما هو؟ 

 قال: سألت جبرئیل )علیه السالم( عن ذلک. قال: سألت رب العزه عن ذلک. 

 (1)فقال: هو سر من سری استودعته قلب من احببته من عبادی
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 از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( سؤال کردم: اخالص چیست؟ 

حضرت فرمودند: من از جبرئیل همین سؤال را کردم، او گفت: من از خداوند عزیز همین 

 سؤال را کردم. 

 او که خود بندگان از کسی دل در را آن من، اسرار از است یڑخدا فرمود: اخالص س

 به ودیعه می گذارم.  بدارم دوست را

 حقیقت اخالص چیست؟ 

 در روایت دیگری ابوادریس خوالنی می گوید: پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 

إن لکل حق حقیقه وما بلغ عبد حقیقه اإلخالص حتی ال یحب أن یحمد علی شیء من 

 (2)عمل اهلل

 ی حقیقتی دارد و هیچ کس به حقیقت اخالص نمی رسد تا هر حق

 315ص: 

 
 ، ذیل آیه مورد بحث.409ص  1مجمع البیان: ج  -1

 همان. -2

این که دوست نداشته باشد که او را بر چیزی از اعمالی که برای خدا انجام داده است 

 مدح و ستایش کنند. 

 یعنی توقع تعریف از احدی برای اعمال خوب خود نداشته باشد. 
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 در سخن دیگری سعید بن جبیر می گوید: 

 (1)اإلخالص أن یخلص العبد دینه وعمله هلل وال یشرک به فی دینه وال پرائی بعمله أحد

اخالص آن است که بنده دین و اعمال خود را برای خدا خالص سازد و در دینش کسی 

 نکند. را شریک او نگیرد و در اعمالش برای احدی تظاهر و ریا 

 در سخنی دیگر در باره اخالص گفته شده است: 

اخالص این است که اعمال انسان در ظاهر و باطنش یکی باشد. در سخن دیگری آمده 

 است: 

 (2)هو ما استتر من الخالئق واستصفی من العالئق ؛

وشیده باشد )دوست نداشته باشی که آن را به گوش اخالص آن است که عمل از مردم پ

مردم برسانی( و از عالیق دنیوی هم پاک باشد. )عمل را به جهت عالیق نفسانی انجام 

 ندهی.( 

 در تعریف دیگری آمده است: 

 316ص: 

 
 همان  -1

 همان  -2

  (1)هو أن یکتم حسناته کما یکتم سیئاته 
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اخالص این است که همان طوری که گناهان و بدی های خود را می پوشاند، اعمال 

 خوب خود را هم بپوشاند. 

 أم تقولون إن إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب واألسباط 

کانوا هودا أو نصاری قل ء أنتم أعلم أم اهلل ومن أظلم ممن کتم شهاده عنده من اهلل وما 

 (140اهلل بغافل عما تعملون)

یا می گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی یا نصرانی بوده 

دا را که اند؟ بگو: شما داناترید یا خدا؟ و کیست ستمکار تر از آن کس که شهادت خ

 نزد اوست کتمان کند؟ و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. 

 توضیحی در قرائت آیه 

 عبارت »ام تقولون« دو قرائت دارد 

 و ابن عامر که »تقولون« قرائت کرده اند.  -به جز ابی بکر  -. قرائت کوفیون 1

 (2). قرائت دیگران که »یقولون« قرائت کرده اند.2

 در فعل »یعملون« نیز دو قرائت هست: 

 317ص: 

 
 همان.  -1

 همان.  -2
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 . کسانی که »تقولون« قرائت کرده اند، این جا هم »تعملون« قرائت کرده اند. 1

  (1). کسانی که »یقولون« قرائت کرده اند، این جا هم »یعملون« قرائت کرده اند.2

ولون« و »تعملون« که مطابق سیاهه قرآن است، اولی و بهتر به نظر می رسد قرائت »تق

 است.

 پاسخی به ادعاهای اهل کتاب 

این آیه شریفه احتجاجی علیه یهود و نصاری است که می گفتند: کسی غیر از یهود و 

 نصاری داخل بهشت نمی شود. در آیه جهت رد سخن آنها وجوهی گفته شده است. 

وجه اول. خبری است که پیامبر عظیم الشأن اسالم )صلی اهلل علیه و آله( داده اند و 

 خبرشان است.  معجزات آن حضرت دلیل بر صدق گفتار و

وجه دوم. در خود تورات و انجیل آمده که همه پیامبران بر دین حنیف اسالم بوده اند و 

 همه تابعین آنها اهل بهشت هستند. 

وجه سوم. این که اسم یهودیت و نصرانیت که بر اهل کتاب وضع شده، بعد از نزول 

 شد. تورات و انجیل بوده و قبل از آن نبوده که کسی تابع آنها با

وجه چهارم. ادعای یهود و نصاری ادعای بدون برهان است. از این رو خداوند آنها را 

توبیخ می کند و می فرماید: )ء أنتم أعلم أم اهلل ( که با این که در ظاهر استفهام است، اما 

 استفهام توبیخی است و با آن، آنها را توبیخ می کند. 

 318ص: 
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 ، ذیل آیه مورد بحث. 1تفسیر الصافی: ج  -1

 کتمان شهادت بزرگترین ستم 

 )ومن أظلم ممن کتم شهاده عنده من اهلل (

 در این شهادتی که آنان کتمان نمودند دو احتمال می رود: 

. شهادت الهی به این که ابراهیم و پیامبران بعد از او بر اسالم بودند و به این امر سفارش 1

 وصیت می نمودند.  و

. شهادت به این که ابراهیم و پیامبران بعد از او و موسی و عیسی )علیهم السالم( خبر به 2

بعثت پیامبر اسالم و این که او خاتم پیامبران است داده اند که در آیات پیشین ذکر کردیم 

 و در کتاب های عهدین نیز موجود است. 

شهادت به ویژه در امر دین، بزرگ ترین ظلم است؛  از این آیه استفاده می شود که کتمان

چرا که هم نسبت به خود کتمان کننده اند که خود را مستحق عذاب ابدی می کنند، و 

هم نسبت به دین و پیامبران الهی که دین آنها را پایمال می کنند و هم نسبت به سایرین 

از این جهت، کتمان یکی  از تابعین خود که آنان را در ضاللت و گمراهی می اندازند.

 از گناهان کبیره بوده و آیات و اخبار بسیاری در نکوهش آن آمده است.

 غفلت یعنی چه؟ 

 )وما اهلل بغافل عما تعملون(
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غفلت، عبارت از عدم توجه است و سهو به معنای خروج مطلبی از قوه ذاکره و نسیان به 

ه است. از این رو در مورد غفلت و معنای خروج مطلبی از قوه حافظه )از یاد بردن( آمد

 سهو به اندک توجهی متذکر می شویم، ولی در مورد نسیان چه 

 319ص: 

بسا کمال توجه می شود و مطلب به نظر نمی آید و این عوارض مخصوص غیر معصومین 

 است. 

هیچ کدام از این عوارض در ذات مقدس خداوند عالم راه ندارد، بلکه معصومین )علیهم 

( اعم از پیامبران الهی و ائمه طاهرین )علیهم السالم( از این عوارض مصون و السالم

 محفوظ هستند. 

 (141آیه )

 اشاره

 (141تلک أمه قد خلت لها ماکسبت ولکم ماکسبتم وال تسئلون عما کانوا یعملون )

اینها گروهی بودند که گذشتند و هر چه کردند نتیجه اش برای خودشان هست و آنچه 

شما انجام می دهید نتیجه اش برای خودتان خواهد بود و از آنچه آنان انجام می دهند از 

 شمال سؤال نمیشود. 

 چرا این آیه تکرار شده است؟ 

 ر آن گذشت. همین سوره است که تفسی 134این آیه شریفه همان آیه شریفه 
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فقط باید وجه تکرار آن را در این جا متذکر شویم. سه وجه برای تکرار آن در تفسیر 

 »مجمع البیان« ذکر شده است: 

، ابراهیم )علیه السالم( و پیامبران دیگر 134نخست آن که مراد از کلمه امت در آیه 

د هستند. پس آیه )علیهم السالم( هستند و مراد از امت در این آیه، گذشتگان از یهو

 تکراری نیست. 

 320ص: 

دوم آن که به طور کلی هنگامی که او قات و مواطن متعدد باشد، تکرار عیبی ندارد و 

وجه اتصال آیه به ما قبل این است که اگر ما بپذیریم که پیامبران بر دین یهودیت و 

مختلف  مسیحیت بوده اند، این بر صحت قول شما حجت نمی شود؛ چون شرایع با هم

 هستند و نسخ در همه شرایع بوده است. بنابر این، برای شما هیچ سودی تصور نمی شود. 

سوم آن که این، وعظ و موعظه و زجری برای آنهاست که دیگر درباره آبا و اجداد خود 

 تکلم نکنند و بدانند که فضیلت آن ها ربطی به این ها ندارد، چنان که 

 شاعر می گوید: 

 بود فاضل گیرم پدر تو 

 از فضل پدر تو را چه حاصل؟ 

 (142آیه )

 اشاره
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سیقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل هلل المشرق والمغرب 

 (142یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم )

به زودی مردم سفیه و کم خرد می گویند: »چه چیز ایشان را از قبله ای که به طرف آن 

که را بخواهد به نماز می خواندند برگردانید؟« بگو: مشرق و مغرب برای خدا است و هر

 راه راست هدایت می کند. 

 تفسیر روایی آیه 

 درباره این آیه شریفه چند روایت از معصومین )علیهم السالم( نقل شده که با بیان شیوای 

 321ص: 

 خود آن را بیان می کنند. 

دانشمند عالی مقام شیخ طبرسی )رحمه اهلل(در کتاب »االحتجاج« چنین نقل می کند: امام 

 عسکری )علیه السالم( می فرماید: حسن 

لما کان رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( بمکه أمره اهلل تعالی أن یتوجه نحو بیت المقدس 

فی صالته ویجعل الکعبه بینه وبینها إذا أمکن وإذا لم یمکن استقبل بیت المقدس کیف 

بها ثالث عشره سنه. کان. فکان رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( یفعل ذلک طول مقامه 

فلما کان بالمدینه وکان متعبدا باستقبال بیت المقدس استقبله وانحرف عن الکعبه سبعه 

 عشر شهرا أو سته عشر شهرا. 
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وجعل قوم من مرده الیهود یقولون: واهلل ما دری محمد کیف یصلی حتی صار یتوجه إلی 

 قبلتنا ویأخذ فی صالته بهدانا ونسکنا. 

فاشتد ذلک علی رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( لما اتصل به عنهم وکره قبلتهم وأحب 

 الکعبه. 

فجاءه جبرئیل )علیه السالم( فقال له رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( : یا جبرئیل! لوددت 

لو صرفنی اهلل عن بیت المقدس إلی الکعبه فقد تأذیت بما یتصل بی من قبل الیهود من 

 تهم. قبل

فقال جبرئیل )علیه السالم( :فاسأل ربک أن یحولک إلیها فإنه ال یردک عن طلبتک وال 

 یخیبک من بغیتک. 

فلما استتم دعاءه صعد جبرئیل ثم عاد من ساعته فقال: اقرأ یا محمد: »قد نری تقلب 

 وجهک فی السماء فلنولئک قبله ترضاها فول

 322ص: 

 نتم فولوا وجوهکم شطره...(وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما ک

 فقال الیهود عند ذلک: )ما والهم عن قبلتهم التی کانوا علیها (

فأجابهم اهلل أحسن جواب فقال: )قل اهلل المشرق والمغرب (وهو یملکهما وتکلیفه التحویل 

إلی جانب کتحویله لکم إلی جانب آخر )یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم( وهو أعلم 

 هم طاعتهم إلی جنات النعیم. بمصلحتهم وتؤدی
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قال أبو محمد )صلی اهلل علیه و آله(: وجاء قوم من الیهود إلی رسول اهلل )صلی اهلل علیه و 

آله( فقالوا: یا محمد! هذه القبله بیت المقدس قد صلیت إلیها أربع عشره سنه ثم ترکتها 

الحق باطل أو باطال کان اآلن أفحقا کان ما کنت علیه فقد ترکته إلی باطل، فإن ما یخالف 

 ذلک فقد کنت علیه طول هذه المده فما یؤمننا أن تکون اآلن علی باطل؟ 

فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: بل ذلک کان حقا وهذا حق یقول اهلل: )قل هلل 

المشرق والمغرب یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم ( إذا عرف صالحکم أیها العباد فی 

لمشرق أمرکم به وإذا عرف صالحکم فی استقبال المغرب أمرکم به وإن عرف استقبالکم ا

 صالحکم فی غیرهما أمرکم به، فال تنکروا تدبیر اهلل فی عباده وقصده إلی مصالحکم. 

ثم قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: لقد ترکتم العمل یوم السبت ثم عملتم بعده سائر 

ثم عملتم بعده أفترکتم الحق إلی الباطل أو الباطل إلی الحق  األیام ثم ترکتموه فی السبت،

 أو الباطل إلی الباطل أو الحق إلی الحق؟ 

 323ص: 

 قولوا کیف شئتم، فهو قول محمد وجوابه لکم. 

 قالوا: بل ترک العمل فی السبت حق والعمل بعده حق. 

فی وقته حق ثم قبله فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: فکذلک قبله بیت المقدس 

 الکعبه فی وقته حق. 

فقالوا له: یا محمد! أفبدا لربک فیما کان أمرک به بزعمک من الصاله إلی بیت المقدس 

 حتی نقلک إلی الکعبه؟ 
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فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( : ما بدا له عن ذلک، فإنه العالم بالعواقب والقادر 

غلطا وال یستحدث رأی بخالف المتقدم. جل عن  علی المصالح ال یستدرک علی نفسه

ذلک وال یقع علیه أیضا مانع یمنعه من مراده ولیس یبدو إال لمن کان هذا وصفه وهو 

 عروجل یتعالی عن هذه الصفات علوا کبیرا. 

ثم قال لهم رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: أیها الیهود! أخبرونی عن اهلل ألیس یمرض ثم 

یمرض؟ أبدا له فی ذلک؟ ألیس یحیی ویمیت؟ أبدا له فی کل واحد من  یصح ویصح ثم

 ذلک؟ قالوا: ال. 

قال )صلی اهلل علیه و آله(: فکذلک اهلل تعبد نبیه محمدا بالصاله إلی الکعبه بعد أن کان 

 تعبده بالصاله إلی بیت المقدس وما بدا له فی األول. 

تی بالشتاء فی أثر الصیف والصیف فی أثر الشتاء؟ ثم قال )صلی اهلل علیه و آله(: ألیس اهلل یأ

 أبدا له فی کل واحد من ذلک؟

 قالوا: ال. 

 324ص: 

 قال : فکذلک لم یبد له فی القبله. 

قال: ثم قال )صلی اهلل علیه و آله(: ألیس قد ألزمکم فی الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثیاب 

ر؟ أفبدا له فی الصیف حین أمرکم بخالف الغلیظه وألزمکم فی الصیف أن تحترزوا من الح

 ما کان أمرکم به فی الشتاء؟ 
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 قالوا: ال. 

فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: فکذلکم اهلل تعبدکم فی وقت لصالح یعلمه بشیء 

ثم تعبدکم فی وقت آخر لصالح آخر یعلمه بشیء آخر، فإذا أطعتم اهلل فی الحالتین 

 تعالی: )وهلل المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اهلل إن اهلل استحققتم ثوابه فأنزل اهلل

 (1)واسع علیم ( 

 یعنی إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذی تقصدون منه اهلل و تأملون ثوابه. 

ثم قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: یا عباد اهلل! أنتم کالمرضی واهلل رب العالمین 

کالطبیب فصالح المرضی فیما یعمله الطبیب ویدبره به ال فیما یشتهیه المریض ویقترحه 

 (2)ونوا من الفائزین أال فسلموا هلل أمره تک

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( تا وقتی که در مکه اقامت داشت مأمور بود در نماز به 

سوی بیت المقدس بایستد و تا حد امکان در جایی نماز بخواند که کعبه و بیت المقدس 

در یک راستا قرار گیرد. و گر نه فقط به سمت بیت المقدس بایستد. و در تمام مدت 

 مکه سیزده سال ایام بعثت در 

 325ص: 

 
 115سوره بقره، آیه  -1

 . 81ص  1اإلحتجاج: ج  -2

 همین گونه رفتار کرد. 
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پس از هجرت به مدینه به مدت هفده یا شانزده ماه نیز به سمت بیت المقدس نماز گزارد 

سر مباهات و افتخار، و از خانه کعبه منحرف شد. به همین خاطر گروهی از یهود مدینه از 

یاوه سرایی کرده و گفتند: به خدا قسم، محمد نمی داند چگونه نماز بخواند تا جایی که 

رو به قبله ما می کند و به سبک عبادت ما عبادت می کند! چون این سخن به گوش آن 

حضرت رسید بر او گران آمد و به قبله آنان بی رغبت، و به جانب کعبه راغب شد، و در 

ی که با جبرئیل نمود این گونه ابراز داشت: آرزو می کنم که خداوند مرا از قبل سخن

بیت المقدس به سمت کعبه بگرداند، زیرا خاطرم از بابت آن یاوه سرایی یهود آزرده 

 شده است. 

جبرئیل گفت: از پروردگارت بخواه تا دعایت را اجابت فرماید، و قبله را تحویل نماید 

 ت را رد نمی کند و نومیدت نمیسازد. که البته خواسته ا

چون دعای پیامبر به آخر رسید جبرئیل به آسمان رفت و بالفاصله برگشت و اظهار نمود: 

ای محمد! این آیه را بخوان: »ما گردش روی تو را در آسمان )به انتظار وحی( می بینیم، 

خود را سوی مسجد و هر آینه تو را به قبلهای که آن را می پسندی بگردانیم؛ پس روی 

 الحرام بگردان، و هرجا که باشید رویتان را سوی آن بگردانید«. 

 در این موقع یهودیان گفتند: چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن 

 326ص: 

 بگردانید؟  -بودند . یعنی بیت المقدس 
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خداوند به بهترین وجهی پاسخ داد و فرمود: »بگو: مشرق و مغرب همه ملک خداست« 

تکلیف او به روی گرداندن به جانبی مانند روی گرداندن شما به جانب دیگری است »هر 

که را خواهد به راه راست راه می نماید« و هموست دانا به مصالح ایشان، و اطاعت امر 

 پروردگار، آنان را به سمت بهشتهای پر نعمت سوق می دهد. 

 امام عسکری )علیه السالم( در ادامه فرمود: 

ی از یهودیان به خدمت رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( آمدند و گفتند: ای محمد! گروه

تو مدت چهارده سال به سوی بیت المقدس عبادت نمودی، و اکنون از آن روی گردان 

شده ای. اگر روی گرداندن به آن، حق و درست بوده، روی گرداندن از آن باطل و 

و خالف آن است و چنانچه رو به قبله ما باطل  نادرست است؛ چرا که باطل در مقابل حق

و نادرست بوده، در تمام آن مدت تو در باطل بسر برده ای! بنا بر این چگونه مطمئن 

 باشیم که اکنون نیز همچون گذشته بر باطل نباشی ؟! 

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: هر کدام از آنها در جای خود صحیح و حق 

می فرماید: »بگو مشرق و مغرب از آن خداست. هر که را بخواهد به راه است. خداوند 

راست هدایت می کند، هر گاه صالح شما بندگان را در عبادت به سمت مشرق بداند به 

آن جانب امر می کند، و اگر مغرب یا جهت دیگر را صالح بداند به همان سمت فرمان 

 جهان نباید مخالفت و عناد نمود. می دهد. بنابر این در برابر تدبیر پروردگار 

 327ص: 

سپس رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( به آنان فرمود: آیا شما نبودید که کار روز شنبه 

را تعطیل کردید، و سپس در روزهای دیگر هفته مشغول کار شدید؟ کدام یک از آن 
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باید مشغولیت  دو حق بود؟ مطابق استدالل شما )در تحویل قبله( اگر ترک کردن حق بود

در ایام دیگر هفته باطل باشد، یا برعکس، یا هر دو باطل، و یا هر دو حق باشد، و شما هر 

 جوابی که دهید پاسخ من نیز به اعتراض شما همان خواهد بود. 

گفتند: ترک روز شنبه حق بود و مشغولیت در باقی هفته نیز حق بود. آن حضرت نیز 

المقدس و کعبه هر کدام در زمان خود حق و درست فرمود: پس همین طور قبله بیت 

 بوده است. 

گفتند: آیا هنگام تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه برای خداوند امر جدید و تازه ای 

 حادث شد که از رأی سابق خود برگشت و فرمان جدیدی به شما داد؟ 

فرمود: این طور نیست، چرا که پروردگار جهانیان دانا به پایان امر و توانا بر مصالح است. 

نه خطایی از او سر می زند تا جبران کند، و نه عقیده اش عوض می شود تا خالف رأی 

سابق عمل کند. و نه چیزی می تواند مانع مقصد و عمل او باشد، و بدا و ظهور رأی جدید 

می افتد که اشتباه داشته باشد و در برابر اراده اش مانعی باشد و خداوند برای کسی اتفاق 

 با عزت و جالل از تمامی این پیرایه ها منه و برتر است. 

 328ص: 

سپس رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( خطاب به یهودیان فرمود: آیا قبول دارید که خود 

؟ و دوباره هموست که مریض خداوند بیمار می سازد و هموست که بهبودی می بخشد

می سازد یا این که زنده می کند و می میراند؟ آیا گردش شب و روز را نمی بینید که 

هر کدام از پی هم در رفت و آمدند و همه تحت نظر خداوند است؟ آیا در این امور 
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برای خداوند امر تازه و پیش آمد تازهای حادث شده که از رأی سابق برگشته و امر 

 می آورد؟  جدیدی

 گفتند: نه. 

فرمود: به همین ترتیب نیز در موضوع قبله، خداوند زمانی بیت المقدس را قبله قرار داده 

و در زمانی دیگر خانه کعبه را تعیین فرمود، و در این تغییر و تحول هیچ بدایی برای 

و خداوند رخ نداده است. و هم چنین است موضوع تغییر فصل ها، آمد و شد تابستان 

 زمستان که هیچ ربطی به مسأله بدا ندارد. 

فرمود: و هم چنین در تغییر قبله نیز هیچ بدایی صورت نگرفته است. سپس فرمود: مگر 

خداوند شما را در زمستان برای احتراز از سرما ملزم به پوشیدن لباس ضخیم نکرده؟ و به 

آیا در این دستورهای همین ترتیب در فصل تابستان امر به پیشگیری از گرما نکرده؟ 

 متضاد، بدایی برای پروردگار پیش آمد نموده؟ 

 گفتند: نه. 

 فرمود: بنا بر این خداوند روی صالح بینی و تشخیص مصلحت به 

 329ص: 

اقتضای زمان، امر به کاری می فرماید یا منع از چیزی می کند. پس در صورت اطاعت 

امر خداوند در هر دو حالت شایسته و در خور ثواب و پاداش پروردگار قرار می گیرید. 

و خداوند این آیه شریفه را نازل کرده است: »مشرق و مغرب از آن خداست؛ پس به هر 
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خداست« یعنی: هرگاه با امر و فرمان خدا به طرفی رو سو که روی آرید همان جا روی 

 آورید، همان طرف جهتی است که مقصود خداست و آرزوی نوابش را دارید. 

سپس رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: ای بندگان خدا! شما مانند افراد بیمارید، 

تورها و تدبیرهای و پروردگار جهانیان هم چون طبیب است، و صالح بیمار در اطاعت دس

 طبیب، و عدم اعتنا به خواهش های نفسانی و تمایالت شخصی است. 

 ای بندگان خدا! تسلیم امر پروردگار شوید تا پیروز و کامیاب گردید. 

 330ص: 

 (143آیه )

 اشاره

وکذلک جعلناکم أمه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا وما 

ی نت علیها إال نعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه وإن کانت جعلنا القبله الت

لکبیره إال علی الذین هدی اهلل وما کان اهلل لیضیع إیمانکم إن اهلل بالناس رءوف رحیم 

(143) 

همان گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه 

ای را که پیش تر بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم که افرادی که باشد. و ما آن قبله 

از پیامبر پیروی می کنند، از آنها که به دوران جاهلی باز می گردند، مشخص شوند. و به 

یقین این حکم، جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده، دشوار بود و خدا هرگز 

 را خداوند نسبت به مردم، رحیم و مهربان است. ایمان شما را ضایع نمی گرداند؛ زی
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 آیا این دو آیه یکی هستند؟ 

 در این آیه شریفه در سه محور بحث داریم. 

 محور یکم. آیا این مجموعه یک آیه است، یا دو آیه که با هم تلفیق شده است؟

قیه، آیه به نظر می رسد اینها دو آیه هستند؛ یعنی از اول آیه تا »شهید« یک آیه است و ب

 دیگری است که در بعضی از مصاحف این را دو آیه نوشته اند. 

 331ص: 

 نظر آیت اهلل طیب )رحمه اهلل(این بوده که اینها، دو آیه هستند که می فرماید: 

ظاهر این است که جمله )وکذلک جعلناکم أمه وسطأ( تا )شهیدا ( یک آیه مستقل باشد 

ه بعد نباشد، چنان که در بعضی مصاحف نیز آیه و به آیه قبله مربوط است و جمله آی

 (1)مستقل شمرده شده است.

 منظور از امت وسط چه کسانی هستند؟ 

محور دوم. مقصود از امت وسط فقط معصومین )علیهم السالم( هستند، نه جمیع امت در 

این زمینه حدود ده حدیث از امیرمؤمنان علی )علیه السالم( ،حضرت امام باقر )علیه 

السالم( و حضرت امام صادق )علیه السالم( در کتاب شریف »الکافی« و تفسیر »العیاشی« 

ر و دیگران روایت شده است. بنابر این روایات، منظور از امت و دیگر منابع شیعی از صفا

 وسط، ائمه طاهرین )علیهم السالم( هستند. 
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البته با این روایات متعدد به توجیهات مفسران نیازی نیست که می خواهند این آیه را 

م مرتبط به آیات قبله بدانند؛ بلکه ممکن است این آیه مانند آیه شریفه )الیوم أکملت لک

باشد که جزء آیات راجعه به حرمت اکل اقسام حیوانات قرار داده شده با این (2)دینکم( 

 که هیچ ارتباطی با آنها ندارد. 

 هم چنین نظیر آیه ای است که می فرماید:

 (3)بیت و یطهرکم تطهیرا( )إنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس أهل ال

 332ص: 

 
 سوره بقره. 143، ذیل آیه 2اطیب البیان: ج  -1

 .3سوره مائده، آیه  -2

 . 33سوره احزاب، آیه  -3

خداوند می خواهد هرگونه پلیدی و گناه را فقط از شما اهل بیت دور کند و کامال شما 

 را پاک سازد. 

 این آیه جزء آیات مربوط به زنان پیامبر شمرده شده، با این که شامل آنها نمی شود. 

بنابراین، خطاب در آیه به ائمه طاهرین )علیهم السالم( است و کلمه »امت« در اصل 

گروهی است که وحدت نسبی داشته باشند و از باب توسعه بر اهل یک ملت عبارت از 

 اطالق می گردد. 

 ائمه طاهرین )علیهم السالم( میانه روان حقیقی 
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محور سوم. کلمه وسط به معنای عدل و راه مستقیم است که بین دو طرف افراط و تفریط 

 باشد.

عی دارای روش مستقیمی امت وسط؛ یعنی گروهی که در جمیع شؤون فردی و اجتما

بوده و به طرف افراط و تفریط منحرف نشود. این ویژگی، مخصوص معصومان؛ یعنی 

 ائمه طاهرین )علیهم السالم( است که از هر جهت در حد وسط هستند. 

ائمه اطهار )علیهم السالم( درباره خدا معتقد به توحید بودند که حد وسط بین انکار وجود 

 حق و شرک است. 

آنان به عین ذات بودن صفات ربوبی معتقد بودند، که حد وسط بین زیادت صفات و 

 انکار اصل صفات است که منسوب به بعض حکما است.

در باب عدل به اختیار معتقد بودند که حد وسط بین جبر و تفویض است. در باب نبوت 

 به عصمت پیامبران قائل بودند که حد وسط بین غلو و انکار 

 333ص: 

 بوت است. ن

 در باب امامت قائل به شؤونی برای امام هستند که حد وسط بین غلو و انکار امامت است. 

و در معاد به معاد جسمانی و روحانی معتقد بودند که حد وسط بین انکار معاد و مذهب 

بعضی از عرفا است و هم چنین حد وسط بین قول به معاد جسمانی تنها و معاد روحانی 

 صرف است. 
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ز جهت اخالق به جمیع اخالق فاضله و صفات پسندیده متخلق بوده اند که حد وسط ا

 بین افراط و تفریط در اخالق است. 

برای مثال، ملکه شجاعت حد وسط بین تهور و بیباکی و جبن و ترس، علم حد وسط بین 

جربزه و جهل، سخاوت حد وسط بین اسراف و بخل، تواضع حد وسط بین تکبر و ذلت 

 هم چنین است بقیه موارد اخالقی . است و

از جهت اعمال دارای مقام عصمت هستند و کوچکترین عملی که برخالف موازین 

 شرعی و عقلی باشد از آنها صادر نمی شده است. 

آن بزرگواران در شؤون زندگی هم جنبه روح و هم جسم را رعایت می نمودند و از 

 فرو رفتن در مادیت منع می کردند.  رهبانیت و دست کشیدن از مظاهر زندگی و از

کوتاه سخن آنکه پیشوایان معصوم )علیهم السالم( در جمیع شؤون حیاتی دارای مرتبه 

 عدل بودند و قدمی بر خالف موازین شرعی و عقلی بر نداشته اند. 

 334ص: 

 موهبتی به خاندان عصمت و طهارت 

 )لتکونوا شهداء علی الناس ( 

 ال مردم باشید. تا اینکه گواه بر اعم

این موهبتی است که خداوند عالم به خاندان عصمت و ائمه اطهار )علیهم السالم( داده 

که آنان را امت وسط و برگزیده خود قرار داده و علم و احاطه به آنها عنایت فرموده 
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برای این که گواه اعمال امت در روز قیامت باشند، چنان که مضمون بسیاری از اخبار و 

 از زیارت جامعه بر این معنا گواه است.  زیارات به خصوص مواضعی

 چرا منظور از امت، جمیع امت نیست؟ 

البته نمی شود خطاب در این آیه متوجه جمیع امت باشد؛ زیرا قرائنی در آیه و بیرون آن 

 موجود است که خطاب را به بعضی تخصیص می دهد. 

د وسط از هر . تعریف و تفسیری که برای امت وسط شده که برگزیده و عدل و ح1

 جهت باشد. 

این معنا بر همه امت مطابقت نمی کند؛ زیرا در میان امت، افراد فاسق و منحرف از صراط 

. امت وسط 2مستقیم و طاغی و سرکش و باألخره مجرم و عاصی بسیار بوده و هست. 

باید بر اعمال مردم شاهد باشند و بنابر فرمایش حضرت امام صادق )علیه السالم( چگونه 

می شود کسی که در دنیا شهادت او بر یک صاع از خرما قبول نیست، در محضر امت 

 های گذشته شهادت دهد و شهادتش قبول شود؟ 

 335ص: 

 این حدیث در تفسیر »العیاشی« این گونه نقل شده است: 

 امام صادق )علیه السالم( درباره این آیه فرمود: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

ل القبله من الموحدین أفتری أن من ال تجوز فإن ظننت أن اهلل عنی بهذه اآلیه جمیع أه

شهادته فی الدنیا علی صاع من تمر یطلب اهلل شهادته یوم القیامه ویقبلها منه بحضره جمیع 

 األمم الماضیه؟ 

 (1)کال.... 

. اگر مراد از امت وسط جمیع امت باشد و مراد از ناس نیز همه آنها باشند، اتحاد شاهد 3

 و مشهود علیه می شود با این که با نص آیه شریفه مغایرت دارد. 

.در اخبار ائمه طاهرین )علیهم السالم( که بیانگر قرآن هستند، کلمه »وسط« به ائمه 4

 طاهرین با تفسیر شده است. 

»لیکونوا« برای غایت است، و از آن استفاده می شود که غرض از وسط قرار و الم در 

 دادن ائمه )علیهم السالم( این بوده که ناظر و شاهد اعمال باشند. 

از طرف دیگر، از آیات دیگر و اخبار استفاده می شود که در روز قیامت، شهود بسیارند 

ت، پا و... که بر افعال صادره از از چشم، گوش، دس -که از آن جمله اعضای بدن انسان 

رقیب و عتید، کرام الکاتبین، قرآن، مساجد، مکانها، زمانها،  -خود شهادت می دهند 

 ساعات، شب و روز و غیر این ها و باالتر از همه ذات اقدس پروردگار از شهود هستند. 

 )ویکون الرسول علیکم شهیدا « 

ه ائمه اطهار )علیهم السالم( شهادت می دهد که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( دربار

 به امر او قیام کرده اند 
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و طبق وظایف محوله به آنها رفتار نموده اند و نه تنها رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( 

السالم( است، بلکه بر جمیع شهدای امت های گذشته نیز شاهد  شاهد بر ائمه هدی )علیهم

 هستند، چنان که در آیه شریفه می فرماید: 

 (1))فکیف إذا جئنا من کل أمه بشهید وجئنا بک علی هؤالء شهیدا ( 

ه از هر امتی، شاهد و گواهی می آوریم، و تو را پس حال آنها چگونه است آن روزی ک

 نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟ 

از این آیه شریفه استفاده می شود که دوران زندگی و شهادت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه 

و آله( و ائمه اطهار )علیهم السالم( یکسان است و ارواح مقدس آنها به همه جهان احاطه 

 صفات پروردگار هستند. البته بر طبق این معنا اخبار فراوانی وجود دارد. دارند و مظهر اتم 
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 ادامه آیه 

 ( 143آیه ) 
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 اشاره

وما جعلنا القبله التی کنت علیها إال لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه وإن کانت 

 (  143لکبیره إال علی الذین هدی اهلل وما کان اهلل لیضیع إیمانکم إن اهلل بالناس و رحیم ) 

و قبله ای را که چندی بر آن بودی، مقرر نکردیم جز برای آن که کسی را که از پیامبر 

وی می کند از آن کسی که از عقیده خود بر می گردد مشخص کنیم. و به یقین این پیر

حکم، جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده، دشوار بود. و خدا هرگز ایمان 

 شما را ضایع نمی گرداند؛ زیرا خداوند نسبت به مردم، رحیم و مهربان است. 

 توضیح واژگان 

است و جعل تکلیف است؛ یعنی »توجه به قبله را واجب  حرف »ما« در این آیه نافیه

نکردیم« و به تقدیر احتیاج نیست؛ چون قبله موضوع حکم و مورد تکلیف فعل مکلف 

است و معلوم است که مراد، فعل مترتب بر این موضوع است، یعنی توجه به قبله، نه ذات 

 و خود قبله، مثل آیه شریفه ای که می فرماید: 

 (1)أمهاتکم(  )حرمت علیکم

 حرام شده است بر شما مادرانتان. 
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 که مراد، وطی أمهات است، نه ذات و خود امهات. 

  و مثل آیه شریفه ای که می فرماید:

 (1))إنما حرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر... (

 خداوند، تنها )گوشت( مردار، خون، گوشت خوک را حرام کرده است. 

 که مراد، اکل و خوردن میته است و امثال اینها از آیات دیگر. 

 قبله کجاست؟ 

»قبله« مکان یا چیزی است که انسان مقابل خود قرار می دهد. در این آیه مراد کعبه معظمه 

است، نه بیت المقدس که بعضی از مفسران به قرینه »کنت علیها« گمان کرده اند، به این 

ی است و قبله ای که در زمان ماضی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه بیان که »کنت« فعل ماض

 و آله( متوجه آن بوده، بیت المقدس است. 

این قرینه، دلیل بر مدعای آنها نیست. چون در جای خود ثابت شده که زمان مأخوذ در 

معنا، در معنای فعل نیست و فعل حدثی است که داللت بر وقوع یا صدور یا حلول یا 

می کند و فعل ماضی چون اخبار از وقوع است ناچار باید وقوع تحقق پیدا کند،  الوقوع

اگرچه لحظه قبل از اخبار باشد تا اخبار از آن صحیح باشد و این مقدار از وقوع در مورد 

توجه به کعبه قبل از نزول آیه محقق شده بود. از این رو به تصرف در معنای جعل به 

 نیازی نیست .  تحول و گرداندن و مانند آن

 339ص: 
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 علم ذاتی الهی 

 )إال لتعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه (

علم الهی، ذاتی است و چیزی بر او پوشیده نیست تا با آزمایش معلوم گردد. اما در این 

 ما این کار را آیه و نظایر آن بعد از ذکر یک حکم امتحانی، می فرماید: 

کردیم تا بدانیم مطیع و مخالف کیست. مفسران در بیان مقصود از این علم وجوهی ذکر 

کرده اند و بهترین آنها وجهی است که سید مرتضی )رحمه اهلل(ذکر کرده است که می 

 فرماید: 

فعل »لنعلم« که متکلم مع الغیر است، حقیقت در این است که هم خداوند و هم غیر او 

نند. و این دانستن خدا همراه با دانستن غیر تحقق پیدا نمی کند مگر پس از تحقق بدا

تبعیت از پیامبر و عدم تبعیت؛ چرا که پیش از تبعیت، تنها خداوند می داند که تابع و 

  (1)معترض کیست. بنابراین ظاهر آیه و کلمه »لنعلم« مشکلی ندارد.

عقب به معنای پشت پا آمده است و »ینقلب علی عقبیه« کنایه از اعراض و ارتداد و 

 برگشتن از عقیده است.

از این جمله استفاده می شود که جماعتی برای تحویل قبله، از اسالم برگشتند و از متابعت 

ه( دست برداشتند و ظاهر آنها جماعتی از یهود بودند که رسول خدا )صلی اهلل علیه و آل

 به ظاهر مسلمان شده بودند. 
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 چرا تحویل قبله برای برخی گران بود؟ 

 )وإن کانت لکبیره إال علی الذین هدی اهلل (

به نظر می رسد مرجع ضمیر »کانت« قبله است و منظور، تحویل قبله است و حرف »ان« 

مخففه از مثقله است و »کبیره« به معنای ثقیله است؛ یعنی تحویل قبله، گران و سنگین بود 

 مگر بر کسانی که هدایت الهی شامل حال آنان شده بود. 

گران بودن برای این بوده که تحویل قبله، اولین نسخ در شریعت اسالم است و شاید 

کسانی که قوت ایمان نداشتند برای آنها گران بوده، ولی کسانی که دارای قوت ایمان 

بوده اند می دانستند که هرچه پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( انجام می دهد به امر 

 مصلحت و بجا و به موقع است. خداوند متعال و مطابق حکمت و 

البته حقیقت هدایت همین است که اثر آن، اهتدا و به مقصد رسیدن است، ولی هدایتی 

که در قلب تأثیر نکند و انسان به آن هدایت نشود گویی هدایت نیست. از این رو هدایت 

 را خداوند به مؤمنان و متقین تخصیص داده است.

 ت؟ منظور از ایمان در این آیه چیس

 )وما کان اهلل لیضیع إیمانکم (
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این آیه شریفه در این قسمت اشاره دارد که گمان نکنید تحویل قبله از روی تغییر رأی 

و اختالف نظر بوده است تا موجب شود که اعمال پیشین شما مانند نماز، ذبح و ... که به 

عمال شما به طرف طرف بیت المقدس انجام داده اید، باطل و ضایع گردیده باشد، بلکه ا

بیت المقدس به موقع خود صحیح بوده و اینک به طرف کعبه صحیح است؛ حتی نمازی 

که دو رکعت آن به طرف بیت المقدس و دو رکعت آن رو به کعبه خوانده شده صحیح 

 و قابل قبول است. چون بنابر 

 341ص: 

 روایات، تحویل قبله در وسط نماز ظهر در حالت جماعت بوده است. 

لمه »ایمان« در این آیه، عام و شامل جمیع وظایف دینی می شود که اعظم آنها نماز ک

 است. از این رو در روایات به نماز تفسیر شده است. 

در کتاب شریف »الکافی« آمده که ابو عمرو زبیری می گوید: به حضرت امام صادق 

 )علیه السالم( عرض کردم: 

 ل عنداهلل ؟ أیها العالم! أخبرنی أی األعمال أفض

 قال: ما ال یقبل اهلل شیئا إال به.

 قلت: وما هو؟ 

 قال: اإلیمان باهلل الذی ال إله إال هو، أعلی األعمال درجه وأشرفها منزله وأسناه حظا. 

 قال: قلت: أال تخبرنی عن اإلیمان، أقول هو وعمل أم قول بال عمل؟ 
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 (1)فقال: اإلیمان عمل کله والقول بعض ذلک العمل...

این روایت مفصلی است و حضرت در آن به بسیاری از آیات قرآن برای اثبات این که 

ایمان، عمل قلب و جوارح است، استشهاد نموده که از آن جمله به این آیه است که 

 فرمود: 

وقال فیما فرض علی الجوارح من الطهور والصاله بها وذلک أن اهلل عزوجل لما صرف 

نبیه إلی الکعبه عن البیت المقدس، فأنزل اهلل )وما کان اهلل لیضیع إیمانکم إن اهلل بالناس 

 فسمی (2) لرءوف رحیم (

 342ص: 
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 . 143سوره بقره، آیه  -2

 (1)الصاله إیمانا .. 

که  -پس منظور از عمل چنان که از متن روایت معلوم می شود، عام است و عمل قلب 

 که اقرار است . و عمل جوارح را شامل می شود.  -اد است . و عمل لسان اعتق

 همان طور که از ذیل حدیث استفاده می شود این مرتبه ایمان کامل است که می فرماید: 

فمن لقی اهلل عزوجل حافظ لجوارحه موفیا کل جارحه من جوارحه ما فرض اهلل عزوجل 

 (2)وهو من أهل الجنه.. علیها لقی اهلل عزوجل مستکمال إلیمانه
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 بنابر این سخن، منافات ندارد که حقیقت ایمان، همان ایمان قلبی باشد. 

 جعل احکام از روی رأفت 

 )إن اهلل بالناس لرءوف رحیم (

 همانا خداوند نسبت به مردم با رأفت و مهربانی رفتار می کند. 

این قسمت از آیه اشاره دارد که مصالح و حکمت های احکام الهی به مکلفان مربوط 

است و خداوند تبارک و تعالی از روی رأفت و مهربانی به مردم، آنها را جعل می فرماید 

 که از آن جمله تحویل قبله است. 

 343ص: 

 
 . 1ح  33ص  2الکافی: ج  -1

 . 30حدیث  59ص  5، نور الثقلین : ج  1حدیث  33ص  2الکافی: ج  -2

 (144آیه )

 اشاره

قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبل ترضاها قول وجهک شطر المسجد الحرام 

وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره وإن الذین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من ربهم 

 (144وما اهلل بغافل عما یعملون)

http://www.ziaossalehin.ir/


 

بله ای می به تحقیق ما گردانیدن روی تو را در آسمان می بینیم. پس البته تو را رو به ق

گردانیم که آن را می پسندی و خشنودی تو در آن است. پس روی خود را جانب مسجد 

الحرام بگردان و هرجا باشید روی خود را به طرف مسجد الحرام بگردانید و اهل کتاب 

می دانند که این کار حق و از جانب پروردگارشان است و خداوند از آنچه انجام می 

 دهند، غافل نیست. 

 این آیه جا به جا شده است؟  آیا

 دو بحث درباره این آیه شریفه قابل پیگیری است: 

 نخست آن که آیا مکان این آیه تغییر کرده یا نه؟ 

 طبق نقل تفسیر »الصافی« در ذیل آیه، علی بن ابراهیم قمی )رحمه اهلل(می نویسد: 

 یعنی آیه شریفه:  142این آیه قبل از آیه 

 لناس ما والهم عن قبلتهم التی کانوا علیها ( بوده است. )سیقول السفهاء من ا

 البته ظاهره فرمایش محدث بزرگوار علی بن ابراهیم قمی )رحمهاهلل(صحیح است. 

 344ص: 

 تفسیر روایی آیه 

دوم حدیثی است که در ذیل این آیه در تفسیر »الصافی« از کتاب »من ال یحضره الفقیه« 

 ن آمده است: نقل شده است. در آن حدیث چنی
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إن النبی )صلی اهلل علیه و آله( صلی إلی بیت المقدس بعد النبوه ثالث عشر سنه بمکه 

 وتسعه عشر شهرا بالمدینه. ثم عیرته الیهود فقالوا له: إنک تابع لقبلتنا. 

فاغتم لذلک غما شدیدا، فلما کان فی بعض اللیل خرج )علیه السالم( یقلب وجهه فی 

 آفاق السماء. 

أصبح صلی الغداه، فلما صلی من الظهر رکعتین جاء جبرئیل فقال له:)وقد نری تقلب  فلما

 وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضاها قول وجهک شطر المسجدالحرام ( اآلیه. 

ثم أخذ بید النبی )صلی اهلل علیه و آله(، فحول وجهه إلی الکعبه وحول من خلفه وجوههم 

 والنساء مقام الرجال. حتی قام الرجال مقام النساء 

فکان أول صالته إلی بیت المقدس و آخرها إلی الکعبه، وبلغ الخبر مسجد بالمدینه وقد 

صلی أهله من العصر رکعتین فحولوا نحو القبله فکانت أول صالتهم إلی بیت المقدس 

 وآخرها إلی الکعبه. فسمی ذلک المسجد مسجد القبلتین. 

 (1)النبی )صلی اهلل علیه و آله( فی مسجد بنی سالموالقمی ما یقرب منه قال: وکان 

 پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( سیزده سال در مکه به طرف بیت المقدس نماز 
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خواند و در مدینه نیز نوزده ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند. پس از آن، یهودیها 

 آن حضرت را سرزنش کردند و گفتند: شما تابع قبله ما هستید. 

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( از این سر زنش عمومی یهودیان ناراحت شد و به شدت 

رفت و رویش را به اطراف آسمان  غمناک گردید. در قسمتی از شب، حضرت بیرون

می گرداند. چون صبح شد نماز صبح را خواند. وقت ظهر دو رکعت نماز ظهر را خوانده 

بودند که جبرئیل آمد و این آیه شریفه را آورد: »نگاه های انتظار آمیز تو را به سوی 

گردانیم.  آسمان می بینیم. اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن خشنود باشی، باز می

 پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن!« 

سپس دست پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( را گرفت و آن حضرت را به طرف کعبه 

گردانید. کسانی هم که پشت سر آن حضرت اقتدا کرده بودند چهره ها را به طرف کعبه 

رفتند. پس نصف نماز به  گرداندند تا این که مردها به جای زنان و زنان به جای مردان

 طرف بیت المقدس و نصف دوم آن به طرف کعبه خوانده شد. 

این خبر منتشر شد و به اهل مسجد دیگری در مدینه رسید که دو رکعت از نماز عصر را 

خوانده بودند. آنها هم در همان حال روی خود را به جانب کعبه گرداندند. پس دو 

شد و دو رکعت دیگر به طرف کعبه. پس آن رکعت به طرف بیت المقدس خوانده 

 مسجد را »مسجد قبلتین، مسجد دو قبله« نامیدند. 

 346ص: 

قمی )رحمه اهلل( نیز روایتی قریب به همین مضمون نقل کرده و فرموده است: آن نمازی 

 که پیامبر به دو قبله خواند در »مسجد بنی سالم« بوده است. 
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 پیامبر در انتظار وحی الهی 

 نری تقلب وجهک فی السماء ()قد 

تقلب وجه در سماء« به حالت درخواست و توقع و انتظار وحی اشاره دارد. از این عبارت 

معلوم می شود که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( قبل از نزول آیه، انتظار چنین حکمی 

 را داشته و حتی در مقام دعا و درخواست بوده است. 

ز ذیل همین آیه استفاده می شود که اهل کتاب می دانستند و در بلکه همان طوری که ا

صفات پیامبر خوانده بودند که به دو قبله نماز می خواند؛ به یقین خود پیامبر )صلی اهلل 

علیه و آله( هم می دانست که قبله تغییر خواهد کرد؛ از این جهت منتظر وحی و زمان 

 مین انتظار بود. تغییر بود و توجه به طرف آسمان از روی ه

عالوه بر این، در مراتب نزول قرآن، مرتبه اول نزول آن به روح مقدس نبوی بوده و پیامبر 

 پیش از نزول به وسیله روح االمین از آیات قرآن آگاه بوده است. 

بنابراین، پیامبر رحمت پیش از نزول آیه آن را می دانسته و منتظر مرتبه دیگر نزول به 

 مین بوده است. وسیله جبرئیل ا

 347ص: 

 کعبه قبله مورد رضایت 

 )فلنولیک قبله ترضاها (
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خشنودی و رضایت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( به استقبال کعبه از جهت مزایایی 

است که برای کعبه قرار داده شده، مانند این که کعبه نخستین خانه ای است که برای 

که برای طواف فرشتگان است . این  -عبادت مردم وضع شده و مطابق با بیت المعمور 

 ر داده شده است. دیگر این که کعبه خانه برای طواف زمینیان قرا

جایگاهی است که آدم ابوالبشر آن را طواف نموده، و حضرت ابراهیم )علیه السالم( و 

اسماعیل )علیه السالم( آن را بنا نموده اند و آن جا مأمن پیامبر الهی و محل انجام حج و 

 ه و آله( بود. عمره است و .... از این جهت مورد رضای پیامبر خدا )صلی اهلل علی

البته این خشنودی پیامبر داللت ندارد که آن بزرگوار نسبت به استقبال بیت المقدس 

نارضایتی و کراهتی داشته است، بلکه چون مورد سرزنش یهود قرار گرفته بود و یهود 

استقبال به طرف بیت المقدس را حجتی برای خود می دانستند، از این رو تشبه به آنها را 

 داشت و منتظر دستور الهی بود.  خوش نمی

 رو به سوی مسجد الحرام 

 )فول وجهک شطر المسجد الحرام (

این دستوری مستقیم خطاب به رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است که روی خود را 

از بیت المقدس به جانب مسجد الحرام بگردان و بعد به همه مسلمانان دستور داده شده 

 ه کعبه نماز بخوانید. که هرجا هستید رو ب

 در این جمله، خطاب، فردی و شخصی است و در جمله بعدی، خطاب 
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جمعی است. به این علت، جبرئیل در حال نماز مأمور شد پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و 

آله( را به طرف کعبه بگرداند که این معنا از کلمه »فلنولینک؛ ما تو را می گردانیم« 

شود و خطاب »فول وجهک« اگرچه تکلیف است، ولی در حال برگرداندن استفاده می 

جبرئیل بوده است، چنان که اگر ببینید کسی برخالف قبله نماز می گزارد او را به طرف 

قبله می گردانید و در همین حال می گویید »به طرف قبله برگرد« ولی مسلمانان مأمور 

 شدند که خود به طرف کعبه برگردند. 

شطر« به معنای قسمتی از شیء است و مراد از »شطر المسجد الحرام« قسمتی از مسجد 

الحرام است که همان کعبه باشد. این دلیل واضحی است که قبله عین کعبه است و تمام 

مسجد قبله نیست، نه برای شخص نزدیک و نه برای دور؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: 

شطره (. کلمه حیث ما« شامل همه نقاط زمین از نزدیک  )وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم

 ترین تا دورترین اماکن آن می شود. 

 چگونگی توجه به کعبه از همه نقاط زمین 

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: زمین کروی شکل است و توجه به کعبه در همه 

 نقاط زمین، ممکن نیست. 

به این است که اگر خطی از جای نمازگزار در جواب او می گوییم: مراد از توجه به کع

 به طرف کعبه کشیده شود، به کعبه برسد. 

 انحراف از کعبه در نماز چه حکمی دارد؟ 

 اشکال دیگر این که برای شخص دور اگر اندک انحرافی ولو یک درجه، پیدا 
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خیابان شود بسا مقدار زیادی از کعبه منحرف گردد، چنان که این امر در خط آهن و 

 های مستقیم دیده می شود. 

 در پاسخ این اشکال می گوییم: مراد از وجه و وجوه در آیه، تمام وجه نیست، 

بلکه معقول هم نیست؛ زیرا و جه نیز مدور و حداقل ربع دائره سر است و اگر این ربع 

ا دائره از هر جزء آن خطی کشیده شود هرچه این خطوط طوالنی تر شوند فاصله بین آنه

زیادتر می گردد و بسا بین خط اول با خط آخر صد فرسخ فاصله شود. پس چطور ممکن 

 است همه این خطوط با کعبه تماس پیدا کند؟

بنابراین، کافی است یکی از این خطوط به جزئی از کعبه برخورد نماید و این امر مسلم 

و نیازی نیست تا ده درجه انحراف از طرف راست و چپ تحقق پیدا می کند. از این ر

گفته شود که منظور از قبله بودن کعبه، جهت کعبه است یا مطلق حرم برای کسی که از 

 کعبه دور است. 

اگر در بعضی روایات هم حرم، قبله گرفته شده، شاید با توجه به درک سائل است که 

 نمی توانسته این مطلب را درک کند. 

هت آگاه بودند که اگر کسی رو به حرم از طرفی ائمه اطهار )علیهم السالم( به این ج

 بایستد، مسلما یکی از این خطوط مذکوره به کعبه اصابت می کند. 

 چگونه می توان دانست که به کعبه رو شده است؟ 
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 به چه طریق می توان علم به اصابت به کعبه پیدا کرد ولو به همین اندازه که ذکرگردید؟ 

 ی برای تعیین قبله ذکر شده که در پاسخ می گوییم: در علم هیئت عالیم

 350ص: 

موجب علم یا ظن قوی به اصابت می گردد. از این رو تحری واجب است؛ یعنی الزم 

 است هرچه بیشتر در بدست آوردن جهت قبله بکوشد. 

هم چنین عالیمی در شرع از طریق روایات ذکر شده است، مانند مساجد و قبور مسلمانان. 

ما نیز برای این امر کافی است، اگر درجه انحراف از جنوب را البته قطب نما و قبله ن

 تعیین نماید، مانند قبله نمای رزم آرا و امثال آن. 

 اهل کتاب و آگاهی آنها 

 )وإن الذین أوتوا الکتاب یعلمون أنه الحق من ربهم (

پیش تر بیان کردیم که اهل کتاب توسط اخبار پیامبران الهی و کتاب های خود می 

ستند که قبله این پیامبر، کعبه خواهد بود و یا به واسطه معجزات آن حضرت، نبوت و دان

حقانیت او بر آنها ثابت و محقق شده بود و بعد از ثبوت این امر می دانستند که هرچه می 

 گوید و انجام می دهد صدق و حق است، ولی از روی عناد و عصبیت انکار می کردند. 

 ملون( )وما اهلل بغافل عما تع

 معنای غفلت و تفسیر این جمله پیش تر بیان شد. 
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 (145آیه )

 اشاره

ولئن أتیت الذین أوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم 

بتابع قبله بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءک من العلم إنک إذا لمن الظالمین 

(145 ) 

و اگر هر آیه و نشانه و دلیلی برای اهل کتاب بیاوری، از قبله تو پیروی نخواهند کرد و 

ز هیچ گاه از قبله آنان پیروی نخواهی نمود و حتی بعضی از اهل کتاب پیرو قبله تو نی

بعضی دیگر نیستند و اگر تو پس از این آگاهی، از هوس های آنها پیروی کنی، در آن 

 صورت از ستمگران خواهی بود. 

 اهل کتاب و لجاجت در برابر پیامبر 

 وا قبلتک ()ولئن أتیت الذین أوتوا الکتاب بکل آیه ما تبع

در این قسمت از آیه خداوند متعال لجاجت و قساوت اهل کتاب را بیان می کند که آنها 

دلیل پذیر نیستند و شما هر دلیل و نشانه ای برای آنها بیاوری آنها مصمم هستند که 

 نپذیرند و سخنان شما در آنان اثر ندارد گرچه با هزار دلیل همراه باشد. 

از طرفی، شما نیز چون از جانب خدا مأموریت پیدا کرده اید که به طرف کعبه نماز 

 بخوانید و تکلیف الهی برای شما همین است حتما از آنها متابعت نخواهید 
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 کرد. 

 آن دو گروه یهود و نصاری نیز از دیر زمان با هم اختالف داشتند و هیچ کدام 

 352ص: 

بنابراین، امید به پذیرش آنها نداشته باشید و با قاطعیت برنامه  تابع برنامه یکدیگر نشده اند.

 خود را ادامه دهید. 

 تهدید به قطع امید از اهل کتاب 

 )ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءک من العلم إنک إذا لمن الظالمین (

 در این قسمت از آیه خداوند به دو مطلب اشاره فرموده است: 

یهود و نصاری نسخ شریعت آنها و حقانیت اسالم ثابت و محقق  . بعد از آن که برای1

شد، دیگر دنبال نمودن و مجادله درباره قبله سابق خود، از روی هوای نفس و خودخواهی 

 است. 

. هرکه برای او ثابت و معلوم گردد که آنها روی هوای نفس و عصبیت قومی بر قبله 2

ا پیروی بکند، مسلم( به خود و در حق خود خود اصرار دارند و در آن صورت باز از آنه

 ظلم کرده است. 

تهدید در این آیه که خطاب به پیامبر شده، برای قطع طمع یهود است، مثل آیه شریفه 

 ای که می فرماید: 
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 (1))لئن أشرکت لیحبطن عملک ( 

 تمام اعمالت تباه می شود.  اگر شرک بورزی

 که این آیه شریفه برای قطع طمع مشرکان است. 

 353ص: 

 
 . 65سوره زمر، آیه  -1

 (146آیه )

 اشاره

الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم وإن فریقا منهم لیکتمون الحق وهم 

 (146یعلمون)

کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم، او )پیامبر( را هم چون فرزندان خود می 

 شناسند؛ ولی گروهی از آنان، حق را آگاهانه کتمان می کنند. 

 شأن نزول آیه 

شریفه را یک حدیث نورانی بیان می کند. در تفسیر علی بن ابراهیم شأن نزول این آیه 

 قمی آمده که امام صادق )علیه السالم( فرمودند:

نزلت هذه اآلیه فی الیهود والنصاری، یقول اهلل تبارک وتعالی: )الذین آتیناهم الکتاب 

ئهم، ألن اهلل یعرفونه ( یعنی یعرفون رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( کما یعرفون أبنا
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عزوجل قد أنزل علیهم فی التورات واإلنجیل والزبور صفه محمد )صلی اهلل علیه و آله(، 

وصفه أصحابه و مهاجرته. وهو قول اهلل تعالی فی سوره الفتح: )محمد رسول اهلل والذین 

معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضال من اهلل ورضوانا 

 م فی وجوههم من أثر السجود ذلک مثلهم فی التوراه سیماه

 اآلیه. (1)ومثلهم فی اإلنجیل کزرع ( 

 وهذه صفه رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( فی التورات وصفه أصحابه . 

 قال جل جالله: ) فلما فلما بعثه اهلل عزوجل عرفه أهل الکتاب کما

 354ص: 

 
 . 29سوره فتح، آیه  -1

 (1)جاءهم ما عرقوا کفروا به (

این آیه در حق یهود و نصاری نازل شده است. خداوند می فرماید: اهل کتاب پیامبر خدا 

)صلی اهلل علیه و آله( را هم چون فرزندانشان می شناسند؛ زیرا خدای سبحان ویژگی های 

حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( و یاران او و چگونگی مهاجرت او را در تورات، 

بود. این همان سخن خدا در سوره فتح است که می فرماید:  انجیل و زبور نازل کرده

»محمد )صلی اهلل علیه و آله(فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کافران 

سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می 
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طلبند؛ نشانه آنها در صورت شان بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می 

 از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات است و مثل آنها در انجیل...«.

این ویژگی های پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( و یاران او در تورات است. هنگامی که 

ند می خدای متعال او را مبعوث کرد اهل کتاب او را شناختند، همان طور که خداو

 فرماید: »همین که آنچه که اوصافش را می شناختند نزد آنها آمد، به او کفر ورزیدند«. 

 چرا از اهل کتاب به فریق تعبیر شده است؟ 

 )وإن فریقا منهم لیکتمون الحق (

چرا خدای سبحان از کتمان کنندگان اهل کتاب به فریق و گروهی تعبیر فرموده است؟ 

 دو دلیل دارد: 

 355ص: 

 
 . 32ص  1تفسیر قمی: ج  -1

. برای این که منظور از کتمان کنندگان، علمای اهل کتاب می باشند، نه تمام اهل 1

کتاب؛ زیرا حق برایشان ثابت شده و باز کتمان می کنند، ولی عوام آنها که از کتاب خبر 

 ندارند انکار آنها از روی جهل است. 

 مؤید این وجه، جمله »وهم یعلمون« است. 
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کتاب ایمان آورده و بعد از آنکه حق برایشان روشن شد،  . برای این که بعضی از اهل2

 آن را کتمان نمودند. 

 (147آیه )

 اشاره

 (147الحق من ربک فالتکونن من الممترین )

 این حکم حقی از طرف پروردگار توست. بنابراین، هرگز از تردیدکنندگان در آن مباش. 

 میزان حق و باطل چیست؟ 

قرآن کریم می فرماید: آنچه از جانب پروردگار باشد  میزان حق و باطل همین است که

حق است؛ زیرا از روی حکمت و مصلحت و به مقتضای عدل است و آنچه از روی هوی 

 و هوس و القای شیاطین و قیاس واستحسان باشد باطل است. 

طریق تشخیص آن، آیات قرآن و روایاتی است که به طور قطع از پیامبر خدا و ائمه اطهار 

 یهم السالم( صادر شده و برهانهای عقلی قطعی است. )عل

کوتاه سخن این که پس از آن که به یکی از این سه طریق ثابت شد که این حکم از 

 جانب پروردگار است دیگر جای شک در آن نیست، اگرچه ما به حکمت و 

 356ص: 

 بل نص غلط است. مصلحت آن پی نبریم و یا مطابق با نظریه ما نباشد؛ زیرا اجتهاد در مقا
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خطاب در این آیه شریفه اگرچه متوجه نبی اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است، ولی مقصود 

امت است؛ زیرا ساحت قدس پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( و مقام عصمت آن بزرگوار 

 مانع از شک است، چنان که اکثر خطاب های قرآنی از این قبیل هستند. 

 (148آیه )

 اشاره

ولکل وجهه هو مولیها فاستبقوا الخیرات أین ما تکونوا یأت بکم اهلل جمیعا إن اهلل علی 

 (148کل شئ قدیر )

برای هر امتی قبلهای است که خداوند آنها را به طرف آن قبله گردانیده. پس نسبت به 

خوبی ها سبقت بگیرید و بشتابید و هرجا باشید خداوند همه شما را می آورد و جمع می 

 ند همانا خداوند بر همه چیز توانا است. ک

 سه محور بحث 

 در این آیه شریفه در سه محور بحث می کنیم. 

 محور نخست. معنای )ولکل و جهه هو مولیها ( چیست؟ 

 محور دوم. )فاستبقوا الخیرات ( یعنی چه؟ 

 محور سوم. مراد از بخش سوم آیه ) أین ما تکونوا یأت بکم اهلل ( چیست؟

 357ص: 
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 دیدگاه اکثر مفسران 

محور نخست. اکثر مفسران این آیه را از آیات قبله و متمم آن آیات می دانند و آیه را 

این طور معنا می کنند: وجهه به معنای »ما یتوجه علیه«؛ یعنی قبله آمده و مرجع ضمیر 

 اوند است بنابر این مفاد آیه این گونه است: خد

هر امتی قبله ای دارد که خداوند آنان را به طرف آن گردانیده و به آن امر فرموده است. 

 بنابراین، نزاع و مشاجره در این باره را کوتاه کرده و به خوبی ها مبادرت کنید. 

ست و مرجع ضمیر »هو« ولی ظاهر آیه چنین است که »وجهه« به معنای طریقه و مشی ا

لفظ »کل« است؛ یعنی هر کسی دارای طریقه و مسلکی است که او رو آورنده به آن 

 روش و سیر کننده آن مسلک است. 

 نظیر آیه شریفه ای که در سوره بنی اسرائیل می فرماید: 

 (1))قل کل یعمل علی شاکلته ( 

 بگو: هر کس طبق روش و خلق و خوی خود عمل می کند. 

 (2)در »مجمع البحرین« »شاکلته« به معنای طریقه آمده است.

. یعنی هرکس مطابق نیت و اندیشه (3)این واژه در بعضی از اخبار به نیت تفسیر شده است 

 خود کار می کند. در روایتی هم آمده: 

 (4)إنما األعمال بالنیات
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 358ص: 

 
 . 84سوره اسراء، آیه  -1

 ، ماده شکل. 402ص  5مجمع البحرین : ج  -2

  403همان: ص  -3

 ، ماده نوی. 424ص  1همان، ج  -4

 هاست. همانا اعمال در گرو نیت 

این معنا با »فاء« تفریع در جمله )فاستبقوا الخیرات ( مناسبت دارد. چون خطاب به 

 مسلمانان است که چون هر کس روشی را اتخاذ نمود شما خیرات را روش خود گردانید. 

 در این جا از دو جهت اشکال وارد است: 

همه خوبی ها از . کلمه »الخیرات« جمع محلی به الف و الم و مفید عموم و شامل 1

واجبات و مستحبات می شود و امر در »فاستبقوا« ظاهر در وجوب است و وجوب استباق 

 با استحباب سازش ندارد. 

 . استباق به جمیع مستحبات از قدرت انسان خارج است. 2

این اشکال از بین می رود به این که امر »فاستبقوا« ارشادی است، نه مولوی؛ یعنی به حکم 

 نسان الزم است که هر قدر که می تواند به خیرات بشتابد. عقل بر ا

 سبقت در خیرها
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بحث دوم در معنای )فاستبقوا الخیرات( است. در بحث نخست بیان کردیم که امر 

ارشادی از جانب عقل است و خداوند نیز همان ارشاد عقل را تأیید فرموده است که باید 

 در همه کارهای خوب از دیگران پیشی گرفت و این مطلوب شارع مقدس است. 

 تفسیر روایی آیه 

 قسمت آیه شریفه )أین ما تکونوا یأت بکم اهلل اما بحث سوم. در از این 

 359ص: 

 جمیعا ( است. 

 این بحث را با چند حدیث نورانی پی می گیریم و تفسیر آن را این روایات بیان می کنند. 

 یاران امام عصر )علیه السالم(

 حدیث اول. در تفسیر »نور الثقلین« از کتاب »کمال الدین و تمام النعمه« چنین نقل شده

 است:

 سهل بن زیاد از عبدالعظیم بن عبداهلل حسنی نقل می کند که عبدالعظیم حسنی می گوید: 

قلت لمحمد بن علی بن موسی )علیه السالم(:: إنی ألرجو أن تکون القائم من أهل بیت 

 محمد )صلی اهلل علیه و آله( الذی یمأل األرض قسطا وعدال کما ملئت جورا وظلما. 

(: یا أبا القاسم! ما منا إال وهو قائم بأمره عزوجل وهاد إلی دین اهلل، ولکن فقال )علیه السالم

القائم الذی یطهر اهلل عزوجل به األرض من أهل الکفر والجحود ویمأل عدال وقسطا هو 

الذی تخفی علی الناس والدته ویغیب عنهم شخصه ویحرم علیهم تسمیته وهو سمی رسول 
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له(، وهو الذی تطوی له األرض ویذل له کل صعب؛ یجتمع اهلل وکنیه )صلی اهلل علیه و آ

علیه أصحابه عده أهل بدر: ثالثمائه وثالثه عشر رجال من أقاصی األرض، وذلک قول اهلل 

 عزوجل: )أین ما تکونوا یأت بکم اهلل جمیعا إن اهلل علی کلی شیء قدیر (.

 360ص: 

فإذا اجتمعت له هذه العده من أهل اإلخالص أظهر اهلل أمره، فإذا کمل له العقد وهو عشره 

 آالف رجل خرج باذن اهلل عزوجل، فال یزال یقتل أعداء اهلل حتی یرضی اهلل تعالی. 

 قال عبد العظیم: فقلت له: یا سیدی! کیف یعلم أن اهلل عزوجل قد رضی؟ 

 (1)دخل المدینه أخرج الالت والعزی فأحرقهما، قال: یلقی فی قلبه الرحمه، فإذا

به امام جواد )علیه السالم( عرض کردم: امیدوارم که شما قائم آل محمد )علیهم السالم( 

ت باشید که زمین را از عدل و داد پر کنید بعد از آنکه از ظلم و از اهل بیت آن حضر

 جور پر شده است. 

حضرت در پاسخ من فرمودند: ای ابوالقاسم! همه ما معصومین قائم به امر خدا هستیم و 

هادی به دین خداوند، ولی آن قائمی که زمین را از اهل کفر و عناد پاک می نماید و آن 

ی کند، او کسی است که والدتش بر مردم مخفی می ماند، شخص را از قسط و عدل پر م

او غائب می شود. نام بردن از او برای آنها حرام می شود که او هم نام و هم کنیه پیامبر 

است. او دارای طی االرض است، هر مشکلی برای او آسان می شود و اصحاب او که 

ف عالم، دور او جمع می شوند و سیصد و سیزده نفر به شمار اصحاب بدر هستند از اطرا

 این است معنای آیه شریفه ای که می فرماید: »هرجا باشید خدا شما را جمع می کند و 
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 361ص: 

 
 . 2حدیث  378، به نقل از کمال الدین : ص 116ص  1تفسیر نورالثقلین : ج  -1

 خدا بر همه چیز تواناست.« 

عده که همه اهل اخالص هستند جمع شدند خداوند امر آن حضرت را ظاهر وقتی این 

می کند. وقتی عدد ده هزار نفر کامل شد او به اذن خداوند قیام می کند و دشمنان خدا 

را می کشد تا خدا راضی شود. عبد العظیم می گوید: به آن حضرت عرض کردم: آقای 

 است؟  من! چگونه آن حضرت می فهمد که خدا راضی شده

 فرمود: در قلب آن بزرگوار رحمت القا می شود که نشانه رضایت خداوند است. 

و وقتی که داخل مدینه شد آن دو بت الت و عزی را از قبر بیرون می کشد و آتش می 

 زند. 

 حدیث دوم. ابو خالد کابلی می گوید: 

 سیدالعابدین علی بن الحسین )علیهما السالم( می فرماید: 

المفقودون عن فرشهم ثالثمائه وثالثه عشر رجال عده أهل بدر، فیصبحون بمکه وهو قول 

 (1)اهلل عزوجل: )أین ما تکونوا یأت بکم اهلل جمیعا( وهم أصحاب القائم )علیه السالم(
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آن سیصد و سیزده نفر مردی که از جایگاه خود ناپدید میشوند و در مکه اجتماع میکنند 

که عدد آنها عدد اصحاب بدر است. در این آیه شریفه خداوند آنها را ذکر می کند و 

 می فرماید: »هرجا باشید خدا شما را جمع می کند« 

 362ص: 

 
 . 424حدیث  117ص  1ورالثقلین : ج تفسیر ن -1

 آنها همان اصحاب حضرت قائم )علیه السالم( هستند. 

 حدیث سوم. مفضل بن عمر می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

لقد نزلت هذه اآلیه فی المفتقدین من أصحاب القائم )علیه السالم( قوله عزوجل: )أین ما 

هم لیفتقدون عن فرشهم لیال، فیصبحون بمکه وبعضهم تکونوا یأت بکم اهلل جمیعا ( إن

 یسیر فی السحاب یعرف اسمه واسم أبیه وحلیته ونسبه. 

 قال: فقلت: جعلت فداک، أیهم أعظم ایمانا؟ 

 (1)قال: الذی یسیر فی السحاب نهارا 

وندگان از اصحاب امام زمان )علیه السالم( نازل شده که هرجا باشید این آیه در ناپدید ش

خدا شما را جمع می کند، چون که آنها شب هنگام در خوابگاه های خود، ناگاه مفقود 

می شوند و در صبحگاهان در مکه حاضر می شوند و بعضی از آنها با ابرها حرکت می 
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نسب هایشان معین است. می گوید: به  کنند و اسم همه آنها با اسم پدرانشان و حسب و

 آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم، ایمان کدام یک از آن اصحاب باالتر است؟ 

 فرمودند: آن که با ابرها در روز حرکت می کند. 

حدیث چهارم. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی )رحمه اهلل(آمده: ابن ابی عمیر از منصور 

 می کند، او می گوید: بن یونس از ابو خالد کابلی نقل 

 امام باقر )علیه السالم( می فرماید: 

 363ص: 

 
 . 425همان: حدیث  -1

واهلل، کانی انظر إلی القائم )علیه السالم( وقد أسند ظهره إلی الحجر، ثم ینشد حقه .. إلی 

 أن قال: 

هو واهلل المضطر فی کتاب اهلل فیقوله: )أمن یجیب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء 

 (1). األرض لفاءځویجعلکم 

فیکون أول من یبایعه جبرئیل ثم ثالث مائه وثالثه عشر رجال. فمن کان ابتلی بالمسیر وافی 

بتل بالمسیر فقد عن فراشه، وهو قول أمیر المؤمنین )علیه السالم(: هم المفقودون ومن لم ی

 عن فرشهم، وذلک قول اهلل : )فاستبقوا الخیرات أین ما تکونوا یأت بکم اهلل جمیعا(. 

 (2)قال: الخیرات: الوالیه؛ 
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 به خدا سوگند، می بینم قائم آل محمد را که بر حجراالسود تکیه زده، سخن می گوید.

... تا آنجا که فرمود: او همان مضطر است که خدا در کتاب خود می فرماید: »یا کسی 

، و شما را خلفای که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد

 زمین قرار می دهد.« 

پس اولین کسی که با او بیعت می کند حضرت جبرئیل امین است، بعد از آن سیصد و 

سیزده نفر اصحاب آن حضرت هستند که برای بیعت با آن حضرت از راه رسیده اند و 

السالم( عده دیگر که از بستر خود مفقود شده اند که آن فرموده امیر مؤمنان علی )علیه 

 است که فرمود: 

 364ص: 

 
 .62سوره نمل، آیه  -1

حدیث  316ص  52، بحار األنوار: ج 426حدیث  117ص  1تفسیر نورالثقلین : ج  -2

10 . 

آنان از بستر خود مفقود می شوند و آن همان سخن خداوند است که فرمود: »در خبرها 

  پیشی گیرید هر جا باشید خدا شما را جمع می کند.«

 فرمود: خیرها یعنی والیت .

 حدیث پنجم. در کتاب »روضه الکافی« آمده: 
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علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از منصور بن یونس از اسماعیل ابن جابر از ابو 

خالد نقل می کند که امام باقر )علیه السالم( درباره سخن خدا تعالی ) فاستبقوا الخیرات 

 اهلل جمیعا( فرمود: أین ما تکونوا یأت بکم 

 الخیرات الوالیه، 

 . (1)وقوله تبارک وتعالی: »فاستبقوا الخیرات أین ما تکونوا یأت بکم اهلل جمیعا 

 یعنی أصحاب القائم الثالث مائه والبضعه عشر رجال. 

 قال: وهم واهلل، األمه المعدوده. 

 (2)قال: یجتمعون واهلل فی ساعه واحده قزع کقزع الخریف 

 خیرات؛ یعنی والیت 

ه در رفتن به سوی والیت اهل بیت )علیهم السالم( از هم سبقت )یعنی دستور خدا است ک

بگیرید و مسابقه در سرعت رفتن به سوی آنها بگذارید که کدام یک از شما بیشتر مطیع 

 آنها هستید که اطاعت از آنها 

 365ص: 

 
 . 148سوره بقره، آیه  -1

  427حدیث  139تفسیر نورالثقلین : ص  -2

 اطاعت از خداوند عالم است.( 
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و مراد از »هر جا باشید شما را جمع می کند« اصحاب امام زمان هستند که سیصد و سیزده 

 نفرند. 

بعد حضرت فرمود: واهلل آنان عده معدودی هستند که با سرعت در ساعت معین جمع می 

 ی شوند. شوند مثل ابرهای پراکنده پاییزی که فوری به هم متصل م

 حدیث هفتم. در تفسیر »مجمع البیان« آمده: حضرت امام رضا )علیه السالم( فرمود: 

 (1)وذلک واهلل، أن لو قام قائمنا یجمع اهلل إلیه جمیع شیعتنا من جمیع البلدان 

به خدا سوگند، اگر قائم ما قیام کند خداوند جمیع شیعیان عالم را از همه شهرها به سوی 

 او جمع میکند. 

 حدیث هفتم. را از تفسیر ارزشمند »تفسیر العیاشی« نقل می کنیم. 

 جابر جعفی می گوید: حضرت امام محمد باقر )علیه السالم( به من می فرمود: 

رجلک أبدا حتی تری عالمات أذکرها لک فی سنه ألزم األرض ال تحرکن یدک وال 

وتری منادیا ینادی بدمشق وخسف بقریه من قراها ویسقط طائفه من مسجدها، فإذا رأیت 

الترک جازوها فأقبلت الترک حتی نزلت الجزیره وأقبلت الروم حتی نزلت الرمله وهی 

ذلک علی سنه اختالف فی کل أرض من أرض العرب، وإن أهل الشام یختلفون عند 

 ثالث رایات األصهب واألبقع والسفیانی مع بنی ذنب 

 366ص: 
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  428حدیث  140همان: ص  -1

الحمار مضر ومع السفیانی أخواله من کلب. فیظهر الفیانی ومن معه علی بنی ذنب الحمار 

حتی یقتلوا قتال لم یقتله شیء قط ویحضر رجل بدمشق فیقتل هو ومن معه قتال لم یقتله 

یه التی یقول اهلل تبارک وتعالی: )فاختلف شیء قط وهو من بنی ذنب الحمار، وهی اآل

 (1)األحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم( 

ویظهر السفیانئ ومن معه حتی ال یکون له همه إال آل محمد)صلی اهلل علیه و آله( 

ا إلی الکوفه فیصاب بأناس من شیعه آل محمد)صلی اهلل علیه و آله( وشیعتهم. فیبعث بعث

 بالکوفه قتال وصلبا. 

ویقبل رایه من خراسان حتی ینزل ساحل الدجله، یخرج رجل من الموالی ضعیف ومن 

تبعه فیصاب بظهر الکوفه ویبعث بعثا إلی المدینه، فیقتل بها رجال ویهرب المهدی )علیه 

ا ویؤخذ آل محمد)علیهم السالم(صغیرهم وکبیرهم ال یترک منهم السالم( والمنصور منه

 أحد إال حبس. 

ویخرج الجیش فی طلب الرجلین ویخرج المهدی منها علی سته موسی خائفا یترقب حتی 

یقدم مکه، ویقبل الجیش حتی إذا نزلوا البیداء وهو جیش الهمالت خسف بهم فال یفلت 

 منهم إال مخبر. 

 لرکن والمقام فیصلی وینصرف ومعه وزیره فیقول: فیقوم القائم بین ا

یا أیها الناس! إنا نستنصر اهلل علی من ظلمنا وسلب حقنا من یحاجنا فی اهلل فإنا أولی باهلل، 

 ومن یحاجنا فی آدم )علیه السالم( فأنا أولی الناس بادم. 
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 367ص: 

 
 . 37سوره مریم، آیه  -1

 من حاجنا فی نوح )علیه السالم( فإنا أولی الناس بنوح. و

 ومن حاجنا فی إبراهیم )علیه السالم( فإنا أولی الناس بإبراهیم. 

 ومن حاجنا بمحمد)صلی اهلل علیه و آله( ، فإنا أولی الناس بمحمد)صلی اهلل علیه و آله( . 

 ومن حاجنا فی النبیین فنحن أولی الناس بالنبیین. 

ومن حاجنا فی کتاب اهلل فنحن أولی الناس بکتاب اهلل إنا نشهد وکل مسلم الیوم أنا قد 

وأموالنا وأهالینا وقهرنا إال أنا نستنصر اهلل الیوم ظلمنا وطردنا وبغی علینا وأخرجنا من دیارنا 

وکل مسلم ویجیء، واهلل ثالث مائه وبضعه عشر رجال فیهم خمسون امرأه یجتمعون بمکه 

علی غیر میعاد قزع کقزع الخریف یتبع بعضهم بعضا وهی اآلیه التی قال اهلل: )أین ما تکونوا 

 (1)( یأت بکم اهلل جمیعا إن اهلل علی کل شیء قدیر

 فیقول رجل من آل محمد )صلی اهلل علیه و آله(: وهی القریه الظالمه أهلها. 

ثم یخرج من مکه هو ومن معه الثالثمائه وبضعه عشر یبایعونه بین الرکن والمقام معه عهد 

ورایته وسالحه ووزیره معه فینادی المنادی بمکه باسمه وأمره  نبی اهلل )صلی اهلل علیه و آله(

من السماء حتی یسمعه أهل األرض کلهم اسمه اسم نبی ما أشکل علیکم فلم یشکل علیکم 

عهد نبی اهلل )صلی اهلل علیه و آله( ورایته وسالحه والفس الزکیه من ولد الحسین )علیه 
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یکم الصوت من السماء باسمه وأمره، إیاک السالم( ،فإن أشکل علیکم هذا فال یشکل عل

 وشاذ من آل محمد)صلی اهلل علیه و آله( ، فإن آلل محمد وعلی رایه ولغیرهم 

 368ص: 

 
 . 148سوره بقره، آیه  -1

 رایات. 

الم( معه فألزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حتی تری رجال من ولد الحسین )علیه الس

عهد نبی اهلل ورایته وسالحه، فإن عهد نبی اهلل صار عند علی بن الحسین )علیه السالم( ثم 

 صار عند محمد بن علی ویفعل اهلل ما یشاء. 

فألزم هؤالء أبدأ وإیاک ومن ذکرت لک فإذا خرج رجل منهم معه ثالثمائه وبضعه عشر 

عام فدا إلی المدینه حتی یمر بالبیداء حتی  رجال ومعه رایه رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(

یقول: هذا مکان القوم الذین یخسف بهم وهی اآلیه التی قال اهلل: )أفأین الذین مکروا 

السیئات أن یخسف اهلل بهم األرض أو یأتیهم العذاب من حیث ال یشعرون * أو یأخذهم 

 (1)فی تقلبهم فما هم بمعجزین( 

فإذا قدم المدینه أخرج محمد بن الشجر علی سنه یوسف، ثم یأتی الکوفه فیطیل بها 

 المکث ماشاء اهلل أن یمکث حتی یظهر علیها. 

ثم یسیر حتی یأتی العذراء هو ومن معه وقد ألحق به ناس کثیر، والسفیانی یومئذ بوادی 

ذا التقوا وهم یوم اإلبدال یخرج أناس کانوا مع السفیانی من شیعه آل الرمله حتی إ
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محمد)صلی اهلل علیه و آله( ویخرج ناس کانوا مع آل محمد إلی السفیانی، فهم من شیعته 

 حتی یلحقوا بهم ویخرج کل ناس إلی رایتهم وهو یوم اإلبدال. 

 قال أمیر المؤمنین )علیه السالم( :ویقتل یومئذ السفیانی ومن معهم حتی ال 

 369ص: 

 
 . 46و  45سوره نحل، آیه های  -1

 یدرک منهم مخبر والخائب یومئذ من خاب من غنیمه کلب. 

ثم یقبل إلی الکوفه فیکون منزله بها فال یترک عبد مسلم إال اشتراه وأعتقه وال غارما إال 

قضی دینه وال مظلمه ألحد من الناس إال ردها، وال یقتل منهم عبد إال أدی ثمنه دیه مسلمه 

إلی أهله وال یقتل قتیل إال قضی عنه دینه، وألحق عیاله فی العطاء حتی یمأل األرض قسط 

 کما ملئت ظلم وجورا وعدوانا.  وعدال

ویسکنه هو وأهل بیته الرحبه والرحبه إنما کانت مسکن نوح وهی أرض طیبه وال یسکن 

رجل من آل محمد)علیهم السالم( وال یقتل إال بأرض طیبه زاکیه فهم األوصیاء الطیبون 

(1) 

در جای خود بنشین و حرکتی از خود نشان مده، تا آن گاه که عالئمی را که در سالی 

روی می دهد و من اکنون برای تو ذکر می کنم ببینی. و آن اینکه کسی از دمشق صدایی 

می می زند، و در یکی از دهات آن فرورفتگی پدید می آید، و قسمتی از مسجد آن فرو 

ریزد، و می بینی که طایفه ترک از آن جا )دمشق( می گذرند و در جزیره )موصل( فرود 
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می آیند. رومیان هم در رمله فرود آیند و آن سالی است که در تمام سرزمین عرب 

 اختالفات روی می دهد. 

اهل شام بر گرد سه پرچم مختلف جمع می شوند، یکی زرد و سفید و دیگر سرخ و سفید 

 پرچم سفیانی است.  و سومی

 سفیانی با هوادارانش که از قبیله کلب هستند خروج می کند و بر قبیله 

 370ص: 

 
 . 164ص  1، تفسیر برهان: ج 181ص  52بحار االنوار: ج  -1

نگی بنی ذنب الحمار از قبیله مضر حمله می آورد و جنگی می کند که تا آن روز چنان ج

 به وقوع نپیوسته است. 

سپس مردی از بنی ذنب به دمشق می آید و با همراهانش طوری کشته می شود که کسی 

را بدان گونه نکشته باشند. این است معنای آیه شریفه که می فرماید: »گروه هایی از میان 

مردم به جان هم می افتند. وای بر کفاری که آن روز بزرگ در آن جنگ شرکت می 

 ند«. جوی

سفیانی و پیروانش خروج می کنند و قصدی جز کشتن و آزار اوالد پیامبر و شیعیان آنها 

ندارد. او یک لشکر به کوفه می فرستد، و جمعی از شیعیان آن جا را می کشد و گروهی 

 را به دار می زند، و لشکری از خراسان آمده در ساحل شط دجله فرود می آیند. 
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طرفدارانش برای مقابله با سفیانی به بیرون کوفه می رود و مغلوب  مرد ضعیفی از شیعیان با

می گردد، سپس سفیانی لشکر دیگری به مدینه می فرستد مردی در آن جا کشته می 

شود و مهدی و منصور فرار می کنند، سفیانی هم بزرگ و کوچک سادات و ذریه پیامبر 

دن مهدی و منصور از مدینه را گرفته و حبس می کند. آن گاه لشکری برای پیدا کر

 بیرون می رود. 

مهدی همچون موسی بن عمران )که هراسان از مصر خارج شد( هراسان و نگران از مدینه 

بیرون می رود، و بدین گونه وارد مکه می شود. لشکر اعزامی هم به دنبال وی می آیند، 

 جز یک نفر که خبر  ولی وقتی به بیابان مکه و مدینه می رسند، به زمین فرو می روند و

 371ص: 

 آنها را می برد باقی نمی ماند. 

 قائم در بین رکن و مقام می ایستد و نماز می خواند. وزیر او نیز با وی است. 

در آن وقت مهدی )علیه السالم( می گوید: ای مردم! من از خداوند می خواهم که مرا 

و حق ما را گرفتند نصرت دهد، بر آنها که بر ما آل محمد )علیهم السالم( ظلم کردند 

هر کس درباره خدا با من گفت وگو دارد )بیاید و به من بگوید( زیرا ما از هر کس به 

خداوند نزدیکترم. و هر کس درباره آدم گفت وگو دارد به من بگوید، زیرا ما از هر 

ر کس به آدم نزدیکترم و هر کس درباره نوح گفت وگو دارد به ما بگوید، که ما از ه

 کس بوی نزدیکترم. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

و هر کس درباره ابراهیم گفت وگو دارد به ما بگوید، زیرا ما از هر کس به ابراهیم 

 نزدیکترم. 

و هر کس درباره محمد گفت وگو دارد به ما بگوید که من از هر کس به محمد )صلی 

 اهلل علیه و آله( نزدیکترم. 

و هر کس در باره پیامبران با ما گفت وگو دارد به من بگوید، زیرا ما از هر کسی به 

 پیامبران نزدیکترم. 

و هر کس در خصوص کتاب خدا )قرآن( گفت وگو دارد به من بگوید، زیرا ما در این 

خصوص از هر کس سزاوارتریم. ما و هر مسلمانی گواهیم که به ما )خاندان پیامبر( ستم 

و ما را آواره کردند، و از خانه و وطن خود بیرون نمودند و اموال ما را ضبط  نمودند،

 کردند، و ما را از همه چیز محروم و مقهور نمودند، ما هم اکنون از خدا و هر 

 372ص: 

 مسلمانی یاری می طلبیم. 

سپس امام محمد باقر )علیه السالم( فرمود: به خدا سوگند سیصد و سیزده مرد که پنجاه 

زن نیز در میان آنهاست مانند قطعه های ابر در فصل پاییز، در غیر موسم حج در مکه 

معظمه جمع می شوند. چنان که خداوند می فرماید: »هر جا باشید خداوند تمام شما را 

 چیز تواناست«. گرد آورد، خداوند بر هر 

 در آن موقع مردی از خاندان پیامبر می گوید: این شهر مکه مردمی ستمگر دارد. 
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سپس آن سیصد و سیزده نفر در بین رکن و مقام با مهدی بیعت می کنند. او عهد پیامبر 

 خدا )صلی اهلل علیه و آله(، پرچم و سالح او را همراه دارد. 

ون می آیند. در آن وقت منادی در مکه از آسمان او آنگاه با لشکر و وزیرش از مکه بیر

را به نام صدا می زند و مردم را به ظهورش اطالع می دهد. به طوری که تمام مردم روی 

 زمین آن صدا را می شنوند. 

نام وی، نام پیامبری است. اگر این برای شما مشکل باشد، پیمان پیامبر و پرچم و سالح 

دی پاکدل از اوالد حسین )علیه السالم( است باعث اشتباه و او و این که او )مهدی( مر

 اشکال نخواهد بود. 

اگر این هم موجب اشتباه گردد، آن صدای آسمانی که او را به اسم و ظهورش صدا می 

 زند باعث اشتباه نخواهد شد. 

 آنگاه حضرت به جابر جعفی راوی این حدیث فرمود: 

 مهدویت می شوند اعتنا کنی. مبادا به معدودی از سادات که مدعی 

 373ص: 

زیرا دولت پیامبر و علی یک بار است )و یک وقت ظاهر می شود( ولی دیگران دولتها 

دارند. پس خودداری کن و اصال از این مدعیان پیروی مکن تا آنکه مردی از اوالد امام 

 اوست.حسین )علیه السالم( را به بینی که عهدنامه پیامبر و پرچم و سالح وی با 
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زیرا عهدنامه پیامبر به علی بن الحسین رسید و بعد از او به محمدبن علی رسید و بعد هم 

 خدا هر چه خواهد می کند. 

پس همیشه با اینان باش و از آنان که برای تو ذکر کردم جدآ بپرهیز مگر هنگامی که 

بر با اوست، و مردی از خاندان پیامبر قیام کند که سیصد و سیزده نفر مرد و پرچم پیام

آهنگ مدینه نماید، و موقعی که از بیابان »بیداء« عبور کند می گوید: اینجا جای کسانی 

است که زمین آنها را فرو برد، چنان که خدا می فرماید: »به یقین، پرهیزگاران در باغ 

های سرسبز بهشت( و در کنار چشمه ها هستند. )فرشتگان به آنها می گویند:( داخل این 

 ها شوید با سالمت و امنیت«  باغ

وقتی وارد مدینه گردید محمد بن شجری را مانند یوسف از زندان آزاد می کند، سپس 

به کوفه می آید و مدتی طوالنی در آن جا توقف می کند و بعد از آن مدت به اراده 

 خداوند بر کوفه غلبه می نماید.

م بسیاری به وی می پیوندد. در آن آن گاه با همراهانش به »عذرا« می رود در آن جا مرد

اوقات سفیانی در بیابان رمله است سپس، دو الشکر باهم رو به رو می شوند، آن روز، 

روز تغییر و تبدیل است به این معنا که جمعی از لشکر سفیانی به اصحاب قائم ملحق می 

 ته این شود، و جمعی از کسانی که به قائم پیوسته اند، به سفیانی می پیوندد )الب

 374ص: 

عده غیر از آن سیصد و سیزده نفر است چرا که آنها در حقیقت از پیروان سفیانی هستند، 

 چنان که آن عده که به قائم ملحق می شوند در باطن شیعه هستند. 
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 در این وقت هر کسی به صف واقعی خود می پیوندد. آن روز روز تبدیل است. 

ود: آن روز سفیانی با تمام اتباعش کشته میشود. به امیر مؤمنان علی )علیه السالم( فرم

طوری که یک نفر نمی ماند که خبر آنها را بیاورد. بدبخت کسی که آن روز از غنیمت 

 قبیله کلب بی نصیب بماند آنگاه قائم به کوفه می آید و آنجا جایگاه او خواهد بود. 

ا می خرد و آزاد می کند، و سپس هر جا مسلمانی را به بردگی فروخته باشند. قائم او ر

هر جا قرض داری باشد، قرض او را می دهد، و هر کس مظلمه ای به گردن داشته باشد، 

آن را رد می کند اگر یک نفر از آنها کشته شود دیه مسلم او را گرفته به ولی او می 

دهد، و اگر مقتولی قرض داشته باشد قرض او را می پردازد، و به کسان او کمک می 

د، تا جایی که زمین از عدل و داد پر می شود چنان که از ظلم و ستم و تجاوزات پر کن

شده باشد او )قائم( و خانواده اش در رحبه سکونت می ورزد. رحبه پیش تر مسکن 

حضرت نوح )علیه السالم( و سرزمین پاکی بوده است، محل سکونت و شهادت فرزندان 

 ست. زیرا آنها جانشینان پاک سرشت پیامبر هستند. پیامبر همیشه زمین های پاکیزه بوده ا

 حدیث هشتم. مفضل بن عمر می گوید: 

 امام صادق )علیه السالم( می فرماید:

 375ص: 

إذا أوذن اإلمام دعا اهلل بإسمه العبرانی األکبر فانتحیت له أصحابه الثالثمائه والثالثه عشر 

یفتقد من فراشه لیال فیصبح بمکه قزعا کقزع الخریف، وهم أصحاب الوالیه ومنهم من 

 ومنهم من یری یسیر فی السحاب نهارا یعرف باسمه واسم أبیه وحسبه ونسبه. 
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 قلت: جعلت فداک، أیهم أعظم إیمانا؟ 

قال: الذی یسیر فی السحاب نهارا وهم المفقودون وفیه منزلت هذه اآلیه: ) أین ما تکونوا 

 (1)یأت بکم اهلل جمیعا ( 

وقتی از جانب خداوند اجازه داده شد برای ظهور خداوند اسم آن حضرت را به لغت 

عبرانی ذکر می کند و سیصد و سیزده نفر اصحاب آن حضرت که اهل والیت هستند 

مثل ابرهای پراکنده ای که فوری به هم متصل می شوند آنها هم فوری یک شبه از خانه 

 جمع می شوند. های خود ناپدید می شوند و همه در مکه 

بعضی از آنها دیده می شوند که در روز با ابرها حرکت می کنند و نام آنها و نام پدر و 

 حسب و نسب آنها بیان می شود. 

 راوی می گوید: فدایت شوم، عظمت ایمان کدام یک از آنها بیشتر است؟ 

فرمود: آن که در روز با ابرها حرکت می کند و آنها همان ناپدید شدگان هستند که این 

 آیه درباره آنها نازل شده است: »هرجا باشید خدا شما را جمع می کند«. 

 376ص: 

 
 . 163ص  1، البرهان: ج 195ص  13، بحاراألنوار: ج 67ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1
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با عنایت به این هشت روایت معنای کامل این آیه شریفه روشن می شود و این روایت 

ها ظاهر آیه را معنا می کنند و به بطون آیه ربطی ندارند که بعضی از مفسران چنین گمان 

 کرده اند. 

 (149آیه )

فل ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و إنه للحق من ربک وما اهلل بغا

 (149عما تعملون )

 (150آیه )

 اشاره

ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم 

شطره لئال یکون للناس علیکم حجه إال الذین ظلموا منهم فال تخشوهم واخشونی وألیم 

 (150نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون )

ود را به طرف مسجد الحرام بگردان و از هر کجا بیرون آمدی )به هنگام نماز( صورت خ

و البته این فرمان حق است و از جانب پروردگار توست و خدا از آنچه عمل می کنید 

 غافل نیست. 

و از هر کجا بیرون آمدی صورت خود را به طرف مسجد الحرام بگردان و هر کجا بودید 

 -یراز ستمگرانشان روی خودتان را به جانب مسجد الحرام بگردانید، تا برای مردم به غ

علیه شما دلیل و حجتی نباشد. بنابر این از آنها نترسید و از من بترسید. )و این تغییر قبله 

 برای این بود( که نعمت خود را بر شما تمام کنم و شاید شما هدایت شوید. 
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 377ص: 

 شباهت دو آیه و تفاوت آنها 

دقت کامل معلوم می شود که این ها به هم شباهت دارند، ولی با  144این دو آیه با آیه 

با هم فرق می کنند. فیض کاشانی )رحمه اهلل(نگارنده تفسیر »الصافی« در این باره چنین 

 می نویسد:

 قیل : کرر الحکم لتعدد علله، فإنه تعالی ذکر للتحویل ثالث علل: 

 تعظیم الرسول ابتغاء لمرضاته. 

 ه وصاحب دعوه جهه یستقبلها ویتمیز بها. وجری العاده اإللهیه علی أن یولی أهل کل مل

وقرن بکل عله معلولها، کما یقرن المدلول بکل  -کما یأتی  -ودفع حجج المخالفین 

واحد من دالئله تقریبا و تقریره مع أن القبله لها شأن والنسخ من مظان الفتنه والشبهه، 

 (1)فبالحری أن یؤکد أمرها ویعاد ذکرها مره بعد اخری؛

بعضی از علما گفته اند: تکرار این حکم به جهت متعدد بودن علت ها و حکمت های 

آن است؛ زیرا خداوند عالم برای تحویل قبله سه علت و حکمت ذکر کرده است. 

.تعظیم و احترام به شخص رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله(، با طلبیدن رضای آن 1

 حضرت و اجابت خواسته قلبی آن جناب. 

یوه خداوند عالم بر این است که برای اهل هر ملت و آیینی و صاحب دعوتی جهتی . ش2

 را قرار دهد که آنها روی به آن طرف کنند و 
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 378ص: 

 
 . 201ص  1تفسیر الصافی : ج  -1

بدین وسیله از دیگران امتیاز داده و مشخص و معین شوند؛ مثل امت حضرت موسی )علیه 

السالم( و امت حضرت عیسی )علیه السالم( و امت حضرت خاتم االنبیاء )صلی اهلل علیه 

 و آله(

 بر و هر معلولی را قرین علت آن و با آن بیان کرده است. . برای دفع حجت مخالفان پیام3

 دیدگاه آیت اهلل طیب )رحمه اهلل(

 آیت اهلل طیب )رحم اهلل (در توضیح این مطلب می نویسد: 

برای اتمام  144این است که آیه پیشین؛ یعنی آیه  -آنچه به نظر می رسد . واهلل اعلم 

معرفی این پیامبر ذکر شده بود که همان نماز  عالماتی است که در کتاب های انبیا برای

خواندن به دو قبله باشد و تا این حکم نیامده بود می گفتند: »این، آن پیامبری نیست که 

ما اوصاف او را دیده ایم« اگرچه بعد از آن هم ایمان نیاوردند، ولی راه عذر برای آنها 

لیعلمون أنه الحق من ربهم ( استفاده بسته شد. این نکته از جمله )إن الذین أوتوا الکتاب 

 می شود.

و آیه دوم برای اثبات همیشگی قبله دوم؛ یعنی کعبه است که این قبله مانند قبله سابق که 

قبله بودن آن، موقت و محدود بود، نیست؛ بلکه الی االبد ثابت و محقق است، مانند 

یشین که مدت آنها شریعت محمدی که تا قیامت باقی خواهد بود، برخالف شرایع پ
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موقت بوده است. این نکته از جمله )أنه الحق من ربهم ( استفاده می شود، زیرا حق به 

 (1)معنای ثابت و غیرقابل زوال است.

 379ص: 

 
 ، ذیل آیه مورد بحث. نقل با تصرف و تغییر .245ص  2اطیب البیان: ج  -1

 وعده اکمال دین 

آیه سوم وعده می دهد که تشریع این حکم به منظور اتمام نعمت است و این وعده در 

 آیه شریفه سوره مائده انجاز شده است. آن جا که می فرماید: 

 (1)م أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اإلسالم دینا( )الیو

امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان 

 آیین )جاودان( شما پذیرفتم. 

 لب می گوییم: در بیان این مط

موضوع اکمال دین و اتمام نعمت الهی؛ یعنی والیت امیرمؤمنان )علیه السالم( البر و ائمه 

طاهرین مقدماتی داشته که از آن جمله همین تشریع قبله است، زیرا کعبه خانه ای است 

که حضرت ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( بنا نمودند و در وقت بنای آن از خدا 

است کردند که از ذریه او امت مسلمان قرار دهد و از این جهت باید مردم متوجه درخو

 این خانه شده و اهمیت آن را دریابند. 
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مقدمه دیگر فتح مکه بوده که در سوره فتح بیان شده و وعده اتمام نعمت را داده که 

 فرمود: 

تأخر ویتم نعمته علیک )إنا فتحنا لک فتحا مبینا * لیغفر لک اهلل ما تقدم من ذنبک وما 

)(2) 

ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم. تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که 

 به تو نسبت می دادند ببخشد و نعمتش را به تو به 

 380ص: 

 
 . 3سوره مائده، آیه  -1

  2و  1سوره فتح، آیه های  -2

 پایان برساند. 

 برای این که خانه خدا را از بتها و ارجاس پاک نماید و برای حج عمومی آماده سازد. 

مقدمه دیگر حج عمومی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( بوده که از آن به حجه الوداع 

تعبیر شده که همه مسلمانان از اطراف جمع شدند و پس از اتمام مراسم حج، امر مهم 

والیت که صراط مستقیم، دین حنیف وأ اساس دین و مایه اکمال و اتمام شرع مبین است 

 ین وعده الهی تحقق پذیرد. به مردم ابالغ شود و ا

 دلیل دیگری برای تحویل قبله 
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 )لئال یکون للناس علیکم حجه (

این فراز از آیه علت دیگری برای تحویل قبله به طرف کعبه بیان می فرماید که قطع 

حجت اهل کتاب باشد، زیرا اهل کتاب یکی از عالمات پیامبر موعود را نماز خواندن به 

و تا تحویل قبله نشده بود می گفتند: این، آن پیامبر موعود نیست و دو قبله می دانستند 

 این تحویل احتجاج آنها را دفع نمود. 

 بیان شد علت تکرار آن چیست؟  144اگر کسی ایراد کند و بگوید: این حجت در آیه 

 -در پاسخ می گوییم: در آیه اولی این مطلب ذکر شد که اهل کتاب از این تحویل قبله 

 است و این همان پیامبر موعود است . آگاه هستند.  که حق

که دفع احتجاج اهل کتاب است. متذکر می  -در این آیه یکی از علل تحویل قبله را 

 شود، از این جهت تکرار نیست.

 381ص: 

 چرا ستمگران اهل کتاب استثنا شده اند؟ 

 )إال الذین ظلموا منهم (

ع نیست که ظالمان از اهل کتاب بعد از تحویل قبله مفاد این فراز از آیه استثنا این موضو

باز هم بر مسلمانان حجتی داشته باشند، بلکه استثنا منقطع است؛ یعنی عدم انقطاع عذر 

ظالمان از اهل کتاب نه از باب این است حجتی داشته باشند، بلکه به واسطه این است که 

 در پی هوای نفس و شهوت و ریاست و 
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 جاه طلبی هستند. 

از این رو اگر هزار دلیل برای آنان اقامه شود از مخاصمه و مخالفت دست برنخواهند 

داشت که هم به خود ظلم می کنند که خود را مستحق عذاب ابدی می نمایند، هم به 

دیگران که در مقام اضالل و گمراهی آنان بر می آیند و هم به مسلمانان که در صدد 

 واهند نمود. آزار و اذیت آنان هستند، ظلم خ

پس شما از آنان نترسید، زیرا آنها ستمکارند و خدا شر آنها را دفع خواهد کرد؛ ولی از 

خدا بترسید و در مقام مخالفت با اوامر او نباشید که گرفتار عقوبات دنیایی و عذاب ابدی 

 خواهید شد. 

 اتمام نعمت و فایده دیگر 

 ) ألتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون( 

یگر این حکم این است که خداوند متعال می خواهد نعمت، خود را برای شما فائده د

 تمام کند، چنان که پیش تر بیان کردیم. 

 382ص: 

 هدایت و فایده دیگر 

 فایده سوم بعد از قطع حجت اهل کتاب و تمامیت نعمت هدایت یافتن است. 

رت آنان را تأمین یعنی مسلمانان در صراط مستقیم والیت که سعادت دنیا و جهان آخ

 می کند قرار گیرند تا به مقصد و غایت مطلوب نائل شوند. 
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شاید برای بیان غرض و رجاء نسبت به مقام تخاطب یا به مالحظه مخاطبین است؛ نه این 

 که عاقبت کار برای خدا نامعلوم باشد که به طور ترجی بیان فرماید. 

 یه السالم(کعبه و والدت منحصر به فردامیرمؤمنان علی )عل

رخ داده و با اعجاز  -پیش از اسالم  -اکنون مناسب است مهم ترین والدتی که در عالم 

دیوار کعبه شکافته شده، بیان کنیم. در این رخداد از جانب خدای متعال با صدای بلند به 

 مادر امیرمؤمنان علی )علیه السالم( از آسمان چنین ندا داده شده: 

 فاطمه ادخلی؛ 

 فاطمه وارد شو! 

وار کعبه با اعجاز دوباره به هم متصل شد و حضرت فاطمه بنت اسد سه روز در کعبه دی

میهمان خداوند بود و غذای بهشتی تناول کرد. بعد از سه روز این خبر، جهانی شد، باز 

جای دیوار با اعجاز شکافته شد و فاطمه بنت اسد با در بغل داشتن یک فرزند نورانی 

کرد: نام این فرزند از نام من مشتق است و من علی اعلی هستم بیرون آمد. خدا به او وحی 

 و نام او را علی بگذار. 

مادر به امر الهی این نام را بر پسر خود می گذارد و او را به دست پدرش حضرت ابوطالب 

 می دهد و این فرزند به پدر سالم می کند و با ورود پیامبر 

 383ص: 
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فل نورانی حرکت می کند و با تبسم به صورت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( آن ط

اکرم )صلی اهلل علیه و آله( به آن حضرت سالم می کند و قرآنی که هنوز به آن حضرت 

 نازل نشده می خواند و می فرماید: 

 (1))بسم اهلل الرحمن الرحیم * قد أفلح المؤمنون ... (

 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مؤمنان رستگار شدند ... 

 آنگاه پیامبر می فرماید: 

 قد أفلحوا بک؛ 

 رستگاری مؤمنان به وسیله شماست ای مولود زیبا! 

 اینک متن آن حدیث نورانی را از کتاب »غایه المرام« نقل می کنیم. 

حدثنا الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی ، قال: أخبرنا أبو 

الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، قال: حدثنی أحمد بن محمد بن أیوب، قال: 

 حدثنا عمر بن الحسن القاضی، قال: 

د اهلل بن محمد، قال: حدثنی أبو حبیبه، قال: حدثنی سفیان بن عیینه، عن الزهری، حدثنا عب

 عن عائشه. 

قال محمد بن أحمد بن شاذان: وحدثنی سهل بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن عمر الربیع، 

قال: حدثنا زکریا بن یحیی، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبه، عن قتاده، عن أنس بن 

 العباس بن عبد المطلب.  مال، عن
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 384ص: 

 
 . 1سوره مؤمنون، آیه  -1

 قال ابن شاذان: وحدثنی إبراهیم بن علی، بإسناده عن أبی عبد اهلل 

 جعفر بن محمد )علیهما السالم(، عن آبائه )علیهم السالم( قال:

لسین ما بین فریق بنی هاشم إلی فریق کان العباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب جا

عبدالعی بإزاء بیت اهلل الحرام، إذ أتت فاطمه بنت أسد بن هاشم أم أمیر المؤمنین )علیه 

 السالم(، وکانت حامال بأمیر المؤمنین )علیه السالم( لتسعه أشهر، وکان یوم التمام. 

 ا نحو السماء، وقالت: قال: فوقفت بازاء البیت الحرام، وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفه

أی رب، إنی مؤمنه بک، وبما جاء به من عندک الرسول، وبکل نبی من أنبیائک، وبکل 

کتاب أنزلته، وإنی مصدقه بکالم جدی إبراهیم الخلیل، وإنه بنی بیتک العتیق، فأسألک 

 بحق هذا البیت ومن بناه، وبهذا المولود الذی فی أحشائی الذی یکلمنی ویؤنسنی بحدیثه،

 وأنا موقنه أنه إحدی آیاتک ودالئلک لما یشرت علی والدتی. 

قال العباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب : لما تکلمت فاطمه بنت أسیر ودعت بهذا 

الدعاء، رأینا البیت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمه فیه، وغابت عن أبصارنا، ثم عادت 

 الفتحه والتزقت بإذن اهلل تعالی. 
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فرمنا أن نفتح الباب لی صل إلیها بعض نسائنا، فلم ینفتح الباب، فعلمنا أن ذلک أمر من 

 أمر اهلل تعالی، وبقیت فاطمه فی البیت ثالثه أیام. 

 385ص: 

 قال: وأهل مکه یتحدثون بذلک فی أفواه السکک، وتتحدث المخدرات فی خدورهن. 

موضع الذی کانت دخلت فیه، فخرجت قال: فلما کان بعد ثالثه أیام انفتح البیت من ال

 فاطمه ÷÷÷وعلی )علیه السالم( علی یدیها. 

ثم قالت: معاشر الناس! إن اهلل عز وجل اختارنی من خلقه، وفضلنی علی المختارات من 

مضی قبلی، وقد اختار اهلل آسیه بنت مزاحم فإنها عبدت اهلل سرافی موضع ال یحب أن یعبد 

م بنت عمران حیث اختارها اهلل، ویسر علیها والده عیسی، فهرت اهلل فیه إال اضطرارا ومری

 الجذع الیابس من النخله فی فاله من األرض حتی تساقط علیها رطبا جنیا. 

وإن اهلل تعالی اختارنی وفضلنی علیهما، وعلی کل من مضی قبلی من نساء العالمین، ألنی 

ثمار الجنه وأوراقها. فلما أردت أن ولدت فی بیته العتیق، وبقیت فیه ثالثه أیام آکل من 

أخرج وولدی علی ید هتف بی هاتف وقال: یا فاطمه! سمیه علیا، فأنا العلی األعلی، وإنی 

خلقته من قدرتی، وعز جاللی، وقسط عدلی، واشتققت اسمه من اسمی، وأ دبته بأدبی، 

دن فوق وفوضت إلیه أمری، ووقفته علی غامض علمی، وولد فی بیتی، وهو أول من یؤ

بیتی، ویکسر األصنام ویرمیها علی وجهها، ویعظمنی ویمجدنی ویهللنی، وهو اإلمام بعد 

 حبیبی ونبیی وخیرتی من خلقی محمد رسولی، ووصیه، 

 386ص: 
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 فطوبی لمن أحبه ونصره، والویل لمن عصاه وخذله وجحد حقه. 

قال: فلما رآه أبو طالب سره وقال علی )علیه السالم(: السالم علیک یا أبت ورحمه اهلل 

 وبرکاته. 

قال: ثم دخل رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(، فلما دخل اهتزله أمیر المؤمنین )علیه السالم( 

 وضحک فی وجهه، وقال: السالم علیک، یا رسول اهلل، و رحمه اهلل و برکاته. 

 م تنحنح بإذن اهلل تعالی، وقال: قال: ث

 (1))بسم اهلل الرحمن الرحیم * قد أفلح المومنون* الذین هم فی صالتهم خاشعون ...( 

)بسم اهلل الرحمن  فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: قد أفلحوا بک، وقرأ تمام اآلیات...

الرحیم * قد أفلح المومنون * الذین هم فی صالتهم خاشعون * والذین هم عن اللغو 

معرضون * والذین هم للزکاه فاعلون * والذین هم لفروجهم حافظون * إال علی أزواجهم 

أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین *فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون * 

ألماناتهم و هم راعون * والذین هم علی صلواتهم یحافظون * أولئک هم  والذین هم

الوارثون * الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون الذین یرثون الفردوس هم فیها 

 (2)خالدون« 

 واهلل أمیرهم، تمیرهم من علومک فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: أنت 

 387ص: 
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 .2و  1سوره مؤمنون، آیه های  -1

 . 11 -1همان آیه  -2

 فیمتارون، وأنت واهلل دلیلهم وبک یهتدون. 

 ثم قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( لفاطمه: اذهبی إلی عمه حمزه فبشریه به. 

 خرجت أنا، فمن یرویه. فقالت: فإذا 

 قال: أنا أرؤیه. 

 فقالت فاطمه: أنت ترویه؟ 

 قال: نعم. 

 (1)فوضع رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( لسانه فی فیه، )فانفجرت منه اثنتا عشره عینا.(

 قال: فسمی ذلک الیوم یوم الترویه. 

فلما أن رجعت فاطمه بنت أسد رأت نورا قد ارتفع من علی )علیه السالم( إلی عنان السماء 

. 

 قال: ثم شدته وقمطته بقماط فبتر القماط. 

قال: فأخذت فاطمه قماطا جیدا فشدته به فبتر القماط، ثم جعلته فی قماطین فبترهما، فجعلته 

ثالثه فبترها، فجعلته أربعه أقمطه من رق مصر لصالبته فترها، فجعلته خمسه أقمطه دیباج 
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لصالبته فبترها کلها، فجعلته سته من دیباج وواحده من األدم فتمطی فیها فقطعها کلها بإذن 

 . اهلل

 ثم قال بعد ذلک: یا أمه الت شدی یدی، فإنی أحتاج إلی أن أبصبص الربی بإصبعی 

 388ص: 

 
 . 60سوره بقره، آیه  -1

 قال: فقال أبو طالب عند ذلک: إنه سیکون له شأن ونبأ .

 اطمه. قال: فلما کان من غد دخل رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( علی ف

فلما بصر علی )علیه السالم( برسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( سلم علیه، وضحک فی 

 وجهه، وأشار إلیه أن خذنی إلیک واسقنی مما سقیتنی باألمس. 

 قال: فأخذه رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(

 فقالت فاطمه: عرفه ورب الکعبه. 

یعنی أن أمیر المؤمنین )علیه السالم(  -ه قال: فلکالم فاطمه، سمی ذلک الیوم یوم عرف

 عرف رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(

فلما کان الیوم الثالث، وکان العاشر من ذی الحجه، أن أبو طالب فی الناس أذانا جامعه، 

 وقال: هلموا إلی ولیمه ابنی علی .
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ه عظیمه، وقال: قال: ونحر ثالث مائه من اإلبل وألف رأس من البقر والغنم، واتخذ ولیم

معاشر الناس! أال من أراد من طعام علی ولدی فهلموا وطوفوا بالبیت سبعا، وادخلوا وسلموا 

 (1)علی ولدی علی فإن اهلل شرفه. ولفعل أبی طالب شرف یوم النحر

راوی از عباس بن عبد المطلب نقل می  15شیخ ابوجعفر طوسی در کتاب امالی خود از 

کند. ابن شاذان می گوید: ابراهیم بن علی با اسناد خودش از امام صادق )علیه السالم( و 

 آن بزرگوار از آباء گرامی خود چنین نقل می کند: 

 اشم و عباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب بین گروهی از بنی ه

 389ص: 

 
  48ص  1، غایه المرام: ج 706األمالی، شیخ طوسی: ص  -1

عبد الغری در مقابل بیت اهلل الحرام نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد بن هاشم مادر امیر 

و آخرین روزهای مؤمنان علی )علیه السالم( در حالی که به علی )علیه السالم( باردار بود 

نه ماه بود. او در مقابل بیت اهلل الحرام ایستاد و در حالی که درد زایمان به آن بزرگوار 

 عارض شده بود گفت: 

خدایا! من به تو مؤمن هستم و به آنچه از جانب تو نازل شده است و بر پیامبرت و همه 

م جدم ابراهیم خلیل الرحمان پیامبران الهی و به هر کتابی که بر آنها نازل کردهای و به کال

 تصدیق دارم که او خانه تو را بنا کرده است. 
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به حق این خانه قسم می دهم و کسی که خانه را بنا کرده و به حق این مولودی که در 

شکم من است و با من سخن می گوید و او با سخنان خود مونس من است و من ایمان 

 این والدت را بر من آسان کن.  دارم که او یکی از آیات و دالیل توست؛

عباس بن عبد المطلب می گوید: من و یزید بن قعنب دیدیم وقتی فاطمه بنت اسد این 

دعا را خواند خانه خدا از پشت شکافته شده فاطمه بنت اسد داخل خانه شد و از چشم 

 های ما غائب شد و دیوار شکافته شد و دوباره با اذن خداوند عالم به هم چسبید. 

ما هرچه کوشیدیم که درب خانه خدا را باز کنیم نتوانستیم. چون می خواستیم چند زن 

به عنوان کمک برای فاطمه بفرستیم. معلوم شد این امر الهی است و درب خانه باز نخواهد 

 شد. 

 390ص: 

فاطمه بنت اسد سه روز در خانه خدا بود و اهل مکه همه سخنانشان فقط پیرامون این 

ئله بی نظیر بود. مردها در کوچه ها و جاهای متعدد از سکوهای مکه و زنها معجزه و مس

در خانه های خود در این باره سخن می گفتند؛ تا این که سه روز به پایان رسید. بعد از 

سه روز باز همان دیوار بسته شده، شکافته شد و فاطمه بنت اسد با یک فرزند نورانی که 

بغل مادر آرمیده بود از کعبه خارج شد و با سخنان خود  لباس بهشتی بر تن داست و در

 مردم را نورانی کرد و گفت: 

ای مردم! خدا مرا از بین مردم انتخاب کرد و برتری داد و مرا بر زنان دیگر از گذشتگان 

فضیلت بخشید. خداوند آسیه بنت مزاحم را انتخاب کرد که در نهان خداوند را عبادت 
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ز به اضطرار عبادت نمی شد و مریم بنت عمران را مزیت داد که بکند؛ در موضعی که ج

 از درخت خشک برای او خرمای تازه به زمین ریخت. 

و خداوند عالم مرا بر او فضیلت و برتری داد و بر همه زنهایی که پیش از من از زنان 

جهانیان بودند. من در خانه خدا سه روز دعوت شدم که غذای من از غذاهای بهشتی و 

 میوه من از میوه های بهشتی بود. 

 بعد از سه روز هاتفی در آن خانه ندا کرد و گفت: 

علی بگذار که من علی اعلی هستم. من فرزند تو را از قدرت  ای فاطمه! نام فرزندت را

خودم خلق کردم و از عز و جالل خود و از قسط عدل خود نام او را از نام خودم گرفتم 

 و او را به ادب خود ادب 

 391ص: 

کردم... او اول کسی است که روی کعبه خانه من اذان می گوید و بتهایی که آنجا بت 

اند می شکند و آنها را به روی زمین می اندازد و او مرا تعظیم میکند پرستها نصب کرده 

و عظمت مرا به مردم معرفی می کند و مرا تمجید می نماید و به من تهلیل می گوید و او 

بعد از حبیب من و انتخاب شده از خلقم محمدبن عبداهلل رسول من، امام و پیشوا است و 

 او وصی آن حضرت است.

 کسی که او را دوست بدارد و او را یاری کند. خوشا به حال 

و وای به حال کسی که با او مخالفت بکند و او را خوار سازد و حق او و امامت او را 

 انکار کند. 
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هنگامی که این مولود را به دست پدرش ابوطالب دادند خوشحال شد و علی )علیه 

 رحمه اهلل و برکاته . السالم( به پدرش سالم کرد و گفت: السالم علیک یا ابه و

سپس رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( آمدند، وقتی داخل خانه شدند علی )علیه 

السالم(حرکتی کردند و به صورت پیامبر خندیدند و گفتند: السالم علیک یا رسول اهلل و 

 رحمه اهلل و برکاته. بعد حرکتی کردند و به اذن خداوند سوره مؤمنون را خواندند. 

 م خداوند بخشنده بخشایشگر * مؤمنان رستگار شدند.« به نا

 پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: 

 رستگاری مؤمنان به واسطه توست ای علی! 

 و بعد بقیه آیه را تا )هم فیها خالدون( خواندند. 

 392ص: 

امیرمؤمنان هستی  بعد از آن پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: ای علی! تو و اهلل

با علم خود آنها را آقا می کنی پس آنها آقای مردم می شوند و تو و اهلل راهنمای همه 

 آنها هستی و به واسطه تو هدایت می شوند. 

سپس رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: ای فاطمه بنت اسد! برو پیش عمویش 

 حمزه و این مولود را به او مزده بده. 

فرمود: اگر من رفتم برای این بشارت چه کسی بچه مرا شیر می دهد تا من از آن فاطمه 

 جا برگردم.
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 پیامبر فرمودند: من او را شیر میدهم. 

 فاطمه از روی تعجب گفت: شما شیر میدهید ؟! 

 فرمودند: بلی. و این آیه را تالوت فرمودند: 

 ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید«. 

وز را که این دوازده چشمه ظاهر شدند و آن روز را روز ترویه نامیدند. بنابر این، آن ر

هنگامی که فاطمه بنت اسد برگشت دید در خانه نوری هست که تا باالی آسمانها ادامه 

دارد. وقتی آن فرزند را در قنداقه پیچید بچه آن قنداقه را پاره کرد. دو بند دیگر به قنداقه 

ره کرد تا سه و چهار بند اضافه کرد، آن طفل همه آنها را پاره اضافه کرد باز هر دو را پا

کرد و از پارچه های مصری که محکم تر است با پنج بند قنداقه او را بست باز همه را 

 پاره کرد. 

 آن گاه شش پارچه دیباج که محکم تر بود به او بست که یکی از آنها 

 393ص: 

چرمی بود. باز همه را به اذن خدا پاره کرد و گفت: ای مادر! مرا به این چیزها مپیچ و 

دست های مرا مبند، من با این انگشت ها خدا را. »تبصبص؛ اظهار کوچکی کردن با 

 حرکت دادن انگشت ها« می کنم. 

ابوطالب با دیدن این منظره و صحبت نورانی فرزندش گفت: این کودک شأن و مقام 

 لندی دارد. ب
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چون فردای آن روز شد، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( باز به خانه فاطمه بنت اسد 

آمدند. هنگامی که چشم امیر مؤمنان علی )علیه السالم( به چهره زیبای پیامبر اکرم )صلی 

اهلل علیه و آله( افتاد به آن حضرت سالم کرد به صورتش خندید و اشاره کرد که پیامبر 

 را بغل کنید و از آن چیزی که دیروز مرا تغذیه کردید امروز هم سیراب بکنید. م

 رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( علی )علیه السالم( را بغل گرفتند. 

 فاطمه بنت اسد گفتند: به خدای کعبه فرزندم را شناختم. 

پس با این کالم فاطمه این روز را روز عرفه نامیدند که امیر مؤمنان علی )علیه السالم( در 

 روز چهارم و پنجم تولد پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( راشناخت و سالم کرد. 

پس روز سوم خروج از کعبه که روز دهم ذی الحجه بود به دستور حضرت ابوطالب پدر 

ی )علیه السالم( مردم را به ولیمه دعوت کردند. در این ولیمه بزرگوار امیرمؤمنان عل

سیصد شتر و هزار گاو و گوسفند نحر و ذبح کردند و ولیمه بی نظیری که عظیم ترین 

ولیمه ها بود، تهیه کردند. حضرت ابوطالب )علیه السالم( فرمودند: هر که می خواهد از 

 ولیمه فرزندم 

 394ص: 

مند شود هفت دور کعبه را طواف کند و بر فرزندم علی )علیه  علی )علیه السالم( بهره

 السالم( سالم نماید که خداوند این شرافت را نصیب فرزند من کرد. 

به همین جهت روز عید قربان با این کار حضرت ابوطالب )علیه السالم( شرافت خاصی 

 پیدا کرد. 
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یان کنیم تا ایمان خوانندگان اینک جا دارد گزیده این حدیث نورانی منحصر به فرد را ب

 قوی تر شود. 

 . دیوار کعبه بعد از دعای فاطمه بنت اسد هاشمی شکافته شد. 1

 . از آسمان ندا آمد:. 2

 فاطمه ادخلی؛ 

 فاطمه بیا داخل کعبه. 

 . فاطمه سه روز داخل خانه خدا بود و در آن جا غذای بهشتی می خورد. 3

 بهشت آمد. . لباس های این مولود نورانی از 4

. این خبر در آن روز با این که وسائل موجود امروز نبود، ولی جهانی شد، چون بسیار 5

 با اهمیت و باعظمت بود. 

. بعد از ورود فاطمه بنت اسد هاشمی به درون خانه خدا، دوباره با اعجاز دیوار به هم 6

 چسبید. 

کعبه بود، دوباره همان  . بعد از سه روز که فاطمه بنت اسد هاشمی میهمان خدا در7

 موضع قبلی شکافته می شود. 

. فاطمه بنت اسد هاشمی با در بغل داشتن یک فرزند نورانی منحصر به فرد که لباس 8

 بهشتی بر تن داشت از داخل کعبه بیرون می آید. 
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 395ص: 

 . نام این مولود را خود خدای متعال تعیین کرد که به فاطمه بنت اسد وحی شد: من علی9

 اعلی هستم نام این فرزند را از نام خودم گرفتم، اسم او را علی بگذار. 

. ندای دیگری از عالم غیب این گونه آمد: این اولین کسی است که در اسالم روی 10

 بام کعبه اذان خواهد گفت. 

. این مولود بت شکن است و در آینده نزدیک همه بت های داخل کعبه را خواهد 11

 شکست. 

 عظمت خداوند عالم را به مردم معرفی خواهد کرد.. او 12

 . او بعد از پیامبر من امام و وصی بالفصل پیامبر خاتم است. 13

 . خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و او را یاری کند. 14

 . وای به حال کسی که با او مخالفت کند و امامت او را انکار نماید. 15

 حضرت ابوطالب )علیه السالم( سالم می کند.  . مولود سه روزه به پدرش16

. مولود سه روزه به صورت حضرت خاتم األنبیاء محمد بن عبداهلل )صلی اهلل علیه و 17

 آله(می خندد و سالم می کند. 

. مولود سه روزه قرآنی که هنوز بر پیامبر خاتم نازل نشده و ده سال دیگر نازل خواهد 18

 را تالوت می کند: شد، می خواند و این آیه ها 
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)بسم اهلل الرحمن الرحیم * قد أفلح المومنون الذین هم فی صالتهم خاشعون * والذین 

هم عن اللغو مغرضون * والذین هم للزکاه فاعلون * والذین هم لفروجهم حافظون *إال 

علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین* فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم 

 العادون 

 396ص: 

ن هم ألماناتهم و عهدهم راعون * والذین هم علی صلواتهم یحافظون * أولئک * والذی

 (1)هم الوارثون * الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مؤمنان رستگار شدند. آنها که در نمازشان خشوع 

دارند. و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند. و آنها که زکات را می پردازند. و آنها 

که دامان خود را )از آلوده شدن به بی عفتی( حفظ می کنند. تنها با همسران و کنیزانشان 

در بهره گیری از آنان مالمت نمی شوند. و کسانی که غیر از این طریق  آمیزش دارند، که

را طلب کنند، تجاوزگرند. و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند. و آنها که 

بر نمازهایشان مواظبت می نمایند. آنها وارثان هستند. وارثانی که بهشت برین را ارث می 

 اند. برند و جاودانه در آن خواهند م

 . پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( بعد از شنیدن این یازده آیه نورانی می فرماید: 19

 قد أفلحوا بک؛ 

 به وسیله تو یاعلی! مردم رستگار خواهند شد. 
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. اگر کسی بگوید: این حدیث، زیباترین حدیث در والیت امیرمؤمنان علی )علیه 20

 ی گفته است. السالم( است، بسیار حرف درست و نوران

. اگر کسی بگوید: زیباترین مولود در عالم وجود بعد از رسول خدا )صلی اهلل علیه و 21

 آله(این مولود است، حرف او کامال مورد تأیید همه عقالی بشر است. 

 397ص: 

 
 .11 - 1سوره مؤمنون، آیه های  -1

ان از تمام مکانهایی که دیگران در آن متولد شده اند بهتر .اگر کسی بگوید: این مک22

 است، سخن صحیح گفته است. 

 .اگر کسی بگوید: این زیباترین تولد در عالم وجود است، سخن به جا گفته است. 23

.اگر کسی بگوید: این زیباترین معجزه در تولد یک امام معصوم است،سخن نیکو و 24

 صحیح گفته است. 

بگوید: اسمی که خدا بر کسی بگذارد، زیباترین اسم است، سخن نورانی .اگر کسی 25

 گفته است. 

.اگر کسی بگوید: زیباترین و بزرگ ترین ولیمه داده شده برای مولودی این ولیمه 26

 است، سخن خوبی گفته است. 
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.اگر کسی بگوید: زیباترین مادری که در کعبه غذای بهشتی خورده و او مادر منحصر 27

 رد امیرمؤمنان علی )علیه السالم( است، درست سخن گفته است. به ف

.اگر کسی بگوید: بزرگترین مادری که دعای سریع االجابه داشته این مادر است، 28

 صحیح گفته است. 

.اگر کسی بگوید: این مادر منحصر به فرد فرزندی زاییده که در روز سوم تولد قرآن 29

 گفته است. نازل نشده را خوانده، سخن درستی 

.اگر کسی بگوید: این فرزند، فرزند منحصر به فردی است که پیامبر اکرم )صلی اهلل 30

 علیه و آله( فرمودند: »او پرچمدار فالح و رستگاری بشر است«، درست گفته است.

 398ص: 

 (151آیه )

 اشاره

کما أرسلنا فیکم رسوال منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه 

 (151ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون )

همان گونه رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم؛ تا آیات ما را بر شما بخواند و شما 

 ، به شما یاد دهد. را پاک کند و به شما، کتاب و حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمی دانستید

 آیا این آیه تکمیل کننده آیه قبلی است؟ 

 در تفسیر این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد: 
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 نخست آن که این آیه، مکمل آیه قبلی باشد که فرمود: 

)وألتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون * کما أرسلنا فیکم رسوال منکم یتلوا علیکم آیاتنا 

 ب والحکمه ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون(و یزکیکم ویعلمکم الکتا

نعمت خود را بر شما تمام کنم، شاید هدایت شوید؛ همان گونه رسولی از خودتان در 

میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و 

 حکمت بیاموزد و آنچه را نمی دانستید، به شما یاد دهد. 

ن، عامل در کاف »کما أرسلنا فیکم« و »وألتم نعمتی علیکم« است. پس نباید بر بنابر ای

 »تهتدون« وقف کرد؛ بلکه بر »تعلمون« باید وقف کرد. 

 دوم آنکه این آیه مکمل آیه قبلی نیست و مستقل است و ابتدای کالم است و 

 399ص: 

ء است و معنای آیه جمله ای که در آیه بعدی )فاذکرونی أذکرکم( است خبر این مبتدا

 این گونه می شود: 

بعث رسولی از شما نعمتی بر شما است، چون که شما با آمدن این رسول عزت پیدا 

 کردید و این نعمتی که من به شما دادم و عزیز شدید: 

 فاذکرونی واشکروا لی واعبدونی أنعم علیکم بالجزاء والثواب ؛

کر مرا بکنید بر این نعمت و عبادت مرا بکنید پس به یاد من باشید، و ذکر مرا بگویید و ش

 که من باز به شما جزا و ثواب خواهم داد. 
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طبق احتمال دوم بر »تعلمون« نباید وقف کرد، بلکه ) فاذکرونی أذکرکم ( دنبال آیه است 

 و بر جمله )وال تکفرون ( باید وقف بشود که آخر آیه می شود. 

ف در تفسیر این آیه کاف »کما« را برای تشبیه و آیت اهلل طیب اعلی اهلل مقامه الشری

 حرف »ما« را مصدریه گرفته است که معنا این گونه می شود 

 إنعام علیکم بجعل البیت قبله کإرسالنا فیکم رسوال...

چنانکه انعام کردیم به شما به این که کعبه را قبله شما قرار دادیم تا هدایت شوید؛ همین 

ی فرستادیم که از انواع هدایت او بهره مند شوید. بنابراین، آیت طور در میان شما پیامبر

 اهلل طیب له معنای اول را انتخاب کرده است که باید بر 

 »تهتدون« وقف نشود، بلکه بر »تعلمون« وقف شود. 

 400ص: 

 پیامبری از شما 

 )رسوال منکم (

 یعنی نسب این پیامبر از شما عرب هاست. 

پیامبر را از عربها قرار داد این بود که اگر پیامبر از غیر عربها  جهت این که خدای متعال

 بود آنها زیر بار غیر عرب نمی رفتند. چون نخوت و جهالت عرب ها بسیار باال بود. 

 پیامبر و تزکیه و تعلیم امت 
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 )یتلوا علیکم آیاتنا ( 

 مراد از این آیات، آیات قرآن کریم است. 

 )و یزکیکم(

یعنی شما را در معرض تزکیه شدن قرار داد که به طاعت خدا و متابعت او فرمان داد که 

 شما با این دستورات الهی تزکیه شدید و این لطف از جانب خداوند به شما شد. 

 )ویعلمکم الکتاب والحکمه (

مراد از حکمت، بیانات رسول اکرم )صلی اهلل علیه و  مراد از کتاب در این جا قرآن و

 آله( است که آن بیانات هم از کتاب است و منظور آیات شریفه را بیان می کند. 

 )ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ( 

یعنی چیزی را که شما قادر بر فهم آن نبودید به شما تعلیم داد که اگر آن از و جانب 

فهم آنها نبود؛ چنان که با مالحظه دستورات من الهی این  خداوند نبود کسی قادر بر

 مطلب به طور کامل روشن و این لطف الهی بسیار با اهمیت است. 

 401ص: 

 (152آیه )

 اشاره

 (152فاذکرونی أذکرکم واشکروا لی وال تکفرون )
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 . پس به یاد من باشید، تا به یاد شما باشم و برای من شکر گزار باشید و کفران نکنید

 حقیقت ذکر یعنی چه؟ 

حرف »فاء« برای تفریع است؛ یعنی چون این نعمت ها را به شما عنایت کردیم پس مرا 

 یاد کنید و شکرگزارید. 

ذکر به معنای به یاد خدا و متوجه او بودن در جمیع حاالت است؛ یعنی انسان در نعمت 

و بال، صحت و بیماری و ثروت و فقر و در همه این حاالت به یاد خدا بوده و متوجه 

 اوامر و نواهی او باشد و حقیقت ذکر همین است. البته ذکر لسانی نیز فرع بر آن است. 

 )أذکرکم(

ر و جزای »ذکر« است. یاد کردن خدا به تفضل و انعام، افاضه خیرات، رفع بیان فائده ذک

 بلیات، توفیق بر اعمال صالح، نیل به سعادت و نجات از هالکت انجام می پذیرد. 

 حقیقت شکر چیست؟ 

 )واشکروا لی وال تکفرون (

 شکر عبارت است از:

 .شکر لسانی است که انسان به زبان، خدا را سپاس گوید. 1

 402 ص:
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. شکر جوارحی که اعضا و جوارح خود و هر نعمتی را که خدا به او داده در مورد خود 2

 و برای همان غرضی که خدا به او عنایت فرموده صرف نماید. 

 . شکر قلبی که همه نعمت ها را از جانب خدا بداند که قرآن می فرماید: 3

 (1))وما بکم من نعمه فمن اهلل (

 و آنچه از نعمت ها دارید، از خداست. 

 انسان شکرگزار، باید واقعا خود را از ادای شکر نعمت های الهی عاجز بداند. 

 کفران نعمت چیست؟ 

هی را در غیر غرض الهی صرف کند که موجب کفران نعمت این است که انسان نعمت ال

عذاب الهی و از دست رفتن نعمت اوست. خداوند در سوره ابراهیم )علیه السالم( می 

 فرماید: 

 (2))لئن شکرتم ألزیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی لشدید( 

نید، )نعمت خود را بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، به اگر شکرگزاری ک

 راستی که مجازاتم شدید است. 

 ذکر خدا از منظر روایات 

در تفسیر »الصافی«، تفسیر »نورالثقلین« و تفسیر العیاشی در ذیل این آیه شریفه روایات 

 متعتدی ذکر شده که ما برای بیشتر روشن شدن تفسیر این آیه 
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 403ص: 

 
 .53سوره نحل، آیه  -1

 . 7سوره ابراهیم، آیه  -2

 آنها را ذکر می کنیم. 

در تفسیر الصافی به نقل از کتاب الکافی و تفسیر العیاشی از امام صادق )علیه السالم( و 

 در تفسیر قمی از امام باقر )علیه السالم( نقل شده که این دو بزرگوار فرموده اند: 

 (1)ذکر اهلل ألهل الطاعه أکبر من ذکرهم إیاه أال تری أنه یقول: ) فاذکرونی أذکرکم ( 

ذکر کردن خدا اهل طاعت را بزرگ تر است از ذکر اهل طاعت خدا را، مگر نمی بینی 

 که خدا می فرماید: »یاد کنید مرا که من یاد کنم شما را(

)علیه  هم چنین در تفسیر الصافی از »الخصال« چنین نقل شده است: امیرمؤمنان علی

 السالم( فرمود: 

 (2)اذکروا اهلل فی کل مکان فإنه معکم 

 خدا را در همه مکان ها یاد کنید، چون که او با شماست. 

 در روایت دیگر امام صادق )علیه السالم( فرمود: خدای تعالی می فرماید: 

 (3)! اذکرنی فی المالء أذکرک فی مالء خیر من ملئک یابن آدم
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 مرا در مألعام یاد کنید که من شما را در جمعی بهتر جمع شما یاد کنم. 

 در سخن دیگری امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 404ص: 

 
 .202ص  1تفسیر الصافی : ج  -1

  613همان، الخصال: ص  -2

 همان.  -3

 در حدیث قدسی آمده: 

یا عیسی! اذکرنی فی نفسک أذکرک فی نفسی واذکرنی فی ملئک اذکرک فی مالء 

 (1)خیر من مالء اآلدمیین 

یا عیسی! یاد کن مرا در خودت من هم یاد می کنم تو را در خودم و مرا در مالء و بین 

 در جمعی که بهتر از جمع آدمیان است یاد کنم.  عموم مردم یاد کن که من هم تو را

 در حدیث دیگری می خوانیم: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

إن اهلل لم یذکره أحد من عباده المؤمنین إآل ذکره بخیر، فاعطوا اهلل من أنفسکم االجتهاد 

 (2)فی طاعته؛

وند را احدی از بندگان مؤمن را یاد نمی کند مگر آنکه خدا او را بهتر یاد می کند. خدا

 پس کوشش کنید در طاعت خدا که آن ذکر خدا است. 
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 در روایت دیگری آمده: امام باقر )علیه السالم( فرمود: پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 

یل یکتب فیها عمل ابن آدم. فأملوا فی إن الملک ینزل الصحیفه من أول النهار وأول الل

أولها خیرا وفی آخرها خیرا، فإن اهلل یغفر لکم ما بین ذلک إن شاء اهلل ، فإنه یقول: ) 

 (3)فاذکرونی أذکرکم( 

 فرشته ای در اول روز و اول شب نامه عمل انسانها را می آورد که در 

 405ص: 

 
 همان.  -1

 همان.  -2

 همان.  -3

آن همه کارهای هر انسانی در آن نوشته شده است. پس در اول روز کارتان را با خیر 

شروع کنید و در آخر روز هم کارتان را با خیر تمام کنید. خداوند ما بین این دو خیر را 

 خداوند در قرآن می فرماید: »مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم«.  می بخشد ان شاء اهلل. چون

 روایت دیگر را در این باره از »الخصال« نقل می کنیم. امام باقر )علیه السالم( فرمود: 

فی البالء من اهلل الصبر فریضه وفی القضاء من اهلل التسلیم فریضه، وفی النعمه من اهلل الشکر 

 (1)فریضه؛
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در بالهایی که از جانب خداوند است، صبر واجب است. در قضا و قدرهای الهی تسلیم 

 به آن واجب است و در نعمتهای الهی شکر آن واجب است. 

 در روایتی دیگر امام سجاد )علیه السالم( می فرماید: 

 (2)من قال) الحمد هلل ( فقد أدی شکر کل نعم اهلل 

 کسی که بگوید: »الحمد هلل« شکر همه نعمت های الهی را به جا آورده است. 

 السالم( فرمود: در حدیث دیگری امیرمؤمنان علی )علیه 

 (3)شکر کل نعمه الورع عما حرمه اهلل 

 شکر هر نعمتی ورع و پارسایی است نسبت به آنچه خداوند آن را 

 406ص: 

 
 .203همان: ص  -1

 همان.  -2

 همان.  -3

 حرام کرده است. 

 در حدیث دیگری در تفسیر العیاشی آمده: از امام صادق )علیه السالم( پرسیدند: 

 هل للشکر حد إذا فعله الرجل کان شاکرا؟ 
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 قال: نعم. 

 قیل: وما هو؟ 

مها علی وإن کان فیها أنعم علیه حق أتاه، ومنه قوله: ) قال: الحمد هلل علی کل نعمه أنع

 (2)...اآلیات  (1)الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین (

 آیا برای شکر خدا حد و اندازه ای هست که اگر انسان آن را انجام دهد او شاکر باشد؟ 

 فرمودند: آری. 

 گفته شد: اندازه آن چیست؟ 

فرمودند: بگوید: حمد برای خدا است بر هر نعمتی که به من انعام کرده ولو اینکه در آن 

عبادات که همه نعمت  نعمت حقی را بر من واجب کرده است )مثل نماز، روزه و سایر

 است و از جمله آنها آیات شریفه قرآن است که می فرماید: 

پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را 

 نداشتیم... 

 در حدیث دیگری در تفسیر نورالثقلین آمده است: محمد بن مسلم در 

 407ص: 

 
 .13سوره زخرف، آیه  -1

  203ص  1تفسیر الصافی: ج  -2
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 حدیث طوالنی می گوید: 

 (1)تسبیح فاطمه ÷÷÷ من ذکر اهلل الکثیر الذی قال اهلل: )فاذکرونی أذکرکم( 

همان ذکر اهلل کثیر است که خداوند در قرآن می فرماید: »مرا یاد  تسبیح فاطمه زهرا ÷÷÷

 کند تا شما را یاد کنم«. 

حدیث دیگری را حویزی در تفسیر »نورالثقلین« چنین نقل می کند: ابو عمرو زبیری می 

 گوید: 

 امام صادق )علیه السالم( در حدیث طوالنی فرمود: 

الوجه الثالث من الکفر، کفر النعم قال: ) فاذکرونی أذکرکم واشکروا لی وال تکفرون 

)(2) 

وجه سوم از کفر، کفر نعمت هاست که خداوند در قرآن می فرماید: پس مرا یاد کنید 

 تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گویید و مرا کفران نکنید«. 

 در حدیث دیگری آمده: 

 (3)وفیما علم أمیر المؤمنین )علیه السالم( أصحابه: اذکروا اهلل فی کل مکان فإنه معکم

 در چیزهایی که امیرمؤمنان علی )علیه السالم( به اصحاب خود تعلیم فرمود 

 408ص: 
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 .429حدیث  118ص  1تفسیر نورالثقلین : ج  -1

  390ص  2به نقل از الکافی: ج  430حدیث  140ص  1همان: ج  -2

 . 438حدیث  141ص  1همان: ج  -3

این بود که خدا را در هر مکانی یاد کنید و حال آنکه خداوند عالم در همان مکان با 

 شماست. 

 (153آیه )

 اشاره

 (153یا أیها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصاله إن اهلل مع الصابرین )

ک بگیرید؛ به راستی که خداوند با ای افرادی که ایمان آورده اید! از صبر و نماز، کم

 انسان های صابر است. 

 خطاب آیه به چه کسانی است؟ 

در این آیه شریفه، گرچه خطاب به عموم مؤمنان است، ولی در درجه اول خطاب به 

امیرمؤمنان علی )علیه السالم( و فرزندان معصوم آن بزرگوار )علیهم السالم( است. در 

وایاتی نقل شده است. در حدیثی آمده است: ابن عباس می این باره در تفسیر برهان ر

 گوید: پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 

 (1)ما أنزل اهلل آیه فیها )یا أیها الذین آمنوا( األوعلی رأسها وأمیرها؛
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هر آیه ای که در قرآن »ای کسانی که ایمان آورده اید« دارد علی )علیه السالم(در رأس 

 آن آیه و امیرمؤمنان هستند. 

ن علی )علیه بنابراین، همه آیات قرآنی که »یا أیها الذین آمنوا ( دارند به نور امیر مؤمنا

 السالم( منور هستند. 

 نظیر این حدیث را سنی ها نیز نقل کرده اند. برای نمونه عکرمه از ابن عباس 

 409ص: 

 
  453ص  1شرح االخبار: ج  -1

 چنین نقل می کند: 

ما أنزل اهلل آیه فی القرآن یقول فیها: )یا أیها الذین آمنوا( إآل کان علی بن أبی طالب 

 (1)شریفها وأمیرها

آیه ای در قرآن نیست که »ای کسانی که ایمان آورده اید مگر این که علی ابن ابی طالب 

)علیه السالم( شریف و امیر آن مؤمنان است. آری، هرچه ایمان انسان غیر معصوم بیشتر 

 باشد شمول این آیه نسبت به او بیشتر است. 

 صبر و نماز در روایات 

 آوریم.  اینک چند حدیث درباره صبر و نماز می

 فضیل می گوید: امام باقر )علیه السالم( فرمود: 
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یا فضیل! بلغ من لقیت من موالینا عنا السالم وقل لهم: إنی أقول: ال أغنی عنکم من اهلل شیئا 

 (2)إال بورع. فاحفظوا ألستنکم وکفوا أیدیکم بالصبر والصاله، إن اهلل مع الصابرین

ای فضیل! وقتی شیعیان ما را مالقات کردی سالم ما را به آنها برسان و به آنها بگو: هیچ 

چیز شما را در دنیا از خدا بی نیاز نمیکند مگر آن که با ورع و پارسا باشد. پس زبان های 

 خود را حفظ کنید و دستهای خود را نگاه دارید و شما را به دو چیز سفارش میکنم: 

 410ص: 

 
 . 65ص  1شواهد التنزیل : ج  -1

  23، حدیث 68، ص 1تفسیر العیاشی: ج  -2

 صبر و نماز که خداوند حتما با صابران است. 

 در حدیث دیگری عبداهلل بن طلحه می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 (1)الصبر هو الصوم 

 صبر همان روزه است. 

 حدیث سوم را از تفسیر الصافی به نقل از »مصباح الشریعه« نقل می کنیم. امام 

 صادق )علیه السالم( در سخنی فرمود: 

فمن صبر کرهه ولم یشک إلی الخلق ولم یجزع بهتک ستره فهو من العام ونصیبه ما قال 

 ابرین( أی بالجنه. اهلل:)و بشر الص
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ومن استقبل البالیا بالرحب وصبر علی سکینه ووقار فهو من الخاص ونصیبه ما قال: )إن 

 (2)اهلل مع الصابرین ( 

تر نکند او کسی که با تحمل صبر کند و به خلق شکایت نکند و جزع ننماید و هتک س

داخل در عموم است و نصیب او بشارت از جانب خدا است که می فرماید: »صابران را 

 به بهشت »بشارت بده«. 

و کسی که به استقبال بالها برود و با صبر و آرامش و سکینه و وقار آنها را استقبال کند، 

ید: »به پس او از جانب خدا بشارت خاص دارد و نصیب او این است که خدا می فرما

 راستی خدا با صابران است«. 

 حدیث چهارم را از »مجمع البیان« در ذیل همین آیه نقل می کنیم. امیرمؤمنان 

 411ص: 

 
 .124همان: حدیث  -1

 . 203ص  1تفسیر الصافی: ج  -2

 علی )علیه السالم( فرمود: 

 (1)الصبر صبران: صبر علی ما تکره، وصبر عما تحب 

 دو نوع صبر هست :

 ه که انسان آن را کراهت دارد؛ مثل صبر بر بالها. صبر بر آنچ
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دوم صبر بر آن چیزی که آن را دوست دارد که همان طوری که خدا دستور داده از آن 

 استفاده کند. 

گفتنی است که بعضی مفسران صبر در این آیه را به دعا تفسیر کرده اند و بعضی دیگر 

تفسیر کرده اند و در معانی األخبار« روایاتی آن را به فرائض و نوافل، بلکه صلوات مبتدئه 

 (2)هم برای آنها ذکر شده است.

 منظور از »با خدا بودن« چیست؟ 

منظور از معیت و همراهی خدا با صابران نصرت و اعانت، توفیق و ارشاد، هدایت خاصه 

و افاضه خیرات، دفع بلیات و انجاح مقاصد و دیگر تفضالت اوست که شامل حال 

 صابران می شود و باالتر از همه اجر و پاداش اخروی است که درباره آنها می فرماید:

 (3))إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب (

 صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند. 

 412ص: 

 
 .436ص  1. مجمع البیان: ج  -1

 .126ص  1ر.ک: تفسیر الصافی: ج  -2

 . 10سوره زمر، آیه  -3

 (154آیه )
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 اشاره

 (154ون )وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل أموات بل أحیاء ولکن ال تشعر

و به آنها که در راه خدا کشته می شوند، نگویید مرده اند؛ بلکه آنان زنده اند، ولی شما 

 نمی فهمید. 

 شهیدان در راه خدا و زندگی دیگر 

در تفسیر این آیه حدیثی در کتاب های »الکافی« و »تهذیب األحکام« آمده که این آیه 

را بیان می کند. بنابراین حدیث یونس بن ظبیان می گوید: امام صادق )علیه السالم( به 

 من فرمود: 

 ما یقول الناس فی أرواح المؤمنین؟ 

 عرش. فقلت: یقولون: تکون فی حواصل طیور خضر فی قنادیل تحت ال

فقال أبو عبداهلل )علیه السالم(: سبحان اهلل! المؤمن أکرم علی اهلل من أن یجعل روحه فی 

 حوصله طیر. 

یا یونس، إذا کان ذلک أتاه محمد)صلی اهلل علیه و آله( وعلی وفاطمه والحسن والحسین 

لب کقالبه )علیهم السالم( والمالئکه المقربون، فإذا قبضه اهلل تعالی صیر تلک الروح فی قا

فی الدنیا، فیأکلون ویشربون، فإذا قدم علیهم القادم عرفوه بتلک الصوره التی کانت فی 

 (1)الدنیا؛

 مردم درباره ارواح مؤمنان چه می گویند؟ 
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 413ص: 

 
 . 171حدیث  466ص  1، تهذیب األحکام: ج 6حدیث  245ص  3الکافی: ج  -1

عرض کردم که می گویند: آنها در چینه دان پرندگان سبز رنگ جا دارند و آن پرندگان 

  در قندیل های زیر عرش النه دارند.

حضرت فرمود: سبحان اهلل! مؤمن در نزد خداوند بزرگوار تر از این است که روحش را 

 در چینه دان پرندگان جای دهد. 

ای یونس، وقتی مؤمن می خواهد از دنیا برود، حضرت محمد، علی، فاطمه، حسن و 

حسین صلوات اهلل علیهم أجمعین و فرشتگان مقرب نزد او می آیند. وقتی خداوند روح 

و را گرفت آن را در قالب و صورتی مانند کالبد دنیایی اش قرار می دهد و آنها در عالم ا

برزخ میخورند و می آشامند. وقتی روح کسی بر آنها وارد می شود، او را با همان صورتی 

 که در دنیا داشته، میشناسند. 

الم( درباره حدیث دوم را از »تهدیب األحکام« نقل می کنیم. از امام صادق )علیه الس

 ارواح مؤمنان پرسیدند. فرمود: 

 (1)فی الجنه علی صور أبدانهم، لو رأیته لقلت فالن

آنها در بهشت و به همان شکل و قیافه دنیوی هستند که اگر آنها را ببینی می گویی این 

 ن شخص است که در دنیا دیده بودم. فال

 کشته شدگان در راه خدا چه کسانی هستند؟ 
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 )لمن یقتل فی سبیل اهلل ( 

 کشته شدن در راه خدا شامل حال کسانی است که در میدان جنگ در کنار 

 414ص: 

 
 . 172حدیث  466ص  1تهذیب األحکام: ج  -1

پیامبر یا امام یا نائب خاص امام شهید شده باشند و هم چنین شامل هر کسی می شود که 

 در راه اسالم و ترویج دین شهید گردد. 

شأن نزول آیه اگرچه در مورد شهدای بدر است و این آیه درباره آنها نازل شده است، 

وم کشته شدگان در راه خدا را شامل می شود، مانند ولی مورد، مخصص نیست و عم

ائمه طاهرین )علیهم السالم( و فرزندان و اصحاب آنها و علما و مؤمنان، چنان که 

 امیرمؤمنان علی )علیه السالم( در »نهج البالغه« در خطبه ای می فرماید: 

فإنه من مات منکم علی فراشه وهو علی معرفه حق ره وحق رسوله )صلی اهلل علیه و آله( 

وأهل بیته مات شهیدا ووقع أجره علی اهلل واستوجب ثواب ما نوی من صالح عمله وقامت 

 (1)النیه مقام اصالته لسیفه فإن لکل شیء مده وأجال؛

هر کس از شما با معرفت حق پروردگار و حق پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و اهل بیت او 

در بسترش بمیرد شهید از دنیا رفته است و اجر او به عهده خداوند است و سزاوار و الیق 

ایگزین ثواب اعمال صالحی است که قصد داشته آنها را انجام دهد و همان نیت او ج

 شمشیر کشیدنش می گردد. 
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بنابراین هم شهدای در جبهه و معرکه قتال، شهید هستند و هم شیعیانی که موفق به جنگ 

نشده و در خانه با معرفت و میل به شهادت، از دنیا رفته اند. پس هر شیعه طبق این فرمایش 

 امیرمؤمنان علی )علیه السالم( شهید است. 

 415ص: 

 
 .190خطبه  282نهج البالغه: ص  -1

 منظور از زندگی بعد از مرگ چیست؟ 

حیات بعد از مرگ، حیات برزخی است که به شهدا اختصاص ندارد، بلکه همه انسانها 

زندگی برزخی دارند و آیه شریفه، شهدا را ذکر می کند، ولی »اثبات شیء نفی ما عدا« 

بگویند: حسن عادل است. این، عدالت را در او منحصر نمی کند،  نمی کند، مثل این که

 بلکه عدالت او را فقط ثابت می کند، ولی عدالت دیگران را نفی نمی کند. 

این آیه شریفه می فرماید: شهدا زنده هستند و نزد خدا رزق و روزی دارند و ما دلیل 

بان در نعمت های الهی به قاطع داریم که زنده شدن در عالم برزخ برای همه هست؛ خو

 سر می برند و بدان معذب به عذاب هستند که در سوره مؤمنون می فرماید: 

)حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت کال إنها 

 (1)کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخإلی یوم یبعثون( 

تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرارسد، می گوید: »پروردگار من، مرا بازگردانید! شاید 

به تالفی آنچه ترک کردم و کوتاهی نمودم عمل صالحی انجام دهم.« چنین نیست. این 
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سخنی است که او به زبان می گوید و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته 

 شوند. 

 416ص: 

 
 . 100و  99سوره مؤمنون، آیه های  -1

 انواع چهارگانه حیات و زندگی 

 اشاره

 )بل أحیاء(

 در توضیح این فراز از آیه می گوییم: ما چهار نوع حیات و زندگی داریم: 

 . حیات نباتی.1

 . حیات حیوانی. 2

 . حیات انسانی 3

 .حیات ایمانی. 4

 .حیات نباتی 1

حیات نباتی همان قوه رشد و نمو است که مشترک بین نباتات، حیوانات و انسان هاست 

 و موت، زوال این حیات است. 
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 . حیات حیوانی 2

حیات حیوانی نیرویی است که به واسطه آن، حس و حرکت ارادی واقع می شود و آن 

 مشترک بین حیوان و انسان است و موت، زوال آن است.

 حیات انسانی . 3

حیات انسانی همان قوه تعقل و ادراک کلیات است که این مایه امتیاز انسان از حیوانات 

است و این نیز به واسطه آن روح مجرد و نفس ناطقه انسانی است که مدبر این بدن است. 

 موت آن هم قطع تدبیر و تعلق او از این بدن است، ولی

 417ص: 

ز قطع عالقه از این بدن باز هم باقی است و وقتی حشر قیامت زوال و نابودی ندارد و بعد ا

 شد باز به آن بدن تعلق می گیرد. 

 . حیات ایمانی 4

حیات ایمانی عبارت است از آرامش دل و اطمینان نفس و روشنی قلب که در اثر ایمان 

 و معرفت به خدا برای مؤمن پیدا می شود.

ط و لذت زندگی می کند و آالم و مکاره دنیا انسان در پرتو آن در روح و راحت و انبسا

و مصائب آن برای او ایجاد خوف و ناراحتی نمی کند؛ زیرا اعتماد او به مبدئی است که 

جز خیر و جمیل از او صادر نمی شود و این همان »حیات طیبه« است که در سوره نحل 

 می فرماید: 
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 (1)اه طیبه ( )من عمل صالحا من ذکر أو أنثی وهو مؤمن فلنحیینه حی

عمل شایسته ای انجام دهد و مؤمن باشد، او را با زندگی پاک،  -هر کس به از مرد یا زن 

 حیات حقیقی می بخشیم. 

 و هم چنین در سوره انفال می فرماید: 

 (2))یا أیها الذین آمنوا استجیبوا هلل وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم

ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزی فرا خواندند که به 

شما حیات می بخشد، آنان را اجابت کنید. حکما می گویند: الفاظ برای معانی عام وضع 

 شده و میزان صدق لفظ بر 

 418ص: 

 
 97 سوره نحل، آیه -1

  24سوره انفال، آیه  -2

معنایی است که از آن لفظ متوقع است. برای مثال، کلمه »سراج؛ چراغ« وضع شده برای 

هر چیزی که در تاریکی از نور آن استفاده شود و اشکال مختلف آن فرق نمی کند و به 

 همه سراج و چراغ گفته می شود. 
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ست از ظهور آثار متوقعه و مورد حیات در این آیه هم معنای عامی دارد که عبارت ا

انتظار از آن. به این معنا، این کلمه بر ذات اقدس خدای متعال نیز اطالق می شود چنان 

 که می فرماید: 

 (1))اهلل ال إله إال هو الحی القیوم (

 نده و پایدار و نگهدارنده، نیست. معبودی جز خداوند یگانه ز

 یعنی ذاتی که آثار علم و قدرت از او ظاهر است و از این جهت گفته اند: 

 حیات خدا عین علم و قدرت اوست و ذات عالم و قادر حتما حی و زنده است. 

البته هرجا آثار حیات باشد، گفتن آن صحیح است و الزم نیست همه حیاتها با هم یکسان 

 و مساوی باشند. 

ازاین رو حیات درعالم برزخ سنخ همان عالم است.از این رو افراد عالم دنیا نمی توانند 

حیات عالم برزخ را درک کنند تا این که خودشان به عالم برزخ بروند، مثل طفلی که 

 حم مادر حیات دارد، اما نمی تواند حیات و زندگی در دنیا را درست درک کند. در ر

 شعور چیست؟ 

 )ولکن ال تشعرون(

 419ص: 

 
 . 2سوره آل عمران، آیه  -1
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شعور، ادراک اولیه ای است که مسبوق به جهل باشد. از این رو، این کلمه بر خداوند 

 اطالق نمی شود. 

بعضی گفته اند: شعور توجه به لطائف و دقایق امور است و از این جهت که شاعر به 

 رد، او را شاعر می گویند. دقایق و لطائف امور توجه دا

عموم مردم و حتی بسیاری از اهل ایمان، حیات شهدا را نمی توانستند درک کنند، و 

 حیات برزخی را هم نمی توانند درک کنند. 

 (155آیه )

 اشاره

ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر 

 (155الصابرین )

را به چیزی از قبیل ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه به یقین همه شما 

 ها، آزمایش می کنیم و بشارت ده به صبر کنندگان. 

 بهترین تفسیر آیه 

بهترین تفسیر برای این آیه شریفه، حدیثی است که در تفسیر »نورالثقلین« به نقل از کتاب 

 »کمال الدین« آمده است. محمد بن مسلم می گوید: 

سمعت أبا عبداهلل )علیه السالم( یقول: إن قدام القائم )علیه السالم( عالمات تکون من اهلل 

 عزوجل للمؤمنین. 
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 قلت: وما هی جعلنی اهلل فداک؟ 

 قال: ذلک قول اهلل عزوجل: )ولنبلونکم« یعنی المؤمنین قبل خروج 

 420ص: 

 الثمرات و بشر الطایرین«. القائم )بشیء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس و

قال: یبلوهم بشیء من الخوف من ملوک بنی فالن فی آخر سلطانهم والجوع بغالء 

 أسعارهم. 

 )و نقص األموال ( 

 قال: کساد التجارات و قله الفضل. 

 )ونقص من أألنفس(. 

 قال: موت ذریع 

 )ونقص من الثمرات، قال: قله ریع ما یزرع. 

 )و بشر الصابرین( عند ذلک بتعجیل فروج القائم )علیه السالم( 

ثم قال لی: یا محمد، هذا تأویله، إن اهلل عزوجل یقول: )وما یعلم تأویله إال اهلل والراسخون 

 (2)(1)فی العلم به 
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از امام صادق )علیه السالم( شنیدم که می فرمودند: برای قیام قائم آل محمد )صلی اهلل 

 علیه و آله( عالماتی هست که از جانب خداوند متعال برای مؤمنان قرار داده شده است. 

 عرض کردم: آن عالمت ها چیست؟ خدا مرا فدای شما کند. 

 یقین می آزماییم «  فرمود: آن قول خداوند است که می فرماید » و به

 یعنی مؤمنان را قبل از خروج قائم به چیزی از ترس، گرسنگی و 

 421ص: 

 
 .7سوره آل عمران، آیه  -1

 . 119ص  1، تفسیر نور الثقلین : ج 3حدیث  649کمال الدین : ص  -2

 ه. جان ها و میوه ها می آزماییم و به صابران مزده بد

فرمودند: شما را آزمایش می کنیم به ترس از بنی فالن در آخر سلطنت آنها و به گرسنگی 

 که از گرانی قیمت ها به وجود می آید. 

 و هم چنین به کم شدن اموال. 

فرمودند: تجارتها کم سود می شود و انسانهایی کشته می شوند به وضع فجیعی و زراعتها 

 کم حاصل می شود. 

 صابرین را که در این وقت، فرج نزدیک است.  و بشارت بده
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بعد حضرت فرمودند: ای محمد! این تأویل این آیه شریفه است که خداوند می فرماید:» 

 در حالی که تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمی دانند« 

بیان  در تفسیر این آیه حدیث دیگری در تفسیر »نور الثقلین« آمده که تفسیر این آیه را

 می کند. 

 ابوحمزه ثمالی می گوید: 

 سألت أبا جعفر )علیه السالم( عن قول اهلل )ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع.( 

 قال: ذلک جوع خاص وجوع عام. 

 فأما بالشام فإنه عام. 

وأما الخاص بالکوفه یخص وال یعم، ولکنه یخص بالکوفه أعداء آل محمد )علیهم السالم( 

 فیهلکهم اهلل بالجوع. 

 وأما الخوف، فإنه عام بالشام وذاک الخوف إذا قام القائم )علیه السالم(. 

 422ص: 

ف وأما الجوع فقبل قیام القائم )علیه السالم( ، وذلک قوله: )ولنبلونکم بشیء من الخو

 (1)والجوع(

 من از امام باقر )علیه السالم( از این آیه شریفه پرسیدم. 

 حضرت فرمودند: گرسنگی خاص و گرسنگی عام هست. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 در شام گرسنگی عام هست. 

 و در کوفه گرسنگی خاص هست و عمومیت ندارد. 

ن آل محمد )علیهم السالم( دچار گرسنگی می شوند و خدا آنها را با در کوفه دشمنا

گرسنگی هالک می کند و اما خوف عام در شام هست، وقتی که قائم آل محمد )علیهم 

 السالم( قیام می کند. 

 و اما گرسنگی قبل از قیام آن حضرت در همین آیه بیان شده است. 

 ی آوریم. حدیث سوم را باز از تفسیر »نورالثقلین« م

 سماعه بن مهران می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

إن فی کتاب علی )علیه السالم( : أن أشد الناس بالء النبیون ثم الوصیون ثم األمثل فاألمثل 

وإنما یبتلی المؤمن علی قدر أعماله الحسنه. فمن صح دینه وحسن عمله اشتد بالؤه، 

 لدنیا ثواب لمؤمن وال عقوبه لکافر. وذلک أن اهلل عزوجل لم یجعل ا

ومن سخف دینه وضعف عمله فقد قل بالئه، وإن البالء أسرع إلی المؤمن التقی من المطر 

 (2)إلی قرار األرض 

 423ص: 

 
 .120ص  1همان: ج  -1

 . 1حدیث  44ص  1، علل الشرائع : ج 29حدیث  259ص  2الکافی: ج  -2
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در کتاب علی )علیه السالم( آمده است: شدیدترین مردم از حیث بال پیامبران هستند و 

بعد از آنها اوصیای پیامبران و بعد از آنها هر آدمی که در عمل به دین بیشتر به آنها 

شباهت داشته باشد و هر مؤمنی ابتالئش به قدر اعمال حسنه اوست. پس کسی که دین 

اشد بالی او بیشتر است و این مطلب به این جهت است که صحیح و عمل صحیح داشته ب

 خداوند متعال دنیا را برای مؤمن نواب و برای کافر عقوبت قرار نداده است. 

و کسی که دین او در درجه پایین و عمل او ضعیف باشد بالی او کمتر است و بال با 

 ن می شود. سرعت زیاد که سرعت آن از آمدن باران تند، بیشتر است متوجه مؤم

 حدیث دیگر را از »نهج البالغه« نقل می کنیم: امیرمؤمنان علی )علیه السالم( فرمود: 

إن اهلل یبتلی عباده عند األعمال السیئه بنقص الثمرات وحبس البرکات وإغالق خزائن 

  (1)الخیرات لیتوب تائب، ویقلع مقلع ویتذکر متذکر ویزدجر مزدجر.. 

خداوند عالم بندگان خود را آزمایش می کند وقتی آنها گناه می کنند و اعمال گناه 

انجام می دهند به اینکه نمرات و میوه جات آنها را کم می کند، برکات را حبس می 

کاران توبه کنند و دست از گناه  نماید و خزائن خیرات را به روی آنها می بندد تا گنه

 بردارند و متوجه اشتباهات خود بشوند و خود را بر کارهای خالف خود توبیخ کنند. 

 424ص: 

 
 . 143خطبه  25ص  2نهج البالغه: ج  -1

  در »مصباح الشریعه« آمده: امام صادق )علیه السالم( در کالم طوالنی فرمود:
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فمن سترها ولم یشک إلی الخلق ولم یجزع بهتک ستره فهو من العام ونصیبه مما قال اهلل: 

 (1)) وبشرالصابرین ( أی بالجنه؛

کسی که بالهایی را که به او رسیده بپوشاند و نزد دیگران سخن به شکایت باز نکند و 

جزع و فزع ننماید که این سر فاش بشود، پس، او از افراد این عموم است که خداوند می 

 فرماید: »صابران را مزده« بهشت بده«. 

 موارد تفسیری آیه 

آیه شریفه چند موضوع ذکر شده که بعد از ذکر این چند حدیث نورانی در تفسیر این 

 در این موارد سخن بیشتر الزم است. 

 امتحان و آزمون الهی 

 )ولنبلونکم( 

این عبارت از »بلی بلوا« گرفته شده است، به معنای اختبار و آزمایش نمودن و در شدت 

و سختی و نامالیمات قرار دادن است و چون دنیا دار تزاحم، تصادم و حوادث است 

 انسان دائما در معرض این بلیات و مورد اختبار و امتحان است. 

 425ص: 

 
 . 449حدیث  143ص  1تفسیر نور الثقلین : ج  -1

 دو قسم از بال 
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 امیرمؤمنان علی )علیه السالم( می فرماید: 

 (1)دار بالبالء محفوفه وبالغدر موصوفه:

 ه شده است. دنیایی که به بال پیچیده شده و به فریب شناخت

 بلیات و شداید این دنیا از دو قسم بیرون نیست. 

قسم اول نامالیماتی است که انسان به سوء اختیار خود و از روی جهالت، حماقت، اشتباه 

کاری و خیاالت واهی متوجه خود می گرداند. این قسم از بالها جز بدبختی دنیا و 

 گرفتاری آخرت چیزی ندارد که قرآن می فرماید: 

 (2))خسر الدنیا واآلخره ذلک هو الخسران المبین( 

 در دنیا و جهان آخرت زیان کار است و این، همان زیان روشن و آشکار است. 

 فواید برخی بالها 

و مورد آیه شریفه قسم دوم بالهایی است که از جانب خدا و الزمه حیات این دنیاست 

این گونه بالهاست. البته این گونه بالها دارای حکمت و مصلحت بوده و فوایدی دارد 

 که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. 

. اکثر این گونه بالها؛ اگرچه به ظاهر بال و شدت است، ولی در حقیقت تفضل و نعمت 1

 و که است، مانند مداوای مریض و معالجه و تحت عمل آوردن ا

 426ص: 
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 . 144عیون الحکم و المواعظ : ص  -1

  11سوره حج، آیه  -2

هر چند به ظاهر برای او نامالیم و سخت است، ولی وسیله شفا و راحتی اوست، چنان که 

 در حدیث قدسی آمده است: 

 (1)إن من عبادی من ال یصلحه إآل الفقر فلو أغنیته ألفسده ذلک.. 

کسی است که جز فقر او را اصالح نمی کند، اگر او را ثروتمند  به راستی در میان بندگانم

 کنم موجب فساد او خواهد شد 

. بسیاری از اخالق حمیده و صفات حسنه در نتیجه ابتال به بلیات و گرفتار شدن به 2

 مصائب و نامالیمات حاصل و کامل می شود، مانند صبر و رضا، تسلیم و 

 حلم و امثال اینها. 

را خداوند برای تربیت خلق، ابتال می کند، مانند فرمانده سپاهی که سربازان را این موارد 

 به کارهای سخت و امور شاقه وامی دارد؛ برای این که ورزیده و کار آزموده شوند. 

. بعضی از کارها موجب توجه بنده به خدا می گردد و غفلتی را که غالبا در اثر متنعم 3

د برطرف می کند و انسان را به دعا، بسیاری از عبادات بودن برای انسان حاصل می شو

 و تحصیل علم که در نعمت برای او میسر نمی شود، موفق می گرداند. 
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. با امتحان و آزمودن انسان است که بر خود بنده و دیگران حد معرفت و مقام او معلوم 4

 می گردد.

علی )علیه السالم(می  . بسیاری از بالها موجب پاداش اخروی است که امیرمؤمنان5

 فرماید: 

 427ص: 

 
 . 125مفتاح الفالح: ص  -1

 (1)مراره الدنیا حالوه اآلخره وحالوه الدنیا مراره اآلخره:

 آخرت و شیرینی دنیا موجب تلخی جهان آخرت است. تلخی دنیا موجب شیرینی جهان 

 . عقوبت دنیوی معاصی است، چنان که می فرماید: 6

 (2))وما أصابکم من مصیبه فبما کسبت أیدیکم ویعفوا عن کثیر (

هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید، و بسیاری را نیز عفو می 

 کند. 

. موجب غفران گناهان و کفاره معاصی است، چنانچه مفاد بسیاری از روایات همین 7

است و هم چنین مکافاتی است که باعث عبرت و تنبه دیگران و رسانیدن حق به صاحبان 

 م می گردد.حق و انتقام از ظال

 البته بالها حکمت های بسیار دیگری نیز دارند که از فهم و ادراک بشر خارج است. 
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 خوف چیست؟ 

 )بشیء من الخوف(

در این جا کلمه »شئ« که به طور مبهم ذکر شده به بالهایی اشاره دارد که در این آیه 

 مورد از آنها ذکر شده است.  5شریفه 

 شامل می شود، مثل خوف از زوال نعمت، اول خوف که همه اقسام خوف را 

 428ص: 

 
 . 131ص  70بحاراالنوار: ج  -1

  29سوره شوری، آیه  -2

خوف از نزول بال، خوف از مرگ، خوف از قبر و عالم برزخ و عذاب، خوف از ستمگر 

 و ظالم و امثال اینها.

اما خوف از خدا، خوف از سوء عاقبت، گناه و عذاب الهی ممدوح است و آیات و 

روایات زیادی در مدح این گونه خوفها وارد شده است که از این عنوان خارج است، 

و موهبتی است که از جانب خدا به بنده عطا می شود که در سوره زیرا بهترین نعمت 

 الرحمان می فرماید: 

 (1))ولمن خاف مقام ربه جنتان( 

 و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است. 
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به یأس نرسد که از فعل طاعت مانع گردد، چنان که حد رجا  حد این خوف این است که

و امید این است که به ایمن شدن از عذاب الهی نرسد که این هر دو موجب یأس و 

 نومیدی از روح اهلل و ایمنی از مکر خداست و از گناهان کبیره به شمار آمده است. 

مسامحه بنده در تحصیل دوم جوع و هم چنین عطش؛ یعنی گرسنگی و تشنگی که اگر از 

معاش باشد مستند به خود اوست و از مورد آیه خارج است، ولی اگر به واسطه تهی 

دستی یا ظلم ستمکاران باشد مورد آیه است و اگر از جهت زهد در دنیا و ریاضت 

 مشروعه باشد از عنوان بال خارج است. 

 منظور از نقص اموال چیست؟ 

 سوم نقص اموال که شامل سرقت مال، یا اخذ ظالم، یا آفت زراعت، یا کسر 

 429ص: 

 
 . 46سوره الرحمان، آیه  -1

تجارت یا خرابی خانه ها و از بین رفتن مال به واسطه زلزله، سیل، حریق و نحو این ها را 

 شامل می شود. 

خمس، زکات و نفقه واجب النفقه و هم چنین انفاقات مستحبی  اما انفاقات واجب، مانند

از صدقه و احسان و غیره از عنوان بال خارج است، هرچند از جهت این که وسیله اختبار 

 و امتحان است عنوان بال به معنای آزمایش بر آنها صادق است. 

 منظور از نقص انفس چیست؟ 
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ر تصادمات، غرق، هدم، آتش سوزی، چهارم نقص انفس که شامل تلفات نفوس در اث

قتل، امراض جسمانی و از دست دادن اوالد و بستگان و هم چنین نقص بعضی از اعضا 

 مانند کوری، کری و قطع بعضی از اعضا و جوارح و مانند اینها را شامل می گردد. 

اما شهادت در راه دین و مرگ طبیعی برای مؤمنان مانند انفاقات واجب و مستحب از 

 هتی از عنوان بال خارج و از جهتی داخل در عنوان بال است.ج

 منظور از نقص در ثمرات چیست؟ 

پنجم نقص در ثمرات. اگر مراد از ثمرات، فواکه، اشجار، حبوب و نباتات باشد از باب 

عطف خاص به عام است، زیرا اموال شامل ثمرات هم می شود و اگر مراد از ثمرات، 

از اوالد باشد، انفس شامل آن می شود و باز از قبیل عطف خاص میوه های دل که عبارت 

 به عام است و اگر مراد مطلق فواید و نتایجی است که 

 430ص: 

 بر افعال و اعمال مترتب می گردد نسبتش با اموال و انفس عموم من وجه است. 

ل است بعضی از مفسران گفته اند: این آیه برای استنهاض مسلمانان به جهت جنگ و قتا

و به آنان خبر می دهد که بسا در معرکه قتال چنین مصائب و بلیات رخ می دهد و کسی 

 به رحمت و هدایت حق و سعادت نائل می شود که در قبال آن صبر ورزد. 

هم چنین گفته اند: در آیه قبل که سخن از حیات کشته شدگان در راه خدا به میان آمد، 

 ود این آیه دلیلی بر این معنا نیستتلویحی به این معناست، ولی در خ
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 مژده بر صابران 

 )وبشر الصابرین(

در این باره حدیثی از امام صادق )علیه السالم( در عظمت صبر نقل می کنیم و این که 

خداوند در قرآن کریم، پیامبر عظیم الشأن، ائمه طاهرین )علیهم السالم( و همه پیامبران 

 (1)را به صبر امر فرموده است.

 حفص بن غیاث می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 یا حفض! إن من صبر صبر قلیال وإن من جزع جزع قلیال؛ 

ثم قال: علیک بالصبر فی جمیع أمورک، فإن اهلل عز وجل بعث محمدا )صلی اهلل علیه و 

هم هجرا جمیال وذرنی آله( فأمره بالصبر والرفق فقال:) واصبر علی ما یقولون والهجر

 (2)والمکذبین أولی النعمه«.

 431ص: 

 
 ماده »صبر«.  4ص  2سفینه البحار: ج  -1

 . 11و  10سوره مزمل، آیه های  -2

ه ) فإذا الذی بینک وبینه عداوه کأن(1)وقال تبارک وتعالی: )ادفع بالتی هی أحسن السیئه (

فصبر رسول اهلل  (2)ولی حمیم وما یلقاها إال الذین صبروا وما یلقاها إال ذو حظ عظیم (

)صلی اهلل علیه و آله( حتی نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره فأنزل اهلل عز وجل علیه: 
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ک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین ( )ولقد تعلم ان

.(3)(3 ) 

ثم کذبوه ورموه فحزن لذلک، فأنزل اهلل عز وجل: )قد تعلم إنه لیحزنک الذی یقولون 

یجحدون ولقد کذبت رسل من قبلک فإنهم ال یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اهلل 

 (4)فصبروا علی ما کذبوا أوذوا حتی أثاهم نصرنا( .

فألزم النبئ )صلی اهلل علیه و آله( نفسه الصبر فتعدوا، فذکر اهلل تبارک وتعالی وکذبوه فقال 

قد صبرت فی نفسی وأهلی وعرضی وال صبر لی علی ذکر إلهی. فأنزل اهلل عزوجل: )ولقد 

)فاصبر علی ما  (5)خلقنا السماوات واألرض وما بینهما فی سته أیام وما مسنا من لغوب( 

 (6)یقولون( .

 فصبر النبئ )صلی اهلل علیه و آله( فی جمیع أحواله. ثم بشر فی عترته باألئمه ووصفوا 

 432ص: 

 
  96سوره مؤمنون، آیه  -1

 .35و  34سوره فصلت، آیه های  -2

 .98و  97سوره حجر، آیه های  -3

 .34و  33سوره انعام، آیه های  -4

 . 38سوره ق، آیه  -5

 .130سوره طه، آیه  -6
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بالصبر فقال جل ثناؤه: )وجعلنا منهم أئمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانواب آیاتنا یوقنون 

)(1) 

 فعند ذلک قال )صلی اهلل علیه و آله(: الصبر من اإلیمان کالرأس من الجسد. 

فشکر اهلل عزوجل ذلک له، فأنزل اهلل عز وجل: )وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی 

فقال )صلی (2)ا یعرشون اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانو

 اهلل علیه و آله( : إنه بشری وانتقام. 

فأباح اهلل عز وجل له قتال المشرکین، فأنزل اهلل: )فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم 

 (3)وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد( 

 (4))واقتلوهم حیث ( .

فقتلهم اهلل علی یدی رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( وأحبائه وجعل له ثواب صبره مع ما 

 ادخر له فی اآلخره. 

فمن صبر واحتسب لم یخرج من الدنیا حتی یقر اهلل له عینه فی أعدائه مع ما یدخر له فی 

 (5)آلخره؛ا

ای حفص! هر که صبر کند، اندکی صبر کرده و هر که بیتابی کند، اندکی بیتابی کرده 

 )زیرا عمر کوتاه است و مصیبات کوتاه تر(. 

 433ص: 
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 24سوره سجده، آیه  -1

 .137سوره اعراف، آیه  -2

 .5سوره توبه آیه  -3

 .191سوره بقره، آیه  -4

  87ص  2الکافی: ج  -5

سپس فرمود: در هر کاری صبر را از دست مده، زیرا خدای متعال محمد )صلی اهلل علیه 

و آله( را مبعوث فرمود و به او به صبر و مدارا دستور داد و فرمود: »بر آنچه می گویند 

 ز آنها ببر، بریدنی نیکو، مرا با تکذیب کنان نعمت دار واگذار«. صبر کن و ا

خدای تبارک و تعالی فرمود: »بدی را به آنچه نیکوتراست دفع کن«، » پس آن گاه که 

میان تو و او دشمنی است، مانند دوستی مهربان شود، و این خصلت را جز کسانی که 

 د«.صبر کنند بر نخورند و جز بهره دار بزرگ درنیاب

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( هم صبر و شکیبایی نمود تا او را به امور بزرگی ) هم 

چون سحر، جنون و....( نسبت دادند و او دلتنگ شد، خدای عزوجل این آیه نازل فرمود: 

»ما می دانیم که تو سینه ات از آنچه می گویند تنگ می شود، با ستایش پروردگارت 

 ه گزاران باش « تسبیح گوی و از سجد

سپس تکذیبش کردند و متهمش نمودند، از آن رو غمگین شد و خدای عزوجل نازل 

فرمود: »ما می دانیم که سخنان آنها تو را غمگین می کند، آنها تو را تکذیب نمی کنند، 

بلکه ستمگران آیات خدا را انکار می کنند پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و بر 

 اذیت دیدن صبر کردند تا نصرت ما به آنها رسید«. تکذیب شدن و
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 پس پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( خود را به صبر ملزم ساخت، تا آنها تجاوز کردند و 

 434ص: 

خدای تبارک و تعالی را به زبان آوردند و او را تکذیب کردند، پیامبر)صلی اهلل علیه و 

آله( فرمود: درباره خودم و خاندان و آبرویم صبر کردم، ولی نسبت به بد گفتن به معبودم 

 صبر ندارم. 

خدای متعال نازل فرمود: »ما آسمانها و زمین و فضا را در شش روز آفریدیم و هیچ 

 به ما نرسد«، »پس بر آنچه می گویند صبر کن«.. خستگی 

پس پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( در همه احوال صبر کرد، تا به امامان از عترتش به او 

مژده دادند و آنها را به صبر معرفی کردند و خدای متعال فرمود: چون صابر بودند و به 

 به امر ما هدایت کنند«  آیات ما یقین داشتند، ایشان را پیشوایانی ساختیم که

در این هنگام پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: صبر نسبت به ایمان مانند تر است نسبت 

به تن، پس خدای متعال هم از صبر او شکرگزاری کرد و نازل فرمود: »کلمه نیکوی 

نچه پروردگارت درباره پسران اسرائیل به پاداش صبری که کرده بودند، انجام یافت و آ

را فرعون و قومش می ساختند و )اشجار و کاخ هایی که بر می افراشتند. واژگون 

 کردیم«. 

 پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: این بشارت است و انتقام. 
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پس خدای متعال نبرد و کشتار مشرکان را به او اجازه فرمود و نازل کرد: »مشرکان را هر 

اصره کنید، و در هر کمین گاهی سر راهشان بنشینید آنها جا یافتید بکشید و بگیرید و مح

 را بکشید هر جا یافتید«. 

 پس خدا آنها را به دست پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و دوستانش بکشت و آن را

 435ص: 

پاداش صبرش قرار داد، عالوه بر آنچه در آخرت برایش ذخیره کرد، بنابر این هر که 

گذارد، از دنیا نرود تا آنکه خدا چشمش را درباره سرکوبی صبر کند و به حساب خدا 

 دشمنانش روشن کند، عالوه بر آنچه در آخرت برایش ذخیره کند. 

 اقسام صبر و اسامی آنها 

البته برای صبر اقسامی ذکر کرده اند که هر کدام از آنها اسم خاصی دارد، برای مثال می 

 گوییم: 

 صبر در جنگ، شجاعت است. 

 صبر بر کف نفس از محرمات، تقوا و پرهیزکاری است. 

 صبر از شهوات، عفت است. صبر بر فضول عیش، زهد است.

 صبر بر زحمت عبادات، طاعت است. 

 ات، ورع و پارسایی است. صبر بر ترک شبه
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 صبر بر اذاعه سر، کتمان است... 

از این بیان معنای این کالم که می فرماید: »الصبر رأس اإلیمان؛ صبر رأس ایمان است.« 

واضح می شود. چون که اکثر اخالق حمیده از نتایج صبر بوده و خود صبر، ثمره ایمان 

 است. 

 436ص: 

 (156آیه )

 (156یبه قالوا إنا هلل وإنا إلیه راجعون )الذین إذا اصابتهم مص

 (157آیه )

 اشاره

 (157أولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئک هم المهتدون )

صابران کسانی هستند که وقتی مصیبتی به آنها رسید می گویند: ما برای خدا هستیم و ما 

 به سوی او باز خواهیم گشت. 

ا و رحمت شامل حالشان شده و آنها همان آنها کسانی هستند که درود از جانب خد

 هدایت یافتگان هستند. 

 تفسیر روایی آیه 
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در تفسیر این دو آیه شریفه که کامل کننده آیه قبل هستند، ده روایت در تفسیر 

 نورالثقلین« ذکر شده که نخست برخی از آن روایات ذکر می شود و بعد، 

 توضیحات الزم بیان خواهد شد. 

 نان می گوید: از امام صادق )علیه السالم( شنیدم که می فرمود: عبد اهلل بن س

 قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( : قال اهلل جل جالله: 

إنی أعطیت الدنیا بین عبادی فیضا فمن أقرضنی منها قرضا أعطیته بکل واحده منهن عشرا 

ذت منه قسرا إلی سبعمائه ضعف وما شئت من ذلک ومن لم یقرضنی منها قرضا فأخ

أعطیته ثالث خصال لو و أعطیت واحده منهن مالئکتی لرضوا الصاله والهدایه والرحمه، 

 إن

 437ص: 

اهلل ع وجل یقول: )الذین إذا أصابتهم مصیبه قالوا إنا هلل و إنا إلیه راجعون أولئک علیهم 

 ون (. صلوات من ربهم (، واحده من الثالث ورحمه اثنتین اثنتان )وأولئک هم المهتد

 (1)ثم قال أبو عبد اهلل )علیه السالم(: هذا لمن أخذ اهلل منه شیئا فصبر

 پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: خداوند می فرماید: 

من دنیا را به بندگانم به صورت مبادله ای عطا کردم، پس هر کس به من قرض بدهد، 

در برابر هر یک از آن ده تا هفتصد برابر و آنچه بخواهم می دهم، و کسی که به من 
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قرض ندهد و من چیزی را به جبر از او بگیرم، به او سه خصلت می بخشم که اگر یکی 

 دم خشنود می شدند: درود و هدایت و رحمت. از آنها را به فرشتگانم می بخشی

خداوند می فرماید: »کسانی که چون به آنان مصیبتی رسد می گویند: »ما از خداییم و به 

سوی او باز می گردیم، برای آنان است درودهایی از پروردگارشان« این یک خصلت از 

ین سه آن سه خصلت، »و رحمت« می شود دو خصلت، »و آنان هدایت شدگانند« ا

 خصلت. 

سپس امام صادق )علیه السالم( فرمود: این سه خصلت برای کسی است که خداوند چیزی 

 را از او بگیرد و او شکیبایی ورزد. 

در حدیث دیگری عمرو بن ابی المقدام می گوید: امام صادق )علیه السالم( از پدر 

 بزرگوارش نقل می کند که فرمود: 

 و آله( : أربع من کن فیه کان فیه نور اهلل األعظم:  قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه

 438ص: 

 
 . 130ص  1الخصال: ج  -1

 من کانت عصمه أمره شهاده أن ال إله إال اهلل و أنی رسول اهلل. 

 ومن إذا أصابته مصیبه قال: إنا هلل وإنا إلیه راجعون. 

 حمد هلل رب العالمین. ومن إذا أصاب خیرا قال: ال
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 (1)ومن إذا أصاب خطیئه قال: أستغفر اهلل وأتوب إلیه

پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: چهار چیز است که هر کس داشته باشد در نور 

 بزرگ خداوند قرار می گیرد: 

م کار او شهادت بر این است که خدایی جز خدای یگانه نیست و این کسی که سرانجا

 که من فرستاده خدا هستم. 

و کسی که چون مصیبتی به او رسد می گوید: ما از خدا هستیم و به سوی او باز می 

 گردیم. 

و کسی که اگر خیری به او رسد می گوید: سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان 

 است. 

ون خطایی از او سرزند می گوید: از خدا آمرزش می طلبم و به او توبه می و کسی که چ

 کنم. 

 در حدیث زیبای دیگری هارون بن فضیل می گوید: 

رأیت أبا الحسن علی بن محمد )علیهما السالم( فی الیوم الذی توفی فیه أبو جعفر )علیه 

السالم( : فقیل له: وکیف  السالم( فقال: »إنا هلل وإنا إلیه راجعون« مضی أبو جعفر)علیه

 عرفت؟ 

 439ص: 
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  222ص  1همان : ج  -1

 (1)قال: ألنه تداخلنی ذله هلل لم أکن أعرفها:

روز شهادت حضرت ابو جعفر امام جواد )علیه السالم( ابو الحسن علی بن محمد امام 

هادی )علیه السالم( را دیدم که فرمود: »ما از خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم« ابی 

 جعفر امام جواد )علیه السالم( درگذشت.

 به حضرت عرض شد: از کجا دانستید؟ 

 فرمود: زیرا فروتنی و خضوعی نسبت به خدا در دلم افتاد که برایم سابقه نداشت.

 در حدیث دیگری معروف بن خربوذ می گوید: امام باقر )علیه السالم( فرمود: 

ما من عبد یصاب بمصیبه فیسترجع عند ذکره المصیبه و یصبر حین تفجأه إال غفر اهلل له 

فاسترجع عند ذکر المصیبه غفر اهلل له کل ذنب اکتسب  ما تقدم من ذنبه و کما ذکر مصیبته

 (2)فیما بینهما؛

هر مؤمنی که عزیز خود را از دست بدهد ولی صبر و شکیبایی خود را از دست ندهد، و 

م و به سوی او باز می گردیم« به یاد عزیز از دست رفته اش بگوید: »ما برای خدا هستی

 خداوند، گناهان گذشته او را می آمرزد.

 داوود بن رزین می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

من ذکر مصیبته ولو بعد حین فقال: »إنا هلل وإنا إلیه راجعون والحمد اهلل رب العالمین اللهم 

 اجرنی علی مصیبتی وأخلف علی أفضل 
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 440ص: 

 
 . 380ص  1الکافی: ج  -1

  222ص  3همان: ج  -2

 (1)منها« کان له من األجر مثل ما کان عند أول صدمه

»إنا هلل هر کس مصیبتی را به خاطر آورد؛ و هر چند بعد از زمانی دراز باشد، پس بگوید: 

وإنا إلیه راجعون والحمد هلل رب العالمین اللهم اجرنی علی مصیبتی وأخلف علی أفضل 

 منها« برای او از اجری مثل آنچه در ابتدای صدمه برای او بوده، خواهد بود. 

 صالح بن ابی حماد در روایت مرفوعه ای می گوید: 

عزیه بأخ له یقال له: عبدالرحمان، جاء أمیر المؤمنین )علیه السالم( إلی األشعث بن قیس ب

فقال له أمیر المؤمنین )علیه السالم( :إن جزعت فحق الرحم أتیت، وإن صبرت فحق اهلل 

أدیت، علی أنک إن صبرت جری علیک القضاء و أنت محمود و إن جزعت جری علیک 

 القضاء و أنت مذموم. 

 فقال له األشعث: إنا هلل وإنا إلیه راجعون. 

 فقال أمیر المؤمنین )علیه السالم(:أتدری ما تأویلها؟ 

 فقال األشعث: ال أنت غایه العلم ومنتهاه. 
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فقال له: أما قولک: »إنا هلل« فإقرار منک بالملک وأما قولک: »وإنا إلیه راجعون« فإقرار 

 (2)منک بالهالک

وزی امیرمؤمنان علی )علیه السالم( برای تسلیت گویی به اشعث بن قیس که برادرش ر

 عبد الرحمان فوت کرده بود، نزد او رفت و فرمود: اگر در 

 441ص: 

 
 .222ص  3همان: ج  -1

  250ص  3همان: ج  -2

ای و اگر صبر کنی حق خدا را  مرگ برادرت جزع کنی حق صله رحم را به جا آورده

به جا آورده ای؛ چرا که تو اگر شکیبایی ورزی قضای الهی بر تو جاری است و تو در 

پیشگاه خدا جایگاه پسندیده ای داری و اگر جزع کنی نیز قضای الهی بر تو جاری است 

 و تو مورد سرزنش الهی هستی. 

 ون«.. در این هنگام اشعث گفت: »إنا هلل و إنا إلیه راجع

 امیرمؤمنان علی )علیه السالم( فرمود: آیا می دانی تأویل این آیه چیست؟ 

 اشعث گفت: نه.

حضرت فرمود: اینکه گفتی: »ما از خداییم« اقرار توست به این که مالک تو خداست. و 

 اینکه گفتی »به سوی خدا برمی گردیم« اقرار توست به این که هالک میشوی. 
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 منظور از مصیبت چیست؟ 

 )الذین ( کلمه موصول صفت برای »الصابرین« است که در آیه قبل ذکر شد. 

اصطکاک و برخورد دو چیز با یکدیگر است و مصیبت در  کلمه »اصابت« به معنای

 اصطالح عرف، بالیی است که بر انسان وارد می شود. 

و مراد از مصیبت در آیه شریفه مصائب پنجگانه ای است که در آیه قبل ذکر شده است 

 و خداوند عالم مردم را در برخورد با مصیبت ها به دو دسته تقسیم می کند. 

 ورد بشارت و مشمول صلوات و رحمت پروردگارند همان دسته اول که م

 442ص: 

 صابران هستند که وقتی مصیبتی بر آنها وارد می شود کلمه استرجاع را می گویند. 

دسته دوم که مفهوم آیه بر آن دالت دارد، کسانی هستند که در برخورد با مصائب، بی 

 ی می نمایند صبری و بی تابی می کنند و کلمات نادرست بر زبان جار

 که کاشف از ضعف ایمان آنهاست. 

 کلمه استرجاع 

 )إنا هلل وإنا إلیه راجعون (
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این جمله، کلمه استرجاع است که مستحب است هر گاه مصیبتی بر انسان وارد شد این 

کلمه را تکرار کند. معنای این کلمه به طوری که از روایات گذشته استفاده می شود این 

 گونه است: 

اقرار و اعتراف می کند به این که مملوک پروردگار متعال است و بداند که اختیار  انسان

 ملک با مالک است که هر گونه تصرفی بخواهد در آن انجام می دهد. 

این معنای جمله اول است و مفاد جمله دوم اشاره به عدم بقای دنیا است که انسان بداند 

این جا، خانه عبور است و کسی در این جا نخواهد ماند و همه چیز مال مالک الملوک؛ 

 یعنی خداوند عالم است که خداوند در سوره نحل می فرماید: 

 (1))عبدا مملوکا ال یقدر علی شیء (

 بنده مملوک خدا که قدرت بر چیزی ندارد. 

 یعنی بنده مملوک خدای متعال که قدرت بر چیزی ندارد؛ مگر با اراده خداوند عالم. 

 443ص: 

 
 . 75سوره نحل، آیه  -1

 پاداش صابران 

 ئک علیهم صلوات ()أول
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اولئک« اشاره به صابرانی است که در آیه قبل بیان فرموده و در این آیه نتیجه شکیبایی 

آنها را بیان می کند و اگر در فضیلت صبر نبود مگر همین آیه، کافی بود. چون همه 

 خیرات دنیا و آخرت را در بر دارد. 

ام صادق )علیه السالم( در نخستین حدیث از احادیث پیشین ذکر شد که حضرت ام

 فرمود: خدای متعال فرمودند: 

این سه خصلتی است که در آیه شریفه برای صابران ذکر شده که اگر یکی از آنها را به 

 فرشتگان می دادم همه به آن راضی می شدند. 

 خصلت اول این است که می فرماید: )صلوات من ربهم (. 

معنای صلوات، اراده خیر است؛ یعنی همه خیرات دنیایی و اخروی را شامل می شود و 

عالم جدای از وقوع آن اراده نیست. پس همه خیرها از جانب خداوند شامل  اراده خداوند

 حال صابران می شود. 

 خصلت دوم این که می فرماید: )و رحمه( 

 در شمول رحمت دو چیز الزم است: 

 اولی از جانب خداوند عالم که به آن تصریح شده، آن جا که می فرماید: 

 (1))ورحمتی وسعت کل شیء (

 و رحمتم همه چیز را فراگرفته است. 
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 دومی لیاقت کسی است که رحمت باید به او برسد که آیه لیاقت صابران را 

 444ص: 

 
 . 156سوره اعراف، آیه  -1

 تأیید فرموده است. 

از  -خصلت سوم اهتدا به معنای قبول هدایت است؛ یعنی اینها به جمیع نعمت های الهی 

نعمت های دینی، مانند ایمان، تقوا و اخالق حمیده و نعمت های دنیایی که اهم آنها 

یش خاطر است و نعمت های اخروی که بهشت و روح و ریحان اطمینان نفس و عدم تشو

 هدایت یافته و نائل می شوند.  -است 

 (158آیه )

 اشاره

إن الصفا والمروه من شعائر اهلل فمن حج البیت أو اعتمر فالجناح علیه أن یطوف بهما ومن 

 ( 158تطوع خیرا فإن اهلل شاکرعلیم )

ست. بنابراین، کسی که حج خانه خدا یا عمره به راستی »صفا« و »مروی« از شعائر خدا

انجام می دهد، مانعی نیست که میان آن دو سعی به جا آورد و کسی که عالوه بر فریضه، 

 کار نیکی کند، خداوند از او شکرگزار، و از افعال خوب او آگاه است. 

 تفسیر روایی آیه 
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می کنیم تا فرمایشات  درباره این آیه شریفه چند روایت وارد شده که آنها را ذکر

معصومین )علیهم السالم( در مورد این آیه شریفه کامال معلوم شود. در تفسیر نورالثقلین« 

 آمده:

 عبد الحمید بن أبی الدیلم می گوید: حضرت امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 445ص: 

سمی الصفا صفا، ألن المصطفی آدم هبط علیه فقطع للجبل اسم من اسم آدم )علیه السالم( 

 (1)یقول اهلل تعالی: ) اصطفی آدم ونوحا و آل إبراهیم وآل عمران علی العالمین ( 

وهبطت حواء علی المروه، وإنما سمیت المروه، ألن المرأه هبطت علیها فقطع للجبل اسم 

 (2)من اسم المرأه.

زیده شده آدم بر کوه صفا هبوط صفا را از این روی صفا خوانده اند که مصطفی و برگ

کرد. از این رو از اسم آدم )یعنی از کلمه مصطفی( نامی و اسمی برای کوه گرفته شد و 

دلیل بر این که آدم مصطفی است آیه شریفه ای است که می فرماید: »خداوند آدم و 

 نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید.« 

د آمد و این کوه را به این نام خواندند؛ چرا که مرأه یعنی )زن( حوا هم بر کوه مروه فرو

که حوا باشد بر آن فرود آمد. پس برای کوه نامی از اسم مرأه گرفته شد. معاویه بن عمار 

 می گوید: حضرت امام صادق )علیه السالم( فرمود: 
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بین الصفا إن إبراهیم )علیه السالم( لما خلف إسماعیل بمکه عطش الصبی و کان فیما 

والمروه شجر فخرجت أمه حتی قامت علی الصفا فقالت: هل بالوادی من أنیس؟ فلم یجبها 

 أحد فمضت حتی انتهت إلی المروه فقالت: هل بالوادی 

 446ص: 

 
 . 33سوره آل عمران، آیه  -1

  431ص  2لشرائع : ج ، به نقل از علل ا122ص  1تفسیر نور الثقلین : ج  -2

 من أنیس؟ 

 فلم یجبها أحد ثم رجعت إلی الطفا فقالت کذلک. 

 (1)حتی صنعت ذلک سبعا فأجری اهلل ذلک سنه.. 

که گذارد حضرت ابراهیم )علیه السالم( وقتی اسماعیل را در دوران شیرخوارگی در م

 به تا آمد بیرون اسماعیل مادر رو این از بود، درختی ہوی تشنه شد. بین کوه صفا و مرو

  هست؟ انیسی وادی این در آیا: زد صدا و ندید آنجا در را کسی. رسید صفا کوه

 کسی جوابش را نداد. 

یا در از آن جا گذشت تا به مروه رسید. در آنجا نیز احدی را مشاهده نکرد و صدا زد: آ

 این جا انیسی هست؟ 

 هیچ جوابی نشنید. 
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پس به صفا برگشت و دوباره صدا زد و جوابی نیامد. سپس به مروه برگشت و این عمل 

 هفت بار تکرار شد...... 

 پس حق تعالی آن را سنت قرار داد که حاجیها بین صفا و مروه هفت مرتبه سعی کنند. 

 : حضرت امام صادق )علیه السالم( فرمود: در روایت دیگری معاویه بن عمار می گوید

صار الشعی بین الصفا والمروه ألن إبراهیم )علیه السالم( عرض له إبلیس فأمره جبرئیل 

 )علیه السالم( فشد علیه. 

 447ص: 

 
  432ص  2علل الشرائع : ج  -1

 (1)فهرب منه فجرت به السنه: یعنی بالهروله

سعی بین صفا و مروه به خاطر این تشریع شد که ابلیس سر راه حضرت ابراهیم )علیه 

 به حضرت فرمان داد بر او حمله کند.  السالم( ظاهر شد. جبرئیل

ابراهیم )علیه السالم( چنین کرد؛ یعنی به صورت هروله و شتاب در عقب ابلیس دوید. 

 ابلیس هم فرار کرد. از این رو هروله در بین این دو کوه سنت گردید. 

 حلبی می گوید: از حضرت امام صادق )علیه السالم( پرسیدم: 

 لم جعل السعی بین الصفا و المروه؟ 
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 (2)قال: ألن الشیطان تراءی إلبراهیم )علیه السالم( فی الوادی، فسعی و هو منازل الشیطان

 است؟ شده تشریع ہچرا سعی بین صفا و مرو

ت ابراهیم )علیه السالم( آمد. حضرت فرمودند: زیرا شیطان در این وادی به نظر حضر

ابراهیم سعی کرد و به دنبالش دوید و او را از خود دور نمود. جناب ابراهیم )علیه السالم( 

 پیکار کننده با شیطان است. 

 معاویه بن عمار گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

حج، ثم أنزل اهلل علیه:)وأذن إن رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( أقام بالمدینه عشر سنین لم ی

 فی الناس بالحج یأتوک رجاال و علی کل ضامر یأتین من 

 448ص: 

 
 همان.  -1

 همان.  -2

 (1)کل فج عمیق « .

فأمر المؤنین أن یؤنوا بأعلی أصواتهم بأن رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( یحج فی عامه 

 هذا. 

فعلم به من حضر المدینه و أهل العوالی و األعراب و اجتمعوا لحج رسول اهلل )صلی اهلل 

 علیه و آله(، و إنما کانوا تابعین ینظرون ما یؤمرون و یتبعونه أو یصنع شیئا فیصنع ونه. 
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فخرج رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( فی أربع بقین من ذی القعده، فلما انتهی إلی ذی 

الحلیفه زالت الشمس، فاغتسل ثم خرج حتی أتی المسجد الذی عند الشجره، فصلی فیه 

 الظهر و عزم بالحج مفردا، و خرج حتی انتهی إلی البیداء عند المیل األول. 

رده و ساق الهدی ستا و ستین أو أربعه و ستین حتی فصف له سماطان، فلبی بالحج مف

 انتهی إلی مکه فی سلخ أربع من ذی الحجه. 

فطاف بالبیت سبعه أشواط. ثم صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم )علیه السالم(، ثم عاد إلی 

 الحجر فاستلمه وقد کان استلمه فی أول طوافه. 

 فأبدأ بما بدأ اهلل تعالی به.ثم قال: )إن الصفا و المروه من شعائر اهلل (، 

وإن المسلمین کانوا یظنون أن السعی بین الصفا والمروه شیء صنعه المشرکون، فأنزل اهلل 

)عزوجل(: ) إن الصفا والمروه من شعائر اهلل فمن حج البیت أو اعتمر فال جناح علیه أن 

 یطوف بهما(.

 449ص: 

 
  27حج، آیه سوره  -1

ثم أتی الطفا فصعد علیه و استقبل الرکن الیمانی ، فحمد اهلل و أثنی علیه و دعا مقدار ما 

یقرأ سوره البقره مترسال، ثم انحدر إلی المروه فوقف علیها کما وقف علی الصفا. ثم 

 انحدر و عاد إلی الصفا فوقف علیها ثم انحدر إلی المروه حتی فرغ من سعیه. 
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 ن سعیه وهو علی المروه أقبل علی الناس بوجهه ، فحمد اهلل وأثنی علیه، ثم قال: فلما فرغ م

یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحل، ولو  -وأومأ بیده إلی خلفه  -إن هذا جبرئیل 

استقبلت من أمری ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتکم، و لکنی سقت الهدی و ال ینبغی 

 (1)لغ الهدی محله.لسائق الهدی أن یحل حتی یب

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( ده سال در مدینه ماند و نتوانست حج گزارد. آن گاه 

را دعوت عمومی به حج کن  خداوند )عزوجل(این آیه را بر او نازل فرمود: » و مردمان

 تا پیاده و سوار بر هر شتر الغری از هر راه دوری به سوی تو بیایند « . 

پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( دستور داد تا نداکنندگان با صدای بلند ندا کنند که رسول 

 خدا )صلی اهلل علیه و آله( در این سال عازم حج است. 

آن و بادیه نشینان عرب همه از این ندا آگاه شدند و  مردم مدینه و روستاهای پیرامون

برای همراهی با رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در مدینه گردهم آمدند، و همگی پیرو 

 و منتظر فرمان بودند که آنچه آن حضرت 

 450ص: 

 
 ، به نقل از الکافی . 464حدیث  122ص  1تفسیر نور الثقلین : ج  -1

 انجام دهد آنها نیز انجام دهند. 
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چهار روز از ماه ذی قعده مانده بود ) یعنی روز بیست و ششم ( که پیامبر خدا )صلی اهلل 

رسید وقت ظهر بود. (1)علیه و آله(از مدینه خارج شد. وقتی به منطقه ذی الحلیفه

ود و حرکت کرد تا آنکه به مسجد شجره رسید و نماز ظهر و عصر را حضرتش غسل نم

به جای آورد و تصمیم گرفت که حج را به صورت مفرده بی آنکه عمره ای داشته باشد 

 انجام دهد. 

 حضرتش حرکت کرد تا آن که به سرزمین بیداء رسید. 

 ی کند. همراهان آن حضرت در دو طرف راه صف کشیدند تا ببینند آن حضرت چه م

یا شصت و چهار شتر با خود  -آن حضرت با صدای بلند تلبیه گفت و شصت و شش 

 روان ساخته بود تا آنکه در آخرین ساعات روز چهارم ماه ذی حجه وارد شهر مکه شد. 

آن گاه هفت دور کعبه را طواف کرد، سپس در پشت مقام ابراهیم )علیه السالم( دو 

حجر األسود بازگشت و به آن دست کشید با آن که  رکعت نماز گزارد. سپس به جانب

 در آغاز طواف نیز به آن دست کشیده بود. 

آن گاه فرمود: »همانا صفا و مروه از نشانه های خداست«. اینک من آغاز می کنم به آنچه 

خداوند به آن آغاز کرده است، یعنی کوه صفا. مسلمانان گمان می کردند که سعی میان 

 اختراعات صفا و مروه از 

 451ص: 

 
 ذی الحلیفه: مکانی است در دو فرسخی مدینه . -1
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مشرکان است. از این رو خداوند )عزوجل(این آیه را نازل فرمود: » به راستی که صفا و 

 مروه از نشانه های خداست. پس کسی که حج ) تمتع( خانه کعبه یا عمره را انجام داد ،

 گناهی بر او نیست که به آن دو طواف کند « 

آنگاه حضرتش به طرف کوه صفا آمد و بر آن باال رفت و رکسن یمانی را در پیش رو 

قرار داد و خدای را حمد و ثنا گفت، و به اندازه ای که سوره بقره را با تأنی و آهسته می 

د همچنان که بر صفا خواند ، دعا کرد. سپس به سوی مروه سرازیر شد و بر آن ایستا

ایستاده بود، و آن گاه به صفا باز گشت و بر آن ایستاد و پس از آن به مروه بازگشت تا 

 آنکه از سعی خود فارغ شد. 

هنگامی که از سعی بین صفا و مروه فارغ شد، حضرتش بر مروه رو به مردم کرد و پس 

ئیل است که به من فرمان از حمد و ثنای الهی اشاره به پشت سر کرد و فرمود: این جبر

می دهد تا هر کس که با خود قربانی شتر، گاو یا گوسفند نرانده است من دستور دهم تا 

 تقصیر کرده و از احرام خارج شود. 

اگر من نیز قربانی نرانده بودم البته چنان می کردم که به شما فرمان میدهم، ولی من قربانی 

است ، شایسته نیست که از احرام خارج شود تا  آورده ام و برای کسی که قربانی آورده

 آن گاه که قربانی به جایگاه ذبح برسد...... 

 در حدیث دیگری عبد اهلل بن سنان می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 452ص: 
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ذکر رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( الحج فکتب إلی من بلغه کتابه ممن دخل فی اإلسالم: 

 أن رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( یرید الحج یؤذنهم بذلک لبحج من أطاق الحج. 

فأقبل الناس فلما نزل الشجره أمر الناس بنتف اإلبط و حلق العانه والغسل والتجرد فی إزار 

إزار و عمامه یضعها علی عاتقه من لم یکن له رداء و ذکر أنه حیث لبی، قال: » و رداء أو 

لبیک اللهم لبیک لبیک ال شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک ال شریک 

 لک( 

 وکان رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( یکثر من ذی المعارج. 

دیا ومن آخر اللیل وفی أدبار الصلوات. وکان یلبی کلما لقی راکبا أو عال أکمه أو هبط وا

 فلما دخل مکه دخل من أعالها من العقبه وخرج حین خرج من ذی طوی. 

فحمد  -و ذکر ابن سنان أنه باب بنی شیبه  -فلما انتهی إلی باب المسجد استقبل الکعبه 

 اهلل و أثنی علیه وصلی علی أبیه إبراهیم، ثم أتی الحجر فاستلمه . 

بیت صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم )علیه السالم( و دخل زمزم فشرب منها فلما طاف بال

 ثم قال: » اللهم إنی أسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم « 

فجعل یقول ذلک و هو مستقبل الکعبه، ثم قال ألصحابه: لیکن آخر عهدکم بالکعبه استالم 

 الحجر. 

 ، ثم قال: أبدأ بما بدأ اهلل به. فاستلمه، ثم خرج إلی الصفا

 453ص: 
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  (1)ثم صعد علی الصفا فقام علیه مقدار ما یقرأ اإلنسان سوره البقره 

 عبد اهلل بن سنان می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( انجام مراسم حج را یادآور شد، آن حضرت امر فرمود 

تا به تمام مسلمان ها نوشتند: همانا رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( می خواهد مراسم 

ید که هر کس توانایی انجام حج را دارد در حج را به جا آورد و به مردم اعالن می نما

 این مراسم شرکت کند. 

مردم روی آوردند و به اتفاق حضرتش حرکت کردند. وقتی به مسجد شجره رسیدند، 

حضرتش به مردم دستور داد که موی زیر بغل خود را کنده و موی پشت زهار را بتراشند 

کسی که ردا ندارد لنگ بسته و  ، غسل کنند و با یک النگ و ردایی، احرام ببندند و

 عمامه ای را مانند ردا بر دوش خود بیفکند. این برای کسی بود که ردایی نداشت. 

امام )علیه السالم( فرمود: آن حضرت به هنگام تلبیه چنین می فرمود: »لبیک اللهم لبیک 

 لبیک ال شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک والملک ال شریک لک « 

دا )صلی اهلل علیه و آله( عبارت »لبیک ذی المعارج« را بسیار تکرار می کرد. و پیامبر خ

 درهای به یا رفت، می باال ای هټهر زمان که با یک سواری مالقات می کرد، یا در ت

  نمازها تعقیب در و شب پایان در آمد، می فرود

 454ص: 

 
 . 466حدیث  124ص  1ین : ج تفسیر نور الثقل -1
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 البیک می گفت. 

هنگامی که حضرتش وارد مکه شد از باالی آن از راه عقبه وارد شد، و هنگام خروج از 

که پایین مکه است به خارج شد. وقتی حضرتش کنار در مسجد الحرام رسید  -ذی طوی 

ابن سنان گوید: آن در و ورودی بنی شیبه بود . پس حمد و ثنای الهی  -رو به کعبه کرد 

ابراهیم )علیه السالم( درود فرستاد، سپس به نزد حجراالسود به جای آورد و بر پدر خود 

آمد و دست بر آن سایید و پس از آنکه خانه کعبه را طواف نمود در پشت مقام ابراهیم 

)علیه السالم( دو رکعت نماز به جای آورد و وارد زمزم شد و از آن نوشید، سپس این 

 دعا را خواند: 

رساننده باشد و روزی ای که فراخ باشد و شفای هر درد » خدایا! من از تو علمی که نفع 

 و بیماری را می خواهم « 

آن حضرت در برابر کعبه همواره این دعا را مکرر می خواند. آن گاه به اصحاب خویش 

 فرمود: باید آخرین دیدار شما از کعبه دست ساییدن بر حجر األسود باشد. 

وی صفا روانه شد و فرمود: به آنچه سپس حضرتش بر آن دست سایید، آن گاه به س

خداوند آغاز فرموده است آغاز می کنم . )یعنی ابتدا از کوه صفا به سعی می پردازیم 

که در قرآن اول صفا آمده است.( آن گاه بر صفا باال رفت و به مدت زمانی که انسان 

 سوره بقره را می خواند، آن جا ایستاد... 

 صحاب ما می گوید: در حدیث دیگری آمده: یکی از ا

 455ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 سئل أبو عبد اهلل )علیه السالم( السعی بین الصفا والمروه فریضه أم سته؟ 

 فقال: فریضه. 

 قلت: أولیس قال اهلل عز وجل: )قال جناح علیه أن یطوف بهما (؟ 

قال: کان ذلک فی عمره القضاء، إن رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( شرط علیهم أن یرفعوا 

صنام من الصفا والمروه، فتشاغل رجل وترک السعی حتی انقضت األیام وأعیدت األ

 األصنام. 

 فجاءوا إلیه فقالوا: یا رسول اهلل! إن فالنا لم یسع بین الصفاو المروه و قد أعیدت األصنام. 

 (1)فأنزل اهلل عزوجل: ) فال جناح علیه أن یطوف بهما (أی : وعلیهما األصنام.

از امام صادق )علیه السالم( در مورد سعی بین صفا و مروه سؤال شد که آیا واجب است 

 و یا مستحب؟ 

 فرمود: واجب است. 

گفتم: مگر نه این است که خدای متعال فرمود: »بر او )حج و یا عمره گزار( گناهی نیست 

 مروه سعی کند«؟ که بین صفا و 

حضرت فرمود: این حکم مربوط به عمره قضا بود. رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( با 

. بردارند ہمشرکان قریش شرط نمود که بت ها را در زمان بجا آوردن عمره از صفا و مرو

 و گذشت مقرر ایام که این تا دهد انجام را سعی نتوانست و شد مشغول کاری به مردی

 ز گردانده شدند. با ها بت
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 456ص: 

 
 . 471حدیث  1همان : ج  -1

مردم خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: ای رسول خدا! به راستی که فالنی سعی بین 

صفا و مروه نکرده و بت ها برگردانیده شده اند. در این هنگام خدای عزوجل نازل فرمود: 

 ین صفا و مروه )با وجود بتها( سعی کند«. »بر او )حج و یا عمره گزار( گناهی نیست که ب

 در حدیث دیگری حماد بن عثمان می گوید: امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 کان علی الصفا والمروه أصنام، فلما أن حج الناس لم یدروا کیف یصنعون. 

 (1)فأنزل اهلل هذه اآلیه. فکان الناس یسعون واألصنام علی حالها. فلما حج النبی رمی بها

 این در. کنند چه دانستند نمی حج انجام هنگام به مردم و بود بتهایی ہبرکوه صفا و مرو

شد و مردم طبق آیه، در حالی که بت ها در آن جا بود، سعی را انجام  نازل آیه این هنگام

 می دادند. هنگامی که پیامبر پس از فتح حج انجام داد آن بت ها را به کناری انداخت. 

 نگاهی به اعمال حج و عمره 

 اینک جا دارد نگاهی گذرا به اعمال حج و عمره داشته باشیم. 

د و سعی بین صفا و مروه یکی از اعمال حج وعمره صفا و مروه دو کوه در مکه هستن

است و آن هفت شوط است که از صفا شروع و به مروه ختم می شود، به این طریق که 

 چهار مرتبه از صفا به طرف مروه و سه مرتبه از مروه به صفا 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 457ص: 

 
 . 71ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

 می روند. 

عمل سعی بین صفا و مروه بعد از طواف کعبه و نماز طواف است و در عمره باید در حال 

 احرام سعی نمایند و پس از سعی، تقصیر کنند و از احرام خارج شوند. 

و در حج باید در حالی که از احرام خارج می شوند سعی را انجام دهند. چون اعمال 

 عمره پنج چیز است. 

 . احرام، 1

  . طواف،2

 . نماز طواف، 3

 . سعی بین صفا و مروه، 4

 . تقصیر. 5

 بعد از تقصیر از احرام خارج می شوند. 

 اعمال حج عبارتند از :

 . احرام، 1
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 . وقوف در عرفات، 2

 . وقوف در مشعر، 3

 . رمی جمره عقبی، 4

 . ذبح، 5

. تقصیر یا حلق ) کسانی که سال اول آنهاست حتما باید حلق کنند و کسانی که سال 6

 دوم یا بیشتر است، مخیر هستند که حلق کنند یا تقصیر نمایند(. 

 458ص: 

پس از حلق یا تقصیر از احرام خارج می شوند و لباس احرام را بیرون می آورند و بقیه 

 می دهند که عبارتند از : اعمال حج را بدون لباس احرام انجام 

 . طواف حج، 1

 . نماز طواف 2

 . سعی بین صفا و مروه، 3

 . بیتوته دو شب یازدهم و دوازدهم در منی 4

 . رمی جمرات ثالث، 5

 . طواف نساء، 6
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 . نماز طواف نساء، 7

 . توقف در منی روز دوازدهم تا ظهر، 8

 . رمی جمرات ثالث در روز سیزدهم، 9

 دی که تفصیل آن در مناسک حج ذکر شده است. و بعضی از موار

 حکمت سعی بین صفا و مروه 

 درباره راز و حکمت سعی بین صفا و مروه بعضی چنین گفته اند: 

چون هاجر در طلب آب یا در طلب انیس که رفع وحشت از او شود، هفت مرتبه از این 

مستفاد از اخبار  کوه به آن کوه رفت، این عمل تشریع گردید، چنان که هر دو مورد

 است.

ممکن است یکی از حکمت های آن اشاره به صحرای قیامت و سرگردانی و حیرانی 

 مردم در طلب پناهگاه و راه نجاتی باشد که از این طرف به آن طرف 

 459ص: 

 می روند و می دوند و نمی یابند. 

یا سنگ اصل صفا به معنای سنگ نرم و سخت و مروه به معنای سنگ سپید درخشان، 

 بسیار سخت است. 

 شعائر یعنی چه؟ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 )من شعائر اهلل (

 به شعائر جمع »شعیره« به معنای عالمت و نشانه است. 

 شعائر اهلل؛ یعنی چیزهایی که نشانه دین و ایمان به خداوند متعال است. 

بنابراین هرچه نشانه و عالمت دین و ایمان باشد جزو شعائر الهی است و از همین قبیل 

است مشعر الحرام، تمام مقامات حج، اماکن مشرفه و مجالس موعظه و بیان احکام و 

فضائل خاندان پیامبر و مساجد و اعیاد و سوگواری ها همه از شعائر دین هستند و تعظیم 

ی پسندیده، بلکه در بسیاری از موارد الزم و نشانه تقوا است، شعائر مذهبی نه تنها امر

 چنان چه خدای سبحان می فرماید:

 (1))ومن یعظم شعائر اهلل فإنها من تقوی القلوب 

 و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دلهاست .

 حکم سعی بین صفا و مروه 

 )فمن حج البیت أو اعتمر( 

 کسی که حج خانه خدا کند، یا عمره انجام دهد؛ چه حج واجب باشد که به 

 460ص: 

 
 . 33سوره حج، آیه  -1
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یا نیابت و نظیر اینها واجب شده باشد، چه حج مستحب و چه عمره استطاعت یا نذر 

 مفرده. 

 )فال جناح علیه أن یطوف بهما (

واژه »جناح« به معنای گناه است و نفی جناح افاده تجویز و ترخیص می کند. تعبیر به این 

عبارت با این که سعی بین صفا و مروه الزم و واجب است برای دفع توهم حذر است، 

ن که در حدیثی که در »الکافی« از حضرت امام صادق )علیه السالم( نقل شده می چنا

 فرماید: 

وإن المسلمین کانوا یظنون أن السعی بین الصفا والمروه شیء صنعه المشرکون، فأنزل اهلل 

 (1))إن الصفا والمروه من شعائر اهلل ( اآلیه:

 در حدیث دیگری آمده: 

مشرکان بتی را در صفا به نام »اساف« و بتی را در مروه به نام »نائله« نصب کرده بودند و 

در موقع سعی آنها را لمس می کردند و چون پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( در عمره 

ا را بردارند. وقتی پیامبر و القضاء با مشرکان شرط کرد که در موقع سعی مسلمانان بت ه

مسلمانان سعی نمودند آنها بت ها را برگرداندند و مردی از مسلمانان که هنوز سعی 

 ننموده بود توهم کرد که دیگر سعی الزم نیست. در این هنگام این آیه نازل شد. 

 نظیر این در مورد قصر است که می فرماید: 

 (2)ن تقصروا من الصاله.. )وإذا ضربتم فی األرض فلیس علیکم جناح أ
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 461ص: 

 
 . 245ص  4الکافی: ج  -1

 . 101سوره نساء، آیه  -2

 هنگامی که سفر می کنید، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید ... 

در این مورد هم مسلمانان توهم نمودند که در مسافرت و در مورد خوف الزم است نماز 

د و ترخیص قصر را بیان نمود با این که بنا بر مذهب شیعه را تمام کنند، این آیه نازل ش

 الزم است انسان نماز را شکسته بخواند. 

 معنای طواف 

طواف و تطوف به معنای دور چیزی گردیدن است، مانند طواف حول بیت و تعبیر از 

سعی بین صفا و مروه به تطوف به اعتبار این است که سعی کننده رفت و آمد می کند 

گویی دور می زند، ولی سعی اعم است از ذهاب و ایاب و ذهاب تنها و از این جهت 

 تعبیر به طواف، احسن و افصح است. 

 ع یعنی چه؟ تطو

 )ومن تطوع خیرا (

کلمه »تطوع« از »طوع« به معنای طاعت است و »تطوع خیر« به معنای عمل خوبی است 

که از روی طوع انجام شود. از این جهت گفته اند: تطوع در مورد عمل مندوب و مستحب 

 استعمال می شود. 
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مروهای است که در بنابراین، ظاهر این است که مراد از »تطوع خیر« سعی بین صفا و 

ضمن اعمال حج و عمره مستحبی انجام می شود؛ زیرا حج و عمره مستحب هم بدون 

 سعی، صحیح نیست. 

البته مراد خصوص سعی بین صفا و مروه نیست، زیرا بر استحباب سعی بین صفا و مروه 

و  به تنهایی و مستقال و بدون این که در ضمن اعمال حج و عمره باشد، دلیلی در اخبار

فتاوای علما نداریم. هم چنین مراد از »تطوع خیر« بجا آوردن جمیع خیرات و طاعات 

 نیست؛ زیرا با جمله های آیات؛ تناسبی ندارد. 

 462ص: 

 چرا تعبیر به شاکر؟ 

 )فإن اهلل شاکر علیم (

این فراز از آیه جواب جمله شرط است و تعبیر به شاکر از باب لطف و عنایت است، 

نعمتی به خدا نمی دهد و نفعی از اعمال کسی عائد خدا نمی شود که شکر وگرنه کسی 

 و قدردانی آن را به جا آورد. 

یعنی خداوند به اعمال بندگان جزای نیکو می دهد و عالم به افعال آنهاست و هیچ فعلی 

 را بدون جزا نمی گذارد و هیچ عمل خیری در پیشگاه او از بین نمی رود. 

 (159آیه )

 اشاره
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إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب أولئک 

 (159یلعنهم اهلل ویلعنهم الالعنون )

کسانی که دالیل روشن و وسیله هدایت و رهنمونی را که نازل کرده ایم، بعد از آنکه ما 

آنها را لعنت میکند و  آنها را در کتاب برای مردم توضیح داده ایم، پنهان می کنند خدا

 لعنت کنندگان نیز آنها را لعنت می کنند. 

 تفسیر روایی آیه 

تفسیر این آیه شریفه را با چند روایت پی می گیریم و آنگاه خالصه ای از معنای آیه 

 شریفه را بیان می کنیم. 

 463ص: 

 حدیث نخست. در تفسیر العیاشی آمده است: 

 نقل می کند که امام صادق )علیه السالم( فرمود:  ابن ابی عمیر از یکی از راویان

 ،(1))إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات و الهدی( فی علی )علیه السالم( 

منظور از دالیل روشن و وسیله هدایت و رهنمونی که خداوند نازل کرده و منافقان آنها 

را کتمان می کنند و از تبیین آن جلوگیری می کنند، آیات و نشانه هایی است که درباره 

 امیر مؤمنان علی )علیه السالم( نازل شده است. 

 حدیث دوم. حمران می گوید: 
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 امام باقر )علیه السالم( درباره این آیه کریمه فرمود: 

 (2)یعنی بذلک نحن، واهلل المستعان 

مراد از دالیل روشن و وسیله های هدایت که خداوند نازل کرده و منافقان آنها را کتمان 

 می کنند، ما هستیم. 

 یث سوم آیه بر معنی دیگری تطبیق شده، چنان که آمده است: در حد

عن بعض أصحابنا عن أبی عبداهلل )علیه السالم( قال: قلت له: أخبرنی عن قول اهلل تعالی: 

 »إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات و الهدئ من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب (

 لرجل منا إذا صارت إلیه لم قال: نحن یعنی بها، واهلل المستعان إن ا

 464ص: 

 
 . 472حدیث  125ص  1تفسیر نورالثقلین : ج  -1

 . 474همان: حدیث  -2

 (1)یکن له أو لم یسعه إال أن یبین للناس من یکون بعده 

اصحاب ما می گوید: به امام صادق )علیه السالم( گفتم: مرا از معنای این سخن یکی از 

 خدا آگاه کنید. 

فرمود: مقصود از این آیه ما امامان هستیم. هرگاه امامت به یکی از ما برسد، او وظیفه 

 دارد که امام بعد از خود را به مردم معرفی کند و او را پوشیده ندارد. 
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 در حدیث چهارم آمده:

عبداهلل بن بکیر عمن حدثه عن أبی عبداهلل )علیه السالم( فی قوله: )أولئک یلعنهم اهلل 

 هم الالعنون .( ویلعن

 (2)قال: نحن هم و قد قالوا هوام األرض 

امام صادق )علیه السالم( فرمود: ما همان لعنت کنندگان هستیم که به پیروی خداوند، 

می کنیم. حدیث کسانی را که دالیل روشن و وسیله هدایت را کتمان می کنند، لعنت 

 پنجم. طبرسی )رحمه اهلل(در کتاب »االحتجاج« می نویسد: 

 امام حسن عسکری )علیه السالم( در حدیثی طوالنی می فرماید: 

 قیل ألمیر المؤمنین )علیه السالم( :من خیر خلق اهلل بعد أئمه الهدی ومصابیح الدجی؟ 

 قال: العلماء اذا صلحوا .

 465ص: 

 
 .475همان: حدیث  -1

 . 477همان: حدیث  -2

قیل: فمن شرار خلق اهلل بعد إبلیس وفرعون و نمرود وبعد المتسمین بأسمائکم و المتلقبین 

 بألقابکم واآلخذین ألمکنتکم والمتأمرین فی ممالککم؟ 
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فیهم قال اهلل عز وجل: قال: العلماء إذا فسدوا، هم المظهرون لألباطیل، الکاتمون للحقائق، و

 (1)»أولیک یلعنهم اهلل ویلعنهم الالعنون( )إال الذین تابوا(

به امیرمؤمنان علی )علیه السالم( گفتند: بهترین خلق خدا بعد از ائمه هدی و چراغ های 

 کسانی هستند؟ هدایت، چه 

 فرمود: علما هرگاه که اهل صالح و اصالح باشند. 

گفته شد: کیست بدترین خلق خدا بعد از شیطان و فرعون و نمرود و بعد از کسانی که 

القاب شما را بر خود ببستند )مثل لقب امیرالمؤمنین و خلیفه اهلل و خلیفه الرسول( و جایگاه 

 شما را غصب کردند و به زور به فرمانروایی پرداختند. 

ر کردید، علمای فاسد بی تقوایی هستند فرمود: بدترین خلق خدا بعد از آن هایی که ذک

که باطلها را ترویج می کنند و حقایق را می پوشانند و خدای متعال درباره آنها فرموده 

است: » آنان را خدا و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند، مگر کسانی توبه کردند و اصالح 

 نمودند و حقایق را تبین و آشکار سازند«.

 لبیان« آمده که پیامبر خدا)صلی اهلل علیه و آله( فرمود: حدیث ششم. در »مجمع ا

 466ص: 

 
 . 513ص  2، و االحتجاج: ج 479همان حدیث  -1

 (1)من سئل عن علم یعلمه فکتمه لجم یوم القیامه بلجام من نار؛
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را کتمان کند و کسی که از چیزی که می داند سؤال شود، ولی در جواب، آن علم 

بگوید: نمی دانم، فردای قیامت لجامی از آتش به دهان او می زنند. حدیث هفتم. در 

 تفسیر العیاشی آمده: زید شحام می گوید: 

 سئل أبو عبداهلل )علیه السالم( عن عذاب القبر. 

 قال: إن أبا جعفر )علیه السالم( حدثنا أن رجال أتی سلمان الفارسی فقال: حدثنی. 

 ت عنه، ثم عاد فسکت. فسک

فأدبر الرجل وهو یقول ویتلوا هذه اآلیه: )إن الذین یکتمون ما أنزلنا بین البینات و الهدئ 

 من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب (. 

فقال له: أقبل إنا لو وجدنا أمینا لحدثناه، ولکن أعد لمنکر و نکیر إذا أتباک فی القبر 

علیه و آله(، فإن شککت أو التویت ضرباک علی فسأالک عن رسول اهلل )صلی اهلل 

 رأسک بمطرقه معهما تصیر منه رمادا. 

 فقلت: ثم مه؟ 

 قال: تعود ثم تعذب. 

 قلت: وما منکر ونکیر؟ 

 قال: هما قعیدا القبر. 

 قلت: أملکان یعذبان الناس فی قبورهم؟ 
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 467ص: 

 
 . 480همان: حدیث  -1

 (1)فقال: نعم؛

 از امام صادق )علیه السالم( درباره عذاب قبر پرسیدند. 

 حضرت فرمود: امام باقر )علیه السالم( فرمودند: مردی نزد سلمان آمد و گفت: 

 حدیثی برای من بخوان. 

 سلمان ساکت شد و جوابی نداد. 

 دوباره تکرار کرد و گفت: حدیثی برای من بخوان. 

 باز سلمان ساکت شد و سخنی نگفت. 

آن مرد برگشت در حالی که این آیه را تالوت می کرد: »کسانی که دالیل روشن، و 

وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم، بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم، 

 کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می کند و همه لعن کنندگان نیز، آنها را لعن می کنند«. 

ما اگر فرد امینی را پیدا کنیم برای او حدیث می گوییم. وقتی  سلمان به او گفت: برگرد.

منکر و نکیر در قبر می آیند و از تو درباره رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( سؤال می 

کنند، جوابی آماده کن که اگر شک داشته باشی، یا از جواب امتناع کنی با گرز آهنین 

 که خاکستر شوی. که در دست دارند چنان به سر تو می زنند 
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 گفتم: بعد از آن چه میشود؟ 

 سلمان فرمود: دوباره به صورت اول برمی گردی و آنها تو را عذاب می کنند. 

 468ص: 

 
 . 138حدیث  71ص  1تفسیر العیاشی: ج  -1

 گفتم: منکر و نکیر چه کسانی هستند؟ 

 ب در قبر. سلمان گفت: دو همنشین و مراق

 گفتم: آیا دو فرشته مردم را در قبر عذاب می کنند؟ 

 گفت: آری، عذاب می کنند. 

اینک بعد از نقل احادیث هفت گانه دوباره تفسیر این آیه شریفه را با توضیحاتی الزم 

 ادامه می دهیم. 

 کتمان چیست؟ 

کتمان به معنای اخفا و پنهان کردن چیزی است که حق و واقع باشد و نیز انکار و ترک 

 اظهار آن چیز است. 
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کتمان در بعضی از موارد، واجب و در برخی مستحب است. کتمان سر دیگران که به 

اختالف مواردش واجب یا مستحب می شود، نظیر کتمان سر برادران دینی و کتمان سز 

 یهم السالم( و موارد تقیه. ائمه اطهار)عل

 اخبار بسیاری هم در مدح کتمان آمده است. 

اذاعه و فاش کردن سر که ضد کتمان است، عملی بسیار مذموم است و بسا موجب قتل 

 نفس و فساد انگیزی بین مسلمانان و بسا موجب قتل امام )علیه السالم(هم می گردد. 

 کتمان در روایات 

 که امیرمؤمنان علی )علیه السالم( می فرماید:  در »سفینه البحار« آمده

 469ص: 

جمع خیر الدنیا واآلخره فی کتمان السر ومصادقه األخیار وجمع الشر فی االذاعه ومؤاخاه 

 (1)األشرار

انه با نیکان، و شر دنیا و آخرت در فاش خیر دنیا و آخرت در کتمان سر و دوستی صادق

 کردن رازها و برادری با بدان جمع شده است. 

 باز در حدیث دیگری در »سفینه البحار« آمده است: 

 عیسی بن ابی منصور می گوید: از امام صادق )علیه السالم( شنیدم که می فرمود: 
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نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح، وهمه ألمرنا عباده، وکتمانه لسرنا جهاد فی سبیل 

 (2)اهلل 

وا شده غمگین و مهموم است، تسبیح، و اندوه نفس کشیدن کسی که از ظلمی که به ما ر

 او بر امر ما عبادت و کتمان سما جهاد در راه خداست. 

البته در بعضی از موارد، کتمان حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود، بلکه موجب 

کفر و جاودانگی در عذاب می شود و آن کتمان علم است در جایی که اظهار آن واجب 

 تقیه نیز نیست. است و مورد 

در این مورد حدیثی از حضرت امام حسن عسکری )علیه السالم( نقل شده است. حضرت 

می فرماید: امیرمؤمنان علی )علیه السالم( از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نقل می 

 کنند که فرمودند:

 من سئل عن علم فکتمه حیث یجب إظهاره وتزول عنه التقیه جاء 

 470ص: 

 
 .469ص  2سفینه البحار: ج  -1

 . همان.  -2

 (1)یوم القیامه ملجما بلجام من نار؛
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کسی که از او درباره چیزی پرسشی شود که جواب آن واجب باشد و مورد تقیه هم 

نباشد، ولی او کتمان کند و بیان نکند، فردای قیامت با دهانه و لجامی آتشین به محشر 

 می آید. 

 منظور از بینات چیست؟ 

 )ما أنزلنا من البینات و الهدی (

احادیث گذشته، والیت علی بن ابی طالب مراد از کلمه »بینات« در این آیه شریفه طبق 

)علیه السالم( است که در غدیر خم به زبان نورانی پیامبر عظیم الشأن اسالم )صلی اهلل 

 علیه و آله( بیان شد. 

اما دشمنان دین و آن چهارده نفری که چهار مرتبه تصمیم گرفتند پیامبر را بکشند و 

مؤمنان علی )علیه السالم( را با بقیه معصومین نتوانستند، منکر این امر عظیم شدند و امیر

)علیهم السالم( خانه نشین کردند و خط باطل را حاکم نمودند که هنوز ادامه دارد و تا 

ظهور حضرت بقیه اهلل األعظم امام مهدی )علیه السالم( ادامه خواهد داشت و ان شاء اهلل 

را جمع کنند و اسالم حقیقی  آن حضرت بیایند و با دست نورانی خود همه این باطل ها

 را در سراسر جهان حاکم کنند. 

 471ص: 

 
 . 163ص  1تفسیر الصافی: ج  -1

 (160آیه )
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 اشاره

 (160إال الذین تابوا وصلحوا وبینوا فأولئک أتوب علیهم وأنا التواب الرحیم )

مگر کسانی که از این کار توبه کنند و خود را اصالح نمایند و حقیقت را بیان نمایند، 

 پس من توبه آنها را می پذیرم و من بسیار توبه پذیر و رحیم هستم. 

 پذیرش توبه کتمان کنندگان 

این آیه شریفه مکمل آیه پیشین است که هشت روایت در تفسیر آن ذکر شد و روشن 

مورد آن آیه، کتمان والیت اهل بیت )علیهم السالم( است و این کتمان شد که مهم ترین 

کنندگان والیت اهل بیت و کنار گذارندگان معصومین )علیهم السالم( مورد لعنت خدا 

 هستند که خدا به صراحت آنها را لعنت می کند. 

ند و ولی اگر از آن راه کج و باطل و کتمان کردن، واقعا و از روی حقیقت دست بردار

اقرار کنند که تا به حال راه ما باطل بوده و خود را اصالح کنند و کسانی را که فریب 

داده و از راه اهل بیت )علیهم السالم( جدا کرده اند به والیت اهل بیت برگردانند و بیان 

کنند و بگویند که راه غیر اهل بیت )علیهم السالم( باطل و اشتباه بوده، خداوند توبه آنها 

 قبول خواهد کرد.  را

البته تسامح و تساهل در تبیین معانی آیات شریفه اشتباه است و باید با صراحت طبق 

فرموده معصومین )علیهم السالم( مراد از آیات را بیان کرد و اقوال و گفته های مفسران 

مخالف اهل بیت )علیهم السالم( اعتباری ندارد. چون آنها به تمام معنای کلمه جاهل 

 ند و کلمات آنها در تفسیر آیات قرآن باطل است. فقط باید آیه ها را هست
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 472ص: 

معصومین )علیهم السالم( معنا کنند و هیچ فرد دیگری معنای واقعی آیات را نمی داند؛ 

 بلکه از روی جهل سخن می گوید و بیان احتماالت نیز غلط است. 

 (161آیه )

 (161إن الذین کفروا وماتوا وهم کفار أولئک علیهم لعنه اهلل والمالئکه والناس أجمعین)

 (162آیه )

 اشاره

 (162الیخفف عنهم العذاب وال هم ینظرون ) خالدین فیها

به راستی کسانی که کافر شدند و با حالت کفر مردند لعنت خدا، فرشتگان و همه مردم 

 بر آنهاباد. 

آنها در آتش جاودانه هستند و تخفیفی در عذاب آنها داده نمی شود و هیچ گونه نظر 

 . رحمتی به آنها نمی شود( و مهلتی به آنها داده نمیشود

 مستحقان سه لعنت بزرگ 

این دو آیه مکمل آیه پیشین ) آیه کتمان( است، یعنی آنهایی که آیات خدا را کتمان 

کردند و نگذاردند مردم حقیقت اسالم و والیت اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم 

السالم( را بفهمند و با کج اندیشی خود، نور خدایی را که در چهره رسول اکرم و چهارده 
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وم )علیهم السالم( بود پوشاندند و با کفر به خدا و دستورات الهی از دنیا رفتند معص

 مستحق سه لعنت بزرگ هستند: 

 . لعنت خدا؛ 1

 . لعنت فرشتگان خدا؛ 2

 473ص: 

 . لعنت همه مردم از اول خلقت تا روز قیامت .3

 فیض کاشانی صاحب تفسیر »الصافی« با بیان زیبای خود می گوید: 

ین کفروا(: فی ردهم نبوه محمد )صلی اهلل علیه و آله( ووالیه علی )علیه السالم( )إن الذ

. 

مراد از »کافران« در این جا کسانی هستند که نبوت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و 

 (1)والیت علی )علیه السالم(را انکار کردند.

 به عبارت دیگر، خدای سبحان اینها را کافر می داند. 

 صاحب تفسیر »جوامع الجامع« نیز در تفسیر این آیه می نویسد: 

أی إن الذین ماتوا من هؤالء الکاتمین ولم یتوبوا »اولئک علیهم لعنه اهلل« ذکر سبحانه 

  (2)لعنهم احیاء ثم ذکر لعنتهم أمواتا؛
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ن زندگی آنها و در مربوط به دورا 159العن خداوند برکتمان کنندگان حقیقت در آیه 

 این آیه مربوط به بعد از مرگ آنهاست. 

این آیه شریفه به منزله استثنا از استثنا است؛ یعنی کسانی که توبه کردند و خود را اصالح 

نمودند ) ما أنزل اهلل( را بیان کردند از مورد لعن بیرون هستند به شرط این که در این 

 عالم، توبه و جبران مافات کنند. 

ا کسانی که پیش از مرگ به توبه موفق نشوند و با حال کفر از دنیا بروند مورد لعن خدا ام

و فرشتگان و همه مردم خواهند بود، گرچه در هنگام مرگ یا بعد از مرگ یا در قیامت، 

پشیمان شوند که چنین پشیمانی ای برای آنها سودی نخواهد داشت و مسلما همه کافران 

 مت نادم می شوند و این ندامت برای آنها سودی نخواهد داشت. و منافقان در روز قیا

 یکی از نام های قیامت »یوم الحسره« است، ولی توبه و ندامت و حسرت در 

 474ص: 

 
 ذیل آیه مذکور  1تفسیر الصافی : ج  -1

 . 93ص  1تفسیر جوامع الجامع : ج  -2

 نخواهد داشت. آن روز نتیجه ای 

این مطلب از آیات بسیاری در قرآن استفاده می شود، مثل آیه شریفه سوره نساء که می 

 فرماید:
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)ولیست التوبه الذین یعملون السیئات حتی إذا حضر أحدهم الموت قال إنی تبت أآلن 

 (1)وال الذین یموتون وهم کفار( 

و برای کسانی که کارهای بد انجام می دهند و آن گاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد 

می گوید: اکنون توبه کردم، توبه پذیرفته شده ای نیست و نه برای کسانی که در حال 

 کفر می میرند. 

 در آیه شریفه سوره یونس درباره توبه فرعون می فرماید: 

 (2)()اآلن وقد عصیت قبل 

 اآلن؟! در حالی که قبال عصیان کردی، و از مفسدان بودی. 

کلمه »اجمعین« تأکید برای کلمه »الناس« است و عموم مردم را شامل می شود. از این 

رو، این اشکال توهم می شود که عموم مردم، کفار را لعنت نمی کنند؛ زیرا بسیاری از 

 مردم کافر هستند و کار خودشان را لعنت نمی کنند. 

 از این اشکال، سه پاسخ داده شده است گفت: 

اد این آیه با آیات پیشین متفاوت است؛ زیرا آیه قبل از لعن خدا و لعنت نخست آنکه مف

کنندگان خبر می دهد، ولی مفاد این آیه انشای لعن است؛ یعنی لعنت خدا و فرشتگان و 

 همه مردم بر اینان باد؛ خواه لعنت بکنند یا لعنت نکنند. 

آن در قیامت است، دوم آنکه لعن به معنای طرد و دوری از رحمت حق است و عمده 

 زیرا در دنیا رحمت رحمانی حق شامل حال کفار هم می شود . و 
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 475ص: 

 
 .18سوره نساء، آیه  -1

  091سوره یونس، آیه  -2

فردای قیامت حتی خود کنار یکدیگر را لعن می کنند، چنانکه صریح آیه شریفه در 

 د: سوره عنکبوت می فرمای

 (1))ویلعن بعضکم بعضا (

 آن گاه روز قیامت... و بعضی از شما کافران بعضی دیگر را لعنت می کنند. 

سوم آنکه کفر به معنای ستر و پوشاندن حق است و این، خوی زشت و بدی است که 

عقال آن را بد می دانند، مانند ظلم، بخل، کبر و سایر اخالق رذیله . بنابراین، کفار هم 

کفر را مذموم می دانند و کافر را مذمت می کنند و اختالف در مصداق کفر است. از 

 می کند، اگرچه خود و هم کیشان خود را کافر نمی داند.  این رو کافر هم کفار را لعنت

 شاید مفاد حدیثی که از امام باقر )علیه السالم( نقل شده همین باشد که می فرماید: 

إن اللعنه إذا خرجت من فی صاحبها ترددت بینهما فإن وجدت مساغا وإال رجعت إلی 

 (2)صاحبها
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وقتی لعن از دهان گوینده در آمد، بین لعن کننده و لعن شونده مردد و در رفت و آمد 

است. پس اگر لعن شونده را مستحق و سزاوار لعن دید که به او می رسد وگرنه به سوی 

 گوینده اش باز می گردد. 

، شخص کافر است و اگر صاحب لعن خودش کافر باشد لعن به زیرا جای مناسب لعن

 خود او برمی گردد. 

نکته ای که از این آیه استفاده می شود این است که قبولی توبه، وجوب عقلی ندارد، 

 بلکه وجوب آن از باب وعده خداوند متعال است که تخلف آن محال 

 476ص: 

 
 25سوره عنکبوت، آیه  -1

 . 7حدیث  360ص  2، الکافی: ج 208ص  69بحار األنوار: ج  -2

 است و وعده خدا به قبل از مرگ مربوط است. 

 )خالدین فیها (

یعنی خلود در لعنت، یا خلود در جهنم که هر دو احتمال وجود دارد و بعید نیست که 

 دو مورد باشد. منظور هر 

 )ال یخفف عنهم العذاب (
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یعنی عذاب آنها تخفیف داده نمی شود، همان طور که در آیه ای از سوره نساء می 

 فرماید: 

 (1))کلما نصحت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب 

نشان بریان گردد، پوست های دیگری به جای آن قرار می دهیم تا عذاب هرگاه پوست بد

 را بچشند. 

 )وال هم ینظرون(

یعنی این ها مورد نظر رحمت الهی واقع نمی شوند، چنان که در سوره آل عمران می 

 فرماید: 

 (2))أولیک ال خالق لهم فی اآلخره وال یکلمهم اهلل وال ینظر إلیهم یؤم القیامه 

آنان در آخرت بهره ای نخواهند داشت و در روز رستاخیز خدا با آنان سخن نمی گوید 

 و به آنان نمینگرد. 

 477ص: 

 
 . 56سوره نساء، آیه  -1

 . 77ره آل عمران، آیه سو -2

 (163آیه )

 (163وإلهکم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحیم )
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 (164آیه )

 اشاره

إن فی خلق السماوات واألرض واختالف اللیل والنهار والفلک التی تجری فی البحر بما 

ینفع الناس وما أنزل اهلل من السماء من ماء فأحیا به األرض بعد موتها وبث فیها من کل دابه 

 (164وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء واألرض آلیات لقوم یعقلون )

ه ای است که معبودی جز او نیست و او دو رحمت بزرگ دارد: معبود شما معبود یگان

یکی رحمت رحمانیت که در دنیا است و دیگری رحمت رحیمیت که در جهان آخرت 

 است. 

به یقین در خلقت آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتیهایی که در دریا در 

از آسمان نازل کرده و با آن،  حرکتند با آنچه به مردم سود می رساند و آبی که خداوند

زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و هرگونه جنبنده ای را در آن گسترده و نیز در 

حرکت بادها و ابرهای مستر بین زمین و آسمان، در همه اینها آیات و نشانه های 

 خداشناسی است برای کسانی که می اندیشند. 

 توحید و دالیل آن 

قبل و ما بعد خودشان متصل هستند، مثل اتصال حسنه به سیئه که حسنه در این آیات به ما 

 بعد از سیئه، آثار آن سینه را محو و نابود می کند. آیات پیشین درباره 

 478ص: 
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کفار و منافقانی بود که در مقابل اهل بیت )علیهم السالم( قرار داشتند بود. این آیات 

 درباره توحید و دالیل آن است. 

 ل شأن نزو

 مفسر نامی شیخ طبرسی )رحمه اهلل(در تفسیر »جوامع الجامع« می نویسد: 

در روایتی آمده که مشرکان در اطراف کعبه سیصد و شصت بت داشتند. وقتی این آیه 

شریفه را شنیدند به پیامبر گفتند: اگر راست می گویی که خدا یکی است آیه ای بیاور 

 که صدق گفتار تو را با آن بشناسیم. 

  (1)در این هنگام این آیه شریفه نازل شد.

 تفسیر روایی آیه 

تفسیر این دو آیه شریفه را با چند حدیث از معصومین )علیهم السالم( آغاز می کنیم، 

 آنگاه به تفسیر مفردات و عبارات خواهیم پرداخت. 

شیخ صدوق )رحمه اهلل(حدیثی را از امیرمؤمنان )علیه السالم( من به این صورت نقل می 

 کند: 

 یه السالم( فقال: یا أمیر المؤمنین: إن أعرابیا قام یوم الجمل إلی أمیر المؤمنین )عل

 أتقول: إن اهلل واحد؟ 

قال: فحمل الناس علیه وقالوا: یا أعرابی، أما تری ما فیه أمیر المؤمنین )علیه السالم( من 

 تقسم القلب؟ 
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 فقال أمیر المؤمنین )علیه السالم(: دعوه، فإن الذی یریده األعرابی هو الذی 

 479ص: 

 
 بقره.  164، ذیل آیه 94ص  1جوامع الجامع : ج  -1

 نریده من القوم. 

ثم قال: یا أعرابی! إن القول فی أن اهلل واحد علی أربعه أقسام: فوجهان منها ال یجوزان علی 

 اهلل عزوجل و وجهان یثبتان فیه. 

 فأما اللذان ال یجوزان علیه فقول القائل : واحد، یقصد به باب األعداد. 

نه کفر من قال فهذا مما ال یجوز، ألن ما ال ثانی له الیدخل فی باب األعداد. أما تری أ

 ثالث ثالثه. 

وقول القائل : هو واحد من الناس، یرید به النوع من الجنس. فهذا ما ال یجوز علیه ألنه 

 تشبیه وجل ربنا عن ذلک و تعالی. 

وأما الوجهان اللذان یثبتان فیه، فقول القائل : هو واحد لیس له فی األشیاء شبه، کذلک 

 ربنا. 

عنی، یعنی به أنه ال ینقسم فی وجود والعقل وال وهم، کذلک وقول القائل : إنه احدی الم

  (1)ربنا عزوجل
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در این حدیث نورانی امیرمؤمنان علی )علیه السالم( به بیان چهار نوع وحدت پرداخته اند 

 ممنوع و دو نوع آن در مورد خدا را است.  که دو نوع آن در مورد خداوند عالم

 آن دو نوع که در مورد خدا ممنوع است: 

یکی وحدت عددی است که همان یک، اثنین دو، سه و... است که این وحدت درباره 

 خدا ممنوع است و عوام هم می گویند: یکی بود و یکی نبود، غیر 

 و از خدا هیچ کس نبود. 

 480ص: 

 
 . 83التوحید، شیخ صدوق: ص  -1

ی فردی از آن نوع است که با افراد دیگر نوع دیگری وحدت نوعی است که واحد نوع

با هم مشترک هستند، مثل انسان که افراد آن با هم در انسانیت مشترک هستند و حیوان 

 که افرادش با هم در حیوانیت مشترک هستند. 

چون در این دو قسم، ترکیب وجود دارد و ترکیب با واجب الوجود بودن مغایرت دارد، 

 وع است. در مورد خداوند، ممن

 دو قسم دیگر وحدت در مورد خدا روا است: 

 یکی واحد به معنای بی همتا؛ یعنی کسی که شبیه، نظیر و عدیل ندارد. 

 اطالق این معنا بر خداوند عالم رواست؛ چرا که او شبیه و نظیری ندارد. 
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معنای دیگر واحد که درباره خدا درست است این است که او احدی المعنی و بسیط 

. یعنی او واحد بال ترکیب و بسیط محض است و اجزائی ندارد و هیچ ترکیبی در است

 او نبوده و نخواهد بود. 

 حدیث دیگری در تفسیر »نورالثقلین« از اصول الکافی چنین نقل شده است: 

 هشام بن حکم می گوید: امام ابو الحسن موسی بن جعفر )علیه السالم( به من فرمود: 

تبارک وتعالی أکمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبیین بالبیان ودلهم یا هشام! إن اهلل 

علی ربوبیته باألدله، فقال: »و إلهکم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحیم * إن فی خلق 

السماوات واألرض و اختالف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس 

من ماء فأخیا په األرض بعد موتها وبث فیها من کل دابه و تصریف وما أنزل اهلل من السماء 

 البریاح و السحاب المسخر بین السماء واألرض آلیات 

 481ص: 

 (1)القوم یعقلون 

ت های خود را با عقل ها تکمیل کرد ای هشام! خداوند تبارک و تعالی برای مردم حج

و پیامبران را با قدرت بیان یاری نمود و با ادله، آنها را به ربوبیت خود داللت کرد و 

فرمود: »خدای شما خدای واحد و یگانه است که خدایی جز او نیست و او رحمان و 

ن رحیم است. به راستی در خلقت آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و جریا

کشتی ها در دریاها با آنچه به مردم سود می رساند و آبهایی که خدا از آسمان نازل کرده 

و با آن زمینها را بعد از آنکه خشک و مرده بودند زنده گردانده و جنبنده های گوناگون 
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را در آن پراکنده کرده و بادهای وزنده و ابرهای مسخر بین زمین و آسمان در همه اینها 

 نه ها و دالیلی است برای کسانی که می اندیشند. آیات و نشا

در حدیث سوم از تفسیر نورالثقلین« آمده که امام صادق )علیه السالم( در سخنی طوالنی 

 فرمود: 

ثم نظرت العین إلی العظیم من اآلیات مثل السحاب المسخر بین السماء واألرض والجبال 

یتخلل الشجر فال یحرک بینها شیئا وال یقصر منها قصنا وال یتعلق منها شیء یتعرض 

الرکبان فیحول بین بعضهم و بین بعض من ظلمته و کثافته و یحمل من ثقل الماء و کثرته 

ع ما فیه من الصواعق الصادمه، والبروق الالمعه، و الرعد و الثلج و ما ال یقود علی صفته م

 البرد ما ال یبلغ األوهام نعته وال تهتدی 

 482ص: 

 
 . 481حدیث  125ص  1نور الثقلین : ج  -1

 القلوب إلیه، فخرج مستقال فی الهواء یجتمع بعد تفرقه ویتفجر بعد تمسکه؟... 

 إلی أن قال )علیه السالم( :

ولو أن ذلک السحاب والثقل من الماء هو الذی یرسل نفسه بعد احتماله لما مضی به ألف 

ه فرسخ و أکثر و أقرب من ذلک وأبعد لیرسله قطره بعد قطره بالهده والفساد وال صار ب

 (1)إلی بلده وترک األخری
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آن گاه چشم، آیات عظیم الهی را نگاه می کند، مثل ابرهایی که بین زمین و آسمان 

مسخر است و بین کوهها و البه الی درختان حرکت می کند و درخت ها را حرکت می 

از آن ابرها کم نمی شود و نه آنها به چیزی می چسبند، نه چیزی به آنها  دهد و چیزی

می چسبد و سواره ها از بین ابرها می روند و همدیگر را از زیادی و سیاهی ابرها نمی 

بینند و ابرها آبهای سنگین را حمل می کنند، ولی کسی آن آبها را مشاهده نمی کند مگر 

شود و ذهن ها صاعقه را با رعد و برق و برف می بینند، وقتی که بارش آن بارانها شروع 

اما نمی فهمند چگونه برف می شود؟ چگونه تگرگ می شود؟ چگونه این ابرها این همه 

تولید مختلف دارند؟ و چگونه این طور می شود و این ابرهای پراکنده چگونه به هم 

 وصل می شوند؟ و این تولیدات از کجای آنها تولید می شود؟ 

 483ص: 

 
 . 482حدیث  126ص  1همان: ج  -1

تا اینکه آن حضرت فرمود: و اگر این ابرها با این آبهای سنگین خودشان بودند که این 

آبها را پخش می کردند بعد از اینکه هزار فرسخ آمده اند و جایی آنها را پخش نکرده 

خش کرده اند، جاهای مخصوصی هست. پس معلوم می شود اند و جاهایی که آنها را پ

این کار، کار خود آنها نیست و دستور دهنده ای است که دستور ریزش باران را می 

 دهد، نه خود ابرها. 

 در حدیث چهارم می خوانیم: امام رضا )علیه السالم( در سخنی طوالنی می فرماید: 
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ده وال نقصان فی العرض والطول ودفع إنی لما نظرت إلی جسدی فلم یمکننی فیه زیا

 المکاره عنه وجر المنفعه إلیه علمت أن لهذا البنیان بانیا. 

فأقررت به مع ما أری من دوران الفلک بقدرته وإنشاء السحاب وتصریف الریاح ومجری 

الشمس والقمر والنجوم وغیر ذلک من اآلیات العجیبات المتقنات علمت أن لهذا مقدر 

 (1)ومنشئا 

من وقتی به بدن و جسد خود نگاه می کنم من نمی توانم آن را کوچک کنم یا آن را 

بزرگ تر از آنی که هست بکنم، یا طول و عرض آن را تغییر دهم، یا مکروهات و بدیها 

آن جلب نمایم، از این ناتوانی خودم در این امور دانستم  را از آن دفع کنم، یا منفعتی را به

 که برای این بنیان، بانی هست که آن خداوند عالم است. 

 پس به او اقرار کردم، عالوه بر این، دوران فلک، انشعاب ابرها، 

 484ص: 

 
 . 483حدیث  126ص  1همان: ج  -1

حرکت بادها، حرکت شمس و قمر و ستاره ها و غیر این ها را از آیات عجیب و متفن 

دانستم که همه اینها منشأ و مقدری دارد که آن خداوند عالم است و غیر از او کسی 

 نیست. 

 حدیث پنجم در کتاب »التوحید« آمده: هشام می گوید: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 أن قال: فما الدلیل علیه؟  فکان من سؤال الزندیق

قال أبو عبد اهلل )علیه السالم(: وجود األفاعیل دلت علی أن صانعه صنعها. أال تری أنک 

 (1)إذا نظرت إلی بناء مشید مبنی علمت أن له بانیا وإن کنت لم تر البانی ولم تشاهده:

 زندیقی پرسید: دلیل بر وجود خدا چیست؟ 

امام صادق )علیه السالم( فرمودند: وجود کارهای انجام شده داللت دارد که صانعی این 

صنعت ها را انجام داده است، مگر نمی بینی شما وقتی به یک ساختمان بزرگ ساخته 

به خود نمی تواند شده نگاه میکنی یقین داری که این ساختمان را کسی ساخته و خود 

 ساخته شود با اینکه سازنده آن را ندیده ای. 

 چکیده احادیث و بیان توحید 

خالصه این پنج حدیث شریف بیان یکی بودن خدای سبحان است و این که یکی بودن 

او با یکی بودن اعداد و افراد فرق می کند. آنها دو و سه هم دارند، ولی خدا ندارد، آنها 

 غیر مستقل هستند، ولی خدا مستقل است، آنها مثل و نظیر 

 485ص: 

 
  484حدیث  126ص  1مان: ج ه -1

 دارند، ولی خدا مثل و نظیر ندارد. 
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و دیگر این که در همه جا و در همه چیز دلیل خداشناسی موجود است؛ در خلقت آسمان 

و زمین، در رفت و آمد شب و روز، در حرکت کشتی ها و دریاها، در باران هایی که 

ر وزیدن بادها، در حرکت ابرها که هر نازل می شود، در زنده شدن زمین با این بارانها، د

 عاقلی خود می تواند از این ادله روشن و واضح خدا را بشناسد. 

 امام حسین )علیه السالم( می فرماید: 

 (1)عمیت عین ال تراک علیها رقیبا؛

 کور است چشمی که تو را مراقب خود نبیند. 

یعنی با این ادله روشن توحید و خداشناسی هر که عقل دارد خدا را با چشم دل می بیند 

 و به چیز دیگری برای اثبات توحید نیاز ندارد.

دانشمند گرامی آیت اهلل طیب اعلی اهلل مقامه الشریف در تفسیر »اطیب البیان« در ذیل آیه 

 بقره در این باره می نویسد: سوره  164

آیاتی را که خداوند در این آیه شریفه برای خداشناسی ذکر فرموده از باب نمونه است؛ 

نه این که آیات الهی به اینها منحصر باشد؛ زیرا آیات حق و آثار قدرت و حکمت او 

 زیاد است و کسی نمی تواند همه آنها را جمع کند که: 

 وفی کل شیء له آیه 

 (2)علی أنه واحدتدل 

 از این رو امام المتقین و امام الموحدین علی بن ابی طالب )علیهما السالم( می فرمایند: 
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 486ص: 

 
 226ص  95بحار األنوار: ج  -1

 . 365ص  4ج  تفسیر صافی: -2

 (1)ما رأیت شیئا إال ورأیت اهلل قبله وبعده ومعه 

 چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را پیش از آن، بعد از آن و با آن دیدم. 

آیات حق را مشاهده  تنها معرفت و رشد عقلی و فکری الزم است که انسان در هر چیزی

کند و وجود پروردگار و صفات او از علم، قدرت، حکمت، کبریایی و عظمت او را 

 دریابد. 

 در این جا مطلب زیبایی را از تفسیر »صفوه التفاسیر« نقل می کنیم :

کلمه »ریاح« جمع »ریح« به معنای باد است، ولی در قرآن هر جا کلمه »ریح« آمده همراه 

 ت، مثل آیه ای که می فرماید: قهر و عذاب اس

 (2))بریح صرصر ( 

 با تندبادهای طغیانگر. 

ولی هرجا کلمه »ریاح« آمده همراه باران و لطف الهی است. از این رو در حدیث می 

 خوانیم که هرگاه بادی می وزید پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می فرمودند: 

 (3)اللهم اجعلها ریاحه وال تجعلها ریحا 
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 خداوندا! این باد را ریاح رحمت خود قرار بده، نه ریح عذاب. 

 487ص: 

 
 . 169اللمعه البیضاء: ص  -1

 . 6سوره الحاقه، آیه  -2

 . 113ص  1به نقل از تفسیر صفوه التفاسیر : ج  252ص  1تفسیر نور: ج  -3

 توضیح واژگان 

 بعد از ذکر پنج روایت، به تفسیر واژگان این آیات می پردازیم. 

سماوات« جمع »سماء« است و مراد سماوات سبع است که در بسیاری از آیات تصریح 

 شده است. 

اصل کلمه »سماء« به معنای علو و طرف باال است. هم چنین به این فضای وسیعی اطالق 

عالم الغیوب انتهای آن را نمی داند و خالق متعال این فضای پهناور را شده که کسی جز 

هفت قسمت قرار داده و هر قسمتی را یک سماء نامیده؛ به جهت خصوصیات و امتیازاتی 

 که هر قسمتی دارا بوده و از حیث مخلوقات و اوضاع متفاوتی که دارد.

 خدای متعال در آیه ای می فرماید: 

 (1)الدنیا بزینه الکواکب ()إنا زینا السماء 

 ما آسمان نزدیک ) پایین( را با ستارگان آراستیم. 
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طبق این آیه تمام این منظومه های شمسی، ستارگان و کهکشان هایی که ممکن است به 

وسیله تلسکوپ ها و وسایل دیگر مشاهده شوند همه در آسمان اول هستند، چون خداوند 

 متعال می فرماید: ما آسمان نزدیک تر را به ستارگان زینت داده ایم. 

ز دسترس علم بشر بیرون بوده، جز مقداری اما سایر قسمت ها و خصوصیات آنها تاکنون ا

که از ناحیه وحی و اخبار معصومین )علیهم السالم( رسیده که درک حقیقت آنها نیز 

 مقدور نبوده است، مانند بیت المعمور، سدره المنتهی، جته 

 488ص: 

 
 . 6سوره صافات، آیه  -1

 ظیر اینها. المأوی، کرسی، عرش و ن

 خدای سبحان در آیه شریفه ای می فرماید: 

 (1))وسع کرسیه السماوات واألرض (

 کرسی او آسمانها و زمین را در برگرفته است. 

 از ظاهر این آیه شریفه و بعضی اخبار استفاده می شود که کرسی بر آسمانها احاطه دارد. 

هم چنین عرش اعظم بر کرسی و همه آسمانها محیط است. البته فضا همسر چند بسیار 

به حدی که وسعت آن از حیطه علم بشری خارج است . ولی  -وسیع و پهناور است 

 خلوق غیر متناهی معقول نیست. متناهی است، زیرا مخلوق است و م
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کلمه »ارض« در قرآن کریم به صورت جمع و با تصریح به سبع نیامده، مگر در آیه شریفه 

 سوره طالق که می فرماید: 

 (2)) الذی خلق سبع سماوات و األرض مثلهن( 

 ست که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را .خداوند همان کسی ا

این آیه هم نسبت به »مماثلت« همانندی در عدد، صراحت ندارد و ممکن است مماثلت 

و همانندی در جهات دیگر باشد، زیرا در مماثلت و همانندی کمترین مشابهت، کفایت 

 می کند؛ ولی در روایات و دعاها به »أرضین سبع« 

 489ص: 

 
 .255سوره بقره، آیه  -1

 .12سوره طالق، آیه  -2

 تصریح شده، مانند ذکر وارد شده در قنوت و نظیر آن. 

ممکن است مراد از »أرضین سبع« این زمین و شش زمین دیگر باشد که در منظومه 

 دیگری قرار دارد. واهلل العالم. 

 روز آمد و شد شب و 

 )واختالف اللیل والنهار ( 
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مراد از »اختالف« یا قرار دادن شب پس از روز و روز پس از شب است، یا مراد اختالف 

آنهاست در طول و قصر به اختالف فصول که در اثر قرب و بعد خورشید به سمت الرأس 

 حاصل می شود. 

 حرکت کشتیها 

 )والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس (

ه قرار دادن کشتی ها از آیات خداشناسی با این که به حسب ظاهر از مصنوعات دست ب

 بشری است، ممکن است به دو جهت باشد. 

نخست این که مصنوعات بشری اگرچه به دست او ساخته شده و برای انتفاع از آن آماده 

ی حاصل می گردد، ولی اگر دقت شود به وسیله بشر، تنها تغییر شکل و ترکیب و تألیف

می شود، اما ایجاد مواد آن و قرار دادن خواص آن و اعطای فکر و قدرت بشر همه از 

 قدرت کامله حق است که اگر یکی آنها نباشد بشر نمی تواند آن مصنوع را درست کند. 

 دوم این که مصنوعات بشری در عین اینکه فعل اوست، اما در تحت اراده حق 

 490ص: 

الم است و بشر در انجام کاری در این عالم مانند دیگر اسباب و و مستند به پروردگار ع

وسایطی است که خداوند عالم در نظام این جهان قرار داده که بقای ذات و فعل آنها به 

اراده حق تبارک و تعالی است و مسبب االسباب و موجد و مؤثر حقیقی اوست و این 

 کالم با فاعل مختار بودن بشر منافات ندارد. 
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 ظور از »سماء« چیست؟ من

 )وما أنزل اهلل من السماء من ماء (

مراد از »سماء« جهت باال است و باران به وسیله بخارهایی است که از دریا متصاعد می 

شود و در فضای باال متراکم می گردد و به صورت ابر در می آید و به توسط باد در 

اطراف زمین منتشر می شود و در اثر اصطکاک با یکدیگر تولید رعد و برق می کند و 

ارت تبدیل به آب می شود و به صورت باران، قطره قطره باالخره در اثر تنزل درجه حر

فرود می آید و یا منجمد می شود و به صورت برف و تگرگ نازل می شود و به واسطه 

 باران گیاهان روییده شده و جنبنده ها در زمین منتشر می شوند که در قرآن می فرماید: 

 (1))فأحیا به األرض بعد موتها و فیها من کل دابه ( 

 و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده است. 

 آری همه اینها به اراده و مشیت پروردگار و قدرت و حکمت اوست. 

 491ص: 
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 گردش بادها 

 )وتصریف الریاح (
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تصریف همان حرکت بادها از سویی به سوی دیگر است و اصل پیدایش باد به واسطه 

این است که هوا در اثر حرارت منبسط شده و از وزن آن کم می گردد، و سردی رطوبت 

ین می گردد، روی این اصل در دو نقطه مجاور اختالف حاصل ذرات آن متراکم و سنگ

 شده و هوای سنگین متوجه قسمت سبک شده و تولید باد می نماید.

برای بادها خواصی هست، مانند این که هوا را تلطیف می کند، میکروب ها را برطرف 

 می سازد، ابرها را منتشر می نماید و در دریاها امواج تولید می کند. 

 از ابرها خاصیت تلقیح دارند و درختان را آبستن می کنند. بعضی

بعضی از ابرها عقیم بوده که غالبا در مورد عذاب نازل شده و خرابی ها و هالکت های 

 اقوام گذشته به واسطه آنها بوده است. 

 ابرهای تسخیر شده 

 )والسخاب المسخر بین السماء واألرض (

ن و زمین مقهور بودن آنها در حرکت و باریدن آنها به مراد از تسخیر ابرها در میان آسما

 اراده و مشیت خدای متعال است. 

 نشانه های خداشناسی برای خردمندان 

 )وآلیات لقوم یعقلون(

 492ص: 
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این آیاتی که ذکر شد نشانه وجود، قدرت و حکمت پروردگار است برای کسانی که 

 می اندیشند و عقل خود را به کار می اندازند. 

 سعدی می گوید: 

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

 در جای دیگری می گوید: 

 آفرینش همه تدبیر خداوند دل است 

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

 کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند 

 نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 

 عقل حیران شود از خوشه زرین عنب 

 فهم عاجز شود از حبه یاقوت انار 

 پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز 

 ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار 
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ولی اگر کسی نیندیشد و هم چون ناشنوایان و نابینایان از کنار آیات الهی بگذرد به حال 

 ودی نمی بخشد. او س

از این جمله استفاده می شود که منکر صانع یا عقل ندارد، یا عقل خود را به کار نمی 

 اندازد و یا این که آن را لگدکوب امیال و شهوات نفسانی نموده است. 

 493ص: 

 (165آیه )

 اشاره

ومن الناس من یتخذ من دون اهلل أندادا یحبونهم کحب اهلل والذین آمنوا أشد حبا هلل ولؤ 

 (165یری الذین ظلموا إذ یرون العذاب أن القوه هلل جمیعا وأن اهلل شدید العناب )

بعضی از مردم کسانی هستند که امثال و اضدادی از غیر خدا اتحاد نموده و آنان را مانند 

دوست دارند و کسانی که ایمان آوردند دوستی آنان نسبت به خدا  دوست داشتن خدا

شدیدتر است و اگر کسانی را که ستم نمودند ببینی هنگامی که عذاب را می بینند این 

 که همه قوت و توانایی از آن خداوند است و این که خدا سخت عذاب کننده است. 

 تفسیر روایی آیه 

وارد شده که پیش از توضیح واژگان و عبارات آیه،  در تفسیر این آیه شریفه چند حدیث

 روایات را می آوریم. 

 جابر می گوید: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

سألت أبا جعفر )علیه السالم( عن قول اهلل عزوجل: )ومن الناس من یتخذ من دون اهلل أندادا 

 یحبونهم کحب اهلل (. 

 له اهلل للناس إماما. قال: هم واهلل أولیاء فالن و فالن اتخذوهم أئمه من دون اإلمام الذی جع

وکذلک قال: )ولو یری الذین ظلموا إذ یرون العذاب أن القوه هلل جمیعا و أن اهلل شدید 

 العذاب * إذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و 

 494ص: 

رأوا العذاب و تقطعت بهم األسباب * وقال الذین اتبعوا لو أن لنا کره فتتبرأ منهم کما 

 یریهم اهلل أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار ( تبرءوا منا کذلک

 (1)ثم قال أبو جعفر )علیه السالم(: واهلل یا جابر! أئمه الظلمه وأشیاعهم،

درباره این آیه )ومن الناس من یتخذ من دون جابر می گوید: از امام باقر )علیه السالم( 

 اهلل أندادا یحبونهم کحب اهلل (پرسیدم: 

حضرت فرمودند: آنها واهلل دوستان عمر و ابابکر هستند که آنها را امام خود قرار داده اند 

بر غیر از آن ائمه ای که خدا آنها را برای مردم امام قرار داده و هم چنین خدا فرموده 

است: »اگر ظالمان می دیدند وقتی که عذاب بر آنها نازل می شود و این که همه قدرتها 

است و خدا شدید العقاب است. آن وقتی را که تابعین و متبوعین هر دو از از آن خدا 

یکدیگر با دیدن عذاب الهی برائت می جویند و با هیچ سببی نمی توانند آن عذاب را از 

 خود دفع کنند«. 
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تابعین ظالمان و منافقین می گویند: اگر ما به دنیا برمی گشتیم از کسانی که ما از آنها 

دیم برائت می جستیم؛ همان طوری که آنها در این جا از ما برائت جستند پیروی می کر

و همه اعمال زشت آنها که مردم را فریب داده بودند آن جا برایشان حسرت و پشیمانی 

می آورد، ولی این پشیمانی برای آنها فایده ندارد و از آتش غضب الهی نمی توانند 

 خارج شوند«. 

 495ص: 
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امام باقر )علیه السالم( فرمودند: به خدا سوگند ای جابر! منظور از اینها رؤسای ظالمان و 

 تابعان آنها هستند. 

 حدیث دوم را با این سند نقل می کنیم 

عن زراره و حمران و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبداهلل )علیه السالم( فی قوله: 

 )ومن الناس من یتخذمن دون اهلل أندادا یحبونهم کحب اهلل و الذین آمنوا أشد حبا هلل (. 

 (1)قال: هم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله( 

زراره، حمران و محمد بن مسلم می گویند: امام باقر و امام صادق )علیهما السالم( در باره 

 این آیه فرمودند: آنها آل محمد )صلی اهلل علیه و آله( هستند. 

 در حدیث سوم منصور بن حازم می گوید: به امام صادق )علیه السالم( گفتم: 
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 نند از آتش بیرون آیند« درباره کیست؟ این آیه شریفه که »آنها نمی توا

 آن حضرت فرمودند: 

 (2)أعداء علی )علیه السالم( المخلدون فی النار أبد اآلبدین ودهر الداهرین 

هرین مخلد در آنها اعدا و دشمنان علی )علیه السالم( هستند که ابد االبدین و دهرالدا

 آتش هستند. 

 حدیث چهارم را از »مجمع البیان« نقل می کنیم. امام باقر)علیه السالم( فرمود: 

 (3)هم أئمه الظلمه وأشیاعهم؛

 496ص: 

 
 .487همان: حدیث  -1

 .488همان: حدیث  -2

 . 462ص  1مجمع البیان: ج  -3

 مراد از این آیه رؤسای ظالمان و تابعان آنها هستند. 

در تفسیر این آیه روایتی را از »حق الیقین« عالمه مجلسی اعلی اهلل مقامه الشریف بدین 

 صورت می آوریم: 

 حضرت امیرمؤمنان علی )علیه السالم( فرمودند: 
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برای اهل جهنم نقب ها در میان آتش زده می شود، پاهای ایشان را زنجیر و دست های 

ا از مس گداخته و جبه ها از آتش پوشانیده و آنها را در گردن غل و بر بدنها پیراهن ه

درهای جهنم بر روی آنها بسته و هرگز نسیمی بر آنها داخل نشود و غم از آنها برطرف 

نگردد و پیوسته عذابشان شدید و عقابشان تازه و جدید است، نه خانه خراب می شود و 

 نه عمر به سر می آید. 

 از خدا بخواهد عمر آنان پایان یابد. آنان از مالک جهنم درخواست می کنند که 

 (1)جواب گوید: شما همیشه این جا هستید.

 497ص: 

 
  0804حق الیقین : ص  -1

 (166آیه )

 (166إذ تبرا، الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم األسباب )

 (167آیه )

 اشاره

وقال الذین اتبعوا أو أن لنا کره فنتبرا منهم کما تبرءوا منا کذلک یریهم اهلل أعمالهم 

 (167وما هم بخارجین من النار )حسرات علیهم 
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وقتی که کسانی که پیروی شدند از کسانی که پیروی آنان را کردند و عذاب را مشاهده 

 نمودند و همه اسباب از آنها بریده شد بیزاری می جویند. 

کسانی که پیروی می کردند می گویند: ای کاش می شد که برای ما برگشتی بود تا از 

نچه شما از ما بیزاری جستید. این چنین خداوند کارهای آنان را شما بیزاری جوییم چنا

که اسباب حسرت برایشان است به آنان ارائه می دهد و اینان از آتش بیرون نخواهند 

 رفت. 

 تفسیر روایی آیه 

این دو آیه شریفه به آیه پیشین مربوط و در پی همان آیه هستند. از این رو چهار حدیثی 

 که پیش تر ذکر کردیم به این آیه نیز مربوط می شود. 

افزون بر این، چهار حدیث دیگری نیز به آن چهار حدیث پیشین اضافه می شود که به 

 طور کامل معنای این سه آیه روشن شود. 

نصور ابن حازم می گوید: به امام صادق )علیه السالم( گفتم: معنای این در حدیث یکم م

 آیه )وما هم بخارجین من النار( چیست؟ و مراد از این آیه چه کسانی هستند؟ 

 498ص: 

 حضرت فرمودند: 

 أعداء علی )علیه السالم( المخلدون فی النار أبد االبدین و دهر الداهرین؛ 
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م( هستند که آنها در آتش برای همیشه تا عالم به پاست مراد دشمنان علی )علیه السال

 جاودانه هستند. 

 حدیث دوم را از کتاب شریف »الکافی« نقل می کنیم: 

أحمد بن أبی عبداهلل عن عثمان بن عیسی عمن حدثه عن أبی عبد اهلل )علیه السالم( فی 

 قول اهلل عزوجل: )کذلک یریهم اهلل أعمالهم حسرات علیهم.( 

هو الرجل یدع ماله ال ینفقه فی طاعه اهلل بخال، ثم یموت فیدعه لمن یعمل فیه بطاعه قال: 

 اهلل أو معصیه اهلل. 

فإن عمل به فی طاعه اهلل رآه فی میزان أعمال غیره فرآه حسره وقد کان المال له وإن کان 

 (1)عمل به فی معصیه اهلل قواه بذلک المال حتی عمل به فی معصیه اهلل

یه السالم( درباره این آیه شریفه )کذلک یریهم اهلل راوی می گوید: امام صادق )عل

 أعمالهم حسرات علیهم (فرمودند: 

این آیه شریفه درباره کسی است که مالش را از روی بخل در راه طاعت خدا صرف 

نمی کند و از دنیا می رود و این مال به دست دیگران می افتد، آن دیگری مال را یا در 

یا در راه معصیت خدا: اگر در راه طاعت خدا مصرف  راه طاعت خدا مصرف می کند،

 کرد فردای قیامت در اعمال او ثبت شده و در میزان اعمال او می بیند و 

 499ص: 
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ینکه این مال از حسرت می خورد که چرا من این مال را در راه خدا مصرف نکردم با ا

 من بود. 

و اگر آن دیگری این مال را در راه معصیت خدا صرف کرده باز آن صاحب مال حسرت 

 می خورد که من با مال خودم که باقی گذاردم او را در راه معصیت خدا تقویت کردم. 

 حدیث سوم را از »نهج البالغه« نقل می کنیم :

 امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( می فرمایند: 

إن أعظم الحسرات یوم القیامه حسره رجل کسب ماال فی غیر طاعه اهلل فورثه رجال فأنفقه 

 (1)فی طاعه اهلل سبحانه فدخل به الجنه و دخل األول به النار؛

به راستی بزرگ ترین حسرت فردای قیامت برای کسی است که مالی را از غیر راه خدا 

)یعنی حرام( به دست می آورد و آن مال به کسی ارث می رسد که او آن مال را در راه 

به وسیله آن بهشت می رود و کسی که آن مال را اول پیدا اطاعت خدا صرف می کند و 

 کرده در آتش جهنم می رود. 

 حدیث چهارم را از تفسیر »مجمع البیان« درباره آیه چنین نقل می کنیم : 

 ما رواه أصحابنا عن أبی جعفر)علیه السالم( أنه قال: 

ال صالحه فیری األول هو الرجل یکتسب المال وال یعمل فیه خیرا فیرثه من یعمل فیه عم

 (2)ما کسبه حسره فی میزان غیره؛
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بعضی از اصحاب ما از ابی جعفر امام باقر )علیه السالم( نقل کرده اند که آن حضرت 

 فرمودند: 

معنای آیه این است که مردی مالی را کسب می کند و با آن مال کار خیری نمی کند. 

و با آن مال عمل صالحی را انجام می پس آن مال به شخص دیگری ارث می رسد که ا

دهد. شخص اول فردای قیامت ثواب آن کار خیر را که با مال او انجام شده در میزان 

عمل دیگران می بیند و حسرت می خورد که چرا من با این مال این کار خیر را نکردم 

 و دیگران با پول من کار خیر کردند. 

 (168آیه )

یا أیها الناس کلوا مما فی األرض حالال طیبا وال تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین 

(168) 

 (169آیه )

 اشاره

 (169إنما یأمرکم بالسوء والفحشاء أن تقولوا علی اهلل ما ال تعلمون )
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ای مردم، از آنچه در زمین است، حالل و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان پیروی 

نکنید که او دشمن آشکار شما است. او شما را فقط به بدی و اعمال زشت امر می کند 

 و نیز دستور می دهد که چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. 

 شأن نزول 

بوط هستند و شأن نزول آن را ابن عباس چنین بیان می این دو آیه شریفه به یکدیگر مر

 کند: 

 501ص: 

أنها نزلت فی ثقیف وخزاعه وبنی عامر بن صعصعه وبنی مدلج لما حرموا علی أنفسهم من 

چهار طایفه ثقیف، (1)الحرث واألنعام و البحیره و الصائبه و الوصیله فنهاهم اهلل عن ذلک

خزاعه، بنی عامر و بنی مدلج وقتی بعضی زراعتها و دامها و بحیره و سائبه و وصیله چیز 

 را بر خود حرام کردند، این آیه شریفه در این باره نازه شد و آنها را از این کار نهی کرد. 

 تفسیر روایی آیه 

حدیث از تفسیر العیاشی ذکر می کنیم که در تفسیر  بعد از بیان شأن نزول این آیه، چند

 این دو آیه شریفه ذکر شده است. 

 حدیث یکم را با این سند نقل می کنیم:

عن العالء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أحدهما )علیهما السالم( أنه سئل عن إمراه 

 جعلت مالها هدیا وکل مملوک لها حر إن کلمت اختها أبدا. 
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 (2)ولیس هذا بشیء، إنما هذ وأشباهه من خطوات الشیاطین  قال: تکلمها

محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر یا امام صادق )علیهما السالم( در باره زنی سؤال 

 ن بگویم، همه مالم شد که می گوید: اگر تا ابد با خواهرم سخ

 502ص: 

 
 . 465ص  1مجمع البیان: ج  -1

 . 146حدیث  73ص  1تفسیر العیاشی : ج  -2

هدیه و همه بنده هایم آزاد باشند )یعنی آیا شرط او نافذ است و اموالش هدیه می باشد 

 و بنده هایش آزاد می شوند اگر با خواهرش سخن گفت(. 

سخن بگوید و این سخنی که گفته شرط او هم اثری ندارد.  حضرت فرمودند: با خواهرش

این سخن او و نظایر آن مصداق گامهای شیاطین است که خداوند از پیروی آن نهی 

 کرده است. 

 بنابر حدیث دوم محمد بن مسلم می گوید: 

إن امرأه من آل مختار حلفت علی اختها أو ذات قرابه لها، قالت: أدنوی یا فالنه! فکلی 

 ی. مع

فقالت: ال. فحلفت علیها بالمشی إلی بیت اهلل وعتق ما تملک إن لم تدنوی فتأکلی معی 

 إن أظل و إیاک سقف بیت أو أکلت معک علی خوان أبدا. 
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 قال: فقالت األخری مثل ذلک. 

 فحمل عمر بن حنظله إلی أبی جعفر )علیه السالم( مقالتهما. 

لیظلها وإیاها سقف بیت والتمشی وال تعتق و فقال: أنا اقضی فی ذا، قل لهما: فلتأکل و

 (1)لتتق اهلل ربهما، و ال تعود إلی ذلک، فإن هذا من خطوات الشیاطین 

 زنی از خاندان مختار به خواهر یا یکی از بستگان خود گفت: بیا با من غذا بخور. 

 503ص: 

 
 . 147همان: حدیث  -1

 او گفت: نمی آیم. 

گفت: اگر با من غذا نخوری قسم یاد می کنم که پیاده به خانه خدا بروم و همه بندگانم 

آزاد شوند و من با تو هرگز زیر سایه یک سقف نخواهم نشست و سر یک سفره هرگز 

  با تو غذا نخواهم خورد.

 آن خواهر دیگر هم همین حرفها را تکرار کرد. 

 عمر بن حنظله سخن این دو خواهر را خدمت امام باقر )علیه السالم( نقل کرد. 

فرمودند: من بین این دو قضاوت می کنم. به آن دو نفر بگو: با هم غذا بخورید، هر دو 

برود و بردگان خود را زیر سایه یک سقف بنشینید، الزم نیست پیاده به بیت اهلل الحرام 
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آزاد نکند و از خدا بترسند و دیگر از این سخنان نگویند که این سخنان، مصداق گامهای 

 شیاطین است و نباید از گام های شیاطین پیروی کرد. 

 حدیث سوم. منصور بن حازم می گوید: امام صادق )علیه السالم( می فرماید: 

أما سمعت بطارق؟ إن طارقا کان نحاسا بالمدینه فأتی أباجعفر)علیه السالم( فقال: یا أبا 

 جعفر! إنی هالک، إنی حلفت بالطالق و العتاق و النذور. 

 فقال له: یا طارق! هذا من خطوات الشیطان؛ 

آیا سخن طارق را شنیدی؟ طارقی که در مدینه مس فروش )یا سفیدگر( بود، او خدمت 

باقر )علیه السالم( آمد و گفت: یا اباجعفر! من هالک شدم با سه قسم: قسم به طالق امام 

 همسرم، قسم به آزادی بندگان خودم و نذر کردم. 

 حضرت فرمودند: هر سه اینها از خطوات شیطان است به آنها اعتنا مکن. 

 504ص: 

 در حدیث چهارم عبدالرحمان بن ابی عبداهلل می گوید: 

 اهلل )علیه السالم( عن رجل حلف أن ینحر ولده. سألت أبا عبد

 (1)فقال: ذلک من خطوات الشیطان 

از امام صادق )علیه السالم( پرسیدم: مردی سوگند یاد کرده که فرزند خود را مثل شتری 

 که نحر می کنند، نحر کند. 
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 این از خطوات شیطان است.  حضرت فرمود:

 در حدیث پنجم محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر )علیه السالم( شنیدم که می فرمود: 

 ال تتبعوا خطوات الشیطان. 

 (2)قال: کل یمین بغیر اهلل من خطوات الشیطان؛

 طان پیروی نکنید. از خطوات شی

 آن گاه حضرتش فرمود: هر سوگندی که به غیر خدا باشد، از خطوات شیطان است. 

 در تفسیر روح البیان« آمده است: 

 شیطان در وسوسه خود مراحلی را طی می کند: 

ابتدا به کفر دعوت می کند؛ اگر موفق نشد به بدعت؛ اگر موفق نشد به گناهان کبیره؛ 

گناهان صغیره؛ اگر موفق نشد به کارهای مباح به جای عبادات، اگر باز اگر موفق نشد به 

هم موفق نشد به عباداتی دعوت می کند که پایین تر است تا شخص از مرحله باالتر باز 

 (3)بماند.

 505ص: 

 
 . 149همان: حدیث  -1

 .150حدیث  74همان: ص  -2

 . 124ص  18و ج  39ص  8ر.ک: تفسیر آلوسی: ج  -3
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 توضیح واژگان 

 اکنون به تفسیر مفردات و عبارات این دو آیه شریفه می پردازیم. 

عبارت »یا أیها الناس« خطاب به مردم است. چون پیامبر عظیم الشأن اسالم )صلی اهلل علیه 

 و آله( به همه مردم مبعوث شده است و همه محکوم به احکام او هستند. 

ی در این مقام مفادش فقط فعل »کلوا« اگرچه فعل امر و ظاهر در وجوب است، ول

 ترخیص است. چون در مقام توهم حذر است و امر در چنین موردی مفید اباحه است. 

حرف »من« در عبارت »مما فی األرض« تبعیضی است؛ یعنی از بعضی چیزهایی که در 

 زمین است بخورید، زیرا همه چیزهای زمین قابل خوردن نیست. 

وله؛ یعنی در حالی که آنچه در زمین است، حالل کلمه »حال« حال است از »ماء« موص

 است. 

 بین علما اختالف شده که آیا اصل در اشیا اباحه است یا حذر؟ 

 مقتضای اصل اولی اباحه است؛ مگر آنکه منعی از طرف شارع برسد. 

 یا این که بنابر این مقتضا اصل اولی حذر است مگر این که ترخیصی از شارع برسد. 

ندان ثمره علمی ندارد، چون از آیات و روایات، مسلم و مبرهن شده که این اختالف چ

 اصل ثانوی بر حلیت اشیا است تا منعی ثابت شود. 

 نظیر همین آیه، آیه شریفه سوره انعام است که می فرماید: 
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 )قل ال أجد فی ما أوحی إلی محرما علی طاعم یطعمه إال أن یکون 

 506ص: 

 (1)میته أو دما مسفوحا( 

بگو: در آنچه بر من وحی شده، هیچ غذای حرامی نمی یابم؛ مگر این که مردار باشد، یا 

 خونی که بیرون ریخته .

کلمه »طیبه« حال بعد از حال است، به معنای گوارا و مالیم طبع انسان است که خداوند 

ت از حبوبات، فواکه، حیوانات حالل گوشت، لبنیات و غیر این ها را پاکیزه همه مأکوال

و مالیم طبع آدمی قرار داده مگر این که عارضه ای هم چون بیماری و نظیر آن برای 

 انسان عارض شود. 

مقابل طیب، خبیث است؛ یعنی چیز پلیدی که منافر طبع باشد و خبائث برای خوردن خلق 

واید دیگری در آنها لحاظ شده و از این جهت خوردن آنها حرام شده نشده است، بلکه ف

 است، چنان چه در آیه دیگری می فرماید: 

 (2))ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث (

پاکیزه ها را برای آنها حالل میشمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند. البته برای »اکل؛ 

 خوردن« اطالق دیگری است که آن مطلق تصرف است، 

 چنان چه در آیه ای از سوره نساء می فرماید:

 (3))ال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إال أن تکون تجاره عن تراض منکم( 
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 اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید مگر اینکه تجارتی با

 507ص: 

 
 .146یه سوره انعام، آ -1

 .156سوره اعراف، آیه  -2

 33سوره نساء، آیه  -3

 رضایت شما انجام گیرد. 

هم چنین برای طیب و خبیث اطالقات دیگری وجود دارد؛ نظیر اطالق بر مؤمن و کافر، 

عادل و فاسق، معصوم و غیر معصوم، خوش خلق و بد خلق، خوش بو و بدبو و نظیر اینها، 

 ه می فرماید:مانند آیه شریفه سوره نور ک

 (1))الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات( 

زنان ناپاک از آن مردان ناپا کند، و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند؛ و زنان 

 پاک، و مردان پاک از آن زنان پاک هستند.پاک از آن مردان 

 منظور از خطوات شیطان چیست؟ 

کلمه »خطوات« جمع »خطوه« به معنای گام است؛ یعنی قدم در جای قدم شیطان نگذارید 

 و دنبال او نروید و از او پیروی ننمایید. 
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مراد از خطوات شیطان، اموری است که مطابق هدف و مقصد شیطان و خالف هدف 

الهی باشد و منظور از خطوات شیطان مورد نظر آیه این است که بعضی از انسانها حالل 

های خدا را بر خود حرام کنند، مانند ریاضت های باطلی که بعضی از صوفیها دارند. 

رند، یا آمیزش زنان را بر خود حرام می نمایند و برای مثال مأکوالت حیوانی را نمی خو

 یا رهبانیت اختیار می کنند و امثال اینها. 

 508ص: 

 
 . 26سوره نور، آیه  -1

البته اخبار بسیاری در تفسیر خطوات به این معنا و مذمت آن وارد شده، چنان که پیش تر 

ه حضرت امام باقر )علیه السالم( به شخصی به نام طارق که بر روایتی را نقل کردیم ک

 طالق دادن و عتق و نذر قسم خورده بود فرمود:

 یا طارق! هذا من خطوات الشیطان؛ 

 ای طارق! اینها از خطوات شیطان هستند. 

هم چنین در روایتی از امام صادق )علیه السالم( درباره کسی که قسم خورده بود عملی 

 جام دادنش بهتر است، ترک کند، فرمود: را که ان

 هذا من خطوات الشیطان؛ 

 این از خطوات شیطان است. 
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حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( درباره عده ای از صحابه که به نحوی لذائذ 

 دنیا را ترک نموده بودند فرمود: 

ن النساء؟! أما إنی ما بال أقوام من أصحابی الیأکلون اللحم وال یشمون الطیب وال یأتو

چرا گروهی (1)آکل اللحم وأشم الطیب وآتی النساء، فمن رغب عن سنتی فلیس منی؛

از اصحابم گوشت نمی خورند، عطر استشمام نمی کنند و با همسرانشان آمیزش ندارند؟! 

می خورم، عطر استشمام می کنم و با همسرانم ارتباط دارم. پس هر  هان که من گوشت

 کس از سنت و روش من روی گرداند از من نیست. 

 هم چنین خوردن چیزهایی که حرام است و امروزه متداول شده از خطوات 

 509ص: 

 
 . 5حدیث  496ص  5الکافی : ج  -1

شیطان است، بلکه مطلق معاصی و ارتکاب فحشا و منکرات و قبایح عقلی و عرفی همه 

 از خطوات شیطان است، و نباید از آنها پیروی کرد، چنانکه خدای 

 متعال می فرماید: 

 (1)الم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه( )إنما الخمر و المیسر و أألنصاب و أألز

همانا شراب و قمار و بتها و ازالم )نوعی بخت آزمایی(، پلید و از عمل شیطان هستند. 

 پس از آن ها اجتناب کنید. 
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 عداوت شیطان با انسان 

 )إنه لکم عدو مبین(

عداوت و دشمنی شیطان با فرزندان آدم، آشکار و هویداست، چنان که قرآن کریم از 

 : او نقل می کند که قسم یاد کرده و گفته

 (2))فبعزتک ألغوینهم أجمعین * إال عبادک منهم المخلصین (

پس به عزت تو سوگند، به یقین همه آنها را گمراه خواهم کرد. مگر بندگان خالص تو، 

 از میان آنها. 

 هم چنین شیطان در جای دیگری گفته:

 تینهم من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمانهم وعن شمائلهم )ثم ال

 510ص: 

 
 90سوره مائده، آیه  -1

  83و  82سوره ص، آیه  -2

 (1)وال تجد أکرهم شاکرین ( 

سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به نزدشان می روم 

 و بیشتر آنها را سپاس گزار نخواهی یافت. 
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 خدای متعال درباره شیطان می فرماید: 

 (2))ولقد صدق علیهم إبلیس ظنه فاتبعوه إال فریقا من المؤمنین ( 

و به یقین ابلیس گمان خود را درباره آنها محقق یافت. پس جز گروه اندکی از مؤمنان 

 از او پیروی کردند. 

 (169آیه )

 اشاره

 (169إنما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علی اهلل ما ال تعلمون )

همانا شیطان شما را فقط به بدی و اعمال زشت امر می کند و نیز دستور می دهد که 

 چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. 

 منظور از امر شیطان چیست؟ 

مولی باشد که مافوق به مادون و امر شیطان، عبارت از وسوسه اوست، نه این که امر مع

 مقام باالتر به مقام پایین تر امر می کند. 

 511ص: 

 
 . 16سوره اعراف، آیه  -1

 . 19سوره سبأ، آیه  -2
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این همان خطور در قلب است که منشأ اولیه فعل اختیاری است و از آن به خیال سوء 

ابل الهام ملک و فرشته که آن هم خطور قلبی است و از آن به خیال تعبیر می شود، در مق

 خیر تعبیر می شود. 

 در تفسیر این آیه و بیان آن چند پرسش مطرح می شود 

 . ارتباط شیطان با انسان و ورود او به قلب انسان به چه صورت است؟ 1

مند، در زمان واحد . چگونه ممکن است یک نفر با میلیونها افراد بشر که در اطراف عال2

 تماس بگیرد و هر یک از آنها را به گونه ای اغوا کند؟ 

 . آیا تسلط شیطان بر افراد انسان از جانب خدای حکیم، خالف حکمت و عدل نیست؟ 3

 چگونگی ارتباط شیطان با انسان 

 اینک به پاسخ این پرسش ها در چند محور می پردازیم. 

نخست آنکه. مراد از قلب، روح انسانی است، نه قلب صنوبری جسمانی. ارتباط شیطان 

و وسوسه او نسبت به انسان و هم چنین الهام فرشتگان، چون جنبه روحانی دارد با وسایل 

وسوسه و الهام در روح انسان مادی و جسمانی نمی توان آنها را تشخیص داد؛ ولی آثار 

 نمایان می شود. 

چون وسوسه شیطان و وساوس نفسانی انسان که منشأ آن قوه واهمه است، در طول 

یکدیگرند و در عرض و مقابل هم نیستند، بسا انسان همه را به خود مستند می داند و 
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و آدمی او متوجه وسوسه شیطان نمی گردد، در حالی که او مراقب و مترصد انسان است 

 را نمی بیند و متوجه او نیست، چنان که خدای 

 512ص: 

 سبحان در قرآن کریم می فرماید: 

 (1))إنه یراکم هو وقبیله من حیث ال ترونهم (

 ا آنها را نمیبینید. شیطان و همکاران و قبیه اش شما را می بینند از آن جا که شم

 بنابراین، ارتباط دو چیز روحانی، مانع و محذوری ندارد. 

 دوم آنکه. شیطان دارای افراد و اعوان بسیاری است، چنان که در آیه شریفه می خوانیم: 

 (2))إنه یراکم هو وقبیله ( 

 شیطان و همکاران و قبیله اش شما را می بیند. 

و از آیات و اخبار بسیاری هم این مطلب استفاده می شود، بلکه طبق بعضی از آیات و 

 فرماید: اخبار افراد آنها از افراد انسان بیشتر است، چنان که در آیه شریفه سوره انعام می 

 (3))یا معشر الجن قد استکثرتم من اإلنس (

از این آیه استفاده می شود که شمار شیاطین بسیار است ، زیرا شیاطین از طایفه جن 

 هستند. 
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 امام صادق )علیه السالم( درباره صدقه می فرماید: 

 (4)ها تفک عن لحی سبع مائه شیطان ... فإن

 513ص: 

 
 .27سوره اعراف، آیه  -1

 همان. -2

 .128سوره انعام، آیه  -3

 ص ؟؟؟  4الفروع من الکافی: ج  -4

 ...صدقه هفتصد شیطان را..... 

عالوه بر این که احاطه شیطان از قبیل احاطه ملک است و این گونه تزاحمات در امور 

 بشر است. مادی و جسمانی مانند افراد 

سوم آنکه. شیطان تسلطی بر افراد بشر به طوری که آنان را ملزم به اعمال زشت کند، 

ندارد؛ بلکه عمل او وسوسه و خطور در قلب است و به هیچ وجه سلب اختیار از انسان 

نمی شود. منتهای امر این است که نفوس شریره و دلهای ناپاک به اختیار خود دنبال 

 چنان که خود شیطان می گوید:  وسوسه او می روند،

)وما کان لی علیکم من سلطان إال أن دعوتکم فاستجبتم لی فال تلومونی ولوموا أنفسکم( 

(1) 
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و دعوت مرا بر شما هیچ تسلطی نبود، جز این که شما را فراخواندم و شما اجابتم نمودید 

 مرا پذیرفتید. پس مرا سرزنش نکنید و خودتان را سرزنش کنید. 

و وجود او در عالم کبیر مانند قوه واهمه در عالم صغیر )انسان( است، و همان فوایدی 

 که بر وجود قوه واهمه در انسان مترتب است بر وجود شیطان در عالم نیز مترتب است. 

 منظور از سوء و فحشا چیست؟ 

 والفحشاء ( )بالسوء

 کلمه »سوء« به معنای بدی و واژه »اسائه« به معنای بد کردن و کلمه »سیئه« به 

 514ص: 

 
 . 27سوره ابراهیم، آیه  -1

 معنای عمل بد آمده است و بدی عمل از دو طریق به وجود می آید: 

 . به واسطه قبح ذاتی عقلی، مانند ظلم و بسیاری از رذائل اخالقی؛ 1

 . به واسطه قبح شرعی، مانند نوع معاصی. 2

و بسا بدی عمل به واسطه زشتی آن در نظر عرف است که از این گونه اعمال به کارهای 

 خالف مروت تعبیر می کنند. 
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فحشا« عمل زشتی است که زشتی آن واضح و هویدا است و آن را خیلی زشت می دانند، 

نند. از این جهت زنا کار را فاحشه می گویند مثل زنا که در عرف آن را بسیار زشت می دا

 و کسی که کالم زشت و رکیک از او صادر می شود او را فحاش می گویند. 

نسبت بین سوء و فحشا عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر فحشایی بد است؛ ولی هر 

 بدی فحشا نیست و بعضی از اعمال بد، فحشا است. 

 افترا چیست؟ 

  ما ال تعلمون( )وأن تقولوا علی اهلل

نسبت دادن چیزی به خدا که از طریق عقل و شرع ثابت نشده باشد، افترا و کذب بر 

 که به معنای زیاد کردن چیزی در دین  -خداوند متعال است. بدعت نیز 

 است که از دین نبوده . از این قبیل است. 

 حکم بدعت گذار 

توجب آتش است و آیات و اخبار از نظر شرایع الهی، مبدع و بدعت گذار، کافر و مس

 فراوانی در مذمت و نکوهش و عقوبت اهل بدعت وارد شده است 

 515ص: 

 چنان که در کتاب »الکافی« آمده که حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 

 (1)کل بدعه ضالله وکل ضالله فی النار؛
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 هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است. 

 در سوره یونس نیز می فرماید: 

)قل آهلل أذن لم أم علی اهلل تفترون * وما ظن الذین یفترون علی اهلل الکذب یوم القیامه 

(2) 

بگو: آیا خداوند به شما اجازه داده، یا بر خدا افترا و دروغ می بندید )و از پیش خود، 

حالل و حرام می کنید؟( آنها که بر خدا افترا می بندند، درباره مجازات روز رستاخیز، 

 چه می اندیشند؟! 

 در این آیه از گفتار بدون علم به شدت نهی شده است. 

النهی عن القول بغیر علم« آمده که حضرت امام صادق در کتاب شریف »الکافی« »باب 

 )علیه السالم( فرمودند: 

أنهاک عن خصلتین فیهما هالک الرجال: أنهاک أن تدین اهلل بالباطل وتفتی الناس بما ال 

  (3)تعلم 

کننده باز می دارم: اینکه خدا را با باطل دین داری کنی و  تو را از دو خصلت هالک

 آنچه را نمیدانی به مردم فتوا دهی .

و در »فرائد األصول« در باب هفتم در ضمن حدیثی که قضات را تقسیم می کند و یکی 

 از آنها را از اهل آتش می شمارد می فرماید: 

 516ص: 
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 .12حدیث  56ص  1الکافی: ج  -1

 60و  59سوره یونس، آیه های  -2

 . 1حدیث  42ص  1الکافی: ج  -3

 (1)ی بالحق وهو ال یعلمرجل قض

 مردی که به حق داوری می کند؛ 

در حالی که نمی داند. بنابر این حتی مجرد عدم علم در قضاوت و لو مطابق با واقع باشد 

به طور جزم چیزی را به  سبب دخول در آتش است و حتی اگر انسان روزه دار در روز

خدا و رسول نسبت دهد و حال آن که نمی داند، کذب بر خدا و رسول و امام به شمار 

 می آید و سبب بطالن روزه او می شود. 

 (170آیه )

 اشاره

وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتبع ما ألفینا علیه آباءنا أو لوکان آباؤهم ال یعقلون 

 (170شیئا وال یهتدون )

وقتی به آنها گفته شود: از دستورات نازل شده از جانب خدا پیروی کنید، می گویند: ما 

د پدران آنها چیزی از آنچه پدرانمان به آن عمل می کردند پیروی می کنیم. آیا هرچن

 نمی فهمیده و به راه هدایت نمی رفته اند، باز از آنها پیروی می کنند؟ 

 شأن نزول آیه 
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شأن نزول این آیه را مفسر عالی قدر طبرسی )رحمه اهلل(در تفسیر »مجمع البیان« از ابن 

 عباس چنین نقل می کند: 

 517ص: 

 
 . 22ص  27الشیعه: ج  وسائل -1

 دعا النبی )صلی اهلل علیه و آله( الیهود إلی اإلسالم. 

 فقالوا: بل نتبع ما وجدنا علیه أباءنا فهم کانوا أعلم منا. فنزلت هذه االیه.

 (1)وفی روایه الضحاک عنه: إنها نزلت فی کفار قریش

 پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( یهود را به اسالم دعوت نمود.

 آنها در پاسخ گفتند: از آنچه پدران ما بر آن بودند پیروی می کنیم؛ 

 چون آنها از ما آگاه تر بودند. 

 در این هنگام این آیه نازل شد. 

 در روایت ضحاک آمده: این آیه درباره کفر ورزان قریش نازل شده است. 

 گوینده این سخن چه کسانی هستند؟ 

 )وإذا قیل (
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قائل این »قیل« پیامبران الهی و مؤمنان به آنها هستند که وظیفه مهم آنها، ارشاد و هدایت 

 است. مرجع ضمیر »لهم« همه کفار و مشرکان هستند. 

چه خدا نازل کرده با صیغه »اتبعوا« امر ارشادی است؛ یعنی به حکم عقل امر به تبعیت آن

 پیروی از دستورات الهی الزم است، مانند امر به اطاعت خدا و 

 رسولش که حکم عقل است، چنان که می فرماید: 

 (2))طیعوا اهلل وأطیعوا الرسول( 

 از خدا و فرستاده اش، اطاعت کنید. 

 518ص: 

 
 ، ذیل آیه مذکور470ص  1مجمع البیان: ج  -1

 . 32سوره آل عمران، آیه  -2

 منظور از نازل شده ها چیست؟ 

 )ما أنزل اهلل (

و دستورات الهی از واجب  کلمه »ما« معنای عموم دارد و شامل همه قرآن، و همه احکام

و مستحب و معامالت و دیگر موارد می شود؛ بلکه شامل همه کتاب های آسمانی و 

دستورات الهی است، زیرا این، سخن همه پیامبران الهی و پاسخ همه منکران آنها بوده 

 است. 
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 تقلید از روی عصبیت 

 )قالوا بل نتبع ما ألفینا علیه آباءنا(

 امبران الهی است که آنها حاضر به پیروی از دستورات الهی نبودند. این جواب کفار به پی

کلمه »الفینا« به معنای »وجدنا« و »صادفنا« است؛ یعنی ما از طریقه ای که آبا و اجدادمان 

 را بر آن یافتیم، پیروی می کنیم و توجهی به سخنان شما نداریم. 

شدت آن را مذمت و تقبیح  این همان تقلید از روی عصبیت است که قرآن کریم به

نموده است؛ زیرا مقام، مقامی است که عقل می تواند از روی برهان و دلیل حقیقت را 

دریابد؛ به ویژه بعد از آن که به بیان پیامبران و معجزات آنها آشکار و معلوم گردید که 

 است.  طریقه آبا و اجدادشان فاسد و باطل بوده است، که دیگر تقلید از آنها بی خردی

از این جهت دانشمندان اسالمی می گویند که در اصول اعتقادات، تقلید روا نیست؛ بلکه 

 عقاید مذهبی را باید از راه دلیل و برهان پذیرفت. 

 519ص: 

اما در فروع دین چون تحقیق از روی دلیل برای همه افراد بشر میسر نیست به حکم عقل 

باید از اهل خبره ) یعنی کسانی که هم خود را صرف استنباط احکام شرعی نموده و 

 دارای روح پاک و فضیلت هستند( تقلید و پیروی نمود. 

طی که در کتاب های فقهی به سخن دیگر، باید از مجتهد مطلق عادل زنده اعلم با شرای

 آمده، تقلید نمود. 
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 )أولو کان آباؤهم ال یعقلون شیئا (

همزه برای استفهام تقریری و »واو« برای عطف و »لو« برای شرط است تقدیر آن این 

 گونه می شود :

 أیتبعون آبائهم ولو کانوا الیعقلون شیئا؟ 

ی نمی فهمیده و به راه هدایت آیا آنان از پدرانشان پیروی می کنند اگر چه آنان چیز

 نمی رفته اند. 

مراد از »ال یعقلون« این است که جاهل بودند، نه این که عقل نداشتند؛ چرا که متعلق 

 جهل، معارف و احکام الهی است که پدران آنان از آن دور بودند. 

که  کلمه »شیئا« نکره در سیاق نفی است و عموم را می رساند و از آن استفاده می شود

پدران آنها به کلی از شرایع الهی عاری بوده اند و حتی یهودیان از دستورات حضرت 

موسی )علیه السالم( و احکام تورات و مسیحیان از دستورات حضرت عیسی )علیه 

السالم( و احکام انجیل برکنار بودند و اعمال و وظایفی که بین آنها معمول بوده 

 بق هوئ و میل خود جعل نموده بودند. اختراعات و بدعتهایی بوده که مطا

 520ص: 

 اهتداء یعنی چه؟ 

 )وال یهتدون (
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»اهتداء« به معنای راه یافتن و هدایت پذیرفتن است؛ یعنی اگر پدران آنان در مقام استعالم 

 برنیامده و راه را نیافته و هدایت هادیان را نپذیرفته باشند، باز دنبال آنان می روند. 

تفاده می شود که هدایت و هادیان الهی در هر عصر و زمانی بوده، ولی از این جمله اس

اکثر مردم از آنان اعراض می کرده و هدایت آنان را نمی پذیرفته اند، همان طور که 

 امیرمؤمنان علی )علیه السالم( در )نهج البالغه( می فرمایند:

  (1)را أو خائفا مغمورا اللهم بلی، ال تخلو األرض من قائم هلل بحجه، إما ظاهره مشهو

بلی، زمین از حجت خدا، خالی نیست؛ حجتی که یا آشکار و شناخته شده است، یا 

 بیمناک و پنهان. 

روایتی امام رضا )علیه السالم( می  بلکه بقای دنیا به واسطه بقای حجت الهی است که در

 فرماید:

 (2)لو خلت األرض طرفه عین من حجه لساخت بأهلها؛

اگر به اندازه چشم به هم زدنی، حجت روی زمین نباشد زمین اهلش را در خود فرو می 

 برد. 

 521ص: 

 
 170، تحف العقول، ص 147، حکمت 37ص  4نهج البالغه: ج  -1

  8ح  489بصائر الدرجات: ص  -2
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 (171آیه )

 اشاره

ومثل الذین کفرواکمثل الذی ینعق بما ال یسمع إال دعاء ونداء صم بکم عمی فهم ال 

 (171یعقلون )

و مثل کسانی که کفر ورزیدند مانند مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی 

چیزی نمی شنود، بانگ می زند. این کافران، کر، الل و کورند. از این رو، تعقل نمی 

 یفهمند. کنند و چیزی نم

 مثل کفرورزان 

 دعا به معنای خواندن از نزدیک و ندا به معنای خواندن از راه دور آمده است. 

» ینعق« صدایی که چوپان، چهارپایان را به آن برای راندن یا توقف صدا می زند. حیوان 

صدا را می شنود، ولی معنای آن را درک نمی کند و بسیار دیده می شود که چوپان ها 

یواناتی مانند گاو، گوسفند، اسب، استر و االغ کلماتی می گویند مثل این که با آدم با ح

 تکلم می کنند و آنها صدا را می شنوند، ولی معانی کلمات را درک نمی کنند. 

خداوند متعال در این آیه شریفه کفار را به چهار پایانی مثل زده که سخن پیامبر را می 

ع می کنند، ولی توجهی به آن نداشته و ترتیب اثر نمی شنوند و آیات قرآن را استما

دهند، نه دعوت او را اجابت می کنند، نه از نصایح او پند می گیرند و نه از انذار او بیمی 

 به خود راه می دهند؛ گویا پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( با چهارپایان تکلم می کنند. 

 ه اند، نه می شنوند، نه جواب می دهند و نه می بینند. اینان ابواب تعقل را به روی خود بست
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 522ص: 

 ارزش تعقل 

 )صم بکم عمی فهم ال یعقلون (

ارزش چشم و گوش و زبان به آن است که مقدمه تعقل باشد وگرنه، حیوانات نیز چشم 

و گوش دارند. از این رو می فرماید: این ها از چشم، گوش و زبان خود استفاده نمی 

 عقل را کنار گذاردهاند. کنند و ت

خداوند اهل تعقل و فهم را ستوده و کسانی را که تعقل نمی کنند مذمت و نکوهش 

 کرده است چنان که هشام بن حکم گوید: موسی بن جعفر )علیه السالم( به من فرمود: 

 یا هشام! إن اهلل تبارک و تعالی بشر أهل العقل والفهم فی کتابه فقال: 

ثم ذم الذین ال یعقلون، فقال:  (1)ین یستمعون القول فیتبعون أحسنه.. ()فبشر عباد * الذ

 (3)کفروا ( وقال: )مثل الذین (2)»وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل اهلل...(

به راستی که خدای تبارک و تعالی در کتاب خود به اهل عقل و فهم مژده داد و فرمود: 

»مژده بده به بندگان من؛ همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی 

می کنند«. و خداوند کسانی را که تعقل نمی کنند سرزنش کرد و فرمود: »و آن گاه که 

آنچه خدا نازل کرده، پیروی کنید، می گویند: ما از آنچه پدرانمان به آنها گفته شود از 

 را بر آن یافتیم پیروی می کنیم. آیا هر چند پدران آنها 

 523ص: 
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 . 20سوره زمر، آیه  -1

 . 171سوره بقره، آیه  -2

 . 12حدیث  13ص  1الکافی: ج  -3

راه درست نمی رفته اند، باز از آنها پیروی می کنند؟« و فرمود:  چیزی نمی فهمیده و به

»متل کافران چون مثل کسی است که چهارپایی را که جز صدا و ندایی چیزی نمی شنود، 

بانگ می زند. این کافران، کر، الل و کورند. از این رو تعقل نمی کنند و چیزی نمی 

 فهمند.« 

 پنج صفت زشت بی تفاوتان در برابر حق 

 کوتاه سخن اینکه افراد بی تفاوت در برابر حق، پنج صفت زشت دارند: 

 . مثل حیوان هستند. 1

 . کورند. 2

 . کر و ناشنوا هستند. 3

 . الل و گنگ اند. 4

 . تعقل نمی کنند. 5

 (172آیه )

 اشاره
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 (172کروا هلل إن کنتم إیاه تعبدون)یا أیها الذین آمنواکلوا من طیبات ما رزقناکم واش

ای کسانی که ایمان آورده اید!از چیزهای پاکیزه ای که به شما روزی کرده ایم بخورید 

 و خدا را شکر گزارید اگر تنها او را پرستید. 

 تفسیر آیه با حدیث قدسی 

 در تفسیر »الصافی« آمده: در روایتی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( ،: می فرمایند: 

 524ص: 

یقول اهلل تعالی: إنی والجن واإلنس فی نبأ عظیم، أخلق و یعبد غیری وأرزق و یشکر 

 (1)غیری؛

خدا می فرماید: من با جتیان و انسانها حکایتی عجیب دارم: من آنها را خلق می کنم و 

 آنها غیر مرا عبادت می کنند، من به آنها رزق می دهم و آنها غیر مرا شکر می کنند. 

 خطاب به مؤمنان و عنایت الهی 

 )یا أیها الذین آمنوا(

عموم مردم به خصوص مؤمنان از باب تلطف و عنایت خاصه خدای انصراف خطاب از 

تبارک و تعالی نسبت به آنهاست و اشعار به این دارد که مقصود اصلی و اولی از ایجاد 

طیبات و نعمت های الهی، برخورداری مؤمنان از آنهاست و بهره برداری کفار و معاندان 

بشر پیدایش مؤمنان از اولیا و پیروان  ثانیه و بالعرض است، چنان که غرض از اصل خلقت
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واقعی آنها بوده که در این جهان و جهان دیگر به نعمت های الهی متنعم شوند. این 

 موضوع مفاد بسیاری از دعاها و زیارت ها به خصوص زیارت جامعه است. 

 بهره برداری از پاکیها 

 )کلوا (

ریض بر کسانی است که خود را از فعل امر »کلوا« در این جا ظاهر در ترخیص دارد و تع

 خوردن طیبات محروم می کنند و رهبانیت اختیار می نمایند. در حدیثی 

 525ص: 

 
 . 212ص  1ذیل آیه؛ تفسیر الصافی : ج  97ص  1تفسیر جوامع الجامع : ج  -1

 از معصوم آمده است که می فرماید: 

 (1)إن اهلل یحب أن یؤخذ برخصه کما یحب أن یؤخذ بعزائمه

به راستی خدا دوست دارد که به رخصتها و مباحهای او عمل شود، همان طور که دوست 

 دارد به واجبات احکام او عمل شود. 

در روایت دیگری حضرت امام هادی )علیه السالم( می فرماید: پیامبر خدا )صلی اهلل علیه 

 و آله( فرمود: 

 (2)إن اهلل یغضب علی من ال یقبل رخصه؛
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 به راستی خدا بر کسی که احکام مجاز و مباح او را نمی پذیرد، خشم می گیرد. 

 )من طیبات ما رزقناکم (

حرف »مین« تبعیضی است. این تعبیر برای این است که خوردن همه طیبات، بلکه رسیدن 

ور نیست؛ یعنی هر مقداری که مایل باشید و در دسترس شما گذارده به همه آنها مقد

 شده، بهره ببرید. 

تعبیر به »طیبات« در این جا برای تعریض و اشاره به نهی از خبائث نیست، زیرا مقام 

مناسبت ندارد، بلکه مقام، مقام امتنان و تفضل است که می فرماید: مأکوالت شما را 

و پاکیزه قرار دادیم تا از آنها لذت ببرید و سازگار و  مطابق حکمت و مصلحت، طیب

 مناسب طبع شما باشد و موجب شود که منعم خود را سپاسگزار باشید. 

 تعبیر به »رزقناکم« نیز برای اظهار تلطف و ازدیاد شکر است، زیرا با این تعبیر 

 526ص: 

 
 .108 ص 1وسائل الشیعه: ج  -1

 . 4ضمن حدیث  127ص  50بحار األنوار: ج  -2

مخاطب بی درنگ متوجه منعم خود می شود، برخالف »رزقتم« که این خصوصیات را 

 ندارد. این جمله به منزله بیان علت برای جمله بعدی است که می فرماید: »واشکروا« 

 انواع شکر و سپاس گزاری 
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 اشاره

 )واشکروا اهلل (

 شکر منعم به حکم عقل، الزم و واجب است. در آیه شریفه ای می خوانیم: 

 (1))لئن شکرتم ألزیدنکم (

 اگر شکر گزاری کنید، )نعمت خود را (بر شما خواهم افزود. 

 این آیه شکر را سبب زیاد شدن نعمت بیان می کند. 

 البته شکر نعمت های الهی اقسامی دارد که در این جا می آوریم. 

 .شکر قلبی 1

شکر قلبی به این معناست که انسان قلب معتقد باشد که همه نعمت ها از جانب خداوند 

م، منصب، ریاست، و مستند به اوست و به اسباب ظاهری از مال، جاه، علم، قدرت، مقا

 داد و ستد و سایر وسایل به دست نمی آید. 

چنین شکرگزاری نباید مثل بیشتر مردم باشد که به زبان اظهار می کنند که همه نعمتها به 

حق مستند است؛ ولی در باطن، به این امور ظاهری مستند می دانند. آنها هنگام آزمایش 

 ون پاسخ الهی باطن خود را ظاهر می کنند و مثل قار

 527ص: 
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 . 7سوره ابراهیم، آیه  -1

 می دهند. وقتی به قارون گفته شد: 

 )أحسن کما أحسن اهلل إلیک ( 

 همان گونه که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن. 

 قارون پاسخ داد: 

 (1))إنما أوتیته علی علم عندی (

 این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام. 

 . شکر عملی 2

شکر عملی؛ یعنی انسان هر نعمتی را برای آن غرضی که خداوند متعال عنایت فرموده، 

 مصرف کند. 

 .شکر لسانی 3

 شکر لسانی؛ یعنی انسان به زبان اظهار کند و ممنون خداوند و قدردان او باشد. 

 .شکر جوارحی 4

اجبات و شکر جوارحی؛ یعنی انسان خدا را عبادت و پرستش کند، نماز، روزه و سایر و

مستحبات را به جای آورد، مخصوصا سجده شکر کند که در بعضی از اخبار، فضیلت 

 بسیاری برای سجده شکر ذکر شده و در پنج مورد مستحب 
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 . 77سوره قصص، آیه  -1

 شمرده شده است.

 . به هنگام افاضه نعمت. 1

 . در مورد برطرف شدن بال. 2

 . موقع تذکر نعمت های الهی . 3

 . وقت دفع بلیات سابقه. 4

 . به هنگام موفقیت به عبادت . 5

 ترغیب به شکرگزاری 

 )إن کنتم إیاه تعبدون ( 

معنای این قضیه شرطیه این نیست که اگر او را عبادت نمی کنید شکر او هم الزم نیست؛ 

رغیب و تحریص مؤمنان به شکرگزاری خداوند است؛ یعنی شما بلکه این شرط از باب ت

اگر به خدا و منعم حقیقی خودتان ایمان آورده اید و تنها او را پرستش می کنید الزمه 

این ایمان، این است که شکرگزار او باشید و از مثل شما انتظار نمی رود که کفران نعمت 

 کنید. 
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 کنند برای چند جهت است: اما کفار و مشرکان اگر شکرگزاری نمی 

 نخست آنکه به خدا ایمان نیاورده اند و او را منعم حقیقی نمی دانند. 

 دوم آنکه غیر خدا را مؤثر می دانند و پرستش می کنند. 

سوم آنکه بر فرض شکرگزاری برای آنها فایده ای ندارد، زیرا الزمه قبول عبادت و شکر 

 حق، ایمان به خدای سبحان است. 

 529ص: 

 آیه و چند پیام نورانی 

 از این آیه شریفه چند پیام نورانی می توانیم استفاده کنیم: 

 نخست. خودسازی و زهد و تقوا با بهره گیری از طیبات، منافاتی ندارد. 

دوم. در مکتب اسالم، مادیات می تواند مقدمه معنویات هم باشد اگر طبق دستورات خدا 

 تحصیل شود. 

 ر تغذیه به بهداشت توجه دارد. سوم. اسالم د

چهارم. شکر نشانه خدا پرستی و توحید ناب است. اگر انسان رزق را نتیجه فکر اقتصادی، 

تالش و مدیریت سرمایه و اعتبارات خود بداند و برای منعم اصلی که خداوند است 

همیشه  سهمی قائل نباشد تا شکر او را به جای آورد او از مرحله انسانیت به دور است و

 در مشکالت غوطه ور خواهد بود.
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 پنجم. شکر، نمونه روشن عبادت است. 

 ششم. شکر خدا واجب است. 

 هفتم. خداپرست آنچه را خدا حالل شمرده از پیش خود حرام نمی کند. 

 530ص: 

 (173آیه )

 اشاره

إنما حرم علیکم المیته و الدم ولحم الخنزیر و ما أهل به لغیر اهلل فمن اضطر غیر باغ وال 

 (173عاد فال إثم علیه إن اهلل غفور رحیم )

خداوند تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را به هنگام ذبح و سربریدن، نام غیر 

ی حفظ جان خود به خدا بر آن برده شده بر شما حرام کرده است. ولی کسی که برا

خوردن آنها مضطر و ناچار شود، در حالی که متجاوز و سرکش نباشد، گناهی بر او 

 نیست. به راستی خداوند آمرزنده و مهربان است. 

 تفسیر روایی آیه 

در تفسیر این آیه شریفه روایاتی از معصومین )علیهم السالم( نقل شده که در آغاز تفسیر 

 کنیم.  این آیه آنها را ذکر می

در کتاب »عیون اخبار الرضا )علیه السالم(« در باب نامه ای که حضرت اما رضا )علیه 

 السالم( در جواب سؤال های محمد بن سنان درباره فلسفه احکام، نوشته اند چنین آمده 
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 است: 

 (1)وحرمت المیته لما فیها من فساد األبدان واآلفه..

میته و مردار به این جهت حرام شده، که بدنها را فاسد و تباه می کند و به آن آسیب و 

 زیان می رساند. 

 دیگر اینکه خداوند عالم خواسته نام خودش را سبب حالل شدن و 

 531ص: 

 
  101ص  2عیون اخبار الرضا )علیه السالم( :ج  -1

 جدا کننده بین حالل و حرام قرار دهد. 

 هم چنین خدای متعال خون را مثل میته حرام کرد؛ چون در خون ضررهایی وجود دارد. 

 . بدن را فاسد می کند. 1

 . زردی می آورد. 2

 تعفن می کند. . دهان را بدبو و م3

 . انسان را بداخالق می کند. 4

 . موجب قساوت قلب و کمی مهربانی و رأفت می گردد. 5
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 و گوشت خوک را حرام کرد؛ چون چیزهای پلید و ناپاک و کثافتها را می خورد. 

هم چنین خداوند آنچه به هنگام سر بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده، حرام کرده 

نام خداوند، اقرار به ربوبیت و توحید او نهفته و در بردن نام غیر خدا است؛ چون در بردن 

بر قربانی، شرک به خدا و تقرب به شیاطینی نهفته است. جهت دیگر اینکه خداوند 

خواسته بردن نامش بر قربانی، جدا کننده حالل خدا از حرام او باشد و بین حالل و حرام 

 آنچه سبب تقرب شیاطین است.  و بین آنچه سبب تقرب به خداوند است و

در حدیث دیگری راوی از امام باقر )علیه السالم( سؤال می کند: به چه علت خداوند و 

 عزو جل خمر و میته و گوشت خوک را حرام کرده است؟ 

 آن حضرت فرمودند:

 532ص: 

 (1)إن اهلل تبارک وتعالی لم یحرم ذلک علی عباده..

خداوند تبارک و تعالی حرام نکرده بر بندگان خود چیزی را و حالل نکرده بعض دیگر 

آنها را به جهت رغبتی که به آنها داشته یا تنفری که از بعض دیگر داشته، بلکه خداوند 

متعال خلق فرمود خلق را و میدانست چه چیز برای آنها نافع است و به مصلحت آنهاست 

 الل و مباح کرد. پس آن چیز را بر آنها ح

هم چنین چه چیزی به ضرر آنهاست پس آنها را از آن چیزها نهی کرد و بر آنها حرام 

دانست. آن گاه آن چیزهای حرام را برای شخص مضطر در وقت اضطرار به مقدار رفع 

 اضطرار حالل کرد. از این رو امر کرد از آنها به قدر ضرورت نه بیشتر استفاده شود. 
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سی استفاده نمی کند مگر اینکه بدن او ضعیف می شود، قوت او کم می از مردار، ک

 شود، نسل او قطع می شود و به مرگ ناگهانی دچار می شود. 

خون، موجب زردی، چیزی شبیه جنون و قساوت قلب می شود و رأفت و رحمت انسان 

را کم می کند؛ به طوری که به خویشان خود هم محبت نمی کند و هیچ رفیقی نمی 

 تواند از دست او ایمن باشد. 

درباره خوک، خدای تعالی قومی را در صورت های مختلف مثل خوک، خرس و میمون 

 ز خوردن گوشت آنها نهی کرد.. مسخ کرد، آن گاه ا

 533ص: 

 
حدیث  483ص  2به نقل از علل الشرائع : ج  497حدیث  128ص  1نور الثقلین : ج  -1

1 . 

 حدیث سوم را از کتاب »الخصال« نقل می کنیم. امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

م والشعر والصوف والریش والقرن والحافر والبیض عشره أشیاء من المیته ذکیه: العظ

 (1)واألنفخه واللبن والسن؛

 ده چیز از میته پاک است: استخوان، مو، پشم، پر، شاخ، سم، تخم، شیردان، شیر و دندان. 

 در حدیث چهارم آمده: 
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می گوید: به امام صادق )علیه السالم( گفتم: قربانت گردم، آیا مردار نفعی علی بن مغیره 

 دارد که بتوان از آن استفاده کرد؟ 

 فرمود: نه. 

گفتم: می گویند: روزی پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( گوسفند مرده ای را دیدند و 

از پوست آن استفاده فرمودند: چرا صاحبان این گوسفند اگر از گوشت آن بهره نمی برند 

 نمی کنند؟ 

 امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

تلک شاه کانت لسوده بنت زمعه زوجه النبی )صلی اهلل علیه و آله( وکانت شاه مهزوله ال 

 ینتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت. 

نتفعوا فقال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: ما کان علی أهلها اذا لم ینتفعوا بلحمها أن ی

 (2)باهابها ای تزکی

 آن گوسفند مال سوده دختر زمعه همسر پیامبر بود و گوسفند بسیار 

 534ص: 
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  499حدیث  129ص  1تفسیر نورالثقلین : ج  -2
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الغر و استخوانی بود که نمیشد از گوشت آن استفاده کرد. از این رو آن را در کوچه 

ی توانند رها کردند تا اینکه مرد. در این هنگام پیامبر فرمود: صاحبان این گوسفند اگر نم

از گوشت آن بهره ببرند چرا آن را رها کردند که بمیرد؟ چرا آن را ذبح نکردند تا بتوانند 

 از پوست آن بهره ببرند. 

 حدیث پنجم را با این سند نقل می کنیم 

محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم 

 قال: 

الم( عن الرجل والمرأه یذهب بصره، فیأتیه األطباء فیقولون: سألت أبا عبد اهلل )علیه الس

 نداویک شهر أو أربعین لیله مستلقیا کذلک تصلی. 

 (1)فرخص فی ذلک و قال: )فمن اضطر غیر باغ وال عاد فال إثم علیه ( 

محمد بن مسلم گوید: از امام صادق )علیه السالم( پرسیدم: مرد یا زنی که نابینا شده اند 

و اطبا می گویند: یک ماهه یا چهل روزه او را مداوا می کنیم به شرطی که به پشت 

 شته باشد، آیا می تواند نماز را به پشت خوابیده بخواند؟ بخوابد و زیاد حرکت ندا

 آن حضرت اجازه دادند و این آیه را دلیل جواز آن بیان فرمودند. 

 در حدیث ششم آمده: 

عبدالعظیم حسنی می گوید: به امام جواد )علیه السالم( عرض کردم: معنای این آیه شریفه 

 چیست؟ فرمود:
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  500حدیث  154ص  1همان: ج  -1

العادی: السارق. و الباغی الذی یبغی الصید بطره أو لهو ال لیعود به علی عیاله لیس لهما أن 

یأکال المیته إذا اضطرا، هی حرام علیهما فی حال االضطرار کما هی حرام فی حال 

 (1)االختیار،

عادی؛ یعنی سارق و باغی کسی است که از روی لهو و لعب؛ نه برای تهیه غذا برای 

خانواده اش، صید کند. این دو حق ندارند به هنگام اضطرار از میته بخورند، آن در حال 

 اضطرار برای آنها حرام است؛ همان طور که در حال اختیار نیز حرام است. 

 در حدیث هفتم امام صادق )علیه السالم( می فرماید: 

من اضطر إلی المیته والدم و لحم الخنزیر فلم یأکل شیئا من ذلک حتی یموت فهو 

 (2)کافر،

نها استفاده نکرد تا این کسی که به خوردن میته، خون یا گوشت خوک مضطر شد و از آ

 که مرد، پس او کافر است. 

 در حدیث هشتم امام صادق )علیه السالم( درباره این آیه فرمود: 

 (3)الباغی الذی یخرج علی اإلمام و العادی الذی یقطع الطریق ال یحل لهما المیته؛
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باغی؛ یعنی کسی که بر امام خروج می کند و عادی یعنی راهزن که برای این دو گروه 

 میته حالل نیست. 

 536ص: 

 
 .501حدیث  154ص  1همان: ج  -1

 .502حدیث  155ص  1همان: ج  -2

 .503حدیث  155ص  1همان: ج  -3

 نیم حدیث نهم را با این سند نقل می ک

الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبی عبداهلل )علیه 

 السالم( فی قول اهلل عزوجل: )فمن اضطر غیر باغ وال عاد فال إثم علیه (

قال: الباغی باغی الصید و العادی السارق لیس لهما أن یأکال المیته إذا اضطرا إلیها هی 

 (1)هما کما هی علی المسلمین؛حرام علیهما لیس هی علی

حماد بن عثمان می گوید: از امام صادق )علیه السالم( درباره این آیه شریفه پرسیدم. 

 حضرت فرمود: 

 می کند.  باغی کسی است که از روی تفریح، نه برای احتیاج و خانواده خود صید

عادی یعنی سارق که هر دو حق ندارند از میته در حال اضطرار استفاده کنند، ولی برای 

 بقیه مسلمانان در حال اضطرار مانعی ندارد. 
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 حدیث دهم را از »من ال یحضره الفقیه« چنین نقل می کنیم: 

محمد بن عمرو بن سعید در روایت مرفوعه ای می گوید: در زمان عمر زنی نزد او آمد 

 و اعتراف به عمل منافی عفت کرد و گفت: بر من حد جاری کن. 

عمر دستور داد او را سنگسار کنند. در آن مجلس امیرمؤمنان علی )علیه السالم( حضور 

 افته است؟ داشت و فرمود: از او بپرس چگونه این عمل انجام ی

 از او پرسیدند، او گفت: من در بیابانی بودم، تشنگی بر من غلبه کرد، خیمه ای 

 537ص: 

 
 . 504حدیث  155ص  1همان : ج  -1

دیدم و به طرف آن رفتم. دیدم عرب بادیه نشینی در آن خیمه است از او آب تقاضا 

به عمل منافی عفت دعوت کرد. من از دست او فرار کردم.  کردم، او مرا در ازای آب

تشنگی بر من چیره شد به گونه ای که چشم هایم در گودی افتاد، زبانم از کار افتاد. در 

این حال به نزد او رفتم و به خواسته او تن دادم تا از تشنگی نجات یابم. علی )علیه السالم( 

 فرمود:

 اضطر غیر باغ وال عاد( هذه غیر باغیه والعادیه؛  هذه التی قال اهلل عزوجل: )فمن

این زن مصداق روشن این آیه است که می فرماید: »پس کسی که مضطر شود در حالی 

 که متجاوز و سرکش نباشد گناهی بر او نیست«. 
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 او را رها کنید. 

 عمر او را رها کرد و گفت: 

 لوال علی لهلک عمر؛ 

 (1)اگر علی نبود عمر نابود میشد.

 حدیث یازدهم را از »تهذیب االحکام« با این سند نقل می کنیم: 

 الحسین بن سعید عن الحسن بن زرعه عن سماعه قال: 

حله لمن سألته عن الرجل یکون فی عینه الماء إلی قوله : و لیس شیء مما حرم اهلل إال قد أ

 (2)اضطر إلیه

 538ص: 

 
 .505حدیث  130ص  1همان: ج  -1

 . 506همان: حدیث  -2

سماعه می گوید: از معصوم )علیه السالم( سؤال کردم: چشم مردی آب آورده .... تا این 

 که فرمود: هیچ چیز از چیزهای حرام نیست مگر این که در وقت اضطرار حالل می شود. 

حدیث دوازدهم را از »مجمع البیان« چنین نقل می کنیم: مفسر نامی شیخ طبرسی )رحمه 

 ید: اهلل(در تفسیر آیه می گو
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 فیه ثالثه أقوال ... إلی قوله: 

وثالثها غیر باغ علی إمام المسلمین وال عاد بالمعصیه طریق المحقین و هو المروی عن أبی 

 (1)جعفر وأبی عبداهلل )علیهما السالم( 

 این باره سه قول هست. در 

سومی این که بر امام باغی نباشد و نه تجاوز کننده به سبب معصیت از راه حق است، این 

 قول سومی از امام باقر و امام صادق )علیهما السالم(روایت شده است. 

 چرا انحصار در محرمات؟ 

کلمه »إما« از ادات حصر است و داللت دارد بر این که محرمات منحصر در این چهار 

چیز است: مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی که برای بتها ذبح می کنند. از این رو 

 اشکال شده که محرمات شرعی بسیارند و وجه انحصار به این چهار چیز چیست؟ 

 ن حرام« از اشیاء است. بعضی گفته اند: مراد »محرم األکل؛ خورد

 539ص: 
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 بعضی گفته اند: مراد »محرم األکل؛ خوردن حرام« از حیوانات است. 

ن ولی هیچ کدام از این دو وجه، صحیح نیست، چون که محرم األکل از اشیاء بیش از ای

 هاست و محرم األکل از حیوانات نیز بیش از اینهاست. 
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بهترین وجه این است که انحصار در این آیه درباره طیبات مذکور در آیه قبل است و 

چون امور مذکوره در این آیه به نظر عموم مردم طیب و مالیم با طبع است، اگرچه به 

حسب واقع از خبائث هستند، از این رو می فرماید: خوردن همه طیبات قابل اکل و 

 ز یاد شده. خوردن جایز است مگر این چهار چی

 شرایط تذکیه 

میته مقابل مذکی است؛ یعنی هر حیوانی که بمیرد و شرایط تذکیه در آن نباشد؛ خواه به 

 مردن طبیعی باشد یا غیر طبیعی. 

 شرایط تزکیه چند چیز است: 

 . اسالم ذبح کننده. 1

 . به طرف قبله ذبح نمودن . 2

 . با آهن ذبح کردن. 3

  . چهار رگ را قطع نمودن.4

 . بسم اهلل گفتن در حال ذبح. 5

 . نحر نمودن در شتر. 6

البته بعضی از علما، بلوغ ذبح کننده را نیز شرط کرده اند که تفصیل این شرایط در کتاب 

 های فقهی بیان شده است. 
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در علم فقه بحثی ذکر شده که حیوانی که مشکوک باشد که میته است یا مذکی، محکوم 

عنی اصل عدم تذکیه است مگر این که اماره شرعی مانند ید مسلمان و به میته است؛ ی

 بازار مسلمانان بر تذکیه داشته باشیم. 

 حکم خون 

 )والدم(

خوردن خون مطلقا حرام است؛ خواه خون حرام گوشت باشد، یا حالل گوشت، صاحب 

ز صاحب نفس سائله ) خون جهنده ( باشد یا نباشد، ولی نجاست آن منوط به این است ا

 نفس سائله باشد. 

نجاست خونی که در ذبیحه و در تخم مرغ است و حرمت خوردنش محل خالف است 

 و حق، تفصیل است. 

 بلی خون پاک اگر مستهلک شود، خوردن آن مانعی ندارد. 

 حرمت گوشت خوک 

 )و الحم الخنزیر(

ذکر کردن خوک در ضمن چیزهایی که خوردن آنها حرام است با این که حیوانات 

حرام گوشت بسیارند برای این است که نصاری و تابعان آنها گوشت خوک می خوردند 

 و از آن لذت می بردند و گوشت آن را از گوشت همه حیوانات لذیذتر می دانستند. 
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 اهالل یعنی چه؟ 

 اهلل()وما اهل به لغیر 

اهالل به معنای بلند نمودن صوت است و اهالل محرم رفع صوت و بلند نمودن صدای او 

 به تلبیه است و اهالل طفل، هنگام والدت بلند کردن صدا به گریه است. 

منظور در این جا نام غیر خدا را بردن بر حیوانی است که ذبح می کنند. نظیر این که به 

یا غیر اینها که مورد پرستش مشرکان و بت پرستان است  جای نام خدا، نام بت یا درخت

برده شود. هرگاه نام غیر خدا را هنگام ذبح ببرند . چنان چه رسم بت پرستان بوده به 

 خوردن آن ذبیحه حرام و در حکم میته است. 

 اضطرار و شرایط آن 

 )فمن اضطر (

ضطرار پیدا شود در صورتی یعنی کسی که برای او در خوردن یکی از این موارد یاد شده ا

 که سرکش و تجاوزگر نباشد باکی بر او نیست.

اضطرار یکی از آن نه موردی است که در حدیث رفع به سند معتبر از پیامبر اکرم )صلی 

 اهلل علیه و آله( نقل شده است. در آن حدیث رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 
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النسیان و ما أکرهوا علیه و ما ال یعلمون، وما ال یطیقون، رفع عن أمتی تسعه أشیاء: الخطاء و 

و ما اضطروا إلیه، و الحسد، و الطیره، و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطقوا 

  (1)بلسانه؛

 542ص: 

 
 . 1حدیث  369ص  15وسائل الشیعه: ج  -1

این حدیث از احادیث مشکله است، چون به یقین رفع این موضوعات بنفسه منظور نیست، 

 چون وجود آنها در میان امت وجدانی و حسی است. 

ار مناسب هر کدام و مراد از رفع یا دفع مؤاخذه است یا رفع آثار و آثار هم بعضی از آث

آن آثار هم باید آثاری باشد که رفع آن از امت بر آنها امتنان باشد و نفعی را متوجه آنان 

 بکند؛ نه آثاری که خالف امتنان باشد.

البته درباره این حدیث به صورت مفصل بحث شده که بایستی به علم اصول، بحث برائت 

 مراجعه کرد. 

 منظور از باغی و عادی کیست؟ 

 ) غیر باغ وال عاد فال إثم علیه (

 باغی به معنای سرکش و طغیان کننده در عمل زشت و معصیت و نافرمانی است. 
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عادی به معنای تعدی و تجاوز کننده از حدود الهی است که خداوند برای هر چیزی 

 حدودی معین فرموده و نباید از آن تجاوز کرد. 

ین که خوردن میته، خون، گوشت خوک و کوتاه سخن این که آیه داللت دارد بر ا

ذبیحه ای که اسم بت ها بر آن برده شده از روی اضطرار به اندازه ضرورت جایز است 

 در صورتی که خورنده باغی و عادی نباشد. 

 غفران از روی تفضل 

 )إن اهلل غفور رحیم (

همانا خداوند آمرزنده گناهان است. این غفران و آمرزش از روی تفضل و رحمت در 

 دنیا و جهان آخرت خواهد بود. 

 543ص: 

 (174آیه )

إن الذین یکتمون ما أنزل اهلل من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیال أولئک ما یکلون فی 

 (174لهم عذاب ألیم )بطونهم إال النار و الیکلمهم اهلل یوم القیامه وال یزکیهم و

 (175آیه )

 (175أولئک الذین اشتروا الضالله بالهدی والعذاب بالمغفره فما أصبرهم علی النار )

 (176آیه )
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 اشاره

 (176ذلک بأن اهلل نزل الکتاب بالحق و إن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید )

ی کنند و آن را به بهای کم به یقین کسانی که آنچه خدا از کتاب نازل فرموده کتمان م

می فروشند، اینان جز آتش نمی خورند و به جز آتش در شکم های خود وارد نمی کنند 

و خداوند در روز قیامت با آنها تکلم نمی نماید و آنان را تزکیه نمی کند و برای آنها 

 عذابی دردناک خواهد بود. 

اینها کسانی هستند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریدند پس چه چیز 

 اینها را بر آتش صبر داد. 

این امور به واسطه این است که خداوند کتاب را به حق نازل فرموده و به یقین کسانی 

 که درباره کتاب اختالف نموده اند البته در جدایی و اختالف عمیق هستند. 

 ل آیه شأن نزو

 شأن نزول این سه آیه شریفه درباره یهود است؛ بلکه درباره عده خاصی از 

 544ص: 

آنهاست که علمای آنها هم چون کعب بن األشرف، حی بن اخطب و کعب بن اسد 

هستند. این ها هدایا و پول های فراوانی را از مردم می گرفتند و امیدوار بودند که پیامبر 

 باشد. خاتم هم از بنی اسرائیل
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وقتی پیامبر اسالم حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( مبعوث شدند و از بنی اسرائیل 

نبودند آن علمای یهود خوف داشتند که دکان پول آنها تعطیل شود. از این رو امر پیامبر 

اسالم و بشارات تورات را درباره آن حضرت کتمان کردند. در این هنگام این سه آیه 

 ش آنها نازل شد. در مذمت و سرزن

البته با این که این سه آیه درباره علمای یهود نازل شده، ولی مورد، مخصص نیست و 

عمومیت دارد و شامل هر کسی می شود که احکام، اوامر، نواهی و مطالبی را که خداوند 

 در کتاب های آسمانی بر پیامبران خود نازل فرموده،کتمان کند. 

اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( ،یعنی امیرمؤمنان بنابراین، کسانی که فضایل 

علی )علیه السالم( ،فاطمه زهرا ÷÷÷ ،و دیگر ائمه طاهرین )علیهم السالم( را که در قرآن 

کریم تصریحا یا تلویحا بیان شده، کتمان کردند و آیات قرآن را به نحو غلط و باطل 

دا می فرماید: اینان با این روش غلط تأویل نمودند مشمول این آیه شریفه هستند که خ

شکم های خود را در دنیا و جهان آخرت از آتش پر کرده اند و حتما آنها در جهنم 

 خواهند بود. 

 توضیح واژگان 

 )ما أنزل اهلل من الکتاب(

 545ص: 

 کلمه »ماء موصوله است و شامل جمیع آنچه خداوند نازل فرموده، می شود. 
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حرف »من« بیانی است که »ما أنزل اهلل« را بیان می کند و الف و الم »الکتاب « جنس 

 است و شامل همه کتب آسمانی می شود، نه این که الف و الم عهد و 

 مقصود خصوص تورات باشد. 

 آیا منظور بیع ظاهری است؟ 

 )ویشترون په ثمنا قلیال (

مراد بیع، ظاهری نیست که مثال کتاب خدا را در معرض بیع قرار داده و به بهای کم 

بفروشند، زیرا با کتمان مناسبت ندارد، بلکه مراد این است که برای منفعت های دنیوی 

 حق را کتمان نموده و دین را به دنیا فروختند. 

ن جهت است که اگر به ثمن کثیر فروخته بودند مورد مقید نمودن ثمن به قلیل نه از ای

نکوهش قرار نمی گرفتند؛ بلکه برای این معناست که دنیا هرچه کثیرهم باشد در مقابل 

 بهشت آخرت و دین قلیل است. 

 حرام خواری همان آتش خواری است 

 )أولئک ما یأکلون فی بطونهم إال النار(

 نا دارد، ولی استعمال »أکل فی بطنه« ابلغ است. عبارت »أکله« و »وأکل فی بطنه« یک مع

ممکن است فعل مضارع »یأکلون« به معنای حال باشد؛ یعنی اینان در همان حال که مال 

 حرام از رشوه و دین فروشی می خورند در حقیقت آتش می خورند 

 546ص: 
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که می  و شکم خود را از آتش پر می کنند. این آیه مانند آیه شریفه سوره نساء است

 فرماید: 

 (1))إن الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا 

 به راستی کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، )در واقع( تنها آتش می خورند. 

زای عمل آنها در جهان آخرت باشد؛ یعنی اینان به جزای احتمال هم می رود که مراد، ج

 خوردن این اموال حرام، در جهان آخرت آتش می خورند. 

 عدم تکلم خدا با آنان همان بی اعتنایی است 

 )وال یکلمهم اهلل یوم القیامه (

تکلم نکردن خدا با آنها اشاره به بی اعتنایی به آنهاست و این که مورد قهر و غضب الهی 

 هستند و خداوند هیچ گونه توجهی به آنها ندارد. 

در قرآن کریم درباره مکالمات بین آنها و مالک دوزخ و فرشتگان عذاب، آیاتی آمده 

 اسخ آنها می گویند:که به دو مورد اشاره می کنیم. طبق آیه ای فرشتگان در پ

 (2))إنکم ماکثون( 

 شما در این جا ماندنی هستید. 

 547ص: 
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 .10سوره نساء، آیه  -1

  77سوره زخرف، آیه  -2

 در جای دیگر می فرماید: 

 (1))قال اخسوا فیها وال تکلمون ( 

 می گوید: دور شوید در دوزخ، و با من سخن مگویید. 

 منظور از تزکیه چیست؟ 

 )وال یزکیهم (

ا باشد مراد عدم تزکیه آنان از عقاید تزکیه به معنای پاک کردن است و اگر تزکیه در دنی

 باطل، اخالق رذیله، صفات خبیثه و معاصی است. 

و اگر تزکیه در جهان آخرت باشد منظور این است که آنان مشمول رحمت، مغفرت و 

 شفاعت نمی شوند. 

 آیا عذاب به این گروه اختصاص یافته؟ 

 )ولهم عذاب ألیم(

 »الم« برای اختصاص است؛ یعنی عذاب دردناک خاص ایشان است. 

بنابراین معنا، اشکالی پیش می آید که همه اهل عذاب، گرفتار عذاب دردناک هستند و 

 وجهی برای اختصاص عذاب دردناک به اینها نیست. 
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 در پاسخ می گوییم: مفاد آیه بیانگر بهره و نصیب آنان در روز قیامت است که جز عذاب

دردناک، بهره و نصیبی ندارند؛ نه این که عذاب دردناک به اینان اختصاص داشته باشد 

 و برای غیر این ها نباشد و این معنا در زبان عرب متداول 

 548ص: 

 
 . 108سوره مؤمنون، آیه  -1

یه السالم( در جوار رسول است چنان که در هنگام منع عایشه از دفن حضرت مجتبی )عل

 خدا )صلی اهلل علیه و آله( یکی از بنی هاشم به عایشه گفت: 

 لک التسع من الثمن؛ 

 بهره تو یک نهم از یک هشتم است. 

 نه این که تنها تو این بهره را داری و دیگر همسران پیامبر ندارند. 

 ی فرماید: خدای سبحان در قصه حضرت داوود )علیه السالم( و آن دو فرشته م

 (1))له تسع وتسعون نعجه ولی تغجه واحده (

 او نود و نه میش دارد و من یک میش دارم. 

 یعنی بهره او این مقدار و بهره من این مقدار است. 

 )اولئک( به »الذین یکتمون« در آیه قبل اشاره دارد. 
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 خرید گمراهی به جای هدایت 

 )الذین اشتروا الضالله بالهدی (

این فراز بیان چکیده عمل این هاست که همه اسباب هدایت که برای آنان جمع بود . 

نظیر درک زمان رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(، تشرف به حضور او، مشاهده معجزات، 

و موافقت و مطابق آنها با آنچه در  استماع آیات الهی، دیدن صفات و اخالق و اعمال او

کتاب های پیامبران پیشین دیده بودند و موارد دیگر به همه را رها نموده و خود را به 

ضاللت و گمراهی افکندند و برای ریاست چند روزه دنیا و حب مال و جاه دین خود را 

 به دنیا فروختند. 

 549ص: 

 
  22سوره ص، آیه  -1

 از همین سوره گذشت.  15البته معنای »اشتراء« در ذیل آیه 

 )والعذاب بالمغفره(

یعنی این که اسباب مغفرت و آمرزش را که برای آنها آماده و در دسترس آنها بود ترک 

ی خود خریدند؛ چرا که اگر اینان کردند و عذاب را به واسطه کفر و اعمال ناشایسته برا

گناهان آنان آمرزیده می  (1)ایمان می آوردند طبق حدیث نبوی »اإلسالم یجب ما قبله«

ن گذشته شد و مشمول رحمت حق می گشتند، ولی نه تنها ایمان نیاوردند تا از گناها
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نجات یابند؛ بلکه به واسطه عناد و دشمنی بار خود را سنگین تر و عذاب خود را بیشتر 

 نمودند. 

 صبر بر آتش دوزخ! 

 )فما أصبرهم علی النار(

در تفسیر این فراز از آیه در کتاب شریف »الکافی« چنین روایت شده: امام صادق )علیه 

 السالم( در تفسیر این آیه می فرماید: 

 (2)أصبرهم علی فعل ما یعملون أنه یصیرهم إلی النار؛ما 

 چه صبری دارند بر کارهایی که انجام می دهند که آنها را به سوی آتش می کشاند. 

رت امام صادق )علیه در تفسیر »مجمع البیان« از علی بن ابراهیم قمی نقل شده که حض

 السالم( فرمود: 

 550ص: 

 
 .2حدیث  448ص  7مستدرک الوسائل: ج  -1

 . 2حدیث  268ص  2الکافی: ج  -2

 (1)ما أجرئهم علی النار؛

 چه جرئتی بر آتش دارند. 
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 در روایت دیگری حضرت امام صادق )علیه السالم( فرمود: 

 (2)ما أعملهم بأعمال أهل النار؛

 ل آتش دارند. چه اعمالی نظیر اعمال اه

روشن است که مفاد همه این تفاسیر یکی است و آن، تعجب از این که چگونه اینان به 

خود جرأت می دهند و بر خود هموار می کنند که اعمالی را مرتکب شوند که قطعا آنها 

 را به آتش خواهد کشانید. 

بنابراین کلمه »ما« در »ما أصبرهم« تعجبیه است، نه استفهامیه، چنان که از ابن عباس نقل 

شده و چون تعجب در حق خداوند روا نیست معنا این است که افعال اینان جای تعجب 

 است، چنانچه این تعبیر در فارسی می شود و می گویند: کار فالنی جای تعجب است. 

 است؛ یعنی معاصی که سبب دخول در آتش می شود.  منظور از آتش، اسباب آتش

 منظور از کتاب چیست؟ 

 )ذلک بأن اهلل نزل الکتاب بالحق(

 این آیه بیان علت برای دو آیه قبل است، مثل این که سؤال می شود که چرا 

 551ص: 

 
 479ص  1مجمع البیان: ج  -1

 همان.  -2
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 اینان مورد این عقوبات واقع شدند و ضاللت و عذاب را بر هدایت و مغفرت برگزیدند. 

 ذلک« به مطالب مذکوره اشاره دارد. 

 به نظر می رسد منظور از کتاب، قرآن مجید است. 

أنزل اهلل« در آیه البته بعید نیست که مطلق کتاب های آسمانی منظور باشد، چنانکه »ما 

 قبل بر عموم حمل می شود. 

یعنی چون خداوند متعال، قرآن کریم و کتاب های آسمانی را به حق و مطابق با واقع و 

فطرت بشری نازل فرموده که در پرتو احکام و دستورات نورانی آن، سعادت خود را 

برخالف هدف  تأمین کنند و به رحمت و مغفرت و آمرزش حق تعالی نائل شوند؛ اینان

الهی، آنها را کتمان نمودند و راه ضاللت ، شقاوت و عذاب را پیمودند. از این جهت 

 خداوند متعال آنها را به عذاب های مختلف معذب می کند. 

 اختالف در چه مسیری؟ 

 )وإن الذین اختلفوا فی الکتاب ( 

ریق دیگر. اختالف سیر در طرق متعدد است که یکی از طریقی برود و دیگری از ط

استعمال اختالف در مذاهب متعدد هم از باب تشبیه به طریق است، بلکه : در همه اموری 

که با یکدیگر تفاوت و افتراق داشته باشند مانند الوان، اشکال، و اخالق، افعال و غیر آن 

 استعمال می گردد و اختالف در کتاب در صورتی که 

 ی ناروایی است که به قرآن کریم مقصود از کتاب قرآن باشد، مراد نسبت ها
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 552ص: 

 می دادند. 

 گاهی می گفتند: سحر است. 

 گاهی می گفتند: از دیگران تعلیم گرفته . 

 گاهی می گفتند: اقاویل و اساطیری است که به هم بافته است و غیر اینها. 

 شقاق یعنی چه؟ 

 )لفی شقاق بعید(

کلمه »شقاق« به معنای اختالف و جدایی و معادات است و از همین باب است که در 

 قرآن کریم می فرماید: 

 (1))ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی (

 ت کند. و کسی که بعد از آشکار شدن هدایت، با پیامبر مخالف

 در آیه دیگری می فرماید: 

 (2))ذلک بأنهم شاقوا اهلل ورسوله ( 

 این به خاطر آن است که آنها با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیدند. 

 و در آیه دیگری می خوانیم: 
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 (3))ویا قوم ال یجر منکم شقاقی ... ( 

 ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من سبب نشود . 

 553ص: 

 
 .115سوره نساء، آیه  -1

 .13سوره انفال، آیه  -2

  91سوره هود، آیه  -3

صل کلمه از »شق« به معنای شکاف گرفته شده است. از همین معناست آیه ای که می ا

 فرماید:

 (1))إذا السماء انشقت (

 در آن هنگام که آسمان شکافته شود. 

 در آیه دیگری می فرماید:

 (2))اقتربت الساعه وانشق القمر (

 قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 

 این کلمه به معنای دشواری و صعوبت نیز آمده است. آن جا که می فرماید: 

 (3))وما أرید أن أشق علیک ، 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم. 

 در آیه دیگری می فرماید: 

 (4))لم تکونوا بالغیه إال بشق األنفس (

 آن نمی رسیدید. جز با مشقت زیاد به 

 در آیه دیگری می خوانیم: 

 (5))بعدت علیهم الشقه (

 راه بر آنها دور و پر مشقت است. 

 554ص: 

 
 .1سوره انشقاق، آیه  -1

 . 2سوره قمر، آیه  -2

 .27سوره قصص، آیه  -3

 .7سوره نحل، آیه  -4

  42سوره توبه، آیه  -5

 البته آیات دیگری نیز در این زمینه در قرآن کریم آمده است. 

 )بعید( یعنی چه؟ 
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کلمه »بعید« به معنای دور است در مقابل قریب، »شقاق بعید«؛ یعنی دشمنی و جدایی و 

 اختالفی که قابل ائتالف و اقتراب و التیام نباشد. 

یعنی اینان به قدری خود را از حقایق کتاب دور انداخته اند و جدایی و فاصله گرفته اند 

ون کلمه بعید« صفت مشبهه که قرب به آن حقایق، بسیار مشکل و سخت شده است. چ

 است و بر دوام و ثبات داللت دارد. 

 555ص: 

 مالحظات....

 556ص: 

 مالحظات.......

 557ص: 

 مالحظات.......

 558ص: 

 برخی آثار منتشر شده مؤسسه فرهنگی صاحب االمر )عج( 
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