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بيان آيات [غرض و مفاد سوره قصص :وعده جميل به مؤمنين با ذكر داستان موسي (عليه
السالم) و فرعون]  .....ص 03 ........................................................................... 5 :
اشاره 03 .......................................................................................................
[وصف كارهاي فرعون و محيطي كه موسي (عليه السالم) در آن زاده شد]  .....ص 01 .. 7 :
[معناي آيه ":وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ  ..... ]"...ص 07 ........... 8 :
[الهام به مادر موسي (عليه السالم) :موسي را شير بده و چون بر او ترسيدي در دريايش
بيانداز]  .....ص 03 .................................................................................... 61 :
[معناي" خاطئ" و" مخطئ" و مقصود از اينكه فرعون و فرعونيان را در گرفتن موسي از
نيل" خاطئين" لقب داد]  .....ص 03 .............................................................. 66 :
[معناي اينكه فرمود ":وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسي فارِغاً  ..... ]"...ص 03 ...................... 63 :
[توضيح آياتي كه تعقيب و مراقبت خواهر موسي (عليه السالم) و باز گردانيده شدن موسي
(عليه السالم) به مادر را حكايت ميكند]  .....ص: 15
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بحث روايتي [چند روايت در ذيل آيه ":وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا  "...و جري و
تطبيق آن بر ائمه اهل بيت (عليهم السالم)]  .....ص 02 ......................................... 67 :
اشاره 02 .......................................................................................................
[روايتي متضمن داستان تولد موسي (عليه السالم) و به رود انداخته شدن او و  ..... ]...ص
33 ........................................................................................................ 68 :
[سوره القصص ( :)88آيات  65تا  ..... ]86ص 31 ................................................... 81 :
اشاره 31 ..........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 31 ................................................................................. 81 :
بيان آيات [فصل دوم از داستان موسي (عليه السالم) :حوادث بعد از بلوغ و بيرون رفتن از
مصر به سوي مدين و  ..... ]...ص 37 ................................................................ 86 :
اشاره 37 .......................................................................................................
الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ" و استغفار كرد]  .....ص 37 ................................... 88 :
[مفاد آيه ":قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ" و وجوهي كه در معناي
آن گفته شده است ] .....ص 33 ..................................................................... 81 :
بحث روايتي [(چند روايت در باره آمدن موسي (عليه السالم) به مصر و كشتن مرد قبطي به
خطا و اينكه گفت ":هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ "...و" رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي")] .....
ص 32 ...................................................................................................... 88 :
[سوره القصص ( :)88آيات  88تا  ..... ]88ص 32 ................................................... 36 :
اشاره 32 ..........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 32 ................................................................................. 36 :
بيان آيات [بيان آيات مربوط به فصل سوم داستان موسي :بيرون شدن از مصر به سوي
مدين و مالقات با شعيب (عليه السالم) و ازدواج با دختر او]  .....ص 32 .....................38 :
اشاره 32 .......................................................................................................
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[مراد از اينكه موسي (عليه السالم) بعد از قتل (خطاي) مرد قبطي گفت ":هذا مِنْ عَمَلِ
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[موسي (عليه السالم) در اعمال خود مراقبت شديد داشته و فقط رضاي خدا را در نظر
داشته است]  .....ص 33 ............................................................................. 31 :
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيات راجع به داستان ورود موسي (عليه السالم) به مدين و
مالقات با شعيب (عليه السالم) و  ..... ]...ص 30 .................................................. 37 :
[سوره القصص ( :)88آيات  82تا  ..... ]18ص 33 ................................................... 16 :
اشاره 33 ..........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 33 ................................................................................. 18 :
بيان آيات [بيان آيات مربوط به فصل ديگري از داستان موسي (عليه السالم) :روانه شدن به
سوي مصر و مبعوث گشتن و  ..... ]...ص 33 ....................................................... 13 :
اشاره 33 .......................................................................................................
[توضيحي در مورد تكليم خداي تعالي با موسي (عليه السالم) در طور سينا از وراي
[وجوه مختلف در معناي جمله ":وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ  "...در خطاب خداوند به
موسي (عليه السالم)]  .....ص 32 ..................................................................11 :
[سبب اينكه موسي (عليه السالم) از خداوند خواست كه برادرش هارون را به ياري او
بفرستد و در تعليل اين درخواست خود گفت ":من ميترسم آنان تكذيبم كنند"]  .....ص :
33 .......................................................................................................... 17
[سخن فرعونيان در تكذيب موسي (عليه السالم) و جواب آن حضرت بدانان]  .....ص :
31 .......................................................................................................... 12
[مقصود فرعون از اينكه به" هامان" گفت :برايم برجي بساز" لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلي إِلهِ مُوسي"]
 .....ص 30 .............................................................................................. 58 :
[مراد از اينكه فرمود :فرعونيان را پيشواياني كه به سوي آتش ميخوانند قرار داديم ]...
 .....ص 33 .............................................................................................. 51 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته مربوط به موسي (عليه السالم) و دعوت
او)]  .....ص 33 ............................................................................................55 :
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حجاب" شجرة"]  .....ص 32 ...................................................................... 11 :
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گفتاري پيرامون داستانهاي موسي و هارون در چند فصل  .....ص 32 ........................ 57 :
[سوره القصص ( :)88آيات  13تا  ..... ]51ص 27 ................................................... 15 :
اشاره 20 ..........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 20 ................................................................................. 11 :
بيان آيات [اشاره به سياق نزول اين آيات شريفه]  .....ص 23 ................................. 17 :
اشاره 23 .......................................................................................................
[جواب به مشركين كه هم قرآن و هم تورات را رد و انكار كردند و گفتند ":سِحْرانِ
تَظاهَرا" و" إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ"]  .....ص 22 .......................................................73 :
[مدح و ستايش طايفهاي از اهل كتاب كه به قرآن ايمان آورند و  ...و مژده به ايشان كه دو
بار پاداش داده ميشوند]  .....ص 21 ............................................................. 71 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات گذشته)]  .....ص 27 ....................................... 78 :

اشاره 23 ..........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 23 ................................................................................. 83 :
بيان آيات  .....ص 23 .................................................................................... 81 :
اشاره 23 .......................................................................................................
[دستاويز ديگر مشركين مكه براي ايمان نياوردنشان كه گفتند اگر ايمان بياوريم از سر
زمينمان رانده ميشويم و جواب به اين عذر و بهانه ] .....ص 23 ............................ 85 :
[جواب ديگري به آن بهانه :تنعم و بهرهمندي مادي در حال كفر و بي ايماني ،در معرض
هالكت و فنا است]  .....ص 22 ..................................................................... 87 :
[بيان ترجيح پيروي هدايت بر ترك آن و تمتع از حيات دنيا ،با مقايسه حال پيروان هدايت
با حال بهرهمندي و تنعمان پيرو هواي نفس]  .....ص 23 ..................................... : 89
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[سوره القصص ( :)88آيات  57تا  ..... ]75ص 23 ................................................... 88 :
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[توضيح سخن پيشوايان شرك در روز قيامت كه در مقام بيزاري جستن از پيروان خود
(مشركين) ميگويند ":أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ"]  .....ص :
23 .......................................................................................................... 21
[جوابي ديگر به عذري كه مشركين آوردند با بيان اينكه خداوند داراي اختيار تكويني
(يخلق ما يشاء) و تشريعي (و يختار) است]  .....ص 23 ...................................... 25 :
[سخني در باره مختار بودن انسان و بيان اينكه مقصود از اينكه فرمود ":ما كانَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ" اين است كه انسان در مقابل اراده تكويني و تشريعي خداوند حريت و اختياري
ندارد]  .....ص 23 ..................................................................................... 27 :
[سه وجه براي اينكه فقط خدا مستحق پرستش است ":لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ
الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"]  .....ص 22 ............................................................ 611 :
[اثبات توحيد ربوبي خداي تعالي با بيان عجز آلهه مشركين از آوردن نور يا آوردن شب]
 .....ص 22 ............................................................................................ 616 :
الْحَقَّ لِلَّهِ  ..... ])...ص 133 ......................................................................... 611 :
بحث روايتي [(چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص 137 ........................611 :
[سوره القصص ( :)88آيات  71تا  ..... ]81ص 130 ................................................618 :
اشاره 130 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 130 .............................................................................. 612 :
بيان آيات [بيان آيات مربوط به قارون كه بهرهمندي از مال و ثروت او را از خدا غافل ساخته
به هالكتش انجاميد]  .....ص 133 ................................................................... 612 :
اشاره 133 ......................................................................................................
[گفتگوي مؤمنين با قارون و اندرز دادن به او به اينكه سرمستي نكند و با انفاق اموال براي
آخرت توشه بياندوزد]  .....ص 133 .............................................................. 666 :
[پاسخ مستكبرانه قارون :اموال من حاصل كارداني و مهارت خودم ميباشد و كسي در آن
سهيم نبوده حق مداخله ندارد]  .....ص 133 ................................................... 668 :
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[در قيامت كه روز كشف حقائق است بطالن پندار مشركان آشكار ميگردد (فَعَلِمُوا أَنَّ
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[جواب به قارون با ياد آوري اينكه خداوند پيش از او كساني توانگرتر از او را هالك ساخته
است بدون اينكه علم و نيرويشان مانع از هالكتشان شوند]  .....ص 132 ............... 661 :
[وجوهي كه در معناي جواب قارون (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدِي) گفته شده است]  .....ص :
132 ....................................................................................................... 665
[دنيا طلبان غافل از عقبي ثروتي همانند ثروت قارون را آرزو ميكنند و مؤمنان خدا شناس
ميگويند ":ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ  ..... ]"...ص 132 .................................................... : 116
[بعد از هالكت قارون ،بر آرزومندان ثروت او معلوم گشت كه وسعت و تنگي رزق تابع
مشيت خدا است]  .....ص 111 ................................................................... 668 :
[اشاره به اينكه مالك در ثواب و عقاب ،آثار حاصل از اعمال است]  .....ص 110 ...... 686 :
بحث روايتي [(رواياتي در باره داستان قارون و آيات مربوط به آن)]  .....ص 110 ........ 688 :
اشاره 110 ......................................................................................................
استعالي او ميشود]  .....ص 113 ................................................................ 685 :
[سوره القصص ( :)88آيات  85تا  ..... ]88ص 113 ................................................687 :
اشاره 113 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 112 .............................................................................. 687 :
بيان آيات  .....ص 112 .................................................................................688 :
اشاره 112 ......................................................................................................
[معناي آيه ":إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ" و وجوه مختلفي كه در باره
مراد از" معاد" در آن گفته شده است]  .....ص 112 ......................................... 688 :
[شرح و توضيح اينكه توحيد خداوند را به" كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" تعليل فرمود] .....
ص 171 ................................................................................................ 631 :
[جواب به يك شبهه و اشاره به اينكه مقصود از هالكت هر چيز نابود شدن در اين نشاه و
انتقال به نشاه ديگر است]  .....ص 170 ........................................................ 637 :
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[چند روايت در باره تواضع و بيان اينكه بسا ميشود كه بند كفش كسي موجب عجب و
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[وجوه مختلف و متعددي كه در باره مراد از هالكت كل شيء و استثناي وجه خدا گفته شده
است]  .....ص 173 .................................................................................. 632 :
بحث روايتي [(رواياتي در باره معني و مفاد جمله ":كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ")]  .....ص :
173 .......................................................................................................... 616
)(29سوره عنكبوت مكي است و شصت و شش آيه دارد ( ..... )11ص 172 ...................... 613 :
[سوره العنكبوت ( :)82آيات  6تا  ..... ]63ص 172 ................................................ 613 :
اشاره 172 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 172 .............................................................................. 611 :
بيان آيات [حاصل و خالصهاي از غرض و مفاد سوره عنكبوت و اشاره به مكي بودن آن] .....
ص 172 ................................................................................................... 615 :
اشاره 172 ......................................................................................................

[دو وجه در مورد مراد از اينكه امتحان مردم را تعليل فرمود به اينكه :تا خدا بداند چه
كساني در ادعاي ايمان صادقند و كيان كاذب ] .....ص 101 ................................. 618 :
[معناي آيه ":أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا  ..... ]"...ص 107 ......... 612 :
[مفاد آيه ":مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ  "...و مراد از" لِقاءَ اللَّهِ"]  .....ص 100 ............. 651 :
[امر به نيكي به والدين و نهي از پيروي ايشان در شرك ورزيدن به خدا]  .....ص 653 :
103 .............................................................................................................
[وصف مؤمنان زباني كه ايمانشان مقيد و محدود به عافيت و سالمت و دوري از دردسر و
زحمت است]  .....ص 102 ......................................................................... 655 :
[بيان اينكه آيات گذشته راجع به مؤمنان زباني ناظر بر منافقان است كه بعد از امتحان
الهي از مؤمنان حقيقي باز شناخته ميشوند ] .....ص 102 ................................... 657 :
[مشركان گناه و خطاي ديگران را بر دوش نميكشند بلكه به جهت ضاللت و اضاللشان
دو عذاب خواهند ديد]  .....ص 133 .............................................................. 652 :
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[بيان سنت الهي مبين بر امتحان و آزمايش امتها]  .....ص 101 ......................... 617 :
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بحث روايتي [رواياتي در معني و شان نزول آيه ":أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا  "...و آيه ":وَ
مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا  "...كه ناظر بر عدم كفايت ايمان لفظي و جريان حتمي امتحان و
آزمايش ميباشند]  .....ص 131 ..................................................................... 611 :
اشاره 131 ......................................................................................................
[چند روايت در مورد اينكه گمراهان گمراه كننده دو عقوبت خواهند داشت چنانچه فتح
باب خير نيز پاداشي عالوه بر پاداش عمل به خبر دارد]  .....ص 133 .................... 615 :
[سوره العنكبوت ( :)82آيات  61تا  ..... ]11ص 133 .............................................. 611 :
اشاره 133 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 133 .............................................................................. 617 :
بيان آيات [بيان اين آيات شريفه كه به هفت داستان از انبياء گذشته و آزمايش شدن امم
ايشان اشاره دارد]  .....ص 132 ..................................................................... 612 :

[توضيح سخن ابراهيم (عليه السالم) به قوم خود در مقام دعوت به توحيد و عبادت خدا و
ابطال بت پرستي]  .....ص 132 ................................................................... 676 :
[احتجاج بر مساله معاد با اشاره به آغاز خلقت خلق]  .....ص 132 ........................ 673 :
[نفي تعجيز خدا ،غلبه بر او و امتناع و خروج از حكم او توسط خلق]  .....ص 131 ..... 675 :
[بت پرستي دليل و مستندي نداشته ،منشا آن تقليد و عالقههاي قومي است]  .....ص :
130 ....................................................................................................... 678
[معني و مورد استعمال كلمه" اجر" و مقصود از اينكه در باره ابراهيم (عليه السالم)
فرمود ":وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا "] .....ص 133 ................................................. 686 :
[مراد از اتيان رجال ،قطع سبيل ،و اتيان منكر در نادي كه قوم لوط مرتكب ميشدهاند]
 .....ص 133 ........................................................................................... 688 :
[مقصود ابراهيم (عليه السالم) از اينكه در گفتگوي خود با مالئكه مامور به عذاب قوم لوط
گفت :إِنَّ فِيها لُوطاً]  .....ص 132 ................................................................. 681 :
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اشاره 132 ......................................................................................................
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[اشاره به امتحان و ابتالء قوم مدين ،عاد و ثمود و  ...و گرفتار شدنشان به عذاب الهي]
 .....ص 133 ........................................................................................... 687 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل بعضي آيات گذشته)]  .....ص 131 ........................... 682 :
[سوره العنكبوت ( :)82آيات  16تا  ..... ]55ص 137 .............................................. 626 :
اشاره 137 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 130 .............................................................................. 628 :
بيان آيات  .....ص 130 .................................................................................623 :
اشاره 133 ......................................................................................................
[تمثيل اتخاذ ارباب و آلهه و روي آوردن به غير خدا به اتخاذ سستترين خانهها ،خانه
عنكبوت]  .....ص 133 .............................................................................. 623 :
[معني و مفاد آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ  ..... ]"...ص 625 :
[خلقت ،تدبير و واليت مالزم يكديگرند و هر سه مختص به خداي تعالي است ..... ]621
ص 133 ................................................................................................ 621 :
[شرحي در مورد اينكه نماز انسان را -به نحو اقتضاء نه عليت تامه -از فحشاء و منكر باز
ميدارد و جواب به اين اشكال كه چرا بسياري از نماز گزاران مرتكب كبائر و منكرات
ميشوند؟]  .....ص 132 ............................................................................ 628 :
[معناي" ذكر" و مقصود از اينكه در باره نماز فرمود ":وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" و وجوه مختلفي
كه در معناي اين جمله گفته شده است]  .....ص 123 ........................................818 :
[مقصود از مجادله نيكو با اهل كتاب كه بدان امر فرموده است]  .....ص 120 ........... 815 :
[احتجاج بر اثبات اينكه قرآن نازل از ناحيه خداي سبحان است]  .....ص 123 .........817 :
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه ":إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"]
 .....ص122 ................................................................................................ : 211
اشاره 122 ......................................................................................................
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[چند روايت حاكي از اينكه مراد از" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" ائمه (عليهم السالم) هستند و در
باره شان نزول آيه ":أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ  ..... ]"...ص 122 .................... 863 :
[سوره العنكبوت ( :)82آيات  51تا  ..... ]11ص 122 .............................................. 865 :
اشاره 122 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 122 .............................................................................. 865 :
بيان آيات [امر و تحريض به مهاجرت (از سرزميني كه در آن نميتوان خدا را عبادت كرد) و
صبر كردن بر مشكالت هجرت و نگران نبودن از بابت رزق و معيشت]  .....ص 123 .... 861 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات ":أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً  "...و" كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ
الْمَوْتِ" و" كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا  ..... ]"...ص 127 .................................. 862 :
[سوره العنكبوت ( :)82آيات  16تا  ..... ]12ص 120 .............................................. 886 :
اشاره 120 .........................................................................................................

بيان آيات  .....ص 123 .................................................................................888 :
اشاره 123 ......................................................................................................
[ضد و نقيضها در اعتقادات مشركين در باره خالق و مدبر عالم]  .....ص 123 ......... 888 :
[توضيح اينكه زندگي دنيا لهو و لعب و زندگي آخرت حيات واقعي است]  .....ص 881 :
123 .............................................................................................................
[معناي آيه ":وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"]  .....ص :
122 ....................................................................................................... 887
بحث روايتي [(چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص 122 ........................888 :
)(30سوره روم مكي است و شصت آيه دارد ( ..... )11ص 122 ..................................... 831 :
[سوره الروم ( :)31آيات  6تا  ..... ]62ص 122 ..................................................... 831 :
اشاره 122 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 123 .............................................................................. 836 :
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بيان آيات [اشاره به مضامين و غرض سوره مباركه روم]  .....ص 121 ...................... 838 :
اشاره 121 ......................................................................................................
[وجوهي كه در معناي آيه ":يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ  "...و ارتباط آن با قبل (غلبت
الروم ) ...گفته شده است]  .....ص 127 ......................................................... 831 :
[اشارهاي در مورد وجه اينكه خداوند خلف وعده نميكند (ال يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ)]  .....ص :
120 ....................................................................................................... 835
[چند وجه در بيان مفاد آيه ":يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا  ..... ]"...ص 120 ........ 831 :
[توضيح مراد از اينكه فرمود :خداوند جهان را جز به" حق" و" أَجَلٍ مُسَمًّي" نيافريد] .....
ص 123 ................................................................................................ 837 :
[دو وجه در معناي آيه ":ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ ..... ]"...
ص 123 ................................................................................................ 832 :
ميشود]  .....ص 122 ............................................................................... 816 :
بحث روايتي [(نقد رواياتي كه در ذيل آيه ":غُلِبَتِ الرُّومُ  "...و شرط بندي با مشركين بر سر
غلبه روم نقل شده)]  .....ص 122 ................................................................... 811 :
[سوره الروم ( :)31آيات  81تا  ..... ]81ص 731 ................................................... 817 :
اشاره 731 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 737 .............................................................................. 817 :
بيان آيات  .....ص 737 .................................................................................818 :
اشاره 737 ......................................................................................................
[اشاره به مراد از اينكه در مقام بر شمردن آيات خود فرموده است خدا شما را از خاك
آفريد]  .....ص 737 .................................................................................. 818 :
[بيان اينكه خلقت ازواج و جعل مودت و مهرباني بين زن و مرد از آيات خدا است]  .....ص
730 ..................................................................................................... 812 :
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[نكاتي كه از آيه ":فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ  "...استفاده
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[ياد آوري آيات الهي ديگر :خوابيدن در شب ،تالش در روز ،رعد و برق ،فرو فرستادن
باران و  ..... ]...ص 733 ............................................................................ 856 :
[نكاتي كه در ترتيب بيان آيات وجود دارد]  .....ص 732 .................................... 855 :
[سوره الروم ( :)31آيات  87تا  ..... ]32ص 732 ................................................... 857 :
اشاره 732 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 732 .............................................................................. 858 :
بيان آيات  .....ص 732 .................................................................................852 :
اشاره 732 ......................................................................................................
[بررسي وجوه و اقوال مختلفي كه در جواب به اين اشكال كه چرا فرموده است اعاده خلق
از خلقت ابتدايي بر خدا آسانتر است؟ گفته شده ] .....ص 713 ........................... 852 :
[جواب به اشكال فوق با بيان مفاد جمله ":وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي" و توضيح اينكه مراد اين
[تمثيلي متضمن رد و ابطال پندار مشركين در باره اينكه خدا از مخلوقات خود شركايي
دارد]  .....ص 710 ....................................................................................811 :
[شرح مفاد آيه ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها  "...با بيان
اينكه فطرت انسان هادي همه

افراد در هر عصر و مصر به سوي سعادت است]  .....ص :

713 ......................................................................................................... 266
[اقوال مختلف مفسرين در باره مفردات و مفاد آيه فوق]  .....ص 712 .................... 812 :
[نهي از تحزب و تفرق در دين كه از صفات مشركين و ناشي از پيروي آنان از اهواء خود
است]  .....ص 773 .................................................................................. 873 :
[بيان عدم منافات اينكه فرمود انسان با اصابه سيئه نوميد ميشود با آنكه فرمود ":إِذا
مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ  ..."] .....ص 771 ................................................... 875 :
[وسعت و تنگي معيشت تابع مشيت خدا است (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ)]  .....ص :
777 ....................................................................................................... 871
[مراد از" ربا" و" زكات" در آيه ":وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا  ..... ]"...ص 770 ......... 877 :
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است كه آسان ديگران براي خداوند آسانتر است]  .....ص 717 ...........................818 :
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بحث روايتي [روايتي در باره شان نزول آيه ":ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ  "...كه در مقام
نفي اعتقاد به شريك داشتن خدا است]  .....ص 770 ........................................... 878 :
اشاره 773 ......................................................................................................
[رواياتي در ذيل آيه ":فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها  "...و بيان مراد از" فطرت"] .....
ص 773 ................................................................................................ 872 :
[چند روايت حاكي از اينكه كل مولود يولد علي الفطرة  ..... ]...ص 773 .................. 886 :
گفتاري در معناي فطري بودن دين در چند فصل  .....ص 772 ................................ 883 :
[1توضيح در مورد هدايت عامه موجودات و اينكه تمامي موجودات در مسير تكاملي خودمراحلي را طي ميكنند و در همه مراحل رو به سوي غايت تكويني خود دارند]  .....ص :
772 ....................................................................................................... 883
[2زندگي اجتماعي و نياز به قانون ويژگي انسان است و بينش و ديدگاه انسان مبنا و[3دين (مجموعه سنن و قوانين) بايد در جهت بر آوردن حوائج حقيقي انسان و مطابق بافطرت و تكوين تشريع شده باشد]  .....ص 701 ............................................. 887 :
[4اسالم" دين فطرت" "،دين خدا" و" سبيل اللَّه" است]  .....ص 707 ............. 888 :[سوره الروم ( :)31آيات  11تا  ..... ]17ص 707 ................................................... 821 :
اشاره 707 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 700 .............................................................................. 821 :
بيان آيات  .....ص 700 .................................................................................826 :
اشاره 700 ......................................................................................................
[هيچ شاني از شؤون عالم از" خلقت" جدا نيست و لذا خالق عالم را شريكي نيست] .....
ص 700 ................................................................................................ 826 :
[اشاره به وجود رابطه مستقيم بين اعمال مردم و حوادث عالم و توضيح مفاد آيه ":ظَهَرَ
الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  ..... ]"...ص 703 ......................... 823 :
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تعيين كننده قوانين و سنن حاكم بر او است]  .....ص: 285
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[دو دسته شدن مردم در روز قيامت ،كافران به سوي جهنم و نكو كرداران به سوي
بهشت]  .....ص 703 ................................................................................ 825 :
[پاداشي كه خدا به مؤمنان صالح العمل ميدهد فضل او است كه ناشي از محبت خدا به
بندگان خود ميباشد]  .....ص 702 ............................................................... 827 :
[ياد آوري آيت" باد" و آثار آن]  .....ص 702 .................................................. 828 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه ":ظَهَرَ الْفَسادُ  "...و برخي ديگر از آيات گذشته)]  .....ص
702 ........................................................................................................ 822 :
[سوره الروم ( :)31آيات  18تا  ..... ]53ص 733 ................................................... 316 :
اشاره 733 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 733 .............................................................................. 316 :
بيان آيات [استدالل بر توحيد و معاد با ياد آوري انزال باران و ديگر افعال خداي تعالي] .....
اشاره 731 ......................................................................................................
[خدايي كه زمين موات را (با فرستادن باران) زنده ميكند مردگان را نيز زنده خواهد كرد]
 .....ص 737 ........................................................................................... 311 :
[سوره الروم ( :)31آيات  51تا  ..... ]11ص 730 ................................................... 311 :
اشاره 730 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 730 .............................................................................. 311 :
بيان آيات  .....ص 733 .................................................................................317 :
اشاره 733 ......................................................................................................
[ياد آوري مراحل خلقت و حيات انسان و وصف حال مجرمين در قيامت كه به سبب عدم
اعتقادشان به معاد ،بعد از رستاخيز فاصله بين مرگ و بعث خود را ساعتي بيش
نميپندارند]  .....ص 733 ........................................................................... 317 :
)(31سوره لقمان مكي است و داراي سي و چهار آيه مي باشد ( ..... )31ص 733 ...............366 :
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ص 731 ................................................................................................... 318 :
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[سوره لقمان ( :)36آيات  6تا  ..... ]66ص 732 .................................................... 366 :
اشاره 732 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 732 .............................................................................. 366 :
بيان آيات [مضامين سوره مباركه لقمان و غرض از نزول آن]  .....ص 732 ................ 368 :
اشاره 732 ......................................................................................................
[نكوهش كسي كه براي اضالل مردم و منصرف ساختن آنان از حقائق و معارف قرآن ،به
ترويج" لَهْوَ الْحَدِيثِ" ميپرداخته است]  .....ص732 ........................................ : 313
بحث روايتي [(رواياتي در بارهشان نزول آيه ":وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ  "...و
اينكه غنا لهو الحديث است)]  .....ص 731 ........................................................ 361 :
[سوره لقمان ( :)36آيات  68تا  ..... ]62ص 737 .................................................. 362 :
اشاره 737 .........................................................................................................

بيان آيات  .....ص 730 .................................................................................381 :
اشاره 730 ......................................................................................................
[مقصود از شكر خدا كه عبارت بود از حكمتي كه خداوند به لقمان داد (وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ
الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ..."] .....ص 733 ........................................................... 386 :
[اشاره به علت اينكه شرك به خدا شرك عظيم است]  .....ص 733 ...................... 388 :
[توضيحي در مورد اينكه فرمود :اگر والدين خواستند براي من چيزي را كه بدان علم
نداري شريك بگيري اطاعتشان مكن]  .....ص 733 ......................................... 383 :
[معناي اينكه لقمان بعد از فرزند به صبر بر مصايب صبر را از «عزم االمور» خواند]  .....ص
732 ..................................................................................................... 385 :
[توضيح سفارشات ديگر لقمان به فرزند ":وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ  ..... ]"...ص 732381 :
بحث روايتي [رواياتي در باره حقوق والدين و حد اطاعت از ايشان]  .....ص 732 ........ 387 :
اشاره 732 ......................................................................................................
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ترجمه آيات  .....ص 730 .............................................................................. 362 :
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[رواياتي در باره نماز ،صبر و پرهيز از گناهان كوچك و راجع به معناي جمله ":وَ ال تُصَعِّرْ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ"]  .....ص 733 ....................................................................... 382 :
گفتاري در داستان لقمان و پارهاي از كلمات حكمت آميزش در دو فصل  .....ص 731 ... 331 :
[1شخصيت و داستان لقمان و حكمت داده شدنش ،در روايات]  .....ص 731 ........ 331 :[2پارهاي از مواعظ و حكم آن جناب]  .....ص 730 .......................................... 333 :[سوره لقمان ( :)36آيات  81تا  ..... ]31ص 733 .................................................. 332 :
اشاره 733 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 732 .............................................................................. 311 :
بيان آيات  .....ص 732 .................................................................................316 :
اشاره 732 ......................................................................................................

[نكوهش برخي از مردم كه از روي تقليد و بدون" علم" "،هدي" و" كتاب منير" در باره
خدا مجادله ميكنند]  .....ص 732 ................................................................ 313 :
[احتجاج بر وحدانيت خداي تعالي در الوهيت و ربوبيت ،از طريق انحصار ملك حقيقي در
او ،و غني و حميد علي االطالق بودنش جل و عال]  .....ص 727 ............................. : 346
[افاده كثرت و وسعت خلق و تدبير خداي تعالي]  .....ص 727 ............................. 317 :
[توضيح اينكه تعليل امكان معاد به اينكه خدا سميع و بصير است متضمن جواب به اين
اشكال است كه اعمال و نيات بي شمار از افراد بي شمار چگونه ضبط شده مخلوط و
مشتبه نميشوند]  .....ص 720 .................................................................... 318 :
[استشهاد براي علم خدا به اعمال بندگان به تدبير جاري در نظام شب و روز]  .....ص :
723 ....................................................................................................... 351
[معناي" حق" بودن خداي تعالي و" علي" و" كبير" بودن او عز اسمه]  .....ص 358 :
723 .............................................................................................................
[معناي جمله ":وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ"]  .....ص 722 ..................................... 351 :
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[معناي اينكه فرمود ":سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ"]  .....ص 732 .....318 :
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بحث روايتي [چند روايت در بيان مراد از نعمتهاي ظاهر و باطن در ذيل آيه" وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً "] .....ص 722 .................................................................. 357 :
اشاره 723 ......................................................................................................
[وصف دنيا از زبان امير المؤمنين (عليه السالم) در جواب مردي كه از دنيا بدگويي ميكرد]
 .....ص 721 ........................................................................................... 352 :
[چند روايت در مورد انحصار علم به چند چيز در خداي تعالي در ذيل آيه ":إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
عِلْمُ

السَّاعَةِ وَ  ..... ]"...ص: 360

727 ....................................................................

)(32سوره سجده مكي است و سي آيه دارد ( ..... )31ص 727 ..................................... 318 :
[سوره السجده ( :)38آيات  6تا  ..... ]61ص 727 .................................................. 318 :
اشاره 727 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 720 .............................................................................. 313 :

اشاره 723 ......................................................................................................
[مقصود از قومي كه پيش از پيامبر اسالم (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) ،پيامبري به
سويشان فرستاده نشده بود (ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ)]  .....ص 723 ................315 :
[استواء خداوند بر عرش كنايه از مقام تدبير موجودات بعد از خلقت آنها است]  .....ص :
723 ....................................................................................................... 311
[تحليل معناي شفاعت و اينكه جز خداوند ولي و شفيعي نيست]  .....ص 723 ......... 317 :
[معناي ديگري كه مفسرين براي جمله ":ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ" قائل
شدهاند و براي آن توجيهاتي كردهاند ] .....ص 722 ........................................... 318 :
[توضيح مفاد آيه ":يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ"]  .....ص 722 ................................................................... 371 :
[اشاره به حقيقت حسن و بيان اينكه خلقت و حسن متالزمند (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) و
زشتي و بدي ذاتي مخلوقات نيست]  .....ص 723 .............................................. : 372
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بيان آيات [اجمال مطالبي كه سوره مباركه سجده متضمن است]  .....ص 723 ............ 311 :
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[مراد از انسان در جمله ":وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ"]  .....ص 721 ................... 373 :
[سخن كفار در مقام استبعاد معاد ،و جواب به آن]  .....ص 727 ........................... 375 :
[بيان اينكه مرگ انسان نابودي او نيست با توضيحي راجع به تجرد نفس]  .....ص 377 :
720 .............................................................................................................
بحث روايتي [ (رواياتي در باره توفي ملك الموت و  ..... ])...ص 723 ....................... 381 :
گفتاري در پيدايش انسان اولي [بررسي آنچه در قرآن در اين باره آمده است]  .....ص :
722 .......................................................................................................... 388
اشاره 722 ......................................................................................................
[نظريات و فرضيات مختلف در اين باره ،از آن جمله فرضيه تطور انواع]  .....ص 722 385 :
[بيان عدم داللت آياتي كه احيانا براي تاييد فرضيه تطور انواع بدانها استشهاد شده است
بر صحت اين فرضيه]  .....ص 037 .............................................................. 388 :

اشاره 033 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 033 .............................................................................. 323 :
بيان آيات [معرفي مؤمنين از نظر اوصاف و اعمال]  .....ص 033 .............................. 321 :
اشاره 033 ......................................................................................................
[بشارت به مؤمنين به پاداشي ما فوق علم و تصور همگان (فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ
قُرَّةِ أَعْيُنٍ)]  .....ص 033 ............................................................................ 325 :
[وجوه مختلف در باره مراد از" بلقائه" در آيه" وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَال تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ
مِنْ لِقائِهِ  ..."] .....ص 032 .......................................................................... 327 :
[مقصود از" فتح" در آيه ":وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْفَتْحُ  ..... ]"...ص 011 .................. 116 :
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه" تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" و" فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما
أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ  ..... ]"...ص 017 ........................................................ 118 :
اشاره 017 ......................................................................................................
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[سوره السجده ( :)38آيات  65تا  ..... ]31ص 033 ................................................ 328 :
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[چند روايت در ذيل آيه" أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً  "...و" لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ
الْأَدْني  ..."] .....ص 013 ............................................................................. 115 :
)(33سوره احزاب مدني است ،و هفتاد و سه آيه دارد ( ..... )73ص 013 .......................... 117 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  6تا  ..... ]8ص 013 ................................................... 117 :
اشاره 013 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 013 .............................................................................. 117 :
بيان آيات  .....ص 013 .................................................................................118 :
اشاره 013 ......................................................................................................
[اشاره به زمينه نزول آيه ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ ..... ]"...
ص 013 ................................................................................................ 118 :
[معناي جمله ":ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ" و ارتباط آن با قبل و بعد]  .....ص :
[الغاء رسم و سنت" ظهار" و" دعاء و تبني -فرزند خواندگي]  .....ص 012 ........... 166 :
[توضيح مفاد و مراد از اينكه فرمود ":النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ
أُمَّهاتُهُمْ"]  .....ص 012 .............................................................................. : 413
[الغاء سنت توارث غير ارحام از يكديگر -مراد از ميثاقي كه خداوند از پيامبران گرفت] .....
ص 071 ................................................................................................ 165 :
[وجوهي كه در باره مراد از اينكه فرمود ":تا از راستي راستگويان بپرسد" گفتهاند] .....
ص 070 ................................................................................................ 167 :
[بيان اينكه مراد از راستي در جمله ":لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ" انطباق پيمان الهي
در عالم ذر با كردار و عمل در اين عالم است]  .....ص 070 ................................ 168 :
بحث روايتي [رواياتي در بارهشان نزول آيه ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ  "...و آيه ":ما جَعَلَ
أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ"]  .....ص 073 .................................................................... 162 :
اشاره 073 ......................................................................................................
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012 ....................................................................................................... 161
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[چند روايت حاكي از اينكه پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) فرمود هر كه را من مواليم
علي (عليه السالم) موال است در ذيل جمله ":النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"]  .....ص :
073 ....................................................................................................... 188
سوره األحزاب ( :)33آيات  2تا  ..... ]87ص 072 .................................................. 181 :
اشاره 072 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 072 .............................................................................. 185 :
بيان آيات [بيان آيات مربوط به داستان جنگ احزاب (خندق)]  .....ص 072 ............... 187 :
اشاره 072 ......................................................................................................
[حكايت ترس و بهانه تراشي منافقان و بيمار دالن بعد از مشاهده لشكر انبوه دشمن و
سخن پراكنيهايشان در جهت تضعيف روحيه مؤمنين ] .....ص 003 ..................... 188 :
[مقصود از اينكه فرمود ":لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ..... ]"...ص 000 . 138 :
عهد و  ..... ]...ص 003 ............................................................................. 133 :
[اشاره به اينكه بسا ميشود گناه مقدمه سعادت و آمرزش ميشود]  .....ص 003 ..... 135 :
بحث روايتي [داستان اجتماع قبائل مختلف عرب براي جنگ با پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و
سلم) و وقايع جنگ احزاب :حفر خندق و  ...] .....ص 003 ...................................... 137 :
اشاره 003 ......................................................................................................
[آغاز درگيري و به ميدان آمدن عمر و بن عبد ود و مقابله امير المؤمنين (عليه السالم) با
او]  .....ص 033 .......................................................................................118 :
[نيرنگي كه يكي از مؤمنان بعد از اجازه گرفتن از پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) براي
ايجاد تفرقه بين دشمنان به كار برد ] .....ص 030 ............................................ 111 :
[خاتمه جنگ احزاب و روانه شدن سپاه اسالم به سوي بني قريظه و محاصره آنان و ]...
 .....ص 033 ........................................................................................... 112 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  88تا  ..... ]35ص 032 ............................................... 151 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

[وصف حال مؤمنين بعد از ديدن لشكريان احزاب :افزون گشتن ايمان ،وفا و استواري بر
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اشاره 032 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 032 .............................................................................. 155 :
بيان آيات [بيان آيات مربوط به همسران رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)]  .....ص :
032 .......................................................................................................... 155
اشاره 032 ......................................................................................................
[مخير بودن همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم )بين جدايي از او -اگر دل به دنيا و
زينتهاي آن بستهاند -يا تحمل سختيهاي زندگي در خانه او -اگر خدا و رسول و دار
آخرت را ميطلبند]  .....ص 032 .................................................................. 151 :
[تنها مالك سعادت و كرامت" تقوي" است و هيچ حسب و نسب ديگري از آن جمله
همسري پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) -مالك نيست ] .....ص 033 ................ 157 :
[همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) در برابر عمل خوب و بد خود پاداش و كيفر
بيشتري داشته باشند]  .....ص: 460

037 ...............................................................

"[أَهْلَ الْبَيْتِ" و مخاطب آيه" يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً" چه كساني هستند؟]  .....ص 033 ..................................................... 113 :
[اثبات اينكه مراد از" أَهْلَ الْبَيْتِ" و مخاطب آيه تطهير ،خمسه طيبه (پيغمبر ،علي ،فاطمه،
حسن و حسين عليهم السالم) هستند ] .....ص 033 .......................................... 115 :
[توضيح اينكه مفاد آيه تطهير معصوم بودن اهل بيت (عليهم السالم) از اعتقاد و عمل باطل
و مالزم بودن با اعتقاد و عمل حق ،به اراده تكويني خداوند است]  ....ص 032 ........ 117 :
[اشاره به فرق بين اسالم و ايمان و اشاره به اينكه در شريعت اسالم از نظر حرمت و
كرامت بين زن و مرد فرق نيست]  .....ص 032 ............................................... 112 :
بحث روايتي  .....ص 033 ............................................................................. 171 :
اشاره 033 ......................................................................................................
[رواياتي در ذيل آيات مربوط به همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)]  .....ص :
033 ....................................................................................................... 176
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دو برابر دارند و بايد در اطاعت خدا و رسول (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) دقت و مواظبت
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[روايات متعدد در باره نزول آيه تطهير در باره پنج تن (عليهم السالم) كه در زير كساي
پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) جمع شده بودند]  .....ص 037 ........................ 171 :
[رواياتي در باره اينكه رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) مدتي را هر صبح به در خانه
علي (عليه السالم) ميآمد و ايشان را اهل البيت خطاب ميكرد و آيه تطهير را تالوت
ميفرمود]  .....ص 033 ............................................................................. 171 :
[چند روايت متضمن اينكه مقصود از اهل بيت رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)
همسران آن حضرت نيستند]  .....ص 033 ..................................................... 177 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  31تا  ..... ]11ص 033 ............................................... 172 :
اشاره 033 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 033 .............................................................................. 172 :
بيان آيات [توضيح معناي آيه" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً  "...و
اشاره 033 ......................................................................................................
[توضيح آيه ":وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  "...كه راجع به ازدواج پيامبر
(صلي اللَّه عليه و آله و سلم) با همسر پسر خواندهاش ميباشد .و اشاره به اشتباه مفسرين
در اين باره]  .....ص 032 ........................................................................... 188 :
[بيان اينكه جمله" وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" متضمن تاييد و انتصار آن
جناب است]  .....ص 032 .......................................................................... 183 :
[اشاره به فرقي بين" خوف" و" خشيت" و اينكه خوف به انبياء (عليهم السالم) نسبت
داده ميشود ولي خشيت از غير خدا از آنان نفي شده ] .....ص 023 .......................185 :
بحث روايتي [(رواياتي پيرامون آيات مربوط به ازدواج پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) با
همسر مطلقه زيد بن حارثه)]  .....ص 027 ........................................................ 188 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  16تا  ..... ]18ص 023 ............................................... 126 :
اشاره 023 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص 023 .............................................................................. 126 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بيان مراد از قضاي خدا و رسول (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) در اين آيه]  .....ص 033 .. 181 :
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بيان آيات  .....ص 023 .................................................................................128 :
اشاره 023 ......................................................................................................
[معني و مراد از ذكر و تسبيحي كه مؤمنان بدان امر شدهاند و وجه اينكه فرمود ":سَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَ أَصِيلًا"]  .....ص 023 ....................................................................... 128 :
[مقصود از درود فرستادن خدا بر بندگان كه بسيار ياد خدا ميكنند]  .....ص 023 ..... 123 :
[اشاره به معناي" شاهد" و" سراج منير" بودن پيامبر گرامي (صلي اللَّه عليه و آله و
سلم)]  .....ص 023 .................................................................................. 121 :
بحث روايتي [رواياتي در باره فضيلت ذكر خدا در ذيل آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ
ذِكْراً كَثِيراً"]  .....ص 022 ............................................................................... : 495
[سوره

األحزاب ( :)33آيات  12تا  ..... ]18ص: 499

022 .................................................

اشاره 022 .........................................................................................................

بيان آيات [بيان آيات مربوط به نكاح و طالق كه بعضي مخصوص پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله
و سلم) و برخي راجع به همه مسلمانان است ] .....ص 021 .................................... 518 :
اشاره 021 ......................................................................................................
[دستور به مسلمانان كه از وراي حجاب با همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)
مالقات كنند]  .....ص 023 ......................................................................... 511 :
[معناي اينكه خدا آزار دهندگان پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) را در دنيا و آخرت لعنت
كرده است]  .....ص 023 ........................................................................... 518 :
[وجه اينكه آزار مؤمنين را" بهتان" و" اثم مبين" خواند]  .....ص 023 ................. 512 :
[تهديد منافقين و بيمار دالن و شايعه پراكنان به اخراج از شهر و مهدور ساختن خونشان،
اگر از فساد دست نكشند]  .....ص 022 ......................................................... 561 :
بحث روايتي [چند روايت در باره احكام و آداب طالق]  .....ص 022 ......................... 566 :
اشاره 022 ......................................................................................................
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ترجمه آيات  .....ص 023 .............................................................................. 511 :
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[رواياتي در ذيل آيات مربوط به ازدواج پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) و احكام مربوط
به همسران آن جناب (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)]  .....ص 022 .......................... 568 :
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[وصف حال كافران در عذاب قيامت و عذر آوردنشان به اينكه ما بزرگان خود را پيروي
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الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ()3
وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ ( )3وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ
وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ ( )3وَ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّ مُوسي أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ ال تَخافِي
وَ ال تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( )2فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ
جُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ ( )2وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ ال تَقْتُلُوهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ ال
يَشْعُرُونَ ()2
وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسي فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ ال أَنْ رَبَطْنا عَلي قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( )13وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ
فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ )(11وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ
هُمْ لَهُ ناصِحُونَ ( )17فَرَدَدْناهُ إِلي أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ ( )10وَ
لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوي آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ()13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص3 :
ترجمه آيات  .....ص 1 :
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به نام خداوند بخشنده مهربان
طسم ().1
اين قرآن آيات كتاب مبين است ().7
ما از داستان موسي و فرعون آنچه حق است بر تو براي مردمي كه ايمان ميآورند ميخوانيم ().0
به درستي كه فرعون در زمين بلندپروازي كرد و مردمش را گروه گروه ساخت ،طايفهاي از ايشان را بيچاره و ضعيف كرد ،تا
آنجا كه پسرانشان را ميكشت و زنانشان را زنده ميگذاشت ،راستي كه او از مفسدان بود ().3
ما در برابر او خواستيم بر آنان كه در زمين ضعيف شمرده شدند منت نهاده ايشان را پيشوايان خلق كنيم و وارث ديگران
قرار دهيم ().3
و در زمين مكنتشان داده و از همين ضعفا به فرعون و هامان و لشكريان آن دو آن سرنوشتي را نشان دهيم كه از آن
ميگريختند ().3
و به مادر موسي وحي كرديم كه او را شير بده ،همين كه بر جان او بيمناك شدي او را به دريا بينداز ،و مترس و غمگين
مباش كه ما وي را به تو برگردانيده و از پيامبرانش ميكنيم ().2
پس آل فرعون موسي را از دريا گرفتند تا دشمن و مايه اندوهشان شود آري فرعون و هامان و لشكريانشان خطا كردند (و
اگر از آينده اين كودك خبر ميداشتند هرگز او را از دريا نميگرفتند) ().2
و همسر فرعون گفت اين كودك نور چشم من و تو است (و رو به جالدان كرد و گفت )او را مكشيد ،شايد ما را سود بخشد،
و يا اصال او را فرزند خود بگيريم .اين را ميگفتند ،و نميدانستند (كه چرا ميگويند و اين خداست كه اين پيشنهاد را به
دلشان انداخته) ().2
در نتيجه قلب مادر موسي مطمئن و فارغ از اندوه گشت كه اگر فارغ نميشد نزديك بود موسي را لو دهد ،اين ما بوديم كه
قلبش را به جايي محكم بستيم تا از مؤمنين باشد ().13
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وي به خواهر موسي گفت :از دور دنبال موسي باش ،تا از او خبري بيابي ،خواهر موسي او را از دور ديد اما به طوري كه
درباريان ملتفت نشدند ().11
ما قبال پستان همه زنان شيرده را بر او حرام كرده بوديم ،در نتيجه پستان احدي را نگرفت ،خواهرش گفت :آيا ميخواهيد
شما را به خانداني راهنمايي كنم كه براي شما سرپرستي اين كودك را به عهده بگيرند خانوادهاي كه خيرخواه اين كودك
باشند ().17
با اين نقشه او را به مادرش برگردانديم تا چشمش روشن شود و غصه نخورد و تا آنكه بداند وعده خدا حق است ،و ليكن
بيشتر مردم نميدانند ().10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص3 :
و چون به حد رشدش رسيد و جواني تمام عيار شد او را حكمت و علم داديم ،و اين چنين به نيكوكاران پاداش ميدهيم
().13
بيان آيات [غرض و مفاد سوره قصص :وعده جميل به مؤمنين با ذكر داستان موسي (عليه السالم) و فرعون]  .....ص 5 :
اشاره
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غرض اين سوره وعده جميل به مؤمنين است ،مؤمنيني كه در مكه قبل از هجرت به مدينه عده اندكي بودند كه مشركين و
فراعنه قريش ايشان را ضعيف و ناچيز ميشمردند ،و اقليتي كه در مكه در بين اين طاغيان در سختترين شرايط به
سرميبردند و فتنهها و شدايد سختي را پشت سر ميگذاشتند ،خداي تعالي در اين سوره به ايشان وعده ميدهد كه به زودي
بر آنان منت نهاده و پيشوايان مردم قرارشان ميدهد ،و آنان را وارث همين فراعنه ميكند ،و در زمين مكنتشان ميدهد ،و
به طاغيان قومشان آنچه را كه از آن بيم داشتند نشان ميدهد.
به همين منظور براي اين مؤمنين اين قسمت از داستان موسي و فرعون را خاطرنشان ميسازد كه موسي را در شرايطي
خلق كرد كه فرعون در اوج قدرت بود و بني اسرائيل را خوار و زيردست كرده بود كه پسر بچههايشان را ميكشت و
زنانشان را زنده ميگذاشت ،آري خداوند در چنين شرايطي موسي را آفريد و مهمتر آنكه او را در دامن دشمنش يعني خود
فرعون پرورش داد ،تا وقتي كه به حد رشد رسيد ،آن گاه او را از شر فرعون نجات داد و از بين فرعونيان به سوي مدين
روانهاش نمود ،و پس از مدتي به عنوان رسالت دوباره به سوي ايشان بر گردانيد ،با معجزاتي آشكار تا آنكه فرعون و
لشكريانش تا آخرين نفر را غرق كرده و بني اسرائيل را وارث آنان نمود ،و تورات را بر موسي نازل فرمود ،تا هدايت و
بصيرت براي مؤمنين باشد.
و عين همين سنت را در ميان مؤمنين به اسالم جاري خواهد كرد ،و ايشان را به ملك و عزت و سلطنت خواهد رسانيد ،و
رسول خدا (ص) را دوباره به وطن باز خواهد گردانيد.
آن گاه از اين داستان منتقل ميشود به بيان اين كه در حكمت خدا الزم است كه از جانب خودش كتابي نازل كند ،تا دعوت
حق آن جناب نيز كتاب داشته باشد ،سپس سخنان طعنآميز مشركين را كه در باره دعوت قرآن زدهاند كه :چرا به وي آنچه
به موسي داده شد ندادند؟ نقل فرموده و از آن پاسخ ميدهد ،و نيز علت ايمان نياوردن آنان را نقل نموده به اين
ترجمه الميزان ،ج ،13ص3 :
كه اگر به تو ايمان بياوريم و هدايت تو را پيروي كنيم قدرت ما از ما سلب ميشود ،و از آن پاسخ ميدهد ،و به اين منظور
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[وصف كارهاي فرعون و محيطي كه موسي (عليه السالم) در آن زاده شد]  .....ص 7 :

"إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ"" علو" در زمين كنايه از ستمگري و بلندپروازي
است .و كلمه" شيع" جمع" شيعه" و به معناي فرقه است ،در مجمع البيان گفته ":كلمه" شيع" به معناي فرقهها است ،و
هر فرقه يك شيعه است ،و اگر شيعه ناميدند ،بدين جهت است كه بعضي بعض ديگر را پيروي ميكنند»"
.و گويا مراد از اينكه فرمود ":فرعون اهل زمين را شيعه شيعه كرد" ،اين باشد كه اهل زمين را -كه گويا منظور از آنان
اهل مصر باشد ،و الف و الم در "االرض" براي عهد بوده باشد -از راه القاي اختالف و تفرقه افكني دسته دسته كرد ،تا
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داستان قارون و فرو رفتنش در زمين را برايشان مجسم ميسازد.
و اين سوره به طوري كه سياق آياتش شهادت ميدهد مكي است ،و چهارده آيهاي كه ما از اول در اينجا آورديم يك فصل
است ،كه داستان موسي را از روز والدت تا روز بلوغ بيان ميكند.
"طسم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ" تفسير و بحث اين آيه در آياتي نظير اين آيه گذشت.
"نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسي وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" كلمه" من" تبعيض را ميرساند ،و كلمه" بالحق" متعلق است
به كلمه" نتلوا" و معنايش اين است كه :ما بعضي از اخبار موسي را برايت تالوت ميكنيم تالوتي كه متلبس به لباس حق
باشد .پس هر چه تالوت ميشود از ناحيه ما و به وحي ما است ،بدون اينكه شيطان در القاي آن ذرهاي مداخله داشته باشد،
ممكن هم هست كه متعلق به كلمه" نبا" باشد كه در اين صورت معني چنين ميشود :ما پارهاي از اخبار موسي و فرعون را
بر تو ميخوانيم ،در حالي كه آن اخبار متلبس به حق است و هيچ شكي در آن نيست.
حرف" الم" در جمله "لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" الم تعليل و متعلق است به جمله" نتلوا" و معنايش اين است كه :ما قسمتي از خبر
موسي و فرعون را براي خاطر قومي كه به آيات ما ايمان ميآورند بر تو ميخوانيم تا در آن تدبر كنند.
و حاصل معناي آيه اين ميشود كه :ما بعضي از اخبار موسي و فرعون را بر تو ميخوانيم ،خواندني به حق ،براي اينكه اين
قوم كه به آيات ما ايمان آوردهاند در آن تدبر كنند ،قومي كه تو را پيروي كردند ،و در دست فراعنه قريش گرفتار سختي و
شكنجه گشتهاند ،تا برايشان محقق و مسلم شود كه :خدايي كه آنان به او و به فرستاده او ايمان آوردهاند ،و در راه او اين
همه آزار و شكنجه از دشمنان تحمل كردهاند ،همان خدايي است كه به منظور احياي حق ،و نجات بني اسرائيل ،و عزت
دادن به آنان بعد از ذلتشان ،موسي را آفريد ،تا ايشان را از آن ذلت نجات دهد ،چه ذلتي؟ كه فرزندانشان را ميكشتند و
زنانشان را باقي ميگذاشتند ،و فرعون بر آنان بلندپروازي و قدرت نمايي كرده و چنگال قهر خود را در آنان فرو كرده ،و جور
و ستمش را بر آنان احاطه داده بود.
خدا موسي را در چنين جوي تاريك خلق كرد ،در محيطي كه احدي احتمال آن را نميداد ،سپس او را در دامن دشمنش
پرورانيد .آن گاه از مصر بيرونش برد ،و دوباره او را
ترجمه الميزان ،ج ،13ص2 :
برگردانيد ،در حالي كه داراي معجزه و قدرت آشكار بود ،و به وسيله او بني اسرائيل را نجات داد و فرعون و لشكريانش را
نابود كرد ،و آنان را براي نسلهاي بعد ،سرگذشت و داستاني قرار داد.
پس او خداي -جل شانه -است ،كه داستان ايشان را بر پيامبرش نقل ميكند ،و با جمله" لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" اشاره ميفرمايد :به
اينكه به زودي همان رفتار را با دشمنان اينان عملي خواهد كرد ،و بر اين مؤمنين مستضعف منت نهاده وارث دشمنانشان
ميسازد ،و دقيقا آنچه با بني اسرائيل و دشمن ايشان كرد ،با مؤمنين و دشمنانشان نيز همان را خواهد كرد.
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[معناي آيه ":وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ  ..... ]"...ص 8 :

"وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ...ما كانُوا يَحْذَرُونَ" كلمه" من" -به طوري كه از كالم راغب استفاده
ميشود -در اصل به معناي ثقل و سنگيني بوده ،و از همين جهت واحد وزن را هم در سابق" من" ميگفتند ،و منت به
معناي نعمت سنگين است ،و فالني بر فالني منت نهاد معنايش اين است كه :او را از نعمت ،گرانبار كرد ،و نيز همو گفته :و
اين كلمه به دو نحو استعمال ميشود ،يكي منت عملي مانند آيه" وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا" يعني ميخواهيم به
آنان كه در زندگي ضعيف شمرده شدند نعمتي بدهيم كه از سنگيني آن گرانبار شوند ،و دوم منت زباني ،مانند آيه" يَمُنُّونَ
عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا -بر تو منت مينهند كه مسلمان شدهاند" و اين از جمله كارهاي زشت است ،مگر در صورت كفران نعمت،
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كلمه آنان متفق نشود ،و يك دل و يك جهت نباشند ،تا نتوانند بر او بشورند ،و عليه او قيام نموده و امور را بر او دگرگون
سازند ،آن طور كه عادت همه ملوك است ،كه چون ميخواهند قدرت خود را گسترش داده و سلطنت خود را تقويت كنند،
اين نقشه را به كار ميبرند .و كلمه" يستحيي" از" استحياء "است ،كه به معناي زنده نگاه داشتن است.
و حاصل معناي آيه اين است كه :فرعون در زمين علو كرد ،و با گستردن دامنه سلطنت خود بر مردم ،و انفاذ قدرت خويش
در آنان بر مردم تفوق جست ،و از راه تفرقه افكني در ميان آنان ،مردم را دسته دسته كرد ،تا يك دل و يك جهت نشوند ،و
نيروي دستهجمعي آنان ضعيف گشته ،نتوانند در مقابل قدرت او مقاومت كنند ،و از نفوذ اراده او جلوگيري نمايند.
و منظور از يك طايفه در جمله" يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ "بني اسرائيل است ،و بني اسرائيل فرزندان يعقوب (ع) ميباشند كه
از زمان يوسف (ع) كه پدر و برادران خود را به مصر خواند ،و در آنجا منزل داد ،در مصر ماندند ،و پس از سالها زاد و ولد
عدهشان به هزاران نفر رسيد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .702
ترجمه الميزان ،ج ،13ص2 :
و فرعون معاصر موسي (ع) با بني اسرائيل معامله بردگان را ميكرد ،و در تضعيف آنان بسيار ميكوشيد ،و اين كار را تا
بدانجا ادامه داد كه دستور داد هر چه فرزند پسر براي اين دودمان به دنيا ميآيد سر ببرند ،و دختران آنان را باقي بگذارند،
كه معلوم است سرانجام اين نقشه شوم چه بود ،او ميخواست به كلي مردان بني اسرائيل را نابود كند ،كه در نتيجه نسل
آنان به كلي منقرض ميشد.
علت اينكه فرعون چنين نقشهاي را طرح كرد ،اين بود كه وي جزو مفسدين در زمين بود ،براي اينكه خلقت عمومي كه
انسانها را ايجاد كرده بود و ميكند در ميان تيرهاي با تيرهاي ديگر در بسط وجود فرق نگذاشته ،و تمامي قبايل و دودمانها را
به طور مساوي از هستي بهره داده ،آن گاه همه را به جهازي كه به سوي حيات اجتماعي با تمتع از امتعه حيات زمين،
هدايت كند ،مجهز ساخته تا هر يك به قدر ارزش وجودي و وزن اجتماعي خود بهرهمند شود.
اين همان اصالحي است كه صنع ايجاد از آن خبر ميدهد ،و تجاوز از اين سنت و آزاد ساختن قومي و برده كردن قومي
ديگر ،و بهرهمندي قومي از چيزهايي كه استحقاق آن را ندارند ،و محروم كردن قومي ديگر از آنچه استحقاق آن را دارند،
افساد در زمين است ،كه انسانيت را به سوي هالكت و نابودي ميكشاند.
و در اين آيه آن جو و محيطي كه موسي (ع) در آن متولد شد ،تصوير شده ،كه تمامي آن اسباب و شرايطي كه بني اسرائيل
را محكوم به فنا ميكرد بر او نيز احاطه داشت ،و خدا او را از ميان همه آن اسباب سالم بيرون آورد.
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اين بود خالصه كالم راغب «».1
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" منن".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص2 :
و تمكين ضعفا در زمين به اين است كه مكاني و جايي به ايشان دهد كه مالك آنجا شوند ،و در آن استقرار يابند ،و از خليل
نقل شده كه گفته :كلمه" مكان "صيغه مفعل از ماده" كون" است ،كه به خاطر اينكه بسيار در زبانها جاري ميشود ،آن را
مصدري بر وزن" فعال" گرفته ،و فعل" تمكن و تمسكن" را از آن مشتق نمودهاند ،هم چنان كه از كلمه" منزل" با اينكه
مصدر نيست ،فعل "تمنزل" را مشتق نمودهاند «».1
مناسبتر آن است كه :جمله" وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ  "...را حال از كلمه" طائفة" گرفته و تقدير كالم را" يستضعف طائفة منهم و
نحن نريد ان نمن -فرعون طايفهاي از اهل زمين را ضعيف شمرد در حالي كه ما بر همانها كه ضعيف شمرده شدند منت
مينهيم  "...بدانيم بعضي »«2ديگر از مفسرين گفتهاند :جمله مورد بحث عطف است بر جمله" إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِي
الْأَرْضِ" .و ليكن قول اول ظاهرتر از آيه است .و كلمه" نريد" چه به احتمال اول و چه دوم حكايت حال گذشته است ،يعني
با اينكه مضارع است و معناي" ميخواهيم" را ميدهد ،و ليكن چون در حكايت حال گذشته استعمال شده معناي"
خواستيم" را افاده ميكند.
و جمله" وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً" عطف تفسير است براي" نمن" و همچنين جمالت ديگري كه بعد از آن پي در پي آمده ،همه
منت مذكور را تفسير ميكنند.
و معنايش اين است كه :جوي كه ما موسي (ع) را در آن پروريديم جو علو فرعون در زمين و تفرقه افكني وي در ميان مردم
و استضعاف بني اسرائيل بود ،استضعافي كه به كلي نابودشان ميكرد ،در حالي كه ما خواستيم بر همان ضعيف شدگان از
هر جهت ،نعمتي ارزاني بداريم كه از سنگيني آن گرانبار شوند ،به اين كه خواستيم آنان را پيشوا كنيم ،تا ديگران به ايشان
اقتدا كنند و در نتيجه پيشرو ديگران باشند ،در حالي كه سالها تابع ديگران بودند ،و نيز خواستيم آنان را وارث ديگران در
زمين كنيم ،بعد از آنكه زمين در دست ديگران بود ،و خواستيم تا در زمين مكنتشان دهيم ،به اينكه قسمتي از زمين را ملك
آنان كنيم ،تا در آن استقرار يابند ،و مالك آن باشند ،بعد از آنكه در زمين هيچ جايي نداشتند ،جز همان جايي كه فرعون
ميخواست آنان را در آنجا مستقر كند و خواستيم تا به فرعون پادشاه مصر و هامان وزيرش و لشكريان آن دو از همين
مستضعفين ،آن سرنوشت را نشان دهيم كه از آن بيمناك بودند ،و آن اين بود كه روزي بني اسرائيل بر ايشان چيره شوند ،و
ملك و سلطنت و مال و ثروت و رسم و سنت آنان را از دستشان بگيرند ،هم چنان كه خودشان
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ماده" مكن" به نقل از خليل.
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
در باره موسي و برادرش (ع) روزي كه به سوي ايشان گسيل شدند ،گفتند كه:
"يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَ يَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلي" «».1
اين آيه شريفه نقشهاي را كه فرعون براي بني اسرائيل در سر ميپروراند تصوير نموده است ،و آن نقشه اين بود كه از بني
اسرائيل حتي يك نفر نفسكش در روي زمين باقي نگذارد ،و اين نقشه را تا آنجا به كار برده بود كه قدرتش به تمامي
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شؤون هستي آنان احاطه يافته و ترسش همه جوانب وجود آنان را پر كرده بود و آن قدر آن بيچارگان را خوار ساخته بود كه
حكم نابودي آنان را ميداد ،البته اين ظاهر امر بود ،و اما در باطن امر اراده الهي به اين تعلق گرفته بود كه آنان را از زير يوغ
وي نجات دهد ،و ثقل نعمتي را كه آل فرعون و آن ياغيان گردنكش را گمراه ساخته بود ،از آنان گرفته و به بني اسرائيل
منتقل كند ،آري اراده الهي چنين بود كه تمامي آن اسباب و نقشههايي را كه عليه بني اسرائيل جريان مييافت ،همه را به
نفع آنان گرداند و آنچه به نفع آل فرعون جريان مييافت به ضرر آنان تمامش كند ،آري خدا حكم ميكند و كسي هم
نيست كه حكمش را به تاخير اندازد.
[الهام به مادر موسي (عليه السالم) :موسي را شير بده و چون بر او ترسيدي در دريايش بيانداز]  .....ص 61 :
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"وَ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّ مُوسي أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ"...
كلمه "اوحينا" صيغه متكلم مع الغير از فعل ماضي باب" ايحاء" است كه به معناي گفتگوي پنهاني است ،و در قرآن كريم
در سخن گفتن خداي تعالي با بعضي از مخلوقاتش استعمال ميشود كه :يا به طور الهام و افكندن مطلبي به دل كسي
صورت ميگيرد ،هم چنان كه در آيه ":بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها" « »7و آيه" وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ" « ،»0و آيه" وَ أَوْحَيْنا
إِلي أُمِّ مُوسي" به اين معنا آمده ،و يا به طور ديگر ،نظير وحي به انبياء و فرستادگان خدا و وحي در غير خداي تعالي از قبيل
شيطان نيز استعمال ميشود ،كه به دوستان خود وحي ميكند و قرآن در آن باره ميفرمايد ":إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلي
أَوْلِيائِهِمْ" «».3
كلمه" القاء" به معناي طرح و افكندن است ،كلمه" يم" به معناي دريا و نهر بزرگ است.
و در اين جمله كه فرمود ":وَ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّ مُوسي" با حذف قسمتي از كلمات،
__________________________________________________
)(1اينان ميخواهند شما را با سحر خود از سرزمينتان بيرون نموده ،و راه و رسم زندگيتان را به دست نابودي و فراموشي
بسپارند .سوره طه ،آيه .30
)(2چون كه پروردگارت به زمين وحي كرده .سوره زلزال ،آيه .3
)(3پروردگارت به زنبور عسل وحي كرد .سوره نحل ،آيه .32
)(4سوره انعام ،آيه .171
ترجمه الميزان ،ج ،13ص11 :
ايجاز (و مختصر گويي) به كار رفته ،و تقدير كالم چنين است ":حبلت ام موسي به و وضعته و اوحينا اليها  "...يعني در
حالي كه شدت و بيچارگي بني اسرائيل به اين حد رسيده بود ،مادر موسي به وي حامله شد( ،و كسي نفهميد) ،و او را زاييد
(باز كسي نفهميد) و ما به مادر او وحي كرديم كه...
و معناي آيه چنين است كه :ما با نوعي الهام به مادر موسي بعد از آنكه او را زاييد گفتيم :به موسي شير بده ،و مادامي كه از
جانب فرعون احتمال خطري نميدهي به شير دادن ادامه بده ،و چون ترسيدي بر او -كه لشكريان فرعون خبردار شوند ،و
او را گرفته مانند هزاران كودك كه همه را كشتند به قتل برسانند -او را به دريا بينداز -كه به طوري كه از روايات بر ميآيد
درياي مذكور همان نيل بوده -و ديگر از كشته شدن او مترس ،و از جدايي او غمگين مشو ،كه ما دوباره او را به تو
برميگردانيم و او را از پيامبران قرار ميدهيم ،تا رسولي به سوي آل فرعون و بني اسرائيل بوده باشد.
پس جمله" إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ" تعليل نهي در" ال تحزني" است ،هم چنان كه جمله" فَرَدَدْناهُ إِلي أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال
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تَحْزَنَ" نيز شاهد بر اين تعليل است .و فرق بين" خوف" و" حزن" از نظر مورد اين است كه :خوف در جايي است كه
احتمال وقوع مكروهي در بين باشد ،ولي حزن در جايي است كه وقوع آن قطعي باشد ،نه احتمالي.
"فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ"
[معناي" خاطئ" و" مخطئ" و مقصود از اينكه فرعون و فرعونيان را در گرفتن موسي از نيل" خاطئين" لقب داد]  .....ص 66 :
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كلمه" التقاط" به معناي برخوردن به چيزي و برداشتن آن است ،بدون اينكه انسان در جستجوي آن باشد ،و از همين باب
است كه به چيزي كه كسي پيدا ميكند" لقطه" ميگويند .و حرف" الم" در جمله" لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً" -به طوري
كه گفتهاند « -»1الم عاقبت است .و كلمه" حزن" -با دو فتحه و" حزن" -با ضمه و سكون -به يك معنا است ،مانند"
سقم" و" سقم" و مراد از حزن علت حزن است ،پس اگر اطالق حزن بر موسي كرده به خاطر مبالغه در سببيت وي براي
اندوه ايشان است.
و كلمه" خاطئين" جمع و اسم فاعل از خطي يخطا خطا (بر وزن علم يعلم علما) است ،هم چنان كه مخطئ اسم فاعل از
باب افعال ،از أخطأ يخطئ اخطاء ميباشد .و فرق بين" خاطئ" و" مخطئ" -به طوري كه راغب گفته -اين است كه:
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .731
ترجمه الميزان ،ج ،13ص17 :
خاطئ به كسي اطالق ميشود كه بخواهد كاري را بكند كه آن را كار خوبي نميداند هم چنان كه در قرآن فرموده ":إِنَّ
قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً" و فرموده ":وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ" به خالف مخطئ ،كه در مورد كسي استعمال ميشود كه بخواهد
كاري را انجام دهد كه آن را كار خوبي ميداند ،ولي صحيح از آب در نميآيد ،و اسم مصدر آن خطا -به دو فتحه -است ،و
در قرآن آمده ":وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً" « »1و معناي جامع بين اين دو لفظ عدول از جهت است « .»7اين بود خالصه گفتار
راغب.
پس اينكه فرمود ":إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ" معنايش اين است كه :فرعون و هامان در آن رفتاري كه
با بني اسرائيل و موسي كردند از ترس سرنگوني ملك و از بين رفتن سلطنتشان به دست ايشان تا به خيال خود مقدرات
الهي را تغيير دهند ،راه خطا پيمودند ،براي اينكه جمع بسياري از كودكان را كه هيچ اثري در انهدام سلطنت نداشتند،
كشتند ،و آن كودكي كه نابودي سلطنت فرعونيان به دست او بود او را از بين همه اطفال استثناء كرده ،و از دريا گرفتند ،و
در دامن خود تربيت كردند.
و معناي آيه اين است كه :آل فرعون موسي را در دريا يافتند ،و از آب گرفتند ،و نتيجه اين كار آن شد كه همين موسي
دشمن و وسيله اندوه آنان شد ،آري فرعون و هامان و لشكريانشان در كشتن فرزندان مردم و زنده نگهداشتن موسي خطا
كار بودند ،آنان خواستند كسي را كه به زودي آنان را نابود ميكند ،نابود كنند ،ولي بازگشتند و او را با كمال جد و جهد حفظ
نموده و در تربيتش مجدانه كوشيدند.
با اين بيان روشن ميشود اينكه :بعضي « »0خاطي بودن فرعونيان را تفسير كردهاند به اينكه فرعونيان گنهكار بودند ،پس
خداي تعالي عقابشان كرد به اين كه دشمن ايشان را در دامن خود ايشان پرورانيد ،ضعيف است.
"وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ ال تَقْتُلُوهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ".
اين آيه شريفه شفاعت و ميانجيگري همسر فرعون را حكايت ميكند كه -در هنگام گرفتن موسي از آب و آوردنش نزد
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[معناي اينكه فرمود ":وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسي فارِغاً  ..... ]"...ص 63 :

"وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسي فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ ال أَنْ رَبَطْنا عَلي قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" كلمه "تبدي" از مصدر"
ابداء" به معناي اظهار است .و كلمه" ربطنا" از ماده" ربط "است ،و ربط بر هر چيز ،بستن آن است ،و در آيه شريفه كنايه
از اطمينان دادن به قلب مادر موسي (ع) است .و مراد از فراغت قلب مادر موسي اين است كه :دلش از ترس و اندوه خالي
شد ،و الزمه اين فراغت قلب اين است كه ديگر خيالهاي پريشان و خاطرات وحشتزا در دلش خطور نكند ،و دلش را
مضطرب نكند و دچار جزع نگردد ،و در نتيجه اسرار فرزندش موسي را كه ميبايست مخفي كند ،اظهار نكند و دشمنان پي
به راز وي نبرند.
ما اين معنا را از اين راه استفاده كردهايم كه :از ظاهر سياق برميآيد كه سبب اظهار نكردن مادر موسي همانا فراغت خاطر
او بوده ،و علت فراغت خاطرش ربط بر قلبش بوده كه خدا سبب آن شده است ،چون به او وحي فرستاد كه ":ال تَخافِي وَ ال
تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ -مترس و غم مخور كه ما او را به تو برميگردانيم...".
__________________________________________________
)(1من محبتي از خودم بر تو افكندم و براي اينكه زير نظرم رشد كني .سوره طه ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
در جمله" إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ ال  "...كلمه" ان" مخففه از مثقله است ،يعني همانا نزديك بود كه وي پرده از راز برداشته
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فرعون آنجا بوده -خطاب به فرعون ميكند و ميگويد:
"قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ" يعني اين كودك نور چشم من و تو است ".ال تقتلوه -او را نكشيد" در
__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه .27
)(2مفردات راغب ،ماده" خطا".
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .731
ترجمه الميزان ،ج ،13ص10 :
اين جمله خطاب به عموم ميكند ،چون افرادي كه در كشتن اطفال به عنوان سبب ،مباشر ،آمر و مامور شركت داشتهاند،
بسيار بودهاند.
و همانا همسر فرعون كالم مزبور را ،به خاطر اين كه خداوند محبت موسي را در قلب وي افكنده بود ،گفت .و لذا ديگر
اختياري در كف او نماند ،و چارهاي نيافت جز اينكه نخست بال و كشتن را از او بگرداند ،و سپس پيشنهاد فرزندي او را بكند،
كه خداي تعالي در جاي ديگر اين جريان را يكي از منتهايي دانسته كه به موسي كرده است ،فرموده ":وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ
مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُصْنَعَ عَلي عَيْنِي" «».1
"عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً" -اين جمله را وقتي گفت كه آثار جاللت و سيماي جذبه الهي را در او بديد ،و از اين جمله
كه گفت ":أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً "معلوم ميشود فرعون و همسرش پسري نداشتند.
"وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "-اين جمله حاليه است ،و معنايش اين است كه :همسر فرعون اين سخن را گفت ،و اين ميانجيگري را
كرد ،و بالي كشتن را از موسي (ع) برگردانيد ،در حالي كه او و مخاطبينش نميدانستند چه ميكنند و حقيقت حال و
سرانجام كار چه ميشود.
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[توضيح آياتي كه تعقيب و مراقبت خواهر موسي (عليه السالم) و باز گردانيده شدن موسي (عليه السالم) به مادر را حكايت ميكند]  .....ص: 15

"وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ،فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" در مجمع البيان گفته ":كلمه" قص" به معناي دنباله جاي
پا و اثر كسي را گرفتن و رفتن است ،و قصه را هم كه به معناي داستانهاي گذشته است ،به همين جهت قصه ميگويند ،كه
دومي در نقل آن از اولي پيروي ميكند .و نيز در معناي جمله" فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ" گفته :يعني وي او را از دور بديد"
«».1
و معناي آيه اين است كه :مادر موسي به خواهر موسي -كه دخترش باشد -گفت:
دنبال موسي را بگير ،ببين چه بر سرش آمد ،و آب ،صندوق او را به كجا برد؟ ،خواهر موسي هم چنان دنبال او را گرفت ،تا
آنكه موسي را از دور ديد كه خدام فرعون او را گرفتهاند ،در حالي كه فرعونيان متوجه مراقبتش نشدند.
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و سر موسي را فاش سازد .و معناي اينكه فرمود:
"لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" اين است كه :ما قلب او را تقويت كرديم تا از كساني باشد كه وثوق و اطمينان به خداي تعالي
دارند ،وثوق به اينكه خدا فرزندش را حفظ ميكند ،و در نتيجه صبر كند و براي او جزع نكند و در نتيجه سر او فاش نگردد.
و مجموع اين جمالت يعني "إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ" تا آخر آيه ،در مقام بيان جمله" وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسي فارِغاً" ميباشد ،و
حاصل معناي آيه چنين است كه :قلب مادر موسي به سبب وحي ،از ترس و اندوهي كه باعث ميشد سر فرزندش فاش
گردد خالي شد ،آري ،اگر ما قلب او را به وسيله وحي تثبيت نميكرديم و وثوق به محافظت خداوند از موسي پيدا نميكرد،
نزديك بود كه سرگذشت فرزندش را با جزع و فزع اظهار نمايد.
و از آنچه گذشت روشن ميگردد اينكه :بعضي از مفسرين در تفسير جملههاي آيه مطالبي غير اين را آوردهاند ،همه ضعيف
است ،مثل آن مفسري « »1كه در جمله ":وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسي فارِغاً" گفته ":يعني قلب مادر موسي وقتي كه شنيد
پسرش به دام فرعون افتاده ،از شدت ترس و حيرت ،خالي از عقل شد" .يا آن مفسر « »7ديگر كه گفته ":قلب مادر موسي
از آن وحيي كه بدو شد فارغ گشت و از ياد آن خالي شد و آن را فراموش كرد" .و يا آن مفسر « »0ديگر كه گفته ":يعني
قلب مادر موسي از هر چيزي غير از ياد موسي خالي گشت ،و خالصه دلش براي موسي فارغ شد" ،زيرا هيچ يك از اين
نظرات از سياق آيه استفاده نميشود.
نظير اين اقوال در ضعف ،قول ديگر « »3آنان است كه گفتهاند :جواب كلمه" لو ال" حذف شده ،و تقدير كالم اين است
كه ":لو ال ان ربطنا علي قلبها البدته و اظهرته" « ،»3و وجه اين تقدير -آن طور كه گفته شده -اين است كه :كلمه" لو
ال" شبيه به ادوات شرط است كه به همين جهت بايد صدر جمله قرار گيرد ،يعني جوابش از خودش جلوتر نيفتد ،اين نكته،
مفسرين نامبرده را وادار كرده كه جواب اين كلمه را در تقدير بگيرند ،تا جلوتر از آن نباشد .و ما در اين مطلب در ذيل آيه"
وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ" « »3مناقشه كرديم -به آنجا مراجعه كنيد.
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،73ص .32
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .737
)(5اگر ما قلب او را محكم نميكرديم هر آينه آن را فاش و ظاهر ميكرد.
)(6سوره يوسف ،آيه .73
ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
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"وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ ،فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ" كلمه "حرمنا" از تحريم
است ،كه در اين آيه به معناي حرام شرعي نيست ،بلكه به معناي تحريم تكويني است ،و معنايش اين است كه :ما او را
طوري كرديم كه از احدي پستان قبول نكرد ،و از مكيدن پستان زنان امتناع ورزيد.
و اينكه فرمود ":من قبل" معنايش اين است كه موسي قبل از آنكه خواهرش نزديك شود از مكيدن پستان زنان امتناع
ورزيده بود ،و كلمه" مراضع" -به طوري كه گفتهاند -جمع" مرضعه است" يعني زن شيرده.
"فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ" -اين جمله تفريع بر مطالب قبل است ،چيزي كه هست
از سياق برميآيد كه در اينجا چيزي حذف شده ،گويا فرموده ":و حرمنا عليه المراضع غير امه من قبل ان تجيء اخته فكلما
اتوا له بمرضع لترضعه لم يقبل ثديها فلما جاءت اخته و رأت الحال قالت عند ذلك الل فرعون هل ادلكم علي اهل بيت
يكفلونه لنفعكم و هم له ناصحون -يعني ما قبل از آنكه خواهر موسي برسد زنان شيرده را بر او حرام كرديم ،و طوري
كرديم كه پستان غير مادرش را نگيرد ،در نتيجه هر چه زن شيرده آوردند پستانش را قبول نكرد ،همين كه خواهرش آمد ،و
وضع را بديد ،به آل فرعون گفت :آيا ميخواهيد شما را به خانداني راهنمايي كنم كه آنان تكفل و سرپرستي اين كودك را
به نفع شما به عهده بگيرند؟ خانداني كه خيرخواه وي باشند".
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]737
ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
"فَرَدَدْناهُ إِلي أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" اين آيه با حرف فايي كه بر
سرش آمده تفريع بر مطالب قبل شده ،البته با مطالبي كه در آيه نيامده ،ولي سياق بر آن داللت دارد ،و حاصل معنايش اين
است كه :خواهر موسي گفت :آيا شما را راهنمايي كنم بر اهل بيتي چنين و چنان؟ پس فرعونيان پيشنهادش را پذيرفتند ،و
او ايشان را راهنمايي به مادر موسي كرد ،پس موسي را تسليم مادرش كردند ،در نتيجه او را با اين نقشهها به مادرش
برگردانيديم.
"كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ  -"...اين جمله تعليل و بيان علت اين است كه چرا او را به مادرش برگردانديم .و مراد
از كلمه" لتعلم -تا بداند" اين است كه با مشاهده فرزندش يقين پيدا كند ،و تحقق وعده خدا را به چشم ببيند ،چون مادر
موسي قبل از اين جريان وعده خدا را شنيده بود ،و ميدانست كه وعده او حق است ،و ايمان به آن نيز داشت ،ولي ما موسي
را به او برگردانديم تا با ديدن او يقين به حقانيت وعده خدا كند.
و مراد از" وعده خدا" تنها وعده برگرداندن موسي نيست ،بلكه مطلق وعده الهي است ،به دليل اينكه فرموده" وَ لكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ -ولي بيشتر مردم نميدانند" يعني يقين پيدا نميكنند ،و غالبا در وعدههاي خدا گرفتار شك و ريبند ،و
دلهايشان مطمئن به آن نيست و حاصل معناي آيه اين است كه :مادر موسي با مشاهده حقانيت اين وعدهاي كه خدا به او
داد ،يقين پيدا كرد ،به اينكه مطلق وعدههاي خدا حق است.
و چه بسا بعضي « »1از مفسرين گفتهاند كه :مراد از وعده خدا ،مطلق وعدههاي او نيست ،بلكه همان وعده برگرداندن
موسي است به مادرش ،كه در آيه قبلي آمده بود .ولي اين تفسير با جمله" و لكن  ،"...به بياني كه گذشت نميسازد.
"وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوي آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ"" بلوغ اشد" به معناي اين است كه :انسان آن
قدر زنده بماند و عمر كند تا نيروهاي بدنش به حد قوت و شدت برسد ،و اين غالبا در سن هجده سالگي صورت ميگيرد .و
كلمه" استوي" از "استواء" است ،كه به معناي اعتدال و استقرار ميباشد ،پس استواء در حيات ،به معناي اين است كه:
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آدمي در كار زندگياش استقرار يابد و اين در افراد ،مختلف است ،بيشتر بعد از بلوغ اشد يعني بعد از هجده سالگي حاصل
ميشود .و ما در سابق در باره بقيه الفاظ آيه
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص .701
ترجمه الميزان ،ج ،13ص12 :
يعني داده شدن حكم و علم و نيز در باره احسان در چند جا از اين كتاب بحث كرديم.
بحث روايتي [چند روايت در ذيل آيه ":وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا  "...و جري و تطبيق آن بر ائمه اهل بيت (عليهم
السالم)]  .....ص 67 :
اشاره
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در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه ،ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،از علي بن ابي طالب (ع) ،روايت كردهاند كه در ذيل آيه" وَ
نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ" ،فرموده ":مستضعفين في االرض" عبارتند از :يوسف و فرزندانش «».1
مؤلف :شايد مراد همان بني اسرائيل باشند و گر نه ظهور آيه در خالف معناي مزبور روشن است.
و در معاني االخبار به سند خود از محمد بن سنان ،از مفضل بن عمر ،روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) شنيدم،
ميفرمود :رسول خدا (ص) نگاهي به علي و حسن و حسين (ع) كرد و گريست و فرمود :شما بعد از من مستضعف خواهيد
شد ،مفضل ميگويد عرضه داشتم معناي اين كالم رسول خدا (ص) چيست؟ فرمود :معنايش اين است كه :بعد از من شما
اماميد ،چون خداوند عز و جل ميفرمايد ":وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ
الْوارِثِينَ" .پس اين آيه تا روز قيامت در باره ما جريان دارد و اين پيشوايي تا روز قيامت در ما جاري است «».7
مؤلف :در اين كه آيه مذكور در باره ائمه اهل بيت (ع) است ،روايات بسياري از طريق شيعه رسيده است ،و از اين روايت
برميآيد كه همه روايات اين باب از قبيل جري و تطبيق مصداق بر كلي است.
و در نهج البالغه فرموده :دنيا بعد از همه سركشيهايش سرانجام زير بار ما خواهد رفت و رو به ما خواهد نمود همانند
شتري كه در آغاز بچه خود را شير نميدهد و لگدپراني ميكند و سرانجام به وي ميل و عطوفت ميكند آن گاه اين آيه را
تالوت فرمود ":وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ" «».0
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّ مُوسي  "...گفته ،پدرم از حسن بن
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .173
)(2معاني االخبار ،ص .22
)(3نهج البالغه صبحي الصالح ،ص .333
ترجمه الميزان ،ج ،13ص12 :
محبوب ،از عالء بن رزين ،از محمد بن مسلم ،از ابي جعفر امام باقر (ع) ،برايم حديث كرد كه فرمود :وقتي مادرش به او
حامله شد ،اثر حملش ظاهر نگشت تا هنگام زاييدنش ،و فرعون زناني از قبط را مامور كرده بود بر زنان بني اسرائيل ،تا آنان
را زير نظر بگيرند كه كداميك حامله است تا گزارش دهند ،و اين بدان جهت بود كه به او خبر رسيد كه بني اسرائيل
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گفتهاند :فرزندي در ميان ما به وجود ميآيد به نام" موسي بن عمران" ،كه طومار زندگي و حكومت فرعون و يارانش به
دست او درهم ميپيچد در آن هنگام فرعون سوگند خورد كه از اين به بعد هر فرزند پسر كه براي آنان به دنيا آيد او را
ميكشم ،تا آنچه آنان ميخواهند نشود ،و به همين منظور در ميان مردان و زنان ايشان جدايي انداخت و مردان را زنداني
كرد.
[روايتي متضمن داستان تولد موسي (عليه السالم) و به رود انداخته شدن او و  ..... ]...ص 68 :
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و بعد از آنكه مادر موسي او را زاييد ،نگاهي پر از غم و اندوه به وي كرد و گريست و گفت :حيف از اين پسر كه هم اكنون
كشته ميشود ،و او را ذبح ميكنند ،ولي خداي تعالي دل آن زن را كه موكل بر او بود به سوي موسي معطوف ساخت و او را
نسبت به او عطوف و مهربان كرد .پس به مادر موسي گفت :چرا رنگت زرد شد؟ گفت :براي اينكه ميترسم بچهام را ذبح
كنند ،آن زن گفت مترس ،از سوي ديگر موسي به حكم خداي تعالي چنان بود كه احدي او را نميديد مگر آنكه عالقمند و
دوستدارش ميشد هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي -محبتي از خودم بر تو افكندم" «».1
به همين سبب زن قبطي كه موكل بر مادر موسي بود دوستدار و عالقهمند به وي شد ،و خداوند تابوت را بر مادر موسي
نازل كرده ،ندايش داد كه كودك را در آن تابوت (صندوق) بگذار ،و به دريا بيفكن "،وَ ال تَخافِي وَ ال تَحْزَنِي" مترس و
غمناك مباش كه ما او را به تو باز ميگردانيم و از مرسلين قرارش خواهيم داد ،پس مادر موسي او را در تابوت نهاده و درب
آن را محكم بست ،و به رود نيل افكند.
از سوي ديگر فرعون در ساحل رود نيل قصري داشت ،كه براي تفريح بدانجا ميرفت و آن روز در آن قصر بود ،و همسرش
آسيه نيز با او بود ،كه در ضمن تماشا ناگهان چشمش به يك سياهي افتاد كه بر روي آب بود و امواج دريا و باد با آن بازي
ميكرد ،و پايين و بااليش ميبرد ،سياهي هم چنان نزديك شد ،تا به درب قصر رسيد .فرعون دستور داد آن صندوق را از
آب گرفته و نزدش بردند ،همين كه درب آن را باز كرد ديد كه كودكي در ميان آن است بي درنگ گفت :اين يكي از
كودكان اسرائيلي است ،ولي تا خواست اقدام به قتل او بكند خداي تعالي
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص12 :
محبت او را در دلش افكند ،محبتي بسيار شديد ،و همچنين قلب آسيه را نيز مجذوب او ساخت.
فرعون خواست او را به قتل برساند ،آسيه گفت :او را نكشيد شايد ما را سود ببخشد ،و يا اصال او را پسر خود بگيريم ،و هيچ
خبر نداشتند كه اين كودك موسي است «1».
در مجمع البيان در ذيل جمله ":قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ ال تَقْتُلُوهُ" از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود :به آن كس كه به
حرمتش سوگند ميخورند سوگند ،اگر آن طور كه آسيه موسي را قرة العين خود دانست فرعون نيز ميدانست خدا او را هم
مانند همسرش هدايت ميكرد ،و ليكن او به خاطر آن شقاوتي كه خدا برايش نوشته بود امتناع ورزيد «».7
و در معاني به سند خود از محمد بن نعمان احول ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ
اسْتَوي" فرمود :بلوغ اشدش هجده سالگي بود ،و استوايش روييدن محاسنش «».0
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .103
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)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .731
)(3معاني االخبار ،ص  773ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص73 :
[سوره القصص ( :)88آيات  65تا  ..... ]86ص 81 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 81 :

روزي در هنگامي كه مردم سرگرم بودند از كاخ فرعون كه دور از شهر بود بيرون آمده داخل شهر شد ،در شهر به دو نفر
برخورد كرد كه يكديگر را كتك كاري ميكردند يكي از بني اسرائيل بود و يكي ديگر از قبطيان ،آنكه از پيروان موسي بود
موسي را به كمك طلبيد تا شر قبطي را از او بگرداند ،موسي مرد
ترجمه الميزان ،ج ،13ص71 :
قبطي را بزد اما زدن همان و افتادن و مردن قبطي همان .موسي با خود گفت :اين از عمل شيطان بود كه او دشمني است
گمراه كننده و آشكار ().13
گفت پروردگارا من به خود ستم كردم اثر اين جرم را محو كن و خدا هم اثر آن را محو كرد آري خدا آمرزنده مهربان است
().13
موسي گفت پروردگارا به خاطر اين نعمت كه به من ارزاني داشتي تا آخر عمرم هرگز پشتيبان مجرمين نميشوم ().12
فرداي آن روز در شهر نگران ميگشت كه ناگهان همان شخص ديروزي را ديد كه داشت او را به ياري ميطلبيد و از دور
صدايش ميزد موسي به او گفت :تو گمراهي آشكاري ().12
همين كه خواست دست به دشمن او و دشمن خودش بيازد مرد گفت :اي موسي ميخواهي مرا هم بكشي آن چنان كه
ديروز كسي را كشتي ،معلوم ميشود تو جز اين بنايي نداري كه در زمين جباري كني و نميخواهي از صلح جويان باشي
(19).
و از آخر شهر (كه قصر فرعون در آنجا بود) مردي دوان دوان بيامد و گفت :اي موسي درباريان مشورت ميكردند كه تو را
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وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلي حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِالنِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ
عَلَي الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسي فَقَضي عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ( )13قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ
نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( )13قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ )(17فَأَصْبَحَ فِي
الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ( )12فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسي أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِالَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَ ما تُرِيدُ
أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ()12
وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ يَسْعي قالَ يا مُوسي إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ( )73فَخَرَجَ
مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ()71
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بكشند بيرون شو كه من از خيرخواهان توام ().73
موسي نگران از شهر خارج شد و گفت :پروردگارا مرا از شر مردم ستمگر نجات ده ().71
بيان آيات [فصل دوم از داستان موسي (عليه السالم) :حوادث بعد از بلوغ و بيرون رفتن از مصر به سوي مدين و  ..... ]...ص 86 :
اشاره

[مراد از اينكه موسي (عليه السالم) بعد از قتل (خطاي) مرد قبطي گفت ":هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ" و استغفار كرد]  .....ص 88 :
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اين آيات فصل دوم از داستان موسي (ع) را بيان ميكند ،و در آن ،قسمتي از حوادث را كه بعد از رسيدنش به حد بلوغ پيش
آمده ،و به بيرون شدنش از مصر و رفتنش به سوي مدين انجاميد ،ذكر ميفرمايد.
"وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلي حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها"...
ترديدي نيست در اينكه آن شهري كه موسي بي خبر اهل آن وارد آن شد همان شهر مصر بوده ،و تا آن روز داخل مصر
نشده بود ،چون نزد فرعون زندگي ميكرده ،و از آن استفاده ميشود كه قصر فرعون در خارج شهر مصر بوده ،و موسي از
آن قصر بيرون شده ،و بدون اطالع مردم شهر به شهر وارد شده ،مؤيد اين احتمال جمله "وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ
يَسْعي" است ،كه در چند آيه بعد است ،و ميرساند آن كسي كه به شهر آمد و به موسي (ع) اعالم خطر كرد كه درباريان
دارند براي كشتنت مشورت ميكنند ،از بيرون شهر آمد.
و منظور از هنگام غفلت مردم شهر ،وقتي است كه مردم دكانها و بازارها را تعطيل ترجمه الميزان ،ج ،13ص77 :
ميكردند ،و به خانهها ميرفتند ،و خيابانها و كوچهها خلوت ميشد ،مانند هنگام ظهر و وسطهاي شب.
"فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِالنِ" -يعني در شهر دو مرد را ديد كه با يكديگر مخاصمه ميكردند و يكديگر را كتك ميزدند و
خالصه كلمه" اقتتال "در اينجا به معناي كشتن يكديگر نيست ،بلكه به معناي زدن يكديگر است" هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا
مِنْ عَدُوِّهِ" اين جمله حكايت حال است ،كه واقعه را مجسم ميسازد ،و بيان ميكند كه يكي از آن دو نفر اسرائيلي ،و از
پيروان دين موسي ،و يكي ديگر قبطي و دشمنش بود ،اما اينكه گفتيم يكي از آن دو پيرو دين موسي بوده جهتش اين است
كه :آن روز بني اسرائيل در دين منتسب به آباي خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب (ع) بودند ،هر چند كه از دين آن بزرگواران
در آن روز جز اسم چيزي نمانده بود ،و بني اسرائيل رسما تظاهر به پرستش فرعون ميكردند ،و اما اينكه گفتيم دومي قبطي
و دشمن موسي بود ،جهتش اين است كه آن روز قبطيان با بني اسرائيل دشمني ميكردند ،و شاهد اينكه اين مرد دشمن،
قبطي بوده اين است كه :قرآن كريم از موسي حكايت ميكند كه گفت ":وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ" «».1
"فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَي الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ".كلمه" استغاثه" به معناي" استنصار" است ،چون" غوث" به معناي
نصرت است ،و معناي جمله اين است كه :مرد اسرائيلي از موسي خواست تا او را عليه دشمنش كمك كند.
"فَوَكَزَهُ مُوسي فَقَضي عَلَيْهِ" -ضمير در" وكزه" و" عليه "به آن مرد قبطي و دشمن بر ميگردد .و كلمه" وكز" -به
طوري كه راغب و ديگران گفتهاند -به معناي طعن و دفع و زدن با تمامي كف دست ميباشد « .»7و كلمه" قضاء" به
معناي حكم است ،و اگر با حرف" علي" متعدي شود ،و گفته شود "قضي عليه" كنايه از اين است كه با مردنش از كارش
فارغ شد و معناي جمله اين است كه :موسي (ع) آن دشمن را با تمام كف دست و مشت زد و يا دفع كرد و او هم مرد .از
همين تعبير استفاده ميشود كه :قتل مزبور عمدي نبوده ،زيرا اگر عمدي بود به جاي" وكزه" ميفرمود ":فقتله".
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"قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ "-لفظ" هذا" اشاره به آن كتككاري است ،كه در ميان آن دو مخاصم
واقع شده ،و منجر به مرگ آن قبطي شده بود ،و اينكه آن را به نوعي نسبت به عمل شيطان نسبت داد ،و صريحا نفرمود"
اين عمل شيطانست" بلكه فرمود:
__________________________________________________
)(1و ايشان را بر من گناهي است ميترسم مرا بكشند .سوره شعراء ،آيه .13
)(2مفردات راغب ،ماده" وكز".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص70 :
"اين از عمل شيطانست" ،و با در نظر گرفتن اينكه كلمه" من" ابتدايي است ،و معناي جنس و يا منشا بودن را ميرساند،
اين معنا را افاده ميكند كه :اين كتك كاري كه در ميان آن دو اتفاق افتاده بود ،از جنس عملي است كه به شيطان نسبت
داده ميشود ،و يا از عمل شيطان ناشي ميگردد ،چون شيطان است كه در ميان آن دو عداوت و دشمني افكنده و به
كتككاري يكديگر وادارشان كرده است و كار بدانجا منجر شد كه موسي مداخله كرد .و مرد قبطي به دست او كشته شد ،و
موسي دچار خطر و گرفتاري سختي گرديد .آري موسي ميدانست كه اين جريان پنهان نميماند ،و به زودي قبطيان عليه او
ميشورند .و اشراف و درباريان و فرعون از او و از هر كسي كه در جريان مزبور مداخله داشته ،شديدترين انتقام را خواهند
گرفت.
اينجا بود كه متوجه شد در آن مشتي كه به آن مرد قبطي زد كه اين كار او را در معرض هالكت قرار داد ،اشتباه كرده و اين
وقوع در اشتباه را به خدا نسبت نميدهد ،براي اينكه خداي تعالي جز به سوي حق و صواب راهنمايي نميكند لذا حكم كرد
به اينكه اين عمل منسوب به شيطان است.
و اين عمل (كشتن قبطي) هر چند نافرماني موسي نسبت به خداي تعالي نبود ،براي اينكه اوال خطاي بود نه عمدي ،و ثانيا
جنبه دفاع از مرد اسرائيلي داشت ،و مرد كافر و ظالمي را از او دفع كرد ،و ليكن در عين حال اين طور هم نبوده كه شيطان
در آن هيچ مداخلهاي نداشته باشد ،چون شيطان همان طور كه از راه وسوسه آدمي را به گناه و نافرماني خدا وا ميدارد،
همچنين او را به هر كار مخالف صواب نيز وادار ميكند ،كاري كه گناه نيست ،ليكن انجامش مايه گرفتاري و مشقت است،
هم چنان كه آدم و همسرش را از راه خوردن آن درخت ممنوع ،گرفتار نمود ،و كار آنان را به آنجا كشانيد كه از بهشت
بيرون شوند.
پس در حقيقت جمله" هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ" اظهار انزجار موسي (ع) است از آنچه واقع شد كه آن دو نفر به جان هم
افتادند و او ناگزير به مداخله گرديد و كار به كشته شدن قبطي انجاميد و خالصه ،انزجار از اين گرفتاري سخت و ندامت از
آن است ،و اينكه فرمود ":إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ" اشاره است از آن جناب به اينكه اين كاري كه از او سرزد نوعي ضاللت
است ،كه به شيطان منسوب است ،هر چند كه نافرماني كه موجب مؤاخذه است نبود ،بلكه صرفا اشتباه بود ،ليكن همين
اشتباه هم منسوب به خدا نيست .بلكه منسوب به شيطان است كه دشمن و گمراه كننده آشكار است ،و اين واقعه كار اشتباه
و از سوء تدبير او بود ،كه او را به عاقبت وخيم مبتال ميكرد ،و به همين جهت وقتي فرعون به وي اعتراض
ترجمه الميزان ،ج ،13ص73 :
كرد و گفت ":وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ -تو هماني كه آن كار را كردي ،و نعمت و خوبيهاي مرا در حق
خودت كفران نمودي" ،در پاسخ فرمود ":فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ -من اگر آن كار را كردم ،وقتي كردم كه از گمراهان
بودم" «».1
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"قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" اين جمله اعترافي از آن جناب نزد پروردگارش است به
اينكه :به نفس خود ستم كرده ،چون نفس خود را به خطر انداخته بود ،و از اين اعتراف برميآيد كه درخواست كرده و
گفته ":فَاغْفِرْ لِي" معنايش مغفرت مصطلح ،و آمرزش گناه نيست ،بلكه مراد از آن اين است كه :خدايا اثر اين عمل را خنثي
كن ،و مراد از عواقب وخيم آن خالص گردان ،و از شر فرعون و درباريانش نجات بده ،و اين معنا از آيه" وَ قَتَلْتَ نَفْساً
فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ »" «2به خوبي استفاده ميشود.
و اين اعتراف به ظلم ،و درخواست مغفرت ،نظير همان طلب مغفرتي است كه قرآن كريم از آدم و همسرش حكايت كرده .و
فرموده ":قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ" «».0
[مفاد آيه ":قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ" و وجوهي كه در معناي آن گفته شده است ] .....ص 81 :
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"قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ" بعضي « »3از مفسرين گفتهاند ":حرف" باء" در جمله" بِما
أَنْعَمْتَ" براي سببيت است ،و معنايش اين است كه :پروردگارا به سبب آنچه بر من انعام كردي ،اين عهد براي تو بر عهده
من باشد كه هرگز ياور مجرمين نباشم ،و بنا بر اين معنا ،جمله مورد بحث عهدي است از آن جناب با خداي تعالي".
بعضي»
ديگر گفتهاند ":باء" در جمله مزبور براي قسم است ،كه جواب آن حذف شده ،و معناي آيه اين است كه :سوگند ميخورم به
آن نعمتها كه به من ارزاني داشتي ،كه هر آينه توبه كنم ،و يا امتناع بورزم از اينكه پشتيبان مجرمين باشم".
بعضي»
ديگر گفتهاند كه ":باء" براي قسم هست ولي قسم استعطافي است ،و قسم
__________________________________________________
)(1سوره شعراء ،آيه .73
)(2و كشتي مردي را و ما از اندوهت نجات داديم .سوره طه ،آيه .33
)(3گفتند پروردگارا ما به نفس خود ستم كرديم ،و اگر تو ما را نيامرزي ،و رحم نكني ،به طور مسلم از زيانكاران خواهيم
بود .سوره اعراف ،آيه .70
)(4تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص . [.....]703
(5و )3روح المعاني ،ج  ،73ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص73 :
استعطافي آن سوگندي است كه در انشاء واقع ميشود ،مثل اينكه به كسي بگويي" باللَّه زرني -تو را به خدا سراغم بيا" ،و
معناي آيه بنا بر اين احتمال اين ميشود ،كه :پروردگارا تو را سوگند ميدهم كه بر من عطوفت كني ،و مرا حفظ فرمايي ،تا
در نتيجه پشتيبان مجرمين نباشم.
از ميان اين چند وجه ،وجه اولي بهتر است ،براي اينكه مراد از جمله" بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ" -بنا به گفته اين مفسرين -انعام خدا
به وي است ،يا به اين كه :او را در كودكي از شر فرعون حفظ كرد ،و به مادرش برگردانيد ،و يا به اين كه توبهاش را از قتل
قبطي قبول نمود و او را بخشيد البته بنا بر اينكه از راه الهام يا خواب و امثال آن علم پيدا كرده باشد به اين كه خداي تعالي
او را آمرزيده است و هر يك از اين دو احتمال باشد سوگند او سوگند به غير خداي تعالي بوده ،و معناي كالمش اين ميشود
كه :سوگند ميخورم به اينكه مرا حفظ كردي كه  ...و يا سوگند ميخورم به اينكه مرا آمرزيدي كه  ،...و اين قسم سوگند در
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كالم خداي تعالي سابقه ندارد ،و هيچ معهود نيست كه از كسي حكايت كرده باشد ،كه به غير خود او سوگند خورده باشد ،به
همين جهت است كه گفتيم وجه اول بهتر است ،چون بنا بر وجه اول اصال حرف (باء) براي سوگند نيست ،تا اين اشكال
متوجه شود ".فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ" -بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":مراد از" مجرم" آن كسي است كه غير
خودش را به جرم وادار سازد ،و يا ياري او به جرم كشيده شود ،مانند همان اسرائيلي كه مرد قبطي با او در افتاد ،و ياري
كردن موسي از وي ،موسي را دچار دردسر و ارتكاب جرم ساخت پس در حقيقت در كلمه" مجرمين" در اين جمله ،مجازي
در نسبت به كار رفته ،چون آن مرد اسرائيلي مجرم نبود بلكه سبب شد تا موسي مرتكب جرم شود".
بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد از" مجرمين" فرعون و قوم اوست ،و معناي جمله اين است كه :سوگند ميخورم به
انعامت بر من ،كه توبه كنم ،و ديگر با مصاحبت و مالزمت ياور و كمك كار فرعون و قومش نشوم ،و ديگر -مانند سابق-
نزدش نروم ،و مالزمش نشوم ،و خالصه سياهي لشكرش نگردم".
مفسر ديگر اين وجه را رد كرده به اينكه ":اين وجه هيچ تناسبي با مقام ندارد".
اما آنچه حق مطلب است اين است كه :جمله" رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ" عهد و پيماني است از
سوي موسي كه ديگر هيچ مجرمي را در جرمش كمك
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص73 :
نكند ،تا شكر نعمتهايي را كه به وي ارزاني داشته به جا آورده باشد ،و مراد از "نعمت" -با در نظر گرفتن اينكه قيدي به آن
نزده -واليت الهي است ،زيرا جمله "فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ"
« ،»1شهادت ميدهد بر اينكه" الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" عبارتند از :نبيين و صديقين و شهداء و صالحين.
و اين نامبردگان اهل صراط مستقيمند ،كه به حكم آيه" اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ،صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ" « ،»7از ضاللت و غضب خدا ايمنند و ترتب امتناع از ياري كردن مجرمين ،بر انعام به اين معنا ،ترتب
روشني است ،كه هيچ خفايي در آن نيست.
از همين جا معلوم ميشود كه مراد از" مجرمين" امثال فرعون و درباريان اويند ،نه امثال آن مرد اسرائيلي كه حضرت او را
ياري كرد ،چون نه ياري كردن موسي از اسرائيلي جرم بود و نه سيلي زدنش به قبطي ،تا از آن اعمال توبه كند ،و چگونه
ممكن است مرتكب جرم شده باشد ،با اينكه او از اهل صراط مستقيم است كه هرگز معصيت خداوند نميكنند تا گمراه
شوند و خداوند در قرآن تصريح كرده بر اينكه آن جناب از مخلصاني بوده ،كه شيطان راهي به اغواي آنان ندارد ،و فرموده":
إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا" «».0
و نيز در همين چند آيه قبل تصريح كرد بر اينكه به او حكم و علم داد و او از نيكوكاران و از متقيان بود ،و چنين كسي را
هرگز تعصب فاميلي و يا غضب بيجا گمراه نميكند .و او را به ياري مجرم در جرمش وانميدارد.
و اگر قرآن كلمه" قال" را در حكايت كالم آن جناب سه مرتبه تكرار كرده و فرمود:
"قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ" و" قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي" و" قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ" براي اين است كه :سياق در
اين سه جمله ،مختلف است ،چون در جمله اول حكم و قضاوت او را حكايت كرده و در جمله دوم استغفار و دعايش را .و در
جمله سوم عهد و پيمانش را.
"فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ".
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كلمه" اصبح" را مقيد كرد به" فِي الْمَدِينَةِ" تا داللت كند بر اينكه موسي (ع) بعد از آن جريان ديگر به سوي قصر فرعون
(خانهاي كه تا آن روز از عمرش در
__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه .32
)(2سوره فاتحه ،آيه .2
)(3سوره مريم ،آيه .31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص72 :
آنجا زندگي ميكرد) ،برنگشت ،و شب را در شهر مصر به سر برد .و كلمه" استصراخ "به معناي استغاثه به صداي بلند است،
كه از" صراخ" به معناي صيحه و فرياد مشتق شده ،و كلمه" غوايت" به معناي خطاي از راه راست و صواب است به
خالف "رشد" كه به معني راه راست يافتن است.
و معناي آيه اين است كه :موسي آن شب را در شهر به صبح رسانيد -،و به كاخ فرعون برنگشت -و همه شب را با ترس و
نگراني بسربرد ،و همين كه صبح شد ،دوباره همان مردي كه ديروز او را به ياري خود طلبيد ،با صداي بلند از او ياري
خواست ،كه اينك مرا از چنگال يك قبطي ديگر نجات بده ،موسي از در توبيخ و سرزنش به او گفت :راستي كه تو آشكارا
گمراه هستي ،كه نميخواهي راه رشد و صواب را پيش گيري ،و اين توبيخ بدين جهت بود كه او با مردمي دشمني و مقاتله
ميكرد كه از دشمني و كتك كاري با آنان جز شر و فساد برنميخاست.
"فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسي أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ"...
بيشتر مفسرين «» 1گفتهاند ":ضمير (قال -گفت) به مرد اسرائيلي ،همان كسي كه موسي (ع) را به كمك ميطلبيد،
برميگردد ،براي اينكه مرد اسرائيلي خيال كرده بود موسي با اين توبيخ و عتابش بنا دارد او را مانند قبطي ديروز به قتل
برساند ،لذا از خشم او بيمناك شد ،و گفت :اي موسي آيا ميخواهي مرا بكشي ،همان طور كه ديروز يك نفر را كشتي؟ از
سخن او ،قبطي طرف دعوايش فهميد كه قاتل قبطي ديروز موسي بوده ،لذا به دربار فرعون برگشت ،و جريان را به وي
گزارش داد ،فرعون و درباريانش به مشورت نشستند ،و سر انجام تصميم بر قتل موسي گرفتند.
و اين تفسير به نظر ما نيز تفسير درستي است ،براي اينكه سياق هم بدان شهادت ميدهد ،ليكن بعضيها آيه را چنين
تفسير كردهاند كه ":گوينده اين سخن قبطي بوده ،نه اسرائيلي" و ليكن اين تفسير قابل اعتناء نيست ،و معناي بقيه الفاظ
آيه روشن است.
و در اينكه فرمود ":أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما" تعريضي است به تورات موجود در عصر نزول قرآن ،چون در آن تورات
آمده كه دو طرف مخاصمه در آن روز اسرائيلي بودهاند اين جمله ميفرمايد كه نه ،موسي خواست خشم بگيرد ،بر كسي كه
هم دشمن مرد اسرائيلي بود و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص72 :
هم دشمن خودش ،پس هر دو اسرائيلي نبودهاند و نيز اين جمله تاييد ميكند كه گوينده جمله" اي موسي ميخواهي چنين
و چنان كني" اسرائيلي بوده ،نه قبطي ،براي اينكه سياق اين جمله سياق مالمت و شكايت است.
"وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ يَسْعي قالَ يا مُوسي إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ"...
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كلمه "ياتمرون" از مصدر" ائتمار" مشتق است ،كه به معناي مشورت و خيرخواهي ،و ضد خيانت است .و ظاهرا جمله" مِنْ
أَقْصَي الْمَدِينَةِ" قيد است براي جمله "جاء".
و ظاهر آيه اين است كه :اين ائتمار و مشورت در حضور فرعون و به دستور او صورت گرفته ،و اين مردي كه آمد و به
موسي خبر داد كه تصميم گرفتهاند تو را بكشند ،از همان مجلس آمده ،و قصر فرعون در اقصي و بيرون شهر مصر بوده،
موسي را از تصميم خطرناك آنان خبردار كرد ،و اشاره كرد كه از شهر بيرون شود.
اين استيناسي كه از آيه مورد بحث كرديم ،نظريه سابق را كه گفتيم قصر فرعون و محل سكونتش بيرون شهر بوده ،تاييد
ميكند و معناي آيه روشن است.
"فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" پس از شهر بيرون شد ،در حالي كه ترسان و نگران پشت سر
بود ،گ فت پروردگارا مرا از شر مردم ستمكار نجات بده .و در اين تاييدي است بر اين كه حضرت موسي آن عملش را كه به
خطا مرد قبطي را كشت ،براي خويش جرم نميدانست.
بحث روايتي [(چند روايت در باره آمدن موسي (عليه السالم) به مصر و كشتن مرد قبطي به خطا و اينكه گفت ":هذا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ "...و" رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي")]  .....ص 88 :
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در تفسير قمي ميگويد :موسي هم چنان نزد فرعون با ناز و نعمت زندگي ميكرد ،تا به حد بلوغ و مردي رسيد ،و موسي (ع)
در اين مدت با فرعون گفتگو از توحيد ميكرد ،و فرعون سخت او را از اين سخنها بازميداشت ،تا آنكه تصميم گرفت او را
از بين ببرد ،موسي ناگزير از كاخ او بيرون گشته ،و وارد شهر شد ،در شهر دو نفر را ديد كه يكديگر را كتك ميزدند ،يكي
در دين موسي بود ،و ديگري در دين فرعون ،آن مردي كه در دين موسي بود موسي را به كمك طلبيد ،موسي (ع) او را
كمك كرد ،و دشمنش را سيلي زد ،ولي همين سيلي به زندگي او خاتمه داد ،ناگزير موسي در شهر متواري شد .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص72 :
همين كه فرداي آن روز شد ،دوباره مرد ديروزي را ديد كه گرفتار مردي قبطي شده ،و او را محكم گرفته ،آن مرد دست به
دامن موسي شد ،قبطي وقتي موسي را ديد به او گفت:
آيا ميخواهي مرا هم بكشي همان طور كه ديروز يك نفر را كشتي ،ناگزير اسرائيلي را رها كرده و پا به فرار گذاشت «».1
و در كتاب عيون االخبار به سند خود از علي بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت :من در مجلس مامون حضور يافتم،
وقتي كه امام رضا (ع) هم نزد او بود ،مامون به آن جناب عرضه داشت :يا بن رسول اللَّه آيا اعتقاد تو آن نيست كه انبياء
معصوم از گناهند؟ فرمود :بلي ،عرضه داشت پس بگو ببينم معناي آيه "فَوَكَزَهُ مُوسي فَقَضي عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ" چيست؟ فرمود :موسي (ع) وارد يكي از شهرهاي فرعون شد ،هنگامي وارد شد كه مردم از ورودش غافل بودند،
يعني بين مغرب و عشا بود ،و در همان موقع دو نفر را ديد كه يكديگر را ميزدند ،يكي از پيروانش ،و يكي از دشمنانش،
دشمن را به حكم خداي تعالي دفع كرد ،و لطمهاي به او زد ،كه منجر به مرگش شد ،با خود گفت :اين از عمل شيطان بود،
يعني اين نزاع كه بين اين دو نفر درگرفت نقشه شيطان بود ،نه اينكه كشتن من از عمل شيطان بود "،إنه" ،يعني شيطان
دشمني گمراه كننده و آشكار است.
مامون گفت :بنا بر اين پس چه معنا دارد كه موسي بگويد ":رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي -پروردگارا من به خود ستم
كردم مرا بيامرز"؟
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[سوره القصص ( :)88آيات  88تا  ..... ]88ص 36 :
اشاره

وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسي رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ ( )77وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ َو
وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا ال نَسْقِي حَتَّي يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ ( )70فَسَقي لَهُما ثُمَّ تَوَلَّي
إِلَي الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ( )73فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَي اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ ال تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( )73قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ()73
قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ( )72قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَال عُدْوانَ عَلَيَّ وَ اللَّهُ عَلي ما
نَقُولُ وَكِيلٌ ()72
ترجمه آيات  .....ص 36 :
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امام فرمود :معنايش اين است كه :پروردگارا من خود را در غير آن موقعيتي كه بايد قرار دادم ،كه وارد اين شهر شدم" ،
فَاغْفِرْ لِي" يعني پس مرا از دشمنانت پنهان كن( ،چون غفران به معناي پوشاندن است) تا به من دست نيابند ،و مرا به قتل
نرسانند ،خدا هم" فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -او را از چشم دشمنان پوشانيد ،كه او پوشاننده رحيم است .موسي گفت":
رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ" خدايا به پاس اين نعمت و نيرو كه با يك سيلي يكي از دشمنان را از پا درآوردم و به شكرانه آن تا
زندهام ،پشتيبان مجرمين نخواهم شد ،بلكه با اين نيرو همواره به مجاهدت و مبارزه ايشان برميخيزم تا تو راضي گردي.
"فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ" -آن شب را موسي با ترس و نگراني به صبح رسانيد "،فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهُ" كه ناگهان همان مرد ديروزي باز او را به كمك طلبيد ،و دست به دامنش شد ،موسي گفت :تو براستي مردي
گمراه آشكاري ،ديروز با
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
مردي دعوا كردي ،امروز با اين مرد دعوا ميكني ،سوگند كه تو را ادب خواهم كرد ،و خواست تا بر او خشم بگيرد ،همين
كه با خشم به سوي او كه از پيروان او و دشمن قبطي امروز و قبطي ديروز بود رفت ،گفت :اي موسي آيا ميخواهي مرا
بكشي هم چنان كه ديروز يك نفر را كشتي؟ تو به نظرم به غير اين منظوري نداري كه در زمين جباري باشي ،و تو
نميخواهي اصالحجو بوده باشي .مامون از اين بيان لذت برد و گفت :خدا تو را از جانب انبيايش جزاي خير دهد اي ابا
الحسن «».1
__________________________________________________
)(1عيون االخبار ،ج  ،1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص01 :
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بيان آيات [بيان آيات مربوط به فصل سوم داستان موسي :بيرون شدن از مصر به سوي مدين و مالقات با شعيب (عليه السالم) و
ازدواج با دختر او]  .....ص 38 :
اشاره

اين آيات فصل سوم از داستان موسي (ع) است ،در اين داستان بيرون شدنش از مصر به طرف مدين را آورده كه بعد از
كشتن قبطي از ترس فرعون رهسپار آنجا شد ،و در آنجا با دختر پير مردي كهن سال ازدواج كرد ،و در قرآن كريم نام آن
پير مرد نيامده ،ليكن در روايات امامان اهل بيت (ع) و پارهاي از روايات اهل سنت آمده كه او شعيب ،پيغمبر مدين بوده.
"وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسي رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ "در مجمع البيان آمده كه كلمه" تلقاء" به معناي برابر و
مقابل هر چيز است ،و نيز گفته ميشود :فالني اين كار را از تلقاء خود كرد ،يعني از قبل خود و به داعي نفس خود كرد ،و
كلمه" سَواءَ السَّبِيلِ" به معناي وسط راه ،و يا راه وسط است «».1
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .733
ترجمه الميزان ،ج ،13ص00 :
و كلمه" مدين" -به طوري كه در كتاب مراصد االطالع آمده -نام شهري بوده كه شعيب در آنجا ميزيسته ،و اين شهري
بوده در كنار درياي" قلزم" روبروي "تبوك" كه از تبوك تا آنجا شش منزل مسافت بوده ،و از تبوك بزرگتر ،چاهي هم كه
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و چون موسي متوجه جانب مدين شد گفت اميدوارم كه پروردگارم مرا به راه مستقيم و راست هدايت كند ().77
و چون به آب مدين رسيد مردمي را ديد كه از چاه آب ميكشند و در طرف ديگر دور از مردم دو نفر
ترجمه الميزان ،ج ،13ص07 :
زن را ديد كه گوسفندان را از اينكه مخلوط با ساير گوسفندان شوند جلوگيري ميكردند ،موسي پرسيد چرا ايستادهايد؟
گفتند :ما آب نميكشيم تا آنكه چوپانها گوسفندان خود را ببرند ،و پدر ما پيري سالخورده است ().70
موسي گوسفندان ايشان را آب داده سپس به طرف سايه بازگشت و گفت :پروردگارا من به آنچه از خير بر من نازل كني
محتاجم ().73
چيزي نگذشت كه يكي از آن دو زن كه با حالت شرمگين راه ميرفت به سوي موسي آمد و گفت پدرم تو را ميخواند تا
پاداش آب دادنت را بدهد ،همين كه موسي نزد پير مرد آمد و داستان خود را به او گفت ،پير مرد گفت :ديگر مترس كه از
مردم ستمگر نجات يافتي ().73
يكي از آن دو زن به پدر خود گفت چه خوب است او را اجير كني كه بهترين اجير آن كس است كه هم نيرومند باشد و هم
امين ().73
پير مرد به موسي گفت ميخواهم يكي از اين دو دخترم را به همسريت درآورم در برابر اينكه هشت سال اجيرم شوي ،البته
اگر ده سال كار كني خودت كردهاي و آن دو سال جزو قرارداد ما نيست ،و من نميخواهم بر تو سخت بگيرم و به زودي مرا
خواهي يافت ان شاء اللَّه از صالحان ().72
موسي گفت اين قرارداد بين تو و خودم را قبول دارم ،هر يك از دو مدت هشت سال و ده سال را كه خواستم انجام ميدهم
و تو حق اعتراض نداشته باشي و خدا بر آنچه ميگوييم وكيل است (28).
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[موسي (عليه السالم) در اعمال خود مراقبت شديد داشته و فقط رضاي خدا را در نظر داشته است]  .....ص 31 :

فَسَقي لَهُما ثُمَّ تَوَلَّي إِلَي الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"
موسي (ع) از گفتار آن دو دختر فهميد كه واپس شدن آن دو از آب دادن گوسفندان ،هم به خاطر نوعي تعفف و تحجب آن
دو است و هم به خاطر ستم مردم به آن دو لذا پيش رفت و براي آنان آب كشيد ،و گوسفندان ايشان را سيراب كرد.
"ثُمَّ تَوَلَّي إِلَي الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" -يعني پس از آب دادن گوسفندان برگشت به طرف سايه،
تا استراحت كند ،چون حرارت هوا بسيار زياد بود ،آن گاه گفت ":پروردگارا من به آنچه از خير به سويم نازل كردهاي
محتاجم" و بيشتر مفسرين اين دعا را حمل بر درخواست طعام كردهاند ،تا سد جوعش شود ،بنا بر اين بهتر آن است كه
بگوييم مراد از" ما" در جمله" لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ" .نيروي بدني است ،كه بتواند با آن اعمال صالح و كارهايي كه موجب رضاي
خداست انجام دهد ،مانند دفاع از اسرائيلي ،و فرار از فرعون به قصد مدين ،و آب دادن به گوسفندان شعيب ،و" الم" بر سر
كلمه" ما" به معناي" الي" است.
و اين اظهار فقر و احتياج به نيرويي كه خدا آن را به وي نازل كرده و به افاضه خودش به وي داده ،كنايه است از اظهار فقر
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گوسفندان شعيب از آن آب داده ميشد در همانجا بوده « »1و بعضي « »7ديگر گفتهاند ":اين شهر در هشت منزلي مصر
بوده ،و از قلمرو حكومت فرعون خارج بوده ،و به همين جهت موسي (ع) متوجه آنجا شده است".
و معناي آيه اين است كه :وقتي موسي (ع) بعد از بيرون شدن از مصر متوجه مدين شد ،گفت :از پروردگارم اميدوارم كه مرا
به راه وسط هدايت كند ،و دچار انحراف از آن و ميل به غير آن ،نگشته و گمراه نشوم.
از سياق -به طوري كه مالحظه ميفرماييد -برميآيد كه آن جناب قصد مدين را داشته ،ولي راه را بلد نبوده ،از پروردگارش
اميد داشته كه او را به راه مدين هدايت كند.
"وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ"...
كلمه "تذودان" تثنيه" تذود" است و آن مضارع است از ماده" ذود" ،كه به معناي حبس و منع است ،و مراد از آن ،اين
است كه :آن دو زن گوسفندان خود را از اينكه به طرف آب بروند ،و يا از اينكه با گوسفندان مردم مخلوط شوند ،جلوگيري
ميكردند ،هم چنان كه مراد از كلمه" يسقون" آب دادن به گوسفندان و چهارپايان است و كلمه" رعاء" به معناي چوپان
است ،كه كارش چرانيدن گوسفندان ميباشد.
و معناي آيه اين است كه :وقتي موسي به آب" مدين" رسيد ،در آنجا جماعتي از مردم را ديد كه داشتند گوسفندان خود را
آب ميدادند ،و در نزديكي آنها دو نفر زن را ديد كه گوسفندان خود را از اينكه به طرف آب بروند ،جلوگيري ميكردند،
موسي از راه استفسار و از اينكه چرا نميگذارند گوسفندان به طرف آب بيايند و از اينكه چرا مردي همپاي گوسفندان نيست،
پرسش كرد ،و گفت ":ما خَطْبُكُما"؟ چه ميكنيد؟ گفتند :ما گوسفندان خود را آب نميدهيم تا آنكه چوپانها از آب دادن
گوسفندان خود فارغ شوند ،يعني ما عادتمان اين طور است ،و پدرمان پير مردي سالخورده است ،او نميتواند خودش
متصدي آب دادن به گوسفندان باشد ،و لذا ما اين كار را ميكنيم.
__________________________________________________
)(1مراصد االطالع (المرصد) ص .037
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
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به طعامي كه آن نيروي نازله و آن موهبت را باقي نگهدارد.
از اين بيان روشن ميشود كه موسي (ع) در اعمال خود مراقبت شديدي داشته ،كه هيچ عملي انجام نميداده ،و حتي
ارادهاش را هم نميكرده ،مگر براي رضاي پروردگارش ،و به منظور جهاد در راه او ،حتي اعمال طبيعياش را هم به اين
منظور انجام ميداده ،غذا را به اين منظور ميخورده كه براي جهاد ،و تحصيل رضاي خدا نيرو داشته باشد.
و اين نكته از سراپاي داستان او به چشم ميخورد ،چون بعد از زدن قبطي بالفاصله از اينكه نيرويش صرف ياري مظلوم و
كشتن ظالمي شده ،به عنوان شكرگزاري فرموده ":رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ" و نيز وقتي كه از مصر
بيرون آمد از در انزجار از ستم و ستمكار گفت ":رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" و نيز وقتي كه به راه افتاد از شدت عالقه به
راه حق ،و ترس از انحراف از آن راه ،اظهار اميدواري كرد كه ":عَسي رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ" و باز وقتي كه
گوسفندان شعيب را آب داد ،و به طرف سايه رفت از در مسرت از اينكه نيرويي كه خدا به او داده ،صرف در راه رضاي خدا
شده ،و دريغ از اينكه اين نيرو را از كف بدهد ،و نخوردن غذا آن را سست كند ،گفت ":رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ
فَقِيرٌ" ،و نيز وقتي كه خود را اجير شعيب (ع) كرد و دختر او را به عقد درآورد ،ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
گفت ":وَ اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ خدا بر آنچه در اين قرارداد ميگوييم وكيل است".
و اينكه بعضي از مفسرين" الم" در كلمه" لما" را الم تعليل گرفتهاند ،و نيز اينكه بعضي گفتهاند :مراد از كلمه" خير" خير
ديني ،يعني نجات از ستمكاران است ،بعيد است و سياق ،آن را افاده نميكند ".فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَي اسْتِحْياءٍ"...
ضمير در" احديهما -يكي از آن دو" به كلمه" امرأتين" برميگردد ،و اگر كلمه" استحياء" را نكره ،بدون الف و الم -آورد،
براي رساندن عظمت آن حالت است ،و مراد از اينكه راه رفتنش بر "استحياء" بوده ،اين است كه :عفت و نجابت از طرز راه
رفتنش پيدا بود ،و حرف "ما" در جمله" لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا" مصدريه است ،و به جمله چنين معنا ميدهد كه :پدر ما
تو را ميخواند تا به تو جزاي آب دادنت به گوسفندان ما را بدهد.
جمله" فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ ال تَخَفْ  ،"...اشاره دارد به اينكه شعيب در برخورد با موسي (ع) نخست احوال او
را پرسيده ،و سپس موسي (ع) داستان خود را بدو گفت ،و شعيب به او تسكين نفس داد به اين كه از شر آنان نجات يافته،
چون فرعونيان بر مدين تسلطي نداشتند.
در اين جا استجابت خداوند از آن سه دعايي را كه قبال موسي (ع) كرده بود ،كامل شده ،چون يكي از درخواستهايش اين
بود كه خدا او را از مصر و از شر مردم ستمگر نجاتش دهد ،كه شعيب در اين آيه به وي مژده داد كه نجات يافتي ،دوم از
درخواستهايش اين بود كه اميدوار بود خدا به "سَواءَ السَّبِيلِ" راهنمايياش كند ،كه اين خود به منزله دعايي بود ،و وارد"
مدين" شد درخواست سومش رزق بود ،كه در اينجا شعيب او را دعوت كرد كه مزد آب كشيدنش را به او بدهد ،و عالوه بر
اين خداوند رزق ده سال او را تامين كرد ،و همسري به او داد ،كه مايه سكونت و آرامش خاطرش باشد.
"قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" اينكه" استيجار" را بدون قيد ذكر فرموده ،اين معنا را
ميفهماند كه مراد اين بوده كه موسي (ع) اجير او شود ،در همه حوائج او ،و خالصه قائم مقام خود شعيب باشد ،در همه
كارهايش ،هر چند كه به اقتضاي مقام تنها مساله چراندن گوسفندان به نظر بيايد.
جمله "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  "...در مقام تعليل براي جمله" استاجره "است ،و اين از باب به كار بردن سبب در جاي
مسبب است ،و تقدير آيه چنين است ":يا ابت استاجره النه قوي امين ،و خير من استاجرت هو القوي االمين -اي پدر او را
اجير كن كه مردي نيرومند و ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
امين است ،و معلوم است كه بهترين اجير آن كسي است كه قوي و امين باشد".
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و از اينكه دختر شعيب موسي (ع) را قوي و امين معرفي كرد ،فهميده ميشود كه آن دختر از نحوه عمل موسي (ع) در آب
دادن گوسفندان طرز كاري ديده كه فهميده او مردي نيرومند است ،و همچنين از عفتي كه آن جناب در گفتگوي با آن دو
دختر از خود نشان داد ،و از اينكه غيرتش تحريك شد ،و گوسفندان آنان را آب داد ،و نيز از طرز به راه افتادن او تا خانه
پدرش شعيب چيزهايي ديده كه به عفت و امانت او پي برده است.
از اينجا معلوم ميشود كه :گوينده جمله" يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ  "...همان دختري بوده كه به دستور پدرش رفت و موسي (ع) را
به خانه دعوت كرد ،هم چنان كه روايات امامان اهل بيت (ع) و نيز نظريه جمعي از مفسرين همين را ميگويد.
"قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ"...
در اين آيه شعيب (ع) پيشنهادي به موسي (ع) ميكند ،و آن اينكه خود را براي هشت و يا ده سال اجير او كند ،در مقابل او
هم يكي از دو دختر خود را به همسري به عقد وي درآورد ،البته اين قرارداد عقد قطعي نبوده ،به شهادت اينكه شعيب (ع)
معين نكرده كه كدام يك از آن دو همسر وي باشند.
و از جمله "إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ -يكي از اين دو دخترم" برميآيد كه دختران در آن هنگام حاضر بودهاند ،و معناي جمله"
عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ" اين است كه:
ميخواهم يكي از اين دو دخترم را به نكاحت درآورم ،در مقابل اينكه تو هم خودت را اجير كني براي من در مدت هشت
سال ،و كلمه "حجج" جمع حجة است ،كه مراد از آن يك سال است ،و اينكه سال را حجه خواند به اين عنايت است كه در
هر سال يك بار حج بيت الحرام انجام ميشود.
و از همين جا روشن ميگردد كه مساله حج خانه خدا جزو شريعت ابراهيم (ع) بوده ،و در نزد مردم آن دوره نيز معمول بوده
است.
"فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ" -يعني اگر اين هشت سال را به اختيار خودت به ده سال رساندي ،كاري است كه خودت
زايد بر قرارداد كردهاي ،بدون اينكه ملزم بدان باشي.
"وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ "-شعيب (ع) در اين جمله خبر ميدهد از نحوه كاري كه از او ميخواهد ،و ميفرمايد كه من
مخدومي صالح هستم ،و نميخواهم تو در خدمتگزاري من خود را به زحمت و مشقت اندازي.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص02 :
"سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" -يعني من از صالحين هستم ،و ان شاء اللَّه تو هم اين معنا را در من خواهي يافت،
پس استثناء (ان شاء اللَّه )مربوط به صالحيت او في نفسه نيست ،بلكه متعلق است به دريافت موسي.
"قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَال عُدْوانَ عَلَيَّ وَ اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ" ضمير در" قال" به موسي (ع)
برميگردد ،موسي در پاسخ شعيب (ع) گفت ":ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ" يعني اين قرارداد كه گفتي و شرطها كه كردي ،و اين
معاهده كه پيشنهاد نمودي ثابت باشد بين من و تو ،نه من مخالفت آن كنم ،و نه تو ".أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَال عُدْوانَ عَلَيَّ"
اين جمله بيان آن دو مدتي است كه در كالم شعيب آمده و معين نشده بود ،بلكه به طور مردد گفت :اگر ده سال تمامش
كني خودت كردهاي ،و معناي جمله مورد بحث اين است كه :من خود اختيار دارم كه هر يك از اين دو مدت را بخواهم
برگزينم ،خالصه اين اختيار واگذار به من است ،اگر تنها هشت سال خدمت كردم ،تو حق نداري مرا به بيشتر از آن ملزم
كني ،و اگر ده سال را برگزيدم باز هم نميتواني مرا از آن دو سال اضافي منع كني.
"وَ اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ" -خدا را در آنچه بين خود شرط و پيمان بستند ،وكيل ميگيرد ،كه به طور ضمني او را گواه
هم گرفته ،تا در صورت تخلف و اختالف حكم و داوري بين آن دو با او باشد ،و به همين جهت نگفت خدا شاهد باشد ،بلكه
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گفت وكيل باشد ،براي اينكه شهادت و داوري هميشه با خدا هست ،احتياج به شاهد گرفتن كسي ندارد ،و اما وكيل شدنش
وقتي است كه كسي او را وكيل خود بگيرد مانند يعقوب كه وقتي ميخواست از فرزندانش ميثاق بگيرد كه يوسف را به او
برگردانند -بنا به حكايت قرآن كريم در آيه" فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ" -گفت ":اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ -خداوند بر آنچه
ميگويم وكيل است" «»1
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيات راجع به داستان ورود موسي (عليه السالم) به مدين و مالقات با شعيب (عليه السالم) و ]...
 .....ص 37 :
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در كتاب كمال الدين « »7به سندي كه وي به سدير صيرفي دارد ،از او از امام صادق
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .33
)(2كمال الدين و تمام النعمة ،ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص02 :
(ع)روايت كرده كه در حديثي طوالني فرمود :مردي از اقصاي شهر دوان دوان آمد ،و گفت :اي موسي درباريان در مشورتند
كه تو را به قتل برسانند ،پس بي درنگ بيرون شو ،كه من از خيرخواهان توام ،پس موسي ترسناك و انديشناك از مصر
بيرون شد ،و بدون اينكه مركبي و حيواني و خادمي با خود بردارد ،پستيها و بلنديهاي زمين را پشت سر گذاشت ،تا به
سرزمين مدين رسيد ،در آنجا به درختي رسيد ،و ديد كه در زير آن ،چاهي است ،و مردمي پيرامون چاه هستند ،و آب
ميكشند ،و دو دختر ضعيف هم ديد كه با خود رمهاي گوسفند دارند ،پرسيد شما چرا ايستادهايد؟ گفتند ،پدر ما پيري
سالخورده است و ما دو دختر ناتوانيم ،نميتوانيم با اين مردان بر سر نوبت در بيفتيم ،منتظريم تا آنان از آب كشيدن فارغ
شوند ،ما مشغول شويم .موسي دلش به حال آن دو دختر بسوخت ،پس دلو را از آنان گرفت و به آن دو گفت گوسفندانتان را
نزديك بياوريد ،پس همه آنها را سيراب كرد ،دختران همان صبح زود كه آمده بودند ،برگشتند ،در حالي كه هنوز مردان
برنگشته بودند.
موسي سپس به زير درخت رفت ،و در آنجا نشست ،و گفت :پروردگارا من بدانچه كه به من از خير نازل كردهاي محتاجم .و
روايت كرده كه :اين را وقتي گفت كه حتي به نيم دانه خرما هم محتاج بود ،از سوي ديگر وقتي دختران نزد پدر برگشتند از
آن دو پرسيد امروز چطور به اين زودي برگشتيد؟ گفتند بر سر چاه مردي صالح ديديم ،كه دلش به حال ما سوخت ،و
برايمان آب كشيد ،پدر به يكي از دختران خود گفت ،برو آن مرد را نزد من آور ،يكي از آن دو دختر با حالت شرم و حيا نزد
آن جناب آمد ،گفت پدرم تو را ميخواند تا مزد آب كشيدن تو را به تو بدهد.
روايت كرده كه :موسي به دختر گفت راه را به من نشان بده ،خودت از پشت سرم بيا ،براي اينكه ما دودمان يعقوب به پشت
زنان نگاه نميكنيم ،پس وقتي نزد شعيب آمد و ماجراي خود را بدو گفت شعيب گفت مترس كه از شر مردم ستمكار نجات
يافتي.
آن گاه گفت :من ميخواهم يكي از اين دو دختر را به عقد تو درآورم ،به شرط اينكه تو هم هشت سال ،خودت را اجير من
كني ،اگر اين مدت را به ده سال رساندي اختيار با خود تو است پس روايت فرموده كه :موسي همان ده سال را خدمت كرد،
چون انبياء همواره طرف فضل و تماميت را اختيار ميكنند.
مؤلف :در اين معنا روايتي نيز در تفسير قمي آمده «».1
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__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص . [.....]102
ترجمه الميزان ،ج ،13ص02 :
و در كافي از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمير از شخصي كه نامش را برد ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در
ذيل حكايت كالم موسي كه گفت ":رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" فرمود :منظورش طعام بوده «».1
مؤلف :عياشي هم نظير آن را از حفص از آن جناب روايت كرده ،و عبارت روايت او چنين است ":طعام مقصودش بوده"
« .»7و نيز از ليث از امام باقر (ع) نظير آن را آورده و در نهج البالغه هم مثل آن را فرموده ،يعني فرمود ":به خدا قسم
درخواست چيزي جز ناني كه آن را بخورد نكرد" «».0
و در الدر المنثور است كه :ابن مردويه از انس بن مالك روايت كرده كه گفت:
رسول خدا (ص) فرمود :وقتي موسي براي آن دو دختر آب كشيد و سپس به طرف سايه رفت ،و گفت ":رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ
إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" آن روز موسي به يك مشت خرما محتاج بود «».3
و در تفسير قمي ميگويد :يكي از دو دختر شعيب (ع) به پدر گفت :اي پدر او را اجير خود كن ،چون بهترين اجير آن كسي
است كه قوي و امين باشد ،شعيب در پاسخ گفت :به من گفتي كه قوتش را از آب كشيدنش فهميدي ،كه به تنهايي آن
همه دلو از چاه كشيد ،اما امانتش را از كجا به دست آوردي در پاسخ گفت :از اينجا كه به من گفت :تو پشت سر من بيا ،و
مرا راهنمايي كن ،چون من از دودماني هستم كه به پشت زنان نظر نميكنند ،من از اينجا فهميدم او مردي امين است،
چون همين نظر نينداختن بدنبال زنان ،خود از امانتداري است «».3
مؤلف :نظير اين را صاحب مجمع البيان از علي (ع) روايت كرده «».3
و ني ز در مجمع البيان است كه :حسن بن سعيد ،از صفوان ،از ابي عبد اللَّه امام صادق (ع) روايت كرده ،كه در پاسخ شخصي
كه پرسيد :كدام يك از آن دو دختر بود كه آمد و به موسي (ع) گفت :پدرم تو را ميخواند؟ فرمود :همان دختر كه بعدا با او
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  ،3ص .722
)(2عياشي ،ج  ،7ص .003
)(3نهج البالغه صبحي الصالح ،ص .773
)(4الدر المنثور ،ج  ،3ص .173
)(5تفسير قمي ،ج  ،7ص .102
)(6مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
ازدواج كرد ،يكي ديگر پرسيد .كدام يك از دو مدت را خدمت كرد؟ در پاسخ فرمود :مدت بيشتر را ،يعني مدت ده سال را،
شخص ديگر پرسيد :آيا قبل از ده سال با او عروسي كرد ،يا بعد از آن؟ فرمود :قبل از آن شخص ديگر پرسيد :مگر ميشود
كسي با زني ازدواج كند و شرط كند كه مدت دو ماه مثال براي پدرش خدمت كند ،و آن گاه قبل از تمام شدن دو ماه با
دختر عروسي كند؟ فرمود :موسي ميدانست كه شرط را به اتمام ميرساند ،شخص ديگر پرسيد :از كجا ميدانست؟ فرمود :
ميدانست زنده ميماند تا شرط شعيب را وفا كند «».1
مؤلف :مساله اينكه موسي ده سال خدمت را به اتمام رسانيد ،در الدر المنثور به چند طريق از رسول خدا (ص) نيز روايت شده
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«».7
و در تفسير عياشي ميگويد :حلبي گفته :شخصي از امام صادق (ع) پرسيد :آيا قبل از بعثت رسول خدا (ص) خانه كعبه
زيارت ميشد؟
فرمود :آري ،و تصديق اين معنا در قرآن است ،كه از شعيب (ع) حكايت ميكند كه به موسي (ع) در داستان ازدواجش شرط
كرد هشت حج ،او را خدمت كند ،و فرموده ":عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ" و نفرمود ":علي ان تاجرني ثماني سنين"
«».0
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .733
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .172
)(3تفسير عياشي ،ج  1ص  33ح  22ط االسالميه.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص31 :
[سوره القصص ( :)88آيات  82تا  ..... ]18ص 16 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 18 :
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فَلَمَّا قَضي مُوسَي الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ
مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ( )72فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسي إِنِّي أَنَا اللَّهُ
رَبُّ الْعالَمِينَ ( )03وَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسي أَقْبِلْ وَ ال تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ
الْآمِنِينَ ( )01اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ
إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَالئِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ ( )07قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ()00
وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ( )03قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ
نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَال يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ () 03فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسي بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِالَّ
سِحْرٌ مُفْتَريً وَ ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ ( )03وَ قالَ مُوسي رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدي مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ
الدَّارِ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ( )02وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَي الطِّينِ فَاجْعَلْ
لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلي إِلهِ مُوسي وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ ()02
وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا ال يُرْجَعُونَ () 02فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ
كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ( )33وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ال يُنْصَرُونَ ( )31وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ
الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ()37
ترجمه الميزان ،ج ،13ص37 :
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بيان آيات [بيان آيات مربوط به فصل ديگري از داستان موسي (عليه السالم) :روانه شدن به سوي مصر و مبعوث گشتن و ..... ]...
ص 13 :
اشاره
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پس چون موسي مدت را بسر رسانيد ،همسر خود را برداشت و به راه افتاد ،در راه از سمت طور آتشي از دور ديد به
خانوادهاش گفت :من از دور آتشي احساس ميكنم شما در اينجا باشيد تا شايد از كنار آن آتش خبري كسب نموده و يا از
خود آتش پارهاي بياورم تا شايد خود را گرم كنيد ().72
ولي همين كه نزديك آتش رسيد صدايي از كرانه رود از طرف راست از درختي كه در قطعه زميني مبارك واقع بود برخاست
كه اي موسي به درستي من خداي رب العالمينم ().03
و اين نيز بگفت كه عصايت بينداز ،همين كه موسي عصا را ديد كه به سرعت و شدت به حركت آمد كه گويا در جست و
خيز مار سبك بالي است ،پشت كرد و بگريخت به طوري كه ديگر به پشت سر خود نگاه نكرد ،خطاب رسيد اي موسي بيا و
مترس تو از ايمناني ().01
دست خود در گريبان ببر و بيرون آور در حالي كه سفيد و درخشنده است بدون اينكه درخشندگياش از بدي باشد و دست
بر قلب خود نه تا از ترس آرام گيرد ،اين دو معجزه از پروردگار تو به سوي فرعون و مردم او است ،كه آنان از دير باز مردمي
فاسق بودند ().07
موسي گفت پروردگارا من از آنان كسي را كشتهام لذا ميترسم مرا بكشند ().00
و برادرم هارون از من فصيحتر است او را هم با من و به كمك من بفرست تا مرا تصديق كند كه ميترسم مرا تكذيب كنند
().03
گفت به زودي بازويت را به وسيله برادرت قوي ميكنم و به شما سلطنت و قدرتي ميدهم و به خاطر معجزات من به شما
نرسند ،آري شما و پيروانتان غالبيد (35).
پس چون موسي با معجزات روشن ما به سوي فرعونيان آمد گفتند :اين جز سحري كه به خدا بسته است چيز ديگري
نيست ،و ما از نياكان خود چنين چيزي نشنيدهايم ().03
موسي گفت :پروردگار من به كسي كه به هدايت كردن از ناحيه او آمده داناتر است ،و بهتر ميداند كه خانه آخرت براي چه
كسي است چون ستمگران رستگار نميشوند ().02
فرعون گفت اي بزرگان قوم من غير از خودم معبودي براي شما نميشناسم ،اي هامان برايم بر گل آتش برافروز و آجر
بساز و برجي درست كن باشد كه از معبود موسي اطالعي بيابم و من او را از دروغگويان ميدانم ().02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
فرعون و لشكريانش در زمين بدون حق سركشي كردند و پنداشتند كه به سوي ما برنميگردند ().02
پس ما او و لشكريانش را گرفتيم و در دريا ريختيم پس بنگر كه عاقبت ستمگران چگونه بود ().33
ما آنان را پيشواياني كرديم كه مردم را به سوي آتش دعوت ميكردند و روز قيامت از آن مردم ياوري نخواهند يافت ().31
بعد از رفتنشان هم در دنيا لعنت و در قيامت زشترويي نصيبشان كرديم ().37
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[توضيحي در مورد تكليم خداي تعالي با موسي (عليه السالم) در طور سينا از وراي حجاب" شجرة"]  .....ص 11 :

"فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ"...
در مفردات در معناي كلمه" شاطئ" گفته ":شاطئ الوادي" معنايش كنار وادي است ،و نيز همو گفته :كلمه" وادي" در
اصل به معناي محلي است كه سيالب از آنجا ميگذرد ،و به همين اعتبار شكاف ميان دو كوه را نيز وادي ميگويند ،و جمع
اين كلمه" اوديه" ميآيد « ،»7و كلمه" بقعة" به معناي قطعهاي از زمين است كه به شكل زمينهاي اطرافش نبوده باشد.
و مراد از كلمه" ايمن" جانب راست است ،در مقابل" أيسر" كه به معناي سمت چپ است ،و مقصود در اينجا ايمن و سمت
راست وادي است ،و به آنچه بعضي « »0گفتهاند:
"ايمن از يمن در مقابل شومي است" نبايد اعتناء كرد.
و "بقعة مباركه" قطعه و نقطه مخصوصي است از (كناره سمت راست وادي) كه در آن درختي قرار داشته كه نداي يا موسي
از آن درخت برخاسته ،و مبارك بودنش به همين خاطر است ،كه نداي الهي و تكلم او با موسي در آن جا واقع شد ،و از اين
راه شرافتي يافت ،و موسي به خاطر همين شرافت و قداست مامور شد كفش خود را بكند ،هم چنان كه فرمود:
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اين آيات فصل ديگري از داستان موسي (ع) است ،كه در آن ،اجمالي از حركت آن جناب با خانوادهاش از مدين به طرف
مصر ،و مبعوث شدنش به رسالت به سوي فرعون و قوم او ،براي نجات دادن بني اسرائيل ،و تكذيب آنان رسالت وي را ،و
سرانجام غرق شدنشان را در دريا آورده ،تا آنكه در آخر داستانش منتهي ميشود به نزول تورات ،كه گويا منظور از بيان قصه
همين قسمت آخر است.
فَلَمَّا قَضي مُوسَي الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً...".
مراد از" قضاء اجل" به سر بردن مدت مقرر است ،كه مراد از آن در آيه اين است كه :موسي آن مدتي را كه قرار گذاشت
براي شعيب خدمت كند ،به سر رسانيد ،كه در روايت گذشته ديديم فرمودند مدت طوالنيتر را به سر رسانيد .و كلمه"
آنس" از مصدر" ايناس" است ،كه به معناي ديدن و به چشم خوردن چيزي است و كلمه "جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ" به معناي
پارهاي از آتش است ،و كلمه" تصطلون" از مصدر" اصطالء" است ،كه به معناي گرم شدن به آتش است.
سياق آيه شهادت ميدهد كه اين جريان در شب واقع شده ،و گويا شبي بسيار سرد بوده ،و نيز برميآيد كه موسي (ع) و
همراهانش راه را گم كرده بودند ،در چنين شرايطي موسي (ع) از طرف طور كه در آن نزديكيها بوده آتشي به چشمش
ميخورد ،به اهل خود دستور ميدهد همانجا بمانند ،تا او برود به طرف آنچه به چشمش خورده ،شايد در آنجا انساني ببيند،
و از او بپرسد راه كجا است ،و يا آنكه پارهاي آتش گرفته بياورد ،تا با آن گرم شوند ،در سوره" طه" به جاي اين عبارت
كه ":لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ -
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
شايد از آنجا خبري از راه برايتان بياورم" .عبارت" لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ ،أَوْ أَجِدُ عَلَي النَّارِ هُديً -شايد از آن برايتان
پارهاي بياورم و يا بر كنار آتش راهنمايي شوم" « »1آمده و اين تعبير بهترين دليل است بر اينكه اين كاروان در آن شب راه
را گم كرده بودند.
و همچنين اينكه به اهلش خطاب ميكند كه ":اينجا باشيد  ،"...شاهد است بر اينكه غير از همسرش كس ديگري هم با او
بوده ،و لذا تعبير به جمع آورده (باشيد) ،و اگر تنها همسرش با او بود ميگفت ":تو اينجا بباش" .و در تورات در سفر خروج،
اصحاح چهارم ،آيه  ،73آمده كه موسي در اين سفر همسرش و فرزندانش را همراه داشته...
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"فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُويً" «».3
اين آيه شريفه بدون ترديد داللت دارد بر اينكه درخت مزبور به وجهي مبدأ آن نداء و آن گفتگو بوده ،چيزي كه هست اين
نيز مسلم است كه درخت سخن نگفته ،بلكه سخن سخن خدا و قائم به او بوده ،نه قائم به درخت ،همان طور كه كالم ما
آدميان قائم است
__________________________________________________
)(1سوره طه ،آيه .13
)(2مفردات راغب ،ماده" شطا".
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .20
)(4نعلين خود بكن كه تو در وادي مقدس طوايي .سوره طه ،آيه .17
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
به خود متكلم ،پس در حقيقت درخت حجابي بود كه خداي تعالي از وراي آن با موسي سخن گفت ،البته اين احتجاب به
معنايي بوده كه اليق ساحت قدس او باشد ،احتجابي كه با احاطه او بر هر چيز منافات نداشته باشد ،هم چنان كه آيه" وَ ما
كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ» ،" «1نيز سخن گفتن خدا با يك
فرد بشر را منحصر كرده به طريق وحي ،يا از پشت حجاب.
و از همين جا ضعف اين تفسير كه بعضي « »7گفتهاند ":درخت محل كالم بوده ،چون كالم از مقوله عرض است ،و محتاج
است به محلي كه قائم بدان باشد" روشن ميگردد.
و همچنين اينكه بعضي « »0ديگر گفتهاند :اين نحوه تكلمي كه خدا با موسي كرد عاليترين مرتبه تماس خدا با انبياء (ع)
است ،چون بدون واسطه با وي سخن گفته ،و موسي بدون واسطه سخن او را شنيده وجه فساد اين تفسير اين است كه :در
اين جريان نيز سخن گفتن خداي تعالي بدون واسطه نبوده ،چون -گفتيم -كالم خدا از ما وراي حجاب بود ،و حجاب در
اين تكلم درخت بود ،كه واسطه شد ميان موسي (ع) و خداي تعالي ،و ظاهر آيه شوري اين بود كه تكلم كردن خدا با خلق
خود به يكي از سه نحو است ،يكي به وسيله رسول و مبلغ ،دوم از وراي حجاب ،سوم كه عاليترين مراحل تكلم است تكلم
بدون واسطه و بدون حجاب است.
"أَنْ يا مُوسي إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ" -كلمه" أن" در اين جمله تفسيريه است ،و در آن از ذات متعالي كه نامش اللَّه
است خبر ميدهد ،و او را به وصف وحدانيت و يكتايي در ربوبيت توصيف ميكند ،و شرك را به همه انواعش به طور مطلق
از او نفي ميكند ،به اين بيان كه وقتي او را به ربوبيت براي همه عالميان ستود ،و با در نظر گرفتن اينكه" رب" به معناي
مالك و مدبر ميباشد ،و مستحق است كه مملوكهايش او را پرستش كنند ،ديگر چيزي از عالميان را باقي نگذاشته كه
مربوب غير او باشد ،در نتيجه ديگر ربي غير از او باقي نمانده ،و معبودي سواي او نيست.
پس در آيه شريفه اجمال آن مطالبي است كه در سوره طه تفصيلش آمده ،و اين ندايي كه در آيه مورد بحث به طور اجمال
به معارف سهگانه توحيد و نبوت و معاد اشاره ميكند ،در آنجا آنها را از يكديگر جدا كرده ،در باره توحيد فرموده ":إِنَّنِي أَنَا
اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي"،
__________________________________________________
)(1هيچ بشري را نميرسد كه خدا با او تكلم كند ،مگر از طريق وحي ،يا از وراي حجاب ،يا اينكه رسولي بفرستد پس او به
اذن خود هر چه بخواهد وحي ميكند .سوره شوري ،آيه . [.....]31
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[وجوه مختلف در معناي جمله ":وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ  "...در خطاب خداوند به موسي (عليه السالم)]  .....ص 11 :

"وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ"...
كلمه" رهب" -به فتحه راء و سكون هاء -و همچنين" رهب" -به دو فتحه -و نيز" رهب" -به ضمه راء و سكون هاء-
همه به معناي ترس است .و كلمه" جناح" -به قول بعضي « -»0به معناي دست ،و -به قول بعضي ديگر -به معناي بازو
است.
بعضي « »3از مفسرين گفتهاند ":مراد از اينكه فرمود ":جناحت را از ترس به خودت ضم كن" اين است كه :هر وقت ،در
هنگام مشاهده اژدها شدن عصا ،دچار ترس شدي ،دست خود را بر سينه خود بچسبان".
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":معنايش اين است كه :دستهاي خود را جمع كن ،چون موسي (ع) وقتي ديد كه عصا اژدها شد،
دستهاي خود را از ترس به طرف جلو باز
__________________________________________________
)(1سوره طه ،آيه .13 -13
)(2سوره نمل ،آيه .13
(3و  3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص  737و روح المعاني ،ج  ،73ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
كرد اين جمله ميفرمايد :دستهايت را جمع كن ،و آن را از ترس باز مكن ،براي اينكه تو از ضرر آن ايمني".
ليكن اين دو وجه -به طوري كه مالحظه ميفرماييد -وقتي صحيح است كه جمله" اضمم "...تتمه جمله" أَقْبِلْ وَ ال
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(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .731
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
و در باره نبوت فرموده ":وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي" و در باره معاد فرموده ":إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ».1« "...
"وَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ".
تفسير اين جمله در سوره نمل گذشت.
"يا مُوسي أَقْبِلْ وَ ال تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ" در اين آيه ،جمله" قيل له -بدو گفته شد" حذف شده ،و تقدير آيه چنين
است ":و قيل له يا موسي اقبل و ال تخف انك من اآلمنين -و بدو گفته شد اي موسي پيش برو و مترس كه تو از ايمناني"
و در اين خطاب به او امنيت ميدهد ،و با اين جمله معناي آيه شريفه" يا مُوسي ال تَخَفْ إِنِّي ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ "
»«2روشن ميشود ،كه معنايش اين است كه:
موسي تو فرستاده و مرسلي ،و رسوالن نزد من ايمنند ،نه اينكه مفاد آن عتاب و توبيخ باشد.
"اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ" مراد از" سلوك دست در گريبان" فرو بردن دست در آن است ،و مراد
از" سوء" -به طوري كه گفته شده -مرض پيسي است.
و ظاهرا در اينكه بيرون آوردن دست از گريبان را مقيد كرد به قيد" مِنْ غَيْرِ سُوءٍ -بدون پيسي" تعريض باشد به تورات كه
در سفر خروج ،اصحاح چهارم ،آيه ششم ،ميگويد:
"سپس رب بدو اين را هم گفت ،كه دست خود به گريبانت فرو كن ،موسي دست خود را در گريبان كرد و سپس بيرون
آورد ،ديد كه ناگهان دستش مانند برف از برص سفيد شده".

PDF.tarikhema.org

تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ" بوده باشد ،و حال آنكه اين نظم با فاصله شدن جمله" اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ " ،...در ميان دو
جمله ،آنهم بدون واو عطف ،نميسازد.
بعضي ديگر گفتهاند ":اين جمله كنايه است از امر به عزم بر آنچه خدا از او خواسته ،و تحريك او بر اينكه در ابالغ رسالت
خدا جديت به خرج دهد ،تا ترس در بعضي احوال ،او را از انجام ماموريتش باز ندارد.
و از نظر ما بعيد نيست كه مراد از آن اين باشد كه :خواسته است آن جناب سيماي خشوع و تواضع را به خود بگيرد ،چون
عادت مردم متكبر و خودپسند اين است كه همواره بازوها را از پهلو جدا ميدارند كه گويا در حال خميازهاند ،در نتيجه جمله
مورد بحث به عنايتي در معناي جمله" وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ»"
خواهد بود ،كه رسول گرامي (ص) را دستور ميدهد براي مؤمنين تواضع كند.
"قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ "در اين جمله به داستان مرد قبطي كه به دست آن جناب كشته شد
اشاره نموده ،و اظهار ميدارد ميترسم مرا به جرم قتل نفس و به عنوان قصاص بكشند.
[سبب اينكه موسي (عليه السالم) از خداوند خواست كه برادرش هارون را به ياري او بفرستد و در تعليل اين درخواست خود گفت ":من ميترسم آنان تكذيبم كنند"]  .....ص :
17
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"وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ" در مجمع البيان »" «2گفته":
وقتي گفته ميشود" فالني ردء فالني" است ،معنايش اين است كه :او را ياري و پشتيباني ميكند".
جمله" إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ" تعليل درخواستي است كه كرده ،و آن اين بود كه:
برادرم هارون را با من بفرست ،و از سياق برميآيد كه آن جناب از اين ترس داشته كه فرعونيان تكذيبش كنند ،و او
خشمگين شود ،و نتواند حجت خود را بيان نمايد ،چون در حال خشم لكنتي كه در زبانش بوده ،بيشتر ميشده ،نه اينكه
معنايش اين است كه :هارون را با من بفرست تا مرا تكذيب نكنند ،زيرا آنهايي كه وي را تكذيب ميكردند باك نداشتند از
اين
__________________________________________________
)(1پر و بال خود را براي مؤمنين بگستران .سوره حجر ،آيه .22
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .730
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
كه هارون را هم همراه او تكذيب كنند ،كسي كه بخواهد زير بار موسي نرود و او را تكذيب كند هارون هم با او باشد باز
تكذيب خواهد كرد.
دليل بر گفتار ما در معناي جمله ،آيه" قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ ال يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلي
هارُونَ" « »1است ،كه سخن موسي (ع) را در همين مورد حكايت ميكند.
بنا بر اين ما حصل معناي آيه مورد بحث اين ميشود كه برادرم هارون فصيحتر از من است ،و زباني گوياتر از من دارد ،پس
او را به ياريم بفرست ،تا صدق مرا در مدعايم تصديق كند ،و وقتي مردم با من مخاصمه ميكنند ،قانعشان سازد ،زيرا من
ميترسم تكذيبم كنند ،آن وقت ديگر نتوانم صدق مدعايم را برايشان روشن سازم.
"قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَال يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ" اينكه فرمود:
بازويت را به وسيله برادرت محكم ميكنم ،كنايه است از اينكه :تو را به وسيله او تقويت خواهم كرد ،و همچنين عدم وصول
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[سخن فرعونيان در تكذيب موسي (عليه السالم) و جواب آن حضرت بدانان]  .....ص 12 :

"فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسي بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَريً"...
يعني وقتي موسي نزد فرعونيان آمد ،گفتند :اين سحري است موصوف به مفتري ،و "مفتري" صيغه اسم مفعول است ،و به
معناي مجعول و من درآوردي است ،ممكن هم هست بگوييم مفتري مصدر ميمي است ،كه سحر به عنوان مبالغه موصوف
به آن شده ،توضيح اينكه:
وقتي بخواهيم مثال در اتصاف شخصي به عدالت مبالغه كنيم ،كه جرثومه عدالت است ،ميگوييم اصال خود عدالت است ،در
اينجا نيز فرعونيان گفتهاند :اين سحر از بس خالف واقع است كه گويا عين جعل كردن است ،نه اينكه مجعول باشد.
اشاره" هذا" در جمله" ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَريً "اشاره است به معجزاتي كه آن جناب آورد ،يعني اينها جز سحري من
درآوردي نيست ،چشمبندييي است كه خودش درست كرده ،و به دروغ به خدا نسبت ميدهد.
و اما اشاره" هذا" در جمله" ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ "اشاره است به دعوتي كه آورده ،كه معجزات مزبور را حجت و
دليل بر آن قرار داده ،و اما احتمال اينكه مراد از اين اشاره هم همان معجزات بوده باشد ،احتمال صحيحي نيست ،چون با
تكرار اسم اشاره نميسازد ،عالوه بر اين فرعونيان وقتي معجزات آن جناب را ديدند ،بنا بر حكايت قرآن گفتند ":فَلَنَأْتِيَنَّكَ
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فرعونيان به آن دو ،كنايه است از اينكه آنان قدرت و تسلط بر كشتن شما نخواهند يافت ،گويا آن دو بزرگوار را در يك
طرف و فرعونيان را در طرف ديگر دو گروه فرض كرده ،كه با هم مسابقه دارند ،آن گاه فرموده :گروه فرعونيان به شما
نميرسند ،تا چه رسد به اينكه از شما سبقت گيرند.
و معناي آيه اين است كه :خداي تعالي فرمود :به زودي تو را به وسيله برادرت هارون تقويت و ياري خواهيم كرد ،و براي
شما تسلط و اقتدار و غلبهاي برايشان قرار خواهيم داد ،تا به سبب آياتي كه ما شما دو نفر را به وسيله آن غلبه ميدهيم،
نتوانند بر شما مسلط شوند ،آن گاه همين غلبه دادن آن دو بزرگوار را بر فرعونيان بيان نموده ،و فرموده ":أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا
الْغالِبُونَ -شما و هر كس كه شما دو نفر را پيروي كند غالب خواهيد بود" .و اين بيان را آورد تا بفهماند كه نه تنها آن دو
تن غالبند ،بلكه پيروان ايشان نيز غالب خواهند بود.
از اين بيان روشن ميشود كه :كلمه" سلطان" به معناي قهر و غلبه است ولي بعضي « »7از مفسرين گفتهاند :به معناي
حجت و برهان است ،يعني ما براي شما دو نفر حجت و برهان قرار ميدهيم ،و اگر سلطان به اين معنا باشد بهتر آن است
كه بگوييم جمله "بآياتنا"
__________________________________________________
)(1گفت :پروردگارا من ميترسم تكذيبم كنند ،آن گاه حوصلهام سر رود ،و عصباني شوم ،و آن وقت زبانم بند آيد ،پس
بفرست به سوي من هارون را ،سوره شعراء ،آيه 13.
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .730
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
متعلق است به" غالبون" نه به جمله" فَال يَصِلُونَ إِلَيْكُما" (توضيح اينكه :بنا بر وجه اول معنا اين ميشود كه :فرعونيان به
سبب آيات و معجزات ما بر شما غلبه نميكنند و بنا بر وجه دوم اين ميشود كه :شما به سبب حجت و برهان ما غالب
خواهيد بود) .البته در معناي آيه شريفه وجوه ديگري نيز ذكر كردهاند ،كه چون فايدهاي در تعرض آنها نديديم از نقل آنها
خودداري نموديم.
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بِسِحْرٍ مِثْلِهِ -گفتند ما نيز نظير آن را خواهيم آورد" « »1و حال آنكه در پاسخ موسي گفتند ":ما چنين چيزي در پدران
گذشته خود سراغ نداشته ،و از آنان نشنيدهايم" .پس معلوم ميشود مراد از" هذا -اين" در اين جمله دعوت موسي (ع)
است ،نه معجزات وي ،از اين هم كه بگذريم در مقابل معجزات موسي (ع) معنا ندارد كه بگويند :ما سابقه نظير اين را
نداريم ،چون سابقه نداشتن از امثال آن معجزات پاسخگوي آن معجزات ،و رد دعوت آن جناب نميشود.
پس معناي آيه اين است كه :آنچه موسي آورده ديني است نوظهور ،كه از پدران
__________________________________________________
)(1سوره طه ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
گذشته و قديمي ما برايمان نقل نشده ،كه در عصري از اعصار به آن معتقد بوده باشند ،و با اين معنا ،جمله" رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ
جاءَ بِالْهُدي" ، ...كه در آيه بعدي است ،نيز تناسب دارد ".وَ قالَ مُوسي رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدي مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ
عاقِبَةُ الدَّارِ"...
مقتضاي سياق اين است كه :اين آيه پاسخي باشد از موسي (ع )از كالم فرعونيان كه در رد دعوت موسي گفتند ":وَ ما
سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ" و اساس اين جواب بر تحدي و اتمام حجت از راه تعجيز است ،گويا ميفرمايد :پروردگار من-
كه همان رب العالمين است و خلقت و امر به دست او است -از شما داناتر است ،به كسي كه هدايتي ميآورد ،و كسي كه
موفق به دار آخرت ميشود ،و همين پروردگار است كه مرا به عنوان رسول فرستاده تا هدايت برايتان بياورم -،هدايتي كه
همان دين توحيد است ،-و مرا وعده داده كه هر كس به دينم بگرود دار عاقبت داشته باشد ،و دليل بر اين ادعايم آيات
بيناتي است كه از ناحيه خود به من داده است.
پس منظورش از عبارت" كسي كه هدايتي آورده" خودش است ،و مراد از" هدي" دعوت ديني است كه آورده.
و مراد از" عاقِبَةُ الدَّارِ" در جمله" وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ" ،يا بهشت است كه همان خانه آخرت است كه افراد سعيد در
آنجا منزل ميكنند ،هم چنان كه قرآن كريم از زبان ايشان حكايت كرده و گفته ":وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ
نَشاءُ" « »1و يا آنكه مراد از" عاقِبَةُ الدَّارِ" سرنوشت خوب دنيا است ،هم چنان كه در آيه  172سوره اعراف" الْعاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ" به همين معنا است ،ميفرمايد ":قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ
وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -موسي به قوم خود گفت :به خدا استعانت كنيد ،و خويشتندار باشيد ،كه خدا زمين را به هر كس بخواهد
ارث ميدهد ،و سرانجام نيك از آن پرهيزكاران است" و يا آنكه مراد از" عاقِبَةُ الدَّارِ" اعم از دار دنيا و دار آخرت است ،كه
به نظر ما از اين سه احتمال سومي بهتر از آن دو ،و سپس دومي بهتر از اولي است ،هم چنان كه تعليل" إِنَّهُ ال يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ" هم مؤيد آن است.
و در اينكه گفت ":إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ -چون ستمكاران رستگار نميشوند" ،تعريض به فرعون و قومش است و در آن"
عاقِبَةُ الدَّارِ" را از ايشان نفي كرده ،براي اينكه آنان
__________________________________________________
)(1و زمين را ارث به ما داد ،تا هر جا از بهشت را كه بخواهيم منزل گزينيم .سوره زمر ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص31 :
اساس سنت حيات را بر ظلم بنا نهادند ،كه معلوم است در چنين نظامي از عدالت اجتماعي خبري نيست ،و چنين نظامي بر
خالف فطرت انساني است ،كه جزئي از نظام كون است ،در نتيجه بر خالف نظام آفرينش نيز هست (و نظام آفرينش چنين
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[مقصود فرعون از اينكه به" هامان" گفت :برايم برجي بساز" لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلي إِلهِ مُوسي"]  .....ص 58 :

"لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلي إِلهِ مُوسي" -در اين جمله" اله" را نسبت به موسي داده ،و گفته اله موسي ،به اين عنايت كه خود او آن را
نميشناسد ،و اين موسي است كه مردم را به سوي او ميخواند ،و اين كالم از باب قرار دادن نتيجه در جاي مقدمه است ،و
تقدير كالم چنين است ":اجعل لي صرحا اصعد الي اعلي درجاته ،فانظر الي السماء لعلي اطلع الي اله موسي -برايم برجي
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نظام و اجتماعي را نابود خواهد كرد ،پس چنين مردمي رستگار نميشوند).
بعضي از مفسرين گفتهاند ":وجه اينكه جمله" وَ قالَ مُوسي رَبِّي أَعْلَمُ  "...را عطف كرده بر جمله" ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَريً
 ،"...كه سخن فرعونيان است ،صرفا اين است كه :خواسته يك سخن از آنان و يك سخن از موسي نقل كند ،تا شنونده بين
اين دو سخن مقايسه كند ،و صحيح آن دو را از فاسدش تميز دهد ".ليكن اگر خواننده محترم دقت كرده باشد ما سخن
موسي را عطف بر سخن كفار نگرفتيم ،بلكه گفتيم كه كالم موسي رد گفتار كفار است ،و اين وجه با سياق موافقتر است.
"وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي"...
در اين جمله فرعون به موسي كنايه ميزند ،كه براي مردم دعوت به حق آورده ،و آن دعوت را با معجزاتي تاييد كرده،
ميخواهد بگويد :حقيقت و صحت آنچه تو به سوي آن دعوت ميكني براي ما ثابت نشده ،و همچنين خوارق عاداتي كه
آوردي براي ما ثابت نشده كه از طرف خداي تعالي باشد ،و اصال من معبودي غير از خودم براي مردم سراغ ندارم.
پس اينكه گفت ":من معبودي غير از خودم براي شما سراغ ندارم" ،مطلب را در سياق و عبارتي حق به جانب آورده ،تا در
دل مردم جا باز كند ،و مورد قبول قرار گيرد ،هم چنان كه ظاهر قول ديگري از وي كه در جاي ديگر حكايت شده همين
است ،ميگويد ":ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَري وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ" «».1
پس حاصل معنا اين است كه :فرعون براي بزرگان قوم خود چنين اظهار كرد كه از آيات و معجزات موسي و دعوت او
برايش روشن نشده كه معبودي در عالم هست ،كه رب همه عالميان باشد ،و اصال اطالع از معبودي غير از خودش در عالم
ندارد ،آن گاه به هامان دستور ميدهد كه برجي بسازد ،بلكه از باالي آن از" اله و معبود موسي "اطالعي پيدا كند.
با اين بيان روشن ميشود كه جمله" ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي" از قبيل قصر قلب است (يعني آنچه را كه موسي منحصر
در خدا ميكرد او منحصر در خود كرد) ،موسي الوهيت را تنها براي خدا اثبات ميكرد ،و از غير خدا نفي مينمود ،فرعون
درست به عكس ،الوهيت
__________________________________________________
)(1من به شما نشان نميدهم مگر آنچه را كه خودم ميبينم ،و شما را جز به راه رشاد راهنمايي نميكنم .سوره مؤمن ،آيه
.72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص37 :
را براي خود اثبات ،و از خداي تعالي نفي ميكرد ،و اما ساير الهه كه او و قومش آنها را ميپرستيدند ،آيه متعرض آنها
نيست.
"فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَي الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً" -يعني اي هامان آتش بيفروز بر گل ،و مراد از اين عبارت اين است كه:
خشت خام را در آتش بپز و آجر بساز .كلمه" صرح" به معناي برجي بلند است ،كه از همه جا پيدا باشد ،و اين نام از فعل"
صرح الشيء" گرفته شده ،كه به معناي اين است كه چيزي ظاهر شد ،بنا بر اين در جمله مورد بحث دستور داده آجر بسازد.
و قصري بلند برايش بسازد.
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بساز ،تا بر آخرين پله آن باال روم ،و به آسمانها نظر كنم ،شايد از اله موسي اطالعي يابم" و گويا او خيال ميكرده كه
خداي تعالي جسمي است كه در بعضي از طبقات جو يا افالك منزل دارد ،لذا اظهار اميد ميكند كه اگر چنين برجي برايش
درست كنند از باالي آن به خداي تعالي اشراف و اطالع پيدا كند ،ممكن هم هست كه او چنين خيالي نميكرده بلكه
ميخواسته مطلب را بر مردم مشتبه نموده و گمراهشان سازد.
و نيز ممكن است مرادش اين بوده باشد كه برايش رصد خانهاي بسازند ،تا ستارگان را رصدبندي نموده ،از اوضاع كواكب
استنباط كند ،آيا رسولي مبعوث شده تا با رسالت موسي تطبيق كند يا نه ،و يا آنچه موسي ادعا ميكند حق است يا نه؟ مؤيد
اين احتمال گفتار ديگر اوست كه قرآن كريم در جاي ديگر آن را چنين حكايت فرموده ":يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ
الْأَسْبابَ ،أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلي إِلهِ مُوسي ،وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً" «».1
"وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ" -در اين جا از مطلبي كه قبال گفته بود كه من معبودي غير از خودم سراغ ندارم ،ترقي نموده،
مي گويد :نه تنها نسبت به اله ديگر غير از خودم جهل دارم ،بلكه از اين طرف گمان به عدم چنين معبودي دارم ،و گمان
دارم كه موسي دروغ ميگويد ،و اين مدعا را براي تلبيس و گمراه كردن مردم كرده.
__________________________________________________
)(1اي هامان برايم برجي بساز باشد كه من به آنچه از عوامل آسماني سبب حوادثي در زمين است اطالع پيدا كنم ،در
نتيجه از اله موسي اطالع يابم ،چون من خيال ميكنم او دروغگو است .سوره مؤمن ،آيه  03و .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
و اگر گفته شود در آيه مورد بحث فرعون ،موسي (ع) را دروغگو خوانده ،با اينكه در اين آيه سخني از موسي حكايت نشده،
پس چرا فرعون گفته :او دروغگو است ،پاسخ اين آن است كه موسي اين را گفته بود ،ليكن قرآن كريم سخن او را در سوره
اسري ،آيه  137حكايت فرموده ،كه گفته بود ":لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُالءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ -تو خودت يقين داري
كه اين آيات را جز رب آسمانها و زمين كسي نازل نكرده".
بعضي « »1از مفسرين در توجيه جمله" ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي" گفتهاند ":از قبيل نفي معلوم به نفي علم است" و
اين گونه تعبير در جايي ميآيد كه اگر حقيقتي وجود ميداشت حتما همه ميفهميدند ،در چنين مواردي گفته ميشود كه
من چنين چيزي نميدانم ،يعني چنين چيزي نيست ،و نظير اين تعبير در آيه "قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ
ال فِي الْأَرْضِ" « »7است و ليكن اين توجيه با ذيل آيه سازگار نيست ،چون فرعون دنبال اين جمله ميگويد :برايم برجي
بساز ،تا بلكه از اله موسي اطالعي پيدا كنم.
"وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا ال يُرْجَعُونَ" يعني حالشان حال كسي است كه برنگشتن به
سوي ما در نظرش رجحان دارد ،چون در سويداي دل يقين به رجوع داشتند ،هم چنان كه خداي تعالي در بارهشان فرموده":
وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا -معاد را انكار كردند در حالي كه دلهايشان به آن يقين داشت ،و اين انكارشان
از ظلم و گردنكشي بود".
"فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ"...
كلمه" نبذ" به معناي طرح و دور انداختن است ،و كلمه" يم" به معناي دريا است ،و بقيه الفاظ آيه روشن است ،چيزي كه
هست بايد نكتهاي كه در آن است از نظر دور نداشت ،و آن لحن توهينآميز به فرعون و لشكريان او ،و هول انگيزي عذابي
است كه بر سر آنان آورد.
"وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ال يُنْصَرُونَ" معناي دعوت به آتش ،دعوت به كارهايي است كه مستوجب
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آتش است ،و آن كارها عبارت است از :كفر و گناهان گوناگون ،چون اينها است كه قيامتشان را به صورت آتشي تصوير
ميكند ،كه در آن معذب خواهند شد ،ممكن هم هست مراد از كلمه" نار" همان
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .310
)(2بگو آيا به خدا خبر از چيزي ميدهند كه خود او از وجود آن در آسمانها و زمين اطالعي ندارد.
سوره يونس ،آيه . [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
كارهاي مستوجب آتش باشد ،كه به طور مجاز و از باب اطالق مسبب و اراده سبب ،آتش ناميده شده.
[مراد از اينكه فرمود :فرعونيان را پيشواياني كه به سوي آتش ميخوانند قرار داديم  ..... ]...ص 51 :
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و معناي پيشوا كردن آنان براي دعوت به آتش اين است كه :ايشان را پيشقدم در كفر و گناه كرد ،در نتيجه ديگران به
ايشان اقتداء كرده ،و به آنان پيوستند ،و اگر بپرسي كه چرا خداوند ايشان را پيشواي كفر كرد؟ و آيا اين كار به عدالت خدا
برخوردي ندارد؟ در پاسخ ميگوييم :وقتي برخورد دارد كه اين اضالل خدا ابتدايي باشد ،يعني خود آنان قبال كاري نكرده
باشند كه مستوجب اين اضالل باشند ،و اما اگر اين اضالل به عنوان مجازات كفر و جحودي باشد كه آنان قبل از ديگران
مرتكب شدند ،به عدالت خدا برخورد ندارد.
بعضي از مفسرين گفتهاند ":مراد از پيشوا كردن آنان براي دعوت به آتش صرف نامگذاري است ،مانند نامگذاري در آيه" وَ
جَعَلُوا الْمَالئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً" «».1
و اين تفسير صحيح نيست ،براي اينكه با معناي آيه بعد -به طوري كه خواهيد ديد -نميسازد ،چون ميفرمايد :در آخرت
لعنت ديگران نيز به ايشان ميرسد .پس معلوم ميشود كه صرف نامگذاري نيست ،بلكه آنان واقعا پيشواي ضاللت بودهاند،
عالوه بر اين در آن آيه ديگر هم كه مفسر نامبرده بدان استشهاد كرد ،مسلم نيست كه كلمه" جعل" به معناي نامگذاري
باشد .و اينكه فرمود ":وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ال يُنْصَرُونَ" ،معنايش اين است كه :شفاعت هيچ ناصري به ايشان نخواهد رسيد.
"وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ" اين آيه شريفه بيان ميكند الزمه آن وصفي را كه در آيه
قبلي براي فرعونيان ذكر كرده بود ،ميفرمايد :چون پيشوايان بودند ،و ديگران در كفر و گناهان پيرو ايشان بودند لذا همواره
در ضاللت و كفر و گناه از ايشان الهام ميگرفتند ،و پيروي آنان ميكردند ،و بهمين جهت همانند وزر و گناه پيروان نيز به
گردن ايشان است ،پس ما دام كه كفر و گناه بعد از آنان ادامه يابد ،لعن خدا به ايشان نيز ادامه مييابد.
پس در حقيقت آيه شريفه در معناي آيه" وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ" « ،»7و آيه" وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ"
«» 0است ،و اگر در آيه مورد بحث كلمه" لعن" را نكره آورده براي اين است كه داللت كند بر اهميت و استمرار آن.
__________________________________________________
)(1مالئكه را كه بندگان رحمانند اناث خواندند .سوره زخرف ،آيه .12
)(2هر آينه به دوش خواهند كشيد وزر و بار گناه خود و گناه ديگران را .سوره عنكبوت ،آيه .10
)(3مينويسيم آنچه از پيش فرستادهاند و آنچه از دنبال آنان ميرسد .سوره يس ،آيه .17
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
و همچنين از آنجا كه در روز قيامت به نصرت هيچ ناصري نميرسند ،ناگزير حالتي خواهند داشت كه دلهاي اهل محشر از
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آنها متنفر و منزجر خواهد بود ،و مردم از ايشان خواهند گريخت ،و احدي نزديك ايشان نميشود ،و اين همان معناي قبح و
زشترويي است ،كه خداي تعالي در كالم مجيدش در باره اشخاصي كه منظر آنان قبيح است در مواردي بسيار اشاره
فرموده است.
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته مربوط به موسي (عليه السالم) و دعوت او)]  .....ص 55 :
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در مجمع البيان آمده كه :واحدي به سند خود از ابن عباس روايت كرده كه گفت:
شخصي از رسول خدا (ص) پرسيد :كداميك از دو مدت را موسي براي شعيب به سر رسانيد؟ فرمود مدت دورتر و بيشتر را
«».1
مؤلف :در معناي اين حديث روايتي را هم به سند خود از ابي ذر از آن جناب آورده.
و در الدر المنثور است كه :ابن مردويه ،از مقسم ،روايت كرده كه گفت :من حسن بن علي بن ابي طالب (رضي اللَّه عنه) را
د يدم ،و از او پرسيدم :موسي كدام يك از دو مدت را براي شعيب انجام داد رسانيد؟ اولي را يا دومي را؟ فرمود :دومي را
«».7
و در مجمع البيان است كه :ابو بصير از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود :بعد از آنكه موسي مدت را به سر برد خانوادهاش
را برداشت تا به طرف خانه رود ،راه را گم كرد ،و آتشي ديد ،به اهل بيتش گفت :اينجا باشيد كه من آتشي ميبينم «».0
و از كتاب طب األئمه به سند خود از جابر جعفي از امام باقر (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :مقصود از كلمه "
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ" ،در آيه" وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ" بدون مرض برص است «».3
و در تفسير قمي در ذيل آيه" فَرَدَدْناهُ إِلي أُمِّهِ  "...از راوي نقل كرده كه گفت :به امام ابي جعفر (ع) عرضه داشتم :موسي
چند روز از مادرش غايب شد؟ تا خداي عز و جل دوباره او را به وي برگردانيد؟ فرمود :سه روز.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .733
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .173
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .733
)(4طب األئمه ،ص ( 33ط نجف) اثر ابي عتاب عبد اللَّه بن سابور.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
ميگويد :پس عرضه داشتم آيا هارون برادر پدري و مادري موسي (ع) بود؟
فرمود :بله ،مگر نشنيدي كالم خداي عز و جل را كه ميفرمايد ":اي پسر مادرم ريشم و سرم را مگير" ،پرسيدم :كدام يك
بزرگتر بودند؟ فرمود :هارون ،پرسيدم :وحي به هر دو نازل ميشد؟
فرمود :وحي به موسي ميشد و موسي به هارون وحي ميكرد.
پرسيدم :بفرماييد ببينم آيا حكومت در بني اسرائيل و منصب قضاوت و امر و نهي به هر دو واگذار بود؟ فرمود :موسي با
پروردگارش مناجات ميكرد ،و آنچه به سويش وحي ميشد مينوشت ،و با آن علم ،در بني اسرائيل قضاوت ميكرد ،و چون
براي مناجات غايب ميشد هارون خليفه و جانشين او ميشد .پرسيدم :كدام يك زودتر از دنيا رفتند؟ فرمود:
هارون قبل از موسي ،و هر دو در" تيه" درگذشتند .پرسيدم :آيا موسي فرزندي هم داشت؟
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گفتاري پيرامون داستانهاي موسي و هارون در چند فصل  .....ص 57 :

1مقام موسي نزد خدا و پايه عبوديت او.موسي (ع) يكي از پنج پيغمبر اولوا العزم است ،كه آنان سادات انبياء بودند ،و كتاب و شريعت داشتند ،و خداي تعالي در آيه
شريفه" وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ ،وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً"
« »1و آيه" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً ،وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي" « »7كه
راجع به شريعتهاي آسماني ،و انبياي داراي شريعت است ،آن جناب را در زمره آنان بر شمرده است .و خدا بر او و بر
برادرش منت نهاده و فرموده ":وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلي مُوسي وَ هارُونَ" « ،»0و نيز بر آن دو بزرگوار سالم كرده ،فرموده ":سَالمٌ
عَلي مُوسي وَ هارُونَ" « »3و نيز او را به بهترين مدح و ثنا ستوده ،و فرموده ":وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسي ،إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً ،وَ
كانَ رَسُولًا نَبِيًّا ،وَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ،وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا" « »3و نيز فرموده ":وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً" « »3و نيز
فرموده ":وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي تَكْلِيماً" «».2
و نيز آن جناب را در سوره انعام ،و در چند جاي ديگر ،در زمره انبياء ذكر كرده ،و در آيههاي  22 -23سوره انبياء او و ساير
انبياء را ستوده ،به اينكه ايشان پيامبراني نيكوكار و صالح بودند ،كه خدا بر عالميان اجتباء و برتريشان داده بود ،و به سوي
صراط مستقيم هدايتشان كرده بود.
__________________________________________________
)(1و زماني كه گرفتيم ما از پيامبران تعهدهايشان را ،و از تو ،و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم و گرفتيم از تو
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فرمود :نه ،ذريه ال عمران از هارون شد «».1
مؤلف :اشكالي به اين روايت متوجه است اين است كه :ذيلش با رواياتي ديگر كه داللت بر فرزند داشتن آن جناب دارد،
نميسازد ،هم چنان كه از تورات نيز برميآيد كه آن حضرت فرزند داشته.
و در تفسير جوامع الجامع در ذيل جمله" وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ" از معصوم (ع) روايت كرده كه فرمود :يكي از پيامها كه
موسي (ع) از پروردگارش حكايت كرده اين است كه فرمود :كبريا و عظمت جامه من است (تنها شايسته من است) و هر
كس بخواهد در يكي از آن دو با من منازعه كند ،در آتشش ميافكنم «».7
و در كافي به سند خود از طلحة بن زيد ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :ائمه در كتاب خدا دو قسمند .يكي
پيشوايان هدايت ،كه در بارهشان فرمود ":وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا" يعني قرار داديم ايشان را اماماني كه به امر ما
هدايت ميكنند ،نه به امر مردم ،بلكه امر خدا را بر امر خود و حكم خدا را بر حكم خود مقدم ميدارند ،قسم دوم پيشوايان
ضاللت ،كه در بارهشان فرمود ":وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ" ايشان را قرار داديم پيشواياني كه مردم را به سوي آتش
ميخوانند ،امر خود را قبل از حكم خدا ،و مقدم بر آن ميدانند ،و بر طبق هوي و هوسها ،بر خالف آنچه در كتاب خداي عز
و جل هست ،عمل ميكنند «».0
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .103
)(2جوامع الجامع ،ص .002
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص .713
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
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ميثاقي شديد .سوره احزاب ،آيه .2
)(2آئين نهاد براي شما از دين آنچه وصيت نمود به آن نوح را و آنچه را وحي كرديم به تو و آنچه را وصيت نموديم به آن
ابراهيم را و موسي و عيسي را .سوره شوري ،آيه .10
)(3ما بر موسي و هارون منت نهاديم .سوره صافات ،آيه .113
)(4سوره صافات ،آيه . [.....]173
)(5ياد آور در كتاب موسي را ،كه مخلص و رسولي نبي بود ،و ما او را از جانب طور ايمن ندا داده ،براي هم سخني خود
نزديكش كرديم .سوره مريم ،آيه .37
)(6او نزد خدا آبرومند بود .سوره احزاب ،آيه .32
)(7خدا با موسي به نحوي كه شما نميدانيد هم سخن شد .سوره نساء ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
و در سوره مريم در آيه  32ايشان را چنين ستوده كه اينان از كساني هستند كه خدا بر آنان انعام كرده است ،در نتيجه
صفات زير براي موسي جمع شده است :اخالص ،تقريب ،وجاهت ،احسان ،صالحيت ،تفضيل ،اجتباء ،هدايت و انعام ،كه در
مورد مناسب با آنها ،هر يك از اين صفات در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته ،و همچنين پيرامون معناي نبوت و رسالت و
تكليم گفتگو شده است.
و اما كتابي كه بر آن جناب نازل شده قرآن كريم آن را" تورات" معرفي نموده و در سوره احقاف ،آيه  17آن را به دو
وصف" امام" و" رحمت" توصيف نموده ،در سوره انبياء آيه  32آن را" فرقان" و" ضياء" خوانده ،در سوره مائده آيه  33آن
را "هدي" و" نور" خوانده و در سوره اعراف ،آيه  133فرموده ":وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ
شَيْءٍ -برايش در الواح از هر چيزي موعظهاي ،و نيز براي هر چيزي تفصيلي نوشتيم.
چيزي كه هست خداي تعالي در چند جاي قرآن كريم كه او را به اوصاف مزبور ستوده ،فرموده كه :بني اسرائيل تورات را
تحريف كردند ،و در آن اختالف نمودند ،تاريخ هم مؤيد گفتار قرآن است ،براي اينكه -به طوري كه در جلد سوم اين كتاب،
در ذيل قصص مسيح (ع) گذشت -خاطرنشان كرديم كه بعد از آنكه بخت نصر فلسطين را فتح كرد و هيكل (معبد يهود) را
ويران ساخت ،و تورات را سوزانيد ،و در سال پانصد و هشتاد و هشت قبل از ميالد ،يهود را از فلسطين به سوي بابل كوچ
داد ،در سال پانصد و سي و هشت قبل از مسيح ،يعني پنجاه سال بعد ،كورش پادشاه ،بابل را فتح نمود و به يهود اجازه داد
تا به سرزمين خود ،فلسطين بروند ،و در آنجا" عزراي كاهن" تورات را برايشان از بر نوشت پس تورات اصلي منقرض شده
و آنچه در دست است محفوظات" عزراء" است.
2آنچه از سرگذشت موسي كه در قرآن آمده.نام آن جناب از هر پيغمبري ديگر در قرآن كريم بيشتر آمده ،و -به طوري كه شمردهاند -نامش در صد و شصت و شش
جاي قرآن كريم ذكر شده ،و در سي و شش سوره از سورههاي قرآن به گوشههايي از داستانهايش ،يا به طور اجمال و يا به
تفصيل اشاره شده و در بين انبياء (ع) به كثرت معجزه اختصاص يافته ،كه قرآن كريم بسياري از معجزات باهره وي را ذكر
كرده ،مانند اژدها شدن عصاي او ،نور دادن دستش ،ايجاد طوفان ،مسلط كردن ملخ ،شپش ،قورباغه و خون بر مردم،
شكافتن دريا ،نازل كردن من و نيز سلوي ،و جوشاندن دوازده چشمه از يك سنگ با زدن عصا ،زنده كردن مردگان ،و بلند
كردن كوه طورباالي سر مردم ،و غير اينها.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
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همانطور كه گفتيم در كالم خداي تعالي گوشههايي از داستانهاي آن جناب آمده ،و ليكن تمامي جزئيات و دقائق آنها را ذكر
نفرموده ،بلكه به چند فصل از آنها كه ذكرش در هدايت ،و ارشاد خلق اهميت داشته ،اكتفاء كرده ،و اين دأب و روش قرآن
كريم در اشاره به داستانهاي همه انبياء و امتها است كه از هر داستان آنچه كه ذكرش مايه عبرت و هدايت خلق است ذكر
ميكند.
و از داستانهاي موسي آنچه كه ذكرش اهميت دارد كه گفتيم كلياتش در قرآن آمده -اين است كه :آن جناب در مصر در
خانه مردي اسرائيلي به دنيا آمد ،و در روزهايي به دنيا آمد كه فرعونيان به دستور فرعون پسر بچههاي بني اسرائيل را سر
ميبريدند ،و مادر موسي (به دستور خداي تعالي) او را در صندوقي نهاده ،به دريا انداخت ،فرعون او را از دريا گرفت ،و به
مادرش برگردانيد تا شيرش دهد ،و تربيتش نمايد و از آن روز در خانه فرعون نشو و نما كرد.
آن گاه به سن بلوغ رسيده و مردي قبطي را ميكشد ،و از مصر به سوي مدين فرار ميكند ،چون ترس اين را داشته كه
فرعونيان به قصاص آن مرد قبطي به قتلش برسانند.
سپس مدتي مقرر كه همان ده سال باشد ،در مدين پيش شعيب مكث نموده و خدمت كرد ،و با يكي از دختران او ازدواج
نمود.
و پس از به سر رساندن آن مدت مقرر به اتفاق اهل بيتش از مدين بيرون آمده ،در بين راه آنجا كه كوه طور واقع است ،از
طرف آن كوه آتشي ميبيند ،و چون راه را گم كرده بودند ،و آن شب هم شبي بسيار تاريك بوده ،به اميد اينكه كنار آن
آتش كسي را ببيند ،و راه را از او بپرسد ،و هم آتشي برداشته با خود بياورد ،به خانوادهاش ميگويد :شما اينجا باشيد تا من
بروم پارهاي آتش برايتان بياورم ،و يا كنار آتش راهنمايي ببينم ،و از او از راه بپرسم ،ولي همين كه نزديك ميشود خداي
تعالي از كنار سمت راست آن بيابان كه از نظر شكل با زمينهاي اطراف فرق داشته ،از طرف درختي كه آنجا بوده ،ندايش
ميدهد ،و با او سخن ميگويد ،و او را به رسالت خود برميگزيند ،و معجزه عصا و يد بيضا به او ميدهد ،كه دو تا از نه
معجزههاي او است ،و به عنوان رسالت به سوي فرعون و قومش گسيل ميدارد ،تا بني اسرائيل را نجات دهد.
موسي نزد فرعون ميآيد ،و او را به سوي كلمه حق و دين توحيد ميخواند ،و نيز به او پيشنهاد ميكند كه بني اسرائيل را
همراه او روانه كند ،و دست از شكنجه و كشتارشان بردارد ،و به منظور اينكه بفهماند رسول خداست ،معجزه عصا و يد بيضا
را به او نشان ميدهد،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
فرعون از قبول گفته او امتناع ميورزد ،و در مقام برميآيد با سحر ساحران با معجزه او معارضه كند ،و حقا سحري عظيم
نشان دادند ،اژدها و مارهاي بسيار به راه انداختند ،ولي همين كه موسي عصاي خود را بيفكند ،تمامي آن سحرها را برچيد و
خورد ،و دوباره به صورت عصا برگشت ساحران كه فهميدند عصاي موسي از سنخ سحر و جادوي ايشان نيست ،همه به
سجده افتادند و گفتند :ما به رب العالمين ايمان آورديم ،به آن كسي كه رب موسي و هارون است ،ولي فرعون هم چنان بر
انكار دعوت وي اصرار ورزيد ،و ساحران را تهديد كرد ،و ايمان نياورد.
موسي (ع) هم هم چنان به دعوت خود پافشاري ميكرد ،او و درباريانش را به دين توحيد همي ميخواند ،و معجزهها
مي آورد ،يك بار آنها را دچار طوفان ساخت ،يك بار ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آنان مسلط كرد ،آياتي مفصل آورد،
ولي ايشان بر استكبار خود پافشاري كردند ،به هر يك از گرفتاريها كه موسي به عنوان معجزه برايشان ميآورد ،مبتال
ميشدند ،ميگفتند :اي موسي پروردگار خودت را بخوان و از آن عهدي كه به تو داده كه اگر ايمان بياوريم اين بال را از ما
بگرداند استفاده كن ،كه اگر اين بال را بگرداني به طور قطع ايمان ميآوريم ،و بني اسرائيل را با تو ميفرستيم ولي همين
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كه خدا در مدت مقرر بال را از ايشان برطرف ميكرد ،دوباره عهد خود را ميشكستند ،و به كفر خود ادامه ميدادند.
ناگزير خداي تعالي دستورش ميدهد تا بني اسرائيل را در يك شب معين بسيج نموده از مصر بيرون ببرد موسي و بني
اسرائيل از مصر بيرون شدند و شبانه به راه افتادند ،تا به كنار دريا رسيدند ،فرعون چون از جريان آگهي يافت ،از دنبال سر،
ايشان را تعقيب كرد و همين كه دو فريق يكديگر را از دور ديدند ،اصحاب موسي به وي گفتند :دشمن دارد به ما ميرسد
موسي گفت :حاشا ،پروردگار من با من است ،و به زودي مرا راهنمايي ميكند در همين حال به وي وحي ميشود كه با
عصايش به دريا بزند همين كه زد ،دريا شكافته شد ،و بني اسرائيل از دريا گذشتند فرعون و لشكريانش نيز وارد دريا شدند،
همين كه آخرين نفرشان وارد شد ،خداوند آب را از دو طرف به هم زد ،و همهشان را غرق كرد.
بعد از آنكه خداوند بني اسرائيل را از شر فرعون و لشكرش نجات داد و موسي (ع) ايشان را به طرف بياباني برد كه هيچ آب
و علفي نداشت ،در آنجا خداوند آنان را اكرام كرد و" من" و" سلوي"( ،كه اولي گوشتي بريان و دومي چيزي به شكل
ترنجبين بود) بر آنان نازل كرد ،تا غذايشان باشد ،و براي سيراب شدنشان موسي به امر خداوند عصا را به سنگي كه همراه
داشت زد ،دوازده چشمه از آن جوشيد هر يك از تيرههاي بني ترجمه الميزان ،ج ،13ص31 :
اسرائيل چشمه خود را ميشناخت و از آن چشمه مينوشيدند ،و از آن من و سلوي ميخوردند ،و براي رهايي از گرماي
آفتاب ،ابر بر سر آنان سايه ميافكند.
آن گاه در همان بيابان خداي تعالي با موسي مواعده كرد كه چهل شبانه روز به كوه طور برود ،تا تورات بر او نازل شود.
موسي (ع) از بني اسرائيل هفتاد نفر را انتخاب كرد ،تا تكلم كردن خدا با وي را بشنوند( ،و به ديگران شهادت دهند) ولي آن
هفتاد نفر با اينكه شنيدند مع ذلك گفتند :ما ايمان نميآوريم تا آنكه خدا را آشكارا ببينيم ،خداي تعالي" جلوهاي به كوه
كرد ،كوه متالشي شد" ،ايشان از آن صاعقه مردند ،و دوباره به دعاي موسي زنده شدند ،و بعد از آنكه ميقات تمام شد خداي
تعالي تورات را بر او نازل كرد آن گاه به او خبر داد كه بني اسرائيل بعد از بيرون شدنش گوسالهپرست شدند ،و سامري
گمراهشان كرد.
موسي (ع) بين قوم برگشت ،در حالي كه بسيار خشمگين و متاسف بود ،گوساله را آتش زد و خاكسترش را به دريا ريخت ،و
سامري را طرد كرد ،و فرمود :برو كه در زندگي هميشه بگويي ":ال مساس -نزديكم نشويد" ،اما مردم را دستور داد تا توبه
كنند ،و به همين منظور شمشير در يكدگر به كار بزنند ،و يكدگر را بكشند ،تا شايد توبهشان قبول شود و قبول شد دوباره از
پذيرفتن احكام تورات كه همان شريعت موسي بود سرباز زدند ،و خداي تعالي كوه طور را بلند كرد ،و در باالي سر آنان نگه
داشت( ،كه اگر ايمان نياوريد بر سرتان ميكوبم).
سپس بني اسرائيل از خوردن" من" و" سلوي" به تنگ آمده ،و درخواست كردند كه پروردگار خود را بخواند از زمين
گياهاني برايشان بروياند ،و از سبزي ،خيار ،سير ،عدس ،و پياز آن برخوردارشان كند خداي تعالي دستورشان داد براي رسيدن
به اين هدف داخل سر زمين مقدس شويد ،كه خداوند بر شما واجب كرده در آنجا به سر بريد .بني اسرائيل زير بار نرفتند ،و
خداي تعالي آن سرزمين را بر آنان حرام كرد ،و به سرگرداني مبتالشان ساخت ،در نتيجه مدت چهل سال در بياباني
سرگردان شدند.
و باز يكي از داستانهاي آن جناب سرگذشت رفتنش با آن جوان به مجمع البحرين براي ديدار بنده صالح خدا ،و رفاقتش با
آن عبد صالح است ،كه در سوره كهف آمده است.
3مقام هارون (ع) نزد خدا و پايه عبوديت او خداي تعالي در سوره صافات آن جناب را در منتهايش ،و در دادن كتاب ،وهدايت به سوي صراط مستقيم ،و در داشتن تسليم ،و بودنش از محسنين ،و از بندگان مؤمنين
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص37 :
به خدا ،با موسي (ع) شريك دانسته ،و او را از مرسالن دانسته ،و از انبيايش معرفي كرده ،و او را از كساني دانسته كه بر
آنان انعام فرموده ،و او را با ساير انبياء در صفات جميل آنان از قبيل احسان ،صالح ،فضل ،اجتباء و هدايت شريك قرار داده
و يك جا ذكر كرده.
و در آيه" وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي ،هارُونَ أَخِي ،اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ،وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ،كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ،وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً
إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً" « »1موسي (ع) در مناجات شب طور دعا كرده و از خدا خواسته كه هارون را وزير او قرار دهد ،و
پشتش را به وي محكم نموده و او را شريك او قرار دهد ،تا خدا را بسيار تسبيح كنند ،و بسيار ذكر گويند ،هم طراز موسي
دانسته.
و آن جناب در تمامي مواقف مالزم برادرش بوده ،و در عموم كارها با او شركت ميكرده ،و او را در رسيدنش به مقاصد ياري
ميكرد.
و در قرآن كريم هيچ مسالهاي كه مختص به آن جناب باشد ،نيامده مگر همان جانشيني او براي برادرش ،در آن چهل
روزي كه به ميقات رفته بود "،وَ قالَ مُوسي لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ" كه به برادر
خود هارون گفت :خليفه من باش در قومم ،و اصالح كن ،و راه مفسدان را پيروي مكن ،و وقتي از ميقات برگشت ،در حالي
كه خشمناك و متاسف بود كه چرا گوسالهپرست شدند ،الواح تورات را بيفكند ،و سر برادر را بگرفت و به طرف خود بكشيد،
هارون گفت اي پسر مادر! مردم مرا ضعيف كردند( ،و گوش به سخنم ندادند) ،و نزديك بود مرا بكشند ،پس پيش روي
دشمنان مرا شرمنده و سرافكنده مكن ،و مرا جزو اين مردم ستمگر قرار مده ،موسي گفت :پروردگارا مرا و برادرم را بيامرز ،و
ما را در رحمت خود داخل كن ،كه تو ارحم الراحميني.
4داستان موسي در تورات عصر حاضر داستانهاي موسي (ع) در ماسواي سفر اول از تورات كه پنج سفر است آمده،جزئيات تاريخ او از حين تولد تا روز وفات ،و آنچه از شرايع و احكام به وي نازل شده ،همهاش در آن چهار سفر ديگر ،يعني
سفر خروج ،سفر الويان ،سفر عدد ،و سفر تثنيه آمده است.
چيزي كه هست ما بين آنچه كه تورات آورده ،با آنچه كه در قرآن آمده در اموري
__________________________________________________
)(1سوره طه ،آيه .03 -72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
كه كم هم نيست اختالف هست.
و يكي از مهمترين موارد اختالف اين است كه :تورات ميگويد :نداي موسي و سخن گفتن خدا از درخت با وي در سرزمين
مدين ،قبل از حركت دادن خانوادهاش به طرف مصر بوده ،و خالصه در همان ايامي بوده كه براي شعيب گوسفند
ميچرانيده »«1مي گويد :در همان ايام كه مشغول شباني وي بوده ،گوسفند را به ما وراي دشت برده ،و به كوه خدا"
حوريب" رسيد ،و در آنجا مالئكه خدا برايش ظاهر شدند ،و آتشي را وسط درخت خاري برايش نمودار كردند ،آن گاه خدا با
وي سخن گفت ،و آنچه ميخواست در ميان نهاد ،و او را براي نجات دادن بني اسرائيل نزد فرعون فرستاد «».7
يكي ديگر از موارد اختالف مهم اين است كه :آن فرعوني كه موسي به سوي وي فرستاده شد ،غير از آن فرعوني بوده كه
موسي را در دامن خود پروريد ،و موسي از شر او گريخت ،تا به عنوان قصاص از خون مرد قبطي كه به دست وي كشته
شده بود ،به قتل نرسد «».0
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يكي ديگر اين است كه :تورات سخني از ايمان آوردن ساحران به ميان نياورده ،كه وقتي عصاهاي خود را افكندند ،و به
صورت مارها درآوردند ،و عصاي موسي همه آنها را بلعيد ،چه كردند ،و چه گفتند ،بلكه ميگويد كه ساحران هم چنان نزد
فرعون بودند ،و با موسي معارضه كردند ،و در مقابل دو معجزه موسي ،يعني معجزه خون و قورباغه ،سحر خود را به كار
زدند «».3
يكي ديگر اين است كه :تورات ميگويد :آن كسي كه براي بني اسرائيل گوساله درست كرد ،و بني اسرائيل آن را پرستيدند،
خود هارون ،برادر موسي بود ،براي اينكه وقتي بني اسرائيل ديدند كه موسي از مراجعت از كوه طور دير كرد ،همه نزد وي
جمع شدند ،و بدو گفتند براي ما معبودي درست كن ،تا پيشاپيش ما راه برود ،براي اينكه اين مرد (موسي) كه ما را از
سرزمين مصر بيرون كرد ،نيامد ،و نفهميديم چه شد؟ هارون به ايشان گفت :پس هر چه گوشواره به گوش زنان و پسران و
دختران خود داريد برايم بياوريد.
تمامي بني اسرائيل گوشوارههايي كه به گوش داشتند بياوردند ،هارون همه را گرفت و با از ميل قالبي درست كرد ،و طالها
را آب كرده در آن قالب ريخت ،و به صورت گوسالهاي
__________________________________________________
)(1و تورات نام پدر زن موسي را هم شعيب ندانسته ،بلكه او را" يثرون" كاهن مديان دانسته.
)(2اصحاح سوم از سفر خروج.
)(3سفر خروج ،اصحاح دوم ،آيه .70
)(4اصحاح هفتم و هشتم از سفر خروج.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
درآورد ،و گفت :اين است معبود شما ،اي بني اسرائيل ،كه شما را از مصر بيرون كرد «».1
در اينجا الزم است به خواننده عزيز تذكر دهم كه اگر آيات قرآني را در اين قسمتها از داستان موسي (ع) به دقت زير نظر و
مطالعه قرار بدهد ،خواهد ديد كه لحن آنها تعريض و كنايه زدن به تورات است.
البته غير از موارد اختالفي كه ذكر شد ،اختالفهاي جزئي بسياري ديگر نيز هست ،مانند اينكه در داستان كشتن قبطي،
ميگويد :دو طرف دعوا در روز دوم اسرائيلي بودند « »7و مانند اينكه ميگويد :آن كسي كه در روز مسابقه عصا را انداخت،
و عصا همه سحر ساحران را بلعيد ،هارون بود كه به دستور موسي آن را انداخت « »0و نيز تورات داستان انتخاب هفتاد نفر
را براي ميقات ،و نزول صاعقه ،و زنده شدنشان بعد از مردن را اصال نياورده.
و نيز در تورات ،اصحاح سي و دوم از سفر خروج آمده كه :الواحي كه موسي (ع) از مراجعت از كوه با خود آورد و به زمين
انداخت ،دو تا تخته سنگ بود ،كه نامشان لوح شهادت بود ،و همچنين از اين قبيل اختالفها زياد است.
__________________________________________________
)(1اصحاح سي دوم از سفر خروج.
)(2اصحاح دوم از سفر خروج.
)(3اصحاح هفتم از سفر خروج.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
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اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولي بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَ هُديً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( )30وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ
الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلي مُوسَي الْأَمْرَ وَ ما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ( )33وَ لكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَ ما كُنْتَ ثاوِياً فِي
أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ لكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ( )33وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَ لكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما
أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( )33وَ لَوْ ال أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَيْنا
رَسُوالً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ()32
فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ ال أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسي أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسي مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا
وَ قالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ ( )32قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدي مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )32فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ
فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُديً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( )33وَ لَقَدْ وَصَّلْنا
لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( )31الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ()37
وَ إِذا يُتْلي عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ( )30أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَ
يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ( )33وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَالمٌ
عَلَيْكُمْ ال نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ ( )33إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ()33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :

و به تحقيق ما بعد از هالك كردن نسلهاي گذشته به موسي كتاب داديم تا چراغ فراراه مردم و اراده مردم و هدايتي و
رحمتي باشد شايد متذكر شوند (43).
و تو اي محمد (ص) نبودي در سمت غربي سينا آنجا كه تورات را به موسي وحي كرديم و تو از حاضران و شاهدان نبودي
().33
و ليكن ما نسلها پديد آورديم پس دراز شد برايشان زندگاني و تو در ميان اهل مدين مقيم نبودي تا سرگذشت آنان را براي
مردم خودت بگويي اين ماييم كه تو را ميفرستيم ().33
باز تو در طرف طور نبودي آنجا كه ما ندا داديم و ليكن از در رحمت جريان را به تو خبر داديم تا مردمي را كه قبل از تو
پيامبري بيمرسان نداشتند بيمرسان باشي كه متذكر شوند ().33
و اگر نميفرستاديم و به كيفر گناهاني كه كردند هالكشان ميكرديم ميگفتند پروردگارا چرا به سوي ما رسولي نفرستادي
تا آياتت را پيروي كنيم و از مؤمنان باشيم؟ ().32
ولي وقتي از ناحيه ما حق به سويشان آمد گفتند چرا مثل آنچه به موسي دادند به اين پيامبر ندادند ،آيا در برابر آنچه كه از
موسي ديدند كفر نورزيدند ،و نگفتند كه اين قرآن و تورات دو سحرند كه يكديگر را كمك ميكنند؟ و آيا نگفتند كه ما به
هر يك كافريم؟ ().32
تو به ايشان بگو پس شما از ناحيه خدا كتابي بياوريد كه از تورات و قرآن راهنماتر باشد تا من آن را پيروي كنم اگر راست
ميگوييد ().32
و اگر اين پيشنهاد را از تو نپذيرفتند پس بدان كه اينان تنها از هواهاي خود پيروي ميكنند و آيا كسي گمراهتر از پيرو هوي
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ترجمه آيات  .....ص 11 :
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بدون راهنمايي از خدا هست به درستي كه خدا مردم ستمگر را هدايت نميكند ().33
و به تحقيق كه ما قرآن را پيوسته فرستاديم باشد كه متذكر شوند ().31
كساني كه قبل از قرآن كتاب به ايشان داديم به قرآن ايمان ميآورند ().37
و چون قرآن برايشان خوانده ميشود ميگويند بدان ايمان آورديم و آن حق و از ناحيه پروردگار ماست و ما قبال اسالم آورده
بوديم ().30
اين عده از اهل كتاب دو برابر اجر خواهند داشت چون هم صبر كردند و هم بديها را با خوبيها دور نمودند و از آنچه
روزيشان كرديم انفاق ميكنند (). 33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
و چون سخن بيهوده ميشنوند از آن رو گردانيده ميگويند اعمال ما براي ما ،اعمال شما براي شما ،سالم بر شما ما خواهان
معاشرت جاهالن نيستيم ().33
به درستي اي محمد (ص) تو هر كه را دوست بداري هدايت نتواني كرد بلكه خداست كه هر كه را بخواهد هدايت ميكند و
او داناتر به كساني است كه قابل هدايتند (56).
بيان آيات [اشاره به سياق نزول اين آيات شريفه]  .....ص 17 :
اشاره
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سياق اين آيات شهادت ميدهد بر اينكه مشركين از قوم رسول خدا (ص) به بعضي از اهل كتاب مراجعه نموده در باره آن
جناب از ايشان نظريه خواستهاند ،و بعضي از آيات قرآن را هم كه تورات را تصديق كرده بر آنان عرضه كردهاند ،و اهل
كتاب پاسخ دادهاند كه آري ما آنچه در قرآن در اين باره آمده ،تصديق داريم ،و به آنچه از معارف حقه كه قرآن متضمن آن
است ،ايمان داريم ،و اصوال آورنده قرآن را قبل از آنكه مبعوث شود ميشناختيم ،هم چنان كه در آيه"  "30از همين آيات
فرموده ":وَ إِذا يُتْلي عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ".
و مشركين از اين پاسخ اهل كتاب ناراحت شده ،به مشاجره و درشتگويي با آنان پرداختند ،و گفتهاند كه ،اين قرآن سحر و
تورات شما هم مثل آن سحر است "،سِحْرانِ تَظاهَرا -هر دو سحرند .كه يكدگر را كمك ميكنند"" إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ -و ما
به هر دو كافريم" ،در نتيجه اهل كتاب از مشركين اعراض نموده ،و گفتهاند ":سَالمٌ عَلَيْكُمْ ال نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ".
اين آن چيزي است كه از سياق آيات مورد بحث به دست ميآيد ،و خداي سبحان وقتي داستان موسي را بيان كرده خبر
داده كه :چگونه مردمي زير دست و برده و ضعيف و زير شكنجه فرعونيان كه پسرانشان را ذبح ميكرد و دختران آنان را
زنده ميگذاشت را بر آن ياغيان خونخوار و طاغيان تبهكار پيروز كرد ،آنهم به دست كودكي از همان ستمكشان ،كه در
دامن همان دشمن خونآشامش بپروريد ،دشمني كه به فرمان او هزاران كودك از دودمان وي را سر بريدند ،و بعد از
پرورش يافتنش ،او را از ميان دشمن بيرون كرد ،و دوباره به ميان آنان فرستاد ،و بر آنان غالب ساخت ،تا همه را غرق كرده،
و دودمان بني اسرائيل را نجات بخشيد و وارث آنان كرد.
خداي سبحان بعد از ذكر اين ماجرا ،روي سخن را متوجه كتابهاي آسماني -كه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
متضمن دعوت به دين توحيد است ،و بدان وسيله حجت بر خلق تمام ميشود ،و هم حامل تذكرهايي براي مردم است-
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نموده و ميفرمايد :خداي سبحان تورات را كه در آن بصيرتها و هدايت و رحمت براي مردم بود ،بر موسي نازل كرد تا شايد
از يادآوري قرون گذشته ،و هالكت امتهاي گذشته به جرم نافرمانيها ،متذكر شوند ،و از نافرماني خدا دست بردارند.
و نيز قرآن را بر رسول خدا (ص )نازل كرد ،و در آن داستانها از موسي بياورد ،با اينكه رسول اسالم در عصر موسي نبود ،و
نزول تورات را بر وي نديد و در طور حضور نداشت ،آن وقتي كه خدا ندايش داد ،و با او سخن گفت ،و آنچه بين موسي و
شعيب (ع) گذشته بود براي آن جناب بيان داشت ،با اينكه آن جناب در مدين نبود ،تا جريان را براي مردم تعريف كند ،و
ليكن خداي تعالي از در رحمت آن را برايش بيان كرد ،تا با نقل كردن آن انذار كند مردمي را كه قبل از او نذير نداشتند،
چون به خاطر كفرشان و فسوقشان در معرض نزول عذاب و گرفتار شدن به مصيبت قرار گرفته بودند ،و اگر اين كتاب را
نازل نميكرد ،و دعوت را ابالغ نميكرد ،هر آينه آن وقت ميگفتند ":رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ -پروردگارا
چرا رسولي به سوي ما نفرستادي ،تا آيات تو را پيروي كنيم ،و حجت ايشان عليه خدا تمام بود.
ولي وقتي خداي تعالي پيغمبر خود را مبعوث نموده ،و قرآن نازل شد ،و حق به سويشان آمد ،گفتند ":لَوْ ال أُوتِيَ مِثْلَ ما
أُوتِيَ مُوسي ،أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسي مِنْ قَبْلُ" ،چرا به او آن معجزاتي را ندادند كه به موسي دادند ،آيا همينها نبودند
كه به همان معجزات كه به موسي داده شد در هنگامي كه به اهل كتاب مراجعه كردند ،و اهل كتاب قرآن را تصديق
كردند ،كفر ورزيده گفتند :هم قرآن و هم تورات سحر است كه يكديگر را كمك ميكنند ،و مگر نگفتند ما به همه اينها
كافريم؟
آن گاه به رسول گرامي خود حجت را ميآموزد ،تا با آن عليه كفار احتجاج كند ،ميفرمايد ":قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ
أَهْدي مِنْهُما أَتَّبِعْهُ -به ايشان بگو اگر راست ميگوييد پس شما كتابي از نزد خدا بياوريد كه بهتر از قرآن و تورات باشد ،تا
من آن را پيروي كنم" ،يعني حكمت خدا واجب ميسازد كه باألخره از ناحيه او كتابي به سوي خلق نازل شود ،تا مردم را به
سوي حق هدايت نموده ،و بدان حجت بر مردم تمام شود ،و مردم حق را بشناسند ،ناگزير اگر تورات و قرآن كتاب هدايت
نباشند ،و براي هدايت مردم كافي نباشند ،بايد كتابي كه بهتر از آن دو هدايت ميكند ،بوده باشد ،و حال آنكه چنين كتابي
نيست چون هاديتر از اين دو كتاب نميشود ،براي اينكه آنچه در اين دو كتاب از معارف
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
حقه وجود دارد ،مؤيد به اعجاز است ،و براهين عقلي نيز آن را تاييد ميكند ،عالوه بر اين كتاب سماوي بهتر از آن دو نيست
پس آن دو ،كتاب هدايتند و اين مردم كه از آن دو اعراض ميكنند ،به حكم برهان و دليل عقل اعراض نميكنند ،بلكه
هواي نفس خود را پيروي ميكنند ،و از صراط مستقيم گمراه شدهاند "،فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ
...".
آن گاه قومي از اهل كتاب را مدح ميكند ،كه وقتي مشركين نزد آنان رفتند تا از امر محمد (ص) و قرآن پرسش كنند ،آنان
اظهار كردند كه :ما به او و كتاب او ايمان داريم و او را تصديق ميكنيم ،و از حرف لغو مشركين روي گرداندند.
"وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولي بَصائِرَ لِلنَّاسِ...".
"الم" بر سر جمله" لَقَدْ آتَيْنا" الم سوگند است ،و آيه را چنين معنا ميدهد كه :من سوگند ميخورم ،كه ما كتاب تورات را
به موسي داديم ،و آن را به وي وحي نموديم.
"مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولي بَصائِرَ لِلنَّاسِ" -يعني بعد از آن كه اقوام و نسلهاي سابق بر نزول تورات را هالك كرديم،
مانند قوم نوح ،و اقوام ديگري كه بعد از ايشان هالك شدند ،و چه بسا يكي از آنها قوم فرعون باشد.
در آيه مورد بحث ميفرمايد :ما كتاب را به موسي داديم ،بعد از آنكه قرون اولي را هالك كرده بوديم ،و اين قيد براي اين
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است كه :اشاره كند به اينكه در اوان بعثت موسي ،بشر محتاج به يك كتاب آسماني بود ،براي اينكه معالم دين الهي با رفتن
قرون اولي مندرس شده بود ،و نيز كتابي الزم بود تا در آن به داستانهاي امم گذشته اشاره شود ،تا مردم بدانند كه آنان به
خاطر تكذيب آيات خدا چگونه به عذاب الهي دچار شدند ،در نتيجه آنان كه عبرتگير هستند عبرت گيرند ،و آنهايي كه
تذكر پذيرند متذكر شوند.
كلمه" بصائر" جمع" بصيرت" است كه به معناي وسيله ديدن است ،و گويا مراد از" بصائر" حجتها و ادله روشني است
كه بوسيله آنها حق ديده ميشود ،و ميان حق و باطل تميز داده ميشود ،و جمله" بَصائِرَ لِلنَّاسِ" حال از كتاب است ،و
بعضي گفتهاند :مفعول له است( ،كه در معنا بصائر الناس خواهد بود).
و كلمه" هدي" به معناي هادي يا هر چيزي است كه مايه هدايت باشد ،و همچنين كلمه" رحمة" به معناي مايه رحمت
است ،و اين دو كلمه حال از كتابند ،مانند بصائر ،كه آن نيز حال بوده و همان مفسري كه بصائر را مفعول له گرفته بود ،اين
دو كلمه را هم مفعول له گرفته است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
و معنايش اين است كه :سوگند ميخورم كه ما به موسي كتاب داديم ،كه همان تورات است ،و اين كتاب را بعد از هالكت
اقوام گذشته داديم ،چون حكمت اقتضاء ميكرد كه دعوت به دين توحيد و انذار بشر از عذاب را تجديد كنيم ،لذا اين كتاب
را به موسي داديم ،در حالي كه پر از حجتها و براهين واضح و روشنگر بود كه انسانها به وسيله آن حجتها به معارف حقه
و به سوي هدايت راه مييابند ،و نيز رحمتي بود كه انسانها به وسيله عمل به دستورات و شرايع و احكام آن مشمول رحمت
ميشوند ،اين كتاب را نازل كرديم براي اين كه انسانها متذكر شده ،آنچه از عقايد و اعمال كه بر آنان واجب است بشناسند،
و بفهمند كه به چه عقايدي بايد معتقد باشند ،و چه اعمالي را واجب است انجام دهند.
"وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلي مُوسَي الْأَمْرَ وَ ما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ" اين آيه شريفه خطاب به رسول خدا (ص)
است ،و كلمه" غربي" صفت چيزي است كه حذف شده ،كه يا وادي است ،و يا كوه ،و معنايش اين است كه :تو در جانب
بيابان غربي و يا كوه غربي نبودي كه چنين و چنان شد.
"إِذْ قَضَيْنا إِلي مُوسَي الْأَمْرَ" -گويا كلمه" قضاء" در اينجا متضمن معناي عهد است( ،چون با كلمه الي متعدي شده) ،و
مراد -به طوري كه گفتهاند « -»1اين است كه :ما امر را به وي عهد كرديم ،و معناي اين جمله اين است كه :ما امر نبوت
او را با نازل كردن تورات به وي محكم كرديم ،و اما اصل نبوتش را جمله" وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا "متعرض آن
است ،كه در دو آيه بعد قرار دارد .و جمله" وَ ما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ" تاكيد همان جمله قبل است ،يعني جمله" وَ ما كُنْتَ
بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ".
و معناي آيه اين است كه :محمد (ص)! تو حاضر و شاهد نبودي آن هنگامي را كه ما تورات را بر موسي در جانب غربي از
وادي يا كوه نازل كرديم.
"وَ لكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ"" تطاول عمر" به معناي امتداد يافتن مدت زندگي است ،و اين جمله استدراك و
تبصره است از نفي در جمله" وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ" ،و معنايش اين است كه :تو اي محمد (ص)! در آنجا كه ما تورات را
بر وي نازل كرديم حاضر نبودي ،و ليكن ما نسلهايي را بعد از آن پديد آورديم ،و مدت عمر آنان زياد شد ،و بعد از آن اينك
داستان موسي و نزول كتاب بر او را برايت ميآوريم ،بنا بر اين در آيه شريفه ايجاز و كوتاهگويي به
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .733
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص21 :
كار رفته ،چون مقام ،داللت بر معنا داشت.
"وَ ما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ،تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا ،وَ لكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" كلمه" ثاوي" به معناي مقيم (كسي كه در جايي
مسكن و اقامت كند) ميباشد .و ضمير در" عليهم" به مشركين مكه برميگردد ،آنان كه رسول خدا (ص) آيات خدا را ،كه
داستان موسي در مدين را حكايت ميكند ،بر آنان ميخواند.
"وَ لكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" -اين جمله استدراك از نفي در اول آيه است ،همانطور كه جمله" وَ لكِنَّا أَنْشَأْنا "...نيز استدراك از
آن بود ،و معناي استدراك دومي اين است كه :تو اي محمد (ص) در ميان اهل مدين يعني شعيب و قوم او نبودي ،و آنچه
بر موسي در" مدين "گذشت ناظر نبودي ،كه اينك آيات ما را كه بيانگر داستان او در آنجاست بر مشركين بخواني ،و ليكن
ماييم كه تو را به سوي قومت فرستاديم ،و اين آيات را بر تو نازل كرديم تا بر آنان بخواني.
"وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَ لكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ"...
با توجه به ظاهر مقابله اين آيه با آيه قبلي كه فرمود ":وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا  "...اين است كه :مراد از اين نداء
همان ندايي است كه از آن درخت ،در شبي كه موسي از دور آتشي را در طور ديد ،برخاست.
"وَ لكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ  -"...اين جمله نيز استدراك از همان نفي سابق است ،و ظاهرا كلمه" رحمة" مفعول له است،
(يعني براي رحمت) ،و اگر در اين جمله از سياق سابق كه خدا در آن به عنوان متكلم مع الغير" ما" نامبرده ميشد ،به سياق
غيبت (پروردگارت) بر گشت شده ،براي اين است كه به كمال عنايت خدا به آن جناب داللت كند.
"لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ" -ظاهرا مراد از اين" قوم" اهل عصر رسول خدا (ص) است ،و يا هم ايشان است
و هم پدران نزديك ا يشان ،چون عرب قبل از آن جناب نيز پيامبراني چون هود ،صالح ،شعيب ،و اسماعيل (ع) داشت.
و معنايش اين است كه :تو در جانب طور نبودي ،كه ما به موسي نداء كرديم ،و با وي سخن گفتيم ،و او را براي رسالت
برگزيديم ،تا بتواني اين ماجرا را به مردم معاصر خودت خبر دهي ،خبر دادن كسي كه خودش حاضر و ناظر بوده باشد ،و
ليكن به خاطر آن رحمتي كه از ما به تو شد ،آن را به تو خبر داديم تا با نقل آن ،مردمي را كه قبل از تو نذيري نداشتند،
انذار كني براي اين كه متذكر شوند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص27 :
"وَ لَوْ ال أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا"...
مراد از جمله" ما قدمت ايديهم" -آنچه به دست خود از پيش فرستادند" همان سيئاتي است كه در اعتقاد و عمل داشتند ،به
دليل ذيل آيه كه ميگويند :چرا رسولي براي ما نفرستادي تا آيات تو را پيروي نموده و از مؤمنين باشيم؟
و مراد از مصيبتي كه به ايشان ميرسد اعم از مصيبت دنيا و آخرت است ،چون الزمه اعراض از حق ،با كفر و فسق
ورزيدن ،مؤاخذه الهي است ،هم در دنيا و هم در آخرت ،و ما بحث مختصري در اين باره در ذيل آيه شريفه" وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ
الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ" « »1و در ذيل آياتي ديگر ايراد كردهايم.
جمله "فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ" ،متفرع است بر جمله قبلش ،به تقدير نفرستادن رسول .و جواب" لو ال" از آنجايي كه
معلوم بوده حذف شده ،و تقدير آيه" و لو ال ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لو ال ارسلت الينا رسوال فنتبع
آياتك و نكون من المؤمنين لما ارسلنا رسوال "ميباشد.
و حاصل معناي آيه اين است كه :اگر نبود كه در صورت نفرستادن رسول ،حق به جانب ايشان ميشد ،و ديگر سزاوار ما نبود
كه ايشان را به جرم كفر و فسوقشان مؤاخذه كنيم ،هر آينه اصال رسولي به سوي ايشان نميفرستاديم ،ليكن چون اين
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حجت را عليه ما اقامه ميكردند ،و ميگفتند ":لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ -چرا رسولي نفرستادي تا پيروي كنيم
آياتي را كه او بر ما ميخواند ،و از مؤمنين ميشديم؟" لذا رسول به سويشان فرستاديم.
"فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ ال أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسي" يعني پس به همان جهت ،ما رسول به سويشان به حق
فرستاديم ،و كتاب نازل كرديم ،و همين كه از ناحيه ما حق -كه ظاهرا مراد از آن ،قرآن نازل بر رسول خدا (ص) است -به
سويشان آمد "قالُوا لَوْ ال أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسي" يعني گفتند:
چرا به اين پيغمبر مثل تورات موسي (ع) كتابي نداد ،و گويا مرادشان از اين اعتراض اين بوده كه چرا كتاب اين پيغمبر مانند
كتاب موسي يك باره نازل نشد ،هم چنان كه قرآن اين اعتراض را در جاي ديگر از ايشان حكايت كرده ،و فرموده:
__________________________________________________
)(1و اگر اهل قريهها ايمان بياورند و تقوا پيشه سازند هر آينه باز ميكنيم بر آنان بركتهايي از آسمان و زمين .سوره
اعراف ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص20 :
"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً" «».1
[جواب به مشركين كه هم قرآن و هم تورات را رد و انكار كردند و گفتند ":سِحْرانِ تَظاهَرا" و" إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ"]  .....ص 73 :
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خداي تعالي در پاسخ از اين اعتراضشان فرمود ":أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسي مِنْ قَبْلُ؟ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا" ،مگر نبود كه
به كتاب موسي هم كه قبل از قرآن بود كفر ورزيده گفتند :قرآن و تورات هر دو سحرند" وَ قالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ" ،و گفتند:
ما به هر دو كافريم در اينجا ممكن است بپرسيد كه چرا كلمه" قالوا -گفتند" را تكرار كرد ،در جواب ميگوييم :ممكن است
براي اين بوده باشد كه بين اين دو قول فرق هست ،زيرا مراد از سخن اولشان كفر به هر دو كتاب است ،و مراد از دومي
كفر به اصل نبوت ،و به اين جهت كلمه" قالوا -گفتند" را تكرار كرد ".قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدي مِنْهُما ،أَتَّبِعْهُ
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" اين جمله تفريع بر سحر بودن قرآن و تورات است ،و اين تفريع و نتيجهگيري وقتي درست است كه
وجود يك كتاب از خدا در ميان بشر واجب باشد ،تا هادي آنان باشد ،و بر بشر هم واجب باشد كه آن كتاب را پيروي كنند،
در اين صورت است كه اگر به زعم كفار تورات و قرآن سحر باشند ،بايد كتاب ديگري باشد كه حقا كتاب خدا باشد.
و همين طور هم هست ،هم چنان كه آيه" وَ لَوْ ال أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ  ،"...ميفرمايد:
مردم اين حق را بر خدا دارند كه كتابي بر ايشان نازل كند ،و رسولي به سويشان گسيل دارد ،و چون چنين است ،و نيز چون
مردم قرآن و تورات را سحر خواندند ،لذا به رسول خود دستور ميدهد به ايشان بگويد :پس شما كتابي غير از اين دو بياوريد،
كه از اين دو هاديتر ،و راهنماتر باشد ،تا اينكه من آن را پيروي كنم.
از سوي ديگر اگر اين دو كتاب سحر باشد ،پس باطل و گمراه كننده است ،ديگر هدايتي در آنها نيست ،تا بگوييم كتابي
بياورند كه از آن دو هاديتر باشد ،چون صيغه افعل -تفضيل -بهتر ،هاديتر -در جايي به كار ميرود كه بين دو چيز كه در
يك صفت اشتراك دارند مقايسه شود ،و يكي از آن دو از آن صفت بيشتر دارا باشد ،آن وقت است كه ميگوييم:
فالني از فالني بهتر يا عالمتر است ،و اما اگر يكي از آن دو چيز ،اصال از آن صفت نداشته باشد ،صحيح نيست بگوييم :آن
ديگري از آن بهتر ،و يا داراي مقداري بيشتر از آن صفت است.
بنا بر اين جاي اين سؤال هست كه چرا در آيه مورد بحث فرمود ":هُوَ أَهْدي مِنْهُما"؟
__________________________________________________
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)(1و آنان كه كافر شدند گفتند :چرا قرآن يك باره بر او نازل نشد .سوره فرقان ،آيه . [.....]07
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
با اينكه بر فرض سحر بودن تورات و قرآن ديگر چيزي از صفت هدايت در آنها نيست ،تا كتابي كه كفار بياورند هاديتر از
آن دو باشد.
جواب اين سؤال اين است كه :آيه در مقام محاجه است ،ادعاء ميكند كه تورات نازل بر موسي و قرآن هادي هستند ،و
هاديتر از آن دو وجود ندارد ،اگر خصم اين را قبول ندارد خودش كتابي بياورد كه هدايت آن بيشتر از هدايت اين دو باشد،
و واقع را بهتر بيان كند.
اين را هم بايد دانست كه اگر در آيه مورد بحث اعتراف شده است به اينكه تورات كتاب هدايت است ،منظور تورات زمان
موسي است ،زيرا خود قرآن كريم تورات موجود در اين اعصار را تحريف شده ،و خلل پذيرفته ميداند ،و هر جا در قرآن
كريم تورات به عنوان كتاب خدا ،و كتاب هدايت ذكر شده ،منظور ،آن تورات است نه اين.
از اين هم كه بگذريم كتاب خدا كه مورد بحث در اين آيه است مجموع قرآن و تورات است ،و در نتيجه مراد از تورات،
تورات از ديدگاه قرآن است ،توراتي كه قرآن تحريفها و خللهاي آن را اصالح كرده ،و چنين توراتي كه به وسيله قرآن
خللهايش اصالح شده همان تورات نازل بر موسي ،و كتاب هدايت خواهد بود ،و معناي اينكه فرمود ":إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ"،
اين است كه :اگر در دعوي خود يعني سحر بودن قرآن و تورات راست ميگويند.
"فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ"...
كلمه "استجابت" و" اجابت" به يك معنا است ،در كشاف گفته ":اين فعل اگر در دعا به كار رود ،به خودي خود متعدي
ميشود ،و اگر در دعا كننده به كار رود با حرف" الم" متعدي ميشود ،و در اينصورت غالبا دعا را ذكر نميكنند ،مثال در
اولي ميگويند:
"استجاب اللَّه دعاءه -خدا دعايش را مستجاب كرد" و در دومي ميگويند ":استجاب له" كه در آن با" الم" متعدي به
داعي شده لذا" دعا "از آن حذف شده است و نميگويند:
"استجاب له دعاءه -خدا دعايش را برايش مستجاب كرد" «».1
پس اينكه فرمود ":فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ" ،تفريعي است بر جمله" قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدي مِنْهُما أَتَّبِعْهُ "و
معنايش اين است كه :اگر همانطور كه گفتيم ،ايشان را مكلف كردي به آوردن كتابي هاديتر از قرآن و تورات ،و دستورت
را اجابت نكردند ،و معلوم شد كه هدايتي تمامتر و كاملتر از هدايت آن دو نيست ،و در عين حال باز هم آن دو را سحر
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .373
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
خوانده ،و از پذيرفتن آنها خودداري كردند ،بدان كه ايشان در طلب حق ،و در صدد پيروي آنچه صريح حق و برهان عقل
است نيستند ،ميخواهند هواهاي دل خود را پيروي نموده ،و با امثال" سِحْرانِ تَظاهَرا" و" إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ "از مشتهيات
طبع خود دفاع كنند.
ممكن هم هست مراد از جمله" أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ" ،اين باشد كه اگر اينان كتابي هاديتر از قرآن و تورات نياورده ،و هم
چنان به آن دو ايمان نياوردند ،پس بدان كه ميخواهند سنت زندگي را بر اساس پيروي هوي بنيان نهند ،اعتقادي به اصل
نبو ت ندارند ،و به ديني آسماني كه از طرف خدا بر آنان نازل و وحي گردد ،قائل نيستند ،تا پيروي آن نموده ،و راه زندگي را
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با راهنمايي پروردگارشان طي كنند ،مؤيد اين معنا جمله" وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُديً مِنَ اللَّهِ -چه كسي گمراهتر
است از كسي كه هواي خود را پيروي ميكند بدون هدايتي از خدا" ميباشد.
"وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُديً مِنَ اللَّهِ" -اين جمله استفهامي است انكاري ،و منظور از آن اين است كه :نتيجه
بگيرد كه آنان" پيروان هوي" گمراهند ،و جمله" إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" ،تعليل ضاللت ايشان است ،به پيروي
هوي ،به اين بيان كه :پيروي هوي اعراض از حق و انحراف از صراط رشد است ،و اين خود ظلم است ،و خدا مردم ظالم را
هدايت نميكند ،و كسي هم كه هدايت نشد ،گمراه است.
و حاصل حجت اين است كه :اگر ايشان كتابي هاديتر از قرآن و تورات نياوردند ،و به آن دو هم ايمان نياوردند ،پس معلوم
ميشود كه پيرو هوي هستند ،و پيروان هوي ظالمند ،و ظالم را خدا هدايت نميكند ،و وقتي هدايت نشدند گمراهند.
"وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" كلمه" وصلنا" از باب تفعيل از ماده وصل است ،و وصل در باب تفعيل ،كثرت را
افاده ميكند ،مانند قطع كه به معناي بريدن ،و تقطيع به معناي بسيار بريدن است ،و قتل به معناي كشتن ،و تقتيل به
معناي بسيار كشتن است ،و ضمير در" لهم" به مشركين مكه بر ميگردد ،و معناي آيه اين است كه :ما قرآن را كه اجزايي
متصل به هم دارد ،بر آنان نازل كرديم ،قرآني كه آيهاي بعد از آيه ،و سورهاي دنبال سوره ،و وعده و وعيد و معارف و احكام
و قصص و عبرتها و حكمتها ،و مواعظي پيوسته به هم دارد ،چنين قرآني بر آنان نازل كرديم ،براي اين كه متذكر شوند.
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ "
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
دو ضمير" قبله" و" به" به قرآن برميگردد و بعضي « »1از مفسرين آن را به رسول خدا برگرداندهاند .ولي قول اول با
سياق موافقتر است .در اين آيه و ما بعد آن بعضي از مردم با ايمان از يهود و نصاري مدح شدهاند ،بعد از آنكه در آيههاي
قبل ،مشركين اهل مكه مذمت شدند.
و سياق ذيل آيه شهادت ميدهد بر اينكه اين طايفه از اهل كتاب كه مدح شدهاند ،طايفه مخصوصي از اهل كتاب بودهاند
كه ايمان به قرآن آوردهاند ،نه تمامي مؤمنين اهل كتاب .پس نبايد به گفته مفسريني « »7كه اين احتمال را دادهاند ،اعتناء
كرد.
"وَ إِذا يُتْلي عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا"...
ضميرهاي مفرد در" به" و" انه" به قرآن برميگردد و الف و الم در" الحق" الف و الم عهد است ،و معناي آيه اين است
كه :چون قرآن بر آنان تالوت ميشود ميگويند :ايمان آورديم به آن ،كه آن همان حقي است كه از ناحيه پروردگارمان
معهود است ،چون ما آن را قبال شناخته بوديم.
و جمله" إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ" حق بودن و معهود بودن آن را در نظر ايشان تعليل ميكند ،و معنايش يا اين است كه:
ما قبل از نزول آن مسلم به آن بوديم ،و يا اين است كه :به ديني كه اين قرآن بدان دعوت ميكند و آن را اسالم مينامد
ايمان داشتيم.
بعضي از مفسرين گفتهاند ":ضميرهاي مزبور به رسول خدا (ص )برميگردد" .و ليكن وجه قبلي با سياق موافقتر است ،و
به هر حال منظورشان از كالم مزبور ،آن اطالعاتي بوده كه در كتب خود از اوصاف رسول خدا (ص) و اوصاف كتابي كه بر
وي نازل ميشود داشتهاند ،هم چنان كه آيه" الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ
الْإِنْجِيلِ" « »0و آيه" أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ" «» 3نيز بدان تصريح دارند.
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"أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ"...
در اين آيه شريفه ،وعدهاي جميل به آن عده از اهل كتاب ميدهد كه شناخت خود را ،كه از قرآن و رسول اسالم داشتند،
كتمان نكردند ،و مدح ايشان است بر حسن سلوك و
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،7ص .23
)(3كساني كه پيروي ميكنند رسول درس نخواندهاي را كه در كتب خود يعني تورات و انجيل نوشته مييابند .سوره
اعراف ،آيه .132
)(4مگر اين دليل بر ايشان دليل نيست كه علماي بني اسرائيل او را ميشناسند؟ .سوره شعراء ،آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
مدارايشان با جاهالن مشركين ،و به همين جهت بايد گفت :آنچه به ذهن نزديكتر است اين است كه :مراد از اجر دو برابر،
اين است كه :يك اجر به ايشان داده ميشود به خاطر اين كه به كتاب آسماني خود ايمان داشتند ،و يك اجر هم داده
ميشود به خاطر اينكه به قرآن ايمان آوردند ،و بر ايمان دوم بعد از ايمان اولشان صبر نموده و كلفت و مشقت مخالفت با
هوي را كه در هر دو ايمان هست ،تحمل نمودند.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":مراد از دو اجر اين است كه :يك اجر به ايشان داده ميشود به خاطر اينكه در دين خود
صبر داشتند و اجر ديگري داده ميشود به خاطر اينكه در برابر آزار كفار و تحمل مشقت صبر كردند" ولي سياق آيه با آن
سازگار نيست.
"وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ" -كلمه" يدرءون" از ماده" درأ" است ،كه به معناي دفع است ،و مراد از" حسنه و سيئه" -به
قول بعضي -سخن خوب و سخن بد است ،و به قول بعضي »«2ديگر عمل خوب و بد است ،كه معروف و منكرش هم
ميگويند ،و به قول بعضي »«3ديگر مراد از آن ،خلق خوب و بد است ،كه عبارت است از حلم و جهل ،ولي سياق آيات با
معناي اخير موافقتر است ،بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود كه :اين مؤمنين از اهل كتاب آزار و اذيت مردم را به وسيله
مدارا و حلم و حوصله از خود دور ميكردند ،و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ" مراد از" لغو" سخن بيهوده است ،به دليل كلمه" سمعوا -
ميشنوند" ،چون لغو شنيدني و از مقوله سخن است ،پس مقصود سخنان بيهوده و خشن و زشتي است كه پرداختن به آن،
كار عاقالن نيست ،و لذا وقتي آن را ميشنيدهاند ،از آن اعراض نموده ،و مقابله به مثل نميكردهاند ،بلكه ميگفتهاند :اعمال
ما براي ما ،و اعمال شما براي شما ،و اين در حقيقت متاركه و اعالم ترك گفتگو است "،سَالمٌ عَلَيْكُمْ" يعني شما از ناحيه
ما خاطرتان جمع باشد ،و ايمن باشيد ،كه گزندي نخواهيد ديد ،اين جمله باز اعالم متاركه ،و خدا حافظي محترمانه است كه
با اين جمله ميفهماندهاند شان ما اجل از آن است كه اين گونه سخنان بيهوده را دنبال كنيم ،هم چنان كه در جاي ديگر
در باره مؤمنان فرموده ":وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً -و چون مردم نادان به ايشان خطاب ميكنند ،در پاسخ
ميگويند :سالم ،و يا پاسخي سالم ميدهند.
__________________________________________________
(1و  7و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
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"ال نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ" -يعني ما خواهان معاشرت و مجالست جاهالن نيستيم ،اين جمله تاكيد همان مطالب قبل است ،و
حكايت زبان حال ايشان است ،نه اينكه عين اين عبارت را گفته باشند ،چون اگر اين عبارت را گفته باشند ،و جمله مزبور
حكايت گفته ايشان باشد ،نه زبان حال ،آن وقت مقابله بدي با بدي ميشود و با جمله قبلي كه ميفرمود ":بدي را با خوبي
دور ميكنند" منافات دارد.
"إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" مراد از" هدايت" در اينجا صرف راهنمايي
نيست ،بلكه رساندن به هدف مطلوب است كه بازگشتش افاضه ايمان بر قلب است ،و معلوم است كه اين چنين هدايت كار
رسول نيست ،بلكه كار خداي تعالي است ،و احدي در آن با او شركت ندارد ،و اما اگر مقصود از آن راهنمايي بود ،معنا
نداشت كه آن را از رسول خدا (ص) نفي كند ،و بفرمايد تو هدايت نميكني ،براي اينكه اين قسم هدايت وظيفه رسول
است .و مراد از" مهتدين "كساني است كه هدايت را قبول ميكنند.
بعد از آنكه خداي تعالي در آيات قبل محروميت مشركين يعني قوم رسول خدا (ص) را از نعمت هدايت ،و نيز ضاللتشان را
به خاطر پيروي هواي نفس ،و استكبار از حق ،كه به ايشان نازل شده ،بيان كرد ،و نيز بعد از آنكه ايمان و اعتراف اهل
كتاب را به آن حق ذكر فرمود ،آيات اين فصل را با اين جمله ختم كرد كه امر هدايت به دست خدا است ،نه به دست تو ،به
دليل اينكه اهل كتاب را با اينكه قوم تو نيستند ،هدايت فرمود ،و قوم تو را با اينكه به تو نزديكند ،و خيلي دوست ميداري
هدايت شوند ،هدايت نفرمود ،آري اوست كه پذيرندگان هدايت را ميشناسد.

در تفسير الدر المنثور است كه بزار ،و ابن منذر ،و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) ،و ابن مردويه ،از ابي سعيد خدري
روايت كردهاند كه گفت رسول خدا (ص) فرمود :خداي تعالي هيچ قومي را ،و هيچ دورهاي از بشر را ،و هيچ امتي را ،و هيچ
اهل قريهاي را ،در روي زمين بعد از نزول تورات به عذاب آسماني هالك نكرد ،مگر تنها آن قريه را كه به عذاب مسخ
مبتال ساخت ،و به صورت ميمون مسخشان كرد ،نميبيني كالم خداي را كه ميفرمايد" وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ
ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولي"؟
«1».
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
مؤلف :در اين روايت روشن نيست كه آيه مورد استشهاد چه داللتي بر مضمون روايت دارد؟ در آخر روايت داشت كه تا قبل
از نزول تورات عذابهايي آسماني ،اقوام و امتهايي را هالك كرد ،ولي بعد از نزول تورات اين گونه عذابها قطع شد ،و آيه
شريفه هيچ داللتي بر اين معنا ندارد.
و نيز در همان كتاب در ذيل آيه" وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا  ،"...آمده كه ابن مردويه از ابن عباس از رسول خدا (ص)
روايت كرده كه فرمود :وقتي خداي تعالي موسي را براي سخن گفتن با وي به كوه طور نزديك كرد ،و به اين مقام قرب
رسانيد ،موسي پرسيد :پروردگارا آيا كسي گراميتر از من نزد تو هست؟ چون تو مرا به قرب و رازگويي خود ،نائل ساختي ،و
با من سخن گفتي ،خداي تعالي فرمود :بله مقربتر از تو محمد (ص) است ،كه نزد من گراميتر از تو است.
پرسيد حال كه محمد گراميتر از من نزد تو است آيا امت محمد نيز گراميتر از بني اسرائيلاند با اينكه براي بني اسرائيل
دريا را شكافتي ،و آنان را از شر فرعون و عمل او نجات دادي ،و من و سلوي به ايشان اطعام كردي؟ فرمود :آري ،امت
محمد نزد من گراميتر از بني اسرائيل است ،عرضه داشت :پروردگارا ايشان را به من نشان ده ،خطابش كرد كه اي موسي
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تو ايشان را نميبيني ولي اگر خواستي صوتشان را به تو ميشنوانم ،عرضه داشت آري اي خدا.
پس پروردگار ما امت محمد را ندا داد كه پروردگار خود را اجابت كنيد ،امت محمد كه آن روز در پشت پدران و ارحام مادران
خ ود بودند ،تا آخرين نفري كه تا روز قيامت جزو امت وي خواهند بود ،همه اجابت نموده ،يك صدا گفتند :بله ،تو حقا
پروردگار مايي ،و ما حقا بندگان توايم ،خداي تعالي فرمود :راست گفتيد من پروردگار شما ،و شما بندگان منيد ،و من شما را
قبل از آنكه از من بخواهيد ،آمرزيدهام و قبل از آنكه درخواستي كنيد عطا كردهام ،پس هر كس مرا با شهادت" ال اله اال
اللَّه "مالقات كند داخل بهشت ميشود.
ابن عباس ميگويد :به همين جهت وقتي محمد (ص) مبعوث شد خدا خواست تا به خاطر آنچه كه به او و به امت او
اختصاص داده بر او منت نهد ،لذا گفت :اي محمد تو در جانب طور نبودي وقتي كه ما موسي را ندا داديم «».7
__________________________________________________
(1و )7الدر المنثور ،ج  ،3ص  .172ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
مؤلف :اين روايت را طبري هم به چند طريق ديگر از غير ابن عباس نقل كرده « .»1و اين معنا را صدوق هم در كتاب
عيون اخبار الرضا از حضرت رضا (ع) روايت كرده » ،«2ولي اشكالي كه در آن است اين است كه :اگر بگوييم آيه مورد
استشهاد روايت ميخواهد اين معنا را برساند ،نظم سياق به كلي درهم ميريزد ،و ارتباط جملههاي قبل از آن با جملههاي
بعد از آن به كلي فاسد ميشود.
و در كتاب بصائر به سند خود از محمد بن فضيل از ابي الحسن (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ
بِغَيْرِ هُديً مِنَ اللَّهِ" فرموده :يعني كيست گمراهتر از كسي كه هواي نفساني خود را دين خود بگيرد ،بدون اينكه دين را از
ائمه هدي اخذ كند «».0
مؤلف :نظير اين روايت را صاحب بصائر از معلي از امام صادق (ع) روايت كرده ،و اين مضمون از باب جري و تطبيق جزئي
بر كلي يا از مقوله بطن قرآن است ،نه اينكه آيه شريفه در خصوص مساله امامت نازل شده باشد «».3
و در مجمع البيان در ذيل آيه "الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ  ،"...گفته :اين جمله و ما بعد آن در باره عبد اللَّه بن سالم ،تميم داري،
جارود عبدي ،و سلمان فارسي نازل شده ،چون اين چند نفر مسلمان شدند ،و بال فاصله اين آيه در باره آنان نازل شد -نقل
از قتاده است».3« -
بعضي ديگر گفتهاند :در باره چهل نفر مسيحي نازل شد ،كه قبل از بعثت به رسول خدا (ص) ايمان آوردند ،سي و دو نفر از
آنان اهل حبشه بودند ،كه با جعفر بن ابي طالب در مراجعتش از حبشه آمدند ،و هشت نفر ديگر از شام آمدند ،كه بحيراء،
ابرهه ،اشرف ،ايمن ،ادريس ،نافع ،و تميم ،از ايشان بودند.
مؤلف :رواياتي ديگر غير از اين روايت وارد شده ،باز در همان كتاب در معناي آيه" وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ" ،گفته :بعضي
گفتهاند يعني با حلم ،جهل جاهالن را دفع ميكنند -نقل از يحيي بن سالم -و معنايش اين است :آزار مردم را به وسيله
مداراي با مردم از خود دفع ميكنند ،و نظير اين معنا از امام صادق (ع) روايت شده.
__________________________________________________
)(1تفسير طبري ،ج  ،73ص .33
)(2عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص  777ط تهران ،حديث  ،03باب .72
)(3بصائر الدرجات ،ص  10باب .2
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اشاره

وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبي إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَ لكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ () 32وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِالَّ قَلِيالً وَ كُنَّا نَحْنُ
الْوارِثِينَ ( )32وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُري حَتَّي يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُوالً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ ما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُري إِالَّ وَ أَهْلُها
ظالِمُونَ ( )32وَ ما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ زِينَتُها وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي أَ فَال تَعْقِلُونَ ( )33أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ
وَعْداً حَسَناً فَهُوَ القِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ()31
وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ( )37قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُالءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ
كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ ( )30وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا
يَهْتَدُونَ ( )33وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ( )33فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ ال يَتَساءَلُونَ ()33
فَأَمَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسي أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ )(67وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ ( )32وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ ( )32وَ هُوَ اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي
الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( )23قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَ فَال تَسْمَعُونَ ()21
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)(4بصائر الدرجات ،ص .13
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
ترجمه الميزان ،ج ،13ص21 :
و در الدر المنثور است كه :عبد بن حميد ،مسلم ،و ترمذي ،ابن ابي حاتم ،ابن مردويه ،و بيهقي در دالئل ،از ابي هريره روايت
كردهاند كه گفت :وقتي ابو طالب از دنيا ميرفت رسول خدا (ص) نزدش آمد و فرمود :عموجان بگو ال اله اال اللَّه تا من روز
قيامت نزد خدا برايت بدان شهادت دهم ،گفت :شهادت ميدادم ،اگر سرزنش قريش نبود ،كه فردا بگويند جزع و ناراحتي
مرگ او را به اين اقرار واداشت ،لذا خداي تعالي اين آيه را فرستاد ":إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" «».1
مؤلف :در معناي اين روايت ،روايت ديگري از ابن عمر ،ابن مسيب ،و غير آن دو آمده ،و ليكن روايات بسيار زيادي از ائمه
اهل بيت (ع) رسيده ،كه فرمودهاند :ابو طالب ايمان آورده بود ،و اشعاري هم كه از او نقل شده پر است از اقرار به صدق
رسول خدا (ص) ،و حق بودن دين او ،و اين ابو طالب كسي است كه رسول خدا (ص) را وقتي صغير بود در دامن خود جاي
داد ،و بعد از بعثت و قبل از هجرت از او حمايت كرد ،حمايتي كه ارزش آن حمايت و مجاهداتش در حفظ جان شريف
رسول خدا (ص) در ده سال قبل از هجرت معادل است با ارزش مجاهدتهاي همه مهاجرين و انصار در ده سال بعد از
هجرت ،آن وقت چگونه ممكن است چنين كسي ايمان نياورده باشد؟!
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .100
ترجمه الميزان ،ج ،13ص27 :
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قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَال تُبْصِرُونَ (َ )27و
مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( )20وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ( )23وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
()23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص20 :
ترجمه آيات  .....ص 83 :
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بهانه آوردند كه اگر با تو هدايت را پيروي كنيم از سرزمينمان ربوده ميشويم ،آيا ما آنان را در حرمي امن (شهر مكه) سكني
نداديم كه ميوه هر درختي به خاطر اينكه ما خواستهايم اهل آن شهر را روزي دهيم بدانجا حمل و گردآوري ميشود؟ اما
بيشترشان نميدانند ().32
(عالوه بر اين مگر ايمان نياوردن ،ايشان را حفظ كرده؟) چه بسيار شهرهاي آباد و حاصلخيز كه در معيشت خود طغيان
كردند و ما هالكشان كرديم و اينك خرابههاي مساكن آنها است كه ديگر بعد از ايشان مسكوني نشد مگر اندكي از آنها و
ماييم وارث آنان ().32
پروردگار تو چنين نبوده كه مردم شهرها را هالك كند مگر بعد از آنكه رسولي به سويشان و در سواد اعظمشان بفرستد تا
آيات ما را بر آنان بخواند ،و ما هرگز ويران كننده شهرها نبوديم مگر آن شهرها كه مردمش ستمگر بودند ().32
عالوه بر اين ،آنچه كه داده شدهايد وسيله زندگي دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است آيا باز هم
تعقل نميكنيد ().33
و آيا كسي كه به او وعده نيك داديم و او به آن وعدهها خواهد رسيد مثل كسي است كه تنها وسايل زندگي دنيا به او داديم
ولي در روز قيامت از احضار شدگان است ().31
روزي كه خدا ندايشان ميكند و ميفرمايد :كجايند آن شركايي كه براي من معتقد بوديد ().37
كساني كه عذاب ما بر آنها حتمي شده ،در پاسخ ميگويند پروردگارا اينهايند كساني كه ما گمراهشان كرديم آنان را گمراه
كرديم همان طور كه خود گمراه بوديم پروردگارا اينك به درگاه تو از اين كه ما را ميپرستيدند بيزاري ميجوييم (63).
به ايشان گفته ميشود شركاي خود را به كمك بخوانيد پس ميخوانند ولي آن شركاء اجابتشان
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
نميكنند عذاب را ميبينند ،ميگويند اي كاش ما هم راه را مييافتيم ().33
و روزي كه خدا ندايشان ميكند و ميفرمايد :چگونه پيامبران را پاسخ گفتيد ().33
پس در آن روز پوشيده گردد بر آنان خبرها و از شدت عذاب از يكديگر خبر نميگيرند ().33
و اما كسي كه توبه كرد و ايمان آورد و عمل صالح به جا آورد اميد آن هست كه از رستگاران باشد ().32
و پروردگار تو هر چه بخواهد خلق ميكند و ميگزيند ،ايشان اختياري ندارند منزه است خدا و برتر از شركي است كه به وي
ميورزند ().32
و پروردگار تو آنچه در قفس سينه پنهان دارند و يا اظهار ميدارند آگاه است ().32
و او همان اللَّه است كه معبودي جز او نيست و حمد در دنيا و آخرت او راست و حكم نيز مر او راست و به سويش
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بازميگرديد ().23
به ايشان بگو به من بگوييد اگر خدا شب را تا روز قيامت يكسره ميكرد چه اله و معبودي برايتان نور ميآورد آيا نميشنويد
().21
بگو به من خبر دهيد اگر خداوند روز را تا قيامت بر شما يك سره ميكرد غير از خدا چه معبودي شب را برايتان ميآورد تا
در آن آرامش گزينيد آيا نميبينيد (72).
يكي از رحمتهاي او اين است كه براي شما شب و روز درست كرد تا در يكي آرامش گرفته در ديگري به جستجوي فضل
خدا برخيزيد ،چنين كرد تا شايد شكر بگزاريد ().20
و روزي كه او ندايشان ميكند كه آن شركايي كه براي من معتقد بوديد كجايند ().23
و از هر امتي گواهي بيرون ميكنيم و ميگوييم برهان خود را بياوريد آن روز ميفهمند كه حق براي خداست و غايب گردد
از ايشان آنچه افتراء ميبستند (75).
بيان آيات  .....ص 81 :
اشاره

[دستاويز ديگر مشركين مكه براي ايمان نياوردنشان كه گفتند اگر ايمان بياوريم از سر زمينمان رانده ميشويم و جواب به اين عذر و بهانه ] .....ص 85 :
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اين آيات عذر ديگر از بهانههاي مشركين مكه را در ايمان نياوردن به كتاب خدا بيان ميكند ،هم چنان كه آيات قبل عذر
اولشان را بيان ميكرد ،به اين كه :چرا آيات و معجزاتي چون معجزات موسي نياوردي ،در اين آيات متذكر ميشود كه اين
عذر را بهانه كردهاند كه اگر ما به كتاب تو ايمان آوريم ،و به دين توحيد بگرويم ،مشركين عرب ما را از سرزمينمان بيرون
ميكنند ،ما را ميكشند ،و اسير ميكنند ،و اموالمان را غارت نموده و امنيت و صلح ما را به خطر مياندازند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
آن گاه خداي تعالي سخن ايشان را رد ميكند ،به اينكه ما شهر ايشان را برايشان حرم امن كرديم ،تمامي عرب ،مكه را
مقدس و محترم ميدانند ،و ميوه هر درختي را بدانجا حمل ميكنند ديگر موجبي براي ترس ايشان كه آنان را از شهر بيرون
كنند ،نيست.
عالوه بر اين برخورداري از اموال و اوالد و كامروايي از عيش و زندگي براي آنان امنيت درست نميكند ،تا آن را بر پيروي
هدايت ترجيح بدهند ،چه بسيار قريههايي كه در عيششان خدا هالكشان نمود ،و نسلشان را برانداخت ،و سرزمين آنان را به
ارث برد ،و اينك اين مسكنهاي آنان است كه بعد از ايشان هم چنان خالي است ،و جز اندكي از آنها مسكوني نيست.
از اين هم كه بگذريم ،آن چيزي كه پيروي هدايت را فداي آن ميكنند و آن را بر ميگزينند متاع زندگي دنيا است ،كه
زودگذر و ناپايدار است ،و انسان عاقل زندگي ناپايدار را بر زندگي جاودانه آخرت و جوار خداي تعالي ترجيح نميدهد.
از اين نيز كه بگذريم خدايي كه خلقت و امر به دست او است ،وقتي چيزي را اختيار ميكند ،و به آن امر مينمايد ،ديگر
كسي نميتواند به خاطر خواست خودش خواست او را مخالفت كند ،و آنچه را كه طبع او متمايل به آن است اختيار نمايد،
خداي تعالي بعد از اين چند جواب به داستان قارون اشاره ميكند ،كه زمين او را با خانهاش در خود فرو برد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا"...
كلمه" تخطف" به معناي اختالس با سرعت ،و به زبان ساده به معناي قاپيدن است.
ولي بعضي « »1گفتهاند ":خطف" و" تخطف" به معناي اين است كه :شخصي را از همه طرف و از هر جهت بربايند .و
گويا تعبير به تخطف از سرزمين ،استعاره باشد ،و منظور كشتن و اسير كردن و غارت كردن ،باشد ،گويا خود آنان و آنچه
متعلق به ايشان است از اهل و مال همه يك جا قاپيده ميشوند ،به طوري كه شهر از ايشان و متعلقاتشان خالي ميشود ،و
مقصود از" ارض" ،سرزمين مكه و حرم است ،به دليل اينكه دنبالش ميفرمايد ":مگر ما ايشان را در حرم امني سكني
نداديم" و گوينده اين حرف بعضي از مشركين مكه بودند.
و منظورشان اعتذار جستن از ايمان به خدا بوده ،اعتذار به اينكه اگر ايمان بياورند عرب ايشان را از سرزمينشان يعني از مكه
بيرون ميكنند ،چون عرب نيز مانند ايشان مشركند ،و حاضر نيستند مردم مكه ايمان بياورند ،و بتهاي ايشان را ترك گويند،
پس در حقيقت
__________________________________________________
)(1كشاف ،ج  ،0ص  370و تفسير منهج الصادقين ،ج  ،2ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
ميخواهند بگويند ما از ايمان آوردن مانع داريم ،و اين بهانه ،خود اعترافي است ضمني ،به اينكه اصل دعوت آن جناب حق
است ،كتاب او هم هر چه آورده حق است ،چيزي كه هست خطر تخطف عرب نميگذارد ما بدان ايمان آوريم ،و صريحتر از
اين اعتراف ضمني جمله" إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدي مَعَكَ" است ،كه در آن اقرار ميكنند به اينكه آنچه با رسول خدا (ص) است و
آنچه او آورده است هدايت است ،و گر نه ميگفتند ":اگر پيروي كنيم كتاب و دين تو را" يا تعبيري ديگر ميآوردند.
"أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً" -بعضي «» 1گفتهاند" تمكين" متضمن معناي جعل و قرارداد است ،و معناي جمله اين
است كه مگر ما براي آنان حرم امني قرار نداديم ،تا در آن جاي گيرند بعضي « »7ديگر گفتهاند :كلمه" حرما" منصوب به
ظرفيت است ،و معناي جمله چنين است ":آيا ما ايشان را در حرمي امن جا نداديم" و كلمه" آمنا" صفت آن ظرف است،
يعني در حرمي جا داديم كه داراي امنيت است ،و اگر حرم را داراي امنيت توصيف كرد ،با اين كه اهل آن امنيت دارند ،از
باب مجاز در نسبت است ،و جمله عطف است بر محذوف ،و گر نه در اول آن واو عاطفه نميآمد ،بلكه ميفرمود ":أ لم
نمكن "پس تقدير آن چنين است ":ا لم نعصمهم ،و نجعل لهم حرما آمنا ،ممكنين اياهم -آيا ايشان را مصونيت نداديم ،و
حرمي امن در اختيارشان نگذاشتيم ،كه در آن جاي گيرند".
اين جمله جواب اول خداي تعالي از گفتار ايشان است ،كه به عنوان عذر و بهانه گفتند ":اگر با تو هدايت را پيروي كنيم از
سرزمين خود ربوده ميشويم" ،و حاصل جواب اين است كه :ما ايشان را در زميني مكنت داديم كه آن را حرم و داراي
امنيت قرار داديم به طوري كه عرب آن را محترم ميشمارد ،ديگر چرا بايد بترسند از اينكه اگر ايمان بياورند عرب ايشان را
از آنجا بربايند.
"يُجْبي إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ" -كلمه "يجبي" ،مضارع مجهول از ماده" جبايت" است ،كه به معناي جمعآوري است ،و
كلمه" كل" در اينجا به منظور تكثير آمده ،نه اينكه بخواهد عموميت را برساند ،چون قطعا همه ميوههاي دنيا در مكه
جمعآوري نميشود و معناي اين جمله اين است كه ":ميوههاي بسياري از اشياء به سوي حرم گردآوري ميشود" ،و اين
جمله ،صفت حرم است ،بدين منظور آن را آورد ،تا از اين توهم كه ممكن است به و هم كسي آيد كه ايمان آوردن باعث
تضرر ايشان ميشود ،چون ديگر كارواني به مكه نميآيد ،جلوگيري
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__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]22
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .377
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
كند.
"رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا" -كلمه" رزقا" مفعول مطلق است ،و ممكن هم هست حال از كلمه" ثمرات" باشد ،و جمله" وَ لكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" ،استدراك از همه مطالب گذشته است ،و معناي آيه اين است كه :ما ايشان را در محل امني حفظ
كرديم ،و از هر ثمرهاي روزي داديم ،ليكن بيشترشان به اين مطلب جاهلند ،و گمان ميكنند آنكه ايشان را از ربودن عرب
حفظ ميكند ،شركشان به خدا و بتپرستي ايشان است.
[جواب ديگري به آن بهانه :تنعم و بهرهمندي مادي در حال كفر و بي ايماني ،در معرض هالكت و فنا است]  .....ص 87 :
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"وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها"...
كلمه "بطر" به معناي طغيان ناشي از نعمت است ،و كلمه" معيشتها" به خاطر حذف حرف جر منصوب شده ،و معناي
جمله اين است كه :چه بسا قريهها كه در معيشت خود طغيان كردند ،و ما هالكشان كرديم.
"فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا" -يعني مساكن آنان كه خراب و ويران شد ،اينك خرابههاي آن ،جلو چشم
شما است ،و هنوز به حالت ويرانياش مانده ،و تعمير نشده ،و بعد از هالكت صاحبانش مسكوني نشد ،مگر اندكي از آنها.
با اين معنا كه براي جمله كرديم روشن ميشود كه مناسبتر آن است كه استثناي" اال قليال" را استثناي از مسكنها
بگيريم ،نه از جمله" من بعدهم" ،چون اگر چنين كنيم معناي آيه اين ميشود كه :مساكن آنان بعد از ايشان مسكون نشد،
مگر زماني اندك ،چون كسي در آنجاها منزل نكرد ،مگر كاروانياني كه در بعضي از سفرها يك روز يا نيم روز در آنجاها
منزل كردند.
"وَ كُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ" -چون كه آنان مالك آن مساكن شدند ،و بعدا آن را ترك كردند و رفتند ،و كسي از ايشان نماند كه
آن مساكن را تملك كند ،غير از ما ،لذا ما وارث مسكنهاي آنان شديم ،و در اين جمله ،يعني جمله" وَ كُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ"،
عنايت لطيفي به كار رفته ،براي اينكه مالك حقيقي هر چيز ،آنهم مالك مطلق ،خدا است ،پس مالك مساكن آنان نيز از
اول خدا بود ،چند صباحي به ايشان تمليك كرد ،يعني در تحت تسلط و اختيار آنان قرار داد ،آن گاه دوباره از دستشان
گرفت ،يعني هالكشان كرد ،و بعد از هالكتشان ديگر مالكي براي آن مساكن نماند به جز خدا ،پس اگر خداي تعالي خود را
وارث ايشان خواند ،به اين عنايت است كه بعد از رفتن آنان كسي باقي نماند ،و تنها او باقي ماند و او مالك امالك آنان شد،
گويا آن ملك اعتباري كه داشتند به خدا منتقل شد ،در حالي كه در حقيقت انتقالي در كار نبود ،بلكه بعد از هالكت آنان و
زوال ملك اعتباري آنان ملك
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
حقيقي خدا (كه تا كنون به خاطر آن ملك اعتباري مخفي مانده بود) ظاهر شد.
اين آيه جواب دوم خداي تعالي است از عذري كه آوردند كه ":اگر با تو به هدايت ايمان بياوريم عرب ما را از سرزمينمان
ميربايند" و حاصل اين جواب اين است كه :صرف اينكه شما ايمان نياوريد ،و در نتيجه عرب شما را نربايند ،باعث نميشود
كه شما در اين سرزمين باقي بمانيد و زمينتان حفظ شود و هر جور دلتان خواست متنعم شويد ،براي اينكه چه بسا قريهها
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كه در نهايت درجه تنعم بودند ،و در نتيجه باد غرور و طغيان سرگرمشان كرده بود ،كه ما همه آنان را هالك كرديم ،و شهر
و دهشان خالي از سكنه ماند ،و كسي جز خدا آن را ارث نبرد.
"وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُري حَتَّي يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا" كلمه" ام القري" به معناي مركز دهات ،و آن شهرستاني است
كه همه دهات بدانجا مراجعه ميكنند ،و در آيه شريفه سنت الهي در عذاب قرا ،و انقراض اهل آنها بيان شده ،و آن اين
است كه :عذاب استيصال و انقراض هيچ وقت از خداي تعالي صادر نشده مگر بعد از آنكه حجت را بر آنان تمام كرده باشد،
يعني رسولي به سويشان فرستاده باشد ،تا آيات خدا را بر آنان بخواند ،و بعد از آنكه ايشان آن رسول را تكذيب كرده ،و به
آيات خدا كفر ورزيده باشند.
و در اينكه بعد از آيه قبلي اين آيه را ذكر كرد ،كه سنت الهي را در هالك ساختن قري بيان ميكند ،خود تهديدي است به
اهل مكه كه مشرك بودند ،و اشاره است به اينكه اگر آنان نيز بر كفر خود پافشاري كنند ،در معرض نزول عذاب قرار
خواهند گرفت ،براي اينكه خداي تعالي براي ام القري كه همان مكه است رسولي فرستاد ،تا آيات وي را بر مردم آنجا
بخواند ،ولي آن مردم هنوز ظالمند و رسول خود را تكذيب ميكنند.
با اين بيان روشن ميشود كه آن نكتهاي كه باعث شد در آيه شريفه از متكلم مع الغير (ما) به سوي غيبت التفات شود ،چه
بوده؟ آري در آيات قبل و همچنين بعد از جمله مورد بحث خداي تعالي متكلم مع الغير (ما) اعتبار شده و فرموده ":نمكن،
لدنا ،اهلكنا ،وَ كُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ" ،ولي در جمله مورد بحث خداي تعالي غايب اعتبار شده ،فرموده ":وَ ما كانَ رَبُّكَ  -...و
پروردگار تو ،چنين و چنان نيست "نكته اين التفات اين است كه :در اشاره به اينكه اگر پيامبر را تكذيب كنند ،شرايط عذاب
كردن در ما بين آنان فراهم است ،هم تقويت نفس پيامبر خداست و هم تاكيدي براي حجت او ،لذا ميبينيم بعد از آنكه در
اين عبارت غرض مزبور ايفا شده ،دوباره به سياق قبل برميگردد ،و ميفرمايد ":وَ ما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُري ".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
"وَ ما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا"...
كلمه "ايتاء" به معناي" اعطاء" است و كلمه" من شيء" بيان كلمه" ما" است ،كه به منظور عموميت دادن به" ما" آمده،
و معنايش چنين ميشود" تمامي آنچه كه از متاع حيات دنيا داده شدهايد" ،كلمه" متاع" به معناي هر چيزي است كه از آن
بهرهبرداري شود ،و كلمه" زينة" به معناي هر چيزي است كه به چيزي منضم شود ،و آن را جمال و حسني ببخشد ،و
كلمه" حياة الدنيا" به معناي زندگي زودگذر و پايان پذيري است كه از زندگي آخرت به ما نزديكتر است ،و در مقابل آن
زندگي آخرت است ،كه جاوداني و ابدي است ،و مراد از" ما عِنْدَ اللَّهِ" نيز همان زندگي با سعادت آخرت است كه در جوار
خدا است و به همين جهت خير و باقيتر شمرده شده.
و معناي آيه اين است كه :تمامي نعمتهاي دنيوي كه خدا در اختيارتان قرار داده متاع زينتي است كه زندگي دنيوي را زينت
داده ،زندگي دنيوي كه از آن زندگي ديگر به شما نزديكتر و فاني و زودگذر است و آنچه از ثوابها كه ذخيره خانه آخرت
است ،و ثمره پيروي هدايت و ايمان به آيات خدا است بهتر و باقيتر است ،پس جا دارد كه آن زندگي را و آن ثوابها را بر
زندگي دنيا و متاع و زينت آن مقدم بداريد ،اگر عقل داشته باشيد.
و اين جواب سومي است از اينكه گفتند ":إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا" ،و حاصل آن اين است :اگر پذيرفتيم كه
اگر پيروي هدايت كنيد عرب شما را از سرزمينتان بربايند ،و ليكن آنچه شما در اين فرض از دست ميدهيد متاع زندگي
دنياي فاني است ،پس چرا بايد آن را بر سعادت آخرت و بر ثواب در نزد خدا كه در عوض پيروي هدايت است ،ترجيح دهيد
با اينكه آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است؟
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[بيان ترجيح پيروي هدايت بر ترك آن و تمتع از حيات دنيا ،با مقايسه حال پيروان هدايت با حال بهرهمندي و تنعمان پيرو هواي نفس]  .....ص : 89

[توضيح سخن پيشوايان شرك در روز قيامت كه در مقام بيزاري جستن از پيروان خود (مشركين) ميگويند ":أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ"]  .....ص 21 :

"قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُالءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا" الههاي كه مشركين آنها را شركاي خداي
سبحان ميپنداشتند دو صنف بودند ،يك صنف بندگان گرامي خدا بودند ،از قبيل مالئكه مقرب ،و عيسي بن مريم (ع) و
صنف ديگر ياغيان جن ،و گردنكشان انس ،كه ادعاي الوهيت كردند ،مانند فرعون و نمرود و غير آن دو ،و خداي سبحان
هر كسي هم كه در باطل اطاعت شود ،ملحق به آنان كرده مانند ابليس ،و شيطانهايي كه قرين انسانها ميشوند ،و پيشوايان
ضاللت ،هم چنان كه در باره
__________________________________________________
)(1خدا به كساني كه ايمان آورده ،و عمل صالح ميكنند ،مغفرت و اجر عظيم وعده داده .سوره مائده ،آيه .2
)(2آگاه باشيد كه وعده خدا حق است .سوره يونس ،آيه .33
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"أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ القِيهِ ،كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ"...
اين آيه تا آخر هفت آيه بعد توضيح مضمون آيه قبل است ،و همان معنا را يعني ترجيح پيروي هدي بر ترك آن ،و بر
پيروي هواي نفس در بهرهگيري از متاع حيات دنيا را با بياني ديگر روشن ميكند ،و در اين بيان حال پيروان هدايت را با
حال پيروان هوي مقايسه مينمايد ،كه دسته اول به وعدههاي نيكي ،كه خدا به آنان داده ،ميرسند ،و دسته دوم در روز
قيامت احضار ميشوند و خدايان دروغي آنان از آنان بيزاري جسته ،و دعايشان را مستجاب نميكنند ،و از اينكه دعوت
رسوالن را اجابت نكردند ،بازخواست ميشوند.
پس اينكه فرمود ":أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ القِيهِ" ،استفهامي است انكاري ،و ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
وعده حسن عبارت است از وعده خداي تعالي به مغفرت و بهشت ،هم چنان كه خودش فرموده:
"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ" « »1و خداوند وعده خود را تكذيب نميكند ،هم چنان
كه باز خودش فرموده ":أَال إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ" «».7
و اينكه فرمود ":كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا" يعني آن كسي كه ما از متاع زندگي دنيا برخوردارش كردهايم از آن وعده
حسن محروم است ،براي اينكه به تمتع از متاع دنيا قناعت كرد ،دليل بر اين تقييد اين است كه در آيه شريفه ،بين وعده
حسن و بين تمتيع و برخوردار كردن از متاع دنيا مقابله انداخته.
"ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ "-يعني او در روز قيامت از احضار شدگان براي عذاب و يا براي سؤال و مؤاخذه است ،و
كلمه" ثم -سپس" ،در اينجا ترتيب كالمي را ميرساند ،نه ترتيب وقوع در خارج را ،و اگر مطلب را با جمله اسميه آورد ،نه
فعليه( ،و نفرمود ما او را احضار ميكنيم ،و يا احضار ميشود) ،براي اين است كه تحقق را برساند ،و بفهماند كه چنين روزي
به طور مسلم خواهد رسيد ،هم چنان كه در جمله مقابلش نيز اسميه آورد ،و فرمود ":فَهُوَ القِيهِ".
"وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ" منظور از "شركاء" همان معبودهايي است كه مشركين در دنيا
آنها را ميپرستيدند ،و اگر آن معبودها را" شركاء" خواند ،به خاطر اين است كه مشركين بعضي از شؤون خداي تعالي را از
قبل خود به آنها داده بودند ،و به آنها نسبت ميدادند ،از قبيل پرستش و تدبير و تعبير به" نداء" در اين آيه شريفه اشاره
است به دوري آنان از خدا و بي ياوري ايشان در روز قيامت.
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص21 :
ابليس و شيطانها فرموده ":أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" تا آنجا كه ميفرمايد ":وَ
لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً" « »1و نيز در باره اطاعت هوي فرموده:
"أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ »" «2و نيز در باره پيشوايان ضاللت فرموده ":اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ
اللَّهِ" «».0
و آنهايي كه مورد نظر آيه مورد بحث هستند از صنف دوم ميباشند ،چون صنف اول كه مالئكه و عيسي بن مريم (ع)
هستند ،كسي را اغواء نكردهاند ،و آيه مورد بحث سخن از" اغواء" به ميان آورده و فرموده كه :پيشوايان شرك گفتند كه ما
آنان را اغواء كرديم و از عبادت آنان بيزاريم .پس مراد از" الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ" ،كه از مشركين بيزاري ميجويند،
پيشوايان شركند ،هر چند كه مشركين هم مصداق" الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ" هستند ،و عذابشان حتمي است ،به شهادت
آيه" حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" « »3كه همه كفار را مصداق "الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ"
ميداند ،و ليكن مراد در آيه مورد بحث پيشواياني است كه شرك و ضاللت به ايشان منتهي ميشود.
در اينجا سؤالي پيش ميآيد ،و آن اين است كه :حق سخن اين بود كه اول خداوند از مشركين بپرسد كه چرا شرك
ورزيديد ،و چه كسي شما را بر آن واداشت؟ و سپس از زبان آنان جواب بدهد كه فالن و فالن ما را مشرك كردند ،آن گاه
آيه مورد بحث را از زبان پيشوايان شرك در دفاع از خود بياورد ،ولي اين طور نكرده ،از همان آغاز دفاع پيشوايان كفر را ذكر
فرموده ،چرا؟
در پاسخ ميگوييم :شايد نكته آن اين باشد كه خواسته است اشاره كند به اينكه مشركين در اين موقف پيشوايان شرك و
خدايان دروغين را نمييابند ،تا به آنان اشاره كنند ،كه اينان ما را چنين كردند ،هم چنان كه آيه شريفه" وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ
شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ" « »3نيز به اين معنا اشاره ميكند.
__________________________________________________
)(1آيا عهد نكردم با شما اي فرزندان آدم اينكه پيروي نكنيد شيطان را كه او براي شما دشمني آشكار است  ...و به تحقيق
گمراه كرد از شما عدهاي زياد را .سوره يس ،آيه .37
) (2آيا پس ديدي كسي كه برگرفته است هوا و هوس خود را اله خود .سوره جاثيه ،آيه .70
)(3برگرفتند دانايان خود را و زاهدان خود را صاحبهاي خود نه خدا را .سوره توبه ،آيه .01
)(4اين سخن استوار است كه سوگند ميخورم ،هر آينه جهنم را از جنيان و انسيان پر خواهم كرد.
سوره الم سجده ،آيه .10
)(5و روزي كه خداوند ندايشان ميكند كه كجايند شركاي من؟ گفتند از ما كسي نيست كه آنها را ببيند و در نتيجه آنچه
قبال ميپرستيدند نمييابند .سوره حم سجده ،آيه  32و .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص27 :
"رَبَّنا هؤُالءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا" -يعني پروردگار اينان -اشاره به مشركين ميكنند -همان كسانند كه ما گمراهشان كرديم .و اين
جمله توطئه و زمينهچيني براي جمله بعدي است.
"أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا" -گمراهشان كرديم ،همان طور كه خود گمراه شديم ،يعني درست است كه گمراهي آنان به اغواي
ما بود ،چون كه ما خود گمراه بوديم ،و ليكن آن طور نبود كه ما مجبورشان كنيم به گمراهي ،بلكه عين گمراه كردن
خودمان بود ،هم چنان كه خود ما به اختيار خود گمراه شديم ،ايشان نيز به اختيار خود گمراه شدند ،و به هيچ وجه پاي اجبار
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و زور در بين نبود.
دليل بر اينكه معناي آيه اين است ،حكايتي است كه خداي تعالي از زبان ابليس نقل كرده ،كه در آن روز يعني روز قيامت
ميگويد ":وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ،فَال تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ" «».1
و نيز سؤال و جواب ستمگران و اقران آنان را حكايت كرده و فرموده ":وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا
لَذائِقُونَ فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ" « .»7يعني از ما كه گمراه بوديم به شما غير از گمراهي چيزي نرسيد.
از اين بيان روشن ميشود اينكه گفتند ":أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا" ،معناي ديگري هم دارد ،و آن اين است كه :مشركين از ما
نظير همان وصفي را كسب كردند كه در خود ما بود ،چيزي كه هست اگر ما از آنان بيزاري ميجوييم براي اين است كه :ما
ايشان را مجبور به گمراهي نكرديم ،و اگر ما را خداي خود گرفتند ،و ما را پرستيدند به زور و اجبار نبود.
"تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ" -اين جمله بيزاري بي قيد و شرط پيشوايان است ،ميگويند ما اصال و به تمام معنا از مشركين بيزاريم ،چون
ما نميتوانستيم ايشان را مجبور نموده و اختيار از ايشان سلب كنيم.
__________________________________________________
)(1من دست زور به شما نداشتم جز اينكه شما را دعوت كردم ،و شما هم پذيرفتيد ،پس مرا مالمت مكنيد بلكه خود را
مالمت كنيد .سوره ابراهيم ،آيه .77
)(2بعضي رو به بعضي كرده به سؤال و جواب پرداختند ،گفتند كه اين شما بوديد كه با صورت حق بجانب به سراغ ما
ميآمديد و اقران در پاسخشان گفتند :كه نه بلكه خود شما ايمانآور نبوديد و گر نه بر شما سلطهاي نداشتيم بلكه خودتان
مردمي طاغي بوديد پس كالم پروردگار ما عليه ما استوار گشت همانا ما چشندگان عذابيم .پس شما را گمراه كرديم همان
طور كه خودمان گمراه بوديم .سوره صافات ،آيه .07
ترجمه الميزان ،ج ،13ص20 :
"ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ" -يعني با اجبار ما ،ما را نپرستيدند ،و يا معنايش اين است كه :ما را نپرستيدند ،چون كه ما از اعمال
آنان تبري داريم ،و كسي كه از عملي تبري دارد ،آن عمل را به وي نسبت نميدهند ،آيات ديگري هم كه ميفرمايد روز
قيامت اثري از خدايان خود نمييابند ،برگشتش به همين معنا است ،كه خدايان نامبرده ،خود را از پرستش آنان بيزار و بري
ميدانند ،مانند آيه" وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" « »1و آيه" وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ" « »7و" يَوْمَ
نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ" « »0و
آياتي ديگر -دقت فرماييد-.
بعضي « »3از مفسرين گفتهاند ":معناي آيه اين است كه :خدايان دروغي كه در دنيا پرستش ميشدند در قيامت به خداي
تعالي ميگويند :ما از اعمال مشركين به درگاهت بيزاري ميجوييم ،چون كه آنان ما را نميپرستيدند ،بلكه هواهاي خود را،
و يا شياطين را ميپرستيدند ،و ليكن اين تفسير از سخافت و زشتي خالي نيست (براي اينكه قبل از جمله مورد بحث اقرار
كردند كه ما آنان را گمراه كرديم).
و چون هر يك از دو جمله "تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ" و" ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ" معناي جمله "أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا" را ميدهد لذا واو
عاطفه بر سر آنها نيامد.
"وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ" مراد از كلمه "شركائهم -شركاي
ايشان" آلههاي است كه به خيال آنان شركاي خدا بودند ،و لذا" شركاء" را به خود آنان اضافه كرد ،و نسبت داد
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(شركاءشان) ،و از اينكه فرمود ":به ايشان گفته ميشود بخوانيد شركاي خود را" ،منظور از خواندن آنها اين است كه:
بيايند و پرستندگان خود را ياري نموده و عذاب را از ايشان دفع كنند ،و به همين جهت جمله" وَ رَأَوُا الْعَذابَ -و ديدند عذاب
را" ،را بعد از جمله" فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ -پس خدايان ،دعاي پرستندگان را اجابت نكردند" آورد.
__________________________________________________
)(1و از ايشان گم ميشود آن خداياني كه به افتراء خدا ميخواندند .سوره انعام ،آيه .73
)(2و از ايشان گم ميشود آن خداياني كه در دنيا ميخواندند .سوره حم سجده ،آيه .32
)(3و روزي كه تمامشان را محشور نموده سپس به مشركين ميگوييم تكان نخوريد ،شما و شركايتان بايستيد ،پس رابطه
را از ميانشان برداشتيم شركايشان گفتند شما ما را نميپرستيديد .سوره يونس ،آيه .72
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]737
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
"لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ" -بعضي از مفسرين گفتهاند :جواب" لو "در اينجا حذف شده ،يعني نفرمود كه :اگر در پي هدايت
بودند چه ميشد زيرا خود كالم بر آن داللت دارد ،و تقدير كالم اين است كه :آنان اگر راه به جايي ميبردند ،و هدايت را
ميپذيرفتند ،هر آينه عذاب را ميديدند ،يعني در دنيا به عذاب قيامت و حقانيت آن معتقد ميشدند ،ممكن هم هست كلمه"
لو" در اينجا به معناي آرزو باشد ،و معناي آيه اين باشد كه :اي كاش راه به جايي ميبردند ،و هدايت را ميپذيرفتند.
"وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" اين آيه عطف است بر چند آيه سابق ،كه ميفرمود ":وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ ،"...
چيزي كه هست در آيه سابق نخست پرسش شدهاند از شركايي كه براي خدا قائل شده بودند ،و به ايشان دستور داده شده
كه آنها را به ياري خود بطلبيد ،و در آيه مورد بحث پرسش شدهاند از اينكه چه پاسخي به دعوت رسوالن ،كه از ناحيه خدا
به سويشان آمدند ،دادند.
و معناي آيه اين است كه :در پاسخ آن كسي كه خداي تعالي به سوي شما فرستاد ،و شما را به سوي ايمان و عمل صالح
دعوت كرد چه گفتيد؟
"فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ ال يَتَساءَلُونَ "كلمه" عميت" ماضي" از" عمي" است كه به معناي كوري است ،و در
اينجا معناي كوري مقصود نيست ،بلكه استعاره از اين است كه انسان در موقعيتي قرار گرفته كه به خبري راه نمييابد و
مقتضاي ظاهر اين بود كه عمي و بي خبري را به خود آنان نسبت دهد ،ولي ميبينيم كه به عكس تعبير كرده ،و فرموده":
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ -خبرها بر آنان كور شد" و اين به خاطر آن است كه بفهماند كفار در آن روز از همه طرف ماخوذ
ميشوند ،و راه نجات از همه طرف به رويشان بسته ميشود ،و دستشان از تمامي اسباب بريده و كوتاه ميگردد ،هم چنان
كه در سوره بقره ،آيه  133فرموده ":وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ" ،توضيح اينكه :وقتي تمامي اسباب براي آنان از تاثير ساقط
شد ،ديگر در آن روز اخبار راهي به سوي آنان ندارد ،و ايشان هم راهي به خارج از وجود خود ندارند ،تا چيزي را دستآويز
نموده ،به آن اعتذار بجويند ،و به اين وسيله خود را از عذاب نجات دهند.
"فَهُمْ ال يَتَساءَلُونَ" -اين جمله تفريع است بر" كور بودن اخبار" ،از قبيل تفريع بعض افراد عام بر عام است (مثل اينكه
بعد از گفتن اين جمله كه دانشمندان محترمند ،بگويي پس بو علي سينا هم محترم است) ،در اينجا نيز بعد از گفتن اينكه
كفار به طور كلي از چهار ديواري وجود خود راهي به خارج از خود ندارند ،فرمود پس بين خودشان نيز سؤال و جوابي رد و
بدل
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
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نميشود ،تا از راه گفتگو و مشورت بهانه و عذري پيدا كنند ،و آن را عذر نافرماني خود ،يعني تكذيب رسوالن ،و رد دعوت
ايشان قرار دهند.
صدر و ذيل آيه مورد بحث به وجوه بسياري ديگر تفسير شده ،كه چون در ايراد آنها فايدهاي نديديم ،مسكوت گذاشتنش را
بهتر ديديم.
"فَأَمَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسي أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ" حرف" فاء" بر سر اين آيه اين معنا را افاده ميكند كه
تا كنون آنچه گفتيم در باره كسي بود كه كفر بورزد ،و به سوي خداي سبحان رجوع هم نكند ،پس بنا بر اين كسي كه
رجوع كند و ايمان بياورد ،و عمل صالح انجام دهد ،اميد آن هست كه از رستگاران باشد ،و كلمه ":عسي" -به طوري كه
« »1گفته شده -در اينجا به معناي لغوي كلمه (اميد) نيست ،بلكه معناي تحقيق و حتميت را ميرساند ،و خداي تعالي
خواسته است ،طبق رسم و عادت بزرگان بشر سخن بگويد ،چون عادت مردان بزرگ اين است كه كاري را كه ميخواهند
انجام دهند ميگويند ،اميد است انجام دهم ،ممكن هم هست همان معناي لغوي يعني اميدواري منظور باشد ،و خداي تعالي
از طرف خود توبهكاران اظهار اميد كرده باشد ،كه در اين صورت معناي جمله اين ميشود كه :آنهايي كه توبه كرده و ايمان
آورده ،و عمل صالح كردند ،در انتظار رستگاري باشند.
[جوابي ديگر به عذري كه مشركين آوردند با بيان اينكه خداوند داراي اختيار تكويني (يخلق ما يشاء) و تشريعي (و يختار) است]  .....ص 25 :
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"وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ،سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ" كلمه" خيرة "به معناي تخير
(انتخاب) است ،هم چنان كه كلمه" طيرة" به معناي تطير است.
اين آيه چهارمين پاسخ از عذر مشركين است ،كه گفتند ":اگر با تو هدايت را پيروي كنيم عرب ما را از سرزمينمان
ميربايند" ،و متضمن حجتي قاطع است.
توضيح آن ،همانا خلقت يعني صنع و ايجاد همه چيز به خداي تعالي منتهي ميشود ،هم چنان كه خودش فرموده" اللَّهُ
خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" « »7در نتيجه در عالم هستي هيچ مؤثر حقيقي غير از خداي تعالي وجود ندارد ،پس هيچ چيزي كه خداي
را مجبور به كاري از كارها كند ،وجود ندارد ،زيرا چنين چيزي كه فرض كرديم مؤثر است يا مخلوق خدا است ،كه
هستياش به او منتهي ميشود در اين صورت وجود آن و همه آثارش مخلوق او است ،و معنا
__________________________________________________
)(1تفسير منهج الصادقين ،ج  ،2ص .171
)(2خدا آفريننده هر چيز است .سوره زمر ،آيه .37
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
ندارد كه چيزي و يا اثر آن در خودش اثر كند ،و يا مخلوق او نيست ،و هستياش به او منتهي نميشود ،و با اجبار و قهر در
خدا تاثير ميكند يعني او را به اجبار وادار به كار ميسازد ،كه اين فرض باطل است ،چون مؤثري در عالم غير از خدا نيست
و چيزي هم نيست كه وجودش منتهي به خدا نشود.
پس نه چيزي هست كه در خداي تعالي اثر كند و اثر خدا از او باشد و نه چيزي هست كه از اثر خدا جلوگيري كند هم چنان
كه فرموده ":وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ" « »1و نيز فرموده ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" «».7
و وقتي نه قاهري بود كه او را بر عملي مجبور كند ،و نه مانعي كه او را از عملي باز بدارد ،در نتيجه او مختار حقيقي است،
اين از نظر تكوين و خلقت از نظر تشريع هم همين طور است ،زيرا تشريع تابع تكوين است ،چون حقيقت تشريع اين است
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[سخني در باره مختار بودن انسان و بيان اينكه مقصود از اينكه فرمود ":ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" اين است كه انسان در مقابل اراده تكويني و تشريعي خداوند حريت و اختياري ندارد]
 .....ص 27 :

ممكن هم هست كه جمله" يَخْلُقُ ما يَشاءُ" را بر اختيار تكويني ،و جمله "و يختار" را بر اعم از حقيقت و اعتبار حمل كنيم،
و ليكن وجه سابق موجهتر است ،به دليل اينكه آنچه در جمله بعدي" ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" نفي شده ،اختيار تشريعي و
اعتباري است ،و اختياري كه در جمله" يختار" براي خدا اثبات شده ،مقابل آن است ،پس قهرا مراد تنها همان اختيار
تشريعي و اعتباري است.
از سوي ديگر هيچ شكي نيست در اينكه آدمي نسبت به كارهايي كه از روي علم و اراده انجام ميدهد اختيار تكويني دارد،
البته نه اينكه اختيارش مطلق باشد ،چون اختيار او يكي از اجزاء سلسله علل است ،اسباب و علل خارجي نيز در محقق شدن
افعال اختياري او دخيلند ،مثال اگر انسان يك لقمه غذا را بخورد كه يكي از كارهاي اختياري اوست ،هم اختيار او در آن
دخيل است ،و هم وجود طعام در خارج ،و هم اينكه طعام مفروض طوري باشد كه قابل خوردن باشد و با طبع آدمي نيز
سازگار باشد ،و هم اينكه اين طعام در دسترس و نزديك او باشد ،و نيز دست او هم به فرمانش باشد ،و بتواند لقمه را بگيرد،
و دهان او هم باز باشد ،و بتواند آن را بجود ،و دستگاه بلعيدن او هم سالم باشد و بتواند لقمه را فرو ببرد ،و صدها اسباب
ديگري كه همه در اين عمل اختياري ،يعني خوردن آدمي دخيلند ،فراهم باشند .پس صادر شدن فعل اختياري از انسان
موقوف بر موافقت اسبابي است كه خارج از اختيار آدمي است ،و در عين حال دخيل در فعل اختياري اوست ،و خداي سبحان
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كه :خداي تعالي جنس بشر را طوري خلق كرده ،و بر فطرتي ايجاد فرموده ،كه خلقت و فطرتش صحيح ،و مثمر ثمر
نميشود ،مگر وقتي كه يك عده كارهايي را كه در شرع واجبات و يا به حكم واجبات هستند ،انجام دهد ،و يك عده
كارهايي كه محرمات و يا به حكم محرمات هستند ترك كند ،پس هر كاري كه در به كمال و به سعادت رسيدن انسانها
مؤثر است ،خداي تعالي به آنها امر كرده ،با امر وجوبي و يا ارشادي ،و از آنچه كه در اين راه مضر و منافي بوده نهي كرده،
با نهي تكليفي و يا ارشادي.
پس خداي تعالي كه مختار به تمام معنا است ،ميتواند در مرحله تشريع احكام و قوانين ،هر حكم و قانوني را كه خواست
تشريع كند ،هم چنان كه در مرحله تكوين ميتواند هر قسم كه اختيار كرد خلق و تدبير نمايد ،و اين است معناي جمله" وَ
رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ" كه به طور مطلق خدا را مختار معرفي ميكند.
و ظاهرا جمله "يَخْلُقُ ما يَشاءُ" اشاره است به اختيار تكويني خدا ،و ميفهماند كه اختيار او مطلق است به اين معني كه
قدرت او قاصر از خلقت هيچ چيز نيست ،و هيچ چيزي او را از آنچه ميخواهد مانع نميشود ،و به عبارت ديگر :هيچ چيزي
از مشيت او سرباز نميزند ،نه به خودي خود و نه به خاطر مانعي ،و اين همان اختيار به معناي حقيقي آن است.
و جمله" و يختار" اشاره است به اختيار تشريعي ،و اعتباري ،كه عطف آن به جمله" يَخْلُقُ ما يَشاءُ" از باب عطف مسبب
است بر سبب ،براي اينكه تشريع و اعتبار ،فرع تكوين و حقيقت
__________________________________________________
)(1خدا حكم ميراند و جلوگيري براي حكمش نيست .سوره رعد ،آيه .31
)(2خدا بر فرمان خود غالب است ،يعني چيزي جلوگير فرمانش نيست .سوره يوسف ،آيه .71
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
است.
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در رأس همه اين اسباب است ،و همه آنها حتي اختيار آدمي به ذات پاك او منتهي ميشود ،چون اوست كه آدمي را
موجودي مختار خلق كرده ،هم او را خلق فرموده و هم اختيارش را.
از سوي ديگر انسان خود را بطبع مختار ميداند به اختيار تشريعي به اينكه كاري را انجام دهد و يا ترك كند ،يعني در مقابل
آن اختيار تكويني قانونا هم خود را مختار ميداند( ،لذا اگر كار نيكي كرد سزاوار مدحش ميدانند ،و ميگويند مختار بوده ،و
اگر كار نيكي را ترك كرد سزاوار مالمتش ميدانند ،و معذورش نميدارند به اينكه مجبور بوده) و كسي از هم نوعش
نمي تواند او را مجبور به كاري ،و يا ممنوع از كاري بكند ،چون بني نوع او نيز مانند او انسانند ،و از معناي بشريت چيزي زايد
بر او ندارند ،تا مالك و اختياردار او بوده باشند ،و اين همان است كه ميگويند :انسان بالطبع حر و آزاد است.
پس انسان في نفسه حر و بالطبع مختار است ،مگر آنكه خودش به اختيار خود چيزي از خود را به ديگري تمليك كند ،و به
اين تمليك حريت خود را از دست بدهد ،هم چنان كه ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
يك انسان اجتماعي نسبت به موارد سنتها و قوانين جاري در اجتماعش حريت و آزادي ندارد ،چون كه داخل در اجتماع
است ،و آنچه از سنن و قوانين ،چه ديني و چه اجتماعي ،در اجتماع جريان دارد ،امضاء كرده است .و نيز دو صف لشكر كه با
يكديگر جنگ ميكنند ،از همان اول هر يك ديگري را ،نسبت به آنچه كه يكي از ديگري به دست آورد ،مالك دانسته ،و
اختيار خود را از آن سلب كرده ،و به همين جهت است كه طرف غالب ميتواند با اسيراني كه از طرف مغلوب گرفته هر چه
بخواهد بكند.
و نيز اجيري كه عمل خود را در مقابل اجرتي ميفروشد ،يعني خود را اجير غير ميكند ،ديگر در آن عمل خود حريت و
آزادي ندارد ،چون مملوك بودن عمل با حريت منافات دارد.
پس يك انسان نسبت به ساير انسانها ،وقتي حر و آزاد در عمل خويش است ،و نسبت به عملي آزادي و حريت دارد كه به
دست خود و به اختيار خود سلب حريت از خود نكرده باشد ،و عمل خود را تمليك به غير ننموده باشد.
ولي خداي سبحان از آنجايي كه مالك ذات انسانها و نيز افعال صادره از ايشان است ،و ملكيتش هم مطلق ،و به تمام
معناست ،هم به ملك تكويني مالك او و افعال اوست ،و هم به ملك تشريعي و اعتباري ،لذا انسان نسبت به آنچه كه خداي
تعالي به امر تشريعي و يا نهي تشريعي و نيز به آنچه كه به مشيت تكويني از او بخواهد ،هيچ گونه حريت و اختياري ندارد.
اين است آن حقيقتي كه جمله" ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" در صدد بيان آن است ،و معنايش اين است كه :اگر خداي تعالي از
انسانها عمل و ترك عملي را بخواهد ،ديگر انسانها در مورد خواست او اختياري ندارند ،تا بتوانند آن چه خواستند براي
خودشان اختيار كنند اگر چه مخالف آن چيزي باشد كه خدا خواسته است.
و اين آيه قريب المعنا با آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" «».1
اين بود نظريه ما در تفسير آيه مورد بحث ،البته ساير مفسرين حرفهاي مختلف ديگر زدهاند ،كه چون فايدهاي در نقلش
نبود ،از آن صرف نظر نموده ،كساني كه بخواهند از آن
__________________________________________________
)(1هيچ مرد و زن مؤمن را بعد از آنكه خدا و رسولش به امري حكم كردند نميرسد ،كه در كار خود اختيارداري كنند .سوره
احزاب ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
سخنان اطالع يابند بايد به تفاسير بزرگ و مطول مراجعه كنند.
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[سه وجه براي اينكه فقط خدا مستحق پرستش است ":لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"]  .....ص 611 :

"وَ هُوَ اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" از ظاهر سياق برميآيد كه ضمير در
ابتداي آيه شريفه به كلمه" ربك" در آيه قبلي بر ميگردد( ،و معنايش اين است كه :آن پروردگار تو كه گفتيم اللَّه است) ،و
ظاهرا الم در كلمه" اللَّه" براي اشاره به معناي وصف است (معبوديت) و جمله "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" تاكيد همان انحصاري است
كه در جمله" هُوَ اللَّهُ "افاده شده ،گويا فرموده است ":و هو االله -المتصف وحده بااللوهية -ال اله اال هو -تنها او اله
است -كه تنها او متصف است به الوهيت -هيچ معبودي جز او نيست".
و بنا بر اين آيه شريفه به منزله متمم است براي بياني كه آيه قبل در صدد آن بود ،گويا فرموده خداي سبحان مختار است،
و تنها او ميتواند اين معنا را اختيار كند ،كه بندگان تنها او را بپرستند و به ظاهر و باطنشان آگاه است ،پس او سزاوار است
كه بر بندگان حكم كند كه تنها او را عبادت كنند ،و يگانه معبود مستحق عبادت است ،پس بر بندگان هم واجب است حكم
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"سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ" -يعني خدا منزه است از شرك ايشان ،به اينكه به جاي خدا بتهايي براي پرستش
برگزيدند.
البته در اين ميان معناي ديگري دقيقتر هست ،و آن اين است كه خداي تعالي منزه است از اينكه مردم خود را نسبت به
آنچه خدا اختيار ميكند مختار بدانند ،و بپندارند كه ميتوانند آنچه او اختيار كرده رد كنند ،و يا قبول نمايند ،خدا از چنين
پنداري منزه است ،براي اينكه اين پندار جز به دعوي استقالل در وجود ،و بي نيازي از خداي تعالي تصور ندارد ،و استقالل
و استغناء هم تمام نميشود ،مگر به اينكه خود را در صفت الوهيت شريك خدا بدانند.
و در جمله" وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ" ،التفاتي از تكلم با غير به سوي غيبت به كار رفته( ،يعني در آيه قبل روي سخن با غير رسول
خدا (ص) بود ،و در اين آيه صفت رب را به آن جناب اضافه نمود ،و فرمود پروردگار تو) ،و اين بدان جهت بوده كه خواسته
آن جناب را تقويت و تاييد كند ،و دلگرمي دهد ،چون معناي آيه اين است كه :آن ديني كه خدا وي را به ابالغ آن گسيل
داشته ،حكمي است ثابت و حتمي ،كه به هيچ وجه قابل برگشت نيست ،پس ديگر مردم در آن اختياري ندارند ،موافقت و
مخالفت آنها هيچ اثري در آن ندارد ،عالوه بر اين مردم از آنجايي كه ربوبيت خدا را قبول ندارند ،اين دين را نميپذيرند.
و در جمله "سُبْحانَ اللَّهِ" با اينكه جا داشت بفرمايد" سبحانه" ،چون قبال نام خداي تعالي ذكر شده ولي به جاي ضمير اسم
ظاهر آورده ،نكته اين تغيير اسلوب اين است كه:
بفهماند امر راجع به ذات متعالي خدا است ،كه مبدأ تنزه و تعالي او است از هر چيزي كه اليق ساحت قدسش نباشد اينكه او
به هر صفت كمال متصف است و از هر نقصي مبراست ،براي اين است كه او" اللَّه -خداي عز اسمه "ميباشد.
"وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ" كلمه" تكن" مشدد" تكنن" است ،كه مضارع از باب افعال از "اكنان" است،
و اكنان به معناي اخفاء و پنهان داشتن است .و كلمه" تعلنون "جمع مضارع از اعالن است ،كه به معناي اظهار ميباشد ،در
اين آيه شريفه اخفاء را به سينههاي مردم نسبت داده ،و اعالن را به خود آنان ،و فرموده ":و پروردگار تو آنچه را كه
سينههاي آنان پنهان ميدارد ،و آنچه را كه ايشان اظهار ميدارند ميداند" و اين بدان جهت است كه مخزن اسرار مردم
سينههاي ايشان است .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
و اگر اين آيه را دنبال آيه قبلي قرار داد ،براي اشاره به اين است كه :خداي تعالي چون كه عالم به گناهان ظاهري و شرك
باطني آنان است لذا به حكمت خود براي آنان اعمالي را اختيار كرده تا به وسيله آن ،ايشان را پاك كند.
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[اثبات توحيد ربوبي خداي تعالي با بيان عجز آلهه مشركين از آوردن نور يا آوردن شب]  .....ص 616 :

"قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ"...
كلمه "سرمد" بر وزن فعلل به معناي دائم است ،بعضي « »1هم گفتهاند :اين كلمه از ماده" سرد" اشتقاق يافته ،و ميم آن
زيادي است ،و معناي" السرد" پشت سر هم بودن است ،و اگر فرمود ":به من بگوييد اگر خدا شب را تا روز قيامت يك سره
قرار ميداد چه ميكرديد" ،و خالصه اگر شب را مقيد به روز قيامت كرد ،براي اين است كه :بعد از رسيدن روز قيامت ديگر
شبي نخواهد بود.
"مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ" -يعني در چنين صورتي كدام يك از معبودهاي شما حكم خدا را نقض ميكرد و روز را
برايتان ميآورد ،و شما را از تاريكي نجات ميداد ،تا بتوانيد به دنبال معاش برويد؟ اين آن معنايي است كه سياق ،شاهد آن
است و نظير اين معنا در جمله آينده نيز كه ميفرمايد ":مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ  "...ميآيد.
با اين بياني كه ما براي آيه مورد بحث كرديم اشكالي كه بر دو آيه مورد بحث كردهاند برطرف ميشود ،و آن اشكال اين
است كه :اگر فرض كنيم كه شب تا روز قيامت امتداد يابد و عمر روزگار يك سره شب شود ،ديگر اصال تصور ندارد كه
روزي و ضيايي بياورند ،براي اينكه آورنده روز يا خداي تعالي است و يا غير اوست ،اما غير خدا كه ناتوانياش از آوردن روز
واضح است ،و اما خداي تعالي اگر روزي بياورد الزمهاش آن است كه در يك زمان شب و روز هر دو با هم جمع شوند ،و
اين محال است ،و اراده و قدرت خداي متعال به محال تعلق نميگيرد ،و همچنين است اگر عمر روزگار تا روز قيامت يك
سره روز شود.
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او را گردن نهاده و تنها او را بپرستند.
آن گاه آنچه در ذيل آيه است ،كه مشتمل بر سه دليل است -1 :له الحمد  -7له الحكم  -0اليه ترجعون ،وجوهي است كه
انحصار خدا را در استحقاق پرستش توجيه ميكند.
اما اينكه فرمود ":لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ" ،آن انحصار را به اين بيان توجيه ميكند كه هر كمالي كه در دنيا و آخرت
وجود دارد نعمتي است كه از ناحيه خداي تعالي نازل شده ،و در ازاي هر يك از آنها مستحق ثناي جميل است ،و جمال هر
يك از اين نعمتهاي موهوبه از كمال ذاتي و از صفات ذاتي او ترشح شده ،كه در ازايش مستحق ثناء است ،و غير از خداي
تعالي هيچ موجود و هيچ كس مستقل در ثناي بر خدا نيست ،و هر كس هم كه خدا را ثنا گويد ،ثنايش هم منتهي به اوست
و عبادت هم ثناي زباني و يا عملي است ،پس تنها اوست كه مستحق پرستش است.
و اما اينكه فرمود ":وَ لَهُ الْحُكْمُ" علتش اين است كه :خداي سبحان مالك علي االطالق همه عالم است ،و غير از او كسي
چيزي را مالك نيست ،مگر آنچه را كه او تمليكش فرموده باشد ،و همان را هم كه خدا به كسي تمليك كرده ،باز خود او
مالك است،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
از سوي ديگر خداي سبحان ،هم در مرحله تشريع و اعتبار مالك است ،و هم در مرحله تكوين و حقيقت ،و از آثار ملك او
يكي اين است كه :حكم ميكند بر بندگان و مملوكين خود كه كسي غير از او را نپرستند.
و اما اينكه فرمود ":وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" ،جهتش اين است كه :رجوع به سوي او به خاطر حساب و جزاء است ،و چون تنها او
مرجع است ،سپس محاسب و جزاء دهنده نيز همو است و كسي غير از او محاسب و جزاء دهنده نيست ،پس تنها اوست كه
بايد پرستش شود ،و پرستش او را بايد تنها بر طبق دين او انجام داد.
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بعضي « »7از مفسرين از اين اشكال جواب دادهاند به اينكه ":مراد از جمله
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .372
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص137 :
"إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ" اين است كه :خدا اگر بخواهد ،شب را دائمي كند" ولي خواننده عزيز توجه دارند كه گفتيم نه قدرت
خدا به محال تعلق ميگيرد ،و نه خواست او ،پس اين جواب اشكال را دفع نميكند ،جواب صحيح همان بياني است كه ما
براي آيه كرديم (زيرا آيه شريفه در مقام اثبات توحيد در ربوبيت خداي تعالي است ميخواهد بفرمايد :آلهه شما مشركين
هيچ سهمي از ربوبيت ندارند به دليل اينكه اگر خداي تعالي شب را تا قيامت يك سره كند آنها نميتوانند اين حكم خدا را
نقض كنند .و همچنين اگر عمر دنيا را يك سره روز كند ،پس از تدبير عالم هيچ سهمي در دست هيچ كس نيست.
مقتضاي ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد ":من اله غير اللَّه ياتيكم بنهار -كيست غير از خدا كه برايتان روز بياورد" ،چون
مقتضاي سياق كالم مقابله ميان شب و روز بود ،و ليكن اينطور نفرمود ،بلكه فرمود :اگر خدا عمر دنيا را يك سره شب كند
كيست غير از خدا كه برايتان نور بياورد ،و اين تغيير اسلوب و ذكر نور به جاي روز ،از قبيل ملزم كردن خصم است به حد
اقل و آسانترين لوازم گفتار او ،تا بطالن مدعايش به نحو اتم روشن گردد ،گويا فرموده است :اگر غير از خداي تعالي كسي
امور عالم را تدبير ميكند ،اگر خدا عمر دنيا را تا قيامت يك سره شب كند ،بايد آن مدبر بتواند روز را بياورد ،و ما
نميخواهيم روز بياورد ،حد اقل بتواند نوري كه پيش پاي شما را روشن كند بياورد ،و ليكن هيچ كس چنين قدرتي ندارد،
چون قدرت همهاش از خداي سبحان است.
ولي نظير اين وجه و اين نكته در آيه بعدي ،كه ميفرمايد :و اگر خدا عمر دنيا را تا قيامت يك سره روز كند چه كسي
برايتان شب را مي آورد ،كه در آن سكونت كنيد ،جريان ندارد ،براي اينكه در آيه بعدي اگر به جاي شب ،ظلمت را نياورد
براي اين است كه منظور از آوردن ظلمت سكونت و آرامش بشر است ،و ظلمتي مايه سكونت بشر است كه ممتد باشد ،و
اگر ممتد باشد همان شب ميشود ،و لذا در آيه مذكور نفرمود ":من اله غير اللَّه ياتيكم بظلمة تسكنون فيه".
و اينكه در آيه مورد بحث كلمه" ضياء" را نكره (بدون الف و الم) آورد ،خود مؤيد وجهي است كه ما بيان داشتيم ،البته
براي آيه وجوهي ديگر گفتهاند كه هيچ يك از تعسف و خيالبافي خالي نيست.
"أَ فَال تَسْمَعُونَ" -آيا گوش تفهم و تفكر نداريد تا تفكر كنيد؟ و بفهميد كه معبودي غير از خداي تعالي نيست.
"قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ"
معناي" تَسْكُنُونَ فِيهِ" اين است كه :در آن از خستگي و تعبي كه از كار روز به شما ميرسد ،بياساييد.
"أَ فَال تُبْصِرُونَ -آيا نميبينيد" -منظور از اين ديدن ،تفهم و تذكر است ،و چون چنين بينايي و شنوايي نداشتهاند پس
ايشان كور و كرند ،و در اينكه در آخر يك آيه فرموده :آيا نميبينيد ،و در آخر آيه ديگر فرموده :آيا نميشنويد ،لطيفهاي
است ،و شايد اينكه در آيه دوم كه راجع به يكسره شدن روز است صفت نديدن را ذكر كرده ،براي اين باشد كه مناسب با
روشنايي است ،و در آيه اول كه راجع به يكسره شدن شب است نشنيدن را آورده است ،كه خالي از مناسبت با آن نيست.
"وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" اين آيه در حكم نتيجهگيري از
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حجت مذكور در دو آيه قبل است ،كه بعد از ابطال دعوي خصم (شرك مشركين) به صورت يك گزارش و خبر ابتدايي
آورده ،براي اين كه مطلبي است ثابت كه ديگر هيچ معارضي برايش نيست.
الم در جمله" لِتَسْكُنُوا فِيهِ" ،الم تعليل است .و ضمير در "فيه" به كلمه" ليل" بر ميگردد .و معنايش اين است كه :خدا
براي شما شب قرار داد ،تا در آن استراحت كنيد ".وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ" ،يعني و روز قرار داد تا در آن رزقي را كه فضل و
عطيه خدا است جستجو نماييد .و بنا بر اين ،برگشت جمله" لتسكنوا" به ليل و جمله" لتبتغوا" به نهار به طريق لف و نشر
مرتب است «».1
__________________________________________________
()(1و لف و نشر مرتب آن است كه گوينده چند چيز را بشمارد ،و پس از شمردن آنها چند صفت يا اثر براي آنها بشمارد،
كه اگر صفت و اثر اولي به اولي ،و دومي به دومي ،و سومي به سومي برگردد ،لف و نشر مرتب است ،و اگر اولي به سومي و
دومي به دومي و سومي به اولي برگردد آن را لف و نشر مشوش ميگويند ،در اشعار فارسي بهترين لف و نشر مرتب شعر
فردوسي است:
به روز نبرد آن يل ارجمند به شمشير و تير و به گرز و كمند
بريد و دريد و شكست و به بست يالن را سر و سينه و پا و دست
يعني در روز جنگ آن قهرمان ارجمند با شمشير از يالن بريد سر و با تير دريد سينه و با گرز شكست پا و با كمند بست
دست) در آيه مورد بحث هم ميفرمايد :خدا شب و روز را برايتان درست كرد تا در آن سكونت و در اين طلب رزق كنيد
(مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
و جمله" لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" به هر دو يعني سكونت در شب و طلب روزي در روز بر ميگردد ،و معنايش اين است كه :خدا
شب را چنان ،و روز را چنين كرد ،باشد كه شما شكر بگزاريد.
جمله" وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ" در معناي اين است كه فرموده باشد ":جعل لكم و ذلك رحمة منه -خدا روز را براي شما
قرار داد ،و اين خود رحمتي است از او" و اين اشاره است به اينكه تكوين مانند سكون و طلب رزق و تشريع كه عبارت است
از هدايت خلق به سوي شكر خالق ،همه و همه آثار رحمت او هستند -دقت فرماييد-.
"وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ" تفسير اين آيه گذشت ،چون قبال هم اين مطلب را فرموده بود ،و
اگر در اينجا آن را تكرار كرد ،بدان جهت است كه مضمون آيه بعدي بدان احتياج داشت.
"وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ"...
اين آيه شريفه به اين معنا اشاره ميكند كه در روز قيامت بطالن پندارشان به خوبي روشن ميشود ،و مراد از" شهيد" گواه
اعمال است -،كه در چند جا از اين كتاب به آن اشاره شد -و آيه شريفه ظهوري در اين معنا ندارد كه مراد از شهيد پيغمبر
مبعوث در هر امت است ،چون كلمه شهيد را مفرد آورده ،و كلمه امت به معناي جماعتي از مردم است ،و جماعت از مردم
هيچ ظهوري ندارد در جماعتي كه پيغمبر به سوي آنها فرستاده شده باشد ،تا چه رسد به اينكه بگوييم صريح در آن است،
بله چنين جماعتي كه پيغمبري دارند يكي از مصاديق امت است .و معناي اينكه فرمود ":فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ" اين است كه:
ما از آنان مطالبه برهان كرديم و از ايشان خواستيم تا بر پندار خود كه ميگفتند خدا شريك دارد ،حجتي قاطع بياورند.
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"فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" ،-يعني پندار باطلشان ،كه خدا شريكي دارد ،از ايشان غايب شد ،و در
آن هنگام به يقين دانستند كه حق الوهيت ،تنها براي خدا است ،و خدا در الوهيت ،شريكي ندارد ،پس مراد از جمله" ضَلَّ
عَنْهُمْ" به طور استعاره اين است كه :غايب شد از ايشان كه ساير مفسرين « »1نيز جمله را بهمين معنا تفسير كردهاند ،و بنا
بر اين در كالم ،تقديم و تاخيري شده ،و اصل در آن "فضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا ان الحق للَّه -غايب شد از ايشان
آنچه افتراء ميبستند ،و در نتيجه فهميدند كه حق با خداي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
تعالي بوده" ،ميباشد.
بنا بر اين ،جمله"أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ" نظير سخن يك قاضي است كه در بين دو نفر كه با هم نزاع دارند ،و هر يك حق را براي
خود ادعاء ميكند ،ميگويد" ،الحق لفالن -حق با فالني است" ،در اينجا گويا خداي تعالي با مشركين نزاع دارد ،و هر يك
از دو طرف نزاع ،حق را به خود ميدهد ،مشركين ادعا ميكنند كه الوهيت يعني معبوديت ،حق شركاي ايشان است ،و
خداي تعالي ادعاء ميكند كه تنها حق اوست ،و از خصم خود ميخواهد تا بر مدعاي خود برهان بياورند ،و مشركين هيچ
برهاني نمييابند ،در چنين وضعي متوجه ميشوند كه در اشتباه بودهاند ،و معبوديت حق خداي سبحان است ،پس الوهيت
حق ثابتي است كه هيچ ريبي در آن نيست ،و وقتي حق غير خدا نباشد ،قهرا حق خداي تعالي خواهد بود ،چون گفتيم اصل
آن ثابت است .اين وجه به ظاهرش وجه صحيحي است ،و عيبي هم ندارد ،و ليكن آنچه از آيه شريفه برميآيد چيزي ديگر
است ،زيرا از آيه برميآيد كه يكي از خصايص روز قيامت اين است كه :در آن روز حق -كه در دنيا آميخته با باطل و باطلها
بود -جداي از هر باطلي ظهور ميكند ،آنهم ظهوري مشهود و لمس شدني ،كه ديگر هيچ گونه پرده و خفايي بر آن نباشد،
در آن روز هر باطلي كه در دنيا خود را به صورت حق در آورده ،و شبيه حق ساخته بود ،از ميان برداشته ميشود ،و الزمه
اين ظهور اين است كه مساله الوهيت هم آن چنان ظاهر شود كه هيچ ستر و خفايي بر آن نباشد ،پس همه افتراهاي شرك
كه به اين مساله بسته بودند ،از ميان ميرود ،و اين از بين رفتن افتراها از آثار شدت ظهور حق است ،پس در چنين روزي
ديگر حاجت به اين نميافتد كه از مشركين برهان بخواهند ،نه اينكه چون دليلي نمييابند در نتيجه به وحدانيت خداي
تعالي در الوهيت علم حاصل كنند ،و خالصه ،آيه شريفه نميخواهد بر سبيل احتجاجات فكري احتجاج كند -دقت فرماييد-.
با اين بياني كه ما براي آيه شريفه ذكر كرديم پاسخ دو اشكال كه به آيه شريفه شده ،داده ميشود ،اشكال اول اين است
كه :از كالم خداي تعالي استفاده ميشود كه مشركين هيچ حجتي بر ادعاي خود ندارند ،و با اين حال وجه اينكه در دنيا هم
چنان بر باطل ميمانند تا اينكه در روز قيامت برايشان علم حاصل ميشود كه حق با خداست ،چيست؟ و چرا اين علم در
دنيا برايشان حاصل نميگردد ،جوابش اين شد كه در دنيا حق و باطل بهم آميخته است ،و چه بسيار باطلها كه خود را شبيه
به حق جلوه ميدهند ،ولي روز قيامت روز كشف حقايق ،و جدا شدن آنها از باطل است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
اشكال دوم اينكه :چرا در آيه شريفه به جاي اينكه بفرمايد ":و ضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا ان الحق للَّه" ،جملهها
مقدم و مؤخر شده؟ و فرموده ":فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" و اين تقديم و تاخير غير از سجع و قافيه
نكته روشني ندارد .جواب اين اشكال هم اين شد كه مفاد جمله" وَ ضَلَّ عَنْهُمْ  ،"...اثري است كه بر مفاد جمله" فَعَلِمُوا أَنَّ
الْحَقَّ لِلَّهِ" مترتب ميشود ،سادهتر بگوييم بعد از آنكه حق بي پرده ظاهر گردد خود بخود افتراي مشركين از بين ميرود.
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ممكن هم هست بگوييم كه :كلمه حق در جمله" فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ" مصدر است ،كه در اين صورت برگشت معناي
جمله ،به معناي آيه" وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ" «» 1ميباشد ،يعني اينكه در آيه مورد بحث فرمود حق براي
خداست ،معنايش همان معناي آيه نور است كه ميفرمايد خدا حق است ،البته اين در صورتي است كه مراد از اين كلمه،
حق بالذات باشد ،و اگر مراد همه حقها باشد ،معنايش اين ميشود كه :تمامي حقها به او منتهي ميشود ،و قائم به اوست،
هم چنان كه فرمود" الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ « -»7حق از پروردگار تو است" .و نفرمود ":الحق مع ربك -حق با پروردگار تو
است".
بحث روايتي [(چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص 611 :
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در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا" از معصوم (ع) آورده كه فرمودند :اين آيه در
باره قريش نازل شد ،كه رسول خدا (ص) ايشان را به اسالم و هجرت دعوت كرد ،قريش گفتند :اگر ما هدايت را با تو
پيروي كنيم از سرزمينمان ربوده ميشويم ،خداي تعالي در پاسخشان فرمود ":أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبي إِلَيْهِ ثَمَراتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" «».0
مؤلف :اين معنا را صاحب كشف المحجه « »3و مرحوم مفيد در روضة الواعظين « ،»3روايت كردهاند ،سيوطي هم در الدر
المنثور از ابن جرير ،ابن ابي حاتم ،و ابن مردويه ،از ابن
__________________________________________________
)(1ميدانند كه خداست آن حقي كه آشكار است .سوره نور ،آيه .73
)(2سوره آل عمران ،آيه .33
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .137
)(4كشف المحجة ،ص ( 123ط نجف).
)(5روضة الواعظين ،ج  ،1ص ( 33ط قم]). [.....
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
عباس روايت كرده «».1
و در الدر المنثور است كه نسايي و ابن منذر از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت:
گوينده اين حرف كه" إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا" حارث بن عامر بن نوفل بود «».7
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ"...
فرمودهاند :اين خدا است كه امام را اختيار ميكند ،و مردم اين حق را ندارند كه امام اختيار كنند «».0
مؤلف :اين روايت از باب جري و تطبيق مصداق بر كلي است ،ميفرمايد :يكي از اموري كه به دست خداي تعالي است ،نه
به دست مردم مساله امامت است ،و اين بر اساس اين مساله است كه نصب امام معصوم واجب است از جانب خداي تعالي
باشد ،همانطور كه بعث انبياء واجب است از جانب او باشد ،كه تفصيل اين مساله در سابق گذشت.
و در همان كتاب در روايت ابي الجارود ،از امام باقر (ع) آمده كه در ذيل آيه" وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً" فرمود :شهيد از
اين امت ،امام اين امت است.
مؤلف :اين نيز از باب جري و تطبيق مصداق بر كلي است «».3
__________________________________________________
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)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص ( 103ط بيروت).
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .103
(3و )3تفسير قمي ،ج  ،7ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
[سوره القصص ( :)88آيات  71تا  ..... ]81ص 618 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 612 :

به درستي كه قارون كه از قوم موسي بود پس بر آنان طغيان كرد ،ما به وي از گنجينهها آن قدر داده بوديم كه تنها كليد
آنها ،مرداني نيرومند را خسته ميكرد ،مردمش به او گفتند ،اين قدر شادي مكن كه خدا خوشحاالن را دوست نميدارد
().23
و بجو در آنچه خدا به تو داده خانه آخرتت را و بهرهات از دنيا را فراموش مكن و همان طور كه خدا به تو احسان كرده تو
نيز احسان كن و در پي فساد انگيزي در زمين نباش كه خدا مفسدان را دوست نميدارد ().22
او در جواب ميگفت آنچه برايم فراهم شده با علم خودم فراهم شده آيا نميداند كه خدا قبل از او از قرنها كساني را هالك
كرده كه از او نيرومندتر و ثروت اندوزتر بودند و مجرمان از جرمشان پرسش نميشوند (چون به سيما شناخته ميشوند)
().22
قارون غرق در زينتش به سوي قومش بيرون شد آنهايي كه هدفشان زندگي دنيا بود گفتند اي كاش ما نيز ميداشتيم مثل
آنچه را كه قارون دارد كه او بهره عظيمي دارد ().22
و كساني كه داراي علم بودند به ايشان گفتند واي بر شما پاداش خدا بهتر است براي آن كس كه ايمان آورد و عمل صالح

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسي فَبَغي عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ ال تَفْرَ ْح
إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ( )23وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ
ال تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ( )22قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدِي أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ
قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً وَ ال يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ( )22فَخَرَجَ عَلي قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ
الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( )22وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ
لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ ال يُلَقَّاها إِالَّ الصَّابِرُونَ ()23
فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ ( )21وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا
مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ ال أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ ال يُفْلِحُ
الْكافِرُونَ ( )27تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( )20مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَال يُجْزَي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِالَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ()23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
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كند و اين سخن را فرا نگيرند مگر خويشتنداران ().23
پس ما او و خانهاش را در زمين فرو برديم هيچ كس را نداشت كه او را ياري كند چون غير از خدا ياوري نيست و خودش
هم از ممتنعين نبود ().21
كساني كه ديروز آرزو ميكردند كه به جاي باشند امروز ميگفتند واه گويي خداست كه رزق را براي هر كس از بندگانش
بخواهد وسعت ميدهد و براي هر كه بخواهد تنگ ميگيرد اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم در زمين فرو ميبرد واي
گويي كه كافران رستگار نميشوند ().27
(آري) اين خانه آخرت را به كساني اختصاص ميدهيم كه نميخواهند در زمين برتري نمايند و فساد انگيزي كنند و
سرانجام خاص متقين است ().20
هر كه نيكويي كند جزايي بهتر از آن دارد و هر كه بدي كند آنان كه بدي ميكنند جز خود آن عمل كيفري ندارند ().23
بيان آيات [بيان آيات مربوط به قارون كه بهرهمندي از مال و ثروت او را از خدا غافل ساخته به هالكتش انجاميد]  .....ص 612 :
اشاره
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بعد از آنكه در آيات گذشته عذر و بهانه مشركين را نقل كرد ،كه گفتند :اگر به تو
ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
ايمان آوريم عرب ما را از سرزمينمان ميربايند ،و سپس جوابهايي از آن داد ،اينك در اين آيات داستان قارون بني اسرائيل
را خاطرنشان فرموده ،تا از اين داستان عبرت بگيرند ،چون حال و وضع قارون درست حال و روز مشركين را مجسم ميكند،
و چون كفر او ،كارش را به آن عاقبت زشت كشانيد ،پس مشركين نيز بترسند از اينكه مثل آنچه كه بر سر قارون آمد ،بر
سرشان بيايد زيرا خداي تعالي از مال دنيا آن قدر به او روزي داده بود كه سنگيني كليد گنجينههايش مردان نيرومند را هم
خسته ميكرد ،و در اثر داشتن چنين ثروتي خيال ميكرد كه او خودش اين ثروت را جمعآوري كرده ،چون راه جمعآوري آن
را ميدانسته و خودش فكر بوده و حسن تدبير داشته ،اين فكر او را مغرور نمود ،پس از عذاب الهي ايمن و خاطر جمع شد ،و
زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح داده و در زمين فساد برانگيخت ،خداي تعالي هم او و خانه او را در زمين فرو برد ،نه آن
خوش فكري و حسن تدبيرش ،مانع از هالكت او شد و نه آن جمعي كه دورش بودند.
"إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسي فَبَغي عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ" در مجمع البيان
گفته ":كلمه" بغي" به معناي برتريطلبي بدون حق است و نيز گفته :كلمه" مفاتح" جمع مفتح است ،هم چنان كه كلمه"
مفاتيح" جمع مفتاح است ،و معناي هر دو يكي است ،و آن عبارت است از هر چيزي كه قفلها را باز ميكند ،و نيز گفته:
"ناء بحمله ينوء نوءا ،معنايش اين است كه كسي بارش را با اينكه برايش سنگين بود از زمين بلند كرد « »1ديگران «» 7
گفتهاند ":ناء به الحمل" معنايش اين است كه :بار او از شدت سنگيني كمرش را خوابانيد .و اين معنا با آيه شريفه موافقتر
است.
و نيز در مجمع البيان گفته ":كلمه" عصبة" به معناي جماعتي بهم پيوسته است ،ولي در عدد آن اختالف است ،بعضي
گفتهاند ":عصبه" ما بين ده نفر تا پانزده نفر را گويند -نقل از مجاهد .-و بعضي ديگر گفتهاند :ما بين ده تا چهل را"
عصبه" گويند -نقل از قتاده .-و بعضي ديگر گفتهاند ":عصبه" به معناي چهل نفر است -.نقل از ابي صالح «»-.0
بعضي ديگر گفتهاند ما بين سه تا ده نفر است -نقل از ابن عباس .-و بعضي ديگر گفتهاند :به معناي جماعتي است كه به
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يكديگر تعصب بورزند «».3
و ليكن كالم برادران يوسف كه به پدر گفتند ":وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ -ما عصبه هستيم" «»3
__________________________________________________
(1و  7و  0و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .733
)(5سوره يوسف ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،13ص111 :
غير از دو قول اخير را تضعيف ميكند ،چون برادران او آن روز نه نفر بودند.
و به هر حال معناي آيه اين است كه :قارون از بني اسرائيل بود ،و در مقام اين برآمد كه بدون حق بر بني اسرائيل تجاوز
كند ،و ما از گنجينهها آن قدر به او داديم كه حمل كليدهاي آنها جماعتي نيرومند را خسته ميكرد .بعضي « »1از مفسرين
گفتهاند ":مراد از مفاتيح كليد گنجينهها نيست ،بلكه خود گنجينهها است" .و ليكن درست نيست.
[گفتگوي مؤمنين با قارون و اندرز دادن به او به اينكه سرمستي نكند و با انفاق اموال براي آخرت توشه بياندوزد]  .....ص 666 :
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"إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ ال تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْفَرِحِينَ" كلمه" فرح" به معناي" بطر" تفسير شده ،و ليكن بطر ،الزمه فرح و
خوشحالي از ثروت دنيا است ،البته فرح مفرط و خوشحالي از اندازه بيرون ،چون خوشحالي مفرط آخرت را از ياد ميبرد ،و
قهرا بطر و طغيان ميآورد ،و به همين جهت در آيه شريفه ":وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ" «»7
اختيال ،و فخر را از لوازم فرح شمرده ،و فرموده به آنچه خدا به شما داده خوشحالي مكنيد ،كه خدا اشخاص مختال و فخور
را دوست نميدارد.
و نيز به همين جهت است كه در آيه مورد بحث نيز نهي از فرح را تعليل كرده به اينكه خدا اشخاص خوشحال را دوست
نميدارد.
"وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ"...
در آنچه خدا به تو عطا كرده از مال دنيا ،خانه آخرت را بطلب ،و با آن آخرت خود را تعمير كن ،به اينكه آن مال را در راه
خدا انفاق نموده ،و در راه رضاي او صرف كني.
"وَ ال تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا" -يعني آن مقدار رزقي را كه خدا برايت مقدر كرده ترك مكن( ،و آن را براي بعد از خودت
به جاي مگذار) ،بلكه در آن براي آخرت عمل كن ،چون حقيقت بهره و نصيب هر كس از دنيا همان چيزي است كه براي
آخرت انجام داده باشد ،چون آن چيزي كه برايش ميماند همان عمل است.
بعضي « »0از مفسرين ،جمله مورد بحث را چنين معنا كردهاند كه :فراموش مكن اين معنا را كه نصيب تو از مال دنيايي-
كه به تو روي آورده -مقدار بسيار اندكي است ،و آن همان مقداري است كه ميپوشي و مينوشي و ميخوري ،بقيهاش
زيادي است ،كه براي غير از خودت باقي ميگذاري ،پس از آنچه به تو دادهاند به قدر كفايت بردار ،و باقي را احسان كن،
__________________________________________________
)(1تفسير منهج الصادقين ،ج  ،2ص .173
)(2و خوشحال نگرديد به آنچه به شما داده است و خداوند دوست ندارد هيچ متكبر فخر كنندهاي را .سوره حديد ،آيه .70
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .117
ترجمه الميزان ،ج ،13ص117 :
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و اين نيز وجه بدي نيست .البته در اين ميان وجوه ديگري نيز هست كه چون با سياق آيه سازگاري ندارد ذكر نشد.
"وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ" -يعني زيادي را از باب احسان به ديگران انفاق كن ،همان طور كه خدا از باب احسان به
تو انفاق كرده ،بدون اينكه تو مستحق و مستوجب آن باشي ،اين جمله بنا بر وجه اول از قبيل عطف تفسير است ،براي
جمله" وَ ال تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا" ،و بنا بر وجه دوم به منزله متمم آن است.
"وَ ال تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ" -يعني در طلب فساد در زمين مباش ،و از آنچه خدا از مال و جاه
و حشمت به تو داده استعانت در فساد مجوي ،كه خدا مفسدان را دوست نميدارد ،چون بناي خلقت بر صالح و اصالح
است.
[پاسخ مستكبرانه قارون :اموال من حاصل كارداني و مهارت خودم ميباشد و كسي در آن سهيم نبوده حق مداخله ندارد]  .....ص 668 :
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قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدِي"...
شكي نيست در اينكه اين جمله پاسخي بوده كه قارون از همه گفتار مؤمنين از قومش ،و نصيحتهاي آنان ،داده ،چون
اساس گفتار آنان بر اين معنا بود كه آنچه وي از مال و ثروت داشته ،خدا به او داده ،و احسان و فضلي از خدا بوده ،و خود او
استحقاق آن را نداشته ،پس واجب است كه او هم با اين فضل خدا خانه آخرت را طلب كند ،و آن را در راه احسان به مردم
انفاق نمايد ،و با تكبر و استعال و طغيان در زمين فساد برنينگيزد.
لذا قارون در پاسخ آنان ،اين اساس را تخطئه كرده و گفته است كه آنچه من دارم احسان خدا نيست ،و بدون استحقاق به
دستم نيامده ،و ادعا كرده كه همه اينها در اثر علم و كارداني خودم جمع شده ،پس من از ميان همه مردم استحقاق آن را
داشتهام ،چون راه جمع آوري مال را بلد بودم ،و ديگران بلد نبودند ،و وقتي آنچه به دستم آمده به استحقاق خودم بوده ،پس
خود من مستقل در مالكيت و تصرف در آن هستم ،هر چه بخواهم ميتوانم بكنم ،ميتوانم آن را مانند ريك در انواع لذتها و
گسترش نفوذ و سلطنت ،و بدست آوردن مقام و رسيدن به هر آرزوي ديگري صرف كنم ،و سزاوار هم نيست كه كسي در
كارم مداخله كند.
و اين پندار غلطي كه در مغز قارون جاي گرفته بود و كار او را به هالكت كشانيد ،كار تنها او نبوده و نيست ،بلكه همه ابناي
دنيا كه ماديات در مغزشان رسوخ كرده ،به اين پندار غلط مبتال هستند ،هيچ يك از آنان آنچه را كه دست تقدير برايشان
نوشته و اسباب ظاهري هم با آن مساعدت كرده ،از اين فكر غلط بدور نيستند كه همه را از لياقت و كارداني خود بدانند و
خيال كنند مال فراوانشان و عزت زودگذر ،و نيروي عاريهاي ،همه از هنرمندي و كارداني و لياقت خود آنان است ،اين
خودشانند كه كار ميكنند ،و كارشان نتيجه ميدهد،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص110 :
و اين علم و آگاهي آنان است كه ثروت و مقام را به سويشان سوق ميدهد ،و اين كارداني خودشان است كه مال و جاه را
برايشان نگه ميدارد .آيات زير هم به همگاني بودن اين فكر اشاره نموده و ميرساند كه اين پندار غلط مخصوص قارون
نبوده ،هر انساني همين طور است ،كه وقتي نعمتش زياد شد ،طغيان ميكند ،و ميپندارد كه تنها سبب اقبال دنيا به وي،
خود او و كارداني اوست ،و آن آيات اينها است كه ميفرمايد ":فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ،ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا ،قالَ إِنَّما
أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ ،بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ،وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ،فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ،
فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا ،وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُالءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا ،وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ ،إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" « ،»1و نيز ميفرمايد ":أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
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[جواب به قارون با ياد آوري اينكه خداوند پيش از او كساني توانگرتر از او را هالك ساخته است بدون اينكه علم و نيرويشان مانع از هالكتشان شوند]  .....ص 661 :

"أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً؟ "-استفهام در اين آيه توبيخي است،
و پاسخي است از اينكه گفته بود :تنها و تنها به خاطر كاردانيم داده شدهام ،پاسخي است قابل درك ،و آسان ،يعني آسانترين
بياني كه ممكن است او را به خطا و فساد گفتارش متنبه كند ،چون او خيال ميكرد تنها چيزي كه مال را براي او فراهم
آورده ،و هم براي او حفظ ميكند ،و از آن بهرهمندش ميكند ،علم او و كارداني اوست ،با اينكه او خودش خبر دارد كه در
قرون قبل از او كساني بودند كه از او كاردانتر و نيرومندتر و مال اندوزتر و داراي كاركناني بيشتر بودند ،و ايشان هم مثل
خود وي فكر ميكردند ،و ميپنداشتند مال و نيرو ،و مددكاران همه از كارداني خودشان است ،ولي خدا به همين جرم
هالكشان كرد ،پس اگر تنها سبب و علتي كه مال فراهم ميكند و آن را حفظ نموده و وي را از آن برخوردار ميسازد علم
بوده باشد ،همين علمي كه او را مغرور ساخته ،و اصال به فضل و احسان خدا نبوده ،بايد آن اقوام گذشته هالك نميشدند ،و
آن علم و مهارت ،ايشان را از هالكت نجات داده باشد ،و هم چنان از اموالشان برخوردار كرده باشد ،و با نيروي خود بالء را
از خود دفع كرده باشند ،و نفراتشان هم ياريشان كرده باشند ،و حال آنكه نه علمشان به كارشان خورد ،نه اموالشان ،و نه
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كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ ،وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ ،فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ،فَلَمَّا
جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ،وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" « ،»7و اگر اين آيات را بر داستان
قارون عرضه كنيم جاي هيچ شكي نميماند كه مراد از علم در كالم قارون همان كارداني و مهارتي است كه ما گفتيم.
در آيه مورد بحث خيرخواهان به قارون گفتند ":وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ -در اين اموالي كه خدا به تو داده خانه
آخرت را بطلب" ،و او در پاسخشان نگفت ":انما آتاني اللَّه علي علم عندي -خدا كه اينها را به من داده ،به خاطر كارداني
من است" ،بلكه
__________________________________________________
)(1و چون باليي به انسان برسد ما را ميخواند ،سپس همين كه نعمتي ارزانياش بداريم ،ميگويد اين از كارداني و مهارت
خودم است ،ولي چنين نيست ،بلكه اين امتحاني است ،ولي بيشترشان نميدانند ،اين سخن را از نياكان ايشان نيز ميگفتند،
ولي كارداني و مهارتشان به كارشان نخورد ،ناگزير كيفر اعمالشان به ايشان رسيد ،از مردم امروز هم آن كساني كه ظلم
كردند ،به زودي كيفر كردههايشان به ايشان خواهد رسيد ،و ايشان نميتوانند خدا را عاجز كنند ،مگر هنوز نفهميدهاند كه
اين خداست كه براي هر كس بخواهد رزق را گسترش ميدهد ،و براي هر كس بخواهد تنگ ميگيرد ،در اين تفاوت كه در
بهرههاي مردم ميباشد آيتهايي است براي كساني كه ايمان بياورند .سوره زمر ،آيه - 49.37
)(2مگر در زمين سير و تماشا نكردهاند ،تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از ايشان بودند چگونه بود؟ آنان ،هم عدهشان بيشتر
از اينان بود ،و هم نيرومندتر بودند ،و هم در زمين آثار بيشتري داشتند ،ولي با همه اين احوال آنچه ميكردند به دردشان
نخورد ،و اين بدان جهت بود كه هر چه پيامبرانشان معجزه ميآوردند ،ايشان خوشحال و دلگرم به زرنگي و كارداني خود
بودند ،و معجزات پيامبران را به سخريه ميگرفتند ،و همين استهزايشان به صورت عذاب ايشان را بگرفت .سوره مؤمن ،آيه
.20 -27
ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
اصال نام خدا را نبرد ،و گفت ":إِنَّما أُوتِيتُهُ -تنها و تنها به خاطر كاردانيم داده شدهام" ،و اين تعبير ميرساند كه وي از ياد
خدا اعراض داشته ،و خواسته است به ساحت كبرياي خدا بي اعتنايي كند.
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جمعشان.
"وَ ال يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ" -از ظاهر سياق برميآيد مراد از اين جمله بيان سنت الهي در عذاب كردن مجرمين و
هالكت ايشان به جرم گناهانشان باشد ،در نتيجه كنايه است از اينكه ايشان را مهلت نميدهيم ،و به عذرهايي كه بهم
ببافند گوش نميدهيم ،و به تذلل و انابهاي كه قبال به اميد نجات آماده كردهاند ،توجه نميكنيم ،هم چنان كه قدرتمندان
بشر وقتي ميخواهند محكوم خود را شكنجه كنند از جرمش ميپرسند ،تا جرمش را شناخته و به جرم محكوم كنند و سپس
عذابش كنند ،و در قوانين حكومتهاي بشري بسيار ميشود كه مجرم عذرهايي ميتراشد ،و عذاب حكومت را از خود دور
ميكند ،ولي خداي سبحان چنين نيست ،چون به حقيقت حال آگاه است ،و لذا از مجرم نميپرسد كه گناهت چيست؟ بلكه
تنها عليه او حكم ميكند و او بدون هيچ درنگي عذاب ميشود ،عذابي كه به هيچ وجه برگشت ندارد.
بنا بر اين از ظاهر امر چنين برميآيد كه جمله مورد بحث تتمه توبيخ سابق باشد ،و ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
پاسخي است به قارون كه ثروت خود را به علم و كارداني خود مستند ميكرد ،و حاصلش اين است كه :مؤاخذه الهي مانند
مؤاخذه بشر نيست ،كه وقتي كسي را مالمت و يا نصيحت ميكنند ،براي برگرداندن مالمت از خود ،به علم و كارداني خود
متشبث شده ،چيزهايي بهم ميبافند ،چون خداي سبحان عالم و شاهد اعمال هر كسي است و مؤاخذه او را نميتوان با
نيرنگ پاسخ داد ،بلكه او به خاطر همين كه دانا و ناظر اعمال است ،از هيچ مجرمي نميپرسد كه چه كردي؟ بلكه تنها
مطابق جرمش مؤاخذهاش ميكند ،و نيز مؤاخذه او ناگهاني است ،به طوري كه خود مجرم هيچ اطالع قبلي از آن ندارد.

اين آن معنايي است كه از سياق آيه به دست ميآيد ولي مفسرين معاني ديگري براي آن ذكر كردهاند.
مثال بعضي « »1گفتهاند ":مراد از علم در جمله" إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدِي" علم تورات است ،چون قارون از همه بني
اسرائيل به تورات عالمتر بود".
بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد علم كيمياء بوده ،چون قارون كيمياء را از موسي و يوشع بن نون و كالب بن يوحنا فرا
گرفته بود ،و منظور از اينكه گفت ":عَلي عِلْمٍ عِنْدِي -با علمي كه نزد من است" اين بوده كه علم كيمياء مخصوص او
بوده ،و ساير مردم آن را نميدانستند ،و با اين علم مقدار زيادي طال درست كرده بود".
بعضي « »0ديگر گفتهاند ":مراد از علم علم استخراج گنجينهها و دفينهها است ،چون قارون اين علم را داشته ،و به وسيله
آن دفينههاي بسياري استخراج كرده بود".
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":مراد از علم ،علم خداي تعالي است و معنايش اين است كه :به نظر من خداي تعالي مرا به علم
تحصيل ثروت اختصاص داده ،و منظورش از كلمه" عندي" اين بوده كه مطلب به نظر من چنين است".
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":مراد از علم همان علم خداست كه در وجه قبلي گذشت ،و ليكن علم به معناي معلوم است ،و
معناي جمله اين است كه :اين اموال را كه خدا به من داده به وسيله معلوماتي داده كه آن را به من تعليم فرموده".
و كلمه" علي" در همه اين اقوال براي استعال است ،البته بعضي « »3گفتهاند ":ممكن هم هست كه براي تعليل بوده
باشد".
__________________________________________________
)(1تفسير منهج الصادقين ،ج  ،2ص .172
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
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[وجوهي كه در معناي جواب قارون (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدِي) گفته شده است]  .....ص 665 :
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(4و  3و )3روح المعاني ،ج  ،73ص .110
ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
بعضي »«1گفتهاند ":مراد از سؤال در جمله" وَ ال يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ" ،سؤال در روز قيامت است ،و آن سؤالي
كه نفي شده ،سؤال استعالم و خبرگيري است ،نه سؤال توبيخ ،چون خداي تعالي از خود مجرمين داناتر ،و با خبرتر از خود
آنان به گناهان آنان است و احتياج ندارد كه از ايشان بپرسد چه گناهي مرتكب شدهاند ،عالوه بر اين مالئكه نيز گناهان
ايشان را از نامههاي اعمال آنان ميفهمند ،و مجرمين را از سيماي آنان ميشناسند .بخالف آيه" وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ"
« ،»7كه سؤال در آن سؤال توبيخ است ،نه استعالم و خبرگيري ،ممكن هم هست سؤال در هر دو آيه به يك معنا باشد ،و
اگر در يكي نفي و در يكي اثبات شده ،به خاطر اختالف مواقف روز قيامت است .چون در موقفي سؤال نميشوند و در
موقفي ديگر سؤال ميشوند ،پس تناقضي در آيات نيست".
و نيز بعضي»
از مفسرين گفتهاند ":ضمير جمع در جمله" عَنْ ذُنُوبِهِمُ" به "-مَنْ هُوَ أَشَدُّ -كساني كه از قارون نيرومندتر بودند"
برميگردد ،و مراد از مجرمين غير ايشان است ،و معناي آيه اين است كه :ساير مجرمين از گناهان اقوام گذشته كه خدا
هالكشان كرده پرسش و بازخواست نميشوند".
اين بود آن وجوهي كه گفتيم مفسرين در تفسير آيه آوردهاند ،و هيچ يك از آنها با سياق سازگار نيست.

"فَخَرَجَ عَلي قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" كلمه" حظ"
به معناي بهره آدمي از سعادت و بخت است.
"الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا" -يعني كساني كه زندگاني دنيا را هدف نهايي و يگانه غايت مساعي خويش ميدانند ،و غايتي
ديگر وراي آن نميبينند ،و خالصه از آخرت غافل و جاهلند ،و نميدانند كه خدا در آخرت چه ثوابها براي بندگان خود فراهم
كرده ،آيه" فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا ،وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ،ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" « »3نيز به اين معنا تصريح
دارد ،و به همين جهت اموال قارون را سعادتي عظيم شمردند ،بدون اينكه قيد و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]171
)(2نگهشان داريد كه بازخواست خواهند شد .سوره صافات ،آيه .73
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .171
)(4از كساني كه از ذكر ما رويگرداني ميكنند ،و جز دنيا نميخواهند ،روي بگردان ،كه اينان علمشان همين قدر است.
سوره نجم ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص112 :
شرطي در كالم خود بياورند ،گفتند :اي كاش ما هم ميداشتيم آنچه را كه قارون دارد ،چون او حظي عظيم ،و سعادتي
بزرگ دارد.
"وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً"...
كلمه "ويل" به معناي هالكت است ،كه در موارد نفرين به هالكت و نيز انزجار از هر چه خوش آيند نيست استعمال
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ميشود ،و در آيه مورد بحث انزجار از آرزويي است كه دنياطلبان آن را آرزو كردند.
گويندگان اين حرف مؤمنين بني اسرائيل بودهاند ،كه به خدا علم داشتند ،و خطابشان در اين سخن بر همان نادانهايي است
كه آرزو كردند اي كاش آنچه قارون دارد آنان نيز ميداشتند ،و آن را سعادتي عظيم آنهم بدون قيد و شرط پنداشتند ،و
مقصودشان از اين سخن اين بوده كه ثواب خدا كه مخصوص اشخاصي است كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند،
بهتر است از آنچه قارون دارد ،پس اگر ايمان دارند و صالح هستند آرزوي آن ثوابها كنند ،نه آنچه كه قارون دارد.
"وَ ال يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ" -كلمه" يلقاها" مضارع مجهول از مصدر" تلقيه" است ،كه به معناي فهماندن است ،هم چنان
كه تلقي به معناي فهميدن و گرفتن است ،و ضمير "ها" -به طوري كه گفتهاند « -»1به" كلمه" برميگردد ،كه از سياق
آيه استفاده ميشود ،هر چند كه لفظ كلمه قبال در آيه نيامده و معناي آيه اين است :اين كلمه را -كه گفتيم :ثواب خدا براي
آنان كه ايمان آورده و عمل صالح كنند بهتر است -نميفهمند مگر كساني كه صابر باشند.
و بعضي « »7ديگر از مفسرين گفتهاند :ضمير مذكور به سيره يا طريقه برميگردد -،كه آن نيز از مفهوم آيه استفاده
ميشود ،-و معنايش اين است كه :طريقه يا سيره ايمان و عمل صالح را كسي نميفهمد ،و يا موفق به عمل به آن
نميگردد ،مگر صابران.
و صابران كساني هستند كه در هنگام شدائد و نيز در برابر اطاعتها و هم چنين ترك گناهان خويشتندار باشند ،و وجه اينكه
تنها اين دسته ميتوانند به ثواب خدا برسند و اين كلمه ،يا سيره و يا طريقه را بفهمند ،اين است كه :تصديق به بهتر بودن
ثواب آخرت از حظ دنيوي -كه قهرا مستلزم داشتن ايمان و عمل صالح است كه آن دو نيز مالزم با ترك بسياري از هواها و
محروميت از بسياري از مشتهيات هستند -محقق نميشود ،مگر براي كساني كه
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .177
ترجمه الميزان ،ج ،13ص112 :
صفت صبر دارند ،و ميتوانند تلخي مخالفت طبع و سركوبي نفس اماره را تحمل كنند.
"فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ"...
دو ضمير" به" و" بداره" به قارون برميگردد ،و چون خسف و فرو بردن قارون و خانهاش در زمين متفرع بر بغي و طغيان
او بود" فاء" تفريع بر سر اين جمله آمد.
"فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ،وَ ما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ" -كلمه" فئة" به معناي جماعتي متمايل بهم است،
و در كلمه" ينصرونه" و كلمه" منتصرين" در اين آيه معناي منع و امتناع نهفته است و حاصل معنا اين است كه :قارون،
هيچ جماعتي نداشت كه او را از عذاب شدن منع كنند ،و خودش هم از ممتنعين نبود ،كه زير بار عذاب نرود ،و اين درست
بر خالف پنداري بود كه يك عمر در سر ميپرورانيد ،و خيال ميكرد كه آن عامل كه ثروت و خير را به سويش جلب نموده
و شر را از او دفع ميكرد ،حول و قوت خودش و جمعيت و خدم و حشمش بود ،كه آنها را هم به علم خود كسب كرده بود،
ولي نه آن جمعش نگهش داشت ،و نه آن قوت و نيرويش از عذاب خدا نجاتش بخشيد ،و معلوم شد كه آنچه داشته خدا به
او داده بود.
بنا بر اين حرف" فاء" در جمله" فما كان" تفريع اين جمله را بر جمله" فَخَسَفْنا بِهِ "...ميرساند ،و چنين معنا ميدهد كه
ما او و خانهاش را در زمين فرو برديم ،پس برايش روشن شد بطالن آنچه ادعا ميكرد ،و ميگفت من خودم مستحق اين
ثروت هستم ،و حاجتي به خدا ندارم ،و اين نبوغ علمي و نيروي خودم است كه جلب خير و رفع ضرر از من ميكند.
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"وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ ،يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ"...
ميگويند كلمه" وي" كلمهاي است كه در هنگام اظهار ندامت استعمال ميشود ،و بسا هم ميشود كه در مورد تعجب به
كار ميرود ،و هر دو معنا با آيه شريفه ميسازد ،هر چند كه معناي اول زودتر به ذهن ميرسد.
"وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ" -در اين جمله همان كساني كه ديروز آرزو ميكردند اي كاش به
جاي قارون بودند ،بعد از خسف قارون ،اعتراف كردهاند به اينكه آنچه قارون ادعا ميكرد و ايشان تصديقش ميكردند ،باطل
بوده ،و وسعت و تنگي رزق به مشيت خدا است ،نه به قوت و جمعيت و داشتن نبوغ فكري در اداره زندگي.
معموال كلمه" كان" براي تشبيه چيزي است به چيزي ،ميگوييم :فالني كانه شير
ترجمه الميزان ،ج ،13ص112 :
است ،يعني مثل اوست در شجاعت ،ولي مقام در آيه مورد بحث مقام تحقيق است نه تشبيه ،تا با شك و ترديد مناسبت
داشته باشد ،لذا كلمه" كان" در اين آيه براي تشبيه نيست ،بلكه گويندگان اين سخن ،كلمه مذكور را به اين منظور آوردهاند
كه بفهمانند همين اآلن ابتداء و اولين لحظهاي است كه ما ،در سخن قارون دچار ترديد شديم ،با اينكه قبال او را تصديق
كرده بوديم ،و به كار بردن كلمه" كان" به اين منظور شايع است.
شاهد اينكه كلمه مذكور را به منظور ترديد به كار نبردهاند ،جمله" لَوْ ال أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا" است كه به طور جزم
و تحقيق و بدون هيچ ترديد گفتهاند ،اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم فرو ميبرد.
در جمله" وَيْكَأَنَّهُ ال يُفْلِحُ الْكافِرُونَ" براي بار دوم اظهار ندامت كردهاند ،و اينكه گفتهاند :واي! گويا كافران رستگار
نميشوند ،رد مطلبي است كه الزمه آرزوي قلبي ايشان است ،كه گفتند :اي كاش ما جاي قارون بوديم ،چون الزمه اين
آرزو اين است كه قارونها رستگارند ".تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ" اين آيه و آيه بعدش به منزله نتيجهگيري از داستان قارون است.
و در جمله" تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ" كلمه" تلك "كه مخصوص اشاره به دور است ،شرافت و ارجمندي و علو مكان آخرت را
ميرساند ،و همين خود شاهد است بر اينكه مراد از دار آخرت ،دار آخرت سعيده است ،نه هر آخرتي ،و نيز به همين جهت
مفسرين دار آخرت را در آيه مورد بحث به بهشت تفسير كردهاند.
و معناي اينكه فرمود ":نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً -قرارش ميدهيم براي كساني كه نميخواهند
در زمين گردن فرازي كنند ،و فساد انگيزند" اين است كه :ما بهشت را اختصاص به چنين كساني ميدهيم ،و منظور از
گردن فرازي اين است كه:
بر بندگان خدا استعال و استكبار بورزند ،و منظور از فسادانگيزي اين است كه :خواستار گناهان و نافرماني خدا باشند ،چون
خداي تعالي شرايعش را ،كه انسانها را به آنها مكلف فرموده ،بر اساس آنچه كه فطرت و خلقت آنان اقتضاء دارد بنا نهاده ،و
فطرت انسان تقاضا ندارد مگر آن كار و آن روشي را كه موافق با نظام اتم و احسن در حيات زميني انسانهاست ،پس هر
معصيتي ،بي واسطه و يا با واسطه در فساد اين زندگي اثر دارد ،هم چنان كه قرآن كريم ميفرمايد ":ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ"
«1».
ترجمه الميزان ،ج ،13ص173 :
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از اينجا روشن ميشود كه علو خواهي يكي از مصاديق فساد خواهي است ،و اگر از ميان فسادها خصوص علوخواهي و
برتري جويي را نام برده ،براي اين است كه نسبت به خصوص آن عنايت داشته است ،و حاصل معناي آيه اين است كه :اين
خانه آخرت ،يعني بهشت را اختصاص به افرادي ميدهيم ،كه نميخواهند با برتريجويي بر بندگان خداوند و با هر معصيتي
ديگر در زمين فساد راه بيندازند.
اين آيه شريفه عموميت دارد ،و ميرساند كه تنها كساني به بهشت ميروند ،كه در زمين ،هيچ يك از مصاديق فساد و يا به
عبارتي ديگر هيچ يك از گناهان را مرتكب نشوند ،به طوري كه حتي اگر در همه عمر يك گناه كرده باشند ،از بهشت
محروم ميشوند ،و ليكن آيه ديگري از قرآن كريم اين عموم را تخصيص زده و فرموده ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ،
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ،وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً" «».7
"وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" -يعني عاقبت نيك و پسنديده ،كه همان خانه سعيد آخرت ،و يا عاقبت سعيد در دنيا و آخرت است ،از
آن مردمي است كه تقوي پيشه كنند ،چيزي كه هست از دو احتمال مزبور احتمال اول مورد تاييد سياق هر دو آيه است.
"مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها" هر كس كاري نيك كند پاداشي بهتر از آن دارد ،براي اينكه پاداشش به فضل خدا چند
برابر ميشود ،هم چنان كه خودش در جاي ديگر فرمود ":مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها" «».0
"وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَال يُجْزَي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ" و كسي كه عمل زشت كند زشتكاران جز همان
عملشان پاداش داده نميشوند ،يعني بر آنچه كه كردهاند چيزي اضافه نميشود ،و در اين ،كمال عدل الهي است ،هم چنان
كه در كار نيك پاداش به ده برابر كمال فضل اوست.
ظاهر كالم اقتضاء داشت به جاي جمله" فَال يُجْزَي الَّذِينَ عَمِلُوا" بفرمايد ":فال يجزون "يعني ضميري به كلمه" من-
كسي كه" برگرداند ،ولي چنين نفرمود ،بلكه دوباره
__________________________________________________
)(1فساد در بر و بحر عالم پديد آمد به خاطر آنچه مردم به دست خود كردند .سوره روم ،آيه .31
)(2اگر از آنچه نهي شدهايد گناهان بزرگ را ترك كنيد ،ما گناهان ديگرتان را جبران نموده ،و شما را به منزلي آبرومند
ميبريم .سوره نساء ،آيه .01
)(3هر كس كار نيك كند ،ده برابر مثل آن پاداش دارد .سوره انعام ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص171 :
اسم ظاهر به كار برد ،يعني به جاي ضمير ،موصول" الذين" را به كار برد ،و شايد اين تعبير اشاره به اين باشد كه حكم در
آيه ،مخصوص كساني است كه زياد معصيت ميكنند ،و خطا سراپايشان را گرفته ،نه كسي كه در عمر يك گناه از او
سرميزند ،هم چنان كه كلمه" سيئات" كه جمع" سيئة" است ،و نيز جمله" كانوا يعملون -همواره مرتكب ميشدند" ،نيز
داللت بر اين كثرت و اصرار و استمرار دارد ،و اما كسي كه هم گناه ميكند و هم حسنه به جاي ميآورد ،اميد هست كه
خداي تعالي او را بيامرزد ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ،خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً ،عَسَي اللَّهُ
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" «1».
اين را بايد دانست كه مالك در" حسنه و سيئه" به خاطر اثري است كه از آنها براي انسان حاصل ميشود ،و به خاطر آن
آثار ،اعمالي را حسنه ،و اعمالي ديگر را سيئه ميناميم ،نه به خاطر جرم و اسكلت اعمال ،كه يك نوع حركت است.
ثواب و عقابي هم كه بر اعمال مترتب ميشود ،باز به لحاظ آن آثار است ،نه به خاطر متن عمل ،هم چنان كه قرآن كريم
نيت باطني را نيز مورد محاسبه قرار ميدهد ،و ميفرمايد:
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"وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ" «».7
با اين بيان ،جواب از اشكالي « »0كه بر اطالق آيه شده ،كه :توحيد يك حسنه است ،و هيچ پاداشي مهمتر از آن نيست،
پس چگونه پاداش بهتر از آن را به شخص موحد ميدهند؟ و ال بد آيه شريفه يا مربوط به عقايد نيست ،و يا به مساله توحيد
تخصيص خورده است ،روشن ميشود.
[اشاره به اينكه مالك در ثواب و عقاب ،آثار حاصل از اعمال است]  .....ص 686 :

بحث روايتي [(رواياتي در باره داستان قارون و آيات مربوط به آن)]  .....ص 688 :
اشاره

در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه در كتاب مصنف و ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،حاكم -وي حديث را صحيح دانسته -و
ابن مردويه ،از ابن عباس روايت آوردهاند كه گفت:
قارون مردي از قوم موسي (ع) ،و پسر عموي آن جناب بود ،و همواره در جستجوي علم بود ،تا آنكه علم بسياري جمعآوري
نمود ،و هم چنان به كار خود ادامه داد تا روزي كه بر موسي (ع) طغيان كرد ،و به وي حسد ورزيد.
موسي (ع) به او فرمود :خداي تعالي به من دستور داده كه از بندگانش زكات بگيرم ،تو هم بايد زكات مالت را بدهي ،قارون
از اطاعت اين دستور سرباز زد ،و به مردم گفت :موسي (ع) ميخواهد مال مردم را بخورد ،اول دم از نماز زد ،شما اطاعتش
كرديد ،و دستورهايي ديگر داد همه را اطاعت كرديد ،آيا باز او را اطاعت ميكنيد و اموالتان را به او ميدهيد ،مردم گفتند :نه
ما نميخواهيم به اين كار تن در دهيم ،ولي چه چارهاي داريم؟ گفت :من نظرم اين است كه بفرستم به سراغ يكي از زنان
فاحشه بني اسرائيل ،و وقتي آمد او را تحريك كنيم ،و به سر وقت موسي بفرستيم كه او را متهم كند به اينكه خواستهاي با
من زنا كني.
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توضيح اينكه گفتيم :مالك در ثواب و عقاب به خاطر آثار حاصل از اعمال است ،نه به خاطر خود اعمال ،در مساله توحيد
هم مالك اثري است كه بر اين عمل قلبي مترتب ميشود ،و اين اثر غير از خود توحيد است ،گر چه هيچ عملي بهتر از
توحيد فرض ندارد ،ولي ممكن است چيزي را فرض كرد كه از اثر توحيد بهتر و افضل باشد.
عالوه بر اين توحيد هر چه و به هر معنا فرض شود ،قابل شدت و ضعف و نقصان و
__________________________________________________
)(1جمعي ديگر به گناهان خود اعتراف كردند ،عمل صالح را با عمل زشت مخلوط كردند ،اميد است خدا توبهشان را بپذيرد
كه خدا آمرزنده رحيم است .سوره توبه ،آيه 102.
)(2اگر اظهار كنيد آنچه در دلها داريد ،و يا اظهارش نكنيد ،به هر حال خدا شما را با آن محاسبه ميكند .سوره بقره ،آيه
.723
)(3تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص  .771ذيل سوره نمل و مجموعة من التفاسير ،ج  ،3ص .223
ترجمه الميزان ،ج ،13ص177 :
زيادت است ،و پر واضح است كه توحيد شخص موحد كه در يك حدي از شدت و ضعف قرار دارد ،اگر در وقت جزا دادن
چند برابر شود از برابرش بهتر است.
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مردم اين نظريه را پسنديده ،شخصي نزد آن زن فاحشه فرستادند و بدو گفتند :اگر شهادت دهي كه موسي با تو زنا كرده
است هر چه بخواهي به تو ميدهيم ،زن پذيرفت.
قارون نزد موسي (ع) آمد ،و گفت :دستور بده بني اسرائيل جمع شوند ،و آنان را به آنچه خدايت فرموده آگاه كن ،موسي (ع)
قبول كرد ،و بني اسرائيل را جمع كرد ،و به ايشان فرمود :شما را جمع كردهام تا به اطالعتان برسانم كه پروردگارم چه
دستوراتي داده ،بني اسرائيل گفتند :چه دستور داده؟ فرمود :مرا دستور داده تا به شما بگويم تنها خدا را بپرستيد ،و چيزي را
شريك او مگيريد ،و صله رحم كنيد ،و چه و چه كنيد ،تا آنكه فرمود :و اينكه اگر كسي زنا كرد در صورتي كه زن داشته
باشد سنگسارش كنيد ،گفتند :هر چند كه خودت باشي؟ فرمود بله اگر خودم نيز زنا كنم بايد سنگسار شوم ،گفتند:
خوب تو زنا كردهاي ،و بايد سنگسار شوي ،موسي (ع) با تعجب پرسيد :من زنا كردهام؟
ترجمه الميزان ،ج ،13ص170 :
اطرافيان قارون فرستادند نزد آن زن كه بيا و شهادت بده ،چون آمد ،پرسيدند در باره موسي (ع) چه شهادت ميدهي؟ موسي
(ع) از او پرسيد تو را به خدا سوگند راست بگو ،زن گفت :چون مرا به خدا سوگند ميدهي (راستش را ميگويم) اين مردم مرا
خواستند و مزدي برايم مقرر كردند تا در برابرش من تو را متهم به زناي با خود كنم ،و اينك شهادت ميدهم تو از اين
تهمت بري هستي ،و نيز شهادت ميدهم بر اينكه تو رسول خدايي.
موسي با چشم گريان به سجده افتاد ،خداي تعالي به وي وحي فرستاد كه چرا ميگريي؟ با اينكه من زمين را مسخر تو
كردهام ،به زمين فرمان بده تا قارون را ببلعد ،كه اگر فرمانش دهي اطاعتت ميكند.
موسي (ع) سر از سجده برداشت ،و به زمين فرمود :قارون و اطرافيانش را بگير ،زمين آنان را تا اعقاب پاهايشان در خود فرو
برد ،همين كه وضع را چنين ديدند ،از در التماس فرياد زدند :اي موسي اي موسي! موسي (ع) مجددا فرمان داد بگير ايشان
را ،پس زمين آنان را تا گردنهايشان فرو برد ،مجددا فريادشان به يا موسي يا موسي بلند شد ،بار سوم موسي (ع) فرمان داد
كه بگير ايشان را ،پس زمين همهشان را در خود فرو برد ،و خداي تعالي به موسي وحي فرستاد كه :بندگان من هر چه تو را
خواندند و تضرع كردند اجابت نكردي ،به عزتم سوگند اگر مرا ميخواندند اجابتشان ميكردم.
ابن عباس ميگويد :اين است معناي آيه شريفه كه ميفرمايد ":فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ" كه زمين قارون و اتباعش را تا
طبقه تحتاني خود فرو برد «».1
مؤلف :در كتاب مزبور از عبد الرزاق ،و ابن ابي حاتم ،از ابن نوفل هاشمي ،نيز همين قصه روايت شده ،چيزي كه هست در
روايات مذكور آمده كه آن زن را در مجلس قارون آوردند ،تا به عنوان شكايت از موسي آن تهمت را پيش قارون بزند ،ولي
وقتي حضور بهم رسانيد ،نزد همه حضار شهادت داد به برائت موسي ،و اين خبر به گوش موسي رسيد ،و نزد خدا از قارون و
رفقايش شكوه كرد ،خدا هم او را بر قارون مسلط كرد.
مرحوم قمي در تفسير خود در اين داستان گفته :موسي (ع) خودش نزد قارون آمد ،و حكم زكات را به وي ابالغ نمود ،قارون
او را استهزاء كرده و از خانهاش بيرون راند ،موسي (ع) نزد پروردگارش از رفتار قارون شكوه كرد ،خدا هم او را بر
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص173 :
وي مسلط ساخت و زمين به فرمان وي قارون و خانهاش را در خود فرو برد «».1
ليكن اين روايت به خاطر اينكه حرفهاي ناپسندي دارد ،و از نظر سند هم موقوف و بريده است از ايراد همه آن خودداري

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

كرديم ،دو روايت ابن عباس و ابن نوفل نيز موقوفند يعني از صحابي نقل كردند نه از رسول خدا (ص).
عالوه بر اين روايت ابن عباس بغي و ستمكاري قارون را نسبت به موسي دانسته ،در حالي كه قرآن فرموده ":فَبَغي
عَلَيْهِمْ" ،قارون بر بني اسرائيل ستم كرد ،و نيز روايت ميگويد :علمي كه قارون داشته علمي بوده كه با درس خواندن فرا
گرفته ،و آيه قرآن همان طور كه گفتيم ظاهر در اين است كه :مراد از علم به علم قارون ،علم به راههاي جمعآوري ثروت و
امثال ثروت است.
البته داستان قارون در تورات فعلي به نحو ديگري آمده ،در اصحاح شانزدهم ،از سفر عدد ،ميخوانيم :قورح بن بصهار بن
نهات بن الوي ،و داثان ،و ابيرام ،دو پسر الياب ،و أون ،پسر فالت ،كه از نوادههاي رأوبين بودند ،با جمعي از بني اسرائيل و
رؤساي ايشان كه دويست و پنجاه نفر ميشدند ،در مخالفت با موسي پافشاري ميكردند ،و در روزي مقرر ،يك جا جمع
شدند ،تا عليه موسي و هارون قيام كنند ،به موسي و هارون گفتند :تا اينجا هر چه كرديد بس است ،اين جمعيت كه ميبينيد
همهشان مقدسند ،و در وسطشان رب قرار دارد ،پس چرا بر جماعت رب برتري ميجوييد؟
وقتي موسي اين سخن بشنيد به سجده افتاد ،پس قورح و همه مردمش را صدا كرد كه :فردا رب اعالم خواهد كرد كه او
براي چه كسي است؟ و چه كسي مقدس است؟ آن گاه آن كسي را كه مقدستر باشد به درگاه خود نزديك خواهد كرد،
آري او هر كه را بپسندد به خود نزديك ميكند ،اين كار را بكنيد ،و محابر قورح و همه جماعتش را براي خود بگيريد ،و
آتشي در آن بيفكنيد ،و بر آن بخور دهيد ،فردا اين كار را در مقابل رب انجام دهيد ،چون آن مردي كه خدا او را بپسندد او
مقدس است ،و همين شما را بس است اي دودمان الوي.
تورات هم چنان قصه را ادامه ميدهد ،و در ضمن ميگويد كه فرداي آن روز آمدند ،و آتشدانها كه در آن آتش و بخور بود
آوردند ،و در باب خيمه اجتماع كردند ،آن گاه در تورات گفته شده كه زمين زير پايشان شكافته شد و دهان خود را باز كرد،
آنان و خانههايشان را بلعيد ،و قورح و همه مردمش و همه اموالش را نيز فرو برد ،و آنچه از آنان زنده ماند در همان
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص173 :
بيابان در بين جمعيت در زمين فرو رفتند ،به طوري كه بقيه اسرائيليان كه در اطرافشان بودند از صداي آنان فرار كردند،
چون با خود گفتند :ممكن است ما را هم فرو ببرد ،آن گاه آتشي از ناحيه رب بيرون آمد ،و آن دويست و پنجاه مرد را كه
بخور آورده بودند بسوزانيد ،اين بود آن مقدار از داستان تورات كه مورد حاجت ما بود.
و در مجمع البيان در ذيل آيه" إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسي" گفته است :كه وي پسر خاله موسي (ع) بود -،نقل از عطاء
از ابن عباس ،و از روايت امام صادق (ع) «».1
و در تفسير قمي در ذيل جمله" ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ  "...گفته :كليد گنجينههايش را جمعي نيرومند نميتوانستند حمل و نقل
كنند «».7
و در معاني االخبار به سند خود از موسي بن اسماعيل بن موسي بن جعفر (ع) از پدرش از جدش از آباي گرامش از علي (ع)
روايت كرده كه در ذيل جمله" وَ ال تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا" فرمود :سالمتي و نيرومندي و فراغت و جوانيت و نشاطت را
فراموش مكن ،و با اين سرمايههاي گرانبها آخرت خود را تامين نما «».0
و نيز در تفسير قمي در ذيل جمله" فَخَرَجَ عَلي قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ" گفته :قارون با جامههاي رنگين ،و دامن بلند از خانه بيرون
ميآمد ،و دامن خود را به زمين ميكشيد «».3
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[چند روايت در باره تواضع و بيان اينكه بسا ميشود كه بند كفش كسي موجب عجب و استعالي او ميشود]  .....ص 685 :

[سوره القصص ( :)88آيات  85تا  ..... ]88ص 687 :
اشاره

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدي وَ مَنْ هُوَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ () 23وَ ما كُنْتَ تَرْجُوا
أَنْ يُلْقي إِلَيْكَ الْكِتابُ إِالَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ ( )23وَ ال يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَ
ادْعُ إِلي رَبِّكَ وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( )22وَ ال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِالَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ()22
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و در مجمع البيان ميگويد :زاذان از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه در دوران خالفتش در بازارها قدم ميزد و گم شدگان
را به مقصد ميرساند ،و ضعيفان را كمك ميكرد ،و به فروشندگان و بقاالن ميگذشت ،و قرآن را پيش رويش باز ميكرد ،و
ميخواند ":تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً" و ميفرمود :اين آيه در باره اهل عدالت و
تواضع از واليان امور ،و در باره قدرتمندان از ساير مردم نازل شده «».3
و نيز در مجمع البيان آمده كه سالم اعرج از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه فرمود :بند كفش كسي باعث عجب او
ميشود ،و به همين جهت مشمول اين آيه ميشود،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .733
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص . [.....]133
)(3معاني االخبار ،ص .073
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
ترجمه الميزان ،ج ،13ص173 :
كه ميفرمايد ":تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ" «».1
مؤلف :سيد بن طاووس در كتاب سعد السعود خود روايت را به اين صورت از مرحوم طبرسي صاحب مجمع البيان نقل كرده،
كه فرمود :مردي به همين مقدار كه بند كفش او بهتر از بند كفش رفيقش است باعث عجب او ميشود ،لذا مشمول اين آيه
ميشود «2».
و در الدر المنثور است كه :محاملي و ديلمي از ابي هريره روايت كردهاند كه رسول خدا (ص) فرمود :جباري در زمين و اخذ
بدون حق از مصاديق اين آيه است «».0
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
)(2سعد السعود ،ص ( 22ط نجف).
)(3الدر المنثور ،ج  ،3ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،13ص172 :
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ترجمه آيات  .....ص 687 :

آن كس كه قرآن را بر تو واجب كرد تو را به مكه برميگرداند بگو پروردگار من بهتر ميداند كه چه كسي هدايت آورده و
چه كسي در گمراهي آشكار است (85).
تو هيچ اميد نداشتي كه اين كتاب به سويت نازل شود مگر مرحمتي از پروردگارت حال كه مشمول اين رحمت شدي هرگز
پشتيبان كافران مباش ().23
و كفار تو را از آيات خدا باز ندارند بعد از آنكه به سوي تو نازل شد و به سوي پروردگارت دعوت كن و از مشركين مباش
().22
و با خدا معبود ديگري مخوان كه جز او معبودي نيست همه چيز هالك پذير است مگر ذات پاك او ،حكم خاص اوست و به
سوي او برميگرديد ().22
ترجمه الميزان ،ج ،13ص172 :
بيان آيات  .....ص 688 :
اشاره

[معناي آيه ":إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ" و وجوه مختلفي كه در باره مراد از" معاد" در آن گفته شده است]  .....ص 688 :

"إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ"...
كلمه "فرض" -بطوري كه گفتهاند « -»1به معناي واجب كردن است ،و بنا بر اين معناي جمله" فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ" اين
است كه :واجب كرده بر تو عمل به قرآن را ،يعني عمل به آن احكامي كه در آن است ،پس در حقيقت در اين كه ايجاب را
به خود قرآن نسبت داده مجاز در نسبت به كار برده.
از اين معنا بهتر ،تفسيري است كه بعضي « »7كردهاند و گفتهاند ":معناي آن اين است كه :واجب كرده بر تو تالوت و
خواندن آن را به مردم ،و اينكه آن را به مردم برساني ،و به احكامش عمل كني" چون اين معنا با جمله" لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ"،
به بياني كه در معناي آن خواهد آمد بهتر ميسازد.
"لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ" -كلمه" معاد" اسم محل عود ،يا اسم زمان عود است ،و مفسرين در معناي اين محل ،و يا زمان
اختالف كردهاند .بعضي « »0گفتهاند :مراد مكه است ،و بنا بر اين آيه شريفه وعدهاي است كه خداي تعالي به پيامبر
گرامياش ميدهد كه به زودي او را بعد از آنكه از مكه هجرت كرد دوباره به مكه برميگرداند.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد از آن مرگ است .و بعضي « »3گفتهاند :قيامت است.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :محشر است .بعضي « »2ديگر آن را مقام محمود دانستهاند ،كه همان
__________________________________________________
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اين چند آيه ،آيات آخر اين سوره است ،و در آن به رسول خدا (ص) وعده جميل ميدهد كه به زودي بر او منت نهاده و قدر
و منزلتش را بلند ميكند ،و نفوذ كلمهاش ميدهد ،و دينش را بر ساير اديان برتري ميبخشد ،و امنيت و سالمتي را بر او و
مؤمنين به او گسترش مي دهد ،همان طور كه اين كار را در باره موسي و بني اسرائيل كرد ،و در حقيقت آيات قبل هم كه
داستان موسي (ع) را بيان ميكرد براي بيان همين نكته بود.
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)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
)(2تفسير شريف الهيجي ،ج  ،0ص .337
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
(4و  3و  3و )2روح المعاني ،ج  ،73ص .172
ترجمه الميزان ،ج ،13ص172 :
موقف شفاعت كبري است .بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از آن بهشت است .و بعضي «» 7ديگر گفتهاند :بيت المقدس
است ،كه بنا بر اين قول آيه شريفه وعدهاي است در خصوص معراج ،البته معراج دوم ،كه ميفرمايد :بعد از آنكه ما تو را در
معراج اول به بيت المقدس برديم ،بزودي تو را بدانجا برميگردانيم .بعضي «» 0ديگر گفتهاند :مراد از آن هر امر محبوبي
است كه دلخواه آن جناب باشد .كه اين معناي آخري با همه اقوال قبلي و يا بيشتر آنها منطبق ميشود.
اما آنچه كه دقت در سياق آيات سوره به دست ميدهد ،اين است كه :آيه شريفه تصريحي باشد به آنچه كه داستان مزبور
در اول سوره به آن اشاره ميكرد ،و آيات بعد از آن هم مؤيد آن است.
چون خداي تعالي در اول سوره ،داستان بني اسرائيل و موسي (ع) را نقل كرد ،و مفصل بيان داشت كه چه منتها بر آنان
نهاد ،امنيت ،سالمتي ،عزت ،و تمكن به آنان داد ،بعد از آن كه ذليل و زبون دست آل فرعون بودند ،و فرعونيان پسرانشان را
ميكشتند ،و زنانشان را زنده ميگذاشتند.
و اين داستان به داللت التزامي داللت ميكند بر اينكه ميخواهد به همه مؤمنين وعدهاي جميل دهد ،كه به زودي از فتنهها
و شدائد و عسرتي كه گرفتارش هستند نجاتشان ميدهد ،و دينشان را بر همه اديان تقديم و برتري ميبخشد ،و آنان را بعد
از آنكه در زمين جايي نداشتند ،در زمين مكنت ميدهد ،و اين داللت التزامي را مطلع سوره نيز تاييد ميكند.
آن گاه بعد از آنكه از نقل داستان مذكور فارغ شد ،فرمود :حكمت واجب ميكند كتابي نازل شود ،تا هم مردم را به سوي
حق راهنما و تذكر باشد و هم اتمام حجت باشد ،تا به وسيله آن كتاب ،خود را از عذاب خدا حفظ كنند ،هم چنان كه چنين
كتابي بر موسي نازل كرد ،البته بعد از آنكه قرون اولي و نسلهاي گذشته را هالك ساخته بود ،و هم چنان كه كتابي بر
پيامبر نازل كرد ،هر چند كه مردم او را از باب عنادي كه با حق داشتند تكذيب كردند ،و دنيا را بر آخرت ترجيح دادند.
و اين سياق هر شنوندهاي را اميدوار ميسازد ،كه خداي تعالي به زودي آنچه را كه به اشاره و به داللت التزامي فهماند
صريحا بيان ميكند ،در چنين زمينهاي اگر بشنود كه خداي تعالي ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي
مَعادٍ" ،بدون درنگ ميفهمد ،كه منظور همان وعده جميلي است كه منتظرش بود ،مخصوصا كه در اولش فرمود :آن كسي
كه
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،73ص .172
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
قرآن را بر تو واجب كرده ،قبال هم كه تورات را به قرآن تشبيه كرده بود ،و نجات دادن بني اسرائيل را هم قبل از فرستادن
تورات آورده بود ،تا مقدمه براي نزول تورات باشد ،و بني اسرائيل با اخذ به آن و عمل به آن امامان و وارثان باشند.
پس در نتيجه معناي آيه اين ميشود :آن كسي كه قرآن را بر تو واجب كرد تا بر مردم بخواني و ابالغ كني و دستوراتش را
به كار بندي به زودي تو را به آن محلي برميگرداند كه اين برگشتنت عود باشد و آنجا معادت شود هم چنان كه تورات را
بر موسي نازل كرد و با نزول آن قدر و منزلت خودش و قومش را باال برد.
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و معلوم است كه رسول خدا (ص) قبال در مكه بود ،مكهاي كه در آن همه گونه شدائد و فتنهها را ديد ،آن گاه مهاجرت كرد
و سپس بدانجا برگشت ،در حالي كه فتح و فيروزي داشت و در حالي كه پايههاي دينش محكم ،و اركان ملتش مستحكم
شده بود ،بتهاي مكه را بشكست ،و بنيان شرك را ويران ساخت ،و مؤمنين وارث آن سرزمين شدند ،در حالي كه از آنجا با
ذلت و خواري بيرون گشته بودند.
و اگر كلمه" معاد" را نكره آورد ،براي اين است كه به عظمت اين عود اشاره كند ،و بفهماند كه اين برگشتن قابل قياس به
بودن قبلياش در مكه نيست و تاريخ هم اين معنا را تصديق ميكند.
"قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدي وَ مَنْ هُوَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ "-اين جمله مؤيد معنايي است كه ما براي" معاد" كرديم ،چون
نظير جملهاي است كه موسي (ع) وقتي كه مردم تكذيبش كرده ،و آيات بيناتش را به سحر نسبت دادند -گفت ":رَبِّي أَعْلَمُ
بِمَنْ جاءَ بِالْهُدي مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ".
در اين آيه رسول گرامي خود را دستور ميدهد به فرعونهاي زمان خود ،يعني بزرگان مشركين ،كه تكذيبش كردند ،و به
سحر نسبتش دادند ،همان را بگويد ،كه موسي (ع) به آل فرعون گفت ،چون كه تكذيبش كردند ،و به سحر نسبتش دادند.
زيرا مشابهت تامي هست ميان بعثت آن جناب و موسي (ع) ،و همچنين سير دعوتشان ،هم چنان كه از داستان وارده در اين
سوره ظاهر ميشود ،و هم چنان كه با تامل در آيه" إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلي فِرْعَوْنَ رَسُولًا" «»1
كامال ظاهر ميشود.
__________________________________________________
)(1به سوي شما رسولي فرستاديم تا شاهد بر شما باشد ،هم چنان كه به سوي فرعون نيز رسولي فرستاديم .سوره مزمل،
آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص101 :
و اگر در آيه مورد بحث اكتفاء كرد به اينكه رسول خدا (ص) قسمت اول كالم موسي را به مردم بگويد ،و قسمت دوم آن را
يعني جمله" وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ" را ،در آيه مورد بحث نياورد ،شايد از اين جهت بوده كه سياق كالم ،سياق اشاره
است ،و مثل اينكه قرار بوده از حد اشاره تجاوز نشود ،هم چنان كه اين معنا از جمله" لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ" ،كه خطاب را در آن
متوجه رسول خود كرده ،و كلمه معاد را نكره آورده ،نيز استشمام ميشود.
و به هر حال مراد از جمله" مَنْ جاءَ بِالْهُدي" شخص رسول خدا (ص) ،و مراد از جمله" وَ مَنْ هُوَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ"،
مشركين از قوم اوست و اختالف سياق دو جمله -كه در اولي فرمود ":كسي كه هدايت آورده" ،و در دومي فرمود ":و آن
كسي كه در ضاللتي آشكار است" ،با اينكه جا داشت ،در جمله اول هم بفرمايد :آن كس كه در هدايت است ،و خالصه
مقابله را بين هدايت آن جناب و ضاللت مشركين نينداخت ،بلكه بين هدايت آوردن آن حضرت ،و ضاللت مشركين
انداخت -براي اين است كه تكذيب مشركين متوجه خود آن جناب نبود ،بلكه طبعا تكذيبشان متوجه دين آن حضرت بود.
مفسرين « »1در جمله" أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدي" گفتهاند ":كلمه" من" در باطن منصوب است به فعل مقدر ،كه كلمه"
اعلم" بر آن داللت دارد ،و تقدير كالم" يعلم من جاء بالهدي" است يعني او ميداند چه كسي هدايت آورده" .و اين را بر
اساس آنچه مشهور است گفتهاند كه فعل افعل التفضيل (كه در فارسي در آخر آن كلمه" تر" ميآيد ميگويند باالتر،
پايينتر و  )...مفعول به را نصب نميدهد ،ناگزير آن را به فعل" يعلم" تبديل كردهاند.
و بعضي « »7از مفسرين گفتهاند ":كلمه "من" منصوب است به همان" اعلم" ،چيزي كه هست كلمه" اعلم" در اينجا به
معناي "عالم" است .ولي هيچ دليلي بر گفته خود ندارند .من هيچ ياد ندارم كه كسي گفته باشد كلمه" من" منصوب است
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به حذف حرف جر ،با اينكه حرف بدي نيست ،و دليلي بر منع آن نداريم ،و خالصه ميتوان گفت كه كلمه" من" هر چند
ظاهرش به خاطر اينكه اصال حركت برنميدارد منصوب نيست ،ولي در باطن منصوب است ،چون حرف جري بر سر داشته
و افتاده ،زيرا اصلش" اعلم بمن جاء" بوده ،و در ادب عرب هر جا كه حرف جري از روي كلمهاي بيفتد آن كلمه ،منصوب
(با صداي باال )خوانده ميشود.
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .172
ترجمه الميزان ،ج ،13ص107 :
"وَ ما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقي إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ" صدر اين آيه همان وعدهاي را كه
در آيه" إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ" بود ،تقدير ميكند ،و معنايش اين است كه :خدا تو را به سوي معاد،
و آنچه كه آرزويش را داشتي برميگرداند ،همانطور كه قرآن را بر تو نازل كرد ،با اينكه اصال هيچ انتظارش را نداشتي.
بعضي از مفسرين گفتهاند ":آيه مورد بحث ربطي به وعده قبلي ندارد و جملهاي است ابتداي كه نعمت خدا را به ياد رسول
خدا (ص) مياندازد" .اين وجه هم وجه خوبي است ،به اين بيان كه بگوييم :بعد از آنكه خداي تعالي آن جناب را وعده داد
كه به معاد برگرداند ،و در آن معاد يادش بلند شود ،و دعوتش از همه اديان بيشتر پيشرفت كند ،و دينش عالمگير شود،
اينك در اين آيه آن روشي را كه بر وي الزم است پيش بگيرد ،و در آن جد و جهد و مراقبت كند ،برايش ترسيم ميكند و
ميفهماند كه كتاب نازل كردن بر تو يك امر عادي مانند ساير حوادث عادي نيست ،كه كسي قبال اميدوار آن و در
انتظارش بوده باشد ،بلكه رحمتي است خاصه از ناحيه خداي تعالي ،و همان وعدهاي است كه در آيه" إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ" داده بود ،پس بر آن جناب واجب است كه در قبال اين نعمت ،و نعمت پيشرفت دينش ،و رسيدن آن به نهايتي كه
الزم بود برسد ،كفار را ياري و اطاعت نكند ،و همواره به سوي پروردگار خويش بخواند ،و خود از مشركين نباشد ،يعني با
خدا هيچ خداي ديگر را نخواند.
جمله" إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ" استثنايي است منقطع ،و معنايش اين است كه :ليكن رحمتي از پروردگارت به تو القاء شده ،نه
يك امر عادي كه نظيرش توقع برود.
و جمله" فَال تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ" ،تفريعي است بر جمله "إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ" ،و معنايش اين است كه :وقتي القاء قرآن
به تو رحمت ي بود از پروردگارت كه ما فوق انتظارت بود كه به شخص تو اختصاص داده ،پس از كفار بيزاري جوي ،و معين و
ياور آنان مباش.
احتمال قريب به ذهن هست كه در اين جمله نوعي محاذات با كالم موسي (ع) -آنجا كه قبطي را كشت -به كار رفته
باشد ،چون او هم گفت ":رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ -پروردگارا به خاطر اين نعمتها كه به من ارزاني
داشتي هرگز تا زندهام كمككار مجرمان نميشوم" ،و بنا بر اين در جمله مورد بحث نهي از ياري كردن كفار اشاره است به
اينكه القاء كتاب به سوي خاتم االنبياء (ص )
ترجمه الميزان ،ج ،13ص100 :
نعمتي است كه خدا به وي ارزاني داشته ،تا بوسيله آن به سوي حق هدايت كند ،و به توحيد دعوت نمايد ،پس بر او الزم
است كه هيچ كافري را بر كفرش اعانت نكند ،و در برابر جلوگيريهاي آنان از آيات خدا بعد از آنكه به وي نازل شده تسليم
نگردد ،هم چنان كه موسي (ع) با پروردگارش عهد بست كه در برابر نعمتهايي كه بر او انعام كرد ،يعني نعمت حكمت و
علم ،هيچ وقت پشتيبان مجرمين نشود .و به زودي خواهد آمد كه به رسول اكرم اسالم ميفرمايد ":وَ ال يَصُدُّنَّكَ " ،...كه
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[شرح و توضيح اينكه توحيد خداوند را به" كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" تعليل فرمود]  .....ص 631 :

"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" كلمه اخالص" ال اله اال اللَّه" در مقام تعليل جمله" وَ ال
تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" است ،يعني براي اين گفتيم كه با خدا خدايي ديگر مخوان كه غير از او هيچ معبودي نيست.
جمله بعد از كلمه اخالص ،كلمه اخالص را تعليل ميكند ،كه بيانش خواهد آمد.
"كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" -كلمه" شيء" از نظر مصداق با كلمه" موجود" مساوي است( ،هر چيزي كه موجود باشد
چيز هم هست ،و هر چه كه چيز باشد موجود نيز هست) ،در نتيجه بر تمامي موجودات اطالق ميشود حتي بر خداي تعالي،
هم چنان كه در آيه" قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ" « »1ميبينيم كلمه" شيء" بر خدا اطالق شده ،و كلمه" هالك"
به معناي بطالن و معدوم شدن است.
دو كلمه" وجه" و" جهت" به يك معنا است ،مانند كلمه" وعد" و" عدة" ،و وجه هر چيزي در عرف عام به معناي آن
ناحيهاي از آن است كه با آن با غير روبرو ميشود و ارتباطي با آن دارد ،هم چنان كه وجه هر جسمي سطح بيرون آن است،
و وجه انسان نيم پيشين سر و صورتش ميباشد ،يعني آن طرفي كه با آن با مردم روبرو ميشود ،و وجه خدا چيزي است كه
با آن براي خلقش نمودار است ،كه خلقش هم با آن متوجه درگاه او ميشوند ،و اين همان صفات كريمه او از حيات و علم و
قدرت و سمع و بصر است و نيز هر صفتي از صفات فعل مانند صفت خلقت و رزق و احياء و اماته و مغفرت و رحمت و
همچنين آيات داله بر خدا بدان جهت كه آيتند ،وجه خدا ميباشند.
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آن اجمال" فَال تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ" را شرح ميدهد.
"وَ ال يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ"...
اين آيه رسول گرامي (ص) را نهي ميكند از اينكه از آيات خدا روي بگرداند ،چيزي كه هست اين معنا را در لسان نهي كفار
از جلوگيري از آيات ،و از منصرف كردن آن جناب بيان كرده ،و خالصه به كفار ميفرمايد كه :نبايد رسول ما را از تبليغ
آيات جلوگيري كنند ،و او را از ماموريت خود منصرف نماييد.
و وجه اين تعبير اين است كه :انصراف آن جناب مسبب از سد و جلوگيري آنان است ،و اين تعبير نظير نهيي است كه به آدم
و همسرش كرده ،ميفرمايد ":فَال يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ -بايد كه شيطان شما را با وسوسه خود از بهشت بيرون نكند" يعني
شما با وسوسه شيطان از بهشت بيرون نشويد.
و ظاهرا اين آيه شريفه و آيه بعدش در مقام شرح است براي جمله" فَال تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ" ،و فايده اين شرح تاكيد
نهي است از طريق شمردن موارد آن يكي پس از ديگري ،لذا اول او را نهي كرد از انصراف و روگرداني از قرآني كه بر او
نازل شده ،به خاطر اينكه مشركين ميگويند اين قرآن شعر است يا كهانت است ،يا اساطير و خرافات قديمي است كه
برايش نوشتهاند ،بار دوم او را امر ميكند به اينكه مردم را به سوي پروردگار خود بخواند ،بار سوم نهي ميكند از اينكه از
مشركين شود ،و آن گاه اين نهي را تفسير ميكند به اينكه با خدا ،خدايي ديگر بخواند.
و اگر صفت ربوبيت را تكرار كرد ،و نيز آن را به خود آن جناب نسبت داد ،و مكرر فرمود ":ربك" ،همه براي اين است كه
بفهماند آن جناب را به رحمت و نعمت خود اختصاص داده ،و تنها اوست كه خدا را بندگي ميكند و مشركين با او خدا را
عبادت نميكنند.
"وَ ال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" در سابق گفتيم كه اين جمله به منزله تفسيري است براي آيه" وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
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بنا بر اين هر موجودي كه تصور شود في نفسه هالك و باطل است ،و حقيقتي جز آنچه كه از ناحيه خداي تعالي به آن
افاضه شود ندارد ،و آنچه كه منسوب به خداي تعالي نباشد از حقيقت به طور كلي خالي است ،و جز موهومي كه وهم متوهم
آن را تراشيده نيست ،و يا سرابي است كه خيال آن را به صورت حقيقت جلوه داده ،مانند اصنام و بتها كه از حقيقت جز اين
مقدار كه سنگ و يا چوب و يا فلز است ندارند ،و اما اينكه رب و يا معبود باشند و نفع و ضرر يا اثر ديگري داشته باشند
حقيقت ندارد ،و بيش از نامهايي كه از ناحيه پرستندگان آنها صورت گرفته چيز ديگري نيستند.
__________________________________________________
)(1بگو شهادت چه چيز بزرگتر است؟ بعد خودت پاسخ بده كه شهادت خدا بزرگتر است ،سوره انعام ،آيه . [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
و نيز مانند انسان كه از حقيقت جز اين مقدار بهره ندارد ،كه موجودي است كه آفرينش خدا روحي و جسمي در او به كار
برده ،و او خودش صفات كمالي براي خود كسب كرده ،اينها كه حقيقت انسان را تشكيل ميدهند همه صنع خدا و منسوب
به اويند ،و اما زايد بر اينها آنچه را كه عقل اجتماعي بر آن اضافه ميكند ،همه موهوماتند كه ناچاري و اضطرار باعث شده
آنها را معتبر بشمارد ،مانند اينكه فالن انسان نيرومند ،و آن يكي سلطان ،و آن ديگري رئيس ،و آن چهارمي محترم ،و آن
پنجمي ثروتمند ،و آن ششمي عزيز ،و آن يكي صاحب اوالد ،و ديگري بازو و حمايت كننده دارد ،همه اينها جز سرابي
هالك و آرماني كاذب ،چيز ديگري نيستند ،و بر همين منوال هر موجود ديگري را كه تحت تجزيه عقل بياوريم عبارت
است از يك يا چند حقيقت و چند خرافه و موهوم.
پس ،از حقيقت آن مقداري در دست ما و نزد ما است كه خدا به فضل خود افاضهاش كرده باشد ،و آن افاضه آيات اوست،
كه بر صفات كريمه او از رحمت و رزق و فضل و احسان و صفات ديگرش داللت ميكند.
پس حقيقتي كه در واقع ثابت است ،و هرگز هالكت و بطالن ندارد ،عبارت است از صفات كريمه خدا ،و آيات داله بر
صفاتش ،كه همه آنها با ثبوت ذات مقدسش ثابتند.
اين در صورتي است كه مراد از كلمه "هالك" در آيه شريفه هالك فعلي باشد كه در اين صورت حاصل تعليل كلمه
اخالص به عبارت" كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" اين ميشود كه :هيچ اله -معبود به حق -جز خدا نيست ،براي اينكه معبود
وقتي معبود به حق است ،كه خودش حقيقتي داشته باشد ،و مشتمل بر واقعيتي غير هالك باشد ،حقيقت و واقعيتي كه
بطالن در او راه نيابد ،و نيز تدبيري در عالم داشته باشد ،آنهم تدبيري حقيقي و واقعي نه موهوم و خيالي ،و وقتي معبود
عبارت از چنين موجودي باشد ،غير از خداي تعالي هيچ معبودي نخواهد بود ،چون غير از او هر چه باشد ،في نفسه هالك و
باطل است ،مگر آن چيز كه وجه خدا و منسوب به اوست ،پس در عالم هستي غير از خداي سبحان هيچ معبودي نيست.
بتپرستان هر چند كه وجود بت را هم منسوب به خداي تعالي ميدانند ،و معترفند كه وجود آن از ناحيه خدا و وجه اوست،
اال اينكه آنها را مستقل در تدبير دانسته و تدبير آنها را منسوب به خدا و احكام آنها را احكام خدا نميدانستند ،و به همين
جهت آنها را ميپرستيدند ،و خدا را نميپرستيدند ،و حال آنكه هيچ موجودي در هيچ اثري مستقل نيست ،پس در عالم
هستي هيچ موجودي به غير از خداي سبحان مستحق پرستش نيست.
در اينجا وجه ديگري در تفسير آيه هست كه دقيقتر از وجه سابق است ،بنا بر اين كه ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
مراد از" وجه" ذات هر چيزي باشد ،هم چنان كه بعضي « »1آن را هم از معاني وجه ،شمردهاند ،و مثال زدهاند به وجه
النهار ،و وجه الطريق ،يعني خود روز ،و خود راه ،و ما فعال كار به صحت و سقم اين معنا نداريم .و بعضي « »7ديگر گفتهاند:
مراد از آن ذات شريف است ،و مثال زدهاند به وجوه مردم ،يعني افراد برجسته و شريف ،كه البته اين معنا براي كلمه" وجه"
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[جواب به يك شبهه و اشاره به اينكه مقصود از هالكت هر چيز نابود شدن در اين نشاه و انتقال به نشاه ديگر است]  .....ص 637 :

و هالكت اشياء بنا بر اين عبارت است از بطالن وجود ابتدايي آنها ،به طوري كه دنيا و نشاه اول از وجود آنها خالي شود ،و
همه به نشاه آخرت منتقل گشته و به سوي خدا بازگشت كنند ،و نزد او قرار گيرند ،و اما بطالن مطلق ،بعد از آنكه هست
شدند ،صحيح نيست ،براي اينكه صريح قرآن آن را نفي كرده ،و آيات آن پيوسته ميفرمايد :بازگشت همه موجودات به
سوي خداست ،و خدا منتهي ،و رجعت به سوي اوست" وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ -اوست كه خلق را آغاز كرد ،و
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از باب مجاز مرسل و يا استعاره است «».0
به هر حال ،بنا بر هر دو فرض ،مراد از آيه شريفه اين است كه :غير از خداي تعالي هر موجودي كه تصور شود ممكن است،
و ممكن هر چند كه به ايجاد خداي تعالي وجود يافته باشد ،از نظر ذات خودش معدوم و هالك است ،تنها موجودي كه في
حد نفسه راهي براي بطالن و هالكت در او نيست ذات خداوند است كه واجب بالذات است.
آن وقت حاصل تعليل كلمه اخالص به جمله "كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" اين ميشود كه :اگر گفتيم هيچ معبودي جز خدا
نيست ،بدين علت است كه اله و معبود به حق بايد كسي باشد كه چيزي از تدبير عالم در دست داشته باشد ،و تدبير هيچ
وقت از خلقت و ايجاد جدايي پذير نيست ،چون معنا ندارد كه حوادث عالم را كسي به وجود آورد ،و تدبير آن حوادث به
دست كس ديگري باشد .و ما مكرر در اين كتاب اين معنا را روشن ساختيم ،و چون خود مشركين هم اعتراف دارند كه
خالق و ايجاد كننده عالم بايد واجب الوجود باشد ،و نيز واجب الوجودي به غير از خدا نيست ،پس معبودي هم به جز او
نخواهد بود.
و اينكه مشركين ميگويند :خدا اجل از آن است كه عقل يا وهم آدمي بدو احاطه يابد ،پس ممكن نيست توجه عبادتي به او
داشت ،و ناگزير بايد در عبادت متوجه بعضي از مقربين درگاه او نظير مالئكه كرام ،و امثال ايشان شد ،تا شفيع ما در درگاه
او باشند سخن باطلي است ،چون توجه عبادي احتياج به احاطه علمي ندارد ،بلكه همين مقدار كافي است كه او را به وجهي
بشناسيم ،كه آن هم در هر كس به قدر معرفتش حاصل است.
و اما بنا بر اين كه مقصود از هالك چيزي باشد كه هالك و فنا در پي دارد ،و بنا بر قول بعضي « »3كه ميگويند :اسم
فاعل ظاهر در آينده است ،پس ظاهر آيه اين است كه :هر
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .103
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
)(3مجاز مرسل به معناي مجاز معمولي است مثل اينكه به يك آيه قرآن اطالق قرآن كنيم و استعاره به معنايي است كه
در آن تشبيه به كار رود مانند اينكه بگوييم زيد شير است.
)(4روح المعاني ،ج  ،73ص .101
ترجمه الميزان ،ج ،13ص102 :
موجودي كه تصور شود بعد از وجودش هالكت و بطالن در پي دارد مگر وجه خدا.
اين نيز وجه صحيحي است ،براي اينكه در پي داشتن هالكت به اختالف موجودات مختلف ميشود ،آن موجودات كه زماني
هستند ،بعد از سرآمد زمان وجودشان هالك و باطل ميشوند ،و آنهايي كه زماني نيستند ،وجودشان در احاطه فنا قرار دارد ،و
فنا از هر طرف احاطهشان كرده است.
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دوباره آن را برميگرداند".
پس حاصل معناي آيه بر اساس چند معنايي كه گذشت بدين قرار است -،اگر مراد از" وجه" صفات كريمه خدا باشد ،-كه:
هر چيزي به زودي جا خالي كرده و به درگاه خدا ميرود ،مگر صفات كريمه خدا كه منشا فيض او هستند ،و بدون وقفه و تا
بي نهايت مشغول افاضه فيضند ،و معبود هم بايد اين چنين باشد ،و بطالن در ذات او ،و انقطاع در صفات فياضه او راه
نداشته باشد ،و غير از خدا هيچ موجودي اين طور نيست ،پس هيچ معبودي جز او نيست.
و اگر مراد از" وجه" ذات مقدس باشد ،حاصل معنا اين ميشود كه :هر موجودي فنا در پي دارد ،و با رجوع به سوي خدا
هالك ميشود ،مگر ذات حق و ثابت او كه بطالن و هالكت در او راه ندارد ،بنا بر اين وجه ،صفات ،صقع ذات مالحظه
ميشود -،و معبود هم بايد كسي باشد كه فنا در او راه نداشته باشد ،و غير از خدا كسي به اين صفت نيست پس جز او هم
معبودي نيست.
و با آنچه در معناي آيه گفته شد جواب اعتراضي كه به عموميت آيه شده روشن ميشود ،چون اعتراض كردهاند كه اگر آيه
به عموميتش مراد باشد ،بايد بهشت و دوزخ و عرش هم فناپذير باشند ،با اينكه ميدانيم بهشت و دوزخ بعد از موجود شدن
ديگر معدوم نميشوند ،و تا بي نهايت موجود هستند ،و همچنين عرش نيز همين طور است چون در بعضي روايات آمده كه
عرش سقف بهشت است.
حاصل جواب اين است كه گفتيم منظور از هالكت ،نابودي نيست ،بلكه نابود شدن در دنيا ،و انتقال به نشاه ديگر ،و رجوع
به خداست ،و اين انتقال از دنيا به آخرت ،و عود بعد از
ترجمه الميزان ،ج ،13ص102 :
وجود اول ،در موجوداتي تصور دارد كه دنيايي باشند ،و اما موجودات آخرتي چون بهشت و دوزخ و عرش هالكت به اين معنا
را ندارند ،چون از جايي به جايي منتقل نميشوند.
هم چنان كه خداي تعالي در باره آنها فرموده ":ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ" « »1و نيز فرموده ":وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
لِلْأَبْرارِ»"
و نيز فرموده ":سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ" « »0و نظير اين آيه در باره خزائن رحمت خدا آمده كه فرموده ":وَ إِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ" « ،»3و همچنين در باره لوح محفوظ فرموده ":وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ" «».3
و اما عرش كه به عنوان مثال ذكر كردهاند ما در باره آن در تفسير آيه" إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ" « »3شرحي گذرانديم ،كه بايد بدانجا
مراجعه شود.
ممكن هم هست بگوييم مراد از كلمه" وجه" جهتي باشد كه منسوب به خدا است ،و آن ناحيهاي است كه خدا از آن ناحيه
منظور ميشود ،و با آن به سويش توجه ميكنند ،مؤيد اين احتمال اين است كه استعمالش در كالم خداي تعالي بسيار است،
مثل جمله" يُرِيدُونَ وَجْهَهُ" « »2و جمله" إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلي" « »2و نظائر آن در آيات قرآني بسيار است.
و بنا بر اين معنا ،منظور از" وجه" هر چيزي خواهد بود كه تنها منسوب به خداست ،آن گاه اگر كالم را به همان ظاهر
عمومياش باقي بگذاريم اين معنا با معناي اول منطبق ميشود ،و از مصاديق آن ،اسماء و صفات و انبياء و خلفاء و دين خدا
خواهد بود.
و اگر از اطالق آن چشم پوشيده ،تنها مراد از" وجه" را دين بگيريم -هم چنان كه در بعضي روايات نيز" وجه" به آن
تفسير شده و بگوييم كه منظور روايات تطبيق نبوده -در اين صورت مراد از هالكت ،فساد ،و بدون اثر شدن است ،آن وقت
جمله مورد بحث تعليل ميشود براي جمله" وَ ال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" ،و جمله ما قبلش قرينه ميشود براي اينكه مراد از
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[وجوه مختلف و متعددي كه در باره مراد از هالكت كل شيء و استثناي وجه خدا گفته شده است]  .....ص 632 :

و در معناي" هالك" بعضي « »3گفتهاند ":به معناي مرگ است ،و ظاهر عموم آيه مراد نيست ،بلكه مراد تنها جانداران
است ،و معنايش اين است كه :هر موجود جانداري به زودي ميميرد ،مگر وجه خدا".
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كلمه" شيء" دين و اعمال ديني است ،كه آن وقت معناي جمله مورد بحث چنين ميشود :به غير
__________________________________________________
)(1آنچه نزد شما است نابود ميشود ،و آنچه نزد خداست باقي ميماند .سوره نحل ،آيه .23
)(2آنچه نزد خداست بهتر است براي نيكان ،سوره آل عمران ،آيه .122
)(3به زودي ميرسد ،مجرمين را ذلتي نزد خدا و عذابي شديد .سوره انعام ،آيه .173
)(4هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينههاي آن است .سوره حجر ،آيه .71
)(5نزد ما است كتابي محفوظ .سوره ق ،آيه .3
)(6سوره اعراف ،آيه .33
)(7وجه او را ميخواهند .سوره انعام ،آيه .37
)(8مگر به خاطر به دست آوردن وجه پروردگار اعاليش .سوره ليل ،آيه .73
ترجمه الميزان ،ج ،13ص102 :
دين توحيد به هيچ دين ديگري متدين مشو ،براي اينكه تمامي دينها باطل و بي اثر است مگر دين خدا.
و بنا بر اين مناسبتر آن است كه بگوييم حكم در ذيل آيه كه ميفرمايد" لَهُ الْحُكْمُ" ،به معناي حكم تشريعي ،و يا اعم از
آن و از احكام تكويني است ،و آن وقت معنا چنين ميشود :هر ديني هالك است ،مگر دين او ،براي اينكه تشريع دين كار او
است ،نه غير او ،و همه شما به سوي او بازگشت ميكنيد ،نه به سوي دين تراشان اديان ديگر.
اين آن معاني بود كه دقت و تدبر در آيه شريفه آن را دست ميدهد ،البته مفسرين در باره معناي آن اقوال مختلف ديگري
دارند.
مثال بعضي « »1گفتهاند ":مراد از" وجه" ذات مقدس خدا ،و مراد از هالكت انعدام است ،و معناي آيه اين است كه :هر
چيزي في نفسه در معرض انعدام است ،چون وجودش از خودش نيست ،مگر ذات خدا كه واجب الوجود است ،و بنا بر اين،
اساس كالم بر تشبيه است ،و ميخواهد بفرمايد :هر موجودي غير خدا مانند هالك است ،چون وجودش مستند به غير است.
بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد از" وجه "ذات هر چيزي است ،و ضمير در" وجهه" به خدا برميگردد ،به اعتبار اينكه وجه
هر چيزي مملوك اوست ،و معناي آيه اين است كه:
هر چيزي هالك است ،مگر وجه خدا ،كه ذات هر چيز و وجود اوست".
بعضي »«3ديگر گفتهاند ":مراد از" وجه" جهت مقصوده از هر چيز است ،و ضمير در "وجهه" به خدا برميگردد ،و معناي
آيه اين است كه :هر چيزي با همه متعلقاتش هالك است ،مگر تنها آن جهت از هر چيز كه منسوب به خداي تعالي است ،و
آن وجودي است كه خدا به وي افاضه فرموده است.
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":مراد از" وجه" آن جهت مقصوده است و آن خداي سبحان است كه هر چيزي متوجه به او
است ،و ضمير در" وجهه" به كلمه" شيء" برميگردد ،و معناي آيه اين است كه :هر چيزي هالك است ،مگر خدايي كه
جهت مطلوب هر چيز است".
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بحث روايتي [(رواياتي در باره معني و مفاد جمله ":كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ")]  .....ص 616 :

در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه ،عبد بن حميد ،بخاري ،نسايي ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،ابن مردويه ،و
بيهقي -در كتاب دالئل -از چند طريق از ابن عباس روايت كردهاند كه در ذيل جمله" لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ "گفته است :يعني به
مكه ،چيزي كه هست در روايت ابن مردويه اين زيادي هم آمده :همان طور كه تو را از مكه بيرون كرد «».1
مؤلف :باز از ابن عباس از ابو سعيد خدري روايت شده كه گفتند :مراد از معاد مرگ است ،و نيز از علي از رسول خدا (ص)
حديث كرده كه فرمود :مراد از معاد جنت است « ،»7و انطباق اين حديث بر آيه خالي از خفاء نيست ،و قمي در تفسير خود
از جرير از ابي جعفر (ع) و از ابي خالد كابلي از علي بن الحسين (ع) روايت كرده كه فرمود :مراد از معاد رجعت است ،و شايد

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .103
(2و  0و  3و )3روح المعاني ،ج  ،73ص  103و  .101و مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]723
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
باز در معناي" وجه" بعضي »«1گفتهاند ":مراد از آن عمل صالح است ،و معناي آيه اين است كه :هر عملي در معرض
عدم است به جز آن عملي كه بنده خدا آن را به عنوان امتثال امر خدا به جا آورد ،كه خدا آن را باقي ميدارد و باطل
نميكند تا اينكه ثواب او را بدهد و يا به خاطر اينكه مقبول درگاه خدا واقع شد ،با قبول او ديگر قابل هالك نيست ،چون
عمل با جزاء معاوضه شده ،و جزاء قائم مقام عمل شده ،و جزاء هم هالك پذير نيست".
بعضي « »7ديگر گفتهاند ":معناي" وجه" جاه خداي تعالي است ،كه آن را در بين مردم اثبات كرده".
و در باره هالك بعضي « »0گفتهاند ":همه ما سوي اللَّه را به طور دايم شامل ميشود ،چون وجود در هر آن بر او افاضه
ميشود ،پس او -يعني ،ما سوي اللَّه -دائما در تغيير و هالكت است ،هم در دنيا و هم در آخرت ،و معناي آيه اين است كه:
هر چيزي دائما در ذاتش متغير است ،مگر وجه خدا".
ليكن هيچ يك از اين وجوه درست به نظر نميرسد ،چون يا با سياق آيه شريفه منطبق نيست ،و يا دليلي كه آوردهاند
مدعايشان را اثبات نميكند و يا معنايي است كه از فهم دور است ،و اگر در آن وجهي كه ما ذكر كرديم دقت شود،
اشكالهايي كه بر هر يك از اين وجوه وارد است روشن ميشود و ديگر ما طول نميدهيم و ميگذريم.
"لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" -كلمه" حكم" به معناي قضاي نافذ خدا در موجودات است ،كه تدبير در نظام كون داير مدار
همين قضاء است ،و اما اينكه بگوييم حكم در اين جمله به معناي رسيدگي به حساب اشخاص در روز قيامت است ،احتمالي
است كه اگر درست بود جا داشت اول بفرمايد ":اليه ترجعون و له الحكم" ،چون اول بايد مردم به سوي خدا برگردند ،بعد به
حسابشان رسيدگي شود ،پس همين كه اول حكم را آورده ،اين احتمال را بعيد ميسازد.
و هر دو جمله در مقام تعليل هستند ،و هر يك به تنهايي حجتي تمامند كه وحدانيت خدا را در الوهيت اثبات ميكنند ،و در
عين حال ميتوانند تعليل براي كلمه اخالص مزبور نيز باشند ،در سابق هم گذشت كه گفتيم ممكن است حكم را بنا بر
بعضي وجوه به معناي حكم تشريعي و احكام ديني بگيريم.
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،73ص  103و  .101و مجمع البيان ،ج  ،2ص .723
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
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مساله رجعت جزء باطن باشد ،نه تفسير ظاهر «3».
و در احتجاج از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي طوالني فرمود :و اما اينكه فرمود" كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ" ،مراد اين است كه :هر چيزي هالك است مگر دين او ،چون محال است كه از او همه چيزش هالك شود ،تنها
وجهش باقي بماند ،و خداي تعالي اجل و اعظم از اين است .كسي هالك ميشود كه از خدا نباشد ،مگر نميبيني خودش
فرمود ":كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ -هر چيزي فاني است تنها وجه پروردگار تو ميماند" كه در آن بين خلقش و
وجهش جدايي انداخت؟ «».3
و در كافي به سند خود از سيف از كسي كه نامش را برده ،از حارث بن مغيرة نصري روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع)
معناي كالم خداي تعالي را پرسيدند كه ميفرمايد ":كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" .فرمود :مردم در باره آن چه ميگويند؟ من
عرضه داشتم :ميگويند يعني هر چيزي هالك ميشود مگر وجه خدا ،فرمود سبحان اللَّه ،حرف بزرگي ميزنند ،منظور از
اين وجه ،آن وجه خداست كه خلق از آن وجه به خدا راه مييابند
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .131
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .132
)(4احتجاج ،جزء اول ،ص .022
ترجمه الميزان ،ج ،13ص137 :
(منظور ائمه هدي هستند) «».1
مؤلف :و نظير اين روايت را در كتاب توحيد به سند خود از حارث بن مغيره نصري از امام صادق (ع) روايت كرده ،كه
عبارتش چنين است :حارث گفت من از امام صادق (ع) از معناي آيه" كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" پرسيدم فرمود :يعني هر
چيزي هالك است مگر كسي كه راه حق را طي كند «».7
و در كتاب محاسن برقي نيز نظير آن آمده ،جز اينكه در آخرش دارد :مگر كسي كه راهي را بگيرد كه شما درآنيد «».0
و اين تشويش و اختالفي كه در روايات ديده ميشود از راه نقل به معنا در آنها راه يافته ،راويان فرمايش امام را با عبارت
خودشان نقل كردهاند ،در نتيجه اين طور شده.
حال اگر مراد از اينكه امام صادق (ع) فرمود :منظور از اين وجه آن وجه خداست كه خلق از آن وجه به خدا راه مييابند،
مطلق هر چيزي باشد كه منسوب به خداست ،و از ناحيه خود خدا ميباشد ،در اين صورت روايت با همان معنايي كه ما براي
آيه كرديم منطبق ميشود.
و اگر مراد از وجه ،آن ديني باشد كه خلق از آن مسير متوجه خدا ميشوند ،در اين صورت مراد از هالكت ،بطالن و بي
تاثيري خواهد بود ،و معناي روايت اين ميشود كه" ال اله اال اللَّه" هر ديني باطل است مگر دين حق او ،كه از آن مسير
پرستيده ميشود ،كه آن دين حق است براي اينكه به زودي به دارندهاش سود ميرساند ،و دارندهاش پاداش داده ميشود ،و
ما در تفسير آيه به اين دو معنا اشاره كرديم.
و در تفسير قمي در ذيل جمله" فَال تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ" فرموده :خطاب به رسول خدا است ،ولي مردم منظورند ،و نيز
در جمله" وَ ال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" باز خطاب به رسول خدا (ص )است ،ولي مردم منظورند ،بعد ميگويد :اين قول امام
صادق (ع) است كه فرموده خداي تعالي پيامبر خود را به طريقه" اياك اعني و اسمعي يا جارة -به تو ميگويم ولي اي"
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جارة" تو بشنو" « »3مبعوث فرموده «».3
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص .130
)(2توحيد صدوق ،ص .131
)(3محاسن برقي ،ج  ،1ص ( ،122ط دار الكتاب اسالمي).
)(4جاره نام زن" اعشي" بوده و به مطلق زن نيز جاره گفته ميشده.
)(5تفسير قمي ،ج  ،7ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
)(29سوره عنكبوت مكي است و شصت و شش آيه دارد ( ..... )11ص 613 :
[سوره العنكبوت ( :)82آيات  6تا  ..... ]63ص 613 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 611 :

به نام خداوند بخشنده مهربان
الم ().1
آيا مردم گمان كردهاند به صرف اينكه بگويند ايمان آوردهايم رها ميشوند و آزمايش نميشوند؟! ().7
با اينكه ما كساني را كه قبل از ايشان بودند بيازموديم ،بايد خداوند راستگويان را معلوم كند و بايد حتما دروغگويان را
مشخص سازد ().0
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الم ( )1أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ ( )7وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ
لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ ( )0أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ )(4
مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( )3وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
( )3وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ ( )2وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ
بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( )2وَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ()2
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
أَ وَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ ( )13وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ ( )11وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ( )17وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقاالً
مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ ()10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
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بيان آيات [حاصل و خالصهاي از غرض و مفاد سوره عنكبوت و اشاره به مكي بودن آن]  .....ص 615 :
اشاره

از سياق آيات اين سوره و مخصوصا آيات اول سوره برميآيد كه بعضي از كساني كه در مكه و قبل از هجرت ،به رسول خدا
(ص) ايمان آورده بودند ،از ترس فتنهاي كه از ناحيه مشركين تهديدشان ميكرد ،از ايمان خود برگشته بودند ،چون مشركين
دست از سر مسلمانان برنميداشتند ،و مرتب آنان را دعوت ميكردند به اينكه از ايمان به آن جناب برگردند ،و ضمانت
ميدادند كه اگر برگرديد هر ضرري از اين بابت ديديد ما جبران ميكنيم ،هم چنان كه اگر برنگرديد بال به سرتان ميآوريم،
و آن قدر شكنجهتان ميكنيم تا به كيش ما برگرديد.
كه آيه" وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ  "...و آيه شريفه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ  "...متضمن اين معاني است.
و گويا از اين عده كه از ايمان خود رجوع كردهاند كساني بودهاند كه رجوعشان به خاطر مجاهدت و تهديد و تشويق پدر و
مادرشان بوده ،مانند بعضي از فرزندان مشركين كه از آيه شريفه" وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي
ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما " ...اين معنا استشمام ميشود ،و اين سوره در باره اين عده نازل شده است.
پس غرض سوره به طوري كه از اول و آخرش و سياق جاري در سراسرش استفاده ميشود ،اين است كه :غرض خداي
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و يا آنها كه عمل زشت ميكنند پنداشتهاند كه از ما پيشي ميگيرند چه بد حكمي است كه ايشان ميكنند ().3
كسي كه اميد ديدار خدا دارد بداند كه اجل خدا رسيدني است و او شنوا و داناست ().3
و كسي كه جهاد كند به نفع خود جهاد كرده است كه خدا بي نياز از همه عالميان است ().3
و كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند ما گناهان ايشان را از ايشان محو ميكنيم و به طور مسلم پاداش بهتر از
آنچه ميكردند ميدهيم ().2
و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش به احسان كردهايم (و در عين حال گفتهايم) اگر به تو اصرار ورزيدند كه چيزي
را كه بدان علم نداري شريك من سازي اطاعتشان مكن ،برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوي من است آن وقت
به آنچه ميكرديد آگاهتان ميكنم ().2
و كساني كه ايمان آورده و عمل صالح ميكنند ما به طور قطع آنها را در زمره صالحان در ميآوريم ().2
و بعضي از مردمند كه ميگويند به خدا ايمان آورديم ولي همين كه به خاطر خدا اذيت ميشوند شكنجه مردم را همسنگ
عذاب خدا ميكنند و چون از طرف پروردگارت نصرتي برسد حتما ميگويند ما هم با شما بوديم آيا خدا داناتر نيست به آنچه
در سينه عالميان پنهان است ().13
بايد خدا كساني را كه ايمان آوردهاند معين كند و كساني را كه نفاق ورزيدند مشخص سازد ().11
و آنان كه كفر ورزيدند به كساني كه ايمان آوردند گفتند بياييد راه ما را پيروي كنيد و اگر راه ما خطا بود خطاي شما به
گردن ما ،با اينكه هيچ يك از خطاهاي خود را نميتوانند حمل كنند و به يقين دروغ ميگويند ().17
و بايد كه بارهاي خود را با وزر بارهاي ديگران حمل كنند و روز قيامت به يقين از افتراهايي كه بستهاند بازخواست خواهند
شد ().10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
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تعالي از ايمان مردم تنها اين نيست كه به زبان بگويند ايمان آورديم ،بلكه غرض ،حقيقت ايمان است ،كه تندباد فتنهها آن
را تكان نميدهد ،و دگرگوني حوادث ،دگرگونش نميسازد ،بلكه هر چه فتنهها بيشتر فشار بياورد ،پا بر جا و ريشهدارتر
ميگردد.
پس غرض سوره اعالم اين معنا است كه مردم خيال نكنند به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم دست از سرشان برميدارند،
و در بوته آزمايش قرار نميگيرند ،نه ،بلكه حتما امتحان ميشوند ،تا آنچه در دل نهان دارند ظاهر شود و معلوم شود ايمان
است يا كفر "،فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ -پس خدا حتما بايد معلوم كند آن كساني را كه در دعوي ايمان
راست ميگويند ،و آنهايي كه در اين دعوي دروغگويند ".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
پس فتنه و محنت يكي از سنتهاي الهي است كه به هيچ وجه و در باره هيچ كس از آن گذشت نميشود ،همان طور كه
در امت هاي گذشته از قبيل قوم نوح ،عاد ،ثمود ،قوم ابراهيم ،لوط ،شعيب و موسي جريان يافت ،و جمعي استقامت ورزيده و
جمعي ديگر هالك شدند و در امتهاي حاضر و آينده نيز جريان خواهد داشت ،و خدا به كسي ظلم نكرده ،و نميكند ،اين
خود امتها و اشخاصند كه به خود ظلم ميكنند.
پس كسي كه مي گويد من به خدا ايمان آوردم بايد در برابر ايمانش صبر كند ،و خداي يگانه را بپرستد و چون قيام به
وظايف ديني برايش دشوار و يا غير ممكن شد بايد به دياري ديگر مهاجرت كند ،دياري و سرزميني كه در آنجا بتواند به
وظيفههاي خود عمل كند ،چون ،زمين خدا وسيع است.
و هرگز نبايد به خاطر ترس از گرسنگي و ساير امور زندگي از مهاجرت چشم بپوشد ،براي اينكه رزق بندگان به عهده خدا
است "،وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ -و چه بسيار جنبده كه خودش متحمل رزقش نيست بلكه خدا
است كه رزق آنها و رزق شما را ميدهد".
و اما مشركين كه مؤمنين را آزار ميكردند با اينكه مؤمنين بغير از اينكه ميگفتند:
پروردگار ما اللَّه است ،هيچ جرمي مرتكب نشده بودند ،آنها هم بايد بدانند كه با اين رفتار خود خدا را عاجز نميكنند ،و به
ستوه نميآورند ،و نميتوانند خواست خود را عليه خواست خدا به كرسي بنشانند ،بلكه خود اين آزارشان هم كه گفتيم فتنه و
آزمايش مؤمنين است ،فتنه و آزمايش خودشان نيز هست ،و چنان نيست كه از علم و تقدير الهي خارج باشد ،بلكه اين خدا
است كه آنان را در چنين بوتهاي از آزمايش قرار داده ،و دارد عليه آنان ضبط ميكند ،تا اگر خواست در همين دنيا به وبال
آن گرفتارشان كند ،و اگر خواست اين عذاب را تاخير انداخته در روزي كه به سوي او برميگردند ،و ديگر راه گريزي ندارند،
عذاب كند.
و اما آن چه به عنوان حجت و دليل براي خود درست كرده و دل بدان خوش كردهاند ،سخن باطل و دليل مردودي است كه
هيچ جا به دردشان نميخورد ،و حجت عليه آنان تمام است.
اين حاصل و خالصهاي از غرض سوره مورد بحث است ،و مقتضاي اين زمينه اين است كه سوره در مكه نازل شده باشد ،و
اينكه بعضي گفتهاند :مدني است كه يا همهاش و يا بيشترش و يا قسمتي از آن در مدينه نازل شده -اقوالشان در بحث
روايتي آينده از نظر خواننده خواهد گذشت -صحيح نيست ،چون مضامين آيات آن جز با روزگار عسرت و شدت قبل از
هجرت وفق نميدهد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
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[بيان سنت الهي مبين بر امتحان و آزمايش امتها]  .....ص 617 :

[دو وجه در مورد مراد از اينكه امتحان مردم را تعليل فرمود به اينكه :تا خدا بداند چه كساني در ادعاي ايمان صادقند و كيان كاذب ] .....ص 618 :

جمله" فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا  ،"...تعليل مطلب قبل است ،و مراد از اينكه ميفرمايد :تا خداوند بداند كه چه كساني
راست مي گويند و چه كساني دروغ گويند ،اين است كه :آثار صدق و كذب آنان به وسيله امتحان در مقام عمل ظاهر شود،
چون امتحان است كه باطن انسانها را ظاهر ميكند ،و الزمه اين ظهور اين است كه :آنهايي كه ايمان واقعي دارند،
ايمانشان پايبرجاتر شود ،و آنها كه ايمانشان صرف ادعا است همان صرف ادعا هم باطل گردد.
چون آن ثواب و سعادتي كه وعده دادهاند بر ايمان ايشان مترتب شود ،بر ايمان واقعي و حقيقت ايمان مترتب ميشود،
ايماني كه آثارش در هنگام شدايد و نيز آنجا كه پاي اطاعت خدا به ميان ميآيد ظاهر ميشود ،يعني صاحب چنين ايماني در
شدايد صبر ميكند ،و نيز در برابر دستورات الهي صبر نموده آنها را انجام ميدهد ،و در برابر معصيتها صبر نموده و از آنها
چشم ميپوشد ،چنين ايماني آن سعادت و آن ثوابها را در پي دارد ،نه ايمان ادعايي.
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الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ"
كلمه "حسب" از ماده حسبان است كه معناي پندار را ميدهد و جمله" ان يتركوا" قائم مقام دو مفعول آن است( ،چون اين
ماده هميشه دو مفعول ميگيرد ،هم چنان كه در فارسي هم ميگوييم :من فالني را پسر فالني پنداشتم) ،و جمله" ان
يقولوا "با تقدير باء سببيت (بان يقولوا) ميباشد و كلمه" فتنه" به معناي آزمايش است ،و چه بسا بر معناي مصيبت و عذاب
اطالق شود ،كه معناي اول با سياق سازگارتر است ،و استفهام در آيه استفهام انكاري است.
و معناي آن اين است كه :آيا مردم گمان كردهاند كه به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم متعرضشان نميشوند ،و با بالها و
مصيبتها آزمايش نميگردند ،آزمايشي كه با آن آنچه در نهان دارند از صدق و كذب آشكار شود؟
بعضي از مفسرين در معناي آن گفتهاند ":و آيا مردم گمان كردهاند كه به هيچ بليهاي مبتال نميشوند چون كه گفتهاند
ايمان آورديم و خالصه بال و مصيبت مخصوص كفار است اما مؤمنين به خاطر آن كرامت و احترامي كه نزد خدا دارند دچار
هيچ مصيبتي نميشوند؟".
و ليكن اين معنا از نظر سياق آيات معناي بعيدي است.
"وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ" الم در دو كلمه "فليعلمن" و" و ليعلمن" الم
سوگند است ،و جمله" وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" حال از كلمه" ناس" در آيه قبلي است ،و يا حال از ضمير جمعي است
كه در كلمه" يفتنون" است.
بنا بر احتمال اول ،انكار و توبيخ متوجه به ظن و پندار ايشان است ،كه گمان كرده بودند آزمايش نميشوند ،با اينكه سنت
الهي بر آزمايش و امتحان خلق جريان دارد ،و بنا بر احتمال دوم اين سرزنش و توبيخ متوجه به اين پندارشان است كه سنت
الهي در باره اقوام مختلف است ،چون كه قومي را آزمايش ميكند ،و قومي ديگر را آزمايش نميكند ،و بعيد نيست احتمال
اول با سياق موافقتر باشد.
پس ظاهر اين است كه :مراد از جمله" وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" ،اين است كه فتنه و امتحان سنت جاري ما است كه در
امتهاي قبل از ايشان نيز جاري كرديم ،و تو هرگز تبديل و دگرگونگي در سنت ما نخواهي يافت.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
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[معناي آيه ":أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا  ..... ]"...ص 612 :

"أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ" كلمه" ام" منقطعه است (كه در اصطالح نحو به معناي
بلكه است) .و مراد از جمله" الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ -كساني كه گناه ميكنند" مشركين است ،كه مؤمنين را ميآزردند ،و
آنان را از راه خدا جلوگيري ميكردند ،هم چنان كه مراد از كلمه" ناس" در جمله" أَ حَسِبَ النَّاسُ" كساني هستند كه گفته
بودند ":آمنا" ولي در معرض برگشتن از ايمان بودند ،چون از فتنه و شكنجه مشركين ميترسيدند.
و مراد از جمله" أَنْ يَسْبِقُونا" -به طوري كه از سياق برميآيد -غلبه و به ستوه آوردن خدا با فتنه مؤمنين ،و بازداري ايشان
از راه خدا است.
و جمله" ساءَ ما يَحْكُمُونَ" تخطئه ايشان است ،كه گمان كرده بودند ميتوانند بر خدا غلبه كنند ،و با فكر و خدعه خود و
بازداري مؤمنين از راه خدا ،و شكنجه دادن ايشان ،از او سبقت بگيرند ،و حال آنكه همين پندار غلط مكري است كه خدا به
ايشان كرده ،و ايشان را از اينكه به راه او كه راه راست است درآيند جلوگيري نموده و نميگذارد به سعادت خود برسند" وَ ال
يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ".
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":مفاد آيه توبيخ عاصيان از مؤمنين است ،هم چنان كه مراد از جمله قبلي هم كه
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پس معلوم شد كه مراد از دانستن خدا ،ظاهر شدن نشانيهاي ايمان واقعي و ادعايي است ،ممكن هم هست مراد از دانستن
خدا ،علم فعلي خدا باشد ،كه همان نفس امر خارجي است ،چون كه اعمال و اموري كه از ما سرميزند عينا يكي از مراتب
علم خدا هستند ،و گر نه علم ذاتي او احتياجي به امتحان ندارد( .پس معناي آيه اين ميشود كه خدا سنت امتحان را در
همه اقوام و هميشه جاري ميكند ،تا علم فعلي او يعني راستها و دروغها ظهور پيدا كند).
و بنا بر اين معناي آيه مورد بحث اين ميشود كه :آيا مردم پنداشتهاند كه رها ميشوند ،و در بوته آزمايش قرار نميگيرند ،و
هر ادعايي بكنند از ايشان پذيرفته ميشود؟ در حالي كه چنين نيست ،يكي از سنتهاي ما امتحان است كه در امم قبل از
ايشان نيز جريان داشت ،در اين امت نيز بايد جريان يابد ،تا راستگويان از دروغگويان متمايز و جدا شوند ،يعني آثار
راستگويي آنان و دروغگويي اينان ظاهر شود ،و در نتيجه ايمان راستگويان پا بر جاتر شده ،و ادعاي صوري و دروغي اينان
نيز از دلهايشان بيرون شود.
حال ببينيم چرا تا كلمه" فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ" همه جا ميفرمود :ما چنين و چنان كرده و ميكنيم ،و چون به اين كلمه رسيد
فرمود :تا خدا بداند ،با اينكه جا داشت بفرمايد :تا ما بدانيم ،نكته اين التفات چيست؟
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":براي اين است كه آيه شريفه در مقام تهديد
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
دروغگويان است ،و آوردن اسم جالله (اللَّه) در مهابت و هولانگيزي مؤثرتر است" .ولي ظاهرا اين التفات در امثال اين مقام
براي افاده تعليل است ،و ميخواهد علت حكم را برساند ،و بفرمايد دعوت به ايمان و هدايت به سوي آن و ثواب يافتن از آن
از آنجايي كه مربوط به كسي است كه نامش" اللَّه" است يعني همه عالم ابتداي خلقتش از اوست ،و قوام ذاتش به اوست،
و به سوي او هم بازگشت ميكند ،پس الزم و واجب است كه حقيقت ايمان از ايمان ادعايي متمايز شود و مساله از حال
ابهام درآمده و صريح بيان شود ،و به همين جهت از تعبير مثل" فلنعلمن "به تعبير" فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ" عدول كرد.
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ميفرمود ":الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ" همين مؤمنين است ،و مراد از" سيئات" گناهاني است كه مرتكب ميشوند ،نه شرك"
ولي خواننده خوب ميداند كه سياق با اين احتمال مساعدت ندارد.
بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد از عمل به سيئات اعم از شرك و ارتكاب ساير گناهان است ،و آيه شريفه عام است و
جهت ندارد ما آن را مخصوص شرك و يا ساير گناهان بگيريم.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .103
)(2مجموعة من التفاسير ،ج  ،3ص .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
ولي اين درست نيست ،چون اعتبار آيه از حيث اينكه در سياق خاصي قرار گرفته يك مطلب است ،و اعتبار آن از نظر خود
الفاظش مطلبي ديگر است ،و آنچه كه اعتبار اولي اقتضاء ميكند و از نظر غرض سوره هم اهميت دارد همان است كه ما
گفتيم ،و اما به اعتبار دوم اقتضايش عموميت است ،و هيچ حرفي در آن نيست.
[مفاد آيه ":مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ  "...و مراد از" لِقاءَ اللَّهِ"]  .....ص 651 :
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"مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ...كانُوا يَعْمَلُونَ" بعد از آنكه خداي سبحان مردم را سرزنش
كرد بر اينكه در امر ايمان به خدا سهلانگارند ،و به خاطر بال و اذيت مشركين از ايمان برميگردند و مشركين را سرزنش
كرد به اينكه هم چنان مؤمنين را آزار ميدهند ،و از راه خدا بازميدارند ،تا به اين وسيله به خيال خود نور خدا را خاموش
كنند ،و خدا را بستوه آورند ،و جلو خواست او را بگيرند ،و نيز بعد از آنكه هر دو طايفه را در پندارشان تخطئه فرمود ،اينك در
اين آيات لحن كالم را برگردانيده ،حق مطلب را بيان ميكند ،آن حقي كه به هيچ وجه نميشود از آن به سوي چيز ديگري
عدول نمود ،و آن واجبي كه به هيچ وجه نميشود از آن شانه خالي كرد.
در اين آيات سهگانه بيان ميكند كه هر كس به خدا ايمان آورد به اين اميد كه به سوي او بازگردد ،و به ديدار او نائل شود،
بايد بداند كه روز ديدار او خواهد رسيد و نيز بايد بداند كه خدا گفتههايش را ميشنود ،و به احوال و اعمالش دانا است ،پس
بايد حواس خود را جمع كند ،و احتياط را از دست ندهد ،و حقيقتا ايمان آورد ،ايماني كه هيچ فتنه و باليي او را از آن
برنگرداند ،و هيچ آزاري از ناحيه دشمنان خدا آن را سست نكند ،و بايد كه در راه خدا حقيقتا جهاد كند ،و باز بايد بداند كه
آن كسي كه از جهاد وي بهرهمند ميشود خود اوست ،و خدا هيچ احتياجي به او ندارد ،نه به ايمانش ،و نه به جهادش ،نه به
خود او ،و نه به احدي از عالميان.
و باز بايد بداند كه اگر ايمان بياورد و عمل صالح كند به زودي خدا گناهانش را ميآمرزد و به اعمال خويش پاداش ميدهد،
و اين دو علم اخير علم اول را تاكيد نموده ،و مستوجب مالزمه او با وجوب ايمان و صبر در برابر فتنهها در راه خدا ميشوند.
پس جمله" مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ" ابتداي برگشتن از لحن كالم سابق به بيان حال كسي است كه ميگويد :ايمان آوردم،
و ميفهماند چنين كسي حتي اگر مختصري هم راست بگويد ايمان ميآورد چون كه اميد دارد روزي به سوي خدا بازگردد،
و آن روز قيامت است ،زيرا اگر قيامتي در كار نبود دين و ايمان به كلي لغو و بيهوده ميشد .پس مراد از جمله
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
مورد بحث اين است كه :هر كس به خدا ايمان بياورد ،و يا هر كس كه به زبان بگويد :من ايمان آوردم ،اميد لقاي خدا را
دارد ،و اگر به جاي اين فرموده ":هر كس اميد لقاي خدا را دارد" از باب به كار بردن سبب در جاي مسبب است.
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و مراد از" لِقاءَ اللَّهِ" قرار گرفتن بنده است در موقعي كه ديگر بين او و بين پروردگارش حجابي نباشد ،هم چنان كه روز
قيامت نيز اين چنين است ،چون روز قيامت روز ظهور حقايق است ،كه قرآن كريم در بارهاش فرمود ":وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْحَقُّ الْمُبِينُ -آن روز يقين ميكنند كه خدا حق آشكار است".
بعضي « »1از مفسرين در معناي" لقاي خدا" گفتهاند ":مراد از آن ،بعث است" بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد از آن
رسيدن به عاقبت زندگي ،و ديدار ملك الموت ،و حساب و جزاء است" بعضي « »0ديگر گفتند ":مراد ،مالقات جزاي خدا،
يعني ثواب و يا عقاب اوست" بعضي « »3ديگر گفتهاند ":مراد مالقات حكم او در روز قيامت است" .بنا بر بعضي از اين
وجوه كلمه" رجاء" به معناي ترس است.
و اين وجوه خرافهگويي و دور از ظاهر كالم است ،كه هيچ احتياجي به ارتكاب آنها نيست ،مگر آنكه بگوييم خواستهاند" لِقاءَ
اللَّهِ" را به الزمه معنايش تفسير كنند( .پس معناي صحيح همان است كه گفتيم لقاي هر چيز علم يافتن به وجود او است ،و
روز قيامت مردم به حقانيت خدا علم پيدا ميكنند ،و لقاي علمي برايشان حاصل ميشود).
"فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ" -كلمه" أجل" به معناي غايت و نهايتي است كه زمان دين و يا هر چيز ديگري بدان منتهي
ميگردد ،گاهي هم اطالق ميشود به مجموع زمان دين ،نه آخر آن ،ولي استعمالش غالبا در همان معناي اول است.
و" أَجَلَ اللَّهِ "عبارت است از آن غايتي كه خدا براي لقاي خود معين كرده .و آن آمدني است ،و هيچ شكي در آن نيست ،و
در اين جمله خداي تعالي مطلب را در نهايت درجه تاكيد فرموده ،و الزمه حتمي بودن اين اجل يعني روز قيامت اين است
كه بنده خدا در باره آن مسامحه روا ندارد ،و آن را سبك نشمارد ،و در ايمان حقيقي به خدا و صبر در برابر آن ،و تحمل
فتنههايي كه به خاطر آن رو ميآورد كوتاهي ننموده و از دين خدا و ايمان به او برنگردد.
خداي تعالي با جمله" وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" بر اين تاكيد افزوده ،چون وقتي خداي
__________________________________________________
(1و  7و  0و )3روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]102
ترجمه الميزان ،ج ،13ص137 :
سبحان سميع و شنواي گفتارها و داناي به احوال باشد ،ديگر به هيچ وجه صحيح نيست كسي بگويد :ايمان آوردم ،آن وقت
در برابر فتنه ها از ايمان خود برگردد ،بلكه جا دارد كه ايمانش از باطن دلش به زبان جاري شود ،و در نتيجه در مقابل فتنهها
هر قدر هم كه سنگين باشد صبر كند.
از اين جا اين مطلب روشن ميشود كه جمله" فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ" از قبيل به كار بردن سبب در جاي مسبب است ،هم
چنان كه اين كار را در صدر آيه كرد ،و اصل اين است كه بفرمايد :هر كس گفت ايمان آوردم ،بايد آن را به طور مستقيم و
از صميم قلب بگويد ،در حالي كه بر ايمانش صابر باشد و در راه پروردگارش مجاهدت نمايد.
"وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" -مجاهده و جهاد مبالغه در جهدند ،و جهد به معناي به كار
بستن طاقت و قدرت است ،پس مجاهده و جهاد ،يعني به كار بستن نهايت درجه قدرت و طاقت ،جمله مورد بحث مردم را
به اين نكته متنبه ميكند ،كه مجاهده آنان در راه خدا ،يعني دست برنداشتن از ايمان ،و صبر در برابر شدايد ،و ناماليمات،
چيزي نيست كه نفع آن عايد خداي سبحان شود ،تا آنكه مردم در باره آن سهلانگاري نموده بگويند شد ،شد .نشد ،نشد.
بلكه نفعش عايد خودشان ميشود ،چون خداي تعالي از همه عالميان بي نياز است ،پس مردم بايد به خاطر سعادت خودشان
ايمان خود را محكم نگاه دارند ،و به خاطر ناماليمات از آن صرفنظر نكنند.
پس جمله مورد بحث حجتي را كه در آيه قبلي بود تاكيد ميكند .و جمله" فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" تعليل براي ما قبلش
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[امر به نيكي به والدين و نهي از پيروي ايشان در شرك ورزيدن به خدا]  .....ص 653 :

"وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما" كلمه" وصينا "از مصدر توصيه
است كه به معناي عهد سپردن است ،ولي در اينجا منظور از آن امر است .و كلمه" حسنا" مصدر است ،كه در اينجا معناي
وصفي را ميدهد ،و خود به جاي مفعول مطلقي نشسته ،كه در تقدير است ،و تقدير كالم ":و وصينا االنسان بوالديه توصية
حسنة" ،و يا" توصية ذات حسن" ميباشد ،يعني ما دستور داديم به اينكه به پدر و مادر احسان شود.
نظير اين تعبير در آيه" وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" آمده كه تقدير آن" قولوا للناس قوال حسنا" و يا" قوال ذات حسن" است،
يعني به مردم گفتاري نيك بگوييد و يا گفتاري داراي صفت نيكي بگوييد.
بعيد هم نيست كه اگر به جاي صفت مصدر را آورده ،براي اين بوده باشد ،كه مبالغه را برساند ،هم چنان كه به مردي كه
بي نهايت عادل است ميگوييم :فالني عدل است ،البته تعبير مورد بحث به توجيهاتي ديگر توجيه شده است.
"وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي  -"...اين جمله تتمه همان توصيه است ،كه آن را به انسان خطاب كرده ،و انسان را نهي كرده
از اينكه پدر و مادر را در شرك اطاعت كند ،چون
__________________________________________________
)(1روح البيان ،ج  ،3ص .332
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
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ميباشد.
د ر اين آيه التفاتي به كار رفته ،چون سياق قبلي سياق تكلم با غير (ما) بود ،و سياق در اين آيه سياق غيبت است كه
ميگويد :خدا چنين و چنان است ،و نفرموده :ما چنين و چنانيم ،و اين تغيير سياق همان نكته را ميرساند كه در آيه"
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا "ميرساند ،و توضيحش گذشت.
"وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ" -اين آيه عاقبت ايمان
واقعي آنان را كه توأم با جهاد است شرح داده و آن نكته را روشن ميسازد كه فرموده بود نفع ايمان عايد صاحبش ميشود،
نه عايد خدا ،و بيان ميكند كه ايمان واقعي و لوازم آن خود عطيهاي است از خدا ،و فضلي است از او.
و بنا بر اين آيه شريفه خالي از اين داللت نيست كه جهاد در راه خدا همان ايمان و عمل صالح است ،چون در حقيقت همان
آيه را به اين لحن آورده ،آنجا ميفرمود :هر كس ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
جهاد كند براي خود كرده ،اينجا ميفرمايد :هر كس ايمان آورد و عمل صالح كند چنين و چنان ميشود ،پس معلوم شد
ايمان و عمل صالح همان جهاد است.
و اما" تكفير السيئات" معنايش عفو از گناهان است ،و اصل در معناي تكفير ،پوشاندن است .بعضي « »1گفتهاند ":تكفير
السيئات" ،تبديل كفر سابق است به ايمان ،و تبديل معصيتهاي قبلي است به اطاعت .و ليكن اين معنا صحيح نيست.
و اما اينكه فرمود ":ايشان را به بهترين آنچه عمل كردهاند جزاء ميدهد" معنايش اين است كه :آن قدر درجه ايشان را باال
ميبرد كه مناسب بهترين اعمال ايشان باشد و يا اين است كه :در هنگام حساب در اعمالي كه كردهاند خردهگيري ننموده،
جهات نقص و عيبي كه در آنها است به حساب نياورند ،در نتيجه با همه آنها معامله بهترين عمل از نوع خودش را بكنند،
مثال نمازشان را به جاي بهترين نماز بپذيرند ،هر چند كه مشتمل بر جهات نقص و بديهايي باشد ،و همچنين هر عمل
ديگر.
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توصيه قبلي در معناي امر است و ممكن است كسي خيال كند اينكه دستور دادهاند پدر و مادر را اطاعت كنند ،اين اطاعت
در صورتي هم كه پدر و مادر فرزند را دعوت به شرك كردند واجب است ،لذا دنبالش از اين گونه اطاعت نهي كرده ،و
فرموده اگر اصرار كردند كه شرك بورزي اطاعتشان مكن.
با اينكه در سابق انسان غايب فرض شده بود ،و ميفرمود :ما به انسان چنين و چنان توصيه كرديم ،در جمله مورد بحث
ناگهان انسان مورد خطاب قرار گرفته ،ميفرمايد :و اگر پدر و مادر تو اصرار كردند ،كه چه و چه اطاعتشان مكن و اين
التفات بدين منظور به كار رفته كه با انسان صريحتر سخن را گفته باشد ،و ديگر نقطه ابهامي باقي نماند ،و باز به همين
جهت فرمود ":لِتُشْرِكَ بِي -كه به من شرك بورزيد" و نفرمود ":لتشرك باللَّه" -دقت بفرماييد-.
و برگشت معناي جمله به اين است كه :ما انسان را نهي كرديم از شرك هر چند كه شرك ورزيدنش اطاعت پدر و مادرش
باشد ،و در اين دستور خود هيچ نقطه ابهامي باقي نگذاشتيم.
و در اينكه فرمود ":ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" اشاره است به علت نهي از اطاعت ،و حاصل آن اين است كه :اگر گفتيم پدر و
مادر را در شرك به خدا اطاعت مكن ،براي اين است كه اگر پدر و مادري فرزند خود را دعوت كنند به اينكه نسبت به خدا
شرك بورزد ،در حقيقت دعوت كردهاند به جهل و ناداني و افتراء به خدا ،و خدا همواره از پيروي غير علم نهي كرده ،از آن
جمله فرموده ":وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -چيزي را كه بدان علم نداري پيروي مكن" «».1
و به همين مناسبت در ذيل جمله مورد بحث فرموده ":إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ،فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" يعني به زودي به شما
ميفهمانم كه اعمالتان كه يكي از آنها بتپرستي و شرك به خداي سبحان بود چه معنا داشت.
و معناي آيه اين است كه :ما به انسانها در خصوص پدر و مادرشان عهد خوبي كرديم ،و دستورشان داديم كه به پدر و مادر
احسان كنند ،و اگر كوشش كردند كه به من شرك بورزيد ،اطاعتشان مكنيد ،براي اينكه اين اطاعت پيروي چيزي است كه
علمي بدان نداريد.
در اين آيه شريفه -همان طوري كه قبال اشاره كرديم -توبيخ كنايهاي است به بعضي از كساني كه ايمان به خدا آورده و
سپس به اصرار پدر و مادر از ايمان خود برگشتهاند.
__________________________________________________
)(1سوره اسري ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
"وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ" معناي آيه روشن است ،چيزي كه هست چون دنبال آيه قبلي ،و
در سياق آن قرار گرفته ،بر اين معنا داللت دارد كه ميخواهد به كساني كه گرفتار پدر و مادر مشركند و آن پدر و مادر اصرار
ميورزند كه ايشان را به سوي شرك بكشانند ،و ايشان زير بار نرفته ،به حكم اجبار ترك پدر و مادر را گفتهاند ،تسليت گفته،
با وعدهاي جميل دلخوش سازد.
ميفرمايد :اگر پدر و مادر او را به سوي شرك خواندند ،و او به حكم خدا نافرمانيشان كرده ،و ناچار از ايشان كنارهگيري كرد،
و پدر و مادر را به خاطر خدا از دست داد ،مسئوليتي از اين بابت ندارد ،و ما در برابر پدر و مادري كه از دست داده بهتر از آن
دو به او ميدهيم ،و به پاداش ايمان و عمل صالحش او را در زمره صالحان در ميآوريم ،به همان صالحان كه نزد ما در
بهشت متنعم هستند ،و اين معنا را آيه شريفه" يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ
ادْخُلِي جَنَّتِي" « »1نيز افاده ميكند.
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ممكن است بعضي احتمال دهند كه منظور از جمله" لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ" اين باشد كه در دنيا در جامعه صالح درآورد،
ولي اين احتمال از سياق آيات مورد بحث بعيد است.
[وصف مؤمنان زباني كه ايمانشان مقيد و محدود به عافيت و سالمت و دوري از دردسر و زحمت است]  .....ص 655 :
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"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ"...
افرادي كه ايمان عاريتي دارند ،از آنجايي كه ايمانشان مقيد به عافيت و سالمتي ،و تا حد ضرر و اذيت نديدن از آن است،
لذا قرآن كريم ايمانشان را به طور مطلق ايمان نخواند ،و نفرمود ":و من الناس من يؤمن باللَّه -بعضي از مردمند كه به خدا
ايمان ميآورند" بلكه فرمود :بعضي از مردمند كه ميگويند ايمان آورديم.
پس آيه مورد بحث به وجهي شبيه به آيه شريفه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ ،فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ،وَ إِنْ
أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلي وَجْهِهِ" « »7است.
"فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ" -يعني و چون به جرم اينكه به خدا ايمان آورده اذيت ببيند،
__________________________________________________
) (1هان اي نفس آرامش يافته ،به سوي پروردگارت بازگرد ،در حالي كه تو از او راضي ،و او از تو راضي باشد ،پس در جمع
بندگانم درآي ،و در بهشتم جايگير .سوره فجر ،آيه .03 -72
)(2و بعضي از مردمند كه خدا را در يك فرض بندگي ميكنند ،و آن وقتي است كه از ايمان خود سود ببرند ،كه اگر سود
بردند نسبت به ايمان خود عالقمند ميشوند و اما اگر فتنهاي ببينند ،آن چنان پشت ميكنند كه ديگر عقب سر خود را
ننگرند .سوره حج ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
چون -به طوري كه گفتهاند »1« -كلمه" في" براي سببيت است ،و در همين كلمه عنايت لطيفي از نظر لفظ هست ،كه
خداي تعالي را -يعني ايمان به خدا را -ظرف براي اذيت دادن كفار و اذيت ديدن مؤمنين قرار داده ،تا بفهماند كه اين اذيت
منتسب و مستند به خداي تعالي است ،آن طور كه مظروف منسوب به ظرف است ،و اين لطيفه هم با سببيت ميسازد ،و
هم با غرضيت ،نظير اين تعبير در آيه" يا حَسْرَتي عَلي ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ" « »7و نيز در آيه" وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا"
« »0آمده است.
بعضي « »3از مفسرين گفتهاند :معناي" ايذاء" در خدا اين است كه :ايذاء را در راه خدا باشد گويا خواستهاند بگويند مضافي
در كالم بوده و حذف شده ،و آن كلمه" سبيل" است.
ليكن بايد دانست كه عنايت كالمي مختلف است ،ايذاء در خدا جايي گفته ميشود كه علت آن ايذاء تنها و تنها ايمان به خدا
باشد ،تا ديگر نگويند" ربنا اللَّه" ،و ايذاء در راه خدا در جايي گفته ميشود كه علت اذيت طي كردن راه دين باشد ،هم چنان
كه همين عنايت در آيه" فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي" « »3به كار رفته است.
شاهد بر اختالف اين دو عنايت و اين دو اعتبار ،آيه آخر همين سوره است كه ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنا" ،كه جهاد در راه خدا را ،طريقه پيدا كردن سبل خود خوانده ،و اگر هر دو به يك معنا بود ،ديگر اين آيه معناي
صحيحي نداشت.
"جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ" -يعني ايمان آن قدر در نظرش خوار شده كه حكم عقل را بر اينكه از آزار و اذيت بايد
دوري جست ،در باره اذيت مردم و عذاب خدا به يك اندازه ميپندارد ،و به همين جهت وقتي ايمانش باعث آزار ديدنش شد،
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[بيان اينكه آيات گذشته راجع به مؤمنان زباني ناظر بر منافقان است كه بعد از امتحان الهي از مؤمنان حقيقي باز شناخته ميشوند ] .....ص 657 :
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با خود ميگويد:
هيچ عقلي به من نگفته كه تو خودت را به خاطر ايمان به خدا به زحمت و عذاب بيفكني ،آن گاه از ايمان چشم ميپوشد ،و
به شرك ميگرايد ،تا مبادا مردم اذيتش كنند.
و حال آنكه اين پندار بسيار غلط است ،براي اينكه عذاب و شكنجهاي كه كفار به او بدهند اندك و تمام شدني است،
باألخره روزي از شر آنان خالص ميشود ،و لو اينكه زير
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .102
)(2وا حسرتا بر آنچه من در جنب خدا از دست دادم .سوره زمر ،آيه .33
)(3كساني كه در راه ما جهاد كنند .سوره عنكبوت ،آيه .32
)(4تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص .02
)(5و كساني كه هجرت كردند ،و از خانه و زندگي بيرون شدند ،و در راه من شكنجه ديدند سوره آل عمران ،آيه .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
شكنجهشان بميرد ،چون همين كه مرد ديگر شكنجهاي نميبيند ،به خالف عذاب خدا كه هم عظيم است ،و هم ابدي
است ،و هالكت دائمي در پي دارد.
"وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ" -يعني اگر از ناحيه خدا راه نجاتي براي شما مؤمنين واقعي رسيد ،بعد از آن
شدت و تنگي كه از كفار ميديدند ،مؤمنين قالبي به شما ميگويند :ما هم با شماييم ،يعني ما هم از اين گشايش سهم
ميبريم.
كلمه" ليقولن" -با ضمه الم -صيغه جمع است ،و ضميرش به مؤمنين قالبي بر ميگردد ،كه در آيه به لفظ" من" از آنان
تعبير شده ،خواهي گفت :در آيه ضمائري ديگر به اين كلمه بر ميگردد ،كه همه مفرد است ،در جواب ميگوييم اين ضمير
جمع به اعتبار معناي" من" ،و ساير ضمائر كه مفردند به اعتبار لفظ آن به آن بر ميگردد.
"أَ وَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ" -استفهام در اين جمله انكاري است ،كه دعوي آنان را رد ميكند ،به اينكه
شما گمان كردهايد به صرف ادعاي ايمان ،خدا را فريب ميدهيد؟ نه ،خدا به آنچه كه در دلهاي مردم است آگاه است ،و
ميداند كه دلهاي شما ايمان ندارد.
مراد از" عالمين "جماعتهايي از انسان ،و يا جماعتهايي از صاحبان عقل است ،چه انسان و چه جن ،و چه ملك .و اگر مراد
از آن تمامي مخلوقات باشد چه ذوي العقول و چه آنان كه عقل ندارند ،آن وقت مراد از سينهها باطنها خواهد بود ،ولي اين
احتمال بعيد است.
"وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ" اين جمله تتمه كالمي است كه در آيه قبلي بود ،و حاصل معناي آن اين
است كه:
خدا با همه اين احوال به وسيله امتحان بين مؤمنين واقعي و منافقين جدايي خواهد انداخت ،و از يكديگر متمايزشان خواهد
كرد.
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و در آيه شريفه اشاره است به اينكه طائفهاي كه مورد بحث در آيات سابق بودند همان منافقينند ،كه ايمان آوردنشان در
واقع مقيد بود به اينكه دردسري برايشان ايجاد نكند ،ولي در ظاهر وانمود ميكرد كه ما در هر حال ايمان داريم ،ولي سنت
الهي بر امتحان اشخاص كار خود را كرده ،رسواشان ساخت ،چون هيچ چيز جلو اين سنت را نميگيرد.
بعضي»
از مفسرين به اين دو آيه كه گفتيم در باره منافقين است استدالل كردهاند به اينكه سوره مورد بحث يا خصوص اين چند آيه
در مدينه نازل شده است ،چون آيات پيرامون
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
نفاق و منافقين بحث ميكند ،كه ظهور و پيدايش منافقين آغازش در مدينه و بعد از هجرت بود ،كه اسالم ،شوكت و
نيرويي به خود گرفت ،و اما در مكه كه اسالم در شدت ضعف و ذلت بود ،و همواره به مؤمنين اهانت ميشد ،و در تنور
فتنهها و گرفتاريها ميسوختند ،در آن روز رسول خدا (ص) و جامعه اسالمي نيرويي نداشت ،مخصوصا در مقابل قريش
عزتي و شوكتي نداشت ،تا كسي از ترس شوكتش تظاهر به اسالم كند ،و كفر باطني خود را پنهان بدارد.
عالوه بر اين آيه شريفه" وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ" ،از نصرت و فتح و غنيمت خبر ميدهد ،و معلوم
است كه همه اينها در مدينه اتفاق افتاده ،نه در مكه.
و نظير دو آيه مورد بحث آيه" وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ" است كه گفتگو از جهاد ميكند ،و معلوم است كه جهاد و
جنگ همه در مدينه ،و بعد از هجرت اتفاق افتاده است.
و ليكن اين نظريه سخيف و باطل است ،و ادلهاي كه آورده هيچ داللت بر مدعايش ندارد ،اما داستان منافقين ،اتفاقا دليل بر
اين است كه آيه شريفه در مكه نازل شده ،براي اينكه در آيه گفتگو از آزار و اذيت شده ،و در مدينه مسلمانان از كسي آزار و
اذيت نديدند ،هر چه اذيت و شكنجه ديدند ،در مكه ديدند ،و اما آن مالكي كه در آيه براي نفاق ذكر كرد ،كه منافقين
ميگويند" آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ  ،"...يعني ميگويند ايمان آورديم و بر اين دعوي ادامه ميدهند ،تا آنجا كه به خاطر
ايمان به خدا اذيت شوند ،آن وقت از حرف خود بر ميگردند ،اين مالك ،مالكي است كه هم ممكن است در مكه تحقق
پيدا كند و هم در مدينه.
و اما داستان نصرت آنان نيز مستلزم فتح و غنيمت نيست ،بلكه مصاديق ديگري نيز دارد ،كه خداوند با آن گشايشي به كار
بندگانش بدهد ،عالوه بر اين آيه شريفه نميخواهد بفرمايد كه نصرت خدا به ايشان رسيد ،بلكه ميفرمايد :اهل نفاق ما دام
كه اذيتي نديدهاند دم از اسالم ميزنند ،همين كه آزار ديدند به عقب برميگردند ،و اگر نصرتي از خدا به مؤمنين برسد ،آنها
نيز خود را جزو مسلمانان قلمداد كرده و براي اينكه از آن پيروزي سهمي ببرند ميگويند :ما هم مسلمانيم ،و با شماييم ،و
اين عبارت در باره آزار ديدن داللت بر وقوع آن دارد ،چون ميفرمايد :و همين كه اذيت ديدند ،ولي در باره نصرت اين
داللت را ندارد ،چون فرموده :و اگر نصرتي از خدا به مؤمنين برسد ،و معلوم است كه كلمه" اگر" تنها امكان تحقق را
ميرساند ،نه وقوع آن را ،سادهتر بگوييم كلمه" اگر" تنها داللت دارد كه چنين چيزي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
ممكن است واقع شود ،و اما اينكه واقع هم شده ،داللت ندارد.
و اما اينكه استدالل كرده به جمله" وَ مَنْ جاهَدَ  ،"...اين نيز داللت ندارد ،براي اينكه در سابق توضيح داديم كه مراد از اين
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جهاد ،جهاد با نفس است ،نه قتال با كفار ،پس حق مطلب اين است كه :آيات شريفه هيچ داللتي ندارد بر اينكه سوره و يا
بعضي از آن در مدينه نازل شده است.
[مشركان گناه و خطاي ديگران را بر دوش نميكشند بلكه به جهت ضاللت و اضاللشان دو عذاب خواهند ديد]  .....ص 652 :
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"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا ،وَ لْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ"
مراد از جمله آنان كه كافر شدند ،مشركين مكه است ،كه براي اولين بار نسبت به دعوت حقه اسالم اظهار كفر كردند ،و
مراد از جمله" كساني كه ايمان آوردند ،مؤمنين به آن دعوت است ،كه براي اولين بار به آن دعوت ايمان آوردند ،و اينكه آن
كفار به اين مؤمنين گفتند :اگر راه ما را پيروي كنيد خطاهايتان را گردن ميگيريم ،در حقيقت نوعي دلجويي از مؤمنين
است ،خواستهاند بگويند اگر به شرك قبلي برگرديد ،و راه ما را كه همان شرك است پيروي كنيد ،بهر حال ضرر نميبينيد،
براي اينكه اگر اين برگشتن خطا نباشد ،كه هيچ ،و اگر هم خطا و گناه باشد ،ما گناهتان را گردن ميگيريم ،و به همين
جهت نگفتند :اگر خطا باشد گردن ميگيريم ،بلكه به طور مطلق گفتند ما خطاهاي شما را گردن ميگيريم.
پس گويا گفتهاند :به فرض كه پيرويتان از طريقه ما خطا باشد ،ما آن را از شما گردن ميگيريم ،و تمامي لوازمي هم كه بر
آن خطا مترتب شود گردن ميگيريم ،و يا گفتهاند ما از شما تمامي خطاها را كه از جمله آنها يكي همين خطاي برگشتن به
شرك است گردن ميگيريم.
"وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ" -اين جمله رد كالم مشركين است ،كه گفتند ما حتما خطاهاي شما را گردن
ميگيريم ،البته ردي است كه محفوف به حجت است ،چون اگر پيروي طريقه مشركين و برگشتن از ايمان به خدا به راستي
خطا باشد اين خطا نزد خدا محفوظ خواهد بود ،و روزي به صاحبش برگشت خواهد كرد ،و انتقال اين خطا از عهده مرتكب
آن به عهده ديگري محتاج به اذن خدا است ،چون اوست كه در برابر خطا مؤاخذه و كيفر ميكند ،و خدا هم نه تنها چنين
اجازهاي نداده ،بلكه صريحا فرموده :آنان نميتوانند خطاهاي ايشان را گردن بگيرند ،و به طور عموم گردن گرفتن تمامي
خطاهاي ايشان را از آنان نفي كرده ،نه يك خطاي معين.
جمله" إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ" مشركين نامبرده را تكذيب ميكند ،چون سخن مشركين به طور ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
ضمني داللت داشت بر اينكه اگر حاضر شوند و خطاهاي مؤمنين را گردن بگيرند ،آن خطا ،به عهده آنان منتقل ميشود ،و
خدا هم چنين اجازهاي به ايشان ميدهد ،جمله مورد بحث ميفرمايد كه در اين دعوايشان دروغ ميگويند ،پس تكذيب
جمله مورد بحث مربوط به دعوايي است كه از فحواي كالم آنان استفاده ميشد ،نه از خود كالمشان ،چون در كالمشان
دروغي نميگفتند.
"وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ ،وَ لَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ" اين آيه تتمه كالم سابق است ،كه مشركين
را رد ميكرد ،و جنبه استدراك دارد ،و معنايش اين است كه :كفار نميتوانند عين خطاهاي مؤمنين را حمل كنند ،براي
اينكه خطاي هر كسي به گردن خود اوست ،و ليكن خطاهاي خود را با مثل وزر و وبال مؤمنيني كه به دست آنان كافر
شدهاند ،حمل ميكنند بدون اينكه چيزي از وبال خود آن شخص از ايمان برگشته ،كم شود ،اما از وبال آنان كم نميشود؟
براي اينكه به اختيار خود دست از اسالم برداشتند ،و اما مشركين كه مثل خطاهاي آنان را با خطاهاي خود حمل ميكنند،
براي اينكه باعث گمراهي آنان شدند ،پس دو عذاب خواهند ديد يكي براي ضاللتشان و يك عذاب ديگر براي اضاللشان.
پس ميتوان گفت آيه مورد بحث در معناي آيه" لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ"
« ،»1ميباشد.
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"وَ لَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ" -اين جمله ميفهماند كه شرك مشركين افتراء بر خداي سبحان است ،و
همچنين اين ادعايشان كه ما ميتوانيم به آنچه وعده داديم كه خطاياي شما را حمل كنيم وفا كنيم ،و خدا چنين اجازهاي
به ما داده.
بحث روايتي [رواياتي در معني و شان نزول آيه ":أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا  "...و آيه ":وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا  "...كه ناظر بر
عدم كفايت ايمان لفظي و جريان حتمي امتحان و آزمايش ميباشند]  .....ص 611 :
اشاره
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در الدر المنثور است كه ابن ضريس ،و نحاس ،و ابن مردويه ،و بيهقي در دالئل ،از ابن عباس ،و نيز ابن مردويه ،از عبد اللَّه
بن زبير ،روايت كرده كه گفت :سوره عنكبوت در مكه نازل شد «».7
__________________________________________________
)(1تا آنكه در قيامت بدوش كشند همه وزر خود را ،و مقداري از وزر كساني را كه بدون علم و دليل گمراه كردند .سوره
نحل ،آيه .73
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
مؤلف :در روح المعاني از بحر از ابن عباس روايت آورده كه گفت اين سوره مدني است «».1
و در مجمع البيان است كه بعضي گفتهاند :آيه" أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا" در باره عمار بن ياسر نازل شده ،كه در راه خدا
شكنجه ميديد- ،نقل از ابن جريح »7« -و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد ،ابن جرير ،ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،از
شعبي روايت كرده كه در ذيل آيه" الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا" گفته :اين سوره در باره مردمي از مكه نازل شد كه اقرار
به اسالم آورده بودند ،و اصحاب رسول خدا (ص) از مدينه به ايشان نامه نوشتند كه آيهاي در باب هجرت نازل شده كه به
حكم آن هيچ اقرار و اسالمي از شما پذيرفته نميشود مگر وقتي كه هجرت هم بكنيد -،بعد ميگويد -پس آن عده با عمد
و اختيار خود به مدينه آمدند ،ولي مشركين از دنبال تعقيبشان كرده به مكه برگرداندند .پس اين آيه در باره ايشان نازل شد،
و اصحاب نامهاي به ايشان نوشتند كه چنين آيهاي نازل شده ،مسلمانان مكه خود گفتند :يك بار ديگر از مكه بيرون
ميشويم ،اگر كساني ما را دنبال كردند با ايشان ميجنگيم.
اين بار چون بيرون شدند مشركين به تعقيبشان برخاستند ،در راه با آنان كارزار كردند ،بعضي كشته شدند ،و بعضي ديگر
نجات يافتند ،و آيه "ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" در باره
آنان نازل شد «».0
و نيز در همان كتاب آمده كه ابن جرير از قتاده روايت كرده كه گفت :از آيه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ" -تا جمله" وَ
لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ" در باره آن عده نازل شد كه مشركين آنها را به زور به مكه برگرداندند ،و اين ده آيه در مدينه نازل شده
«».3
باز در همان كتاب است كه ابن جرير از ضحاك روايت كرده كه گفت :آيه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ" ،در باره جمعي
از منافقين مكه نازل شده ،كه ايمان ميآوردند ،ولي همين كه خود را در معرض خطر ميديدند ،و يا شكنجه ميشدند ،به
كفر سابق خود بر ميگشتند ،و اذيت مردم را در دنيا با عذاب آخرت خدا يكسان ميشمردند «».3
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و نيز در آن كتاب آمده كه ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،و ابن مردويه ،از سعد بن ابي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .107
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]727
(3و )3الدر المنثور ،ج  ،3ص .131
)(5الدر المنثور ،ج  ،3ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،13ص137 :
وقاص ،روايت كردهاند كه گفت :مادرم به من ميگفت :من لب به هيچ طعام و آبي نميزنم تا آنكه به محمد كفر بورزي ،و
همين كار را هم كرد ،و اين اعتصاب غذا را آن قدر ادامه داد كه دهانش را با عصا بازميكردند ،پس اين آيه نازل شد ":وَ
وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ».1« "...
و در مجمع البيان از كلبي نقل كرده كه گفت آيه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ " ،...در باره عياش بن ابي ربيعه مخزومي نازل
شد ،و جريان چنين بود كه وي مسلمان شد و از ترس خاندانش قبل از آنكه رسول خدا (ص) مهاجرت كند به مدينه هجرت
نمود ،مادرش اسماء دختر مخرمة بن ابي جندل تميمي سوگند خورد كه هرگز غذا و آبي نخورد ،و سر خود را نشويد ،و هرگز
در زير سقف قرار نگيرد تا وي به نزدش برگردد ،وقتي دو پسر ديگرش كه از شوهر ديگر داشت ،يعني ابو جهل و حارث،
پسران هشام از جريان خبردار شدند ،و جزع و بيتابي مادر را ديدند سوار شدند ،و به تعقيب او رفتند ،تا به مدينه رسيدند ،و
در مدينه برادر را ديده ،داستان مادر را بدو گفتند ،عياش زير بار نميرفت ،تا در آخر از برادران پيمان محكم گرفت كه به
دين او كاري نداشته باشند ،آن گاه با برادران روانه مكه شد ،از سوي ديگر مادرش اعتصاب غذا را تا سه روز بيشتر ادامه
نداد ،و بعد از سه روز غذا خورد ،و آب نوشيد.
و اما عياش همين كه از مدينه بيرون آمد برادران او را گرفته و دستها و پاهايش را محكم بستند ،و سپس هر يك صد
تازيانه به او زدند ،كه بايد از دين محمد بيزاري جويي ،عياش از شدت ناراحتي بيزاري جست ،و آنچه كه نبايد بگويد گفت:
پس آيه شريفه نازل شد ،از آن دو برادر حارث بيشتر از ابو جهل به عياش بدرفتاري كرد ،و عياش سوگند خورد كه هر گاه او
را در جايي خارج از حرم مكه گير بياورد گردنش را بزند.
و چون وارد مكه شدند ،چند روزي بيشتر نگذشت ،كه رسول خدا (ص) و مؤمنين به مدينه مهاجرت كردند ،عياش نيز
مهاجرت نموده اسالمش نيكو گشت ،بعد از او حارث بن هشام برادر مادري او نيز مسلمان شد ،و به مدينه هجرت كرد ،و با
رسول خدا (ص) بيعت بر اسالم نمود ،در آن هنگام عياش در مدينه نبود و از مسلمان شدن برادرش آگهي نداشت ،تصادفا
روزي او را در بيرون آبادي قبا ،بديد ،پس بي درنگ گردنش را زد ،مردم گفتند چرا يك مسلمان را كشتي؟ او مسلمان شده
بود ،عياش گفت ":إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" ،و گريهكنان نزد رسول خدا (ص)
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .131
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
رفت ،و جريان را بازگفت ،در باره كار او اين آيه نازل شد ":وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً  .»1« "...مؤلف :خواننده
عزيز توجه دارد كه چگونه روايت در شان نزول آيات مورد بحث اختالف دارد ،و ما قبال گفتيم كه آنچه از سياق آيات بر
ميآيد اين است كه :اين سوره تمامش در مكه نازل شده است.
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و در كافي آمده كه عدهاي از اصحاب ما از احمد بن محمد ،از معمر بن خالد ،روايت كردهاند كه گفت :من از ابا الحسن (ع)
شنيدم كه ميفرمود :ا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا باللَّه و هم ال يفتنون" ،و كلمه باللَّه را اضافه ميكرد ،بعدا به من
فرمود:
هيچ ميداني فتنه چيست؟ عرضه داشتم :فدايت شوم منظور فتنه در دين است ،فرمود:
آن چنان آزمايش ميشوند ،كه طال ميشود ،و آن چنان خالص ميگردند كه طال ميگردد «».7
و در مجمع البيان آمده كه بعضي گفتهاند :معناي كلمه" يفتنون" اين است كه در جان و مالشان دچار بال و امتحان
ميگردند ،و اين معنا از امام صادق (ع )نيز روايت شده «».0
و در همان كتاب در ذيل جمله" أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً" ،و نيز در تفسير كلبي آمده كه وقتي اين آيه نازل شد ،رسول خدا (ص )
برخاست و وضوي شادابي گرفت ،و به نماز ايستاد و نمازي نيكو به جاي آورد ،آن گاه از خداي تعالي درخواست كرد كه
عذابي از باالي سر ،و يا از زير پا نفرستد ،و مسلمانان را فرقه فرقه نكند ،و آنان را به جان هم نيندازد.
در اين هنگام جبرئيل نازل شد ،خبر استجابت دعاي آن حضرت را نسبت به دو درخواست اولش آورد ،و گفت اما دو
درخواست اخيرت مستجاب نيست ،پس رسول خدا (ص) گفت :اي جبرئيل اگر بنا شود خداوند امت مرا به جان يكديگر
بيندازد ،ديگر از من امتي باقي نميماند پس برخاست و دوباره دعا را از سرگرفت ،در استجابتش آيه" الم .أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ
يُتْرَكُوا" و آيه بعدياش نازل شد ،و گفت :هيچ چارهاي از فتنه نيست ،چون امت بعد از پيغمبرش بايد آزمايش شود ،تا
راستگو از دروغگو جدا گردد ،براي اينكه ديگر وحيي نيست ،تا با آن مشخص شوند ،ناگزير شمشير ميماند ،و اختالف كلمه
تا روز قيامت «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .727 -720
)(2اصول كافي ،ج  ،1ص .037
4) ،(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .013
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
و در نهج البالغه آمده كه مردي در محضر علي بن ابي طالب (ع) برخاست و گفت ،ما را از معناي فتنه خبر بده ،و بفرما آيا
خودت معناي آن را از رسول خدا (ص) پرسيدهاي؟ علي (ع) فرمود :وقتي آيه" الم .أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ
هُمْ ال يُفْتَنُونَ" نازل شد ،من فهميدم كه ما دام كه رسول خدا (ص) در بين ما است ،فتنهاي به ما نازل نميشود ،از رسول
خدا (ص) پرسيدم ،اين فتنه چيست ،كه خدا از آن به تو خبر داده؟ فرمود :يا علي امت من به زودي بعد از من در بوته فتنه و
آزمايش قرار ميگيرند «».1
و در كتاب توحيد از علي (ع) روايت آمده كه در ضمن حديثي طوالني كه در پاسخ سؤاالت مردي از آن جناب از آيات قرآني
است ،فرموده :در آيه" مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ" ،مقصود از" من كان يؤمن" كسي است كه ايمان داشته
باشد ،به اينكه روزي مبعوث ميشود ،و وعده خدا از ثواب و عقاب خواهد آمد ،پس لقاء در اين آيه به معناي ديدن با چشم
نيست ،بلكه مراد از آن بعث است ،پس هر جا كه در كتاب خدا به كلمه" لقاء -ديدار" برخوردي معنايش را بفهم ،و بدان كه
منظور آن بعث و قيامت است «».7
مؤلف :مراد امام (ع) اين است كه ديدن به چشم را نفي كند ،و آيه را با الزمه معنا ،معنا كرده است ،نه اينكه معناي لقاء بعث
باشد.
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و در تفسير قمي در ذيل آيه" مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ" آمده كه هر كس لقاي خدا را دوست بدارد.
و در معناي جمله" وَ مَنْ جاهَدَ" آمده كه يعني بر سر لذات و شهوات و گناهان با نفس خود مبارزه كند ":فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" به نفع خود مبارزه كرده ،چون خدا بي نياز از عالميان است ،و در معناي جمله" وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ
بِوالِدَيْهِ حُسْناً" آمده كه مراد از والدين ،پدر و مادر تني است «».0
و نيز در همان كتاب در ذيل آيه" وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ" فرمود :كفار به مؤمنين
ميگفتند بياييد با ما باشيد ،و دست از دين خود برداريد ،براي اينكه آن قيامتي كه از آن ميترسيد چيزي نيست ،و بفرضي
هم كه حق باشد ،ما گناهان شما را بدوش خود ميكشيم ،و گردن ميگيريم ،خداوند هم دو بار ايشان را عذاب
__________________________________________________
)(1نهج البالغه صبحي صالح ،ص .773
)(2توحيد صدوق ،ص .732
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
ميكند ،يكي به خاطر گناهان خودشان ،و باري ديگر به گناهان ديگران «».1
[چند روايت در مورد اينكه گمراهان گمراه كننده دو عقوبت خواهند داشت چنانچه فتح باب خير نيز پاداشي عالوه بر پاداش عمل به خبر دارد]  .....ص 615 :

[سوره العنكبوت ( :)82آيات  61تا  ..... ]11ص 611 :
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و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه در كتاب المصنف ،و ابن منذر ،از ابي حنيفه ،روايت آوردهاند كه گفت ابو جهل و
بزرگان قريش افرادي را كه نزد رسول خدا (ص) رفته ،و مسلمان ميشدند ،ميديدند ،و ميگفتند :محمد (ص )شراب را
حرام كرده ،و زنا و هر عملي كه عرب انجام ميداد تحريم نموده ،از دين او برگرديد ،و ما گناه شما را به گردن ميگيريم،
پس اين آيه نازل شد ":لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ" «».7
و نيز در همان كتاب آمده كه احمد از حذيفه روايت كرده كه گفت :مردي در عهد رسول خدا (ص) از مردم گدايي كرد،
مردم چيزي به او ندادند ،تا آنكه يك نفر چيزي به او داد ،مردم هم دادند ،حضرت فرمود :كسي كه كار خيري را فتح باب
كند ،و مردم هم آن را انجام دهند ،هم اجر خودش را به او ميدهند ،و هم اجر كساني كه از او پيروي كردند ،بدون اينكه از
اجر آنان چيزي كاسته شود .و همچنين كسي كه عمل شري را فتح باب كند ،و ديگران هم به پيروي او آن كار را مرتكب
شوند ،هم وزر گناه خود او را به او ميدهند ،و هم وزر كساني را كه پيروياش كردند ،بدون اينكه از وزر آنان بكاهند «».0
مؤلف :اين مضمون در رواياتي ديگر نيز آمده ،و در بعضي از آنها جمله" وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ" به آن تفسير
شده است.
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .132
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .137
)(3الدر المنثور ،ج  ،3ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
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اشاره

ترجمه آيات  .....ص 617 :

ما به تحقيق نوح را به سوي قومش گسيل داشتيم ،پس مدت هزار سال اال پنجاه سال در ميان آنان درنگ كرد ،و سرانجام
طوفان ايشان را كه ستمگر بودند بگرفت ().13
پس ما او و اصحابش را كه در كشتي قرار گرفته بودند نجات داديم و آن كشتي را آيتي براي عالميان كرديم ().13
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وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِالَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ )(14فَأَنْجَيْناهُ وَ أَصْحابَ
السَّفِينَةِ وَ جَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ ( )13وَ إِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ () 13إِنَّما
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ
وَ اشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( )12وَ إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ ما عَلَي الرَّسُولِ إِالَّ الْبَالغُ الْمُبِينُ ()12
أَ وَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ ( )12قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ
يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( )73يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ( )71وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ ( )77وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ
رَحْمَتِي وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ()70
فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( )73وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما
لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ ( )73فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلي رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( )73وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ
جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ( )72وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ()72
أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ( )72قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَي الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ( )03وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْري قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ
الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ ( )01قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِالَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ
( )07وَ لَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالُوا ال تَخَفْ وَ ال تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلَكَ إِالَّ امْرَأَتَكَ
كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ ()00
إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلي أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ ( )03وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ( )03وَ إِلي
مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )(36فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ ( )02وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ()02
وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسي بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ما كانُوا سابِقِينَ ( )02فَكُالًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَ ما كانَ اللَّهُ
لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ()33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
و بياد آور ابراهيم را كه به قوم خود گفت خدا را بپرستيد و از او بترسيد كه اين براي شما اگر بدانيد بهتر است ().13
شما به جاي خدا بتهايي ميپرستيد و تهمتها ميتراشيد با اينكه آنچه به جاي خدا ميپرستيد هيچ رزقي را براي شما مالك
نيستند ،پس رزق را از نزد خدا بطلبيد و او را عبادت نموده و شكرش به جا آوريد كه به سويش بازميگرديد ().12
و به فرض كه مرا تكذيب كنيد اولين امت نيستيد كه پيامبر خود را تكذيب كردند زيرا قبل از شما امتها بودند كه پيامبران
خود را تكذيب كردند ،و يك پيامبر جز ابالغ روشن وظيفهاي ندارد ().12
آيا نميبينند كه خدا خلقت خاليق را آغاز كرده و سپس آن را اعاده ميكند و اين براي خدا آسان است ().12
بگو در زمين سير كنيد و نيك نظر كنيد كه چگونه خدا خلق را آفريد ،خداوند همين جور نشاه ديگر پديد ميآورد كه خدا بر
هر چيز قادر است ().73
هر كس را بخواهد عذاب ميكند و هر كه را بخواهد رحم ميكند و همه به سوي او برگردانيده ميشويد ().71
و شما نمي توانيد خدا را در زمين و نه در آسمان به ستوه آوريد و به غير خدا سرپرست و ياوري نداريد ().77
و كساني كه به آيات خدا و ديدار او كفر ورزيدند آنان از رحمت من مايوسند و آنان عذابي دردناك دارند ().70
ولي از ناحيه مردمش جز اين پاسخي نبود كه بگويند :او را بكشيد يا بسوزانيد ،پس خدا ابراهيم را از آتش آنان نجات داد،
بدرستي در همين سرگذشت آيتهايي است براي مردمي كه ايمان آورند ().73
ابراهيم (بار ديگر) گفت :به خاطر دوستي با يكديگر در زندگي دنيا به جاي خدا بتها گرفتيد ،ولي در روز قيامت همين
دوستيها به دشمني مبدل گشته و به يكديگر كفر ميورزيد و يكديگر را لعنت ميكنيد و سر منزلتان آتش است و از ياوران
كسي را نداريد ().73
لوط به ابراهيم ايمان آورد و اعالم داشت كه من به سوي پروردگارم از شما دوري ميجويم كه عزيز و حكيم تنها اوست
().73
ما به ابراهيم ،اسحاق و يعقوب عطا كرديم و در ذريه او نبوت و كتاب قرار داديم و اجر او را در دنيا داديم و در آخرت هم از
صالحان است ().72
و به ياد آور لوط را كه به قوم خود گفت به درستي شما عمل زشتي ميكنيد كه قبل از شما احدي از مردم عالم مرتكب آن
نشده بود ().72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
آيا شرم نميكنيد كه با مردان جمع شده راه تناسل را قطع ميكنيد و در مجالس و انظار يكديگر عمل زشت ميكنيد؟ اما جز
اين پاسخي از قومش نيامد كه اگر راست ميگويي برو عذاب خدا را بياور ().72
لوط گفت :پروردگارا مرا بر مردم فساد انگيز نصرت بده ().03
و چون فرشته گان ما نزد ابراهيم آمدند كه او را بشارت دهند گفتند :ما اهل اين قريه را (كه لوط در آن است) هالك خواهيم
كرد و مامور اين كاريم چون اهل آن ستمگرند ().01
ابراهيم گفت آخر لوط در آن قريه است! گفتند ما از هر كس به اهل آن داناتريم لوط و خانوادهاش را حتما نجات ميدهيم
به جز همسرش كه از باقي ماندگان در قريه است ().07
و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از آمدن آنان اندوهناك شد به حدي كه خود را بيچاره ديد ،فرشتهگان گفتند مترس و
اندوه مخور كه ما نجات دهنده تو و خانواده تو هستيم مگر همسرت كه بايد مانند سايرين در قريه بماند ().00
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و ما به زودي باليي از آسمان بر اهل اين قريه نازل ميكنيم به خاطر آن فسقها كه مرتكب ميشدند ().03
چيزي نگذشت كه آن قريه را آيت و عبرت مردمي كرديم كه تعقل ميكنند ().03
شعيب برادر اهل مدين را به سوي مدين گسيل داشتيم او به مردم گفت اي مردم من ،خدا را عبادت كنيد و روز جزا را
اميدوار باشيد و در زمين فساد مينگيزيد (36).
ليكن او را تكذيب كردند پس زلزله ايشان را بگرفت و صبح همه در خانههاي خود مرده افتادند ().02
عاد و ثمود را به يادآور كه مسكنهاي آنان براي شما مردم مكه هويدا و كشف شد ،و شيطان اعمال زشت آنان را براي آنان
جلوه داد ،و از اين راه آنان را از راه خدا بازداشت با اينكه مردمي بينا بودند ().02
و قارون و فرعون و هامان را به ياد آور كه موسي نزدشان آمد و معجزهها بياورد پس در زمين تكبر كردند ،و نتوانستند بر
عذاب خدا فايق آيند ().02
پس ما هر يك از اين امتها را به گناهشان بگرفتيم ،بعضي از آنان را با سنگريزه و بعضي را با صيحه بگرفتيم ،بعضي ديگر
را در زمين فرو برديم و بعضي را غرق كرديم و خداوند هرگز به ايشان ظلم نميكرد و ليكن خودشان به خود ظلم كردند
().33
بيان آيات [بيان اين آيات شريفه كه به هفت داستان از انبياء گذشته و آزمايش شدن امم ايشان اشاره دارد]  .....ص 612 :
اشاره
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بعد از آنكه خداي سبحان در آغاز سوره اين معنا را بيان فرمود كه فتنه ،سنتي است ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
الهي ،كه به هيچ وجه و در حق هيچ كس از آن چشمپوشي نميشود ،در همه امتهاي گذشته اجراء كرده ،در اين امت نيز
اجراء ميكند ،اينك در اين آيات به هفت داستان از انبياي گذشته ،و امتهاي آنان اشاره ميكند كه ايشان عبارتند از:
نوح ،ابراهيم ،لوط ،شعيب ،هود ،صالح و موسي (ع) كه خداي تعالي همه امتهاي آنان را با فتنههايي كه برايشان پيش
آورد ،بيازمود ،جمعي از آنان نجات يافته ،و جمعي ديگر هالك شدند ،چيزي كه هست در باره سه امت اول ،هم نجات را
ذكر كرده و هم هالكت را ،و در باره چهار امت آخري تنها هالكت را ذكر فرموده:
"وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً ،فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ" در مجمع البيان گفته
است :كلمه" طوفان" به معناي آب بسيار زياد و عميق است ،و بدين جهت آن را طوفان گفتهاند كه به خاطر بسيارياش در
اطراف زمين طواف ميكند ،و ميگردد «».1
بعضي « »7ديگر گفتهاند :كلمه طوفان به معناي هر چيزي است كه در عين بسياري و شدتش دور چيزي طواف كند ،مانند
سيل ،باد و ظلمت ،و ليكن بيشتر در آب استعمال ميشود.
و اگر به جاي اينكه بفرمايد نهصد و پنجاه سال در بين مردم زيست كرد ،فرمود ،هزار سال مگر پنجاه سال ،منظور زياد
جلوه دادن مدت دعوت اوست ،و از ظاهر آيه برميآيد كه اين مدت يعني هزار اال پنجاه ،مدت دعوت نوح (ع) بوده ،يعني
فاصله بين بعثت او ،و وقوع طوفان ،كه قهرا چند سال هم قبل از بعثت و بعد از طوفان زندگي كرده ،بنا بر اين فرموده قرآن
با گفته تورات در اين باره مغاير است ،چون تورات گفته كه نهصد و پنجاه سال مدت عمر او بوده ،و ما در تفسير سوره هود،
در ضمن داستانهاي آن جناب به اين نكته اشاره كرديم ،بقيه الفاظ آيه روشن است.
"فَأَنْجَيْناهُ وَ أَصْحابَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ" يعني ما نوح و ياران او را كه با او سوار كشتي شدند نجات داديم ،و
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آنان عبارت بودند از خانواده نوح ،و عده كمي از كساني كه به وي ايمان آورده بودند ،و از ظالمان نبودند.
از ظاهر عبارت برميآيد كه ضمير در" جعلناها" به واقعه ،و يا به نجات برميگردد،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .723
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص121 :
و اما اينكه بگوييم به سفينه برميگردد بعيد است ،و كلمه" عالمين" به معناي جماعتهاي بسياري است كه در قرنهاي
مختلف و متصل زندگي كرده باشند.
[توضيح سخن ابراهيم (عليه السالم) به قوم خود در مقام دعوت به توحيد و عبادت خدا و ابطال بت پرستي]  .....ص 676 :
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"وَ إِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" اين آيه عطف است بر كلمه" نوحا" ،يعني" و
ارسلنا ابراهيم الي قومه" و اينكه به قومش فرمود ":اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ" آنان را به دين توحيد دعوت و از عذاب خدا انذار
كرده ،به قرينه آيات بعد كه پيرامون همين دو مطلب است ،پس جمله مورد بحث فايده حصر را ميدهد ،يعني تنها خدا را
بپرستيد.
عالوه بر اين اصال در وثنيت يعني كيش بتپرستي خدا پرستيده نميشود ،و وثنيها غير خدا را ميپرستند ،چون معتقدند كه
خدا ممكن نيست پرستيده شود ،مگر از طريق سببهاي فعاله در عالم ،كه مقرب درگاه خدايند ،مانند مالئكه و جن ،و بنا بر
اين اگر خود خدا مستقيما پرستيده شود ،قهرا بدون شريك پرستيده شده ،پس دعوت بتپرست به پرستش خدا ،دعوت او به
دين توحيد است ،هر چند كه گفته نشود تنها خدا را بپرستيد ،پس جمله" يا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ" به همين جهت افاده حصر را
ميكند ،هر چند كه كلمه حصري در آن نيامده باشد.
"إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً"...
كلمه "اوثان" جمع وثن -به فتحه واو ،و ثاء -است ،كه به معناي بت است ،و كلمه "افك" به معناي هر چيزي است كه از
صورت اصلياش برگشته باشد ،چه قول باشد و چه فعل.
اين جمله بطالن بتپرستي را بيان ميكند ،و ميرساند كه تنها پرستش خدا عبادت حقيقي است ،و خالصه عبادت حقيقي
منحصرا عبادت خدا است ،و اگر كلمه" اوثانا -بتهايي" را ،نكرده آورده ،براي اين است كه داللت كند بر وهن و بيپايگي
اين عمل ،و اينكه الوهيت بتها صرف دعوي است ،و هيچ حقيقتي ندارد ،و معنايش اين است كه :شما به جاي خدا
نميپرستيد مگر بتهايي كه چنين و چنانند ،و لذا دنبال آن فرمود ":وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً" يعني از خود دروغي را ميتراشيد و آنها
را آلهه و معبود ميناميد و همين تراشيدههاي خود را ميپرستيد ،درست است كه در اين ميان اله و معبودي هست كه بايد
او را بپرستيد ،و ليكن آن خدا است نه بتها.
"إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً" -اين جمله مطلب قبلي را ،يعني دروغي بودن بتها و بطالن پرستش
آنها را تعليل ميكند ،و حاصلش اين است كه:
اينهايي كه شما به جاي خدا ميپرستيد ،كه مجسمه مقربين درگاه خدا از مالئكه و جن ترجمه الميزان ،ج ،13ص127 :
هستند ،از اين رو معبود شما شده ،و شما آنها را ميپرستيد كه از شما راضي شوند ،و در نتيجه روزي به شما بدهند ،و
روزيتان را فراوان سازند ،و ليكن بايد بدانيد كه اينها مالك رزقي براي شما نيستند ،و آن كس كه مالك رزق شما است خدا
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[احتجاج بر مساله معاد با اشاره به آغاز خلقت خلق]  .....ص 673 :

"أَ وَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ" اين آيه تا آخر پنج آيه بعدش در وسط داستان
ابراهيم واقع شده ،با اينكه خود آنها ربطي به قصه آن جناب ندارد ،ولي چون مشركين منكر معاد هستند ،و آن را بعيد
ميشمارند ،لذا بر مساله معاد اقامه حجت نموده ،و استعباد مشركين را برطرف ميسازد ،چون در آيات قبل گفته شد كه
عمده در تكذيب رسل همين است ،كه ايشان معاد را قبول ندارند ،ابراهيم (ع) هم در جمله" إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَ إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ
كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ" به همين معنا اشاره ميكند.
پس در جمله" أَ وَ لَمْ يَرَوْا  "...ضمير به تكذيب كنندگان از همه امتها برميگردد ،چه گذشتگان و چه آيندگان ،و مراد از
رؤيت ،نظر كردن علمي است ،نه ديدن به چشم ،و جمله" كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ" ،در معناي مفعول كلمه" يروا"
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است ،كه سبب امتداد بقاي شماست ،چون اوست كه شما را آفريده ،و نيز رزقتان را خلق كرده ،و آن رزق را سبب امتداد
بقاي شما قرار داده ،چون ملكيت تابع خلقت و ايجاد است.
و چون برگشت معناي جمله مورد بحث به اين معنا بود ،لذا دنبال آن فرمود ":فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ"
يعني حال كه رزق شما نزد خدا است ،و غرض شما هم از عبادت رزق است ،پس رزق را از خدا بخواهيد ،چون اوست كه
مالك رزق شماست ،پس غير او را نپرستيد ،بلكه تنها خدا را بپرستيد ،و او را شكر گزاريد كه به شما رزق داده ،و به انواع
نعمتها بهرهمند ساخته ،و شكر منعم در برابر آنچه انعام كرده واجب است.
"إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" -اين جمله در مقام بيان علت جمله" وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ" است ،و به همين جهت بدون واو عاطفه آمده،
و در آن فهمانده كه اين كه گفتيم خدا را عبادت كنيد ،نه براي اين كه به شما رزق دهد ،بلكه براي اينكه به سويش باز
ميگرديد ،و از شما حساب ميكشد ،چون اگر قيامتي و رجوعي و حسابي نبود ،براي عبادت خدا هيچ علت قانع كنندهاي
وجود نداشت ،چون رزق و امثال آن هر يك براي خود اسباب خاص طبيعي دارد ،و رزق نه با عبادت زياد ميشود ،و نه با
كفر نقصان ميپذيرد ،پس تنها مالك عبادت سعادت اخروي است ،كه با ايمان و كفر و عبادت و شكر و ترك عبادت و
كفران مختلف ميشود ،پس بايد مساله رجوع به خدا باعث عبادت و شكر شود ،نه طلب رزق ".وَ إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَ ما عَلَي الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِينُ" از ظاهر آيه برميآيد كه تتمه كالم ابراهيم (ع) باشد ،ولي بعضي »«1از
مفسرين گفتهاند ":كالم خدا و خطاب به مشركين قريش است" ولي به نظر ما بعيد است.
و معناي شرط" ان" و جزاء" فَقَدْ كَذَّبَ  "...كه در صدر آيه است ،اين است كه:
تكذيب از شما بعيد نيست ،بلكه انتظارش هم ميرفت ،براي اينكه اين عمل همانند سنت جاري در همه امتهاي مشرك
است ،و بناي مشركين هميشه بر آن بوده ،شما هم يكي از آنها و آخرين آن امتهاييد ،و در اين ميان هيچ وظيفهاي متوجه
من نيست ،چون من رسول هستم ،و بدان جهت كه رسولم جز ابالغ ،هيچ مسئوليتي ندارم.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص120 :
ممكن هم هست مراد اين باشد كه حال شما ،در تكذيبتان مانند حال امتهاي قبلتان است ،كه تكذيب هيچ سودي برايشان
نداشت ،بلكه وقتي عذاب بر آنان نازل شد ،نه در زمين توانستند خدا را ناتوان كنند ،و نه در آسمان ،چون غير از خدا هيچ
ولي و ياوري نداشتند ،شما هم مانند ايشانيد ،اين دو احتمال هر دو با جمله "وَ ما عَلَي الرَّسُولِ" تناسب دارند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

است ،چون كه كلمه" يعيده" ،عطف بر محل" يبدء" شده ،و اين گفته ما خالف گفتار بعضي « »1است كه گفتهاند:
جمله "يعيده" عطف است بر جمله" أَ وَ لَمْ يَرَوْا" و به هر حال استفهامي كه در آيه شده توبيخي است.
و معناي آيه اين است كه :آيا چگونگي ايجاد و اعاده موجودات را نميدانند؟ يعني بايد بدانند ،كه كيفيت آن دو ،مثل هم
است ،و آن عبارت است از پديد آوردن چيزي كه نبوده.
و در جمله" إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ" ،اشاره" ذلك" به اعاده بعد از ايجاد است ،و اين جمله ميخواهد استبعاد مشركين را
برطرف سازد ،و بفرمايد :وقتي اعاده عبارت است از ايجاد بعد از ايجاد ،براي آن خدايي كه خود شما معتقديد كه عالم را
ايجاد كرده ،چرا ممكن نيست كه ايجاد بعد از ايجاد هم بكند ،و حال آنكه در حقيقت اعاده عبارت است از انتقال دادن خلق
از خانهاي به خانه ديگر ،و جاي دادن آنها در دار القرار.
و اينكه بعضي « »7از مفسرين گفتهاند ":مراد از ابداء و سپس اعاده اين است كه خلق
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .133
)(2روح البيان ،ج  ،3ص .332
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
را ايجاد كند ،و بعد مثل آنها را پديد آورد" صحيح نيست ،براي اينكه ربطي به مساله معاد ندارد ،و آيه شريفه در مقام
احتجاج بر مساله معاد است ،كه عبارت است از اعاده عين آنچه فاني كرده.
"قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اين آيه تا سه آيه
بعد ،رسول خدا (ص) را دستور ميدهد كه مشركين را مخاطب قرار داده ،و حجت خود را عليه ايشان تمام كند ،و به سير در
زمين ارشادشان نمايد تا بفهمند كيفيت آغاز خلقت و ايجاد ايشان با اختالفي كه در طبيعتهاي خود دارند ،و تفاوتي كه در
رنگها و اشكالشان هست ،چگونه بوده ،و چگونه خدا آنها را بدون الگو و نقشه قبلي ،و بدون حساب و عددي معين ،و يا
نيرويي مثل هم آفريده ،اين طرز فكر دليل قاطعي است بر اينكه قدرت او حساب و اندازه ندارد ،وقتي چنين است ،نشاه
آخرت را هم مانند نشاه اول خلق ميكند ،پس آيه شريفه در معناي آيه" وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولي ،فَلَوْ ال تَذَكَّرُونَ" «»1
ميباشد.
"يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ" اين قسمت نيز جزء كالمي است كه گفتيم رسول خدا (ص) مامور شده
به مردم بفرمايد ،و ظاهرا بيان جمله" يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ" ،باشد كه اين نشاه آخرت چگونه نشاه است ،و جمله "تقلبون" از
قلب است ،كه به معناي برگرداندن هر چيزي است از وجهه و يا حالي كه بايد داشته باشد ،مثل اينكه چيزي را زير و رو
كنند ،يا پشت و رو نمايند ،و معناي پشت و رو كردن ،با جمله" يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ" « ،»7كه آن نيز در معرفي روز قيامت
است ،مناسبتر است.
البته بعضي « »0ديگر از مفسرين كلمه" تقلبون" را به" تردون" معنا كردهاند در مجمع البيان گفته ":قلب" به معناي
رجوع و رد است ،و معناي" تقلبون" "،تردون" ميباشد ،يعني شما برگردانده ميشويد ،از دار اسباب به زندگي در آخرت
يعني ،جايي كه جز خدا كسي مالك نفع و ضرر نيست « ،»3و اين معنايي است لطيف كه رجوع به خدا و رد به سوي او را
به آن
__________________________________________________
)(1شما كه نشاه اول را ميدانيد پس چرا متذكر نميشويد .سوره واقعه ،آيه .37
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)(2روزي كه باطنها ظاهر ميشود .سوره طارق ،آيه .2
)(3روح البيان ،ج  ،3ص .333
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .722
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
تفسير كرده ،چون روز قيامت در موقفي قرار ميگيرند ،كه تمامي سببها از سببيت افتاده ،و جز خداي سبحان حاكمي نيست،
پس آيه شريفه در معناي اين آيه است كه ميفرمايد ":وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" «».1
و حاصل معناي آيه اين است كه :نشاه آخرت نشاهاي است كه خدا هر كه را بخواهد عذاب ميكند ،و آنان مجرمين هستند،
و هر كه را بخواهد رحم ميكند ،كه آنان غير مجرمين ميباشند ،و به سوي او برميگرديد ،كه ديگر جز او كسي در باره شما
حكم نميراند.
[نفي تعجيز خدا ،غلبه بر او و امتناع و خروج از حكم او توسط خلق]  .....ص 675 :
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"وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ" اين آيه وصف آنان را در قيامت بيان ميكند هم چنان كه آيه قبل وصف
خداي سبحان را در آن روز بيان ميكرد .يعني شما نميتوانيد خدا را در آن روز عاجز كنيد ،و فرار نموده ،و از تحت حكومت
و سلطنتش خارج شويد ،و در اقطار زمين و آسمان پنهان گرديد ،و بنا بر اين ،آيه شريفه جاري مجراي آيه" يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ
الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا" « »7است.
بعضي « »0ديگر از مفسرين گفتهاند :جمله" وَ ال فِي السَّماءِ" در معناي" و ال من في السماء "است ،و كلمه" من" از اين
جهت حذف شده كه كالم بر آن داللت داشته ،و معناي آيه اين است كه :شما زمينيها نميتوانيد خدا را در زمين ناتوان
كنيد ،آنهايي هم كه در آسمانند نميتوانند خدا را در آسمان عاجز كنند.
ليكن اين معناي بعيدي است ،و اينكه گفت كالم داللت بر" من" داشت ،و لذا حذف شد ،به هيچ وجه قابل قبول نيست ،و
به فرض هم كه مقصود افاده اين معنا بوده باشد ،كافي بود خطاب را متوجه انسان كند ،و به حكم تغليب جن و ملك را هم
اراده نموده و بفرمايد" وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ -شما نميتوانيد خدا را عاجز كنيد ،نه در زمين و نه در
آسمان".
"وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ" -يعني شما امروز به غير خدا هيچ سرپرستي كه عهدهدار امورتان باشد ،و از
خدا بينيازتان كند ،و همچنين نصيري كه شما را با
__________________________________________________
)(1به سوي خدا كه موالي حق ايشان است ،برميگردند ،و ديگر اثري از آنچه خدا ميپنداشتند نمييابند .سوره يونس ،آيه
.03
)(2اي گروه جن و انس اگر ميتوانيد در اقطار زمين و آسمان فرو رويد برويد .سوره رحمان آيه .00
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .722
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
ياري خود تقويت نموده و كمبود نيرويتان را جبران كند ،و شما را بر خداي سبحان غلبه دهد ،نداريد.
پس آيه شريفه به طوري كه مالحظه ميفرماييد -تعجيز خدا ،و غلبه بر او ،و خروج و امتناع از حكم او را ،با همه اقسامش
نفي ميكند ،و ميرساند كه خلق ،نه خودشان مستقال ميتوانند خدا را عاجز سازند ،و نه غير ايشان ميتوانند اين كار را
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برايشان انجام دهند ،و نه خودشان و غيرشان ميتوانند به اين غرض نائل آيند ،معناي اول را جمله" وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ "...
و معناي دوم را جمله" وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ" ،و معناي سوم را جمله" وَ ال نَصِيرٍ" افاده ميكند.
"وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ" خطاب در اين جمله متوجه رسول خدا
(ص) است ،و جزء آن مطالبي كه رسول خدا (ص) مامور بود به مشركين بگويد ،نيست ،و منظور از آن اين است كه :حق را
در باره آنهايي كه شقي هستند ،و روز قيامت هالك ميشوند ،براي پيامبر صريح بيان كند ،چون در جمله" يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ
وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ" آن را سربسته و مبهم بيان كرده بود.
دليل بر اين معنا خطاب در" اولئك" است ،كه آن را دو مرتبه آورده ،چون اگر جمله مورد بحث كالم رسول خدا (ص) ،و
تتمه ماموريت قبلي بود ،ميفرمود:
"اولئكم".
باز مؤيد اين معنا جمله" من رحمتي" است ،چون انتقال از مثل" اولئك يئسوا من رحمة اللَّه" ،و يا" من رحمته" ،با اينكه
مقتضاي سياق همين بود ،به مثل "أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي" تصديق و اعتراف را در ضمن دادن اصل خبر افاده ميكند ،و
صريحا اهل عذاب را كه قبال مجمل بيان كرده بود ،تعيين مينمايد .مؤيد ديگرش تكرار كلمه" اولئك" و نيز خود سياق
است.
و گويا اينكه خبر را به شخص رسول خدا (ص) ميدهد ،منظور تقويت نفس شريف آن جناب ،و نيز اشاره به اين باشد ،كه
مردم قابليت و صالحيت مثل اين كالم را ندارند ،و اينكه ايمان نميآورند.
و به طوري كه از اطالق كلمه" آيات اللَّه "برميآيد ،مراد از آن تمامي ادلهاي است كه بر وحدانيت حق تعالي ،و نبوت
رسول خدا (ص) ،و حقانيت معاد
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
داللت دارد ،چه آيات آفاقي ،و چه معجزات نبوت ،كه يكي از آنها قرآن كريم است ،پس كفر به آيات خدا به عموميتش
شامل كفر به معاد نيز ميشود ،و اگر در عين حال دوباره كفر به لقاي خدا يعني معاد را ذكر كرده ،از قبيل ذكر خاص بعد از
عام است ،و نكتهاش اشاره به اهميت ايمان به آن است ،چون با انكار معاد ،امر دين به كلي لغو ميشود.
و مراد از رحمت ،چيزي است كه مقابل عذاب باشد ،كه قهرا شامل بهشت ميشود ،و در كالم خداي تعالي اطالق رحمت بر
بهشت مكرر شده ،چون بين آن دو مالزمه هست ،مانند آيه" فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ"
« ،»1و آيه" يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ ،وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً" «».7
و مراد از اينكه نسبت نوميدي به ايشان داده ،يا اين است كه واقعا نوميد هم هستند ،چون حيات آخرت را منكرند ،و كسي
كه اصال اعتقادي به آن ندارد ،قهرا از سعادت ابدي و رحمت جاوداني نوميد است ،و يا كنايه است از قضايي كه خدا در باره
بهشت رانده كه هيچ كافري داخل آن نشود.
و معناي آيه اين است كه :كفاري كه آيات خدا را كه داللت بر دين حق و مخصوصا بر مساله معاد ميكند منكر شدند،
ايشان از رحمت خدا و بهشت نوميدند ،و ايشان عذابي دردناك دارند.
"فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ"...
اين جمله تفريع است بر آيهاي كه در صدر قصه بود ،و ميفرمود ":وَ إِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ".
و ظاهر جمله "قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ" اين است كه :هر يك از دو طرف ترديد (بكشيد و يا بسوزانيد) كالم يكي از دو طايفه
قوم ابراهيم است ،كه طايفهاي گفتند بكشيد ،و طايفهاي ديگر گفتند بسوزانيد و مراد از كشتن ،كشتن با شمشير و امثال آن
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است ،و اين ترديد و اختالف ،مربوط به ابتداي مشورت آنان است ،ولي سرانجام حرفها يكي شد ،كه بايد او را آتش زد ،هم
چنان كه در سوره انبياء آيه  32فرموده ":قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ" «».0
__________________________________________________
)(1و اما كساني كه ايمان آورده ،و عمل صالح كردند ،خدا آنان را در رحمت خود داخلشان ميكند .سوره جاثيه ،آيه .03
)(2هر كس را بخواهد داخل در رحمت خود ميكند ،ولي براي ظالمان عذابي دردناك تهيه ديده است .سوره انسان ،آيه
.01
)(3گفتند او را بسوزانيد و خدايانتان را ياري كنيد .سوره انبياء ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
ممكن هم هست ترديد از همه باشد ،و همه با هم ابتداء در باره او گفته باشند ،يا بايد او را كشت ،و يا سوزانيد ،و بعدا
همگي تصميم بر سوزاندن گرفته باشند.
در جمله" فَأَنْجاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ" حذف و ايجاز به كار رفته ،يعني سخن را كوتاه كرده ،و تقدير آن" ثم اتفقوا علي احراقه
فاضرموا نارا فالقوه فيها فانجاه اللَّه منها" بوده ،يعني بر سوزاندنش اتفاق كرده ،پس آتشي افروختند ،و ابراهيم را در آن
افكندند ،پس خدا او را از آتش نجات داد ،كه تفصيل قصه در جاهاي ديگر قرآن آمده.
[بت پرستي دليل و مستندي نداشته ،منشا آن تقليد و عالقههاي قومي است]  .....ص 678 :
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"وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا"...
از آنجايي كه مردم ،بر بتپرستي خود هيچ دليلي نداشتند ،ديگر بهانهاي برايشان نماند ،جز اينكه نسبت به كساني كه مورد
احترامشان بود استناد بجويند ،مانند پدران براي فرزندان ،و رؤساء براي پيروان ،و دوستان در نظر دوستان ،و باألخره امت
براي تك تك افراد ،پس يگانه چيزي كه سنتهاي قومي را سر پا نگه ميدارد ،و باعث ميشود كه متروك نگردد همين
مالحظات است.
پس پيروي از سنت بتپرستي در حقيقت يكي از آثار عالقههاي اجتماعي است ،كه عامه آن را از تك تك افراد مشاهده
ميكنند ،و خيال ميكنند كه اين عمل صحيح است ،و عالقه قوميت وادارشان ميكند كه از آن تقليد كنند ،و آن را براي
خود نيز سنت قرار دهند ،و اين سنت قرار دادن متقابال آن عالقه قوميت را حفظ ميكند ،و اتحاد و اتفاق و يك پارچگي
يك قوم را محفوظ ميدارد.
اين حال و وضع عامه مردم است ،و اما خواص قوم ،آنها هم چه بسا به حجتي اعتماد كنند كه در حقيقت هيچ حجيت ندارد،
مثل اينكه بگويند :خدا بزرگتر از آن است كه حس انساني بدان احاطه يابد ،و يا وهم و يا عقل او را در خود بگنجاند ،و
چون چنين است ،ما نميتوانيم در عبادت كه يك نوع توجه است به او توجه كنيم ،و الزم است چيز ديگري را كه مورد
عنايت اوست از قبيل جن يا مالئكه بپرستيم ،تا آنها ما را به خدا نزديك كنند ،و نزد او وساطت و شفاعت ما را كنند.
پس آيه مورد بحث خطابي است از ابراهيم (ع) به عامه قومش كه :بتپرستي شما هيچ دليلي ندارد ،مگر عالقه قوميت ،شما
ميخواهيد به اين وسيله امر زندگي خود را اصالح كنيد.
و لذا ميبينيم قوم ابراهيم (ع) ،وقتي آن جناب دليل بتپرستي را از ايشان ميپرسد در جوابش ميگويند :بلكه ما پدران خود
را يافتيم كه چنين ميكردند" إِذْ قالَ لِأَبِيهِ
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ"
»
و آيه" قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ" «».7
از اين جا معلوم ميشود كه نصب كلمه" مودت" در جمله" مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ" ،هم ميشود بخاطر افتادن حرف جر باشد ،و تقدير
آن" لمودة بينكم" بوده ،و الم تعليل از اولش حذف شده باشد ،كه در اين صورت مودت سبب بتپرستي ميشود ،و هم
ممكن است به خاطر اين باشد كه كلمه مذكور مفعول له است ،و مودت غايتي است كه غرض از بتپرستي ،رسيدن به آن
غايت است ،و خالصه بت ميپرستيدند براي اينكه مودت پيدا بشود ،هر دو جور ممكن است ،و ليكن ذيل آيه با وجه دوم
مناسب است كه توضيحش خواهد آمد.
بعد از جمله" إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ "...فرمود ":ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً" ،و به اين وسيله سرانجام
بتپرستي را به علت مودت كه باطن و واقعيت آن است بيان نمود ،تا بدانند آن عالقههاي اجتماعي كه وادارشان كرد به
اينكه تن به بتپرستي دهند به زودي واقعيت خود را نشان داده ،در روزي كه باطن هر چيز بيرون ميافتد ،به صورت
دشمني و نفرت از يكديگر جلوه ميكند.
آري مشركين به خاطر رسيدن به اين متاع قليل و اين سود بي ارزش متوسل به شرك شدند ،كه بزرگترين ظلمها و
هالككنندهترين گناهان است ،و آن وقت بر اين بتپرستي اتفاق كردند ،ليكن به زودي حقيقت عملشان برايشان ظاهر
ميشود ،و وبال آن گردنگيرشان ميگردد ،و در نتيجه از يكديگر بيزار ميشوند ،و جرم را به گردن يكديگر مياندازند.
و مراد از اينكه فرمود :به يكديگر كفر ميورزند ،اين است كه :اين عابد و معبودها ،يكديگر را تكفير ميكنند ،خدايان دروغي
به ايشان كفر ميورزند ،يعني از ايشان بيزاري ميجويند ،هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده ":سَيَكْفُرُونَ
بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا" « »0و نيز فرمود ":وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ" «».3
__________________________________________________
)(1زماني كه گفت به پدرش و قومش چيست؟ اين مجسمههايي كه شما براي آنها پرستش ميكنيد .گفتند :ديديم
پدرانمان را كه براي آنها عبادت كننده بودند .سوره انبياء ،آيه  37و . [.....]30
)(2گفت آيا وقتي بتها را ميخوانيد خواهش شما را ميشنوند؟ و آيا شما را سود ميدهند؟ و يا ضرر ميزنند؟ گفتند :نه ،بلكه
ما پدران خود را يافتيم كه اين چنين ميكردند .سوره شعراء ،آيه  27و 74.
)(3به زودي خدايان دروغي به عبادت بتپرستان كفر ميورزند ،و به ضديت عليه آنان قيام ميكنند .سوره مريم ،آيه .27
)(4روز قيامت همين بتها به شرك شما كفر ميورزند ،سوره فاطر ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
و اين معنا را در باره هر متبوعي نسبت به تابع خود بيان كرده ،و فرموده ":إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ
وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ" « »1و مراد از لعن يكديگر اين است كه :اين عده آن عده را لعن ميكنند ،هم چنان كه باز قرآن
كريم ميفرمايد ":كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها" «».7
آن گاه دنبال جمله فوق فرمود ":وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ" و اين جمله اشاره است به اينكه وبال اعمالشان به
ايشان ميرسد ،و كيفر خود را كه همان آتش است و هالكي ابدي را دنبال دارد ميبينند ،و هيچ ناصري كه ياريشان كند ،و
از آنان دفاع نمايد ،ندارند ،پس ايشان كه در دنيا متوسل به مودت شدند ،تا از ياري يكديگر و تعاون اجتماعي و پشتيباني از
هم بهرهمند شوند ،به همين خاطر شرك ورزيدند ،روز قيامت دشمن يكديگر خواهند شد ،و بر ضد يكديگر قيام خواهند
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[معني و مورد استعمال كلمه" اجر" و مقصود از اينكه در باره ابراهيم (عليه السالم) فرمود ":وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا "] .....ص 686 :

همان طور كه گفتيم كلمه اجر ،هم در پاداشهاي دنيوي به كار ميرود و هم اخروي ،ليكن در كالم خداي تعالي غالبا در
پاداشهاي اخروي به كار رفته ،كه خدا براي بندگان مؤمن خود تهيه ديده ،كه يا عبارت است از مقامات قرب ،و يا درجات
واليت ،كه يكي از آنها بهشت است ،آري در بعضي از آيات قرآني در پاداش دنيايي نيز به كار رفته ،مانند آيه" إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ
يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" « »1كه حكايت كالم يوسف (ع) است ،و نيز مانند آيه" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي
الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ ،وَ ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" « »7كه در اين دو آيه كلمه" اجر" بر
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نمود ،و سرانجامشان بيزاري و ترك ياري يكديگر خواهد شد.
"فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلي رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" يعني لوط (ع) به ابراهيم (ع )ايمان آورد و اگر بپرسي بايد
فرموده باشد" فامن به لوط" چرا فرمود ":فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ"؟ در جواب ميگوييم :كلمه ايمان هم با الم متعدي ميشود ،و هم
با باء ،و در هر دو صورت معنا يكي است.
بعضي « »0از مفسرين در جمله" وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلي رَبِّي" گفتهاند كه ":ضمير در آن به لوط برميگردد ،يعني لوط گفت
كه من مهاجرت ميكنم" .بعضي « »3ديگر گفتهاند ":به ابراهيم برميگردد" .مؤيد مفسر دوم آيه" وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي
رَبِّي سَيَهْدِينِ" « »3ميباشد.
و گويا منظور از مهاجرت به سوي پروردگار ،دوري از وطن ،و بيرون شدن از بين قوم و فاميل مشرك ،و رفتن به سرزمين
غربت براي خداست ،يعني من اين زحمتها را تحمل ميكنم ،تا در غربت كسي مانع يكتاپرستيم نشود ،بنا بر اين مهاجرت
را ،مهاجرت به سوي خدا خواندن نوعي مجاز عقلي است.
__________________________________________________
)(1روزي كه رؤسا و پيشوايان از تابعان خود بيزاري ميجويند ،عذاب را ميبينند و دستشان از اسباب قطع ميشود .سوره
بقره ،آيه .133
)(2هر امتي كه در ميآيد امت ديگر را لعنت ميكند .سوره اعراف ،آيه .02
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .723
)(5و گفت من به سوي پروردگارم خواهم رفت ،و او مرا هدايت خواهد كرد .سوره صافات ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،13ص121 :
و منظور از اينكه فرمود ":إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" ،اين است كه :او عزيزي است كه هر كس را ياري كند خوار نميشود و
حكيمي است كه هر كس را حفظ كند ضايع نميشود ،ذليل نميشود و حكيمي است كه هر كس جانب او را رعايت كند او
تنها و بيكسش نميگذارد.
"وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ" معني اين جمله ظاهر است.
"وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" كلمه" اجر" به معناي جزايي است كه در مقابل عملي قرار گيرد،
و عايد صاحب عمل شود ،و فرق بين" اجر" با" اجرت" اين است كه :اجرت تنها در پاداشهاي دنيايي به كار ميرود ،ولي
كلمه" اجر" هم در پاداشهايي دنيايي استعمال ميشود و هم آخرتي.
و نيز فرق بين" اجر" و" جزاء" اين است كه :كلمه" اجر" تنها در پاداشهاي خير و نافع استعمال ميشود ،ولي جزاء هم
در خير و هم در شر ،هم در نافع و هم در مضر.
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[مراد از اتيان رجال ،قطع سبيل ،و اتيان منكر در نادي كه قوم لوط مرتكب ميشدهاند]  .....ص 688 :

و اين سياق خود شاهد است بر اينكه مراد از آمدن رجال ،عمل لواط است ،و مراد از قطع سبيل ،اهمال گذاشتن طريق
تناسل ،و لغو كردن آن است ،چون راه تناسل عبارت است از نزديكي و جماع با زنان ،و قوم لوط اين راه را قطع نمود ،و آن
را لغو كردند ،پس تعبير به قطع سبيل كنايه است از اعراض از نسوان و ترك مقاربت با آنان ،و مراد از" اتيانهم المنكر في
ناديهم" -با در نظر داشتن اينكه كلمه" نادي" به معناي مجلسي است كه جمعي در آن گرد هم باشند ،و وقتي گفته
ميشود :نادي كه همه اهل مجلس حضور داشته باشند ،-اين است
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پاداش دنيوي اطالق شده است.
"وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا" -ممكن است مراد از اين اجر ،اجر دنيوي نيكو باشد ،آن وقت مناسبتر آن است كه بگوييم
كلمه" في الدنيا" متعلق به" اجر" است ،نه به" ايتاء -دادن" و اي بسا اين معنا به آيهاي ديگر تاييد شود ،كه ميفرمايد ":وَ
آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ،وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" «» 0چون ظاهرا مراد از" حسنه" همان زندگي و عيش نيكو است،
و مراد از
__________________________________________________
)(1كسي كه تقوي بورزد ،و صبر كند ،خدا اجر نيكوكاران را ضايع نميسازد .سوره يوسف ،آيه .23
)(2و اين چنين يوسف را در زمين مكنت داديم ،تا هر جا بخواهد منزل كند ،ما هر كه را بخواهيم به رحمت خود
ميرسانيم ،و اجر نيكوكاران را ضايع نميكنيم .سوره يوسف ،آيه .33
)(3ما به او در دنيا حسنه داديم ،و او در آخرت از صالحان است .سوره نحل ،آيه .177
ترجمه الميزان ،ج ،13ص127 :
"ايتاء" اعطاي عملي است نه تقدير كردن و كتابت آن .ممكن هم هست مراد از دادن آن ،جلو انداختن وعدهاي باشد كه
به عموم مؤمنين داده ،و معنايش اين باشد كه ما آن وعده را در حق وي جلو انداختيم ،و آن وعده عبارت است از مقامات
قرب ،هم چنان كه قرآن كريم مقامات او را در ضمن داستانهايش در سوره انعام برشمرده.
وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" -در معناي اين جمله در تفسير سوره بقره آنجا كه ميفرمود ":وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ
إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" « ،»1در جلد اول اين كتاب بحث كرديم.
"وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ" يعني" و ارسلنا لوطا" ،و يا" و اذكر لوطا"
و جمله" إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ -شما عمل زشت به جا ميآوريد" ،به ظاهر جملهاي است خبري ،ولي منظور تعجب و انكار
است .و مراد از كلمه "فاحشه" همان عمل لواط است.
و جمله ":ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ" ،جملهاي است استينافي ،كه معناي فاحشه را روشن ميكند ،و فاحشه بودنش
را تاكيد مينمايد ،و گويا مراد اين است كه اين عمل به اين صورت كه در بين شما شيوع يافته در هيچ قومي قبل از شما
شايع نشده ،و يا ممكن است جمله حاليه باشد ،از فاعل" لتاتون" كه در اين صورت معنا چنين ميشود :شما عمل زشتي
مرتكب ميشويد ،در حالي كه هيچ قومي از اقوام قبل از شما ،مرتكب آن نشدند.
"أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ"...
اين استفهام ،استفهام از امري است كه سزاوار نيست هيچ شنوندهاي تصديقش نمايد و صاحب عقلي آن را بپذيرد ،و چون
چنين بود ،آن را با كلمه" ان" و" الم" در "لتاتون" كه هر دو براي تاكيد است تاكيدش كرد.
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__________________________________________________
)(1و به تحقيق ما او را برگزيديم در دنيا و او در آخرت از صالحين است .سوره بقره ،آيه .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص120 :
كه عمل لواط را و يا مقدمات شنيعه آن را در پيش روي همه انجام ميدادند.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند ":مراد از" قطع سبيل" ،بستن راههايي است كه به شهر و ديار ايشان منتهي ميشد ،چون
قوم لوط از شهر بيرون ميشدند ،و سر راه را بر مسافريني كه ميخواستند به شهر آنان درآيند ميگرفتند ،و آن گاه هر يك
سنگي به طرف آنها پرتاب ميكردند ،سنگ هر كس به هر كس ميخورد ،او را ميگرفتند و اموالش را غارت ميكردند ،و با
او عمل لواط انجام ميدادند ،و تازه سه درهم نيز غرامت ميستاندند ،و در شهر قاضي داشتند كه او هم همين طور قضاوت
ميكرد ،و حق را به اهل شهر ميداد".
بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد از" قطع سبيل" ،اشاره به گناه ديگر آنان است ،و آن اينكه عالوه بر عمل زشت مزبور
راهزني هم ميكردند" ولي به طوري كه خواننده مالحظه فرمود ،سياق آيه خالف اين را ميرساند.
بعضي « »0ديگر گفتهاند ":مراد از" اتيان المنكر في النادي" ،اين است كه:
مجالسشان همه رقم منكرات و اعمال زشت داشت ،به يكديگر ناسزا ،و ناماليم ميگفتند ،و قمار ميكردند ،و به عابران
سنگ ميانداختند ،و دف و ناي مينواختند ،كشف عورت ميكردند ،لواط مرتكب ميشدند" .ولي خواننده عزيز آنچه را كه از
سياق استفاده ميشد فهميد.
و جمله" فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ" استهزاء و سخريهاي بوده از ايشان ،كه از
آن برميآيد لوط (ع) ايشان را به عذاب خدا تهديد ميكرده ،و ايشان در پاسخش از باب مسخره ميگفتند :چرا معطلي؟ اگر
راست ميگويي بياور آن عذاب را ،و اين نكته در جاي ديگر به صراحت آمده كه "وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ"
«».3
"قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَي الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ" اين جمله سؤال و درخواست فتح است از لوط (ع) و هم نفريني است به قوم
بدكارش ،كه آنان را مفسد ناميد ،چون عملشان زمين را فاسد ميكرد براي اينكه نسل بشر را قطع و بشريت را تهديد به
فناء مينمود.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .130
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .723
)(4لوط (ع) ايشان را به خشم و عذاب ما تهديد همي كرد ،ولي آنها تهديد وي را سخريه ميگرفتند .سوره قمر ،آيه . 03
][.....
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
"وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْري قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ" اين آيه اجمال سرگذشت
هالكت قوم لوط را بيان ميكند ،و ميرساند كه هالكتشان به وسيله رسوالني از مالئكه بود ،كه خداوند آنان را نخست نزد
ابراهيم (ع )فرستاد ،و آن مالئكه آن جناب و همسرش را به تولد اسحاق و يعقوب بشارت دادند ،و سپس خبر دادند كه
مامور به سوي قوم لوط هستيم ،تا هالكشان كنيم ،كه داستان مفصل آن در سوره هود ،و سورههايي ديگر آمده.
"قالُوا إِنَّا مهلكوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ" -يعني مالئكه به ابراهيم گفتند :ما اهل اين قريه را هالك خواهيم كرد ،و از اينكه
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گفتند ":أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ -اهل اين قريه" و لفظ" هذه" كه براي اشاره قريب است آورده برميآيد كه قريه لوط در نزديكي
آن محلي بوده كه ابراهيم (ع) در آنجا منزل كرده بود ،و آن سرزمين مقدس فلسطين است.
و جمله" إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ" تعليل و بيان علت هالك كردن ايشان است ،ميفرمايد :علت اينكه ميخواهيم هالكشان
كنيم ،اين است كه :ظالمند ،و رذيله ظلم در آنها ريشهدار شده ،در اينجا مقتضاي ظاهر آن بود كه بفرمايد" انهم كانوا
ظالمين" ولي به جاي ضمير ،اسم ظاهر (اهلها) را به كار برده ،و اين اشاره است به اينكه ظلم اين قوم ،ظلم مخصوصي
بوده ،كه آنان را مستوجب هالكت كرده ،نه مطلق ظلم كه آن روز مردم بدان مبتال بودند گويا فرموده :اهل اين قريه بدان
جهت كه اهل چنين قريهاي هستند ظالمند.
[مقصود ابراهيم (عليه السالم) از اينكه در گفتگوي خود با مالئكه مامور به عذاب قوم لوط گفت :إِنَّ فِيها لُوطاً]  .....ص 681 :
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"قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ" از ظاهر سياق برميآيد كه منظور
حضرت ابراهيم (ع) از اينكه فرمود :لوط در آن قريه است ،اين بوده كه عذاب را از آن قوم بردارد ،تا لوط هم محفوظ بماند،
مالئكه هم در پاسخ گفتند :اين مطلب از ما پنهان نيست ،و ما بدان جاهل نيستيم ،بلكه نه تنها لوط مشمول عذاب نيست،
بلكه هستند كساني ديگر كه از عذاب مستثنايند ،مانند فرزندانش ولي همسرش بايد هالك گردد.
پس ابراهيم از اين مساله جاهل نبوده كه خداوند لوط را كه پيغمبر اوست با اهل قريه هالك نميكند ،و نيز از تهديد مالئكه
اين ترس در او پيدا نشد كه مبادا لوط هم هالك شود ،پس منظورش از اينكه فرمود :آخر لوط در آن قريه است ،اين بوده
كه به احترام لوط ،عذاب را از اهل قريه برگرداند ،مالئكه هم در پاسخش گفتند :كه نه ،ماموريم به اينكه او را از ميان قوم
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
بيرون كنيم ،و همچنين اهل او را ،مگر همسرش را كه او از باقيماندگان در قريه است.
دليل بر اين معنايي كه ما كرديم آيات" فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْري يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ
أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا ،إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ" « »1است ،و از اين آيات به
خوبي برميآيد كه در آيات مورد بحث هم منظور ابراهيم دفاع از قوم لوط بود ،نه از خود لوط.
مالئكه نيز از كالم او همين را فهميدند ،و كالمش را بر ظاهرش باقي گذاشتند ،و در پاسخش گفتند ما از هر كس داناتريم
كه چه كساني در آن قريه هستند ،و ميدانيم كه لوط و خانوادهاش كساني نيستند كه سزاوار عذاب باشند ،و به زودي او و
خانوادهاش نجات مييابند ،به جز همسرش كه او هالك شدني است ،و چون همان طور كه گفتيم مالئكه از كالم ابراهيم
(ع) دفاع از اهل قريه را فهميدند لذا در پاسخ گفتند :عذاب اهل قريه امري است حتمي ،همان طور كه آيات سوره هود هم
به آن اشاره ميكند.
مفسرين در معناي جمله" إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ" و جمله" قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً" مشاجراتي طوالني دارند ،كه چون فايده از
آن عايد نميشد از نقلش خودداري كرديم ،خوانندگان ميتوانند به تفاسير مفصل مراجعه كنند.
"وَ لَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ ،وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالُوا ال تَخَفْ وَ ال تَحْزَنْ"...
ضمير جمع در هر دو" بهم" به كلمه" رسل" برميگردد ،و حرف" باء" بر سر آن دو سببيت را ميرساند ،و چنين معنا
ميدهد كه چون فرستادگان ما نزد لوط شدند به سبب ايشان بد حالي عارضش شد ،براي اينكه فرستادگان به صورت
جواناني زيبا و امرد مجسم شده بودند ،لوط ترسيد مبادا مردم در باره آنان قصد سوء كنند ،كه اگر چنين شود او از دفاع از
آنان ناتوان خواهد شد ،و در برابر ميهمانان شرمنده خواهد گشت.
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"وَ قالُوا ال تَخَفْ وَ ال تَحْزَنْ" -يعني فرستادگان گفتند :مترس و اندوهناك مباش كه خطر يقيني و احتمال خطري كه تو را
تهديد كند در بين نيست ،چون خوف هميشه به خاطر مكروهي پيدا ميشود كه احتمال وقوعش برود ،و اندوه وقتي ميآيد
كه آن مكروه واقع شده
__________________________________________________
)(1همين كه ترس و وحشت از ابراهيم زايل شد ،و بشارت را شنيد ،شروع كرد به صحبت كردن و شفاعت در باره قوم
لوط ،بلكه عذاب را از آنان بردارد ،چون ابراهيم مردي بردبار بود ،كه بسيار به درگاه ما رجوع ميكرد ،ما بدو گفتيم :كه اي
ابراهيم از اين سخن بگذر ،براي اينكه امر پروردگارت رسيده ،كه قوم لوط عذاب شوند ،و عذابشان به هيچ وجه برنخواهد
گشت .سوره هود ،آيه  23و .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
باشد.
"إِنَّا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ" -يعني ما تو و خانوادهات را نجات خواهيم داد ،مگر همسرت را كه از
باقيماندگان خواهد بود ،يعني باقيماندگان در عذاب .و اين جمله علت نداشتن ترس و اندوه را بيان ميكند.
"إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلي أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ" اين آيه بيان است براي جمله" إِنَّا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلَكَ"
و ميفرمايد ":غير از تو و خانوادهات آنچه در قريه هست به خاطر فسقهايي كه ميكردند ،دچار عذابي ميشوند كه ما آن را
از آسمان نازل خواهيم كرد .و كلمه" رجز" به معناي عذاب است.
"وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" ضمير مؤنث در" منها" به قريه برميگردد ،و" ترك" به معناي باقي گذاشتن
است ،و معنايش اين است كه :ما از اين قريه تنها عالمتي روشن باقي گذاشتيم ،براي مردمي كه تعقل دارند ،تا از ديدن آن
عبرت گيرند و از خدا بترسند ،و آن عالمت همان آثار و خرابههايي است كه بعد از نزول عذاب از قريه باقي ميماند .و ليكن
امروز معلوم نيست كه آن آثار كجا است .و چه بسا گفته ميشود كه ":بعد از جريان هالكت آنان ،آب دريا آن شهر را گرفت،
و آن دريا همان بحر لوط است" .و ليكن از ظاهر آيه -بطوري كه مالحظه ميكنيد -برميآيد كه آثار اين شهر در زمان
نزول آيات مورد بحث معروف بوده ،و از اين ظاهرتر اين جمله است كه در سوره حجر در باره همين آثار صراحتا فرموده ":وَ
إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ" « »1و در سوره صافات آيه  102فرموده ":وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَ فَال تَعْقِلُونَ"
«2».
"وَ إِلي مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" در اين آيه حكايت
ميكند كه شعيب مردم را به عبادت خدا ،يعني به توحيد ميخواند ،و اينكه به معاد معتقد شوند ،چون رجاي آخرت همان
اعتقاد به معاد است ،و اينكه در زمين فساد نكنند ،و -به طوري كه بعضي « »0از مورخين در تاريخ قوم مدين گفتهاند-
عمدهترين فسادانگيزي آنان در زمين عبارت بوده از كمفروشي و خيانت در كيل و وزن.
__________________________________________________
)(1و آن شهر خراب بر سر راهي است ثابت .سوره حجر ،آيه .23
)(2و شما همواره در صبح و شب بر خرابه آنان عبور ميكنيد باز تعقل نميكنيد؟ سوره صافات ،آيه  102و .102
)(3روح البيان ،ج  ،3ص .332
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
"فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ،فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ" كلمه" رجفة" به طوري كه راغب گفته به معناي اضطراب و
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لرزش خيلي سخت است « .»1و كلمه" جاثمين" از ماده" جثم" است ،و جثم و همچنين جثوم در مكان ،به معناي نشستن
در آن ،و يا زانو نهادن بر آن است ،و اين تعبير كنايه است از مرگ و معناي آيه اين است كه :اهل مدين شعيب را تكذيب
كردند ،پس زلزله سختي ايشان را گرفت ،و صبح همه در خانههايشان مرده بودند ،و ديگر از جاي خود حركت نكردند.
قرآن كريم در جاي ديگر در باره داستان مدين فرموده ":وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ" «-»7
و نيز فرموده ":فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ" « ،»0و از اين آيات برميآيد كه اهل مدين هم
دچار صاعقه شدند و هم زلزله.
[اشاره به امتحان و ابتالء قوم مدين ،عاد و ثمود و  ...و گرفتار شدنشان به عذاب الهي]  .....ص 687 :
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"وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ"...
در اينجا سياق را تغيير داد ،تا تفنني در كالم شده باشد ،لذا نخست عاد را آورد ،و سپس ثمود را ،هم چنان كه در آيه بعد،
نخست قارون را ذكر كرده ،سپس فرعون و بعد از او هامان را ،به خالف داستانهاي اممي كه قبال ذكر فرمود ،زيرا در آن
داستانها نخست نام انبياي هر امتي را ميآورد ،مانند :نوح ،ابراهيم ،لوط و شعيب ،بعدا نام عاصيان آن امتها را.
و دو كلمه" عاد و ثمود" در جمله مورد بحث منصوبند به فعلي تقديري ،و تقدير كالم" و اذكر عادا و ثمود -به ياد آر عاد و
ثمود را" ميباشد.
"وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ" -زينت دادن شيطان اعمال ايشان را كنايه به
استعاره است از اينكه شيطان اعمال زشتشان را مورد عالقه و محبتشان قرار داد ،و عالقه به آن را در آنان تشديد كرد ،و
معناي اينكه فرمود :از راه بازشان داشت ،اين است كه :از راه خدا كه راه فطرت است بازشان داشت ،و لذا بعضي « »3از
مفسرين گفتهاند ":مراد از مستبصر بودن آنان ،اين است كه :قبال بر فطرت ساده انساني خود بودند ،و ليكن در آخر شيطان
آن را از ايشان بگرفت" ولي ظاهر آيه -همان طور كه در تفسير آيه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ" « »3نيز
گفتيم -اين است كه :عهد فطرت ساده و سالم قبل از
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" رجف".
)(2صيحه آنان را كه ستم كردند بگرفت ،پس در ديار خود بي حركت شدند .سوره هود ،آيه .23
)(3پس اگر اعراض كردند بگو من شما را از صاعقهاي بيم ميدهم كه نظير صاعقه عاد و ثمود باشد .سوره فصلت ،آيه .10
)(4روح البيان ،ج  ،3ص .332
)(5سوره بقره ،آيه .710
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
بعثت نوح بوده ،و عاد و ثمود اقوامي بودهاند كه بعد از نوح ميزيستهاند ،پس معلوم ميشود مستبصر بودن آنان قبل از فريب
شيطان ،اين بوده كه پيرو دين توحيد ،يعني دين فطرت بودهاند ،و تنها خدا را ميپرستيدند.
"وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسي بِالْبَيِّناتِ ،فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ما كانُوا سابِقِينَ" كلمه" سابقين "استعاره
به كنايه است از غلبه ،يعني قارون و فرعون و هامان كه مورد دعوت موسي قرار داشتند ،و در برابر دعوتش استكبار كردند با
اين عكس العمل خود بر او غالب نيامدند و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ"...
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل بعضي آيات گذشته)]  .....ص 682 :

در كافي به سند خود از ابي عمرو زبيري ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در حديثي كه در آن معاني كفر را بيان كرده
ميفرمايد :وجه پنجم از كفر ،كفر براءت است ،و آن كفري است كه در آيه" وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ
بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً" بدان اشاره شده است كه معنايش" يتبرأ
بعضكم من بعض -بيزاري ميجوييد يكي از ديگري" ميباشد -.تا آخر حديث».1« -
مؤلف :اين معنا در كتاب توحيد از علي (ع) در حديثي طوالني كه به سؤاالت اشخاصي در باره تعارض آيات قرآني پاسخ
داده آمده ،و فرموده :اين كفر كه در اين آيه هست به معناي بيزاري جستن است ،ميخواهد بفرمايد :بعضي از بعضي ديگر
بيزاري ميجوييد ،و نظير اين آيه در سوره ابراهيم است كه در حكايت كالم ابليس ميفرمايد ":إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ
مِنْ قَبْلُ -من به آنچه قبال مرا در آن شركت ميداديد كافرم" ،يعني بيزارم ،و نيز در حكايت گفتار ابراهيم ميفرمايد ":كَفَرْنا
بِكُمْ" يعني تبري ميجوييم از شما «».7
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه ،از جابر روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) از خذف -يعني ريگ و يا هسته خرما
را بين دو سبابه نهادن ،و آن را به سوي چيزي پرتاب كردن -نهي فرمود ،و به آيه" وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ" استشهاد
فرمود «».0
مؤلف :اين معنا از عدهاي از صاحبان كتب حديث از ام هاني دختر ابي طالب (ع) نيز روايت شده ،و عبارت آن چنين است كه
گفت :از رسول خدا (ص) معناي جمله" وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ" را پرسيدم ،فرمود رسمشان اين بود كه بر سر راه

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

يعني هر يك از امتهاي نامبرده را به جرم گناهي كه داشتند گرفتيم ،اين اجمال قضيه است ،آن وقت شروع ميكند به
تفصيل آن ،و ميفرمايد ":فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً" ،بعضيها را حاصبي بر او فرستاديم ،و حاصب به معناي سنگ
است ،بعضي «» 1هم گفتهاند :به معناي بادي است كه سنگريزه ببارد ،و بنا به معناي اول جمله مورد بحث با قوم لوط
منطبق ميشود ،و بنا بر معناي دوم با قوم عاد.
"وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ "-بعضي از آنها را صيحه گرفت ،و اين قوم ثمود ،و قوم شعيب است" وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ
الْأَرْضَ" و بعضي از آنها را در زمين فرو برديم ،و اين اشاره به داستان قارون است "،وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا" بعضيها كساني
بودند كه غرقشان كرديم و اين هم قوم نوح را شامل است و هم قوم فرعون و هامان را.
خداي سبحان بعد از تفصيل آن اجمال ،به همه داستانهايي كه تا اينجا بيان كرده بود برگشته ،عاقبت امتهاي نامبرده را با
بياني عام شرح ميدهد ،و ميفرمايد آنچه اين اقوام را گرفتار بباليي كرد كه بدان مبتال شدند ،تنها ظلم خود آنها بود ،نه
ظلم خدا "،وَ ما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ -خدا هرگز به آنان ظلم نكرد ،و ليكن اين خودشان بودند
كه به خود ظلم ميكردند" يعني خدا آن بالها را به عنوان مجازات بر آنان نازل كرد ،چون دنيا دار فتنه و امتحان است ،و
اين سنتي است الهي كه به هيچ وجه از آن چشمپوشي نميشود ،پس هر كس هدايت بيابد براي خود يافته ،و هر كس
گمراه شود آن نيز عليه خود او است.
__________________________________________________
)(1روح البيان ،ج  ،3ص .332
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
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[سوره العنكبوت ( :)82آيات  16تا  ..... ]55ص 626 :
اشاره

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ( )31إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ () 37وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِالَّ الْعالِمُونَ ()30
خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ( )33اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ
تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ ()33
وَ ال تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِالَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ
إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( )33وَ كَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُالءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ
وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِالَّ الْكافِرُونَ ( )32وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ ال تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً الرْتابَ الْمُبْطِلُونَ ( )32بَلْ هُوَ
آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِالَّ الظَّالِمُونَ ( )32وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ()33
أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْري لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( )31قُلْ كَفي بِاللَّهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ
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مينشستند ،و ريگ به سوي عابرين ميانداختند ،و عابران را مسخره ميكردند.
و در كافي به سند خود از ابي زيد حماد ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديث نزول مالئكه بر ابراهيم ،و
بشارت دادن وي فرمود :ابراهيم به مالئكه گفت :براي چه آمدهايد؟ گفتند :براي هالك ساختن قوم لوط ،پرسيد :حتي اگر
صد نفر
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،7ص .022
)(2توحيد صدوق ،ص .733
)(3الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
مؤمن در ميان آنان باشد باز هالكشان ميكنيد؟ جبرئيل گفت :نه ،پرسيد اگر پنجاه نفر باشد چطور؟ گفت :نه ،پرسيد اگر
سي نفر باشد چطور؟ گفت :نه ،پرسيد اگر بيست نفر باشد چطور؟ گفت :نه ،پرسيد اگر ده نفر باشد؟ گفت :نه ،پرسيد اگر پنج
نفر باشد؟ گفت :نه ،پرسيد اگر يك نفر باشد؟ گفت :نه ،ابراهيم اينجا اتخاذ سند كرد ،و گفت :لوط در بين آنان است؟ گفتند:
ما از هر كس بهتر ميدانيم كه در آنجا چه كساني هستند ،و او و اهلش را نجات خواهيم داد ،مگر همسرش را كه از
باقيماندگان در قريه است.
حسن بن علي (ع) فرموده :من از كالم ابراهيم غير اين را نميفهمم كه او ميخواسته قوم را از عذاب نجات دهد ،هم چنان
كه قرآن در اين باره فرموده ":يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ ابراهيم بر سر قوم لوط با ما مجادله ميكرد" «».1
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،7ص . [.....]132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص121 :
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شَهِيداً يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ( )37وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ
لَوْ ال أَجَلٌ مُسَمًّي لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَ لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ ( )30يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ
( )33يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ()33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص127 :
ترجمه آيات  .....ص 628 :

بيان آيات  .....ص 623 :
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مثل كساني كه به جاي خدا اوليايي ديگر اتخاذ ميكنند مثل عنكبوت است و خانه ساختنش و به درستي سستترين خانهها
خانه عنكبوت است اگر بدانند ().31
خدا ميداند كه به جاي او چه چيزها ميخوانند و او عزيز و حكيم است ().37
اين مثلها را براي همه مردم ميزنيم اما در آنها تعقل نميكنند مگر دانايان ().30
خدا آسمان و زمين را به حق خلقت كرد كه در اين خود آيتي است براي مردم با ايمان ().33
آنچه از كتاب به تو وحي شده بخوان و نماز به پادار كه نماز از فحشاء و منكرات جلوگيري ميكند و ذكر خدا بزرگتر است و
خدا ميداند كه چه ميسازيد ().33
و با اهل كتاب جز به وجه احسن مجادله مكنيد مگر افرادي از ايشان كه ظلم كرده باشند ،به ايشان بگوييد ما به آنچه براي
خودمان نازل شده و آنچه براي شما نازل شده ايمان داريم ،معبود ما و شما يكي است و ما تسليم آن معبوديم ().33
و اين چنين نازل كرديم كتاب را به تو ،پس پارهاي از اهل كتاب و بعضي از اين مشركين بدان ايمان ميآورند و آيات ما را
انكار نميكنند مگر كافران ().32
تو پيش از قرآن هيچ كتابي را نتوانستي بخواني و نيز خودت آن را ننوشتي و گر نه مبطالن در نبوتت به شك ميافتادند
().32
بلكه آياتي است روشن در سينه كساني كه علم داده شدهاند و آيات ما را انكار نميكنند مگر ستمگران ().32
حرفها زدند از آن جمله گفتند چرا معجزهها بر او نازل نشد بگو آيات تنها نزد خداست و من تنها بيمرساني روشنگرم ().33
آيا اين معجزه برايشان كافي نيست كه ما بر تو كتاب نازل كرديم و اينك بر آنان تالوت ميشود ،بدرستي كه در اين،
رحمت و تذكري است براي مردمي كه ايمان ميآورند ().31
بگو خدا كافي است كه در ميان من و شما گواهي دهد او ميداند آنچه كه در آسمانها و زمين است و كساني كه به باطل
ميگروند و به خدا كفر ميورزند زيانكارند (). 37
ترجمه الميزان ،ج ،13ص120 :
از تو عذاب زودرس ميخواهند و اگر نبود آن مدتي كه مقرر شده عذاب زودتر ايشان را ناگهان و بدون اطالع ميگرفت
().30
از تو عذاب زودرس ميطلبند نميدانند كه جهنم كافران را از هر سو احاطه كرده است ().33
روزي كه عذاب احاطهشان ميكند از باالي سر و پايين پا ،و خدا به ايشان ميگويد بچشيد آنچه را كه ميكرديد ().33
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اشاره

اين آيات متضمن دنبالهاي است براي داستانهايي كه از امتهاي سابق نقل فرمود ،و آن مثلي است كه خداي سبحان براي
معبودهاي موهوم آنان آورده ،ميفرمايد :اينگونه اعتقادات خرافي آنان آن قدر بي اساس و سست بنياد است كه خلقت
آسمانها و زمين به بانگ بلند به فساد آن فرياد ميزنند ،و اعالم ميكنند كه بغير از خدا ولي و سرپرستي ندارند ،و اين اعالم
عالم خلقت همان است كه اين كتاب كريم اعالم ميدارد.
و چون سخن بدين جا ميرسد ناگهان روي سخن را به رسول گرامي خود نموده دستورش ميدهد تا اين كتاب را تالوت
كند ،و نماز به پا بدارد ،و اهل كتاب را با زبان نرم و مجادله به بهترين وجه به سوي دين اسالم دعوت كند ،و مشركين را
كه از او خواستند به غير از قرآن معجزهاي بياورد ،و عذابي را كه وعده ميدهد زودتر بياورد پاسخ دهد.
[تمثيل اتخاذ ارباب و آلهه و روي آوردن به غير خدا به اتخاذ سستترين خانهها ،خانه عنكبوت]  .....ص 623 :
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"مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً"...
كلمه عنكبوت معنايش معلوم است ،اين كلمه هم بر يك عدد از آن حشره اطالق ميشود ،و هم بر جمع آن ،هم در مذكر
به اين صورت ميآيد ،و هم در مؤنث ،يعني عنكبوت ماده را هم عنكبوت ميگويند.
از آنجايي كه در جمله" مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا" عنايت همه در اين است كه مشركين بغير از خدا اوليايي براي خود گرفتهاند ،لذا
همين معنا را در قالب صله و موصول آورد ،و نفرمود:
مثل مشركين مثل عنكبوت است ،بلكه فرمود مثل كساني كه بغير از خدا اولياء ميگيرند مثل عنكبوت است ،كه براي خود
خانه ميگيرد .هم چنان كه در جمله" كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً" ،نيز عنايت در اتخاذ عنكبوت بيت مزبور است ،در نتيجه
برگشت معنا به اين ميشود كه صفت مشركين در گرفتن اوليايي به غير از خدا ،چون صفت عنكبوت است در گرفتن
خانهاي كه چنين و چنان است و كلمه" بيتا" را نكره آورد تا داللت كند بر اينكه خانه عنكبوت خبري در بارهاش هست ،و
آن خبر را بعدا خواهيم گفت.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
آن وقت جمله" وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ" بيان آن خبر ،و صفت آن بيت است ،و اگر نفرمود" و ان اوهن البيوت
لبيتها -سستترين خانهها خانه اوست" براي اين است كه خواست جمله مذكور را به عنوان يك مثل رايج به كار برده باشد،
و مثل را كسي تغيير نميدهد.
و معناي آيه اين است كه :اتخاذ مشركين اوليايي به غير از خدا ،مثل اتخاذ عنكبوت است خانهاي را ،خانهاي كه سستترين
خانهها است ،چون هيچ يك از آثار خانه به جز اسم بر آن صادق نيست ،زيرا خانه را براي اين ميسازند كه صاحبش را از
سرما و گرما حفظ كند ،و چيزي كه اين خواص را ندارد و صاحبش را از هيچ مكروهي حفظ نميكند خانه نيست.
اوليايي هم كه مشركين براي خود گرفتهاند تنها از واليت ،اسمي دارند ،براي اينكه نه نفعي ميرسانند و نه ضرري ،نه مالك
مرگي هستند و نه حياتي ،و نه نشوري.
مورد مثل ،همان مساله اتخاذ آلهه است ،پس اگر در آيه مورد بحث به جاي كلمه آلهه اولياء را آورد ،براي اين است كه
بفهماند كه اصوال داعي مشركين در پرستش خدايان مساله واليت است ،زيرا مشركين ميپنداشتند كه بتها در كار آنان
واليت دارند ،و امور آنان را تدبير ميكنند ،خير را به سوي آنان جلب نموده و شر را از ايشان دور ميسازند ،و در باره آنان
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شفاعت ميكنند.
در آيه مورد بحث عالوه بر نكتهاي كه گذشت ،نكته ديگري هست ،و آن اين است كه :با اطالقي كه دارد تمامي اقسام
شرك را شامل ميشود ،و روي سخنش با تمامي كساني خواهد بود كه حتي در يك امري از امور خود به غير از خدا وليي
بگيرند و به آن تكيه كنند ،و آن را مستقل در اثر خود بدانند ،البته آن اثري كه از وي توقعش را دارد ،هر چند كه آن ولي
بت نباشد.
بلكه آيه شريفه شامل واليت كسي نميشود كه برگشت واليتش به واليت خدا باشد ،مانند واليت رسول ،و امام و مؤمنين،
چون اگر كسي رسول و يا امام و يا مؤمني را ولي خود بداند ،در حقيقت خدا را ولي خود خوانده ،براي اينكه واليت آنان در
طول واليت خدا است ،و خود خدا ايشان را واليت داده ،و آيه" وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ" « »1اين اطالق
را تاييد ميكند.
__________________________________________________
)(1بيشترشان به خدا ايمان نميآورند مگر با شرك .سوره يوسف ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
"لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" -بعضي « »1گفتهاند ":يعني اگر ميدانستند كه مثلشان در گرفتن اولياء مثل عنكبوت است.
[معني و مفاد آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ  ..... ]"...ص 625 :
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"إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" ممكن است بگوييم كلمه" ما" در جمله" ما يَدْعُونَ"
موصوله است ،يعني آنچه ميخوانند ،و ممكن است بگوييم نافيه است ،يعني" و نميخوانند" و نيز ممكن است آن را
استفهامي يا مصدري بگيريم ،و كلمه" من" بنا بر احتمال دوم زايد است ،كه صرفا براي تاكيد آورده شده ،و بنا بر سه
احتمال ديگر بياني است ،و از اين چهار احتمال دو احتمال اول قويتر است ،و از آن دو ،اولي قويتر است.
و بنا بر احتمال دوم معنا چنين ميشود كه :خدا ميداند مشركين هيچ چيزي به جاي او نميخوانند ،يعني آنچه به عنوان
آلهه به جز خدا ميپرستند هيچ حقيقتي ندارد ،در نتيجه به قول صاحب كشاف « »7آيه شريفه تاكيد همان مثل است و
زيادتي است براي اينكه در آن مثل آن آلهه را حد اقل چون خانه عنكبوت دانست ،ولي در اين جمله ميفرمايد بلكه خانه
عنكبوت هم نيست ،چون عدم محض است.
و بنا بر احتمال اول معناي آيه چنين ميشود :خدا ميداند آن چيزهايي را كه به جاي او ميپرستند ،و جاهل به آن نيست ،و
بنا بر اين جمله مورد بحث كنايه ميشود از اينكه آن مثلي كه زديم مثلي به جا بود ،چون براي اولياي آنان از واليت چيزي
به جز اسم نيست.
اين معنا -همان طور كه گفتيم -از همه احتماالت قويتر است ،چون دو كلمه عزيز و حكيم آن را تاكيد ميكند ،و
ميفهماند كه وقتي خدايان مشركين از واليت چيزي به جز اسم نداشتند ،پس در نتيجه تنها عزيزي كه هيچ چيز بر او غلبه
نميكند ،و در تدبير ملكش شريك نيست ،و نيز در خلقت و ايجاد شركت ندارد ،خدا است ،و نيز تنها حكيمي كه هر چه
ميكند و هر تدبيري كه به كار ميبندد متقن و محكم است ،خدا است ،و چون تنها او عزيز و حكيم است ،هيچ وقت تدبير
خلق خود را به كسي واگذار نمينمايد (فراموش نشود كه واگذاري غير از دادن واليت به انبياء و اولياء است ،چون گفتيم
واليت انبياء در طول واليت خدا است نه به عنوان واگذاري و تفويض مترجم) ،آن وقت آيه مورد بحث به منزله زمينهاي
ميشود براي بيان بعد كه ميفرمايد" خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ".

PDF.tarikhema.org

[خلقت ،تدبير و واليت مالزم يكديگرند و هر سه مختص به خداي تعالي است  ..... ]621ص 621 :

پس خلقت آسمانها و زمين بر اساس نظامي ثابت و تغيير ناپذير است ،و سنت الهي نه اختالف ميپذيرد و نه تخلف ،تدبير
هم خود از خلقت است ،و اين دو با يكديگر اختالف ندارند ،و هيچ كس از ديگري تخلف نميكند.
براي اينكه تدبير حوادث جاريه در عالم ،معنايش اين است كه :يك حادثي را دنبال حادثي ديگر به وجود بياورد ،حادثي باشد
كه وقتي دنبال حادث اول پديد آورد ،نظامي اتم به وجود آيد ،و آن چنان حوادث را ترتيب دهد كه به غايتها و نتايجي
منتهي شود كه حق و
__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين را به بازيچه خلق نكرديم ،و آنها را جز به حق نيافريديم ،و ليكن بيشترشان نميفهمند .سوره دخان،
آيه  02و .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
حقيقت باشد ،پس در حقيقت تدبير عبارت شد از خلقت بعد از خلقت ،اما خلقت هر چيزي با رعايت خلقتهاي قبل و بعد،
كه چون تك تك هر ايجادي در نظر گرفته شود خلقت است ،و چون رابطه و اتصال بين همه خلقها در نظر گرفته شود
تدبير است ،پس تدبير ،چيزي سواي خلقت نيست.
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__________________________________________________
)(1منهج الصادقين ،ج  ،2ص .131
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .333
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
"وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ" اين جمله به مثلهايي كه در قرآن زده شده اشاره ميكند ،و
ميفرمايد كه هر چند آنها را همه مردم ميشنوند ،و ليكن حقيقت معاني آن و لب مقاصدش را تنها اهل دانش درك
ميكنند ،آن كساني كه حقايق امور را ميفهمند ،و بر ظواهر هر چيزي جمود نميكنند.
دليل بر اين معنا جمله" ما يَعْقِلُها" است ،براي اينكه ممكن بود بفرمايد ":و ال يؤمن بها" ،و يا تعبيري نظير آن بياورد ،پس
اينكه فرمود ":ما يَعْقِلُها" دليل بر آن است كه منظور درك حقيقت و مغز آن مثلها است ،و گر نه بسياري از غير دانايان
هستند كه به ظواهر آن مثلها ايمان دارند.
پس درك مثلهايي كه در كالم خدا زده شده نسبت به فهم و شعور مردم مختلف است ،بعضي از شنوندگان هستند كه به جز
شنيدن الفاظ آن و تصور معاني سادهاش هيچ بهرهاي از آن نميبرند ،چون در آن تعمق نميكنند ،بعضي ديگر هستند كه
عالوه بر آنچه كه دسته اول ميشنوند و ميفهمند ،در مقاصد آن تعمق هم ميكنند ،و حقايق باريك و دقيقش را درك
مينمايند.
در اين آيه اشاره است به اينكه مثل زدن بتپرستي به تار تنيدن عنكبوت ،صرف مثل شعري و ادعاي خالي از دليل نيست،
بلكه پايهاي از حجت و برهان عقلي دارد ،و حقيقت حقه و ثابتهاي دارد ،كه آيه بعد به آن اشاره ميكند.
"خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ" مراد از حق بودن خلقت آسمانها و زمين اين است كه:
بفهماند در خلقت آنها بازيچه در كار نيست ،هم چنان كه جاي ديگر اين معنا را صريحا اعالم نموده و فرموده ":وَ ما خَلَقْنَا
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ»"
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[شرحي در مورد اينكه نماز انسان را -به نحو اقتضاء نه عليت تامه -از فحشاء و منكر باز ميدارد و جواب به اين اشكال كه چرا بسياري از نماز گزاران مرتكب كبائر و منكرات
ميشوند؟]  .....ص 628 :
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و چون خلقت و صنع همه به خداي تعالي منتهي ميشود ،و اين منتهي شدنش ضروري و غير قابل انكار است ،ناگزير تدبير
هم منتهي به اوست ،و به هيچ وجه نميشود به غير او دانست ،و غير خداي تعالي هر چه هست مخلوق خدا ،و قائم به خدا،
و مملوك او است ،خودش مالك هيچ نفعي و ضرري نيست ،و محال است كه قائم به غير از او باشد ،و آن غير ،مستقل در
تدبير او ،و مستغني از خدا باشد ،و اين همان معناي حق بودن ،و بازيچه نبودن ،و جد بودن ،و شوخي نبودن خلقت است.
پس اگر بعضي از مخلوقات خدا مدبر بعضي از مخلوقات ديگرش بوده باشد ،اين واليت در تدبير واليت حقيقي نيست ،چون
ولي نامبرده باز هم مالك واقعي ،و به حقيقت معناي كلمه نيست ،و به اين معنا چيزي را مالك نميباشد ،و در نتيجه آنچه
دخل و تصرف ميكند جنبه بازي را دارد ،و اگر فرضا خدا چنين واليتي را به بعضي از مخلوقات خود بدهد ،او هم با
مخلوقات خود بازي كرده است ،و ساحت او منزه از لعب و بازي است ،و فرض مذكور تنها و تنها فرض است ،و حقيقتي
نميتواند داشته باشد ،و واليت فرض شده فقط اسمي از واليت را دارد ،و به كلي از حقيقت معناي كلمه تهي است ،هم
چنان كه تار عنكبوت اينچنين است «».1
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ" -در اين جمله آيت بودن خلقت را اختصاص داد به مؤمنين ،با اينكه براي عموم مردم آيت
است ،و اين بدان جهت است كه :تنها مؤمنين از اين آيت سود ميبرند ،و از آن به صاحب آيت يعني خداي تعالي راه
مييابند.
"اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"...
بعد از آنكه اجمال داستانهاي امم سابق را بيان كرد ،كه شرك و گناهان و منكراتشان ،كارشان را به چه شقاوتي كشانيد،
شقاوتي ابدي ،و خسراني دائم ،اينك در اين
__________________________________________________
)(1باز فراموش نشود كه بيان گذشته با واليت انبياء منافات ندارد ،چون هر چند كه خداي تعالي به آن حضرت واليت در
تكوين داده و به دست آنان تدبير عالم ميكند ليكن باز مالك واليت خود اوست و آن حضرات جنبه وساطت را دارند و
مستقل در تاثير نيستند (مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
آيه از آن مطالب منتقل شده به اينكه رسول گرامي خود را دستور ميدهد به تالوت آنچه به وي وحي شده -،البته در عين
حال كالم را استينافي گرفت يعني به ما قبل عطف نكرد -چون تالوت قرآن بهترين رادع است از شرك و ارتكاب فحشاء و
منكرات ،زيرا در آن آيات روشني است كه متضمن حجتهايي نوراني است ،كه حق را آن طور كه بايد روشن ميسازد ،و
هم مشتمل است بر داستانهاي عبرتآور ،و مواعظ و بشارتها و انذار و وعده و وعيدها كه شنونده و خواننده را از گناهان باز
ميدارد.
و سپس آن امر را ضميمه كرد به امر به نماز كه بهترين اعمال است ،چون كه نماز از فحشاء و منكر بازميدارد.
و سياق آيات شاهد بر اين است كه :مراد از اين بازداري ،بازداري طبيعت نماز از فحشاء و منكر است ،البته بازداري آن به
نحو اقتضاء است نه عليت تامه ،كه هر كس نماز خواند ،ديگر نتواند گناه كند.
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خواهي گفت چطور نماز از فحشاء و منكرات نهي ميكند؟ در جواب ميگوييم اين عمل مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر
روز پنج بار به جا بياورد ،و همه عمر ادامه دهد ،و مخصوصا اگر آن را همه روزه در جامعهاي صالح به جا بياورد ،و افراد آن
جامعه نيز مانند او همه روزه به جا بياورند ،و مثل او نسبت به آن اهتمام بورزند ،طبعا با گناهان كبيره سازش ندارد.
آري توجه به خدا از در بندگي ،آنهم در چنين محيط و از چنين افراد ،طبيعتا بايد انسان را از هر معصيتي كبيره و هر عملي
كه ذوق ديني آن را شنيع ميداند ،از قبيل قتل نفس ،تجاوز به جانها و به مال ايتام ،زنا ،و لواط ،باز بدارد ،بلكه نه تنها از
ارتكاب آنها ،بلكه حتي از تلقين آن نيز جلوگيري كند.
براي اينكه نماز مشتمل است بر ذكر خدا ،و اين ذكر ،اوال ايمان به وحدانيت خداي تعالي ،و رسالت و جزاي روز قيامت را به
نمازگزار تلقين ميكند ،و به او ميگويد كه خداي خود را با اخالص در عبادت مخاطب قرار داده و از او استعانت بنما ،و
درخواست كن كه تو را به سوي صراط مستقيم هدايت نموده ،و از ضاللت و غضبش به او پناه ببر.
و ثانيا او را وادار ميكند بر اينكه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و كبريايي خدا شده ،پروردگار خود را با حمد و ثنا
و تسبيح و تكبير ياد آورد ،و در آخر بر خود و هم مسلكان خود و بر همه بندگان صالح سالم بفرستد.
عالوه بر اين او را وادار ميكند به اينكه از حدث (كه نوعي آلودگي روحي است) ،و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
از خبث يعني آلودگي بدن و جامه ،خود را پاك كند ،و نيز از اينكه لباس و مكان نمازش غصبي باشد ،بپرهيزد ،و رو به سوي
خانه پروردگارش بايستد.
پس اگر انسان مدتي كوتاه بر نماز خود پايداري كند ،و در انجام آن تا حدي نيت صادق داشته باشد ،اين ادامه در مدت
كوتاه به طور مسلم باعث ميشود كه ملكه پرهيز از فحشاء و منكر در او پيدا شود ،به طوري كه اگر فرضا آدمي شخصي را
موكل بر خود كند ،كه دائما ناظر بر احوالش باشد ،و او را آن چنان تربيت كند كه اين ملكه در او پيدا شود و به زيور ادب
عبوديت آراسته گردد ،قطعا تربيت او مؤثرتر از تربيت نماز نيست ،و به بيش از آنچه كه نماز او را دستور ميدهد دستور
نخواهد داد ،و به بيش از آن مقدار كه نماز به رياضت وادارش ميكند وادار نخواهد كرد.
در اينجا الزم است اشكالي كه به آيه شريفه شده ،و جوابش را خاطرنشان سازيم ،بعضي « »1بر اين آيه اشكال كردهاند
كه ":اين آيه ميفرمايد نماز از فحشاء و منكرات نهي ميكند ،و حال آنكه ما بسياري از نمازگزاران را ميبينيم كه از ارتكاب
گناهان بزرگ پروايي ندارند ،چرا نماز آنان از فحشاء و منكرات بازشان نميدارد؟".
در جواب از اين اشكال بعضي »«2از علماء گفتهاند ":اصال كلمه" صالة" در آيه شريفه به معناي نماز نيست ،بلكه به
معناي دعا است ،و م راد از دعا هم دعوت به سوي امر خدا است ،و معناي آيه اين است كه :اي پيغمبر من ،بر دعوت به
سوي امر خدا پايداري كن ،كه اگر چنين كني اين دعوت مردم را از فحشاء و منكرات بازميدارد" .ليكن اين جواب اشكال
دارد ،براي اينكه در حقيقت براي رفع اشكال و فرار از آن ،آيه را از ظاهرش برگردانيده.
بعضي « »0ديگر گفتهاند ":كلمه" صالة" در آيه شريفه در معناي نكره است ،و معناي آيه اين است كه يك قسم از نمازها
باعث ميشود كه نمازگزار از فحشاء و منكرات اجتناب بورزد ،و درست هم هست ،پس مراد همه نمازها نيست ،تا آن اشكال
وارد شود".
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":نماز ما دام كه نمازگزار مشغول آن است اين اثر را دارد ،يعني شخص نمازگزار ما دام كه
مشغول نماز است كارهاي زشت نميكند ،چون همين اشتغال به نماز او را از كارهاي ديگر بازميدارد".
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":آيه به همان ظاهري كه دارد معنايي دارد كه آن اشكال
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__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .130
(2و )0روح المعاني ،ج  ،73ص .133
(4و )3روح المعاني ،ج  ،73ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
متوجهش نميشود ،و آن اين است كه :نماز مانند يك انساني كه ديگري را از فحشاء و منكرات نهي ميكند ،به شخص
نمازگزار مي گويد :زنا مكن ،ربا مخور ،دروغ مگو ،و  ...و ليكن همان طور كه در آن انسان الزمه نهي اين نيست كه شنونده
گوش هم بدهد ،و از گفته او منتهي هم بشود ،در نماز نيز چنين است ،يعني نماز مرتب به نمازگزار ميگويد كه چنين و
چنان مكن ،و ليكن الزمه اين نهي اين نيست كه نمازگزار منتهي هم بشود ،و از آن كارها دست بردارد .مگر نهي نماز از
نهي خدا مهمتر و مؤثرتر است ،خداي تعالي در آيه شريفه" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ يَنْهي عَنِ
الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ" « ،»1به عدل و احسان و صله رحم امر ميكند ،و از فحشاء و منكر نهي ميفرمايد ،و مع ذلك مردم هم
چنان نافرمانياش ميكنند ،و نهي او باعث انتهاي مردم نميشود ،نهي نماز هم مثل آن ،پس اشكالي كه بر آيه شده ناشي
از اين توهم است كه نهي همواره مستلزم انتهاء است ،و اين توهمي است باطل".
از بعضي « »7از مفسرين نقل شده كه در پاسخ از اين اشكال گفتهاند ":نماز را براي اين ميخوانند كه به ياد خدا بيفتند ،هم
چنان كه خود خداي تعالي هم فرموده ":أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي -نماز را براي ياد من به پا دار" ،و كسي كه به ياد خدا باشد،
مسلما از اعمالي كه خوشايند خدا نيست پرهيز ميكند ،و آن اشخاصي كه در اشكال مورد نظرند ،اشخاصي هستند كه اگر
نماز نخوانند گناه بيشتر ميكنند ،و نماز در آنها اين مقدار اثر گذاشته كه منكرات را كمتر مرتكب شوند".
ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه هيچ يك از اين جوابها با سياق حكم ،و تعليلي كه در آيه شريفه آمده نميسازد ،براي
اينكه آنچه از سياق برميآيد اين است كه :اگر دستور دادهاند به اينكه مردم نماز بخوانند ،براي اين است كه نماز آنان را از
فسق و فجور بازميدارد ،و اين تعليل ميفهماند كه نماز عملي است عبودي ،كه به جا آوردنش صفتي در روح آدمي پديد
ميآورد كه آن صفت به اصطالح معروف ،پليسي است غيبي ،و صاحبش را از فحشاء و منكرات بازميدارد ،و در نتيجه جان
و دلش را از قذارت گناهان و آلودگيهايي كه از اعمال زشت پيدا ميشود ،پاك مينمايد.
پس معلوم ميشود مقصود از نماز رسيدن به آن صفت است ،يعني صفت بازداري از
__________________________________________________
)(1بدرستي كه خداوند امر ميكند به عدل و نيكويي كردن و به عطا كردن به نزديكان ،و نهي ميكند از كار زشت و
ناپسند .سوره نحل ،آيه .23
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص731 :
گناه ،چيزي كه هست در جواب از آن اشكال ميگوييم :پيدايش اين صفت اثر طبيعي نماز هست ،و ليكن به نحو اقتضاء ،نه
به نحو عليت ،پس اينكه در جواب دومي گفتند در بعضي افراد اثر دارد صحيح نيست ،بلكه در همه اثر دارد ،و ليكن به نحو
اقتضاء و نيز اينكه در جواب سوم گفتند اثرش تا وقتي است كه انسان مشغول نماز است ،صحيح نيست ،بلكه اثرش در همه
احوال است اما به نحو اقتضاء و اينكه در جواب چهارم گفتند :نهي مستلزم انتهاء نيست و گويا در آيه شريفه فرموده نماز
بخوان تا نهي نماز را بشنوي صحيح نيست ،بلكه نهي مستلزم انتهاء هست چيزي كه هست گفتيم به نحو اقتضاء و اينكه
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[معناي" ذكر" و مقصود از اينكه در باره نماز فرمود ":وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" و وجوه مختلفي كه در معناي اين جمله گفته شده است]  .....ص 818 :

"وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" -راغب در مفردات ميگويد :كلمه" ذكر "گاهي در معناي" ياد ،خاطر" به كار برده ميشود ،مثال
ميگويند" ا في ذكرك -آيا به ياد داري و آيا به خاطر داري" .و اين ياد و خاطر هيئتي است در نفس ،كه با داشتن آن
انسان ميتواند آنچه از معلومات كسب كرده حفظ كند ،و از دست ندهد ،مانند حافظه ،با اين تفاوت كه حفظ را در جايي به
كار ميبرند كه مطلبي را در حافظه خود داشته باشد ،هر چند كه اآلن حاضر و پيش رويش نباشد ،به خالف ذكر كه در
جايي به كار ميرود كه عالوه بر اينكه مطلب در صندوق حافظهاش هست ،در نظرش حاضر هم باشد.
و گاهي كلمه ذكر را در حضور قلب و يا حضور در زبان استعمال ميكنند ،مثال ميگويند :ذكر خدا دو نوع است ،يكي ذكر به
زبان ،و يكي هم ذكر به قلب ،يعني حضور در قلب ،و به همين جهت است كه گفتهاند :ذكر دو نوع است ،ذكر از نسيان-،
يعني ذكر به معناي اول ،-و ذكر بدون نسيان -،يعني ذكر به معناي دوم -كه به معناي ادامه حفظ است ،معناي سوم ذكر
هم عبارت است از سخن ،چون هر سخني را ذكر هم ميگويند «».1
و ظاهرا اصل در معناي اين كلمه همان معناي اول است ،و اگر معناي دوم را (نام خدا را بردن) هم ذكر ناميده از اين بابت
است كه ذكر لفظي مشتمل بر معناي قلبي نيز هست ،و ذكر قلبي نسبت به ذكر لفظي اثري را ميماند كه بر سبب مترتب
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در جواب پنجم گفتند نماز ياد خدا است و ياد خدا انسان را از فحشاء بازميدارد باز درست نيست ،براي اينكه اشكال بر
گناهكاري نمازگزار است ،چه ياد خدا باشد و چه نباشد.
پس حق در جواب همان است كه گفتيم بازداري از گناه اثر طبيعي نماز است ،چون نماز توجه خاصي است از بنده به سوي
خداي سبحان ،ليكن اين اثر تنها به مقدار اقتضاء است ،نه عليت تامه ،تا تخلف نپذيرد ،و نمازگزار ديگر نتواند گناه كند ،نه،
بلكه اثرش به مقدار اقتضاء است ،يعني اگر مانع و يا مزاحمي در بين نباشد اثر خود را ميبخشد ،و نمازگزار را از فحشاء
بازميدارد ،ولي اگر مانعي و يا مزاحمي جلو اثر آن را گرفت ،ديگر اثر نميكند ،و در نتيجه نمازگزار آن كاري كه انتظارش را
از او ندارند ميكند ،خالصه ياد خدا ،و موانعي كه از اثر او جلو ميگيرند ،مانند دو كفه ترازو هستند ،هر وقت كفه ياد خدا
چربيد ،نمازگزار گناه نميكند ،و هر جا كفه آن موانع چربيد كفه ياد خدا ضعيف ميشود ،و نمازگزار از حقيقت ياد خدا
منصرف ميگردد ،و گناه را مرتكب ميشود.
و اگر خواننده عزيز بخواهد اين معنا را لمس كند ،بايد حال بعضي از افراد كه نام مسلمان دارند ،و در عين حال نماز
نميخوانند ،در نظر بگيرد ،كه اگر رفتار آنها را زير نظر قرار دهد ،ميبيند كه به خاطر نخواندن نماز ،روزه را هم ميخورد ،و
حج هم نميرود و زكات هم نميدهد ،و باألخره ساير واجبات را هم ترك ميكند ،و هيچ فرقي بين پاك و نجس ،و حالل و
حرام نميگذارد ،و خالصه در راه زندگي هم چنان پيش ميرود ،هر چه پيش آيد خوش آيد ،و هيچ چيزي را در راه خود مانع
پيشرفت خود نميبيند ،نه ظلم ،نه زنا ،نه ربا ،نه دروغ ،و نه هيچ چيز ديگر.
آن وقت اگر حال چنين شخصي را با حال كسي مقايسه كني كه نماز ميخواند ،و در نمازش به حد اقل آن يعني آن مقداري
كه تكليف از گردنش ساقط شود اكتفاء ميكند ،خواهي ديد كه او از بسياري از كارها كه بي نماز از آن پروا نداشت پروا دارد،
و اگر حال اين
ترجمه الميزان ،ج ،13ص737 :
نمازگزار را با حال كسي مقايسه كني كه در نمازش اهتمام بيشتري دارد ،خواهي ديد كه دومي از گناهان بيشتري پروا دارد،
و به همين قياس هر چه نماز كاملتر باشد ،خودداري از فحشاء و منكرات بيشتر خواهد بود.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ميشود ،يا نتيجهاي است كه از عمل عايد ميگردد.
و اگر نماز را ذكر ناميدهاند ،براي اين است كه :نماز هم مشتمل است بر ذكر زباني از تهليل ،و حمد ،و تسبيح ،و هم به
اعتباري ديگر مصداقي است از مصاديق ذكر ،چون مجموعه آن عبوديت بنده خدا را مجسم ميسازد ،و لذا خداي تعالي نماز
را ذكر اللَّه ناميده و فرموده ":إِذا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ" « »7و هم به اعتباري ديگر امري است
كه ذكر بر آن مترتب ميشود ،ترتب غايت بر صاحب غايت ،يعني نتيجه نماز ياد خدا است ،هم چنان كه آيه" وَ أَقِمِ الصَّالةَ
لِذِكْرِي" « »0به آن اشاره ميكند.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" ذكر".
)(2چون روز جمعه به سوي نماز ندا ميشود ،بشتابيد به سوي ذكر اللَّه .سوره جمعه ،آيه .2
)(3نماز به پادار براي ياد من .سوره طه ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص730 :
و ذكري كه گفتيم ،غايت و نتيجه نماز است ،ذكر قلبي است ،البته آن ذكري كه گفتيم به معناي استحضار است ،يعني
استحضار ياد خدا در ظرف ادراك ،بعد از آنكه به خاطر فراموشي از ذهن غايب شده بود ،و يا به معناي ادامه استحضار است،
و اين دو قسم از ذكر بهترين عملي است كه صدورش از انسان تصور ميشود ،و از همه اعمال خير قدر و قيمت بيشتري
دارد ،و نيز از همه انحاي عبادتها اثر بيشتري در سرنوشت انسان دارد ،چون ياد خدا به اين دو نوع كه گفته شد ،آخرين
مرحله سعادتي است كه براي انسانها در نظر گرفته شده ،و نيز كليد همه خيرات است.
و به هر حال از ظاهر سياق آيه" وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ" برميآيد كه جمله" وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"
متصل به آن است ،و اثر ديگري از نماز را بيان ميكند ،و اينكه آن اثر ،بزرگتر از اثر قبلي است ،در نتيجه جمله" وَ لَذِكْرُ اللَّهِ
أَكْبَرُ" به منزله ترقي دادن مطلب است ،و البته منظور از ذكر در آن جمله نيز همان ذكر قلبي است ،كه گفتيم از نماز حاصل
ميشود.
پس گويا فرموده :نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منكر باز بدارد ،بلكه آنچه عايد تو ميكند بيش از اين حرفها است ،چون
مهمتر از نهي از فحشاء و منكر اين است كه :تو را به ياد خدا مياندازد ،و اين مهمتر است ،براي اينكه ذكر خدا بزرگترين
خيري است كه ممكن است به يك انسان برسد ،چون ذكر خدا كليد همه خيرات است ،و نهي از فحشاء و منكرات نسبت به
آن فايدهاي جزئي است.
البته اين احتمال هم هست كه مراد از" ذكر" همان اذكار زباني نماز باشد ،ولي در اين صورت باز هم جمله مذكور در معناي
ترقي است ،چون معناي آيه اين ميشود :نماز بخوان ،تا تو را از فحشاء و منكر بازدارد ،بلكه همان اذكاري كه در نماز است،
و يا خود نماز ،مهمتر از آن بازداري است ،چون بازداري مذكور يكي از آثار نيك ذكر است ،و به هر تقدير كلمه" ذكر اللَّه"
بنا بر هر دو احتمال ،مصدري است كه اضافه به مفعول خود شده ،و آن چيزي كه ذكر اللَّه از آن بزرگتر است عبارت است از
نهي از فحشاء و منكر.
مفسرين در معناي "ذكر" ،و اينكه كلمه" اللَّه" فاعل آن است ،و يا مفعول آن ،و اين كه مفضل عليه خاص است يا عام،
(يعني ذكر خدا از همه اقسام نهي از فحشاء مهمتر است ،يا بعضي از اقسام آن) اقوال و نظريههايي ديگر دارند.
بعضي « »1گفتهاند ":معنايش اين است كه :اينكه خدا به ياد بندهاش باشد ،مهمتر از
__________________________________________________
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)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
آن است كه بنده به ياد خدا باشد ،براي اينكه هر چند فرموده ":فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ" « »1ولي در اين معامله تنها بنده سود
ميبرد".
بعضي «» 7ديگر گفتهاند ":معنايش اين است كه :خدا به ياد بندهاش باشد مهمتر است از نماز بنده" بعضي « »0ديگر
گفتهاند :معنايش اين است كه :خدا به ياد بندهاش باشد از هر چيزي مهمتر است".
بعضي « »3ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه :ذكر كردن بنده ،خدا را در نماز از ساير اركان نماز مهمتر است ".بعضي
« »3ديگر گفتهاند ":ذكر كردن بنده ،خدا را در نماز مهمتر است از اينكه او را در خارج نماز ذكر كند" بعضي « »3ديگر
چنين معنا كردهاند ":كه ذكر كردن بنده ،خدا را از ساير كارهايش مهمتر است".
بعضي ديگر چنين گفتهاند :درست است كه نماز از فحشاء و منكرات نهي ميكند ،اما اينكه بنده خدا در هنگام رويارويي با
گناه به ياد خدا بيفتد كه او را از آن گناه نهي كرده مهمتر است.
بعضي « »2ديگر گفتهاند :كلمه" اكبر" از معناي برتري عاري است ،و با اينكه براي آن درست شده ،در اينجا آن را افاده
نميكند ،پس الزم نيست چيزي باشد كه ذكر اللَّه از آن مهمتر باشد ،و از اين قبيل" افعل التفضيل" ها در قرآن آمده ،كه
معناي تفضيل و برتري را نميدهد مانند آيه "ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ -آنچه نزد خدا است از لهو بهتر است" ،چون
ميدانيم لهو خوب نيست ،تا آنچه نزد خدا است خوبتر باشد.
اينها اقوال و نظريههايي است مختلف كه ما از بحث پيرامون آنها خودداري نموديم ،چون اختصار را ترجيح داديم ،و دقت در
آيه براي خواننده كافي است از بحث كردن ما ،عالوه بر اين خود خواننده ميداند كه بعضي از اين وجوه تحكم و بيهوده
حرف زدن است.
"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ" -يعني خدا ميداند آنچه را كه شما از خير و شر انجام ميدهيد ،و چون ميداند بر شما الزم است
كه مراقب او باشيد ،و از او غافل نگرديد ،و بنا بر اين جمله مورد بحث مخصوصا بنا بر قول اول مردم را تحريك و تشويق
بر مراقبت ميكند.
"وَ ال تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" بعد از آنكه در جمله" اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ" ،رسول خدا
(ص) را
__________________________________________________
)(1مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم .سوره بقره ،آيه .137
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .133
(3و  3و  3و  3و )2روح المعاني ،ج  ،73ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
مامور كرد تا از طريق تالوت قرآن دعوت و تبليغ كند ،اينك در جمله مورد بحث كيفيت دعوت را بيان ميكند ،و از مجادله
با اهل كتاب -كه اطالق آن شامل يهود و نصاري ميشود ،و مجوس و صابئين هم ملحق به آن دو ميشوند -نهي ميكند،
و ميفرمايد :با اين طوايف چند گانه مجادله مكن ،مگر به طريقي كه بهترين طريق مجادله بوده باشد ،و از آن بهتر تصور و
امكان نداشته باشد.
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و مجادله وقتي نيكو به شمار ميرود ،كه با درشتخويي و طعنه و اهانت همراه نباشد ،پس يكي از خوبيهاي مجادله اين است
كه :با نرمي و سازش همراه باشد ،و خصم را متاذي نكند كه در اين صورت مجادله داراي حسن و نيكي است ،يكي ديگر
اينكه شخص مجادله كننده از نظر فكر با طرفش نزديك باشد ،به اين معنا كه هر دو عالقهمند به روشن شدن حق باشند ،و
در نتيجه هر دو با كمك يكديگر حق را روشن سازند ،و لجاجت و عناد به خرج ندهند ،پس وقتي اين شرط با شرط اول
جمع شد ،حسن و نيكويي مجادله دو برابر ميشود ،آن وقت است كه ميتوان گفت اين مجادله بهترين مجادلهها است.
و به همين جهت وقتي مؤمنين را نهي ميكند از مجادله با اهل كتاب ،مگر آن مجادله كه احسن و بهترين طرق مجادله
باشد ،از اهل كتاب جمعي را استثناء ميكند ،و ميفرمايد مگر آن عده از اهل كتاب را كه ستم كردند.
و مراد از ستم به قرينه سياق اين است كه :آن اهل كتاب كه شما ميخواهيد با او مجادله كنيد معاند نباشد ،و نرمي و
مالطفت در سخن را حمل بر ذلت و خواري نكند ،كه در اين صورت مجادله به طريق احسن نيز فايدهاي به حال آنان ندارد،
چون هر چه بيشتر نرمي به خرج دهي ،او خيال ميكند اين نرمي از بيچارگي و ضعف تو است ،و يا ميپندارد كه ميخواهي
با اين خلق خوشت او را به دام بيندازي ،و از راه حقش به راه باطل ببري ،اين قسم افراد ظالمند ،كه مجادله هر قدر هم
احسن باشد سودي نخواهد بخشيد.
و نيز به همين جهت است كه دنبال كالم مساله نزديك شدن با ايشان را بيان كرد ،كه چطور با اهل كتاب نزديك شويد،
كه هم شما و هم ايشان در روشن كردن حق هم آهنگ شويد ،و طرف بحث شما نيز مانند خود شما عالقهمند به روشن
شدن حق شود ،و آن اين است كه نخست به ايشان بگوييد ":وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ
وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ -ما هم به آنچه به ما نازل شده ايمان داريم ،و هم به آنچه به شما نازل شده ،و ما معتقديم كه معبود ما
و شما يكي است ،و ما تسليم آن معبوديم ".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
"وَ كَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ ،فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُالءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ،وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرُونَ"
يعني اين چنين و بر اين صفت ما كتاب و قرآن را بر تو نازل كرديم ،يعني بر صفت اسالم و تسليم شدن براي خدا ،و اينكه
ساير كتابهاي آسماني و پيغمبران او را تصديق داشته باشي.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند ":معناي آيه اين است كه :همان طور كه كتاب بر موسي و عيسي نازل كرديم ،بر تو نيز
نازل كرديم كه قرآن است.
و بنا بر اين جمله" فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ  ،"...تفريعي است بر چگونگي نازل شدن قرآن ،و معنايش اين است كه :از
آنجايي كه قرآن در باره تسليم خدا شدن ،و تصديق كتب و پيامبران خدا نازل شده ،طبعا اهل كتاب هم به آن ايمان خواهند
آورد ،براي اينكه اگر ايشان به كتاب آسماني ،و پيغمبر خود ايمان آوردهاند ،به خاطر همين است كه :خواستهاند تسليم خدا
باشند ،و هر دستوري كه خدا بدهد فرمان ببرند.
البته بعضي از اينان يعني مشركين و بتپرستان نيز كساني هستند كه به اين كتاب ايمان ميآورند ،و هر كس آيات ما را
انكار كند و به آن ايمان نياورد كافر است كه همه جا و همواره ميخواهد با باطل روي حق را بپوشاند.
بعضي « »7احتمال دادهاند كه ":مراد از" الذين آتيناهم الكتاب" خود مسلمانان باشند ،و مراد از مشار اليه" هؤالء" ،اهل
كتاب بوده باشد" .ليكن اين احتمال بعيد است ،و مانند آن در بعد ،اين احتمال است كه بگوييم ضمير در" يؤمن به" به
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رسول خدا (ص) برميگردد.
اين نكته بر خواننده پوشيده نماند ،كه جمله" وَ مِنْ هؤُالءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ -و از اينان كسي است كه به آن ايمان ميآورد"
ميفهماند كه اينگونه افراد از ميان مشركين نوعي استقالل دارند.
"وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ ال تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ "كلمه" تتلوا" از ماده تالوت است ،كه به
معناي خواندن است ،چه خواندن از روي كتاب ،و چه از حفظ ،و مراد از آن در آيه مورد بحث به قرينه مقام همان اول است.
كلمه" تخطه" از ماده" خط" است ،كه به معناي نوشتن است ،كلمه" مبطلون"
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .722
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
جمع مبطل است ،و مبطل كسي را گويند كه قول باطلي را آورده باشد ،و نيز به كسي ميگويند كه حق را باطل كند ،يعني
ادعا كند كه باطل است ،از اين دو معنا معناي دوم با آيه مناسبتر است ،هر چند كه ممكن است معناي اول مراد باشد.
و ظاهر تعبير در جمله" وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا  "...اين است كه ميخواهد عادت را نفي كند ،و بفرمايد :عادت تو چنين نبوده كه
قبل از اين كتابي بخواني ،و يا بنويسي ،و آيه شريفه" فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ» ،" «1نيز بر اين معنا داللت دارد.
[احتجاج بر اثبات اينكه قرآن نازل از ناحيه خداي سبحان است]  .....ص 817 :
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بعضي « »7از مفسرين گفتهاند ":جمله مذكور ميخواهد قدرت را نفي كند ،و بفرمايد:
تو قبل از اين نميتوانستي بخواني ،و بنويسي ،ولي وجه اول با سياق حجت و استدالل سازگارتر است ،چون آيه شريفه در
مقام اقامه حجت بر حقانيت قرآن است ،و ميخواهد اثبات كند كه اين كتاب از ناحيه خدا نازل شده و در اثبات اين مدعا
كافي است كه نفي عادت از وي بشود و الزم نيست كه نفي قدرت بشود.
و اگر كلمه" تخطه" را مقيد به قيد" بيمينك" كرد ،و فرمود :تو عادت نداشتي كه كتابي را با دست خود بنويسي ،خواست تا
نوعي تمثيل آورده در نتيجه مطلب را تاكيد كرده باشد ،مثل اينكه كسي بگويد :من فالني را با چشم خود ديدم ،و يا فالن
مطلب را با اين دو گوش خود شنيدم.
و معناي آيه اين است كه :عادت تو قبل از نزول قرآن چنين نبود كه كتابي را بخواني ،و نيز اين نبود كه كتابي را با دست
خود بنويسي -خالصه تو نه مسلط بر خواندن بودي ،و نه مسلط بر نوشتن ،چون امي و بي سواد بودي -و اگر غير اين بود
يعني بر خواندن و نوشتن مسلط ميبودي ،مبطالن كه همواره ميخواهند حق را باطل معرفي كنند بهانه به دست آورده،
براستي در حقانيت دعوت تو به شك ميافتادند ،ليكن از آنجايي كه خوب نميتوانستي بخواني و بنويسي ،و سالها است كه
مردم تو را به اين صفت ميشناسند ،چون با تو معاشرت دارند ،ديگر هيچ جاي شكي برايشان باقي نميماند ،كه اين قرآن
كتاب خدا است ،و خدا آن را بر تو نازل كرده ،از بافتههاي خودت نيست ،و چنين نيست كه از كتابهاي قديمي ،داستانها و
مطالبي اقتباس كرده ،و به اين صورت درآورده باشي ،و ديگر مبطالن نميتوانند آن را ابطال نموده ،و به اين عذر اعتذار
جويند.
__________________________________________________
)(1مدتها قبل از نبوت در ميان شما زيستم .سوره يونس ،آيه .13
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .3
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
"بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ،وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ" اين آيه اعراض از مطلبي تقديري است كه
از آيه قبل استفاده ميشد ،چون بعد از آنكه تالوت و نوشتن را با هم از رسول خدا (ص) نفي كرد ،و فرمود تو نه
ميخواندي ،و نه مينوشتي ،چنين استفاده ميشد كه قرآن كتابي نيست كه جمعآوري شده و با خطوطي نوشته شده باشد،
لذا اين سؤال پيش ميآمد كه پس قرآن چيست؟ از اين سؤال تقديري و فرضي با كلمه اعراض (بل) پاسخ داده و فرموده":
بل هو -بلكه او -قرآن -آياتي است روشن ،در سينههاي كساني كه بهرهاي از علم داده شدهاند".
و در جمله" وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ" ،مراد از ظلم ،بقرينه مقام ،ظلم به آيات خدا و تكذيب آنها ،و استكبار از پذيرفتن
آنها ،از روي عناد و تعنت است.
"وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ ،قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ ،وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ" بعد از آنكه نام كتاب را برد ،و رسول
خدا (ص) را دستور داد تا آن را بر مردم بخواند ،و به سوي خدا دعوت كند ،و نيز بعد از آنكه خاطرنشان ساخت كه بعضي از
ايشان به آن ايمان ميآورند ،و بعضي كه كافر و ظالمند ايمان نميآورند ،اينك در اين آيه و دو آيه بعد اشاره ميكند به
اينكه دسته دوم اعتنايي به قرآن ندارند ،با اينكه قرآن آيت و معجزه نبوت است ،و از آن جناب معجزهاي دلخواه خود
ميخواهند ،و به پاسخ از آن ميپردازد.
پس جمله" وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ" ،همان پيشنهاد ايشان است كه چرا غير از قرآن معجزات ديگري به او
نازل نشد؟ و اين در حقيقت طعنه و تعريضي است كه به قرآن كريم زدهاند ،ميخواستهاند بگويند :قرآن معجزه نيست ،و
پيش خود خيال كردهاند كه يك فرد وقتي ميتواند پيامبر خدا باشد كه نيرويي الهي و غيبي داشته باشد ،و با آن بر هر كاري
كه بخواهد قادر باشد.
و اگر گفتند" لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ -چرا بر او نازل نشد" ،و نگفتند" لو ال ياتينا بآيات -چرا براي ما معجزاتي نميآورد؟" خواستند
نوعي استهزاء كرده باشند ،هم چنان كه در آيه "يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَالئِكَةِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ" « »1به اين
__________________________________________________
)(1هان اي كسي كه ذكر بر او نازل شده تو ديوانهاي ،چرا مالئكه را پيش ما نميآوري اگر راست ميگويي؟ .سوره حجر
آيه  3و .2
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
سخريه تصريح شده است (چون با اينكه او را ديوانه ميخوانند مع ذلك ميگويند اي كسي كه ذكر بر او نازل شده).
و جمله" قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ -بگو تنها آيات نزد خدا است" ،پاسخ از آن پندار است ،و ميفرمايد :اين طور كه شما
مي پنداريد نيست ،كه هر كس دعوي رسالت كند بايد نيرويي غيبي و الهي داشته باشد كه هر كاري دلش خواست بتواند
انجام دهد ،بلكه آيات تنها نزد خدا است ،هر وقت بخواهد و بر هر كس بخواهد و به هر نحو كه بخواهد نازل ميكند ،و در
قدرت بر نازل كردن آن هيچ كس شريك او نيست ،پس يك فرد پيغمبر هم هيچ اختياري و قدرتي ندارد ،مگر آنكه خدا
بخواهد.
آن گاه در بيان همين معنا اضافه فرمود كه پيغمبر جز انذار هيچ پستي ندارد ،تنها وظيفه او انذار است و بس (وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ
مُبِينٌ) ".أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلي عَلَيْهِمْ"...
اين آيه زمينه چيني ميكند براي پاسخ از تعريض و طعنهاي كه به قرآن زدند ،كه قرآن آيت نيست ،و استفهام در آن
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انكاري ،و خطاب در آن به رسول خدا (ص) است ،ميفرمايد :آيا براي آنان كافي نيست معجزه بودن اين كتاب كه برايشان
خوانده ميشود؟ و ايشان آن را با دو گوش خود ميشنوند ،و معجزه بودنش را به حس درمييابند؟
عالوه بر اين سرشار از رحمت و تذكر براي مؤمنين است؟.
"قُلْ كَفي بِاللَّهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ شَهِيداً"...
در اين جمله به رسول خدا (ص) تلقين ميكند كه اين طور جوابشان بده ،و بگو كه خداي سبحان بين من و شما در مساله
مورد نزاع يعني مساله رسالتم گواه است ،چون در كتابي كه بر من نازل كرده بر رسالتم شهادت داده ،و او خدايي است كه
آنچه در آسمانها و زمين است ميداند ،بدون اينكه چيزي از او پوشيده باشد ،و همين شهادت او ،در داللت بر صدق دعوي
من كافي است.
با اين حال ديگر نميتوانند بگويند قرآن كالم خدا نيست ،چون خداي تعالي قبال چند بار در قرآنش عرب را تحدي كرد كه
اگر مي پنداريد اين كتاب كالم خدا نيست ،همه دست به دست هم دهيد ،و يك سوره مثل آن را بياوريد ،بنا بر اين جمله
مورد بحث ديگر صرف دعوي و يا كالمي خطابي نيست ،بلكه بياني است استداللي ،و حجتي است قاطع ،بر دعوي آن
جناب.
در جمله" وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ" ،خسران را
ترجمه الميزان ،ج ،13ص713 :
منحصر در كفار ميكند ،به خاطر اينكه به خدا و كتاب او ايمان نميآورند ،با اينكه در آن بر رسالت او شهادت داده كفر
ميورزند ،و به خاطر كفر به خداي حق قهرا به باطل ايمان ميآورند ،و در نتيجه در ايمانشان خاسر و بي بهره ميشوند.
"وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَوْ ال أَجَلٌ مُسَمًّي لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَ لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" اينكه ميفرمايد :از تو عذاب
فوري ميخواهند ،اشاره است به كالم ايشان كه مانند گذشتگان خود ميگفتند ":ائْتِنا بِعَذابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ-
براي ما بياور آن عذاب خدا را اگر از راستگوياني" و اين پيشنهاد ،و شتاب كردن نسبت به عذاب را خداي تعالي در جاي
ديگر نيز از ايشان حكايت كرده ،و فرموده ":وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلي أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ" «».1
و مراد از" أَجَلٌ مُسَمًّي" همان اجلي است كه خداوند براي يك يك بني آدم مقدر كرد ،و همان روزي كه آدم را به زمين
فرستاده به او و ذريهاش فرمود ":وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ" « ،»7و نيز فرمود ":وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ،فَإِذا جاءَ
أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ" «».0
و اين عذابي كه اجل معين جلو آن را گرفته ،آن عذابي است كه به كيفر همه اعمال زشتشان مستحق شدند ،چيزي كه
هست اجل ميان آنان و آن عذاب حائل شده ،هم چنان كه در جاي ديگر كالم بي نظيرش فرموده ":وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو
الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا" «».3
اين آيات با آيات ديگري كه حكايت ميكند از فرستادن عذاب به محض تقاضاي
__________________________________________________
)(1و اگر ما عذاب را از ايشان تا مدتي معين تاخير بيندازيم ،خواهند گفت :پس چرا نياورد.
سوره هود ،آيه .2
)(2به زمين برويد كه براي شما در زمين مدتي مقرر ،و بهرهاي است تا مدتي معين .سوره بقره ،آيه .03
)(3براي هر امتي اجل معيني است ،همين كه اجلشان رسيد ديگر نه ميتوانند عقبش اندازند و نه جلو .سوره اعراف ،آيه
.03
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)(4پروردگار تو آمرزنده ،و صاحب رحمت است ،اگر ميخواست كفار را به كردههايشان مؤاخذه كند ،عذابشان را پيش
ميانداخت ،و ليكن آنان وعدهگاهي دارند ،كه در آن وعدهگاه غير از خدا پناهي نمييابند .سوره كهف ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص711 :
آن ،منافات ندارد مانند آيه" وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ" «».1
"يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ"...
تكرار كلمه" يَسْتَعْجِلُونَكَ" براي اين است كه بر كمال جهل و ناداني كفار و تباهي فهمشان داللت كند ،و بفهماند كه
استعجال آنان ،استعجال به امري است كه به طور قطع خواهد آمد ،و به هيچ وجه دروغ نميشود ،چون كيفر اعمالشان است.
و كيفر اعمال از صاحب عمل جدا شدني نيست.
كلمه" يغشيهم" از" غشاوت "و" غشايت" است ،و اين دو كلمه به معناي پوشاندن به طور احاطه است ،و" يوم "در
جمله" يَوْمَ يَغْشاهُمُ" ،ظرف براي كلمه" محيطة" است ،و بقيه الفاظ آيه روشن است.
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه ":إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"]  .....ص: 211
اشاره
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در مجمع البيان در ذيل آيه" وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ "ميگويد :واحدي به سند خود از جابر روايت كرده كه گفت :رسول خدا
(ص) اين آيه را تالوت كرد ،و سپس فرمود :منظور از" عالمون" ،آن كساني هستند كه وظايف را از خدا الهام ميگيرند و به
طاعات او عمل و از سخط او اجتناب ميكنند «».7
و در همان كتاب در ذيل آيه" إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ" ،ميگويد:
انس بن مالك از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود :كسي كه نمازش او را از فحشاء و منكر باز ندارد ،جز دورتر شدن
از خدا اثري برايش ندارد «».0
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از عمران بن حصين ،و ابن مسعود ،و ابن عباس ،و ابن عمر ،از رسول خدا (ص) روايت
كرده « ،»3و نيز قمي در تفسير خود آن را از آن حضرت (نام آن حضرت را نبرده) بدون ذكر سند ،روايت كرده «».3
و نيز در مجمع البيان از رسول خدا (ص) روايت كرده كه
__________________________________________________
)(1جلو ما را از فرستادن آيات نگرفت مگر اينكه در گذشتگان ايشان آياتي فرستاديم و ايشان ايمان نياوردند و عذاب بر
آنان نازل شد اگر براي اينها نيز آيت بفرستيم نيز ايمان نخواهند آورد در نتيجه هالك ميشوند .سوره اسراء ،آيه 59.
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .723
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]723
)(4الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
)(5تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص717 :
فرموده ":ال صالة لمن لم يطع الصالة و طاعة الصالة ان تنتهي عن الفحشاء و المنكر -نماز نيست نماز كسي كه نماز خود
را اطاعت نميكند ،و اطاعت نماز اين است كه از فحشاء و منكر دست بردارد" «».1
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[چند روايت حاكي از اينكه مراد از" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" ائمه (عليهم السالم) هستند و در باره شان نزول آيه ":أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ  ..... ]"...ص 863 :

و در كافي به سند خود از عبدي از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ" ،فرمود :منظور از اينان كه علم داده شدهاند ،ائمهاند «».7
مؤلف :اين معنا در كافي « »0و در بصائر الدرجات « »3به چند طريق روايت شده ،و منظور در همه آنها تطبيق كلي بر فرد
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مؤلف :اين روايت را صاحب الدر المنثور نيز از ابن مسعود و غير او آورده «».7
و نيز در همان كتاب است كه انس روايت كرده كه جواني از انصار نمازهاي خود را با رسول خدا (ص) ميخواند ،و در عين
حال مرتكب فحشاء هم ميشد اين خبر به رسول خدا (ص) رسيد ،فرمود نماز او روزي او را از فحشاء باز خواهد داشت
«».0
و نيز در همان كتاب است كه علماي اماميه از امام صادق (ع) روايت كردهاند ،كه فرمود :هر كه دوست ميدارد بداند نمازش
قبول شده يا نه ،به خود بنگرد ،كه آيا نمازش او را از فحشاء و منكر بازميدارد يا نه؟ به همان مقدار كه بازش ميدارد قبول
شده «».3
و در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" ميگويد :در روايت ابي الجارود از امام باقر (ع) آمده كه آن جناب در
معناي اين جمله ميفرمود :يعني ،اينكه خدا به ياد نمازگزاران است مهمتر است از اينكه نمازگزاران از او ياد ميكنند ،مگر
نشنيدي كه فرمود:
"فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -مرا به ياد آوريد تا شما را به ياد آورم"؟ «».3
مؤلف :اين يكي از همان چند معنايي است كه در ذيل آيه شريفه نقل كرديم.
و در تفسير نور الثقلين از مجمع البيان نقل كرده كه گفته است :اصحاب ما اماميه از امام صادق (ع) روايت كردهاند ،كه
فرمود :منظور از" ذكر اللَّه "ياد خدا است ،در هنگام برخورد به حالل و حرام او( ،يعني در برابر حاللش شكر گفتن ،و از
حرامش پرهيز كردن) «».3
و در همان كتاب از معاذ بن جبل روايت كرده كه گفت :من از رسول خدا (ص) پرسيدم كدام يك از اعمال محبوبترين
عمل نزد خدا است؟ فرمود:
اينكه بميري در حالي كه زبانت از ذكر خداي عز و جل تر باشد «».2
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .722
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .723
)(5تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
(6و )2تفسير نور الثقلين ،ج  ،3ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،13ص710 :
و نيز در همان كتاب است كه رسول خدا (ص) به معاذ فرمود:
اي معاذ سابقين كساني هستند كه شبها را با ذكر خدا زنده ميدارند ،و كسي كه دوست دارد در باغهاي بهشت گردش كند،
زياد ذكر خداي عز و جل بگويد «».1
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[سوره العنكبوت ( :)82آيات  51تا  ..... ]11ص 865 :
اشاره

يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ( )33كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ ( )32وَ الَّذِينَ آمَنُوا َو
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ( )32الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلي
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ( )32وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ()33
ترجمه آيات  .....ص 865 :
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بارز آن است ،به دليل اينكه در روايت بعدي خواهيد ديد كه آيه را منحصر در ائمه ندانستهاند.
و در بصائر الدرجات به سند خود از بريد بن معاويه ،از امام باقر (ع) روايت كرده كه گفت :من از آن جناب معناي آيه" بَلْ هُوَ
آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" را پرسيدم ،فرمود :شماييد آن كساني كه علم داده شدهاند ،شما نباشيد چه كسي
ممكن است باشد؟ «».3
و در الدر المنثور است كه :اسماعيلي در معجم خود ،و ابن مردويه از طريق يحيي بن جعده ،از ابي هريره روايت كردهاند كه
گفت :مردمي از اصحاب رسول خدا (ص) از تورات چيزهايي مينوشتند اين خبر به رسول خدا (ص) رسيد ،فرمود:
احمقترين احمقان ،و گمراهترين گمراهان ،مردمي هستند كه از كتابي كه خداوند بر پيغمبرشان نازل كرده ،رويگردان
شوند ،و عالقمند به كتابي شوند كه خدا بر غير پيغمبر آنان نازل كرده و براي امتي غير از آنان فرستاده ،در همين جريان بود
كه آيه شريفه" أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلي عَلَيْهِمْ  "...نازل شد «».3
و در همان كتاب است كه ابن عساكر ،از ابي مليكه روايت كرده كه گفت :عبد اللَّه بن عامر بن كريز هديهاي براي عايشه
فرستاد ،عايشه خيال كرد فرستنده آن عبد اللَّه عمر است ،لذا هديه را برگردانيد ،و گفت :اين پسر عمر قرآن كريم را رها
كرده ،و كتابهاي ديگر را تتبع ميكند ،با اينكه خداي تعالي فرمود ":أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلي عَلَيْهِمْ"
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص .137
(2و )0اصول كافي ،ج  ،1ص .132
(4و )3بصائر الدرجات ،ص .733
)(6الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص713 :
اطرافيان به او گفتند :هديه از عبد اللَّه بن عامر است ،آن وقت هديه را پذيرفت «».1
از ظاهر دو روايت و مخصوصا روايت اخير برميآيد كه آيه شريفه در باره بعضي از صحابه نازل شده ،ولي سياق آيه با اين
حرف نميسازد.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص713 :
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اي بندگان من كه ايمان آوردهايد به درستي كه زمين من پهناور است پس تنها مرا عبادت كنيد ().33
هر نفسي مرگ را خواهد چشيد و سپس به سوي ما بازگشت ميكنيد ().32
و كساني كه ايمان آورده و عمل صالح ميكنند ما در غرفههاي بهشتي منزلشان ميدهيم غرفههايي كه از پايين آن نهرها
جاري است و ايشان هميشه در آن خواهند بود و چقدر خوب است پاداش اهل عمل ().32
يعني كساني كه صبر كرده و بر پروردگار خود توكل ميكنند ().32
و چه بسيار جنبدهاي كه نميتواند رزق خود را تامين كند خدا آنها را و شما را روزي ميدهد و او شنواي دانا است ().33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص713 :
بيان آيات [امر و تحريض به مهاجرت (از سرزميني كه در آن نميتوان خدا را عبادت كرد) و صبر كردن بر مشكالت هجرت و
نگران نبودن از بابت رزق و معيشت]  .....ص 861 :
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بعد از آنكه سخن را در توبيخ مرتدين از دين خود ،و كساني كه از ترس فتنه از دين برگشتند به پايان رسانيد ،روي سخن را
متوجه وضع بقيه مؤمنان نمود ،كه مشركين آنان را در مكه ناتوان كردند ،و تهديد به فتنه و عذابشان نمودند ،ايشان را
دستور ميدهد صبر كنند ،و بر خداي تعالي توكل كنند ،و اگر امر دينداري بر ايشان مشكل شد ،و نتوانستند در وطن
واجبات ديني را اقامه كنند ،از وطن چشم پوشيده مهاجرت نمايند ،و در باره معيشت خود نگراني نداشته باشند ،زيرا رزق
همه بندگان به عهده خدا است ،و او روزيشان را ميدهد ،اگر مهاجرت بكنند ،هم چنان كه در وطن روزيشان ميداد.
"يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ"
در اين آيه خطاب را متوجه به مؤمنين كرده ،آن مؤمنيني كه در سرزمين كفر قرار دارند ،و نميتوانند تظاهر به دينداري
كنند ،و دين حق را آشكار ساخته و به سنتهاي آن عمل كنند ،دليل بر اين معنا ذيل آيه است.
آنچه از سياق برميآيد مقصود از كلمه" ارض" در جمله" إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ"
 ،همه كره زمين است ،كه ما بر پشت آن قرار گرفته ،و زندگي ميكنيم ،و اگر فرموده :زمين من فراخ است ،براي اين است
كه :بفهماند زمين ملك اوست ،و بندگي بندگان هر جا كه باشد براي او فرقي ندارد ،و فراخ بودن زمين كنايه است از اينكه
در هر جاي زمين از دين حق و عمل به آن جلوگيري شد ،نواحي ديگر آن در اختيار شماست ،بدون اينكه در آن نواحي شما
را از دين داري جلوگيري كنند ،پس عبادت خداي يكتا به هر حال ممتنع و محال نيست.
در جمله" فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ"
 ،دو بار حرف فاء آمده ،كه اولي آنها فاي تفريع است ،كه مطلب را متفرع بر وسعت زمين نموده ،ميفرمايد حاال كه زمين
وسيع است پس مرا بپرستيد ،و فاي دوم فاي جزاء است ،براي شرطي كه حذف شده چون كالم بر آن داللت ميكرده.
و ظاهرا اينكه كلمه" اياي" را جلوتر آورد ،و فرمود :پس مرا بپرستيد ،براي اين است كه انحصار را برساند ،و به اصطالح
ادبي قصر قلب به كار برد ،و معناي آيه اين ميشود كه غير مرا نپرستيد ،بلكه مرا بپرستيد ،و جمله "فاعبدون" ،قائم مقام
جزاء است -،كه خواننده با خواندن معناي آيه متوجه آن ميشود-.
حاصل معناي آيه اين است كه :زمين من فراخ است ،اگر پرستش من براي شما در ترجمه الميزان ،ج ،13ص712 :
يك ناحيه آن غير ممكن شد ،در ساير نواحي آن براي عبادت من جا هست ،پس حال كه چنين است ،مرا به تنهايي
بپرستيد ،و غير مرا نپرستيد ،پس اگر ممكنتان نشد كه مرا در قطعهاي از آن بپرستيد ،به ساير نواحي آن سفر كنيد ،و در آن
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جا مرا به تنهايي بپرستيد.
"كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ" اين آيه شريفه امر سابق را كه ميفرمود ":فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ"
تاكيد ميكند ،و در عين حال زمينه را براي آيه بعد كه ميفرمايد ":الَّذِينَ صَبَرُوا  ،"...آماده ميسازد.
و جمله" كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ" ،از باب استعاره به كنايه است (گويا مرگ را تشبيه كرده به چيزي كه چشيدني باشد آن
گاه حكم كرده به اينكه اين چشيدني را همه خواهند چشيد و خالصه مرگ عمومي است) و مراد اين است كه هر كس به
زودي و به طور قطع خواهد مرد ،و اگر دنباله آن فرمود ":ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ -سپس به سوي ما برميگرديد" ،اين التفات از"
متكلم وحده" به" متكلم مع الغير" به خاطر اين است كه عظمت رجوع به خدا را برساند.
و حاصل معناي آيه اين ميشود كه :زندگي دنيا جز ايامي ناچيز نيست ،و مرگ دنبال سر است ،و دنبال آن رجوع به سوي ما
براي حساب ،پس زينت و جلوه زندگي دنيا كه يك زينت فاني است شما را از آمادگي براي لقاي خدا باز ندارد ،و آن آمادگي
اين است كه به خدا ايمان بياوريد ،و عمل صالح كنيد ،كه سعادت ابدي دارد و محروميت از او شقاوت و هالكت دائمي دارد.
"وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً"...
اين آيه اجر ايمان و عمل صالح را بيان ميكند ،البته اجر بعد از مرگ و بازگشت به خدا ،و با اين بيان بندگان خدا و مؤمنين
را تشويق به صبر در راه او ،و توكل بر او ميكند ،و جمل" لنبوئنهم" از مصدر" نبوئة" است ،كه به معناي جاي دادن ،و
منزل دادن كسي است براي هميشه ،و كلمه" غرف" جمع" غرفه" است ،كه به معناي خانه بسيار زيبايي است كه در
بلندي قرار داشته باشد.
خداي تعالي در اين آيه نخست پاداش آنهايي را كه ايمان آورده ،و عمل صالح كردهاند ،بيان ميكند ،و سپس آنان را عامل
ميخواند ،و ميفرمايد ":وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ -چه خوب است پاداش عامالن" ،آن گاه همين عامالن را تفسير ميكند به"
الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -كساني كه صبر ميكنند ،و بر پروردگار خود توكل مينمايند" و با اين بيان صبر و توكل
را دو تا از خصايص مؤمنين دانسته ،و با اين اشارهها فهمانده است كه مؤمن
ترجمه الميزان ،ج ،13ص712 :
وقتي كه در راه خدا صبر كند ،و بر خدا توكل نمايد ،از ايمان خود راضي ميشود ،پس بر هر مؤمن است ،كه تا آنجا كه
راهي براي دينداري خود مييابد ،دينداري را از دست نداده ،بر هر اذيت و جفايي صبر كند ،و چون كارد به استخوانش
رسيد ،و ديگر نتوانست مراسم ديني خود را در وطن خود به پاي دارد ،آن وقت بايد از وطن بيرون شده و به سرزميني ديگر
مهاجرت كند ،و بر دشواري و تعب و رنج غربت نيز صبر كند.
"الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "اين جمله بيانگر اوصاف عامالن است ،نكتهاي كه در اينجا تذكرش الزم است ،اين
است كه :هر چند صبر عمومي است ،و شامل صبر بر مصيبت ،و صبر بر اطاعت خدا ،و صبر بر ترك معصيت او ميشود ،و
ليكن مورد آيه صبر بر مصيبت است ،چون مناسب با حال مؤمنيني كه در مكه در چنگ مشركين قرار گرفته بودند ،و به
حكم اين آيات مامور به هجرت شده بودند ،صبر بر مصيبت است.
"وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ ،وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" كلمه" كاين" بسياري هر چيزي را ميرساند ،و
به معناي" چه بسيار" است و منظور از حمل رزق ،ذخيره كردن آن است ،همان طور كه انسانها و بعضي از حيوانات مانند
مورچه و موش و زنبور عسل رزق خود را ذخيره ميكنند.
در اين آيه شريفه مؤمنين را دلخوشي و دلگرمي ميدهد ،تا اگر خواستند در راه خدا مهاجرت كنند از جهت رزق نگراني
نداشته باشند ،و بدانند هر جا باشند خدا رزقشان را در آنجا ميدهد ،و يقين داشته باشند كه از گرسنگي نخواهند مرد ،و
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بدانند كه رازقشان پروردگارشان است ،نه آب و خاكشان ،و به اين منظور ميفرمايد :چه بسيار از جنبدگانند كه رزق خود را
ذخيره نميكنند ،بلكه خدا روز به روز رزقشان را ميرساند ،شما انسانها نيز هر چند كه ذخيره ميكنيد ،ولي بايد بدانيد كه
روزي دهنده شما خدا است ،و او شنوا و داناست.
در اينكه دو نام بزرگ از اسامي خدا در خاتمه آيه قرار گرفته ،اشاره است به برهان بر مضمون آيه ،چون مضمون آيه اين بود
كه انسان و ساير حيوانات محتاج به رزقند ،و رزق خود را به زبان حاجت (نه زبان سر) از خدا ميخواهند ،و خدا حاجتشان را
برآورده ميسازد ،براي اينكه او هم داناي به حوائج خلق خويش است ،و هم شنواي حاجت آنان است ،پس به مقتضاي اين
دو اسم آنان را روزي ميدهد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص712 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات ":أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً  "...و" كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ" و" كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا
 ..... ]"...ص 862 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در تفسير قمي و در روايت ابي الجارود ،از امام باقر (ع) آمده ،كه در ذيل آيه" يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ"
 ،ميفرمود :هرگز ملوك ستمگر و فاسق را اطاعت مكنيد ،و اگر ترسيديد كه شما را از دينداريتان جلوگيري كنند ،زمين من
فراخ است ،از سرزميني كه زير سلطه آن فاسق است ،بيرون شويد ،و در همين معنا است كه خداي تعالي ميفرمايد ":فِيمَ
كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ -در چه حالي بوديد ،گفتند در زمين زير دست ستمگران بوديم" ميفرمايد" أَ لَمْ تَكُنْ
أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها -آيا زمين خدا فراخ نبود كه در آن مهاجرت كنيد ،و نقل مكان دهيد" «».1
و در مجمع البيان از امام ابو عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه فرمود :معناي آيه اين است كه وقتي در زمين خدا عصيان ميشود،
و تو در آن سرزمين زندگي ميكني ،از آنجا بيرون شو و به جاي ديگر نقل مكان كن «».7
و در عيون به سند خود از حضرت رضا (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :وقتي آيه" إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ
مَيِّتُونَ" نازل شد ،من عرضه داشتم :پروردگارا آيا همه خاليق تا آخرين نفر ميميرند؟ و انبياء باقي ميمانند؟ در جوابم اين
آيه نازل شد ":كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ" «».0
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از ابن مردويه ،از علي (ع) روايت كرده ،ولي متن روايتش بي اشكال نيست ،براي اينكه
جمله" إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" صريحا ميگويد :تو هم ميميري ،انبياي گذشته را هم كه آن جناب ميدانست مردهاند،
ديگر جاي اين سؤال نيست كه بپرسد آيا همه مردم ميميرند ،و انبياء باقي ميمانند؟ تا در پاسخش آيه نازل شود ،كه" كُلُّ
نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ -هر كسي چشنده مرگ خواهد بود" «».3
و در مجمع البيان از عطاء از ابن عمر روايت كرده كه گفت :من با رسول خدا (ص) به گردش رفتيم ،تا به چار ديواري
بعضي از انصار رسيديم ،رسول خدا
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .131
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]721
)(3عيون ،ج  ،7ص  ،07حديث .31
)(4الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص773 :
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(ص)خرماهاي ريخته را جمع ميكرد و ميخورد ،پس به من فرمود :اي پسر عمر! چرا نميخوري؟ عرضه داشتم ميل ندارم،
فرمود ولي من ميل دارم چون امروز صبح چهارمين روزي بود كه غذا نخورده بودم ،با اينكه اگر ميخواستم و دعا ميكردم
كه خدا مانند ثروت كسري و قيصر را به من بدهد هر آينه ميداد ،ولي نخواستم ،و در مقابل من كساني خواهند بود و تو
آنها را ديدار خواهي كرد كه روزي يك سال خود را زير سر ميگذارند ،و ذخيره ميكنند ،به خاطر اينكه نصيبشان كم است،
ابن عمر ميگويد :به خدا سوگند از آن جا برنخاستيم ،تا اينكه آيه" وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ ،وَ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" نازل شد «».1
در الدر المنثور هم اين روايت را نقل كرده « ،»7و سپس در سند آن ايراد گرفته .و عالوه بر ضعف سند ،اصال مضمونش با
واقع شدن آيه در سياق آيات قبلش نميسازد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .721
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص771 :
[سوره العنكبوت ( :)82آيات  16تا  ..... ]12ص 886 :

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّي يُؤْفَكُونَ )(61اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَ ْ
ن
يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( )37وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَ ( )30وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ
كانُوا يَعْلَمُونَ ( )33فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَي الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ ()33
لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( )33أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ( )32وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً
لِلْكافِرِينَ ( )32وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ()32
ترجمه آيات  .....ص 886 :

و اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريد و چه كسي آفتاب و ماه را به فرمان خود درآورده قطعا ميگويند
اللَّه با اين حال از خداپرستي يك جا برگردانده ميشوند ().31
اين خدا است كه روزي را براي هر يك از بندگانش كه بخواهد فراخ و براي هر كس كه بخواهد تنگ ميكند كه خدا به هر
چيزي داناست ().37
ترجمه الميزان ،ج ،13ص777 :
و اگر از ايشان بپرسي چه كسي از آسمان آبي چنان ميفرستد و زمين را بعد از مردنش زنده ميكند حتما خواهند گفت اللَّه،
تو بگو الحمد للَّه ،اما بيشترشان تعقل نميكنند ().30
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اشاره
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و اين زندگي دنيا چيزي جز لهو و بازي نيست و به درستي كه زندگي حقيقي ،آخرت است اگر بناي فهميدن داشته باشند
().33
پس چون به كشتي سوار شوند خدا را همي خوانند و دين را خالص براي او دانند اما همين كه ايشان را نجات داده و به
خشكي ميرساند باز هم شرك ميورزند ().33
تا نعمتهاي ما را كه به ايشان دادهايم كفران كنند ،باشد و هر چه ميخواهند بهرهگيري بكنند كه به زودي ميدانند كه چه
كردند ().33
آيا نديدند كه ما حرمي ايمن قرار داديم كه همواره در آن جا از نعمت امنيت برخوردار بودند با اينكه اقوام ديگر كه پيرامون
ايشانند همه روزه مورد دستبرد دشمنند؟ آيا به باطل ميگروند و به نعمت خدا كفران ميورزند ().32
كيست ستمكارتر از كسي كه بر خدا به دروغ افتراء بندد و يا حق را بعد از آمدنش تكذيب كند آيا در جهنم جايي براي كفار
نيست ().32
و كساني كه در اقامه دين ما مجاهده ميكنند ما به سوي راههاي خود هدايتشان ميكنيم و خدا همواره با نيكوكاران است
().32
بيان آيات  .....ص 888 :
اشاره

[ضد و نقيضها در اعتقادات مشركين در باره خالق و مدبر عالم]  .....ص 888 :

در اين آيات ضد و نقيض گوييهاي مشركين را كه در عقايد دارند ،و در فصل سابق صحيح آن عقايد به مؤمنين عرضه
شد ،و به آن ايمان آوردهاند ،ذكر ميكند ،و آن تناقضات اين است كه :مشركين اعتراف دارند كه آفريدگار آسمانها و زمين و
مدبر آفتاب و ماه -كه مدار ارزاق بر وجود آن دو است -خداي سبحان است ،و نيز اعتراف دارند كه تنها كسي كه آب را از
آسمان ميفرستد ،و زمين را بعد از مردنش دوباره زنده ميكند ،خداي عز و جل است ،و در
ترجمه الميزان ،ج ،13ص770 :
عين حال غير خدا را ميپرستند ،و از آنها رزق ميخواهند ،و با اينكه وقتي سوار كشتي ميشوند خدا را ميخوانند ،و خدا را
ميپرستند ،ولي همين كه از خطر دريا نجاتشان داد ،دوباره پرستش غير خدا را از سر ميگيرند ،و با اينكه شهر مكه حرم
امني است كه خدا در اختيارشان گذاشته ،و اين نعمت بزرگ را به ايشان ارزاني داشته ،در همين شهر به باطل ايمان
ميآورند ،و حق را انكار ،و نعمت خدا را كفران ميكنند.
اين نكته را هم بگوييم كه آخرين آيه سوره يعني آيه" وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا" ،مناسب با همان آيات اول
سوره است ،كه ميفرمود ":الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ ،تا آنجا كه ميفرمود :وَ مَنْ جاهَدَ
فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ...".
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در اين آيات خطاب از مؤمنين به رسول خدا (ص) برگشته ،ولي در معنا ،خطابي است عام ،كه همه انسانها را شامل ميشود،
هر چند از نظر لفظ مخصوص به رسول خدا (ص) است ،براي اينكه حجتهايي كه در آن ذكر شده شامل همه انسانها
است.
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[توضيح اينكه زندگي دنيا لهو و لعب و زندگي آخرت حيات واقعي است]  .....ص 881 :

"وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ ،لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" كلمه "لهو" ،به معناي هر چيز و هر
كار بيهودهاي است كه انسان را از كار مهم و مفيدش باز بدارد ،و به خود مشغول سازد ،بنا بر اين يكي از مصاديق لهو،
زندگي مادي دنياست ،براي اينكه آدمي را با زرق و برق خود و آرايش فاني و فريبنده خود از زندگي باقي و دائمي
بازميدارد ،و به خود مشغول و سرگرم ميكند.
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"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّي يُؤْفَكُونَ" در اين آيه به دو مساله
خلقت و تدبير پرداخته ،و هر دو را به خدا نسبت داده است ،خلقت آسمانها و زمين راجع به ايجاد است ،و تسخير آفتاب و ماه
كه به خاطر ما حاالت گوناگون به خود ميگيرند ،طلوع و غروب كرده ،و دور و نزديك ميشوند ،مربوط است به تدبير او،
چون پيدايش ارزاق انسانها و ساير حيوانات ،همه ناشي از تدبير آفتاب و ماه است ،و اين خلقت و تدبير از يكديگر جدا شدني
و قابل انفكاك نيستند ،پس كسي كه اعتراف دارد كه خلقت آسمانها و زمين مستند به خدا است ،ناگزير بايد اعتراف كند كه
تدبير نيز از اوست.
و وقتي خداي تعالي به تنهايي خالق باشد ،و تدبير آسمانها و به دنبال آن تدبير زمين ،و به دنبال آن پديد آوردن ارزاق ،تنها
به دست او باشد ،الزم است او تنها كسي باشد كه به منظور رساندن رزق ،و ساير تدابيرش پرستش شود ،و اين حوائج را
تنها از او بخواهند ،پس اين عجب است كه انسانهايي خدا را كنار گذاشته و از غير خدا رزق بخواهند ،از كسي و چيزي كه
مالك هيچ چيز نيست ،جمله" فَأَنَّي يُؤْفَكُونَ" ،اشاره به همين تعجب است ،يعني وقتي خلقت و تدبير آفتاب و ماه مستند به
خدا است ،پس چگونه اين مشركين در دعاي خود متوجه غير خدا ميشوند ،و بتها را ميپرستند؟
"اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ،إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" در اين آيه به آنچه در آيه قبلي اشاره كرده بود
تصريح ميكند و كلمه" يقدر" از ماده (قدر) است كه به معناي تنگ گرفتن ،در مقابل" بسط" كه به معناي گشايش دادن
است و در آيه مورد بحث منظور معناي اين كلمه نيست .بلكه منظور الزمه معنا است يعني توسعه ،و اگر
ترجمه الميزان ،ج ،13ص773 :
در جمله" إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" با اينكه ميتوانست ضمير بياورد و بفرمايد ":انه بكل شيء عليم" ضمير نياورد و اسم"
اللَّه" را آورد ،براي اين است كه بر علت حكم داللت كند و چنين معنا دهد كه او بر همه چيز داناست براي اينكه" اللَّه"
است.
و معناي آيه اين است كه :خداوند رزق را بر هر كس بخواهد توسعه ميدهد و بر هر كس بخواهد تنگ ميگيرد و
نميخواهد مگر بر طبق مصلحت براي اينكه او به هر چيزي داناست ،چون اللَّه است كه جامع تمامي صفات كمال است.
"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها ...ال يَعْقِلُونَ" مراد از احياي زمين بعد از مردن آن،
روياندن گياهان در بهار ،بعد از مردن آنها در زمستان است.
"قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ "-يعني خدا را در برابر اينكه حجت را بر دشمنان تمام كرد ،و مجبورشان كرد كه اعتراف كنند به اينكه
مدبر امور خلقت نيز خداست ،حمد بگو ،چون با اين تماميت حجت ديگر چارهاي ندارند جز اينكه تنها خدا را بپرستند ،و
بتها و ارباب آنها را رها كنند.
"بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَ" -يعني بيشترشان در آيات خدا تدبر نميكنند ،و عقل خود را قاضي و حاكم نميكنند ،تا خدا را
بشناسند ،و حق را از باطل تميز دهند ،پس معناي جمله" ال يعقلون" ،اين شد كه آن طور كه سزاوار است تعقل نميكنند.
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و كلمه" لعب" ،به معناي كار و يا كارهاي منظمي است با نظم خيالي و براي غرض خيالي مثل بازيهاي بچهها ،زندگي دنيا
همان طور كه به اعتباري لهو است ،همين طور لعب نيز هست ،براي اينكه فاني و زودگذر است ،هم چنان كه بازيها اين
طورند ،عدهاي بچه با حرص و شور و هيجان عجيبي يك بازي را شروع ميكنند ،و خيلي زود از آن سير شده و از هم جدا
ميشوند.
و نيز همان طور كه بچهها بر سر بازي داد و فرياد راه مياندازند ،و پنجه بر روي هم ترجمه الميزان ،ج ،13ص773 :
ميكشند ،با اينكه آنچه بر سر آن نزاع ميكنند جز وهم و خيال چيزي نيست ،مردم نيز بر سر امور دنيوي با يكديگر
ميجنگند ،با اينكه آنچه اين ستمگران بر سر آن تكالب ميكنند ،از قبيل اموال ،همسران ،فرزندان ،مناصب ،مقامها،
رياستها ،مولويت ها ،خدمتگزاران ،ياران ،و امثال آن چيزي جز اوهام نيستند ،و در حقيقت سرابي هستند كه از دور آب به نظر
ميرسد ،و انسان منافع مذكور را مالك نميشود ،مگر در ظرف وهم و خيال.
به خالف زندگي آخرت ،كه انسان در آن عالم با كماالت واقعي كه خود از راه ايمان و عمل صالح كسب كرده زندگي
ميكند ،و مهمي است كه اشتغال به آن آدمي را از منافعي بازنميدارد ،چون غير از آن كماالت واقعي واقعيت ديگري
نيست ،و جدي است ،كه لعب و لهو و تاثيم در آن راه ندارد ،بقايي است كه فنايي با آن نيست ،لذتي است كه با الم آميخته
نيست ،سعادتي است كه شقاوتي در پي ندارد ،پس آخرت حياتي است واقعي ،و به حقيقت معناي كلمه ،و اين است معناي
اينكه خداي تعالي ميفرمايد ":وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ".
در اين آيه شريفه به طوري كه مالحظه ميفرماييد زندگي دنيا را منحصر در لهو و لعب كرده ،و با كلمه" هذه -اين زندگي
دنيا" آن را تحقير نمود ،و زندگي آخرت را منحصر در حيوان يعني زندگي واقعي كرده ،و اين انحصار را با ادوات تاكيدي
چون حرف" ان" و حرف" الم" و ضمير فصل" هي" ،و آوردن مطلب را با جمله اسميه ،تاكيد نموده است.
"لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" -يعني اگر مردمي دانا بودند ميدانستند كه مطلب از همين قرار است كه ما گفتيم.
"فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَي الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ" فاي تفريعي كه در اول آيه آمده
مطلب مذكور آيه را نتيجه مطلبي كرده كه از آيات سابق استفاده ميشود ،چون از آيات سابق برميآيد كه مشركين در
شرك خود به خدا دروغ بستهاند ،و بيشترشان تعقل نميكنند ،در اين آيه ميفرمايد :حال كه اينان به خدا دروغ ميبندند ،و
از عبادت خدا به عبادت غير خدا ميگرايند ،و بيشترشان تعقل نميكنند ،و در اعتراف به خالقيت خدا ،و انكار ربوبيت او،
مرتكب تناقض ميشوند ،پس در نتيجه وقتي سوار كشتي ميشوند چنين و چنان ميكنند.
كلمه" ركوب" به معناي نشستن بر باالي چيزي است كه حركت داشته باشد ،و اين كلمه خود به خود متعدي ميشود ،و
احتياج به هيچ يك از حروف تعديه ندارد ،مثال ميگوييم:
ترجمه الميزان ،ج ،13ص773 :
"فالن ركب الفرس -فالني سوار اسب است" ،و اگر در آيه مورد بحث با حرف" في" متعدي شده ،بدان جهت است كه
سوار كشتي شدن نوعي استقرار گرفتن يا منزل كردن را متضمن است ،و معناي آيه اين است كه :چون با استقرار در كشتي
سوار بر آن ميشوند( ،و يا چون در كشتي مستقر ميشوند ،در حالي كه سوار بر آنند) ،خداي را به خلوص ميخوانند ،و
معناي بقيه آيه روشن است ،ميخواهد يك تناقض ديگر از تناقضهاي مشركين را حكايت كند كه در يك حال خدا را به
خلوص ميخوانند ،و چون بر آنان منت مينهد و نجاتشان ميبخشد كفران نعمت ميكنند.
"لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "الم در كلمه" ليكفروا" و هم چنين در كلمه" ليتمتعوا" الم امر است ،و
معلوم است كه وقتي بزرگي زيردست خود را به چيزي امر ميكند كه دوست ندارد ،ميخواهد او را تهديد كند ،مثل اينكه
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[معناي آيه ":وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"]  .....ص 887 :

"وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" كلمه" جاهدوا" از ماده" جهد" است ،و" جهد "به معناي
وسع و طاقت است ،و" مجاهدة" به معناي به كار بردن آخرين حد وسع و قدرت در دفع دشمن است ،و جهاد بر سه قسم
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خود شما به فرمانبرتان بگوييد :هر چه ميخواهي بكن ،و نيز مانند اين تهديد خداي تعالي كه فرموده ":اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ
بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" «».1
بعضي « »7از مفسرين احتمال دادهاند كه ":الم مذكور الم غايت باشد ،و معناي آيه اين است كه :مشركين اين كارها را
ميكنند كه كفران نعمت كرده باشند ،كفران آن نعمتهايي كه ما به ايشان داديم ،و نيز اين كارها را ميكنند تا به خيال
خود لذت برده باشند" ،ولي وجه اول با ذيل آيه كه ميفرمايد" فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ -به زودي خواهند دانست" بهتر ميسازد ،و
مؤيد آن ،اين آيه است كه در سوره روم ،آيه  03ميفرمايد ":لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ -كفر بورزند به آن
نعمتها كه به ايشان داديم ،آري خوش بگذرانيد كه به زودي خواهيد فهميد" و به همين جهت بعضي « »0از قاريان "
الم" در كلمه" وَ لِيَتَمَتَّعُوا" را با سكون خواندهاند ،چون غير از الم امر هيچ الم ديگري به سكون خوانده نميشود.
"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ،وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ" منظور از" حرم آمن" مكه و پيرامون آن است ،كه خداي
تعالي آن را به دعاي ابراهيم (ع) مامن خلق قرار داد ،كلمه" تخطف" مانند كلمه" خطف" به معناي قاپيدن چيزي به
سرعت ،و دزديدن آن است ،چون آن روز عرب كارش غارت يكديگر بود ،و از چپاولگري امرار معاش ميكرد ،و همواره اين
قبيله به آن قبيله حمله ميكرد ،و ميكشت و اسير
__________________________________________________
)(1هر چه ميخواهيد بكنيد كه او به آنچه ميكنيد دانا است .سوره حم سجده ،آيه .33
)(2تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص .27
)(3روح المعاني ،ج  ،71ص .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص772 :
ميگرفت ،و ليكن با همه اين احوال شهر مكه را محترم ميشمرد ،و به ساكنين اين شهر كاري نداشت.
و معناي آيه اين است كه :آيا نمينگرند كه ما حرم امني درست كرديم ،كه ساكنين آن در معرض قتل و اسارت قرار
نميگيرند ،و اموالشان غارت نميشود ،با اينكه بيرون اين شهر مردم مشغول غارت و چپاول يكديگرند؟
"أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ" -اين جمله توبيخ ديگري است به مشركين مكه ،كه نعمت بزرگ امنيت مكه را
با كفران مقابله ميكنند ،و در عوض به صنمها كه جز اسم خدا چيز ديگري ندارند ايمان ميآورند ،خالصه حقايق را زير پا
نهاده و به موهومات ايمان ميآورند.
"وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ ،أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْكافِرِينَ "اين آيه ،مشركين را به
آتش دوزخ تهديد ميكند ،و آنان را به ارتكاب شديدترين ظلم ،و بزرگترين ستم معرفي ميكند ،و آن عبارت است از دو چيز:
اول اين است كه به خدا افتراء بستهاند ،چون خداياني دروغي را شريك او معرفي نمودهاند ،و دوم اينكه بعد از آمدن حق آن
را تكذيب كردند و اين دو صفت هر دو در مشركين وجود داشت ،چون هم بت ميپرستيدند ،و هم رسالت پيامبر و قرآن
كريم را تكذيب كردند با اينكه قرآن براي آنان آمده بود ،پس به اين دو جهت كافر بودند ،و جاي كافران و محل اقامتشان
در آخرت ،جهنم است.

PDF.tarikhema.org

بحث روايتي [(چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص 888 :

در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا ،و بيهقي ،در شعب االيمان ،از ابي جعفر
__________________________________________________
)(1و كساني كه راه را يافتند خداوند هدايتشان را بيشتر ميكند .سوره محمد (ص) ،آيه .12
(2و )0روح المعاني ،ج  ،71ص .13
)(4او با شماست هر جا كه باشيد .سوره حديد ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص772 :
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است ،جهاد با دشمن ظاهري ،و جهاد با شيطان ،و جهاد نفس .راغب اين طور گفته «».1
و معناي" جاهَدُوا فِينا "اين است كه جهادشان همواره در راه ما است ،و اين تعبير كنايه از اين است كه :جهادشان در
اموري است كه متعلق به خداي تعالي است ،چه جهاد در راه عقيده باشد ،و چه در راه عمل ،و چون جهادشان در راه خدا
است هيچ عاملي ايشان را از ايمان به خدا و اطاعت اوامر و نواحي او بازنميدارد.
"لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا" -در اينجا خداي تعالي براي خود سبيلهايي نشان ميدهد ،و راهها
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" جهد".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص772 :
هر چه باشد باآلخره به درگاه او منتهي ميشود ،براي اينكه راه را براي اين راه ميگويند كه به سوي صاحب راه منتهي
ميشود ،و آن صاحب راه منظور اصلي از راه است( .مثال وقتي ميگويند اين راه سعادت است ،معنايش اين است كه :اين
راه به سوي سعادت منتهي ميشود) ،پس راههاي خدا عبارت است از طريقههايي كه آدمي را به او نزديك و به سوي او
هدايت ميكند ،و وقتي خود جهاد در راه خدا هدايت باشد ،قهرا هدايت به سوي سبل ،هدايت روي هدايت خواهد بود ،و آن
وقت آيه شريفه با آيه" وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُديً »" «1منطبق ميشود.
از آنچه گذشت روشن گرديد كه ديگر هيچ احتياج به تقدير گرفتن" شان" نيست ،كه بگوييم كلمه" فنيا" في" شاننا" بوده،
و كلمه "شان" حذف شده.
"وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" -بعضي «» 7گفتهاند ":معناي معيت ،و به عبارتي ديگر بودن خدا با محسنين اين است كه :
خدا ياريشان كند ،و اينكه مساله جهاد ،كه محتاج به نصرت است جلوتر آمده ،خود قرينه است بر اينكه كلمه" مع" به
همين معناي نصرتي است كه ما گفتيم" .و اين وجه ،وجه بدي نيست.
از اين بهتر نظريه آن مفسر « »0ديگر است كه :كلمه" مع" را به معيت رحمت و عنايت تفسير كرده ،چون شامل نصرت و
ياري او و ساير اقسام عنايات خداي سبحان با بندگان محسن او خواهد بود ،چون او كمال عنايت را به ايشان دارد ،و
رحمتش شامل حال ايشان است ،و اين معيت اخص از معيت وجودي است كه در جمله" وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ" «» 3
آمده ،براي اينكه خدا از نظر وجود با تمامي موجودات و انسانها هست ،چه نيكان و چه بدان ،ولي با محسنين بودنش معيت
مخصوصي است كه گفتيم بنا بر تفسير اول معيت نصرت و معونت ،و بنا بر تفسير دوم معيت رحمت و عنايت است.
در سابق هم گفتيم كه اين آيه كه سوره با آن ختم ميشود ،به آيات اول سوره انعطاف دارد ،و همان حقيقت را تكرار
ميكند.
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روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :تعجب تمام تعجب از كسي است كه خانه حيات را تصديق دارد ،ولي همه
سعي و كوشش او براي خانه غرور است «».1
و در همان كتاب است كه :جويبر ،از ضحاك ،از ابن عباس ،روايت كرد كه گفت :مشركين به رسول خدا (ص) گفتند :تنها
مانع ما از اينكه به دين تو درآييم ،اين است كه ميترسيم مردم ما را بربايند ،چون ما جمعيت كمي هستيم ،و جمعيت اعراب
از ما بيشتر است ،وقتي بشنوند كه ما به دين تو درآمدهايم ،ما را نابود ميكنند ،چون ما براي آنان لقمهاي بيش نيستيم،
خداي تعالي در پاسخ اين بهانه اين آيه را نازل كرد:
"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ».7« "...
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" گفته :در روايت ابي الجارود از
ابي جعفر (ع) آمده كه فرمود :اين آيه در باره آل محمد (ص) و شيعيان ايشان است «».0
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص ( 131ط اسالمي]). [.....
ترجمه الميزان ،ج ،13ص703 :

[سوره الروم ( :)31آيات  6تا  ..... ]62ص 831 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الم ( )1غُلِبَتِ الرُّومُ () 7فِي أَدْنَي الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ () 0فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ
يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ()3
بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ( )3وَعْدَ اللَّهِ ال يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ () 3يَعْلَمُونَ
ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ ( )2أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما
إِالَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ ( )2أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَثارُوا الْأَرْضَ وَ عَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ
لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ()2
ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ ( )13اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
( )11وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ( )17وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَ كانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ ( )10وَ يَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ()13
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ( )13وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ فَأُولئِكَ فِي
الْعَذابِ مُحْضَرُونَ ( )13فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ ( )12وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ
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)(30سوره روم مكي است و شصت آيه دارد ( ..... )11ص 831 :
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تُظْهِرُونَ ( )12يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ ()12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص701 :
ترجمه آيات  .....ص 836 :
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به نام خداوند بخشنده مهربان
الم ().1
روم شكست خورد ().7
در نزديكترين زمين به سرزمين عرب ،و هم ايشان بعد از شكست خوردن به زودي غلبه خواهند كرد ().0
در چند سال بعد ،آري زمام امور چه قبل از شكست خوردن روم و چه بعد از غلبه ايشان به دست خدا است ،و آن وقت كه
روميان غلبه كنند مؤمنين خوشحال شوند (4).
خوشحال ميشوند به اينكه خدا به وعده خود در باره روميان وفا كرد ،آري او هر كه را بخواهد نصرت ميدهد و او عزيز و
رحيم است ().3
بايد به وعده خدا دل بست چون خدا هرگز خلف وعده نميكند و ليكن بيشتر مردم نميدانند ().3
آنها تنها ظاهري از زندگي دنيا ميدانند و از آخرت غافلند ().2
آيا در نفس خود نميانديشند كه خدا آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است جز به حق نيافريده و جز براي مدتي معين
خلق نكرده؟ ولي بسياري از مردم به مساله معاد و ديدار پروردگار خود كافرند ().2
آيا در زمين سير نميكنند ببينند عاقبت كفاري كه قبل از ايشان بودند چه شد با اينكه آنها از اينها نيرومندتر بودند و زمين را
زير و رو كردند و آباد نمودند بيشتر از آن آباديها كه اينان كردند ،اما همين كه رسوالن خدا با معجزهها به سويشان آمدند
كفر ورزيدند و خدا نابودشان كرد و خدا به ايشان ظلم نكرد بلكه خودشان به خود ظلم كردند ().2
و سرانجام كساني كه بديها را به بدترين وجه مرتكب ميشدند اين شد كه آيات خدا را تكذيب نموده و به آن استهزاء كنند
().13
خدا است كه خلق را براي نخستين بار آفريد و سپس براي بار دوم نيز برميگرداند و شما هم به سويش برميگرديد ().11
و روزي كه قيامت به پا شود مجرمين مايوس ميگردند ().17
و از شركاء كه درست كرده بودند هيچ يك شفيع آنان نگشته و خودشان به شركايشان كفر ميورزند (). 10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص707 :
و روزي كه قيامت به پا شود آن روز فرقهها از يكديگر جدا ميشوند ().13
اما آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند در باغي و بهشتي شاد و خرمند ().13
و اما آنهايي كه كفر ورزيده و آيات ما و روز ديدار آخرت را تكذيب كردند ايشان در عذاب احضار خواهند شد ().13
پس منزه است خدا ،هم در آخر روز و هم در حيني كه صبح ميكنيد ().12
و تنها او سزاوار ستايش در آسمانها و زمين است ،هم در آخر شب و هم در حيني كه ظهر ميكنيد ().12
زنده را از مرده بيرون ميكند و مرده را از زنده درميآورد و زمين را بعد از مردنش زنده ميكند و به همين نحو شما بيرون
ميشويد ().12
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اين سوره با وعدهاي از خدا آغاز شده ،و آن اين است كه :به زودي امپراطوري روم كه در ايام نزول اين سوره از امپراطوري
ايران شكست خورد ،بعد از چند سال بر آن امپراطوري غلبه خواهد كرد ،و بعد از ذكر اين وعده ،منتقل ميشود به وعدهگاه
اكبر كه قيامت و يوم الوعدش گويند ،روزي كه تمامي افراد و اقوام در آن روز به سوي خدا بازميگردند ،آن گاه به استدالل
بر مساله معاد پرداخته ،سپس كالم را به آيات ربوبيت معطوف ميدارد و صفات خاصه خدا را برميشمارد ،و در آخر ،سوره را
با وعده نصرت به رسول گرامياش ختم ميكند ،و در فرا رسيدن اين وعده تاكيد بليغ نموده و ميفرمايد ":فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ وَ ال يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ ال يُوقِنُونَ -صبر كن كه وعده خدا حق است ،و كساني كه يقين ندارند تو را در كارت سست
نسازند" ،و در چند آيه قبل نيز فرموده بود ":كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
ياري ما براي مؤمنين حقي است بر ما".پس معلوم شد كه غرض سوره وعده دادن قطعي خدا به ياري دين است ،و اگر قبل از بيان اين غرض ،مساله وعده غلبه
روم را در چند سال بعد ذكر كرد ،براي اين است كه مؤمنين وقتي ديدند كه وعده غلبه روم عملي شد ،يقين كنند كه وعده
ديگر خدا نيز عملي خواهد شد ،و نيز يقين كنند كه وعده آمدن قيامت هم ،مانند ساير وعدههايش عملي ميشود ،آري عقل
هر عاقلي حكم ميكند كه وقتي خداي تعالي دو تا از وعدههايش را عملي كرد ساير وعدههايش نيز عملي ميشود ،و بايد از
خطرهايي كه وعده آن را ميدهد بر حذر بود .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص700 :
"غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَي الْأَرْضِ" كلمه"  3روم" نام اقوامي از انسانهاست كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگي
ميكنند ،در آن ايام اين اقوام امپراطوري بزرگ و وسيعي تشكيل داده بودند ،به طوري كه دامنه آن تا حدود شامات توسعه
يافته بود ،در ايام نزول اين سوره جنگي بين اين امپراطوري ،و امپراطوري ايران در سرزميني ميان شام و حجاز درگرفت ،و
روم از ايران شكست خورد ،و ظاهرا مراد از كلمه" أرض" سرزمين حجاز و مراد از "أَدْنَي الْأَرْضِ" نزديكيهاي اين سرزمين
است ،و الف و الم در كلمه" األرض "الف و الم عهد است.
"وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ" ضمير جمع اولي و سومي به روم برميگردد ،ولي ضمير جمع دومي
(غلبهم) -بعضي « »1گفتهاند -به فرس برميگردد ،و معنايش اين است كه :روميان بعد از غلبه فارسيان برايشان ،به زودي
غلبه خواهند كرد.
ولي ممكن است آن را نيز به روم برگردانيم ،و بگوييم كه مصدر" غلبهم" مصدر مفعولي است ،و در نتيجه اختالفي هم در
مرجع ضميرهاي سهگانه پديد نميآيد ،و معناي آيه چنين ميشود كه :روميان بعد از مغلوب شدنشان به زودي غالب
ميشوند ،و كلمه" بضع" در اعداد از سه تا نه را گويند.
"لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ" دو كلمه قبل و بعد ،در صورتي كه به چيزي اضافه شوند ،حركات سهگانه فتحه و كسره و
ضمه را ميگيرند ،و در صورتي كه اضافه نشوند ،و مضاف اليه آنها منوي و در تقدير باشد ،مبني بر ضمه ميشوند ،يعني غير
از ضمه حركت ديگري به خود نميگيرند.
در جمله مورد بحث مضاف اليه آن دو منوي و مورد نظر است ،و تقدير آن چنين است" للَّه االمر من قبل ان غلبت الروم و
من بعد ان غلبت -امر به دست خدا است قبل از آنكه روم مغلوب شود ،و بعد از آنكه غلبه كند" ،يعني قبل از آن و بعد از
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اين امر به دست او است ،به هر چه بخواهد امر ميكند ،پس هر كس را بخواهد ياري ميكند ،و هر كس را نخواهد ياري
نميكند.
بعضي « »7از مفسرين گفتهاند معنايش اين است كه :امر به دست خدا است ،قبل از غالب شدن روم ،يعني همان هنگامي
كه مغلوب بودند ،و از بعد از مغلوب شدنشان ،يعني
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .12
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .73
ترجمه الميزان ،ج ،13ص703 :
هنگامي كه غالب بودند ،و خالصه هم هنگام مغلوب شدن و هم هنگام غالب شدنشان ،ولي معناي اول بهتر است ،هر چند
كه بهتر بودنش به حدي نيست كه بگوييم تنها آن معنا متعين است.
[وجوهي كه در معناي آيه ":يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ  "...و ارتباط آن با قبل (غلبت الروم ) ...گفته شده است]  .....ص 831 :
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"وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" ظرف :در اين روز ،متعلق است به" يفرح" ،و
همچنين كلمه" بِنَصْرِ اللَّهِ" ،و معناي آيه اين است كه :روزي كه روم غلبه ميكند مؤمنان به نصرت خدا -كه وعده ديگر او
است -خوشحال ميشوند( ،و با خود ميگويند خدا دو وعده داده بود ،يكي پيشگويي غلبه روم بود ،و دوم ياري مؤمنان ،اولي
صورت خارج به خود گرفت ،پس معلوم ميشود آن ديگر هم خواهد شد).
جمله" يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ" ،جملهاي است از نو ،كه جمله" لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ" را تقرير و اثبات ميكند ،و در جمله" وَ
هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" ميخواهد بفرمايد :خدا عزيز است ،و به همين جهت هر كه را بخواهد با ياري خود عزت ميدهد ،و رحيم
است ،رحمت خود را به هر كس بخواهد اختصاص ميدهد.
البته در معنا و تفسير آيه مورد بحث وجوه ديگري است ضعيف ،كه ذيال از نظر خواننده ميگذرد.
اول اينكه :جمله" و يومئذ" عطف باشد بر جمله" من قبل" ،و مراد از آن اين باشد كه سلطنت خدا مختص به قبل و بعد
نيست ،بلكه حال نيز در تحت سلطنت اوست ،گويا فرموده :امر به دست خدا است ،چه قبل از فالن ،و چه بعد از آن ،و چه
در حال ،آن گاه جمله" يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ" ابتداي كالم است ،اشكال اين وجه اين است كه نظم آيه را به هم ميزند ،و اول
آن از آخرش جدا ميگردد.
دوم اينكه :كلمه" بِنَصْرِ اللَّهِ" متعلق است به كلمه" مؤمنون" نه به كلمه "يفرح" آن گاه به مالزمهاي كه در مقام هست،
فهميده ميشود كه غلبه روم به نصرت خدا بوده.
اشكال اين وجه اين است كه :مستلزم آن ميشود كه مؤمنين هم در روز غلبه فرس خوشحال شوند ،و هم در روز غلبه روم،
چون در غلبه نصرتي است براي طرف غالب ،و نصرت هم هميشه از خدا است ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ مَا النَّصْرُ
إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" «» 1پس اگر در آيه ،فرح مؤمنين را اختصاص داده به روز غلبه روم ،ترجيح بدون مرجحي
مرتكب
__________________________________________________
)(1نصرت نميرسد مگر از ناحيه خداي عزيز و حكيم .سوره آل عمران ،آيه .173
ترجمه الميزان ،ج ،13ص703 :
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شده است -،دقت بفرماييد-.
سوم اينكه :مراد از" نصر اللَّه" ياري مؤمنين عليه مشركين در روز جنگ بدر است ،نه ياري روم عليه فرس ،هر چند كه هر
دو ياري در يك زمان اتفاق افتاده باشد ،پس گويا فرموده :روم به زودي و در چند سال بعد غلبه ميكند ،و در هنگام غلبه
روم مؤمنين هم بر مشركين غلبه ميكنند ،و به نصرتي كه خدا به ايشان داده خوشحال ميگردند .اشكال اين وجه اين است
كه :با جمله ":خدا هر كه را بخواهد ياري ميكند" سازگار نيست.
چهارم اينكه :مراد از" نصرت "نصرت مؤمنين است ،اما نه در جنگ بدر ،بلكه به همين كه روم طبق پيشگويي قرآن غلبه
كرده ،چون اين پيشامد مؤمنين را سرفراز ميكند ،و ميتوانند قرآن و دين خود را به رخ كفار بكشند.
بعضي « »1ديگر گفتهاند ":مراد از" نصرت" ،استيالي بعضي از كفار بر بعضي ديگر ،و تفرقه كلمه آنها و شكستن شوكت
آنهاست" .و اين وجوه و امثال اينها وجوه قابل اعتناء نيست.
[اشارهاي در مورد وجه اينكه خداوند خلف وعده نميكند (ال يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ)]  .....ص 835 :

[چند وجه در بيان مفاد آيه ":يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا  ..... ]"...ص 831 :

"يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ" جمله" يعلمون" به طوري كه در كشاف گفته -بدل است از
جمله" ال يعلمون" و با در نظر گرفتن اينكه هر جا بدل در كالم آيد "مبدل منه" آن در حكم سقوط است ،از اين به دست
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"وَعْدَ اللَّهِ ،ال يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" كلمه" وَعْدَ اللَّهِ" مفعول مطلق فعل حذف شده است ،و تقدير
آن" وعد اللَّه وعدا" ميباشد ،يعني خدا وعده داده وعده دادني چنين و چنان .و جمله" ال يخلف" از اخالف است ،و اخالف
به وعده وفا نكردن است .و جمله" وَعْدَ اللَّهِ" تاكيد و تثبيت وعده سابق است ،كه ميفرمود "سَيَغْلِبُونَ" ،و" يَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُونَ" ،هم چنان كه جمله" ال يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ" ،تاكيد و تثبيت جمله" وَعْدَ اللَّهِ" است.
مساله خلف وعده نكردن خدا ،در آيه مورد بحث و آيه" إِنَّ اللَّهَ ال يُخْلِفُ الْمِيعادَ" « »7آمده ،كه به كلي خلف وعده را از
خدا نفي ميكند و خلف وعده هر چند در پارهاي اوقات از قبيل موارد اضطراري عملي پسنديده ميشود ،و به همين جهت
ميتوان گفت قبح آن ذاتي نيست ،و ليكن از آنجايي كه هيچ عاملي خدا را مضطر به خلف وعده نميكند ،پس خلف وعده
در حق او هميشه زشت است.
عالوه بر اين خلف مالزم با كمبود داشتن است ،و خدا كاملي است كه كمبود در باره او محال است.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .71
)(2به درستي كه خداوند از وعده خود تخلف نميكند .سوره رعد ،آيه .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص703 :
از اين هم كه بگذريم خودش در آيات مذكور از كالم مجيدش خبر داده كه خلف وعده نميكند ،و او راستگوترين
راستگويان است ،و همو است كه در كالم بي مانندش فرموده:
"وَ الْحَقَّ أَقُولُ" «».1
"وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" -يعني و ليكن بيشتر مردم به شؤون خداي تعالي جاهلند ،و به وعده او اطمينان و وثوق
ندارند ،او را چون امثال خود ميپندارند ،كه هم راست ميگويند ،و هم دروغ ،هم وعده ميدهند ،و هم خلف وعده ميكنند.
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[توضيح مراد از اينكه فرمود :خداوند جهان را جز به" حق" و" أَجَلٍ مُسَمًّي" نيافريد]  .....ص 837 :

"أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي"...
مراد از حق بودن خلقت آسمانها و زمين ،و آنچه بين آن دو است -،و خالصه حق بودن همه عوالم محسوس -اين است
كه :خلقت آن عبث و بي نتيجه نبوده ،كه موجود شود و بعد معدوم گردد ،و دوباره موجود گشته و سپس معدوم شود ،بدون
اينكه غرضي و هدفي از آن منظور باشد ،پس خداي تعالي اگر عالم را خلق كرده به خاطر غايت و نتيجهاي بوده كه بر
خلقت آن مترتب ميشده.
ممكن است گفته شود غايت و نتيجه خلقت هر جزء از عالم جزئي ديگر است ،كه بعد از آن موجود ميشود ،مانند فرزند كه
بعد از پدر به وجود ميآيد ،پس هر موجود آيندهاي خلف و نتيجه موجود قبلي خويش است .ليكن اين حرف صحيح نيست،
چون سراپاي عالم با همه اجزايش دائم الوجود نيست بلكه همه آن فاني و هالك است ،و قهرا بايد نتيجه و هدفي از خلقت
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ميآيد كه فرقي بين ندانستن يعني جهل و بين دانستني كه از امور مادي تجاوز نميكند نيست ،يعني كسي كه عملش تنها
در امور مادي است ،در حقيقت با جاهل هيچ فرقي ندارد «».7
بعضي »«3ديگر گفتهاند ":جمله مذكور استثنايي است ،ميخواهد علت جهلشان را بيان كند ،جهلشان به حقانيت وعده
خدا ،و اينكه امر به دست اوست ،چه قبل و چه بعد ،و او مؤمنين را عليه كفار ياري خواهد كرد ،و آن علت اين است كه :
علم خود را به اموري مادي اختصاص دادهاند ،و معناي آن اين است كه :كفار حقايق مذكور را نميدانند ،و علمي ندارند ،مگر
به امور ظاهري دنيا" و اين ظاهرتر است.
و اگر كلمه" ظاهرا" را نكره آورد ،و فرمود :ظاهري از حيات دنيا را ميدانند ،براي اين است كه آن را تحقير كند ،و ظاهر
حيات دنيا ،در مقابل باطن آن ،همان چيزهايي است كه با حواس ظاهريشان احساس ميكنند ،و اين احساس وادارشان
ميكند كه در پي تحصيل آن برآيند ،و به آن دلبسته ،غير آن را يعني حيات آخرت ،و معارف مربوط به آن را فراموش كنند،
و از خيرات و منافعي كه در آن است ،و منافع و خيرات واقعي و به حقيقت معناي كلمه است غفلت بورزند.
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":كلمه" ظاهر" در آيه به معناي زايل است ،و استشهاد
__________________________________________________
)(1من همواره حق ميگويم .سوره ص ،آيه .23
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .332
)(3روح المعاني ،ج  ،71ص .77
)(4روح المعاني ،ج  ،71ص .71
ترجمه الميزان ،ج ،13ص702 :
كردهاند به شعر شاعر كه گفته:
و عيرها الواشون أني أحبها و تلك شكاة ظاهر عنك عارها
يعني سخنچينان محبوبه مرا سرزنش كردند به اينكه من او را دوست ميدارم و ننگ اين سرزنش از محبوبه من زايل
شدني است.
و معناي آيه اين است كه :كفار از دنيا چيزهايي را ميدانند كه زايل و ناپايدار است" .و ليكن اين معنا كه براي كلمه"
ظاهر" كردهاند ،معناي غير متداولي است.
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آن در بين باشد ،كه آن نتيجه بعد از فناي آن هويدا ميشود ،و به همين جهت ميبينيم كه جمله ":خلق نكرد آسمانها و
زمين و ما بين آن دو را مگر به حق" مقيد كرد به جمله ":و سرآمدي معين".
پس معلوم ميشود هستي عالم تا مدتي معين است ،و بنا بر اين استفهام در آيه ،براي تعجب است ،و تعبير به تفكر در
نفوس ،از باب بهكار بردن كنايه است ،و معناي آن اين است كه :آيا اين قدر فراغت خاطر ندارند كه در اين مساله بينديشند؟
و آن را در ذهن خود بياورند؟
گويا كفار از بس سرگرم امور دنيا هستند ،و براي آن تالش نموده ،و فكرشان پريشان است كه خود را هم فراموش كردهاند،
و در صورتي كه خود را در ذهن خود حاضر سازند ،در حقيقت در خويشتن خود قرار گرفتهاند ،آن وقت تفكرشان تفكري با
تمركز خواهد بود ،و فكرشان پراكنده و متفرق نخواهد بود ،پس آن وقت فكر ايشان را به سوي حق هدايت و به واقع امر
ارشاد ميكند .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص702 :
بعضي »«1گفتهاند ":مراد از تفكرشان در انفسشان ،اين است كه :در خلقت خود فكر كنند ،كه يك يكشان حادثند ،و
حادث محتاج به پديد آورندهاي قديم ،زنده ،قادر ،دانا و حكيم است ،پس چنين پديد آورندهاي آنچه پديد ميآورد عبث و
بيهوده نميباشد ،بلكه به منظور هدفي پديد ميآورد ،كه مطلوب و پسنديده است ،به طوري كه نميتوان از آن چشم پوشيد،
و اين هدف چيزي نيست كه عايد خود او گردد ،براي اينكه او غني مطلق است ،بلكه چيزي است كه باز عايد خلق ميشود،
و آن عبارت است از پاداش نيك ،و اين پاداش نيك ممكن نيست داده شود مگر در برابر عمل صالح ،پس بايد ديني و
شريعتي باشد تا عمل نيك را از عمل زشت مشخص كند ،و چون پاي دين به ميان آيد ،ناچار بايد كالسي باشد كه افراد در
آن كالس امتحان خود را نسبت به آن دين بدهند ،و نيز بايد عالم ديگري باشد كه آنان كه در آن كالس مردود شدهاند،
كيفر ،و آنان كه موفق شدهاند پاداش داده شوند ،آن كالس همان دنيا ،و آن عالم ديگر عالم آخرت است".
ولي اين تفسير صحيح نيست ،براي اينكه هر چند جمله" أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ" با آن سازگاري دارد ،اما اتصال آن با
جمله" ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ" ،با آن نميسازد ،مگر اينكه از اتصال صدر و ذيل آيه صرف نظر شود ،و آن هم صحيح
نيست.
جمله" ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي" ،همان واقعيت و فكر است كه بايد در آن امعان
و دقت كنند ،و بيانش بنا بر آنچه گذشت .اين است كه :خداوند ،همه عالم و جزئي از آن را هم جز به حق نيافريده ،حال چه
اين خلق مالبس و متصف به حق باشد و يا مصاحب و همراه با آن ،هر چه باشد ،آن را به خاطر غرضي و غايتي حقيقي
آفريده ،نه اينكه غرضش سرگرمي و عبث بوده باشد ،و نيز نيافريده مگر براي مدتي معين ،پس هيچ يك از اجزاي عالم تا
بي نهايت باقي نميماند ،بلكه روزي فاني ميشود ،و وقتي يك يك اجزاي عالم ،و نيز مجموع آن ،مخلوقي داراي نتيجه و
غايت باشد ،و نيز وقتي هيچ يك از اجزاي آن دائمي نباشد ،معلوم ميشود غايت و نتيجه آن بعد از فناي آن مترتب ميشود،
و اين همان آخرتي است كه بعد از گذشتن عمر دنيا و فناي آن ظاهر ميشود.
جمله" وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ" با اينكه فعل تعجب در آن نيامده ،مع ذلك افاده تعجب ميكند ،هم چنان
كه آيه با استفهام تعجبي آغاز شد .و مراد از" لقاء اللَّه" همان بازگشت به سوي او در معاد است ،و اگر آن را ديدار خوانده،
براي اين است كه كفر
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .70
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص702 :
آنان را شگفتآورتر سازد ،و بفهماند كه چطور ممكن است از ناحيه خدا آغاز گردند ،ولي سرانجامشان به سوي او نباشد ،و به
همين جهت مطلب را با كلمه" ان "تاكيد كرد تا اشاره كرده باشد به اينكه كفر به معاد في نفسه چيزي است كه قابل قبول
نيست.
"أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ"...
بعد از آنكه فرمود :بسياري از مردم به معاد كافرند ،و چون با كفر به معاد ،دين حق لغو ميشود ،لذا دنباله آن سرگذشت
امتهاي كافر گذشته را خاطرنشان ساخت ،باشد كه از شنيدن آن عبرت گرفته و از كفر دست بردارند ،و كلمه "اثاروا
األرض" به معناي زير و رو كردن زمين براي زراعت و تعمير و امثال آن است.
"وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" -يعني خدا به ايشان ستم نكرد ،بلكه خودشان با كفر و معصيت به خود ستم كردند.
[دو وجه در معناي آيه ":ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ  ..... ]"...ص 832 :
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"ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ" اين آيه سرانجام كار ستمگران مذكور را بيان
ميكند ،و به همين جهت با كلمه" ثم -سپس" تعبير كرد ،و كلمه" عاقبة" با (نصب) خوانده ميشود ،چون خبر" كان" و
اسم" كان" كلمه "سواي" است ،و با اينكه قاعدتا بايد اسم" كان" اول بيايد ،و سپس خبر ،اگر خبر را مقدم ذكر كرده،
براي اين است كه حصر را افاده كند ،و بفهماند كه سرانجامشان جز" سواي" چيزي نيست.
در كلمه" اساؤا" نفرموده در چه چيز بد كردند ،و خالصه متعلق آن را ذكر نكرده و معنايش" عملوا السوء -بد كردند" ،است
و كلمه" سواي" به معناي حالتي است كه صاحبش از آن در رنج باشد ،و مقصود از آن در اين جا عذاب بد است و جمله"
أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ" در تقدير" لتكذيبهم بآيات اللَّه" است ،و الم تعليل از آن حذف شده.
و معنايش اين است كه :سپس سوء العذاب سرانجام كار كساني شد كه عمل بد ميكردند ،و غير اين سرانجامي نداشتند،
براي اينكه آيات خدا را تكذيب و استهزاء ميكردند.
بعضي « »1گفتهاند ":كلمه" سواي" مفعول است براي كلمه" اساؤا" و خبر كان جمله" أَنْ كَذَّبُوا  "...است ،و معناي آيه
اين است كه ":گناهان سرانجام گنهكاران را به كفر و تكذيب آيات خدا و استهزاي آن كشانيد".
ليكن هر چند اين معنا در جاي خود صحيح است ،و گناه چنين طبعي دارد ،و ليكن
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .73
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
مناسب با مقام همان معناي اول است ،چون مقام ،مقام انذار و بصيرت و عبرت است ،و مناسب با چنين مقامي اين است
كه :سرانجام گنهكاران كه همان" سوء العذاب "است به رخ آنان كشيده شود ،نه اينكه بگوييم ":زنهار گناه مكنيد كه
سرانجام كساني كه قبل از شما گناه كردند اين شد كه به بزرگترين گناهان يعني تكذيب آيات خدا و استهزاي آن دچار
شدند".
"اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" بعد از آنكه حجت بر معاد را ذكر كرد و تكذيب بسياري از مردم را خاطرنشان
ساخت ،نتيجه را به طور خالصه بيان فرمود ،و آن اين است كه :آغاز و انجام به دست خداي سبحان است ،و همه به سوي
او بازميگردند ،و مراد از خلق ،مخلوقات است ،و به همين جهت ضمير جمع را به آنان برگردانيد ،و فرمود" ترجعون-
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[نكاتي كه از آيه ":فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ  "...استفاده ميشود]  .....ص 816 :

"فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ "بعد از آنكه بيان
داشت كه خدا خلقت را آغاز كرده ،و سپس ايشان را براي لقاي خود مبعوث ميكند ،و سپس به دو طايفه بهشتي و دوزخي،
متنعم و معذب متفرق ميكند ،مؤمنين را كه اعمال صالح ميكنند به سوي بهشت ،و كفار را كه آيات خدا را تكذيب ميكنند
به دوزخ ميبرد ،و نيز بعد از آنكه خاطرنشان ساخت كه تكذيبكنندگان آيات خدا در دنيا نيرومند و مرفه و توانگر هستند ،و
ليكن آخرت را فراموش كرده و در نتيجه آيات خداي را تكذيب نموده ،و بدان استهزاء كردند ،و سرانجام كارشان منتهي به
عذاب استيصال شد ،و اين عذاب كيفر ظلمي بود كه خودشان به خود كردند ،و خدا به آنان ظلم نكرد.
و چون از بيان مزبور ،اين معنا به دست آمد كه در دار خلقت تدبيري الهي و متقن در كار هست ،تدبيري كه بهتر از آن و
زيباتر از آن تصور ندارد ،و نيز به دست آمد كه انسانها در سير تاريخي خود گناهان و خطاهايي در عقيده داشته ،و در باره
پروردگار خود مرتكب بديها ،و اسائه ادبها شدند ،شريكهايي برايش تراشيده ،و ديدارش را منكر شدند ،و گناهاني ديگر
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برميگردانده ميشويد".
"وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ" اين آيه حال مجرمين را بيان ميكند ،كه بعد از قيام ساعت يعني برگشتن به سوي
خدا براي حساب و جزاء ،چه حالي دارند .و كلمه" يبلس" از مصدر" ابالس" است ،كه :به معناي نوميدي از رحمت
خداست ،كه منشا همه شقاوتها و بدبختيها است.
"وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَ كانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ" اين جمله ميخواهد بفرمايد :اين گروه با ياسي كه از ناحيه
اعمال خودشان دارند ،از شفاعت خداياني هم كه در دنيا شريك خدا گرفته بودند ،و به آن اميد ،آنها را ميپرستيدند ،و
ميگفتند ":هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ -اينها شفيعان ما ،نزد خدايند" ،مايوس خواهند شد ،و عبادت بتها را پنهان خواهند
كرد" وَ كانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ -پرستشي را كه نسبت به شركاء داشتند پنهان ميكنند" ،چون كلمه" كافرين" به معناي"
ساترين "است.
"وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ  ...مُحْضَرُونَ" در مجمع البيان گفته :كلمه" روضة" به معناي بستاني است كه حسن
منظر و خوشبويي او به نهايت رسيده باشد « ،»1و در مفردات گفته ":كلمه "حبر" به معناي اثر نيكي است كه همه آن را
مستحسن بدارند -،تا آنجا كه گفته -:معناي" فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ" اين است كه :در باغي فرح ميكنند ،بقدري كه اثر و
نشانه تنعم در سيمايشان ظاهر شود" «».7
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .722
)(2مفردات راغب ،ماده" حبر".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص731 :
و مراد از تفرق خلق در روز قيامت اين است كه :صالحان از مجرمان جدا ميگردند ،يكي به آتش ،و ديگري به بهشت وارد
ميشود ،همان طور كه دو آيه بعد آن را شرح ميدهد.
و لزوم اين تمايز در وجود ،همان حقيقتي است كه خداي تعالي آن را برهان بر ثبوت معاد گرفت ،آنجا كه فرمود" أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ"
«1».
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كردند.
لذا دنبالش خداي را در هر زمان متجدد تسبيح ،و بر صنع و تدبيرش در آسمانها و زمين يعني در سراسر عالم مشهود تحميد
كرده ،پس خدا از آن عقايد باطل و اعمال زشت منزه است ،و در تمامي آنچه در آسمان و زمين آفريده محمود و ستايش
شده است.
از اين حمد و تسبيح چند نكته به دست ميآيد .اول اينكه :تسبيح و تحميد در آيه شريفه انشايي ،و از ناحيه خود خداي تعالي
است ،نه اينكه براي ديگران انشاء كرده باشد ،تا معنايش" قولوا سبحان اللَّه ،و قولوا الحمد للَّه -خدا را تسبيح و تحميد
كنيد" باشد.
__________________________________________________
)(1يعني آيا كساني كه مرتكب گناهان ميشوند ،گمان كردهاند كه ما ايشان را برابر با كساني ميدانيم كه ايمان آورده و
اعمال نيك كردهاند؟ و زندگي و مرگشان يكسان است؟ چه بد داوري است كه كردهاند .سوره جاثيه ،آيه . [.....]71
ترجمه الميزان ،ج ،13ص737 :
و اين اولين بار نيست كه خدا خود را تسبيح و تحميد گفته ،بلكه در كالم مجيدش مكرر آمده ،مانند آيه ":سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ
الْعِزَّةِ" « ،»1و آيه "تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ" «».7
نكته دوم اينكه :مراد از تسبيح و تحميد معناي مطلق آن است ،نه نمازهاي واجب روزانه ،كه بيشتر مفسرين « »0كه كلمه"
قول" را در تقدير گرفتهاند و گفتهاند :معناي آيه اين است كه :بگوييد" سبحان اللَّه و الحمد للَّه".
سوم اينكه :جمله" وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" جملهاي است معترضه ،كه بين معطوف و معطوف عليه واقع شده دو
جمله" وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ" هر دو عطفند بر محل" حِينَ تُمْسُونَ" ،نه بر جمله" فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" ،تا در نتيجه
صبح و عصر مخصوص تسبيح و سماوات و ارض و ظهر و شب مخصوص حمد شود ،بلكه همه اين اوقات مخصوص
تسبيح ،و همه مكانها مخصوص حمد است.
بنا بر اين سياق آيه اشاره ميكند به اينكه خلقت و تدبيري كه در آسمانها و زمين هست مخصوص خدا است ،كه با حسنش
اقتضاي حمد و ثناي خداي سبحان را دارد ،و نيز ميرساند كه انسان در سير تاريخ و در زمانهاي مختلف ،شرك و گناهاني
مرتكب شده ،كه ساحت مقدس خداي تعالي منزه از آن است.
البته ميتوان اعتبار ديگري را در نظر گرفت كه با آن اعتبار تحميد و تسبيح مربوط به يك چيز ميشود ،و آن اين است كه:
زمانها با همه دگرگونيها و گذشتنهايش ،خود يكي از موجودات آسمانها و زمين است ،و با وجود خود ،خداي را ثنا ميگويد،
آن گاه آنچه در آسمانها و زمين است ،با فقر و حاجتي كه به خداي تعالي دارد ،و ذلتي كه در پيشگاه او دارد و نقصي كه
نسبت به كمال او دارد ،او را تسبيح گفته و از نقص و حاجت و ذلتي كه در خويش سراغ دارد منزه ميدارد ،هم چنان كه خدا
ميگويد" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" « ،»3و اين اعتبار هر چند كه در جاي خود صحيح است ليكن منظور نظر دو آيه
مورد بحث نيست.
مفسرين در معناي دو آيه اقوال مختلف ديگري دارند ،كه مهمترين آنها را در آنجا كه
__________________________________________________
)(1منزه است خداي تو كه پروردگار عزت است .سوره صافات ،آيه .123
)(2حمد خدايي را كه فرقان را بر بندهاش نازل كرد .سوره فرقان ،آيه .1
)(3روح المعاني ،ج  ،71ص .72
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)(4موجودي نيست مگر اينكه تسبيح حمد او را ميگويد .سوره اسراء ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص730 :
وجوه را ذكر ميكرديم ،نقل نموديم.
و اگر در آيه شريفه در باره صبح و عصر و ظهر ،كلمه" حين" را آورد ،ولي در خصوص" عشاء -سر شب" اين كلمه را
نياورد ،بلكه فرمود" عشيا" ،از اين جهت است كه كلمه مذكور فعلي از باب افعال از آن مشتق نشده ،به خالف" مساء و
صباح و ظهيره" كه" امساء و اصباح و اظهار" از آنها مشتق شده است ،و داخل شدن در "مساء و صباح و ظهيره" را
ميرساند -.اينطور « »1گفتهاند-.
باقي ميماند خطاب در" حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ و تظهرون -عصر ميكنيد و صبح و ظهر ميكنيد" كه آيا اين
خطاب از باب التفات است ،و يا نكتهاي ديگر دارد؟ در جواب ميگوييم :نه ،از باب التفات نيست ،بلكه از باب تعميم خطابي
است كه در آغاز سوره متوجه رسول خدا (ص) كرد كه بعد از بيان حقايق ،هنگام نتيجه گرفتن رو به همه بشر نموده ،و
فرموده است حال كه مطلب از اين قرار است ،پس براي شما اي گروه بشر ثابت شد كه خدا هنگامي كه شما آدميان داخل
عصر و صبح و شب و ظهر ميشويد ،منزه است ،و در همه آسمانها و زمين ثنايي جميل دارد.
نظير اين تعميم در خطاب ،در آيه قبلي بود كه ميفرمود ":و اليه ترجعون -خدا خلقت را آغاز كرده ،و آن را اعاده ميدهد ،و
به سويش بازميگرديد" و نيز در آيه بعد كه ميفرمايد ":يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِها وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ -زنده را از مرده ،و مرده را از زنده بيرون ميآورد ،و زمين را بعد از مردنش زنده ميكند ،و شما نيز
اين طور بيرون ميشويد".
"يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ" ظاهر بيرون آوردن زنده از
مرده و به عكس ،خلقت موجودات زنده از زمين مرده ،و دوباره خاك كردن آنهاست ،ولي بعضي « »7آن را تفسير كردهاند
به اينكه مؤمن از كافر و كافر از مؤمن خلق ميكند ،چون خود خداي تعالي كافر را مرده ،و مؤمن را زنده ناميده ،و فرموده:
"أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً" «».0
و اما اينكه در آخر فرموده :و زمين را بعد از مردنش زنده ميكند ،منظور آن حالتي است
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .72
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .03
) (3آيا كسي كه مرده بود پس او را زنده كرديم و برايش نوري قرار داديم .سوره انعام ،آيه .177
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
كه زمين در فصل بهار به خود ميگيرد ،و گياهان از آن بيرون آمده و سبز و خرم ميشود ،و منظور از مردن زمين ،خمودي
آن در فصل پاييز و زمستان است ،و اينكه فرمود ":وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ" معنايش اين است كه :شما هم اين چنين از
قبرهايتان بيرون ميشويد ،خداوند به احياي جديدي زندهتان ميكند ،هم چنان كه همهساله زمين را به احياي جديدي ،بعد
از مردنش زنده ميكند و تفسير صدر و ذيل اين آيه در آيات نظير آن گذشت.
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در الدر المنثور است كه :احمد ،ترمذي -وي حديث را حسن دانسته -نسايي ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،طبراني -در كتاب
تفسير كبير ،-حاكم -وي حديث را صحيح شمرده -ابن مردويه ،بيهقي( ،در كتاب دالئل) ،ضياء از ابن عباس روايت كردهاند
كه در باره" الم غُلِبَتِ الرُّومُ" گفت :هم" غلبت" و هم" غلبت".
بعد در توضيحش گفته كه مشركين ميل داشتند فارس به روم غلبه كند ،چون فارسيان نيز مانند ايشان مشرك بودند ،ولي
مسلمانان دلشان ميخواست كه روم بر فارس غلبه كند ،براي اينكه روميان اهل كتاب بودند ،جريان به گوش ابي بكر رسيد،
و او خدمت رسول خدا (ص) معروض داشت ،رسول خدا (ص) به وي فرمود :آگاه باشيد كه ايشان به زودي غلبه ميكنند ،ابو
بكر پاسخ آن جناب را به مردم رسانيد ،مشركين گفتند مدتي براي اين پيشگويي مقرر كن ،اگر در اين مدت فارسيان غلبه
كردند ،شما فالن مقدار  ...به ما بدهيد ،و اگر روميان غلبه كردند ما فالن مقدار  ...ميدهيم ،ابو بكر مدت پنج سال معين
كرد ،و در اين مدت امپراطوري روم بر ديگري غلبه نكرد ،ابو بكر جريان را به عرض رسول خدا (ص) رسانيد ،حضرت
فرمود :چرا -يادم ميآيد فرمود -كمتر از ده سال معين نكردي ،آن گاه چيزي نگذشت كه روم بر فارس غلبه كرد ،و در اين
باره آيه شريفه قرآن ميفرمايد ":الم غُلِبَتِ الرُّومُ" پس روميان هم مغلوب شدند ،و هم غلبه كردند.
خداي تعالي ميفرمايد ":لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ" سفيان گفته :شنيدهام كه در روز
جنگ بدر روميان غلبه كردند و مسلمين خوشحال شدند «1».
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
البته در اين معنا روايات ديگري هست كه تا حدي با هم اختالف دارند ،مثال در بعضي آمده كه اين شرطبندي و قمار بين
ابي بكر و ابي بن خلف بوده ،و در بعضي ديگر آمده كه در حقيقت بين همه مسلمين و همه مشركين بوده ،چيزي كه هست
ابو بكر از طرف مسلمانان ،و ابي از طرف مشركين شرط بستهاند ،و در بعضي ديگر آمده كه اصال بين دو طرف بوده ،نه
شخص ابي بكر و ابي ،و در بعضي ديگر مانند روايتي كه ما نقل كرديم آمده كه بين شخص ابي بكر و همه مشركين بوده.
و همچنين در باره مدت شرطبندي در بعضي سه سال ،و در بعضي پنج سال ،و در بعضي شش سال ،و در بعضي هفت سال
آمده.
و نيز در بعضي از آنها آمده كه مدت مقرر هفت سال بود ،و در مكه به سرآمد ،و ابو بكر به دستور رسول خدا (ص) دو سال
آن را تمديد كرد ،تا آنكه روميان غلبه كردند ،و در بعضي ديگر مخالف اين آمده.
و نيز در بعضي آمده كه مدت دوم نيز در مكه منقضي شد ،و در بعضي ديگر آمده كه بعد از هجرت به سرآمد ،و غلبه روم در
روز جنگ بدر اتفاق افتاد ،و در بعضي ديگر آمده كه در روز حديبيه واقع شد.
باز در بعضي از آن روايات آمده كه ابو بكر وقتي بر سر غلبه روم با مشركين قمار زد ،شرطي از ايشان گرفت ،و آن عبارت
بود از صد شتر چاق و فربه ،و آن را نزد رسول خدا (ص) آورد ،حضرت فرمود اين حالل نيست ،صدقهاش بده.
آنچه همه روايات در آن اتفاق دارند اين است كه :ابو بكر با مشركين شرط بسته ،و شرط را برد ،و اين شرطبندي و قمار به
اشاره رسول خدا (ص) بوده ،بعد توجيه كردهاند به اينكه اين جريان قبل از نزول حرمت قمار بوده ،چون قمار با شراب در
يك آيه تحريم شد ،و آن اواخر عمر رسول خدا (ص )بود.
و ليكن ما در تفسير آيه تحريم شراب و قمار گفتيم كه شراب از همان اول بعثت حرام بوده ،و حرمت آن و زنا در دين جديد
معروف بوده.
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[سوره الروم ( :)31آيات  81تا  ..... ]81ص 817 :
اشاره

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ( )73وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )(21وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ
أَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ )(22وَ مِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ
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عالوه بر اين خمر و ميسر -كه همان شراب و قمار باشد -به نص آيه بقره كه ميفرمايد ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ" « »1اثم هستند ،و" اثم" به نص آيه
__________________________________________________
)(1سؤال ميكنند از تو راجع به شراب و قمار بگو در آنها گناهان بزرگي است .سوره بقره ،آيه .712
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
اعراف كه فرموده ":قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ" « »1حرام است و با در نظر داشتن
اين كه سوره اعراف از سورههاي قديمي قرآن است كه در مكه نازل شده محال است كه رسول خدا (ص) به ابي بكر اشاره
كرده باشد كه با مشركين قمار و شرطبندي كند.
و به فرض هم كه حرمت قمار در اواخر عمر رسول خدا (ص) نازل شده باشد ،اشكال ديگري كه بر اين روايات وارد است،
اين كالم رسول خدا (ص) است كه به ابي بكر فرموده باشد :اين حرام است ،ببر و صدقه بده ،چون اين حرف را با هيچ يك
از موازين فقهي نميشود تصحيح كرد ،مگر چيزي كه مال مردم و حرام است ميشود صدقه داد؟ آن گاه براي رفع اين
اشكال دست و پاي زيادي زدهاند ،ولي هر چه بيشتر دست و پا كردهاند اشكال بزرگتر شده است ،اشكال ديگري كه به
روايت وارد است اين است كه :فارسيان را بتپرست دانست در حالي كه فارسيان هر چند مشرك بودند اما بت براي خود
درست نكرده بودند.
و در تفسير قمي در ذيل آيه" يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ" گفته :يعني دنياي حاضر را
ميبينند ،و در باره آخرت ،خود را به غفلت ميزنند «».7
و در خصال آمده كه از امام صادق از معناي آيه" أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ" پرسيدند ،فرمود :يعني آيا در قرآن نظر نميكنند
«».0
و در تفسير قمي در ذيل جمله ":وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ" گفته :يعني به سوي جهنم و بهشت «».3
__________________________________________________
)(1بگو جز اين نيست كه پروردگارم همه فاحشهها را چه ظاهري باشد و چه پنهاني ،و نيز اثم و ستم را حرام كرده است.
سوره اعراف ،آيه .00
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .130
)(3خصال ،ج  ،7ص  ،333حديث ( 137ط علميه اسالميه).
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
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يَسْمَعُونَ )(23وَ مِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ()73
وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ( )73وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ ()73
ترجمه آيات  .....ص 817 :

بيان آيات  .....ص 818 :
اشاره

در اين فصل عدهاي از آيات را كه بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت و الوهيت داللت ميكند ،ذكر فرموده ،و در آن به
امتزاج و آميختگي خلقت با تدبير ،نيز اشاره شده ،تا بدين وسيله روشن گردد كه ربوبيت به معناي مالكيت تدبير ،و الوهيت
به معناي معبود بودن به حق ،مخصوص خدا است ،و كسي جز خدا مستحق آن نيست ،و چنين نيست كه وثنيها پنداشتهاند
كه خلقت تنها از خدا است ،ولي تدبير و عبادت از آن بتها است ،بايد بتها را پرستيد ،تا شفيعان ما در درگاه خدا شوند ،و
خداي سبحان جز بر ارباب و آلهه ربوبيتي ندارد ،و ربوبيت موجودات از آن آلهه است.
[اشاره به مراد از اينكه در مقام بر شمردن آيات خود فرموده است خدا شما را از خاك آفريد]  .....ص 818 :

"وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ" منظور از اينكه فرموده شما را از خاك خلق كرده ،اين است
كه :خلقت شما افراد بشر باألخره منتهي به زمين ميشود ،چون مراتب تكون و پيدايش انسان چه مرتبه نطفه ،و چه علقه ،و
چه مضغه ،و چه مراتب بعد از آن باألخره از مواد غذايي زمين است كه پدر و مادر او ميخورند ،و فرزند در صلب پدر و رحم
مادر رشد ميكند ،پس انسان پيدايشش از عناصر زمين است.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و يكي از آياتش اين است كه :شما را از خاك آفريد و سپس ناگهان بشري هستيد كه منتشر ميشويد ().73
و يكي از آيات او اين است كه براي شما از خود شما همسراني خلق كرد تا به سوي آنان ميل كنيد و آرامش گيريد و بين
شما مودت و رحمت قرار داد و در همين آيتها هست براي مردمي كه تفكر كنند (). 71
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
و يكي از آيات او خلقت آسمانها و زمين و اختالف زبانهاي شما و رنگهايتان است كه در اينها آياتي است براي دانايان
().77
و يكي از آياتش خوابيدنتان در شب و طلب روزيتان در روز است كه در اين ،آيتها هست براي مردمي كه بشنوند ().70
و يكي از آيات او اين است كه برق را به شما نشان ميدهد كه شما به خوف و طمع درآييد و از باال آبي نازل ميكند پس با
آن آب زمين را بعد از مردنش زنده ميكند ،در اين نيز آيتها هست براي مردمي كه تعقل كنند ().73
و از جمله آيات او اين است كه آسمان و زمين را با امر خود سر پا نگه داشته پس چون شما را با يك دعوت ميخواند همه
از زمين خارج ميشويد ().73
از آن اوست آن كس كه در آسمانها و زمين است و همه او را عبادت ميكنند ().73
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و در جمله" ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ" كلمه" اذا" به اصطالح اهل ادب ،فجائيه (ناگهاني) است ،و معناي جمله اين است
كه :خداوند شما را از زمين خلق كرد ،ناگهان
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
انساني تمام عيار شديد ،و به روي زمين منتشر گشتيد ،با اينكه انتظار ميرود از زمين مرده مردهاي ديگر پديد آيد ،نه
موجودي جاندار ،ليكن ناگهان و يك دفعه موجودي زنده و با شعور و عقل گشته ،و براي تدبير امر زندگي خود در روي زمين
به جنب و جوش درآمديد ،پس جمله" ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ" در معناي همان جمله" ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ" «»1
ميباشد.
پس خلقت انسان يعني جمع كردن اجزاء و مواد زميني ،و آنها را بهم تركيب كردن ،آيتي و همه آن را انساني داراي حيات و
شعور عقلي ساختن ،آيتي و يا آياتي ديگر است كه بر وجود صانعي زنده و عليم داللت ميكند ،صانعي كه امور را تدبير
ميكند ،و اين نظام عجيب را به وجود ميآورد.
با اين معنايي كه براي آيه شد ،روشن گرديد كه كلمه" ثم" براي افاده بعديت و تاخير رتبي است ،و جمله عطف است بر
جمله" خلقكم" نه بر جمله" أن خلقكم".
[بيان اينكه خلقت ازواج و جعل مودت و مهرباني بين زن و مرد از آيات خدا است]  .....ص 812 :
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"وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها"...
راغب گفته ":كلمه" زوج" به هر يك از نر و ماده حيوانات در صورتي كه جفت هم شده باشند اطالق ميشود ،هم چنان كه
به هر يك از دو قرين چه حيوان و چه غير حيوان نيز زوج گفته ميشود ،خداي تعالي فرموده ":فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ
الْأُنْثي -خدا از آن دو زوج قرار داد ،يكي نر و يكي ماده" و نيز فرمود :به آدم گفتيم كه تو و زوجت در بهشت منزل كنيد ،و
اگر به ماده از حيوانات و مخصوصا انسان زوجه ميگويند ،لغت نازيبا و غير فصيح است ،كه جمعش زوجات ميآيد -،تا آنجا
كه گفته -و جمع زوج ازواج ميآيد" «».7
پس اينكه فرمود ":أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها" ،معنايش اين است كه براي شما و يا براي اينكه به شما
نفع برساند از جنس خودتان زوج آفريد.
آري هر يك از مرد و زن دستگاه تناسلي دارند كه با دستگاه تناسلي ديگري كامل ميگردد و از مجموع آن دو توالد و
تناسل صورت ميگيرد ،پس هر يك از آن دو في نفسه ناقص ،و محتاج به طرف ديگر است ،و از مجموع آن دو ،واحدي تام
و تمام درست ميشود ،و به خاطر همين نقص و احتياج است كه هر يك به سوي ديگري حركت ميكند ،و چون بدان رسيد
آرام ميشود ،چون هر ناقصي مشتاق به كمال است ،و هر محتاجي مايل به زوال حاجت و فقر خويش است ،و اين حالت
همان شهوتي است كه در هر يك از اين دو طرف به وديعت نهاده شده.
__________________________________________________
)(1سپس او را موجودي ديگر آفريديم .سوره مؤمنون ،آيه . [.....]13
)(2مفردات راغب ،ماده" زوج".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
"وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً" -كلمه" مودت" تقريبا به معناي محبتي است كه اثرش در مقام عمل ظاهر باشد ،در نتيجه
نسبت مودت به محبت نسبت خضوع است به خشوع ،چون خضوع آن خشوعي را گويند كه در مقام عمل اثرش هويدا شود،
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[ياد آوري آيات الهي ديگر :خوابيدن در شب ،تالش در روز ،رعد و برق ،فرو فرستادن باران و  ..... ]...ص 856 :
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به خالف خشوع كه به معناي نوعي تاثر نفساني است ،كه از مشاهده عظمت و كبريايي در دل پديد ميآيد.
و" رحمت" ،به معناي نوعي تاثير نفساني است ،كه از مشاهده محروميت محرومي كه كمالي را ندارد ،و محتاج به رفع
نقص است ،در دل پديد ميآيد ،و صاحبدل را وادار ميكند به اينكه در مقام برآيد و او را از محروميت نجات داده و نقصش
را رفع كند.
يكي از روشنترين جلوهگاهها و موارد خودنمايي مودت و رحمت ،جامعه كوچك خانواده است ،چون زن و شوهر در محبت و
مودت مالزم يكديگرند ،و اين دو با هم و مخصوصا زن ،فرزندان كوچكتر را رحم ميكنند ،چون در آنها ضعف و عجز
مشاهده ميكنند ،و ميبينند كه طفل صغيرشان نميتواند حوائج ضروري زندگي خود را تامين كند ،لذا آن محبت و مودت
وادارشان ميكند به اينكه در حفظ و حراست ،و تغذيه ،لباس ،منزل ،و تربيت او بكوشند ،و اگر اين رحمت نبود ،نسل به كلي
منقطع ميشد ،و هرگز نوع بشر دوام نمييافت.
نظير اين مورد مودت و رحمتي است كه در جامعه بزرگ شهري ،و در ميان افراد جامعه مشاهده ميشود ،يكي از افراد وقتي
هم شهري خود را ميبيند ،با او انس ميگيرد ،و احساس محبت ميكند ،و به مسكينان و ناتوانان اهل شهر خود كه
نميتوانند به واجبات زندگي خود قيام كنند ،ترحم مينمايد.
و به طوري كه از سياق برميآيد مراد از" مودت و رحمت" در آيه همان مودت و رحمت خانوادگي است ،هر چند كه اطالق
آيه شامل دومي نيز ميشود.
"لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "-چون وقتي قومي در باره اصول تكويني خويش بينديشند كه آن اصول مرد و زن را وادار كرده به
اينكه تشكيل جامعه خانوادگي دهند ،و نيز آن دو را به مودت و رحمت واداشت ،و آن مودت و رحمت نيز اجتماع مدني و
شهري را پديد آورد ،و چه آثاري بر اين اجتماع مترتب شد ،نوع بشري بقاء يافت ،و زندگي دنيايي و آخرتي انسان به كمال
رسيد ،آن وقت متوجه ميشوند كه چه آيات عجيبي در آنها هست ،و خداي تعالي چه تدابيري در امر اين نوع از موجودات به
كار برده ،تدابيري كه عقل را حيران و دهشت زده ميكند.
"وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ"...
ظاهرا مراد از اختالف لسانها ،اختالف واژهها باشد ،كه يكي عربي ،و يكي فارسي ،ترجمه الميزان ،ج ،13ص731 :
و يكي اردو ،و يكي چيز ديگر است ،و نيز مراد از اختالف الوان اختالف نژادهاي مختلف از نظر رنگ باشد كه يكي سفيد
پوست ،ديگري سياه ،يكي زرد پوست ،و ديگري سرخ پوست است.
البته ممكن است اختالف لسان شامل اختالف در لهجهها ،و اختالف آهنگ صداها نيز بشود ،چون ميبينيم كه در يك زبان
بين اين شهر و آن شهر ،و حتي اين ده و ده مجاورش اختالف در لهجه هست ،هم چنان كه اگر دقت شود خواهيم ديد كه
تن صداي دو نفر مثل هم نيست ،و همچنين ممكن است اختالف الوان شامل افراد از يك نژاد نيز بشود ،چون اگر دقت
شود دو نفر از يك نژاد رنگشان عين هم نيست ،و اين معنا از نظر علماي اين فن مسلم است.
پس متفكرين و اهل بحث كه پيرامون عالم كبير بحث ميكنند ،در نظام خلقت ،به آياتي دقيق برميخورند كه داللت
ميكند بر اينكه عالم صنع و ايجاد با نظامي كه در آن جاري است ممكن نيست پديد آيد مگر از ناحيه خدا ،و نيز ممكن
نيست منتهي شود مگر به سوي او.
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"وَ مِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ"...
كلمه "فضل" به معناي زيادتر از مقدار حاجت از هر چيز است ،و بر" عطيه" نيز اطالق ميشود ،چون صاحب عطا آنچه
زايد بر مقدار حاجتش ميباشد عطا ميكند و مراد از اين كلمه در آيه شريفه رزق است .و معناي" ابتغاء فضل" طلب رزق
است.
و در اينكه انسان داراي قواي فعال خلق شده كه او را وادار ميكند به اينكه در جستجوي رزق باشد ،و حوائج زندگي خود را
به خاطر بقاي خود تحصيل كند ،از جاي برخيزد ،و تالش كند و نيز در اينكه به سوي استراحت و سكون هدايت شده ،تا به
وسيله آن ،خستگي تالش خود را بر طرف نموده و تجديد و تجهيز قوا كند ،و باز در اينكه شب و روز پشت سر هم قرار داده
شده براي تالش و براي اينكه خستگي هر روز را در شب همان روز بر طرف سازد ،و باز در اينكه براي پديد آمدن شب و
روز اوضاع جوي به وسيله زمين و خورشيد پديد آمده ،آيتها و نشانههاي سودمندي است براي كسي كه داراي گوشي شنوا
باشد ،و در آنچه ميشنود تعقل كند ،و چون آن را حق ديد پيروي نمايد.
در كشاف گفته ":در آيه شريفه لف و نشر مرتب به كار رفته -كه معناي آن در ساير مجلدات فارسي اين كتاب گذشت-
براي اينكه تقدير آيه چنين است" و من آياته منامكم و ابتغاؤكم من فضله بالليل و النهار -يكي از آيات او خواب شما ،و كار
و كسب شماست در شب و در روز ،يعني خوابتان در شب ،و كار و كسبتان در روز" ،چيزي كه هست جمله ترجمه الميزان،
ج ،13ص737 :
"بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ "بين دو قرين" منامكم و ابتغاؤكم" فاصله شده ،براي اينكه هر دو از جنس زمانند ،و زمان و آنچه در زمان
واقع ميشود شيء واحد است ،عالوه بر اين خود لف ،بر مساله اتحاد كمك ميكند.
احتمال هم دارد كه لف و نشري در كار نباشد ،و معناي آيه اين باشد كه :يكي از آيات خدا خواب شما در شب و روز ،و كار و
كسبتان در شب و روز است ،و ليكن معناي اول روشنتر است ،چون در قرآن كريم مكرر آمده ،و بهترين معاني آن معنايي
است كه قرآن بر آن داللت كند" «1».
و از آنچه گذشت معلوم شد كه چرا در ذيل آيه فرمود ":إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ" ".وَ مِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ
طَمَعاً ،وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً ،فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها" ظاهرا كلمه" يريكم" كه فعل است ،در جاي مصدر نشسته ،براي
اينكه بايد مي فرمود :يكي ديگر از آيات او نشان دادن برق به شما است ،ولي فرموده يكي از آيات او اين است كه برق را به
شما نشان ميدهد ،پس فعل" نشان ميدهد" در جاي" نشان دادن" نشسته ،و به همين جهت نفرمود ":ان يريكم" هم
چنان كه در چند آيه قبل فرمود ":ان خلقكم" و "أَنْ خَلَقَ لَكُمْ" براي اينكه خود فعل ،كار مصدر را كرده ،و ديگر احتياج
به" ان" مصدريه نيست.
و نشستن فعل در جاي مصدر از لغتهاي خوب عرب است ،و مثل معروف در زبانها را هم كه ميگويند ":تسمع بالمعيدي
خير من ان تراه -نام معيدي را از دور بشنوي بهتر است از اينكه ببيني" بر همين لغت حمل ميكنند ،و ميگويند معنايش
اين است كه :شنيدنت بهتر از ديدنت مر او راست ،و هيچ عيبي ندارد ،كه كالم خدا را بر اين معنا حمل كنيم ،چون خداي
تعالي در اول آيات مورد بحث تعبيرهاي گوناگون كرده ،يك جا بدون" أن" مصدريه آورده و فرموده" يريكم" ،و يك جا
با" ان" آورده و فرموده ":أَنْ تَقُومَ" يك جا خود مصدر را آورده و فرموده ":منامكم".
البته در خصوص كلمه" يريكم" احتمال هست كه حرف" ان" مصدريه در آن حذف شده ،و تقدير" ان يريكم" باشد ،مؤيد
اين احتمال اين است كه بعضي « »7كلمه مزبور را
__________________________________________________
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)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .320
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .07
ترجمه الميزان ،ج ،13ص730 :
با نصب خواندهاند.
احتمال هم دارد از باب حذف مضاف باشد ،و تقرير آن" و من آياته آية ان يريكم البرق -و يكي از آيات او آيت نشاندادن
برق به شما است" باشد ،هم چنان كه احتمال دارد تقدير آن" و من آياته آية البرق" باشد ،و جمله" يُرِيكُمُ الْبَرْقَ  "...جمله
استينافي باشد ،و نيز احتمال دارد جمله" من آياته "متعلق باشد به جمله" يريكم" و تقدير كالم" يريكم من آياته البرق"
باشد ،و نيز احتمال دارد" من آياته" حال از" البرق" باشد و تقدير كالم" و يريكم البرق حال كون البرق من آياته" باشد،
يعني برق را به شما نشان ميدهد ،در حالي كه برق يكي از آيات اوست.
اينها وجوه متفرقي است كه خواننده خود به دوري آنها از ذهن آگاه است ،عالوه بر اين بعضي از آنها كالم را در اين آيه از
سياق آيات سابق كه نظير همين آيه هستند خارج ميسازد ،مانند دو وجه اخير.
و جمله" خَوْفاً وَ طَمَعاً" معنايش" خوفا من الصاعقه ،و طمعا في المطر -ترس از صاعقه و طمع به باران" است ،و تفسير
جمله ":وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها" مكرر در اين كتاب گذشت ،و معناي جمله" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" اين است كه :كساني كه اهل تعقل هستند ،ميفهمند كه در اين ميان عنايتي به اين نظام كه سراپا مصلحت
است ميباشد ،و پديد آمدن ،صرفا از باب تصادف و اتفاق نيست.
"وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ" كلمه قيام كه لفظ" تقوم"
مضارع آن است به معناي ايستادن ،و در مقابل قعود است كه به معناي نشستن است ،و چون معتدلترين حاالت آدمي ،كه
در آن بر همه كارهايش مسلط است ،حالت ايستادگي است ،لذا در عرب وقتي بخواهند از ثبوت و استقرار چيزي بر
معتدلترين حاالتش خبر دهند ،تعبير به قيام آن چيز ميكنند ،هم چنان كه در قرآن كريم بر تدبير عالم از ناحيه خدا قيام
اطالق كرده ،و فرموده ":أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ" «».1
و مراد از قيام آسمان و زمين به امر خدا ،ثبوت آن دو است بر حاالتي كه عبارت است از حركت و سكون و تغيير و ثبات كه
خدا به آنها داده ،و اما اينكه كلمه" أمر" به چه
__________________________________________________
)(1آيا كسي كه او قائم بر هر نفسي است به آنچه ميكند .سوره رعد ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
معناست؟ آيه" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »1جوابگوي آن است.
"ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ "-كلمه" اذا" ي اولي شرطيه ،و" اذا" ي دومي فجائيه( ،ناگهان) است،
كه در جاي" فا" ي جزاء نشسته ،و كلمه" من األرض" متعلق است به كلمه" دعوة" و جمله دومي عطف است بر محل
جمله اولي ،چون مراد از جمله" ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ "...بعث و رجوع به سوي خدا است ،كه جزء آيات نيست ،بلكه جملهاي است
خبري كه از امري خبر ميدهد كه قبال بر آن استدالل كرده ،و بعدا نيز استدالل ميكند.
و اما اينكه بعضي « »7گفتهاند ":جمله مذكور بعد از تاويل به مصدر مفرد ميشود ،و عطف بر" أَنْ تَقُومَ" ميگردد ،و
تقديرش اين است كه ":و من آياته قيام السماء و األرض بامره ثم ،خروجكم اذا دعاكم دعوة من األرض -يكي ديگر از
آيات او قيام آسمان و زمين به امر اوست ،و سپس بيرون شدن شما از زمين هنگامي كه شما را بخواند" صحيح نيست .زيرا
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[نكاتي كه در ترتيب بيان آيات وجود دارد]  .....ص 855 :

آيات مذكور در اين فراز به طور ترتيب ذكر شده ،اول شروع كرده به مساله خلقت انسان ،و پيدايش او ،آن گاه مساله دو
صنف بودن و مرد و زن بودنش ،سپس مرتبط بودن وجودش به وجود آسمان و زمين ،آن گاه اختالف زبانها و رنگهايش
پس از آن سعي و كوشش او در طلب رزق ،و آرامش و خوابيدنش در شب ،آن گاه نشاندادن برق به او ،و نازل كردن باران،
و در آخر قيام آسمان و زمين تا روزي معين ،يعني روزي كه آن سرآمدي كه براي حيات بشر در زمين مقدر شده به پايان
برسد ،و آن گاه مساله معاد و از سرگرفتن زندگياش ذكر شده .اين بود پارهاي از نكاتي كه در ترتيب آيات هست.
نكته ديگر در ترتيب فواصل آنها هست ،اول فرموده" يتفكرون" ،بعد" للعالمين" ،بعد" يسمعون" سپس" يعقلون" و از اين
ترتيب اين نكته استفاده ميشود كه انسان اول فكر ميكند ،بعد عالم ميشود ،و بعد هر گاه چيزي از حقايق را شنيد در خود
جاي ميدهد ،آن گاه پيرامون آن تعقل ميكند -و خدا داناتر است.
"وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ" همان طور كه گفتيم آياتي كه در اين فراز نام برد ،همه براي اثبات
ربوبيت خداي تعالي و الوهيتش بود ،و چون سخن منتهي شد به مساله معاد ،و بازگشت به سوي خدا ،لذا در دنبال آن
استدالل كرد بر امكان آن ،و اين استدالل از خلقت و تدبيري كه در آيات سابق مذكور بود گرفته شده.
پس جمله" لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "اشاره است به احاطه ملك حقيقي خدا ،كه اثر آن جواز تصرف مالك در ملك
خويش ،و به دلخواه خويش است ،پس خداي تعالي از آنجا كه مالك حقيقي عالم است ،در مملوك خود تصرف نموده از
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الزمهاش اين است كه :مساله بعث نيز از آيات باشد ،و حال آنكه گفتيم جزء آيات نيست ،بلكه يكي از اصول سهگانهاي
است كه آيات زمين و آسمان بر آن داللت ميكند ،به شهادت اينكه اگر مساله معاد آيت بود ،بايد با اين مساله بر اثبات
توحيد استدالل شود و چنين استداللي معقول نيست ،و به فرضي هم كه ممكن باشد با يكي از اصول سهگانه اعتقادي بر
ديگري استدالل شود ،مساله توحيد است كه با آن ميتوان معاد را اثبات كرد ،نه اينكه با معاد توحيد اثبات شود -دقت
بفرماييد-.
و از آنجايي كه آيات مذكور در اين فراز يعني خلقت بشر از خاك ،خلقتشان به صورت زوج ،اختالف زبانها و رنگها،
خوابيدنشان در شب ،و كار و كسبشان در روز ،نشان دادن برق به ايشان ،و نازل كردن آب از آسمان ،همه آياتي بود مربوط
به تدبير امر انسان ،قهرا جمله" أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ" هم به كمك سياق مربوط به تدبير امور انسانها ميشود ،و
ميخواهد بفرمايد :ثبات آسمان و زمين بر وضع طبيعي و حال عاديشان به طوري كه سازگار با زندگي نوع انساني و مرتبط
با آن باشد يكي از آيات اوست ،و آن وقت جمله" ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ  ،"...مترتب بر آن ميشود ،ترتبي تاخيري ،و معنايش اين
ميشود كه :خروج انسانها از زمين بعد از اين قيام است ،و وقتي است كه ديگر آسمان و زمين قائم نيستند ،يعني ويران
__________________________________________________
)(1امر او جز اين نيست كه چون چيزي را بخواهد بدو بگويد بباش ،و آن چيز بي درنگ موجود شود .سوره يس ،آيه .27
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
شدهاند ،هم چنان كه آيات بسياري ديگر در مواردي از كالم مجيد بر اين خرابي داللت دارد.
و نيز از اينجا معلوم ميشود كه مراد از جمله سابق هم كه ميفرمود" وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" خلقتي است كه:
مربوط و نافع به زندگي بشر است ،نه اصل خلقت آنها.
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[سوره الروم ( :)31آيات  87تا  ..... ]32ص 857 :
اشاره

وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلي فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( )72ضَرَ َ
ب
لَكُمْ مَثَالً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ( )72بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ
ناصِرِينَ ( )72فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )03مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ()01
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ( )07وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا
أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ( )00لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( )03أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ( )03وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ
()03
أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( )02فَآتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ
السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( )02وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ()02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
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نشاه دنيا به آخرت ميبرد.
و اين معنا را با جمله" كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ" تاكيد فرموده ،چون" قنوت" به معناي الزم بودن اطاعت با خضوع است ،هم چنان
كه راغب « »1نيز اين طور معنا كرده .و مراد از اطاعت با خضوع -به طوري كه سياق ميرساند -اطاعت تكويني است ،نه
اطاعت دستورات شرعي ،چون
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" قنت".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
دستورات شرعي گاهي نافرماني ميشود ،و دربارهاش نميتوان گفت ":كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ -همه و همه براي او مطيع و
خاضعند".
زيرا منظور از كل حتما جن و انس و ملك است ،و همه مطيع اسباب تكويني هستند ،اما مالئكه كه جز خضوع اطاعت
ندارند ،و اما جن و انس آنها هم منقاد و مطيع علل و اسباب تكويني هستند ،هر چند كه دائما نقشه ميريزند كه اثر علتي از
علل و سببي از اسباب تكويني را لغو كنند ،ولي براي رسيدن به اين منظور باز متوسل به علت و سببي ديگر ميشوند.
از اين هم كه بگذريم خود علم و اراده و اختيارشان از اسباب تكويني است ،پس در هر حال مطيع تكوين هستند ،پس در
باب تكوين تنها مؤثر خداست و آنچه او بخواهد ميشود ،يعني آنچه كه علل خارجيش تمام باشد ،و اما از آنچه جن و انس
بخواهد تنها آن موجود ميشود كه خدا اذن داده باشد ،و خواسته باشد ،پس مالك همه آنان و آنچه را كه مالكند خدا است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
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ترجمه آيات  .....ص 858 :

بيان آيات  .....ص 852 :
اشاره

بعد از استدالل بر وحدانيت خدا ،و بر معاد ،از طريق شمردن آيات داله بر آن ،كه پشت سر هم فرمود ":وَ مِنْ آياتِهِ  ...وَ مِنْ
آياتِهِ" تا آنجا كه فرمود ":وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  ،"...كه خود يكي از صفات فعلي خداست ،اينك در اين آيات

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و او كسي است كه خلقت را آغاز كرد و اعادهاش ميكند ،و اعاده برايش آسانتر است ،و براي او در آسمانها و زمين از هر
مثل فرد اعاليش هست و او مقتدر حكيم است ().72
براي شما از خود شما مثلي زده ،آيا بردگان شما در آنچه كه از اموال به شما روزي كردهايم هيچ فردي شريك شما هست
بطوري كه آن برده و شما با هم برابر باشيد و احيانا شما از آن بردگان بترسيد كه مبادا در شركت تجاوز كنند آن طور كه از
يك شريك آزاد ميترسيد؟ قطعا نه ،پس چطور مخلوقات خدا را شريك او ميگيريد ،ما اين طور آيات را براي مردمي كه
تعقل كنند توضيح ميدهيم ().72
بلكه آنها كه ستم كردند هواهاي خود را بدون علم پيروي كردند ،و وقتي خدا كسي را گمراه كند كيست كه او را هدايت
نمايد؟ و هيچ ناصري برايشان نيست ().72
پس روي خود به سوي دين حنيف كن كه مطابق فطرت خدا است فطرتي كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش
خدا دگرگونگي نيست ،اين است دين مستقيم ولي بيشتر مردم نميدانند ().03
رو به سوي دين خدا كنيد و بپرهيزيد از او و نماز بپا داريد و از مشركين مباشيد ().01
از آنهايي كه دين خود را تكه تكه كرده و خود دسته دسته شدند و هر دستهاي به دين خود خوشحالي كردند ().07
و چون ضرري به مردم برسد به سوي خدا برگشته او را همي خوانند ،ولي همين كه رحمتي از خود به ايشان ميچشاند باز
دستهاي از آنان شرك ميورزند ().00
تا نعمتها كه ما به ايشان دادهايم كفران كنند ،پس بهره بگيريد كه به زودي خواهيد فهميد ().03
و يا دليلي برايشان نازل كردهايم ،و آن دليل و رهنما شرك ورزيدن را به ايشان درس داده؟! ().03
و چون به انسان رحمتي ميچشانيم شادي ميكند .و اگر مصيبتي به ايشان برسد با اينكه اثر كارهاي خودش است ناگهان
نوميد ميشود ().03
آيا نديدند كه خدا روزي را به هر كه بخواهد زياد و به هر كه بخواهد اندك ميدهد در اين خود آيتي است براي مردمي كه
ايمان آورند ().02
پس حق ذي القربي و مسكين و ابن سبيل را بده اين براي كساني كه رضاي خدا را ميطلبند بهتر است و هم ايشان
رستگارند ().02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
و آنچه از ربا ميدهيد تا مال مردم زياد شود نزد خدا زياد نميشود و آنچه از زكات كه براي رضاي خدا ميدهيد زياد ميشود
و زكات دهندگان مال خود را زياد ميكنند ().02
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روش استدالل را از راه شمردن آيات به استدالل به صفات فعلي خدا تغيير داد ،كه آنها را تا آخر سوره در چهار فصل بيان
ميفرمايد ،در هر فصل چند صفت از صفات فعل كه مستلزم وحدانيت خدا و معاد است ،ذكر ميكند ،فصل اول با آيه" وَ هُوَ
الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  "...آغاز شده .و فصل دوم با آيه" اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ  ،"...و فصل سوم با آيه" اللَّهُ الَّذِي
يُرْسِلُ الرِّياحَ  ،"...و فصل چهارم با آيه" اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  ،"...آغاز شده.
و اگر فصل اول مانند ساير فصول با نام جالله" اللَّه" آغاز نشده ،بدين جهت است كه متصل به آيه سابق است كه
ميفرمود ":وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ" كه در حقيقت واسطه و برزخ است بين دو سياق ،پس آيه مورد
بحث كه ميفرمايد ":وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ" ،فصل در صورت وصل است.
[بررسي وجوه و اقوال مختلفي كه در جواب به اين اشكال كه چرا فرموده است اعاده خلق از خلقت ابتدايي بر خدا آسانتر است؟ گفته شده ] .....ص 852 :
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"وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ"...
كلمه "يبدؤا" از" بدء" است ،و" بدء خلق" همان ايجاد ابتدايي و بدون الگو است ،و كلمه" يعيده" از اعاده است ،كه به
معناي انشاء بعد از انشاء است.
در جمله" وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ" ،ضمير اولي به اعاده برميگردد ،كه از كلمه" يعيد" استفاده ميشود ،و ضمير دومي -به طوري
كه از سياق به ذهن تبادر ميكند -به خداي تعالي بر ميگردد.
بعضي « »1به اين آيه شريفه اشكال كردهاند كه ":اگر اعاده انسانها در قيامت براي خدا آسانتر باشد ،الزمهاش اين است كه
ايجاد آنها بدون الگو در آغاز خلقت دشوارتر باشد ،چون هر آسانتري يك دشوارتر دارد ،و اين با قدرت مطلقه و نامحدود خدا
نميسازد ،چون قدرت
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
نامتناهي وضعش نسبت به موارد مختلف نميشود ،و تعلقش بر دشوار و آسان يكسان است ،پس كلمه أفعل تفضيل (آسانتر)
در اين جا معنا ندارد".
در جواب از اين اشكال وجوهي ذكر كردهاند.
اول »«1اينكه ":ضمير در" عليه" به خدا برنميگردد ،بلكه به خلق برميگردد ،و معنايش اين است كه :اعاده هر چيزي
براي خلق آسانتر از ايجاد ابتدايي است ،چون ايجاد ابتدايي الگو ندارد ،ولي اعاده هر چند بار هم كه باشد آسانتر است چون
الگو دارد ،و چون اعاده از ابتداء براي خلق آسانتر است ديگر در باره خداي تعالي چه اشكالي دارد".
و اين توجيه صحيح نيست ،براي اينكه برگشتن ضمير به خلق خالف ظاهر آيه است.
دوم »«2اينكه ":كلمه" اهون" در اين جا از معناي تفضيلي منسلخ است ،و همان معناي" آسان" را ميدهد ،نه" آسانتر"،
هم چنان كه كلمه" خير" با اينكه در اصل فعل تفضيل است ،و معناي" بهتر" را ميدهد در جمله" ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ
اللَّهْوِ -آنچه نزد خدا است خوبست نه لهو" ،از معناي تفضيلي منسلخ شده".
اشكال اين توجيه هم اين است كه :دليلي بر آن نيست ،و تحكم واضحي است.
سوم »«3اينكه :آسانتر بودن اعاده از انشاء ابتدايي از نظر مقايسه خود آن دو با هم است ،نه اينكه نسبت به خدا باشد ،و
اين تفضيل در بين فعلي و فعل ديگر خدا هيچ مانعي ندارد ،هم چنان كه خودش فرموده ":لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ
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مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" «».3
اين توجيه همان است كه از كالم زمخشري هم استفاده ميشود كه گفته است ":اگر بگويي چرا در جمله "ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ
 "...اعاده خلق اين قدر بزرگ شمرده شده ،به طوري كه گويي از قيام آسمانها و زمين به امر خدا مهمتر است؟ و آن وقت
همين اعاده در جمله" وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ" آسانتر معرفي شده؟ در جواب ميگوييم :اعاده انسانها در قيامت في نفسه بزرگ
هست ،و ليكن به قياس با انشاء ابتدايي آسانتر معرفي شده" «».3
اشكال اين وجه اين است كه :كلمه" اهون" مقيد به" عليه" شده ،يعني براي خدا آسانتر است ،و اين بهترين گواه است بر
اينكه مقايسهاي كه بين انشاء و اعاده واقع شده نسبت
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،71ص .03
)(3تفسير كشاف ،ج  ،0ص .322
)(4خلقت آسمانها و زمين از خلقت مردم بزرگتر است .سوره مؤمن ،آيه .32
)(5تفسير كشاف ،ج  ،0ص .323
ترجمه الميزان ،ج ،13ص731 :
به خداي تعالي است ،نه بين خود اعاده و انشاء ،پس اشكال هم چنان به قوت خود باقي است.
توجيه چهارم اينكه گفتهاند ":تفضيل نسبت به اصول و موازين رايج بين مردم است ،نه نسبت به واقع امر ،اين مردمند كه
معتقدند تكرار شدن يك عمل هر چند يك بار باشد سبب ميشود براي اينكه اعادهاش از بار اولش آسانتر باشد .پس گويا
گفته شده ،اعاده براي خدا كاري ندارد ،چون از نظر اصول و موازين خود شما هم كه باشد اعاده از انشاء آسانتر است براي
خدايي كه عالم را بدون الگو ،و براي اولين بار آفريده ،اين از نظر اصول و موازين خود شماست ،و گر نه قدرت او نسبت به
ايجاد ابتدايي و اعاده يكسان است".
اشكال اين توجيه اين است كه :هر چند در جاي خود حرف صحيحي است ،و ليكن اشكال در اين است كه چگونه از آيه
استفاده كنيم ،با اينكه شاهدي از الفاظ آيه بر آن نيست.
پنجم اينكه »«1گفتهاند -:اين را نيز صاحب كشاف به عنوان وجهي ديگر آورده -انشاء از قبيل تفضل است ،كه فاعلش
در انجام و ترك آن مخير است ،ميتواند چيزي را ايجاد بكند ،و ميتواند ايجاد نكند ،ولي اعاده از قبيل واجب است ،كه به
هيچ وجه نبايد ترك شود ،براي اينكه اعاده براي جزاء و كيفر و پاداش است ،و اين بر خداي تعالي واجب است.
توضيح اينكه :كارها انجامش به دست فاعل يا محال است ،كه محال قابليت آن را ندارد كه قدرت به آن متعلق شود ،و
فاعل آن را بياورد ،و يا به خاطر وجود مانعي مثل قبح ممتنع است ،كه انجام اين نيز براي حكيم مانند محال است ،چيزي
كه هست نه محال عقلي ،بلكه محال عارضي ،و يا تفضل است كه فاعل ميتواند آن را بياورد و ميتواند نياورد ،و يا واجب
است كه در اينگونه كارها فاعل مجبور به آوردن آن است ،و نميتواند در انجام آن اخالل كند.
حال كه اين تقسيم روشن شد ميگوييم دورترين افعال از محال بودن ،فعل واجب است ،هم چنان كه نزديكترين آنها
نسبت به تحقق باز واجب است ،و چون اعاده واجب است ،پس دورترين افعال است از امتناع ،و چون چنين است
نزديكترين افعال است به تحقق ،پس اعاده آسانترين كارها است ،و چون آسانترين آنهاست در نتيجه از انشاء نيز آسانتر
است.
و ما به اين جواب چهار اشكال داريم:
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)(1تفسير كشاف ،ج  ،71ص .322
ترجمه الميزان ،ج ،13ص737 :
اول اينكه:اين حرف وقتي صحيح است كه خلقت عالم و تحقق موجودات به اولويت بوده باشد ،نه وجوب ،و حال آنكه در
جاي خودش ثابت كردهايم كه تحقق اشياء بر اساس اولويت نيست ،بلكه بر اساس وجوب است ،و چون چنين است پس
انشاء و اعاده هر دو به يك مقدار از امتناع فاصله دارند ،يكي از ديگري نزديكتر نيست.
دوم اينكه:دوري و نزديكي كه زمخشري ذكر كرد صرف تصوير عقلي است ،به خالف سهولت و دشواري كه دو صفت
وجودي است ،يعني وجود يك چيز از جهت صدورش از فاعل گاهي آسان و گاهي سخت است ،و اين گونه صفات وجودي
دائر مدار اعتبار عقلي نميشود.
سوم اينكه:انشاء هم مانند اعاده مبتني بر مصلحت است اينطور نيست كه تنها اعاده به خاطر اينكه براي جزاء است مصلحت
داشته باشد ،بلكه انشاء نيز تا مصلحت صد در صد نداشته باشد از خداي حكيم سر نميزند ،پس از اين نظر اعاده و انشاء
فرقي با هم ندارند ،و به طوري كه گفتهاند :از جهت دوري و نزديكي به امتناع يكسانند.
چهارم اينكه :به مقتضاي اين وجه اعاده في نفسه آسانتر از انشاء است ،نه به قياس با قدرت خداي تعالي ،پس در حقيقت
توجيه پنجم همان توجيه سوم خواهد بود ،و اشكالش نيز همان اشكال.

ببينيم آنچه سزاوار است گفته شود اين است كه جمله مورد بحث كه به آن اشكال شده يعني جمله" وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ" با
جمله بعدي تعليل شده ،و در آن فرموده كه چرا اعاده آسانتر است ،و آن جمله ":وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلي  "...است ،كه در حقيقت
حجتي است بر آسانتر بودن اعاده.
به اين بيان كه :از جمله مذكور برميآيد كه هر صفت كمالي كه يك يك موجودات آسمان و زمين به آن متصف و ممثل
ميشوند از قبيل حيات ،قدرت ،علم ،ملك ،جود ،كرم ،عظمت ،و كبريايي ،و امثال آن ،در حقيقت اندكي است كه رفيعترين
رتبه آن ،و عاليترين حد آن در خداي سبحان است ،زيرا هر موجودي هر قدر هم بزرگ باشد ،باألخره محدود و متناهي
است ،پس به قدر ظرفيت خود آن صفت را فرا گرفته ،و نشان ميدهد ،ولي خداي تعالي نامحدود و نامتناهي است ،هم
چنان كه خودش فرموده ":وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني" «».1
توضيح اينكه :هر صفتي از صفات كمال كه در موجودي از موجودات زمين و آسمان
__________________________________________________
)(1براي خداست اسماء حسني .سوره اعراف ،آيه . [.....]123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص730 :
ببينيم بايد بال درنگ منتقل به صفتي در مقابل آن شويم ،چون صفت كمال او از خداست ،و مقابل آن از خود اوست ،مثال
وقتي موجودي زنده ميبينيم ،منتقل ميشويم به اينكه او در ذات خود مرده است ،و يا اگر قادر ميبينيم ،ميفهميم كه او در
ذاتش عاجز است ،پس صفت كمالي كه دارد محدود و مقيد به حالي و وصفي است كه در غير آن حال و وضع آن صفت را
ندارد.
مثال علم در موجودات و مخلوقات ،مطلق و غير محدود نيست ،بلكه محدود و آميخته با جهل است ،جهل به غير مسائل
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[جواب به اشكال فوق با بيان مفاد جمله ":وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي" و توضيح اينكه مراد اين است كه آسان ديگران براي خداوند آسانتر است]  .....ص 818 :
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[تمثيلي متضمن رد و ابطال پندار مشركين در باره اينكه خدا از مخلوقات خود شركايي دارد]  .....ص 811 :

"ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ
أَنْفُسَكُمْ"...
كلمه" من" در جمله" من انفسكم" براي ابتداء غايت است ،يعني خداوند براي شما مثلي زده كه از خود شما اخذ شده ،و از
حاالت خود شما گرفته شده ،آن گاه با جمله" هَلْ لَكُمْ" شروع به آن مثل مزبور شده است ،و استفهام آن انكاري است و
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معلوم ،و همچنين حيات ،قدرت ،ملك ،عظمت و غير آن همه مقيد و محدودند.
ولي خداي سبحان كه افاضه كننده آن صفت كمال است ،صفت مذكور در او محدود نيست ،بلكه مطلق است ،و آميخته با
ضدش نيست بلكه صرف و خالص ،است پس با علمش جهلي ،و با حياتش مماتي نيست ،پس خداي سبحان از آنچه غير او
بدان متصف ميشود از صفات كمال -كه آميخته و محدود است -خزينه و نامحدود و خالصش را دارد.
تكرار ميكنم ،هر صفتي كه در خداي تعالي و مخلوقات او پيدا شود ،حد اعاليش و افضلش در خدا است ،و حد پايين و غير
خالصش در غير اوست ،پس آنچه در غير اوست مفضول است نسبت به آنچه نزد اوست.
حال كه اين معنا روشن گرديد ،ميگوييم :اعادهاي كه متصف به آساني است (در وقتي كه قياس شود با انشايي كه نزد خلق
است) نزد خدا اهون است ،يعني آسان محض است ،و خالص از صعوبت و مشقت است ،بخالف آساني نزد خلق ،كه در عين
آساني خالي از دشواري نيست ،پس ديگر الزم نيست كه انشاء براي خدا سختتر از اعاده باشد ،براي اينكه مشقت و
صعوبت مربوط به فعل است ،كه فعل هم تابع قدرت فاعل است ،هر چه قدرت كمتر باشد ،مشقت فعل بيشتر ،و هر چه
قدرت بيشتر باشد ،مشقت فعل كمتر خواهد بود ،تا آنجا كه قدرت غير متناهي شود ،كه در آن صورت ديگر مشقتي تصور
ندارد ،و چون قدرت خداي تعالي غير متناهي است ،هيچ عملي براي او مشقت ندارد ،هم چنان كه مستفاد از جمله" إِنَّ اللَّهَ
عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" همين است ،چون وقتي خدا بر هر چيز قادر بود ،و قدرتش به هر چيز تعلق گرفت ،ديگر متناهي
نخواهد بود -دقت فرماييد.
پس حاصل جواب اين شد كه اعاده خدا آسانترين اعاده ،و انشايش آسانترين انشاء ،و هر كمال ديگرش كاملترين كمال
است.
"وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلي فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" -گفتيم كه اين جمله در مقام استدالل و ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
تعليل جمله" وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ" است ،و حاصل آن اين است كه :هر صفت كمال كه در موجودي از موجودات زمين و
آسمان باشد چه صفت جمال باشد ،و چه جالل ،اعال مرتبه آن ،يعني مطلق غير مقيد ،و خالص بدون خلط و شائبه آن در
خدا است ،پس آسان ديگران براي او آسانتر است.
"وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" -اين جمله در مقام تعليل جمله" وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلي"...
است ،و معنايش اين است كه :بدين جهت گفتيم كه عاليترين صفات از آن اوست ،كه او عزيز است ،يعني واجد است آنچه
را كه ديگران فاقد آنند ،و ممكن نيست چيزي برايش ممتنع باشد ،و نيز براي اينكه او حكيم است ،و نقص و فتور عارض بر
فعل او نميشود ،چون اگر يكي از صفات او كه در ديگران نيز هست اعال نميبود ،قهرا محدود و غير مطلق ،و مخلوط به
ضد و آميخته با نقص و قصور ميبود ،و به خاطر همين نقص و قصور ذليل و پست ميشد ،و حال آنكه او عزيز است ،و
عزتش علي االطالق است ،از سوي ديگر اگر نقص در او راه ميداشت ،اين نقص و فتور در فعل او رخنه ايجاد ميكرد ،و
ديگر حكيم علي االطالق نميبود ،و حال آنكه حكيم علي االطالق است.
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كلمه "ما" در جمله" مِنْ ما مَلَكَتْ" نوعيت را ميرساند ،يعني از نوع آنچه شما مالكيد ،از قبيل بردگان و كلمه" من" در
جمله" من شركاء" زيادي است ،و "شركاء" مبتدا ،و جمله" فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ" تفريع بر شركت است و كلمه "انتم" خطابي
است كه از طريق غلبه شامل بردگان و مالكين آنان ميشود ،و جمله" تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ" به اين معنا است كه :
ميترسيد مملوكهاي شركاء در تصرف مال مشترك استبداد به خرج دهند ،همان طور كه ميترسيد كه شركاي آزاد و مثل
خودتان در مال مشترك تصرف كنند ،بدون اينكه اجازه و رضايتي از شما كسب كرده باشند.
و اين مثلي است كه خداي تعالي براي بطالن پندار مشركين زده ،كه براي خدا شريكهايي از مخلوقات خود او گرفتهاند ،و
آنها را چون خدا" اله و رب" پنداشتهاند ،و اين مثل را به صورت استفهام انكاري آورده ،ميپرسد :آيا هيچ در بين مملوكها
و غالم و كنيزهاي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
شما غالم و كنيزي يافت ميشود كه در اموال شما كه خدا روزيتان كرده شريك شما باشند؟
با اينكه آنها مملوك شمايند ،و شما مالك خود آنها و اموال آنهاييد؟ و آيا هيچ تصور دارد كه مملوك شما آن چنان شريك
شما شود كه بترسيد بدون اجازه و رضايت شما در اموال شما تصرف كند؟ همان طور كه ميترسيد شريكهايي كه مثل شما
آزادند در اموالتان تصرف كنند؟
آيا هيچ چنين چيزي ممكن است؟
نه ،ابدا چنين چيزي تصور ندارد ،و ممكن نيست مملوك شريك موالي خود باشد ،و در اموال او تصرف كند ،و وقتي چنين
چيزي جايز نيست ،پس چطور جايز است كه بعضي از مخلوقات خدا چون جن يا ملك با اينكه عبيد و مملوك اويند شريك
او در ملك او باشند و اله و رب جداگانهاي باشند؟! آن گاه مثالي را كه آورده با جمله "كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"
خاتمه داده ،تا زمينهاي براي آيه بعد باشد.
"بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" كلمه" بل" اعراض از مطالب
قبل را افاده ميكند ،و در اينجا از مطلبي كه از ذيل آيه قبلي استفاده ميشد اعراض شده ،و تقدير چنين است ":اين
مشركين شرك خود را بر اساس تعقل بنا ننهادهاند ،بلكه از هواهاي خود پيروي كردند ،بدون اينكه علمي داشته باشند".
و مقتضاي ظاهر اين بود كه بفرمايد ":بل اتبع الذين اشركوا -بلكه مشركين هواهاي خود را پيروي كردند" ولي اينطور
نفرمود و به جايش فرمود ":بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا -بلكه كساني كه ستم كردند هواهاي خود را پيروي نمودند" تا بدين وسيله
ضاللتي كه بعدا در آيه" فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ -چه كسي هدايت ميكند كسي را كه خدا به خاطر ظلمش گمراه كرد"
به ايشان نسبت ميدهد تعليل كرده باشد ،به اينكه چون ظالم بودند.
پس معلوم ميشود كه ظلم اضالل الهي را در پي دارد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ" «».1
پس جمله" فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ" استفهامي است انكاري كه ميرساند مشركين
__________________________________________________
)(1خداوند كساني را كه ايمان آوردند بر قول ثابت و حق ،ثابت قدم ميسازد ،هم در زندگي دنيا و هم در آخرت ،و
ستمگران را گمراه ميكند ،و هر چه بخواهد ميكند .سوره ابراهيم ،آيه .72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص733 :
پيرو هواي نفس بايد از نعمت هدايت مايوس باشند ،هر چند كه حق برايشان ظاهر شده باشد ،براي اينكه ستم كردند ،و
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ستم باعث اين شد كه ما گمراهشان كنيم ،و در كالم خداي تعالي مكرر آمده كه فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ-
خدا مردم ستمگر را هدايت نميكند".
"وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" -اين جمله نجات ايشان را به كمك ياوران نفي ميكند ،و حاصلش اين است كه :بعد از آنكه از
ناحيه خودشان نتوانستند از ضاللت نجات يابند ،چون خدا گمراهشان كرده بود ،از ناحيه ديگران هم هيچ ياوري براي نجات
ندارند ،و اينكه كلمه" ناصرين" را جمع آورده ،داللت ميكند بر اينكه غير ايشان ياوراني از قبيل شفيعان دارند.
و اين حرف كه كسي « »1بگويد" معناي نفي ناصران براي ايشان اين است كه :يك نفر از ايشان يك نفر ناصر ندارد،
چون مشهور از مقابله جمع با جمع همين معنا است" درست نيست ،براي اينكه حرف مزبور همه جا جاري نميشود.
و معناي آيه اين است كه :بلكه كساني كه با شرك ظلم كردند ،هواهاي نفس خود را بدون علم پيروي نمودند ،و در نتيجه
خدا به كيفر ظلمشان گمراهشان كرد ،و ديگر هيچ راهنمايي كه هدايتشان كند نيست ،و هيچ ياوراني كه ياريشان كنند
ندارند.
[شرح مفاد آيه ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها  "...با بيان اينكه فطرت انسان هادي همه افراد در هر عصر و مصر به سوي سعادت است]  .....ص :
266
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"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال
يَعْلَمُونَ" حرف" فاء" كه در اول آيه است ميرساند كه كالم در آيه فرع و نتيجه مطالبي است كه در خصوص مبدء و معاد
از آيات قبل استفاده ميشد ،و معنايش اين است كه :وقتي ثابت شد كه خلقت و تدبير تنها از آن خداست ،و او را شريكي
نيست ،و او به زودي خلق را مبعوث نموده و به حساب ميكشد ،و نيز معلوم شد كه در آن روز كسي كه از او اعراض كرده
باشد ،و رو به غير او آورده باشد ،راه نجاتي ندارد ،پس روي دل به سوي دين كن ،و مالزم آن باش ،كه آن همان ديني
است كه خلقت الهي بدان دعوت ميكند.
بعضي « »7از مفسرين گفتهاند" كالم در اين آيه فرع و نتيجه تسليتي است كه از سياق بيان سابق استفاده ميشد ،و حق
مطلب را ميرسانيد ،و ميفرمود :مشركين به خاطر ظلمشان پيروي كردند هواها را ،و از تعقل صحيح اعراض نمودند ،و در
نتيجه خدا گمراهشان كرد ،و به
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،71ص .02
)(2تفسير روح المعاني ،ج  ،71ص .72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
هيچ ناصري اجازه ياري و هدايتشان را نداد ،و به هيچ نجات دهندهاي اجازه نداد كه از ضاللت نجاتشان دهد ،نه تو ،و نه
غير تو ،پس تو از هدايت ايشان مايوس باش ،و تنها به خودت و به مؤمنيني كه پيرويت كردند بپرداز ،و روي دل خود و
پيروانت را به سوي دين كن".
بنا بر اين مراد از" اقامه وجه براي دين "روي آوردن به سوي دين ،و توجه بدان بدون غفلت از آن است ،مانند كسي كه به
سوي چيزي روي ميآورد ،و همه حواس و توجهش را معطوف بدان ميكند ،به طوري كه ديگر به هيچ طرف نه راست و نه
چپ رو برنميگرداند و ظاهرا الم در" دين "الم عهد است ،و در نتيجه مراد از دين ،اسالم خواهد بود.
كلمه" حنيفا "حال از فاعل" اقم" است ،و ممكن هم هست حال از دين و يا حال از وجه باشد ،اما اولي ظاهرتر و با سياق
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مناسبتر است ،و كلمه مذكور از ماده" حنف" است ،كه به معناي تمايل دو پا بسوي وسط ميباشد ،و در آيه منظور اعتدال
است.
"فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها" كلمه" فطرت" بر وزن فعلت به اصطالح اهل ادب بناي نوع را ميرساند و در كلمه
مورد بحث به معناي نوعي از خلقت است و" فِطْرَتَ اللَّهِ" به نصب خوانده ميشود ،چون در مقام واداري شنونده است ،و
چنين معنا ميدهد كه مالزم فطرت باش و بنا بر اين در جمله مزبور اشاره است به اينكه اين ديني كه گفتيم واجب است
براي او اقامه وجه كني ،همان ديني است كه خلقت بدان دعوت ،و فطرت الهي به سويش هدايت ميكند ،آن فطرتي كه
تبديل پذير نيست.
براي اينكه دين چيزي به غير از سنت حيات ،و راه و روشي كه بر انسان واجب است آن را پيشه كند تا سعادتمند شود
نيست .پس هيچ انساني هيچ هدف و غايتي ندارد مگر سعادت ،هم چنان كه تمامي انواع مخلوقات به سوي سعادت خود ،و
آن هدفي كه ايدهآل آنهاست هدايت فطري شدهاند ،و طوري خلق شده ،و به جهازي مجهز گشتهاند كه با آن غايت و هدف
مناسب است ،هم چنان كه از موسي (ع) حكايت كرده كه در پاسخ فرعون گفت ":رَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ
هَدي" « »1و نيز فرموده ":الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي" «».7
__________________________________________________
)(1پروردگار ما كسي است كه نخست ،خلقت هر چيزي را به آن چيز داد ،و سپس هدايتش كرد.
سوره طه ،آيه .33
) (2آن خدايي كه خلق كرد ،و تمام عيار و بي نقص آفريد ،و آنچه تقدير نموده سپس هدايت فرمود .سوره اعلي ،آيه  7و .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
بنا بر اين انسان نيز مانند ساير انواع مخلوقات مفطور به فطرتي است كه او را به سوي تكميل نواقص ،و رفع حوائجش
هدايت نموده ،و به آنچه كه نافع براي اوست ،و به آنچه كه برايش ضرر دارد ملهم كرده و فرموده ":وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها
فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها" « »1و او در اين حال مجهز به جهاز بدني نيز هست ،كه با آن اعمال مورد حاجت خود را انجام
دهد ،هم چنان كه فرموده ":ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ" « »7يعني سپس وسيله و راه زندگي را برايش فراهم كرد.
پس انسان داراي فطرتي خاص به خود است ،كه او را به سنت خاص زندگي و راه معيني كه منتهي به هدف و غايتي خاص
ميشود ،هدايت ميكند راهي كه جز آن راه را نميتواند پيش گيرد "،فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها" و انسان كه در اين
نشاه زندگي ميكند ،نوع واحدي است كه سودها و زيانهايش نسبت به بنيه و ساختماني كه از روح و بدن دارد سود و زيان
مشتركي است كه در افراد مختلف اختالف پيدا نميكند.
پس انسان از اين جهت كه انسان است بيش از يك سعادت و يك شقاوت ندارد ،و چون چنين است الزم است كه در
مرحله عمل تنها يك سنت ثابت برايش مقرر شود ،و هادي واحد او را به آن هدف ثابت هدايت فرمايد.
و بايد اين هادي همان فطرت و نوع خلقت باشد ،و به همين جهت دنبال" فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها" اضافه كرد
كه" ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ".
و اما اينكه گفتيم نوع انسان يك سعادت و شقاوت دارد ،براي اين است كه اگر سعادت افراد انسانها به خاطر اختالفي كه با
هم دارد مختلف ميشد ،يك جامعه صالح و واحدي كه ضامن سعادت افراد آن جامعه باشد ،تشكيل نميگشت ،و همچنين
اگر سعادت انسانها به حسب اختالف اقطار ،و سرزمينهايي كه در آن زندگي ميكنند ،مختلف ميشد ،و سنت اجتماعي كه
همان دين است اساسش همان چيزي باشد كه منطقه اقتضاء دارد آن وقت ديگر انسانها نوع واحدي نميشدند ،بلكه به
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[اقوال مختلف مفسرين در باره مفردات و مفاد آيه فوق]  .....ص 812 :

مفسرين در مفردات آيه ،و معناي مجموع آن ،اقوال متفرق ديگري دارند.
اول اينكه "»1« :مراد از" اقامه وجه" محكم كاري در عمل است ،چون وجه عبارت است از چيزي كه متوجه آني و آن
عمل است ،و اقامهاش به معناي تسديد و اتقان آن است".
و اين حرف صحيح نيست ،براي اينكه وجه عمل غرض مقصود از عمل است و آن غير از عمل است و در آيه شريفه
فرمود ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ" ،و نفرموده "فاقم وجه عملك".
دوم اينكه "»7« :كلمه" فطرة" در جمله" فِطْرَتَ اللَّهِ" منصوب است ،زيرا كلمه" اعني" در تقدير است و كلمه فطرت به
معناي ملت است ،و معناي جمله اين است كه :استقامت در دين به خرج بده ،و دين را نگهدار ،يعني ملتي را كه خدا مردم را
بر آن ملت آفريده ادامه بده ،كه در خلقت خدا تبديلي نيست".
اشكال اين وجه هم اين است كه :اين حرف وقتي صحيح است كه مراد از كلمه فطرت و كلمه" فَطَرَ النَّاسَ" دو چيز باشد،
اولي به معناي ملت ،و دومي به معناي خلقت باشد ،و تفكيك در معناي آنها خالف ظاهر آيه است ،و اگر بگويي ممكن
است دومي يعني" فَطَرَ النَّاسَ" را هم به همان معناي ملت و دين بگيريم ،و بگوييم معنايش" ادان الناس"
__________________________________________________
)(1تفسير روح البيان ،ج  ،2ص .03
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
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اختالف منطقهها مختلف ميشدند ،و نيز اگر سعادت انسان به اقتضاي زمانها مختلف ميشد ،يعني اعصار و قرون يگانه
اساس سنت ديني ميگشت .باز انسانهاي قرون و اعصار نوع واحدي نميشدند ،و انسان هر قرني و زماني غير انسان زمان
ديگر ميشد ،و اجتماع انساني سير تكاملي نميداشت ،و انسانيت از نقص متوجه به سوي كمال نميشد ،چون نقص و
كمالي وجود ندارد مگر اينكه يك جهت مشترك و ثابت
__________________________________________________
)(1و قسم به نفس و آنكه او را نيكو بيافريد و به او شر و خير را الهام كرد .سوره شمس ،آيه  2و 2
)(2سوره عبس ،آيه .73
ترجمه الميزان ،ج ،13ص732 :
بين همه انسانهاي گذشته و آينده باشد.
البته منظور ما از اين حرف اين نيست كه اختالف افراد و مكانها و زمانها هيچ تاثيري در برقراري سنت ديني ندارد ،بلكه ما
في الجمله و تا حدي آن را قبول داريم ،چيزي كه هست ميخواهيم اثبات كنيم كه اساس سنت ديني عبارت است از
ساختمان و بنيه انسانيت ،آن بنيهاي كه حقيقتي است واحد و مشترك بين همه افراد و اقوام ،و ثابت در همه.
ميخواهيم بگوييم براي انسانيت سنتي است واحد ،و ثابت به ثبات اساسش ،كه همان انسان است ،و همين سنت است كه
آسياي انسانيت بر محور آن ميگردد ،و همچنين سنتهاي جزئي كه به اختالف افراد و مكانها و زمانها مختلف ميشود،
پيرامون آن دور ميزند .و اين همان است كه جمله" ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" بدان اشاره ميكند ،و
ما به زودي و در بحثي جداگانه ان شاء اللَّه اين مطلب را توضيح بيشتري ميدهيم.
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است ،يعني مردم را وادار بر دين (توحيد) كرد و در اين صورت ديگر اشكال تفكيك وارد نميشود ،ميگوييم :بله ،و ليكن آن
وقت جمله" ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" از ما قبل خود بريده و غير مربوط به آن ميگردد.
عالوه بر اين در اين وجه خالف ظاهر روشني است ،چون دين را به معناي توحيد گرفته ،و اگر هم دين به معناي اسالم و يا
مجموع دينها باشد ،و كلمه فطرت هم بر همان معناي متبادر خود باشد ،كه عبارت است از خلقت ،آن وقت تقدير گرفتن
كلمه "اعني" درست نميشود ،چون دين به اين معنا غير از فطرت به معناي خلقت است.
سوم اينكه :كلمه فطرت بدل است از كلمه" حنيفا" ،و فطرت به معناي ملت است ،اشكال اين حرف همان اشكالي است كه
بر وجه سابق كرديم.
چهارم اينكه "»1« :كلمه فطرت مفعول مطلق است براي فعل محذوف ،و مقدر ،و تقدير كالم" فطر اللَّه فطرة فطر الناس
عليها" است ،يعني خدا فطرتي درست كرد كه انسانها را نيز بر آن فطرت مفطور كرده" كه فساد اين وجه حاجت به توضيح
ندارد.
پنجم اينكه ":معناي آيه اين است كه :پيروي كن از دين ،آنچه را كه فطرت خدا بر آن داللت دارد ،و آن همان است كه
ابتداي خلقت ،تو را بر آن داللت ميكند ،زيرا خداوند طوري موجودات را آفريد و تركيب و صورتگري نمود ،كه داللت كند
بر اينكه صانعي قادر ،عالم ،حي ،قديم و واحد دارد ،صانعي كه هيچ چيز شبيه او نيست ،و او نيز به هيچ چيز شبيه نيست.
اشكال اين وجه اين است كه :مبتني است بر اينكه كلمه" فطرت" به تقدير" اتبع -پيروي كن "منصوب شده باشد ،هم
چنان كه ابو السعود و قبل از او ابو مسلم مفسر ،اين نظريه را دادهاند ،آن وقت مراد از پيروي فطرت ،پيروي داللت فطرت و
خلقت ميشود ،و مراد از" عدم تبديل الخلق" تغيير نپذيرفتن خلقت ،است ،در داللت كردن بر وجود صانع ،و صفات كريمه
او ،و اين وجه از نظر معنا نزديك به همان وجهي است كه ما براي آيه ذكر كرديم چون ما نيز كلمه" فطرت" را حمل بر
واداري نموديم ،ليكن اين اشكال متوجه وجه مذكور ميشود كه آيه شريفه عام است ،و وجهي ندارد كه به توحيد اختصاص
يابد.
ششم اينكه "»7« :كلمه" ال" در جمله" ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" در عين اينكه نفي است،
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .02
)(2تفسير منهج الصادقين ،ج  ،2ص .733
ترجمه الميزان ،ج ،13ص721 :
معناي نهي را افاده ميكند ،و ميفرمايد كه خلقت خدا يعني آن ديني را كه ماموريد به آن متمسك شويد ،تغيير ندهيد ،و يا
اينكه خلقت خدا را با انكار داللتش بر توحيد تغيير ندهيد ،و از همين باب است آن تفسيري كه به ابن عباس نسبت دادهاند
كه گفته :منظور از آيه نهي از اخته كردن انسانها است".
اشكال اين وجه اين است كه :اوال هيچ دليلي نداريم بر اينكه خلق به معناي دين است و ثانيا دليلي نيست بر اينكه اعراض
از داللت مخلوقات ،و يا انكار داللت آن تبديل خلق خدا باشد ،و تفسيري هم كه به ابن عباس نسبت دادهاند فسادش ظاهر
است.
هفتم كالم فخر رازي است كه در تفسير كبير خود گفته ":احتمال دارد منظور از" ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" اين باشد كه خداوند
خاليق را براي عبادت آفريده ،و همه آنها بندگان اويند ،و اين هرگز تغيير پذير نيست ،و بندگان او چون بندگان عرفي
نيستند در بندگان عرفي تبديل هست اين موال بنده خود را به آن ديگري ميفروشد ،و يا اصال آزادش ميكند ،ديروز فالني

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

مواليش بود ،امروز ديگري موالي اوست ،و يا اصال موال ندارد ،به خالف بندگي خدا ،كسي نميتواند از بندگي او بيرون
شود.
پس اين جمله ميخواهد فساد قول كساني را كه گفتهاند :عبادت براي تحصيل كمال است ،باطل كند ،چون آنها ميگويند
بنده وقتي به كمال بندگي خود رسيد ،ديگر تكليفي برايش نميماند ،همه حرامها برايش حالل ،و همه واجبات مباح
ميشود ،و جمله مورد بحث ميگويد :انسان به هر درجه از كمال هم برسد ،باز هم بنده است.
و نيز ميخواهد گفتار مشركين را باطل كند ،كه ميگفتند ناقص ،صالحيت عبادت خدا را ندارد ،بلكه آدميان بندگان كواكبند،
و كواكب بندگان خدايند ،و نيز ميخواهد گفتار مسيحيان را باطل كند ،كه گفتهاند :خدا در عيسي حلول كرده و او اله شده،
در جواب همه حرفها ميفرمايد ":ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" ،بلكه همه خلق ،بندگان خدايند ،و نميتوانند از بندگي او خارج
شوند" «».1
اشكالي كه به گفته وي وارد است اين است كه :بين ملكيت و عبادت تكويني با ملكيت و عبادت تشريعي خلط كرده ،چون
ملك خداي تعالي قابل انتقال و بطالن نيست ،زيرا ملك تكويني است ،به اين معنا كه قيام وجود اشياء به اوست ،عبادتي
هم كه در مقابل اين ملكيت قرار ميگيرد ،عبادت تكويني است ،يعني خضوع ذات هر چيزي براي اوست ،و
__________________________________________________
)(1تفسير كبير فخر رازي ،ج  ،73ص .17
ترجمه الميزان ،ج ،13ص727 :
اين عبادت هم مانند ملكيت قابل تبديل و ترك نيست ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ"
« »1و آن عبادتي كه قابل تبديل است ،و يا ميشود تركش كرد ،عبادت تشريعي مانند نماز و امثال آن است ،كه در مقابل
ملك تشريعي خدا قرار ميگيرد ،چون عقل همان طور كه من و تو را مالك اعتبار ميكند ،خدا را نيز مالك قانوني ميداند-
دقت بفرماييد-.
و اگر جمله" ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" داللت كند بر اينكه ملك و عبادت و عبوديت تبديل پذير نيست ،تكويني آن را ميگويد،
نه تشريعي ،و آن عبادتي هم كه مشركين و متصوفه و مسيحيان تبديل كردهاند به اينكه يكي قائل به ارتفاع تكليف از
انسان كامل شده ،و ديگري به جاي خدا ،بت و كواكب و يا مسيح را ميپرستد ،عبادت تشريعي است ،نه تكويني.
"مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" در اين جمله بعد از آنكه در جمالت قبل ،خطاب متوجه
شخص رسول خدا (ص) بود ،خطاب را متوجه عموم كرده نظير آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ" « ،»7و آيه" فَاسْتَقِمْ
كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ ،وَ ال تَطْغَوْا" « ،»0كه اول خطاب را به رسول خود كرده ،سپس متوجه عموم نموده است ،و در
نتيجه معناي آيه مورد بحث به مثل اين بر ميگردد كه بگوييم" فاقم وجهك للدين حنيفا انت و من معك منيبين الي اللَّه -
رو به سوي دين كن در حالي كه حنيف است ،تو و هر كه با تو است در حالي كه به سوي خدا انابه داشته باشيد" ،و" انابه"
به معناي بازگشت و توبه است.
"وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ" -كلمه" تقوي" در اينجا بر حسب داللتي كه مقام دارد شامل امتثال اوامر خدا ،و پرهيز از نواهي
او ميشود ،و از بين همه اوامر خدا فقط نماز را ذكر كرد براي اينكه اهميت آن را برساند ،چون نماز عمود دين است.
"وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" -در اينكه چرا در بين همه محرمات تنها شرك را ذكر كرد ،جوابش همان است كه در باره
نماز داديم ،چون شرك از همه گناهان كبيره بزرگتر است ،به شهادت آيه "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ
لِمَنْ يَشاءُ" « »3و آياتي
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__________________________________________________
)(1هيچ چيز نيست مگر آنكه او را تسبيح و حمد ميگويد .سوره اسري ،آيه .33
)(2اي پيغمبر چون زنان را طالق ميدهيد .سوره طالق ،آيه . [.....]1
)(3استقامت بورز آن طور كه مامور شدهاي تو و هر كه با تو توبه كند و طغيان مورزيد .سوره هود ،آيه .117
)(4خدا اين را نميآمرزد كه به وي شرك ورزند ،و پايينتر از آن را از هر كس بخواهد ميآمرزد.
سوره نساء ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص720 :
ديگر.
[نهي از تحزب و تفرق در دين كه از صفات مشركين و ناشي از پيروي آنان از اهواء خود است]  .....ص 873 :
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"مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" كلمه" من" براي بيان است ،و منظور از كساني كه دين
خود را متفرق كردند ،مشركين است ،در اين جمله مشركين را به خصوصيترين صفاتي كه در دين دارند معرفي نموده ،و آن
اين است كه :در دين متفرقند ،و دسته دسته و حزب حزب هستند ،و هر حزب به دين خود خوشحال است ،و علت آن همان
است كه كمي قبل از اين فرمود ":بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ،وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ"
و بيان داشت كه مشركين اساس دين خود را بر هوي و هوس نهادهاند ،و خدا ايشان را هدايت نميكند ،و هادي ديگري هم
جز او نيست.
و معلوم است كه هواي نفس همه مردم يك جور نيست ،بلكه به يك حالت هم ثابت نميماند ،بلكه به اختالف احوال
مختلف ميشود ،و اگر چنين چيزي اساس دين باشد ،معلوم است كه دين با سير هواها و پابپاي آن سير ميكند ،و با سقوط
هواها و پستي آنها پست ميگردد ،و در اين اشكال هيچ فرقي بين دين حق و دين باطل نيست ،چون دين حق هم وقتي
اساسش هوي باشد باطل است.
از اينجا معلوم مي شود كه نهي از تفرقه كلمه در دين ،در حقيقت نهي از اين است كه هواي را به جاي عقل ،اساس دين
قرار دهند ،و چه بسا احتمال « »1داده شود كه ":آيه شريفه كالمي است از سر گرفته شده باشد" ولي اين احتمال با سياق
سازگار نيست.
در آيه شريفه از مشركين به خاطر تفرقي كه در كلمه و تشتتي كه در دين دارند مذمت شده.
"وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ" تعبير به" مس"
براي اين است كه :بر ناچيزي و مختصر بودن گرفتاري داللت كند ،و نكره آوردن" ضر" و" رحمة" نيز براي افاده اختصار
و ناچيزي است ،و معناي آيه اين است كه :چون مختصر ضرري از قبيل مرض ،فقر و شدت ،به انسانها برسد ،پروردگارشان
را ميخوانند ،در حالي كه به سوي او كه همان خداي سبحان است بازگشت ميكنند ،و چون خداي تعالي مختصر رحمتي به
ايشان بچشاند ،ناگهان جمعي از اين مردم به پروردگارشان كه
__________________________________________________
)(1تفسير منهج الصادقين ،ج  ،2ص .733
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
ديروز او را ميخواندند ،و به ربوبيتش اعتراف ميكردند ،شرك ورزيده و شريكها برايش ميتراشند.
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[بيان عدم منافات اينكه فرمود انسان با اصابه سيئه نوميد ميشود با آنكه فرمود ":إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ  ..."] .....ص 875 :

و مراد از آيه شريفه بيان اين نكته است كه :مردم نظرشان از ظاهر آنچه از نعمت و نقمت ميبينند فراتر نميرود ،باطن امر
را نميبينند ،همين كه نعمتي به دستشان ميآيد ،خوشحال ميشوند ،بدون اينكه بينديشند اين امر به دست خود آنان نيست،
و اين خدا است كه به مشيت خود نعمت را به ايشان رسانده ،و اگر او نميخواست نميرسيد ،و همين كه نعمتي را از دست
ميدهند مايوس ميشوند ،تو گويي خدا در اين ميان هيچكاره است ،و از دست رفتن نعمت به اذن خدا نبوده ،پس اين مردم
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خالصه ميخواهد بفرمايد :انسان طبيعتا كفرانگر نعمتهاست ،هر چند كه در هنگام گرفتاري به نعمت و ولي نعمت اقرار
داشته باشد .و اگر فرموده ":ناگهان جمعي از مردم" براي اين است كه همه مردم چنين نيستند.
"لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ" در اين جمله مشركين مورد نظر را تهديد ميكند و الم در" ليكفروا" الم امر
غايب است ،و جمله "فتمتعوا" متفرع بر ما قبل خودش است ،و امر ديگري است كه با امر سابق روي هم تهديد را
ميرساند و التفات از امر غايب به امر حاضر براي افاده فوران خشم است ،از اينكه چقدر در باره خداي تعالي كوتاهي نموده،
و امر او را ناچيز ميانگارند؟! و اين بي اعتنايشان به جايي رسيده كه در هنگام بدبختي و گرفتاري دست به دامنش ميشوند،
ولي در هنگام خوشي كفران نعمتش ميكنند.
"أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ" كلمه" ام" به اصطالح ادبي منقطعه است ،و مراد از" نازل كردن
سلطان" اعالم و يا تعليم است ،كه مجازا انزال خوانده شده ،و مراد از "سلطان" برهان است ،و منظور از" تكلم" داللت
است ،كه مجازا تكلمش خوانده ،و بنا بر اين معناي آيه اين است كه :بلكه ما به ايشان برهاني را اعالم كرديم كه داللت
ميكند بر شرك ايشان.
و ممكن هم هست مراد از" سلطان" صاحب سلطان يعني فرشته باشد ،كه در اين صورت ديگر مجازي در كلمه" انزال"
و "تكلم" به كار نرفته ،آن وقت معنا چنين ميشود:
بلكه مگر ما فرشتهاي بر ايشان نازل كرديم ،پس او در باره شركشان تكلم كرد.
"وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ" كلمه" اذاقة "مانند كلمه" مس"،
كه گذشت ،كمي و ناچيزي را ميرساند ،و كلمه" قنوط" به معناي نوميدي است.
كلمه" اذا" ي اولي ،شرطيه ،و دومي فجائيه (ناگهاني )است ،و مقابله بين" اذا" در چشاندن رحمت ،و" ان" در رسانيدن
سيئه ،اين معنا را ميرساند كه رحمت قطعي و بسيار است ،و مصيبت اندك و احتمالي است.
و اگر رحمت را به خدا نسبت داد ،ولي رساندن سيئه را به خدا نسبت نداد ،براي اين است كه رحمت ،امر وجودي است كه از
ناحيه خدا افاضه ميشود ،و سيئه و گرفتاريها ،امور
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
عدمي هستند ،و برگشتشان به افاضه نكردن خداست ،و به همين جهت آن را تعليل كرد به" بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ" ،آنچه به
دست خود از پيش فرستادند ،و همين تعليل آوردن در طرف سيئه و نياوردن آن در طرف رحمت ،اشاره است به اينكه
رحمت ،تفضل است.
و تعبير در رحمت به" فرحوا" و در سيئه به" إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ" ،براي اشاره و داللت بر اين است كه :نوميدي امري حادث و
چيزي است كه انتظارش نميرود ،چون رحمت و سيئه هر دو به دست خداست ،ولي رحمت خدا واسع است ،لذا تعبير به
مضارع" يقنطون" كرد ،كه حال آنان را مجسم كرده باشد ،چون مضارع داللت بر حال هم دارد.
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[وسعت و تنگي معيشت تابع مشيت خدا است (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ)]  .....ص 871 :

"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" اين آيه خطاي مردم را در مبادرت به
خشنودي ،و نوميدي بيان ميكند ،و ميفرمايد كه :نبايد در هنگام رسيدن به نعمت بي درنگ خوشحالي كرد ،و در مورد از
دست رفتن نعمت بي درنگ نوميد شد ،براي اينكه رزق در كمي و زيادي تابع مشيت خداست ،بر انسان الزم است كه بداند
آن رحمتي كه به وي رسيده و همچنين آن ناماليمي كه به او رسيده هر دو با مشيت خدا قابل زوالند ،پس نبايد به چيزي
كه ايمن از فقدانش نيست خوشحال شود ،و از چيزي كه اميد زوالش هست ناراحت و نوميد گردد.
و اما اينكه فرمود :مگر نميبينند كه خدا روزي را براي هر كس بخواهد گسترش ميدهد ،و مساله روزي دادن را امري
ديدني معرفي كرد ،براي اين است كه بفهماند اين رزقي كه به انسان ميرسد ،و يا خود آدمي كسب ميكند ،مولود دست
بدست دادن هزاران هزار اسباب و شرايطي است كه آدمي -كه آن را از هنرمندي خود ميداند -يكي از آن هزاران هزار
است ،و همچنين آن سببي كه انسانها دل خود را به آن خوش ميكنند ،كه من فالن مغازه يا فالن كارخانه و يا فالن پست
را دارم ،نيز يكي از آن اسباب است ،و تمامي اسباب هم سبب بودنشان از خودشان نيست ،همه مستند به خداي سبحان
است .پس اين خدا است كه يا رزق ميدهد و يا نميدهد ،و همو است كه رزق را يا زياد ميدهد و يا كم ميدهد ،بر يكي
وسعت داده ،و بر ديگري تنگ ميگيرد ،و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"فَآتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ"...
كلمه "ذي القربي" به معناي صاحب قرابت از ارحام است .و كلمه" مسكين" به معناي كسي است كه از فقير بد حالتر
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ظاهر بين و سطحياند.
با اين بيان روشن ميشود كه ديگر هيچ تدافع و ناسازگاري بين اين آيه و آيه سابق كه ميفرمود ":وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ
دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ" ، ...نيست ،براي اينكه مدلول آيه مورد بحث اين است كه :مردم ظاهر بين و سطحي نگر هستند،
وقتي نعمتي به دستشان ميرسد خوشحال ميشوند ،و چون از دست ميدهند نوميد و مايوس ،و مدلول آيه سابق اين است
كه وقتي نعمتي بدستشان ميرسد خوشحال ميشوند ،و چون از دست ميدهند خدا خدا ميكنند ،در حالي كه از آنچه از
دست دادهاند نوميد ،و از اسباب آن مايوسند ،تنها به خدا بازگشت ميكنند ،پس منافاتي بين دو آيه نيست.
و چه بسا بعضي « »1از مفسرين از اين شبهه جواب دادهاند كه ":مردم مورد نظر در دو آيه مختلفند ،مراد از مردم در آيه
سابق غير از مراد از مردم در آيه مورد بحث است ،و به فرضي هم يكي باشند خدا خدا كردنشان در يك حال است ،و
نوميديشان در حالي ديگر".
بعضي »«2ديگر گفتهاند ":خدا خدا گفتن زباني از باب عادت است ،و منافات ندارد كه همين شخص در دل نوميد باشد"
ولي خواننده به سستي هر دو جواب واقف است.
جواب « »0سومي كه دادهاند اين است كه ":مراد از نوميدي ايشان اين است كه كار
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،71ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
نوميدان را ميكنند ،مثل اينكه به جمع ذخيره در ايام قحطي ميپردازند" .ولي به ايشان اشكال شده كه عالوه بر اينكه
دليلي بر اين معنا نيست ،با" اذا" ي فجائيه و نوميدي ناگهاني نميسازد.
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باشد ،و" ابن السبيل" به معناي مسافر در راه مانده و حاجتمند است ،و اينكه كلمه" حق" به ضمير" ذي القربي" اضافه
شده ،داللت دارد بر اينكه براي ذي القربي حق ثابتي است ،و خطاب در آيه به رسول خدا (ص) است ،پس ظاهر آيه با
قرايني كه در آن هست اين است كه مراد از" حق "خمس است ،و وظيفه دادن آن متوجه به رسول خدا (ص) و هر
مسلماني كه مامور به دادن خمس است ،ميباشد و منظور از كلمه" قرابت" به هر حال
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
قرابت رسول خدا است ،هم چنان كه در آيه خمس هم مراد همين است .همه اينها در صورتي است كه آيه شريفه در مدينه
نازل شده باشد ،و اما در فرضي كه مانند ساير آيات اين سوره در مكه نازل شده باشد آن وقت مقصود از حق مطلق احسان
خواهد بود ،نه خمس.
و به خاطر اينكه آيه از نظر معنا عموميت دارد ،و مخصوص به رسول خدا (ص) نيست ،لذا در بيان آثار نيك خمس ،و يا
صدقه به طور عموم فرمود ":ذلِكَ خَيْرٌ -اين بهتر است براي كساني كه رضاي خدا را ميجويند ،و آنان رستگارانند".
[مراد از" ربا" و" زكات" در آيه ":وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا  ..... ]"...ص 877 :

بحث روايتي [روايتي در باره شان نزول آيه ":ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ  "...كه در مقام نفي اعتقاد به شريك داشتن خدا است]
 .....ص 878 :
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"وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ"
كلمه" ربا" ،به معناي نمو مال ،و زياد شدن آن است ،و جمله" ليربوا  "...اشاره به علت اين نامگذاري ميكند ،كه چرا ربا را
ربا خواندند بنا بر اين مراد اين است كه :مالي كه شما به مردم دادهايد تا اموالشان زياد شود ،نه براي اينكه خدا راضي شود-
اين قيد را از ذكر اراده وجه خدا در عبارت مقابل آن ميفهميم -آن مال نزد خدا زياد نميشود ،و نمو نميكند ،و ثوابي از آن
عايدتان نميشود ،براي اينكه قصد قربت نداشتهايد.
"وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" -مراد از" زكات" مطلق صدقه است ،و معنايش اين است
كه :آن مالي كه براي رضاي خدا داديد ،و اسراف هم نكرديد ،چند برابرش عايدتان ميشود ،كلمه" مضعف" به معناي
دارنده چند برابر است ،و معناي كالم اين ميشود كه :چنين كساني آنهايند كه" يضاعف لهم" مالشان و يا ثوابشان چند
برابر ميشود.
پس مراد از" ربا" و" زكات" به قرينه مقابله و شواهدي كه همراه اين دو كلمه است ،رباي حالل است ،و آن اين است كه
چيزي را به كسي عطا كني و قصد قربت نداشته باشي ،و مراد از صدقه آن مالي است كه براي رضاي خدا بدهي همه اينها
در صورتي است كه آيه شريفه در مكه نازل شده باشد ،و اما اگر در مدينه نازل شده باشد ،مراد از ربا همان رباي حرام ،و
مراد از زكات همان زكات واجب است.
و اين آيات و آيات قبلش به مدني شبيهترند ،تا به مكي ،و اينكه :بعضي « »1ادعاي روايت يا اجماع منقول در اين باب
كردهاند ،اعتباري به گفتهشان نيست
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
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اشاره

[رواياتي در ذيل آيه ":فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها  "...و بيان مراد از" فطرت"]  .....ص 872 :
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در كتاب عيون از عبد اللَّه بن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) در بين ما به خطبه ايستاد ،و در آخر فرمود:
ماييم كلمه تقوي و سبيل هدي و مثل اعلي و حجة عظمي و عروة الوثقي ».1« ...
و در تفسير قمي در ذيل آيه "ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ  ،"...گفته :سبب نزول اين آيه چنين بود كه قريش حج خانه خدا
را به روش ابراهيم (ع) انجام ميدادند ،و تلبيه آن جناب را ميگفتند ،يعني ميگفتند ":لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك
لك لبيك ،ان الحمد و النعمة لك و الملك ،ال شريك لك".
اين مراسم هم چنان ادامه داشت ،تا آنكه وقتي ابليس به صورت پير مردي پيش ايشان آمد و تلبيه ايشان را تغيير داد و
گفت ":لبيك اللهم ال شريك لك اال شريكا هو لك ،تملكه و ما ملك -يعني لبيك بار الها شريكي برايت نيست ،مگر آن
شريكي كه خودت گرفتهاي ،و مالك او و مالك ملك اويي" قريش از آن به بعد تلبيه خود را تغيير داده و تلبيه ابليس را
سنت خود كردند ،تا آنكه رسول خدا (ص) مبعوث شد ،و اين عمل را انكار نمود و فرمود :خدا شريك ندارد ،و اين تلبيه،
شرك به خدا ورزيدن است.
پس اين آيه نازل شد كه ":ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ
سَواءٌ" ،يعني آيا راضي ميشويد شما انسانهاي مخلوق كه در آنچه داريد شريك داشته باشيد؟ نه ،پس چطور راضي ميشويد
براي من كه خالق عالمم در آنچه مالكم شريك قائل شويد؟! «».7
و در كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً" فرمود :دين
حنيف ،واليت است «3».
و نيز در همان كتاب به سند خود از هشام بن سالم ،از امام صادق (ع )روايت كرده كه گفت :به آن جناب عرضه داشتم
معناي" فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها"
__________________________________________________
)(1عيوان
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص  ،033روايت .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
چيست؟ فرمود دين توحيد است «».1
مؤلف :اين روايت را از حلبي و زراره نيز از آن جناب روايت كرده « »7و صدوق هم آن را در كتاب توحيد از عالء بن
فضيل ،و زراره ،و بكير ،از آن جناب نقل كرده است «».0
و در روضه كافي به سند خود از اسماعيل جعفي ،از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :شريعت نوح اين بود كه خدا
به يكتايي پرستيده شود ،و در عبادتش اخالص داشته باشند ،و شريكهايي كه براي خدا قائل بودند خلع كنند ،و اين همان
فطرتي است كه خدا خلق را بر آن خلق نموده «».3
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و در تفسير قمي به سند خود از هيثم رماني ،از حضرت رضا (ع) از پدرش ،از جدش ،از پدرش محمد بن علي (ع) روايت
كرده كه در ذيل آيه" فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها" فرمود :آن فطرت عبارت است از ال اله اال اللَّه محمد رسول اللَّه
علي امير المؤمنين ولي اللَّه ،و توحيد تا اينجا است «».3
مؤلف :اين معنا در بصائر الدرجات از امام صادق (ع) « »3و در كتاب توحيد از عبد الرحمن موالي امام ابي جعفر (ع) از آن
جناب روايت شده «7».
و معناي اينكه :فرمود فطرت عبارت است از اين سه شهادت ،اين است كه :هر انساني مفطور است بر اعتراف به خدا ،و به
اينكه شريك ندارد ،زيرا با و جدان خود در مييابد كه به اسبابي احتياج دارد كه آن اسباب نيز سبب ميخواهند ،و اين همان
توحيد است و نيز مفطور به اعتراف بر نبوت نيز هست ،زيرا به و جدان خود احساس ميكند كه ناقص است ،و اين نقص او
را نيازمند به ديني كرده كه تكميلش كند ،و اين همان نبوت است ،و نيز مفطور به واليت و اعتراف به آن نيز هست ،براي
اينكه به و جدان خود احساس ميكند كه اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دين تنظيم كند ،جز در سايه سرپرستي و واليت
خدا نميتواند ،و فاتح اين واليت در اسالم همان علي بن ابي طالب (ص) است ،البته معناي گفتار ما اين
__________________________________________________
(1و )7اصول كافي ،ج  ،7ص ( 13ط اسالميه).
)(3توحيد صدوق ،ص ( 072ط تهران).
)(4روضه كافي ،ج  ،2ص .703
)(5تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
)(6بصائر الدرجات،
)(7توحيد صدوق ،ص . [.....]072
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
نيست كه انسانها حتي انسانهاي اولي به فطرتشان متدين به اين سه شهادت بودهاند.
برگشت معناي روايت قبلي كه آيه را به واليت تفسير ميكرد به همين معنا است ،چون واليت مستلزم توحيد و نبوت
هست ،و معقول نيست كسي واليت داشته باشد ،و به آن معترف باشد ،ولي نبوت را قبول نداشته باشد ،و همچنين آن
روايت ديگر كه فطرت را به توحيد تفسير ميكرد ،همين معنا را افاده ميكند ،چون معناي توحيد اين است كه انسان معتقد
به وحدانيت خداي تعالي باشد ،خدايي كه مستجمع تمامي صفات كمال است ،كه مستلزم به معاد و نبوت و واليت هست،
پس بنا بر اين برگشت تفسير آيه در روايتي به شهادتهاي سهگانه ،و در روايتي ديگر به واليت ،و در روايت سوم به توحيد،
به يك معنا است.
و در كتاب محاسن به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت :من از امام ابي جعفر (ع) از آيه "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْها" پرسيدم ،فرمود :خداوند مردم را بر اين معرفت كه او پروردگارشان است خلق كرده ،و اگر غير از اين بود از هر كس
ميپرسيدي پروردگار تو كيست؟ و كيست كه تو را روزي ميدهد؟ نميتوانست پاسخي بدهد «».1
و در كافي به سند خود از حسين بن نعيم صحاف ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در حديثي گفت امام فرمود :خداي عز و
جل همه مردم را بر فطرتي خلق كرد كه خلقتش طبق آن فطرت بوده ،نه ايمان به شريعتي داشتهاند ،و نه كفري و انكاري،
تا آنكه خداي عز و جل رسوالني بر انگيخت ،تا بندگان را به سوي ايمان به او دعوت كنند ،و آن وقت بود كه بعضي ايمان
آورده و خدا هدايتشان كرد ،و بعضي ديگر را هدايت نكرد «».7
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[چند روايت حاكي از اينكه كل مولود يولد علي الفطرة  ..... ]...ص 886 :

و نيز در همان كتاب آمده كه بخاري ،مسلم ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم و ابن مردويه ،از ابي هريره روايت كردهاند كه گفت
رسول خدا (ص) فرمود :هيچ مولودي به دنيا نميآيد مگر بر فطرت ،و اين پدر و مادر كودك هستند كه او را يهودي و
نصراني و مجوسي ميكنند ،هم چنان كه نتاج و بچه هر حيواني كامل است ،آيا هيچ در آنها نقص ميبينيد؟ سپس ابو
هريره گفت :اگر خواستيد در اين باره بخوانيد ":فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها..." «2».
مؤلف :اين روايت را از مالك و ابي داوود ،و ابن مردويه ،از ابي هريره از رسول خدا (ص) آورده ،اما با اين عبارت كه :هر
مولودي بر فطرت متولد ميشود ،بعد پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني ميكند ،هم چنان كه شتر بهيمهاي تمام عيار
نتاج ميدهد ،هيچ ديدهاي كه ناقص نتاج دهد؟.
اين روايت را كافي نيز به سند خود از زراره از ابي جعفر (ع) در ضمن حديثي نقل كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود:
هر مولودي بر فطرت متولد ميشود ،يعني بر اين معرفت كه آفريدگارش خدا است ».0« ...
و در توحيد به سند خود از عمر روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :كودك را به خاطر اينكه ميگريد مزنيد زيرا
گريه طفل تا چهار ماه گواهي شهادت به ال اله اال اللَّه است ،و تا چهار ماه ديگر صلوات بر پيغمبر است ،و تا چهار ماه ديگر
دعا به جان پدر و مادر است «».3
__________________________________________________
(1و )7الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
)(3كافي ،ج  ،7ص  10روايت سوم.
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مؤلف :و در اين معنا روايت ديگري در تفسير آيه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً »" «3وارد شده ،و مراد از انسان فطري در اين
روايت انسان سادهاي است كه بر اساس فطرت سادهاي كه خدا او را بر آن فطرت آفريده بود زندگي ميكرد ،آن فطرت
سادهاي كه به اوهام فكري ،و هواهاي نفساني آلوده نشده بود ،و معلوم است كه چنين فطرت سالم و دست نخورده آن قدر
استعداد پذيرايي اصول عقايد و كليات شرايع الهي را دارد كه ميتوان گفت استعدادي است نزديك به فعليت ،چون چنين
انساني هر چه ميكرد به تحريك فطرت و خصوصيت خلقتش ميكرد.
__________________________________________________
)(1محاسن ،ج  ،1ص  731حديث ( 773ط دار الكتاب اسالمي قم).
)(2كافي ،ج  ،7ص .313
)(3سوره بقره ،آيه .710
ترجمه الميزان ،ج ،13ص721 :
ولي با همه اينها راه يافتنش به خصوص عقايد حق ،و تفاصيل شرايع الهي و جزئيات آن ،منوط به هدايت خاص الهي و از
طريق نبوت بود ،چون عقل فطري به آن جزئيات راه نمييابد ،در مباحث نبوت كه در جلد دوم اين كتاب گذشت اين مطلب
را به طور مفصل بحث كرديم.
و در الدر المنثور است كه :ابن مردويه ،از حماد بن عمرو الصفار ،روايت كرده كه گفت :از قتاده پرسيدم معناي" فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها" چيست؟ گفت :انس بن مالك برايم حديث كرد كه رسول خدا (ص) فرمود :منظور از فطرتي كه خدا
مردم را بر آن فطرت آفريده دين خدا است «».1
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)(4توحيد صدوق ،ص .001
ترجمه الميزان ،ج ،13ص727 :
مؤلف :اين حديث مضمون لطيفي دارد ،و معنايش اين است كه طفل تا چهار ماه احدي را نميشناسد ،تنها و تنها حاجتش
را احساس ميكند ،و با گريه رفع آن حاجت را ميخواهد ،و معلوم است كه برآورنده حاجتش خدا است ،پس او به درگاه
خالقش تضرع ميكند ،و به وحدانيت او شهادت ميدهد.
و در چهار ماه دوم پدر و مادرش را ميشناسد ،و ميفهمد كه ايندو واسطه ميان او و رافع حاجاتش هستند ،البته تنها اين
مقدار را درك ميكند كه واسطهاند ،نه اينكه شخص آن دو را بشناسد ،تكرار ميكنم كه در چهار ماهه دوم اين قدر ميفهمد
كه بين او و خدا كه رافع حاجاتش ميباشد واسطهاي هست ،ولي نميداند كه آن واسطه كه رحمت و فيض را ميگيرد و به
خلق ميرساند پيغمبر است ،پس گريهاش در چهار ماهه دوم در حقيقت درخواست رحمت است از پروردگارش براي پيغمبر،
تا بوسيله پيغمبر به او نيز برسد.
و در چهار ماهه سوم پدر و مادر را بشخصه و با خصوصياتي كه دارند ميشناسد ،و از ديگران تميز ميدهد ،پس گريهاش
دعا است به جان آن دو ،ميخواهد رحمت خدا از مسير آن دو به وي برسد ،پس حديث شريف لطيفترين اشارتها را در
كيفيت جريان فيض از مجراي واسطهها بيان ميكند -دقت بفرماييد-.
و در مجمع البيان در ذيل آيه" وَ آتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ" ميگويد :ابو سعيد خدري ،و غير او روايت كردهاند كه وقتي اين آيه به
رسول خدا (ص) نازل گرديد فدك را به فاطمه داد ،و تسليمش هم كرد ،و اين معنا از امام ابي جعفر و امام صادق (ع) روايت
شده «».1
و در كافي به سند خود از ابراهيم يماني از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :ربا دو جور است ،يكي ربايي كه ميتوان
خورد ،و ديگر آنكه نميتوان خورد ،اما آن ربايي كه جايز و حالل است ،هديهاي است كه به كسي ميدهي و از دادنت ثواب
ميخواهي ،چون ثواب آن چند برابر خود آن است ،اين آن ربايي است كه ميتوان خورد ،و خداي تعالي در بارهاش فرموده":
وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ" «».7
و اما آن ربايي كه خوردني نيست ،آن همان ربايي است كه خدا از آن نهي كرده و وعده آتش در برابرش داده.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
)(2فروع كافي ،ج  ،3ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص720 :
مؤلف :اين روايت را در تهذيب هم از ابراهيم بن عمر ،از آن جناب « ،»1و نيز در تفسير قمي از حفص بن غياث ،از آن
جناب « »7و در مجمع البيان بدون ذكر سند از امام باقر (ع) آوردهاند «».0
و در مجمع البيان در ذيل آيه "فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" گفته امير المؤمنين (ع) فرموده :خداي تعالي نماز را واجب كرد تا
خلق از تكبر منزه شوند ،و زكات را واجب كرد تا سبب زيادي رزقشان گردد ،و روزه را واجب كرد تا خلقشان را بيازمايد و
خالص كند ،و صله رحم را واجب كرد تا جمعيت زياد شود «».3
و در كتاب فقيه خطبهاي از فاطمه زهراء (ع) نقل كرده كه در آن فرمود:
خداوند ايمان را واجب كرد تا دلها از شرك پاك گردد ،و نماز را واجب كرد ،تا مردم را از مرض تكبر پاك كند ،و زكات را
واجب كرد تا رزقشان زياد شود «».3
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گفتاري در معناي فطري بودن دين در چند فصل  .....ص 883 :
[1توضيح در مورد هدايت عامه موجودات و اينكه تمامي موجودات در مسير تكاملي خود مراحلي را طي ميكنند و در همه مراحل رو به سوي غايت تكويني خود دارند]  .....ص :883
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 1اگر انواع موجودات ،از جاندار و بي جان ،شعور دار و بي شعور را مورد تامل قرار دهيم كه به تدريج و يكي پس از ديگريموجود ميشوند ،و تكامل ميكنند ،يعني از خاك خشك و بي جان به سوي حيات حركت نموده ،و به صورت انواع نباتات در
ميآيند ،و از نبات به سوي حيات داراي شعور حركت نموده ،به صورت انواع حيوانات در ميآيند ،و از آن مرحله نيز گذشته و
به صورت موجودي عاقل در ميآيد ،خواهيم ديد كه هر نوعي از آنها در وجود خود سيري تكويني ،و معين دارد و داراي
مراحل مختلفي است ،بعضي از مراحل قبل از بعض مراحل ديگر ،و بعضي بعد از بعضي ديگر است ،بطوري كه نوع به هر
يك از آن مراحل ميرسد بعد از آن كه از مرحله قبلي گذشته باشد ،و به مرحله بعدي هم نرسيده باشد ،و اين نوع هم چنان
با طي منازل استكمال ميكند تا به آخرين مرحله كه نهايت درجه كمال اوست برسد.
از سوي ديگر اين مراتبي كه در طي حركت نوع مشاهده ميكنيم ،هر يك از آنها
__________________________________________________
)(1التهذيب ،ج  ،3ص .13
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص ( 132ط قم).
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
)(5فقيه ،ج  ،0ص .332
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
مالزم مقامي است كه خاص به خود او است ،نه از آن جلو ميافتد ،و نه عقب ميماند ،و اين مالزمت از ابتداي حركت نوع
در سير وجودياش تا آخرين نقطه كمالش هست ،از اينجا ميفهميم كه پس بين همه اين مراحل يك رابطه تكويني وجود
دارد ،كه چون بند تسبيح مراحل را به يكديگر وصل كرده ،به طوري كه نه يك مرحله آن از سلسله مراحل حذف ميشود ،و
نه جاي خود را به مرحلهاي ديگر ميدهد ،از اينجا نتيجه ميگيريم كه پس براي اين نوع موجود ،غايتي تكويني است ،كه از
همان آغاز وجودش متوجه آن غايت و به سوي آن در حركت است ،و از پاي نميايستد تا به آن غايت برسد.
مثال يك دانه گردو را اگر در نظر بگيريم ميبينيم كه اگر در زيرزمين قرار گيرد -البته نه هر قراري ،بلكه قراري كه واجد
شرايط نمو باشد ،يعني رطوبت به مقدار الزم ،و حرارت و ساير شرايط را به مقدار الزم داشته باشد -مغز آن شروع ميكند به
نمو ،و چاق شدن ،تا آنجا كه پوست را ميشكند ،و از الي پوست بيرون ميشود ،و هر روز بر ابعاد حجمش افزوده ميشود،
و هم چنان زيادتر ميگردد تا سر از خاك در آورد ،بيرون خاك نيز بلندتر ،و ضخيمتر ميشود تا به صورت درختي نيرومند و
سبز و باردار در آيد.
پس يك دانه گردو در اين سير تكاملي ،حالش تغيير نميكند ،و از ابتداي وجودش غايت تكويني دارد ،كه خود را به آن
غايت تكويني برساند ،غايتي كه گفتيم عبارت است از درختي كامل و بارور.
همچنين اگر يك نوع از انواع حيوانات را ،مثال گوسفند را در نظر بگيريم ،ميبينيم كه آن نيز بدون شك از همان ابتداء كه
تكون پيدا ميكند ،و در شكم مادر به صورت جنيني در ميآيد ،متوجه به سوي غايت نوعيهاش ميباشد ،و آن غايت عبارت
است از گوسفندي كامل آن گوسفندي كه خواص و آثار گوسفندي دارد اين حيوان نيز از راهي كه تكوين پيش پايش قرار
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داده براهي ديگر منحرف نميگردد ،و غايت خود را فراموش نميكند ،و هرگز ديده نشده كه روزي از روزها گوسفند به
سوي غير غايت خود سير كند ،مثال راه فيل را پيش بگيرد ،و يا بخواهد درخت گردو شود.
پس معلوم ميشود هر نوع از انواع موجودات مسير خاصي در طريق استكمال وجود ،دارند ،و آن مسير هم داراي مراتب
خاصي است ،كه هر يك مترتب بر ديگري است تا منتهي شود به عاليترين مرتبه ،كه همان غايت و هدف نهايي نوع
است ،و نوع با طلب تكويني -نه ارادي ،-و با حركت تكويني -نه ارادي ،-در طلب رسيدن به آن است ،و از همان ابتداء كه
داشت تكون مييافت مجهز ،به وسائل رسيدن به آن غايت ،است .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
و اين توجه تكويني از آنجا كه مستند به خداي تعالي است ،نامش را هدايت عام الهي ميگذاريم ،و -همان طور كه متذكر
شديم -اين هدايت تكويني در هدايت هيچ نوعي از مسير تكويني آن خطا نميرود ،بلكه با استكمال تدريجي و به كار بستن
قوا و ادواتي ،كه مجهز به آنها است ،براي آساني مسير ،آن را به غايت نهايي سوق ميدهد .هم چنان كه فرموده:
"رَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي »" «1و نيز فرموده ":الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي ،وَ الَّذِي أَخْرَجَ
الْمَرْعي فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوي" «».7
[2-زندگي اجتماعي و نياز به قانون ويژگي انسان است و بينش و ديدگاه انسان مبنا و تعيين كننده قوانين و سنن حاكم بر او است]  .....ص: 285
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2در اين ميان نوع انسان نيز همين وضع را دارد ،و از آن حكم كلي مستثني نيست ،به اين معنا كه او نيز مشمول هدايتعامه است ،چون ميدانيم از آن روزي كه نطفهاش شروع به تكون ميكند ،به سوي يك انسان تمام عيار متوجه است،
انساني كه آثار انسانيت و خواص آن را دارد ،و تا رسيدن به اين هدف نهايي مرحلههايي را طي ميكند ،علقه مضغه ،و
مضغه عظام ،و سپس جنين ميشود ،طفل ميگردد ،مراهق ميشود ،جوان و كامل مرد ،و پير ميگردد.
چيزي كه هست يك تفاوت بين انسان با ساير انواع حيوانات و نباتات و غير آن هست ،و آن اين است كه :هر چند بعضي
حيوانات نيز اجتماعي زندگي ميكنند ،ليكن در قبال مدنيت بشر چيزي نيست ،آري انسان به خاطر احتياجات تكويني
بيشتري كه دارد ،و نواقص بيشتري كه در وجود او هست ،نميتواند همه نواقص خود را خودش به تنهايي تكميل كند ،و
همه حوايج وجودياش را خودش برآورد ،به اين معنا كه يك فرد از انسان زندگي انسانياش تمام نميشود ،در حالي كه
خودش باشد و خودش ،بلكه محتاج است به اينكه نخست يك اجتماع كوچك خانوادهاي تشكيل شود ،و سپس يك اجتماع
بزرگ شهري به وجود آيد ،و از مسير ازدواج و تعاون و همكاري ،با ديگران جمع شود ،و همه با هم و با همه قواشان كه
بدان مجهزند در رفع حوائج همه بكوشند ،و سپس حاصل زحمات را بين همه تقسيم كنند ،و هر كس به قدر شاني كه در
اجتماع دارد سهم خود را از آن بگيرد.
خواننده عزيز در مباحث سابق اين كتاب خوانده كه گفتيم :مساله مدنيت و اجتماعي زندگي كردن طبيعي انسان نيست ،و
چنين نيست كه از ناحيه طبيعت تحريك بر اين معنا شود ،بلكه او طبيعت ديگري دارد كه نتيجه آن به وجود آمدن قهري
مدنيت است ،و
__________________________________________________
)(1خداي ما آن كسي است كه همه موجودات عالم را نعمت وجود بخشيده و سپس به راه كمالش هدايت كرده .سوره طه،
آيه .33
)(2آن خدايي كه خلق كرد و تمام عيار خلق كرد و آن كسي كه اندازهگيري كرد و سپس هدايت نمود و آن كسي كه
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گياهان را رويانيد و آن را خزان و افتاده كرد .سوره اعلي ،آيه . [.....]3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
آن اين است كه :انسان طبعا ميخواهد ديگران را به نفع خود استخدام كند ،حال هر كس و هر چه ميخواهد باشد ،حتي
يك آهن پاره را ببيند بر ميدارد و ميگويد روزي بدرد ميخورد ،تا چه رسد به گياهان و حيوانات ،و معلوم است چنين كسي
به استخدام افرادي ديگر از نوع خود جريتر است ،چون زبان آنها را ميداند ،ليكن همين كه تصميم ميگيرد آنها را
استخدام كند ،متوجه ميشود كه آنها هم عينا مثل خود اويند ،و بلكه از او جريترند ،ميخواهند خود او را زير بار بكشند،
خالصه اميالي كه او دارد ،آنها نيز دارند ،لذا ناگزير ميشود با آنها از در مسالمت در آيد ،و حقوقي مساوي حق خود ،براي
آنها قائل شود.
و نتيجه و سرانجام اين برخورد و تضاد بين منافع ،اين است كه بعضي با بعضي ديگر در عمل تعاوني شركت جويند ،و
حاصل و دسترنج حاصل از همه كارها بين آنان تقسيم شود ،و به هر يك آن مقدار كه استحقاق دارد بدهند.
به هر حال پس جامعه انساني هرگز نميتواند اجتماعي زندگي كند ،و داراي اجتماعي آباد شود ،مگر وقتي كه داراي اصولي
علمي ،و قوانيني اجتماعي باشد ،و آن قوانين را همه محترم بشمارند ،و نگهباني بر آن بگمارند ،تا آن قوانين را حفظ كند ،و
نگذارد از بين برود ،و آن را از ضايع و تعطيل شدن جلوگيري كند ،بلكه در جامعه جارياش سازد ،در اين هنگام است كه
زندگي اجتماعي افراد رضايتبخش و قرين سعادت ميشود.
و اما اينكه گفتيم اصولي علمي داشته باشد ،اين اصول عبارت است از اينكه اجماال حقيقت زندگي دنيا را بفهمند ،و آغاز و
سرانجام انسان را در نظر بگيرند ،چون اختالف مذاهب مختلف در همين سه مساله باعث ميشود كه سنن آن اجتماع نيز
مختلف شود ،واضح تر بگويم ،طرز تفكر افراد اجتماع در باره حقيقت زندگي دنيا ،و نيز طرز تفكرشان در آغاز و سرانجام
جهان ،هر قسم باشد سنتهايي كه در آن اجتماع وضع ميشود همان طور خواهد بود.
مردمي كه طرز تفكرشان در باره حقيقت زندگي انسان در دنيا اين باشد كه صرفا موجودي هستيد مادي ،و به جز زندگي
دنياي زودگذر كه با مرگ خاتمه مييابد زندگي ديگري ندارند ،و نيز طرز تفكرشان در باره آغاز و سرانجام جهان اين باشد
كه در دار هستي جز اسباب مادي كه يكي پس از ديگري موجود ميشود ،و سپس تباه ميگردد ،چيز ديگري نيست ،چنين
مردمي وقتي ميخواهند براي اجتماع خود سنتهايي مقرر سازند ،طوري آن را مقرر ميكنند كه تنها لذائذ و كماالت
محسوس و ماديشان را تامين كند ،و ما وراي آن سعادتي نخواهد بود.
و اما مردمي كه معتقدند كه در پس اين عالم ماده صانعي غير مادي هست كه عالم ،ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
صنع او و مخلوق اوست ،مانند بتپرستان ،وقتي بخواهند سنتها و قوانيني براي اجتماع خود مقرر كنند ،رعايت رضاي
بتهايشان را هم ميكنند ،چون معتقدند سعادت زندگيشان در دنياي مادي همه به دست خودشان نيست ،بلكه به دست
بتهاست.
و مردمي كه معتقدند كه عالم ،صنع خدا است ،و خدا اين جهان را آفريده ،تا راه و وسيله براي جهان ديگر باشد ،و خالصه
عالوه بر اعتقاد به مبدأ كه در بتپرستان نيز بود ،معتقد به معاد هم هستند ،وقتي ميخواهند براي زندگي دنيايي خود
اساسي بريزند ،طوري ميريزند كه هم در دنيا سعادتمند باشند ،و هم در آخرت كه حياتي است ابدي ،و آغازش از همان
روزي است كه حيات دنيا با مرگ خاتمه مييابد.
بنا بر اين صورت و شكل زندگي با اختالف در اصول اعتقادي و طرز تفكر در حقيقت عالم و حقيقت انساني كه جزئي از آن
است مختلف ميشود.
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و اما اينكه گفتيم بشر اجتماعي و مدني هرگز نميتواند اجتماعي زندگي كند ،مگر وقتي كه قوانيني داشته باشد ،دليلش اين
است كه با نبودن قانون و سنتهايي كه مورد احترام همه ،و حد اقل ،اكثريت باشد ،جمع مردم متفرق ،و جامعهشان منحل
ميشود.
و اين سنتها و قوانين قضايايي است كلي و عملي به شكل" نبايد چنين كرد" "،فالن چيز حرام" ،و" فالن چيز جايز
است" ،و اين قوانين هر چه باشد ،اگر احترام دارد و معتبر است ،به خاطر مصلحتهايي است كه براي اجتماع در پي دارد ،و
جامعه را صالح ميسازد ،پس در اين قوانين مصالح و مفاسد اعمال ،در نظر گرفته ميشود.
[3-دين (مجموعه سنن و قوانين) بايد در جهت بر آوردن حوائج حقيقي انسان و مطابق با فطرت و تكوين تشريع شده باشد]  .....ص 887 :
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3تا اينجا معلوم شد كه انسان وقتي به آن كمال و سعادت كه برايش مقدر شده ميرسد ،كه اجتماعي صالح منعقد سازد،اجتماعي كه در آن سنتها و قوانين صالح حكومت كند ،قوانيني كه ضامن رسيدن انسان به سعادتش باشد ،و اين سعادت
امر و يا اموري است كمالي ،و تكويني ،كه به انسان ناقص كه او نيز موجودي است تكويني ضميمه ميشود ،و او را انساني
كامل در نوع خود ،و تام در وجودش ميسازد.
پس اين سنن و قوانين -كه گفتيم قضايايي عملي و اعتباري است -واسطهاي است بين نقص انسان و كمال او ،و راه
عبوري است بين دو منزلگاه او ،و همان طور كه گفتيم تابع مصالح اوست ،كه عبارت است از كمال و يا كماالت او ،و اين
كماالت مانند آن واسطه اعتباري و خيالي نيست ،بلكه اموري است حقيقي ،و واقعي ،و سازگار با نواقصي كه هر يك
مصداق يكي از حوائج حقيقي انسان است.
پس حوائج حقيقي و واقعي انسان اين قضايا و" بكن و نكنها" ي عملي را وضع
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
كرده ،و معتبر شمرده است ،و مراد از حوائج ،آن چيزهايي است كه نفس انسان آنها را با اميال و تصميمهايش ميطلبد ،و
عقل هم كه يگانه نيروي تميز بين خير و نافع و ما بين شر و مضر است ،آنها را تصديق ميكند ،و معين ميكند كه فالن
قانون حاجتي از حوائج واقعي انسان را بر مياورد ،و يا رفع احتياج نميكند ،نه هواهاي نفساني ،هواي نفس نميتواند كماالت
انساني و حوائج واقعي او را تشخيص دهد ،او تنها ميتواند لذائذ مادي و حيواني انسان را تشخيص دهد.
بنا بر اين ،اصول و ريشههاي اين قوانين بايد حوائج حقيقي انسان باشد ،حوائجي كه واقعا حاجت است ،نه بر حسب
تشخيص هواي نفس.
اين هم معلوم شد كه صنع و ايجاد هر نوعي از انواع موجودات را -كه يكي از آنها انسان است -به قوا و ابزاري كه اگر به
كار رود حوائج او را بر طرف ميسازد مجهز ساخته ،كه اگر آن موجود فعاليت كند ،و آن قوا و آن ابزار را آن طور كه بايد به
كار بزند ،به كمال خود ميرسد ،از اين معنا نتيجه ميگيريم كه جهازهاي تكويني انسان كه بدان مجهز شده ،هر يك
محتاج و مقتضي يكي از آن قضاياي عملي" بكن و نكن" كه نامش سنت و قانون است ميباشد ،به طوري كه اگر انسان
به آن قضايا عمل كند ،آن جهاز به حد رشد و كمال خود رسيده ،مانند جهاز هاضمه كه يكي از جهازهاي تكويني آدمي
است ،اين جهاز اقتضاء قوانيني مربوط به خود دارد ،كه اگر صاحب جهاز به آن قوانين عمل كند ،جهاز مذكور به حد كمال
خود كه براي رسيدن به آن خلق شده است ،ميرسد ،و نيز جهاز تناسل اقتضاء دستوراتي دارد كه اگر صاحب جهاز مزبور به
آن دستورات عمل كند ،جهاز تناسلي خود را به حد كمال ميرساند چون در جايي صرف كرده كه براي آن خلق شده است.
پس روشن شد كه به حكم عقل بايد دين -كه همان اصول عملي و سنن و قوانين عملي است كه اگر به آن عمل شود
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سعادت واقعي انسان را ضمانت ميكند از احتياجات و اقتضاآت خلقت انسان منشا گرفته باشد ،و بايد كه تشريع دين مطابق
فطرت و تكوين باشد ،و اين همان معنايي است كه آيه شريفه" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها،
ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ،ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" آن را خاطرنشان ميسازد.
[4-اسالم" دين فطرت" "،دين خدا" و" سبيل اللَّه" است]  .....ص 888 :

[سوره الروم ( :)31آيات  11تا  ..... ]17ص 821 :
اشاره

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا
يُشْرِكُونَ ( )33ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( )31قُلْ سِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ( )37فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ( )30مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ()33
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ ( )33وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( )33وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُالً إِلي قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ
بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ()32
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4تا اينجا خواننده عزيز متوجه شد كه معناي فطري بودن دين چيست ،اينك ميگوييم :اسالم" دين فطرت" خوانده شده،چون فطرت انسان اقتضاي آن را دارد ،و به سوي آن راهنمايي ميكند.
و اگر اين دين" اسالم" ناميده شده ،براي اين است كه :در اين دين ،بنده تسليم
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
اراده خداي سبحان است و مصداق اراده او -كه صفت فعل است -عبارت است از تمامي علتهاي مؤتلفه از خلقت انسان و
مقتضيات تكويني او (اعم از فعل يا ترك) هم چنان كه فرمود ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ".
و نيز "دين خدا" ناميده شده ،چون خداي تعالي اين دين را از بندگانش خواسته ،يعني خواسته است تا عمل خود را چه فعل
و چه ترك با آن تطبيق دهند ،و چنين اراده كرده است -،البته اراده به آن معنايي كه گذشت-.
و نيز" سبيل اللَّه "ناميده شده ،چون اسالم تنها سبيل و راهي است كه خدا از بندگانش خواسته ،تا آن را بپيمايند ،و سلوك
كنند تا به كمال وجود و سعادت هستي خود برسند ،هم چنان كه فرموده ":الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً"
« »1و اما اين مساله كه دين حق بايد از طريق وحي و نبوت ،به بشر اعالم شود ،و عقل كافي نيست ،بيانش در مباحث
نبوت و غير آن گذشت.
__________________________________________________
)(1كساني كه از راه خدا -يعني اسالم -جلوگيري ميكنند ،و آن راه را كج و معوج ميخواهند ،چنين و چنانند .سوره اعراف،
آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
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ترجمه آيات  .....ص 821 :

بيان آيات  .....ص 826 :
اشاره

اين آيات فصل دوم از فصول چهارگانهاي است كه گفتيم سوره مشتمل بر آن است ،در اين آيات با افعال خاص به خدا ،و
به عبارتي با اسماي افعال خدا استدالل كرده بر بطالن شركاء ،و نفي ربوبيت و الوهيت آنها ،و نيز استدالل كرده است بر
مساله معاد.
"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ"...
اسم جالله" اللَّه" در آيه شريفه مبتداء ،و جمله" الَّذِي خَلَقَكُمْ" خبر آن است ،و همچنين جمله "مَنْ يَفْعَلُ" مبتداء است ،و
خبرش جمله" مِنْ شُرَكائِكُمْ" ميباشد كه از مبتداء جلو افتاده است ،و استفهام در آيه انكاري است اين نظريه ما بود ،البته
ديگران در تركيب آيه احتماالت ديگري دارند.
[هيچ شاني از شؤون عالم از" خلقت" جدا نيست و لذا خالق عالم را شريكي نيست]  .....ص 826 :

و معناي آيه اين است كه :خداي سبحان كسي است كه متصف به اوصافي چنين و ترجمه الميزان ،ج ،13ص727 :
چنان از اوصاف الوهيت و ربوبيت است ،پس آيا از بين آلههاي ،كه شما ميگوييد الهاند ،كسي هست كه چنين اوصافي
داشته باشد؟ و چنين كارهايي كند؟ يعني خلق كند ،رزق دهد ،بميراند ،و زنده كند؟ و چون هيچ يك آنها چنين نيستند ،پس
خداي سبحان تنها" اله" شما ،و رب شما است -ال اله اال هو -معبودي جز او نيست.
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خدا است آن كسي كه شما را خلق كرد و سپس روزي داد آن گاه همو است كه شما را ميميراند و سپس زنده ميكند آيا
كسي از خدايان شما هست كه چنين كارها كند ،منزه و متعالي است خدا از شركي كه به وي ميورزند ().33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص721 :
در دريا و خشكي فساد ظاهر گشت به خاطر كارهاي بد مردم ،ظاهر گشت تا خدا به اين وسيله بعضي از آثار كار بد را به
ايشان بچشاند ().31
بگو در زمين سير كنيد و ببينيد عاقبت كساني كه قبل از شما بودند چه شد و چگونه شد ،بيشتر آنان مشرك بودند ().37
پس رو به سوي دين مستقيم كن قبل از آنكه روزي برسد كه ديگر خدا اجازه برگشت ندهد در آن روز مردم از هم جدا
شوند ().30
آنهايي كه كافر شدند كفرشان به ضرر خودشان است و آنها كه عمل صالح كردند براي خود ذخيره نمودند ().33
تا خدا كساني را كه ايمان آورده و عمل صالح كردند از فضل خود پاداش دهد كه او كافران را دوست نميدارد ().33
و يكي از آيات او اين است كه بادها را ميفرستد تا مژده باران دهند و تا شما را از رحمت خود بچشاند و تا كشتيها به امر
او به حركت در آيند و تا شما به طلب فضل او برخيزيد و تا شايد شكر او بگزاريد ().33
و به تحقيق قبل از تو رسوالني به سوي قومشان فرستاديم معجزههاي روشن براي آنها آوردند و ما از كساني كه جرم
كردند انتقام گرفتيم ،و از ازل ياري مؤمنين حقي بود بر ما ().32
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[اشاره به وجود رابطه مستقيم بين اعمال مردم و حوادث عالم و توضيح مفاد آيه ":ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  ..... ]"...ص 823 :

"بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ" -يعني اين فساد ظاهر در زمين ،بر اثر اعمال مردم است ،يعني به خاطر شركي است كه
ميورزند ،و گناهاني است كه ميكنند ،و ما در تفسير آيه" وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ
الْأَرْضِ» ،" «1و نيز در مباحث نبوت در جلد دوم اين كتاب ،اثبات كرديم كه بين اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقيم
هست ،كه هر يك متاثر از صالح و فساد ديگري است.
"لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا" -الم در اين جمله ،الم غايت است ،و آيه چنين معنا ميدهد :آنچه در زمين ظاهر شد ،به
خاطر اين بود كه خدا و بال پارهاي از آنچه ميكردند به ايشان بچشاند ،بلكه براي اين بود كه خود اعمالشان را به ايشان
بچشاند ،كه به صورت و بال به سويشان بر ميگشت.
و اما اينكه چرا فرمود :بعض اعمالشان را ،براي اينكه خدا از بيشتر اعمال آنان صرف نظر كرد ،هم چنان كه فرمود ":وَ ما
أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" «».7
اين آيه شريفه ناظر است به وبال دنيوي گناهان ،و چشاندن و بال بعضي از آنها ،نه همه آنها ،و اما عذاب و وبال اخروي

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و شايد وجه اينكه در بين همه كارهاي خدا ،خلقت و رزق دادن و احياء و اماته را اختصاص به ذكر داد ،با اينكه مكرر نام
آنها در ضمن احتجاجهاي سابق گذشت ،اشاره به اين باشد كه رزق منفك از خلقت نيست ،به اين معنا كه رزق دادن نيز
خود خلقت است ،چيزي كه هست به قياس با خلقتي ديگر آن را رزق او ميناميم ،چون هستي او را دوام ميبخشد ،مثال
انسان مخلوقي است و نان و آب نيز مخلوقي ديگر .ولي چون حيات انسان بستگي به نان و آب دارد ،ما آب و نان را رزق
انسان ميناميم ،پس رزق هم خلق است ،و كسي كه خلق را ميآفريند رازق نيز هست.
پس مشركين نميتوانند بگويند رازق و زنده كننده و ميراننده بعضي از خدايان ماست ،كه چه بسا بعضي از آنان ادعاء هم
كرده باشند ،و گفته باشند كه به طور كلي مدبر عالم انساني ،بعضي از آلهه است ،و مدبر تمامي شؤون عالم از خيرات و
شرور بعضي ديگر از آلههاند ،و ليكن هيچ يك از مشركين اختالف ندارند در اينكه خلقت و ايجاد تنها از خداي تعالي است،
و كسي و چيزي شريك او در اين كار نيست ،وقتي اين معنا مسلم شد ،پس رزق و همچنين هر چيزي كه از خلقت جدا
نيست ،مانند خود خلقت راجع به خدا است ،در نتيجه براي خدايان و ارباب آنان شاني از عالم نميماند ،كه بگويند اين كار را
الهه ما ميكنند ،چون هيچ شاني از شؤون عالم جداي از مساله خلقت نيست.
آن گاه خداي سبحان خود را تنزيه نموده ،ميفرمايد ":سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ -منزه و متعالي است از شركي كه به
وي ميورزند "".ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "اين آيه به
ظاهر لفظش عام است ،و مخصوص به يك زمان و يا به يك مكان و يا به يك واقعه نيست و در نتيجه مراد از" بر و بحر"
همان معناي معروف است كه شامل همه روي زمين ميشود.
و مراد از فساد در زمين ،مصايب و بالهايي عمومي است كه يكي از منطقهها را گرفته و مردم را نابود ميكند ،مانند زلزله،
نيامدن باران ،قحطي ،مرضهاي مسري ،جنگها،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص720 :
غارتها ،و سلب امنيت ،و كوتاه سخن هر باليي كه نظام آراسته و صالح جاري در عالم را بر هم ميزند ،چه اينكه مستند به
اختيار بعضي از مردم باشد ،و يا نباشد ،چون همه آنها فسادي است كه در دريا و خشكي عالم پديد ميآيد ،و خوشي و طيب
عيش انسانها را از بين ميبرد.
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گناهان ،آيه از آن ساكت است .پس اينكه بعضيها « »0گفتهاند ":مراد اين است كه وبال دنيوي را ميچشانيم ،و اخروي
آن را تا رسيدن قيامت تاخير مياندازيم" تفسيري است بدون دليل.
و بعيد نيست كه تقدير كالم را" ليذيقهم بعض جزاء ما عملوا -تا بچشاند به ايشان بعضي از كيفر آنچه كردهاند" گرفتهاند و
حال آنكه تقدير آن به عكس اين است ،يعني تقديرش" ليذيقهم جزاء بعض ما عملوا -تا بچشاند به ايشان جزاء بعضي از
كارهاي ايشان را" است براي اينكه :آنچه كه ما را ناگزير ميكند از اينكه چيزي تقدير بگيريم -،البته اگر ناگزير باشيم -اين
است كه آنچه به صورت فساد به آنان بر ميگردد ،جزاي اعمالشان است نه خود
__________________________________________________
)(1و اگر اهل شهرها ايمان آورند و بپرهيزند هر آينه باز ميكنيم براي آنان بركتهايي از آسمان و زمين .سوره اعراف ،آيه
.23
)(2آنچه از مصائب به شما ميرسد به خاطر كارهايي است كه خودتان كرديد ،و خدا از بسياري از كارهايتان عفو ميكند.
سوره شوري ،آيه .03
)(3تفسير شريف الهيجي ،ج  ،0ص .337
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
اعمال ،پس آنچه ميچشند جزاي پارهاي از اعمال است ،نه پارهاي از جزاء اعمال.
و اينكه فرمود ":لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" معنايش اين است كه :خداوند ميچشاند به آنان آنچه را ميچشاند ،براي اينكه شايد از
شركشان و گناهانشان دست برداشته ،به سوي توحيد و اطاعت برگردند.
و اما در پاسخ اين سؤال كه وجه اتصال آيه مورد بحث به ما قبلش چيست؟ ميگوييم:
وجهش اين است كه :در آيه قبل استدالل ميكرد بر توحيد ،و نزاهت خدا از شركي كه برايش قائل شدهاند ،اينك در اين
آيه به آثار شرك اشاره ميكند ،و آن عبارت است از :گناه و فساد در زمين ،و چشيدن و بال گناهان ،چيزي كه هست در اين
آيه نامي از شرك نبرده ،و مطلب را به گناهان ناشي از شرك اختصاص نداده ،بلكه به طور كلي راجع به گناه صحبت كرده
است.
مفسرين در تفسير اين آيه سخنان مختلف و عجيب و غريبي زدهاند ،مثال بعضي « »1گفتهاند ":مراد از "ارض" سرزمين
مكه است" بعضي « »7گفتهاند ":مراد از" بر -خشكي" بيابانهايي خشك است كه نهري از آن نميگذرد ،و مراد از" بحر"
هر شهر و قريهاي است كه بر لب نهري بزرگ قرار داشته باشد" .بعضي « »0ديگر گفتهاند ":مراد از" بر "صحراها و محل
قبايل است ،و مراد از" بحر" سواحل ،و شهرهاي ساحل دريا و نهرها است" .بعضي « »3ديگر گفتهاند ":مقصود از" بر"
بيابانهاي لم يزرع و خشك است ،و مراد از" بحر" صحراهاي سبز و خرم است" .بعضي « »3گفتهاند ":در اينجا مضافي در
تقدير است ،و تقدير" ظهر الفساد في البر و مدن البحر" است ،يعني فساد در زمين و شهرهاي دريا ظاهر شد".
شايد داعي آقايان بر اين حرفها اين بوده كه فكر كردهاند آيه شريفه -بر حسب روايتي كه رسيده -ناظر به قحطسالي مكه
به دنبال نفرين رسول خدا به قريش است ،چون قريش در كفر خود لجاجت كرده ،و بر عناد خود ادامه دادند ،و رسول خدا
(ص) نفرينشان كرد ،در نتيجه شهر مكه دچار قحطي شد ،لذا خواستهاند با اين اقاويل آيه را به آن روايت تطبيق دهند ،در
نتيجه اين طور به زحمت افتادهاند.
و نيز بعضي « »3گفتهاند ":مراد از فساد در خشكي كشتن يكي از پسران آدم برادر
__________________________________________________
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[دو دسته شدن مردم در روز قيامت ،كافران به سوي جهنم و نكو كرداران به سوي بهشت]  .....ص 825 :

"يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ" -اصل اين كلمه" يتصدعون" بوده ،و تصدع در اصل به معناي تفرق اجزاء ظروف بوده ،و -به طوري
كه گفتهاند « -»1بعدها در مطلق تفرق استعمال شده ،و -باز به طوري كه گفتهاند « -»7مراد از آن در آيه اين است كه:
روز قيامت مردم به دو طرف بهشت و جهنم متفرق ميشوند.
بعضي »«3ديگر گفتهاند ":مراد تفرقه اشخاص مردم است ،هم چنان كه آيه" يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ" «»3
بدان اشاره ميكند ،و براي هر يك از اين دو معني وجهي است ،ولي ظاهر آن است كه -همان طور كه بعدا نيز خواهد آمد-
بگوييم مراد همان وجه اول است.
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،71ص  32و مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
)(4روزي كه مردم چون پروانهاي كه پراكندهاش كنند ميباشند .سوره قارعه ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
"مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ" ظاهرا اين آيه ميخواهد" يَتَفَرَّقُونَ" را كه در آيه قبل بود
تفسير كند ،و در جمله" فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ" ممكن هست مضاف حذف شده باشد ،و تقدير آن" فعليه و بال كفره" باشد ،يعني هر
كس كفر بورزد وبال كفرش بر خودش ميباشد و ممكن هم هست مضافي در تقدير نباشد و معنايش" هر كه كفر بورزد
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)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
(2و  0و )3منهج الصادقين ،ج  ،2ص .711
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .732
)(6روح المعاني ،ج  ،71ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص723 :
خودش را ميباشد ،و مراد از فساد در دريا غضب كردن آن پادشاه است كه كشتيهاي مردم را ميگرفت" .ولي خود خواننده
به سستي اين سخن واقف است ،زيرا در آيه شريفه دليلي بر آن نيست عالوه بر اينكه آيه عام است.
"قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ" در اين آيه شريفه رسول خدا (ص) را
مامور ميكند به اينكه به مردم دستور دهد در زمين سير كنند ،و سرانجام و آثار باقيمانده اقوام گذشته را ببينند ،كه چگونه
خانههايشان خراب گشته ،و آثارشان محو شد ،و تا آخرين نفر منقرض شدند ،و نسلشان قطع گشت ،و دچار انواع گرفتاريها و
بالها شدند ،به خاطر اينكه بيشترشان مشرك بودند ،پس خدا جزاي بعض كردههايشان را به ايشان چشانيد ،تا شايد عبرت
گيرندگان عبرت گيرند ،و در نتيجه به سوي توحيد برگردند .پس آيه شريفه در مقام استشهاد براي مضمون آيه قبل است.
"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ "اين آيه تفريع بر ما قبل است ،و
معنايش اين است كه :وقتي شرك و كفر به حق چنين سرانجامي داشت ،و وبالش گردنگير مرتكبش ميشود ،پس رو به
سوي دين مستقيم كن.
"مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ" ظرف" من قبل" متعلق است به جمله" فاقم" .و كلمه" مرد" مصدر ميمي از
رد و به معناي" راد ،برگرداننده" است ،و مراد از روزي كه برگردانندهاي براي آن نيست ،و كسي نيست كه آن را از خدا
برگرداند ،روز قيامت است.
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[پاداشي كه خدا به مؤمنان صالح العمل ميدهد فضل او است كه ناشي از محبت خدا به بندگان خود ميباشد]  .....ص 827 :

در آيه مورد بحث الم در" ليجزي" الم غايت است ،و منافات نيست ما بين اينكه آنچه را در قيامت به صالحان ميدهد
جزاء خوانده ،كه معناي مقابله را ميدهد ،و اينكه در عين حال آن را فضل خود خوانده ،كه در معنايش مقابلهاي نيست،
براي اينكه درست است كه ثواب آخرت را جزاء ،و مقابل اعمال صالح آنان خوانده ،ولي اين را هم نبايد فراموش كرد كه
صاحبان اعمال صالح خودشان و اعمالشان ملك طلق خداي سبحانند ،پس چيزي از خود ندارند ،تا به خدا بدهند ،و مستحق
جزاء شوند ،عبوديت كجا ،و مالكيت استحقاق كجا؟ پس هر جزايي هم كه به ايشان داده شود فضلي است كه بدون
استحقاق به ايشان داده شده است.
چيزي كه هست خداي تعالي باز از شدت فضل و رحمتي كه به بندگان خود دارد ،آنان را مالك اعمالشان اعتبار كرده ،و در
عين اينكه خودش مالك ايشان ،و مالك اعمال ايشان است ،در برابر اعمالشان حقي برايشان قائل شده و آنان را مستحق
آن حق خوانده ،و بهشت و مقام قربي كه به ايشان ميدهد پاداشي در مقابل اعمالشان دانسته ،و اين حق اعتباري ،خود
فضل ديگري است از خداي سبحان.
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كفرش عليه خودش است" باشد ،چون همان عمل و يا اعتقادي كه در اين نشاه كفر نام دارد ،در نشاه ديگر به آتش جاودانه
منقلب ميشود .اين آيه بيان يكي از دو فريق است ،و فريق ديگر را آيه بعدي بيان ميكند.
"وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ" -كلمه" يمهدون" از مهد است ،كه به معناي گستردن بستر و استفاده از آن است،
و فريق دوم كه ايمان آورده و عمل صالح كردند ،بستري براي خود گستردهاند ،و اگر فرموده ":فالنفسهم" با اينكه هر يك
از ايشان يك نفرند ،و بايد فرموده باشد هر كس عمل صالح كند براي خود  ،...نه براي خودشان ،اين بدان جهت است كه
نظر به معناي" من "دارد ،كه جمع است ،نه به لفظ آن كه مفرد است ،هم چنان كه در جمله شرطيه سابق كه ميفرمود":
مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ" نظر به لفظ" من "داشت ،و ضمير را مفرد آورد.
نكته ديگر اينكه در جمله مورد بحث در شرط كردن اكتفاء كرد به عمل صالح ،و نامي از ايمان نياورد ،و اين بدان جهت
است كه عمل بدون ايمان صالح نميشود ،عالوه بر اين چون در آيه قبلي شرط ايمان را آورده بود ،ديگر حاجت به تكرار
نداشت.
و معناي آيه اين است كه :كساني كه -بعد از ايمان -اعمالي صالح را كردند براي خود تهيه ديدهاند ،سرمايهاي را كه با آن
زندگي كنند ،و به زودي بر آنچه براي خود گستردهاند قرار ميگيرند.
"لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ" راغب گفته ":كلمه" جزاء" به معناي بي نيازي و
كفايت است ،چنان كه خداي تعالي فرموده ":ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً" « »1و نيز فرموده ":ال يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ
ال مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً» ،" «2و نيز به معناي آن مقابلي كه كفايت كند ،و در ازاء مقابل خود قرار گيرد ،آمده،
ميگويي ":جزيته كذا -من او را اين طور جزاء دادم ،و يا جزيته بكذا -من
__________________________________________________
)(1روز قيامت كسي كس ديگر را بي نياز نميكند .سوره بقره ،آيه .112 -32
)(2هيچ پدري كفايت از فرزند خود نكند ،و هيچ فرزندي كفايت از والدش نكند .سوره لقمان ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
او را به فالن چيز جزاء دادم ،حال اين چيز خير باشد ،جزايش هم خير ميشود ،شر باشد جزايش شر ميشود" «».1
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منشا اين فضل محبتي است كه خدا به بندگان خود دارد ،چون آنان پروردگار خود را دوست ميدارند ،و رو به سوي او
ميكنند ،و دين او را به پا ميدارند ،و فرستادگان او را به آنچه دعوت ميكنند پيروي ميكنند ،لذا خدا هم ايشان را دوست
ميدارد ،هم چنان كه خودش فرموده ":قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" «».7
بدين جهت است كه آيه مورد بحث آنچه را كه خدا از ثواب به بندگان ميدهد اجر و پاداش آنان ناميده ،با اينكه در معناي
اين كلمه چه در عربي (اجر) و چه فارسي (پاداش )معناي مقابله و مبادله هست ،و در عين حال آن را فضل هم خوانده،
براي اينكه گفتيم خود آن مقابله و مبادله نيز از فضل خدا است ،و منشاش محبتي است كه به بندگان خويش دارد ،لذا در
آخر آيه به همين نكته اشاره نموده و ميفرمايد ":إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ -چون او كفار را دوست نميدارد".
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" جزاء".
)(2بگو اگر خدا را دوست ميداريد ،مرا پيروي كنيد ،تا خدا هم شما را دوست بدارد .سوره آل عمران ،آيه . [.....]01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
پس از اينجا معلوم شد كه جمله" إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ" هم طرف اثبات را تعليل ميكند ،و هم طرف نفي را ،و ميفرمايد:
خدا مؤمنين اهل عمل را به اين فضل اختصاص داده ،و كفار را از آن محروم كرده ،براي اينكه مؤمنين را دوست ميدارد ،و
كفار را دوست نميدارد.

"وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"
منظور از اينكه بادها را مبشر خوانده ،اين است كه :بادها مژده باران ميدهند ،چون قبل از آمدن باران باد ميوزد.
"وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ" -اين جمله عطف است بر محل" مبشرات" نه بر ظاهرش ،چون در آن معناي تعليل است ،و
تقدير كالم اين است كه ":يرسل الرياح لتبشركم و ليذيقكم من رحمته" بادها را ميفرستد براي اينكه شما را مژده دهد ،و
براي اينكه از رحمت خود به شما بچشاند ،و مراد از" اذاقه رحمت" رساندن انواع نعمتها است كه بر وزيدن باد مترتب
ميشود ،چون وقتي باد ميوزد عمل تلقيح در گلها و ميوهها انجام ميشود ،و عفونتها از بين ميرود ،و جو زمين تصفيه
ميشود ،و نعمتهايي ديگر از اين قبيل كه اطالق جمله ،همه را شامل ميشود.
"وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ" -يعني بادها را ميفرستد تا چنين و چنان شود ،و نيز كشتيها به امر او به حركت در آيند" وَ لِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ" ،يعني و تا رزق او را كه از فضل اوست بطلبيد.
"وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" -و تا شايد شكر بگزاريد ،اين جمله هدف و نتيجه معنوي فرستادن باد است ،هم چنان كه بشارت باد،
و چشاندن رحمت ،و جريان كشتيها ،و به دست آوردن فضل خدا ،نتايج صوري و مادي آن بود.
كلمه" شكر" به معناي آن است كه نعمت ولي نعمت را طوري به كار بزني كه از انعام منعم آن خبر دهد ،و يا ثناي او
بگويي كه چه نعمتها به تو ارزاني داشته است ،و هر كدام باشد منطبق با عبادت او ميشود ،و به همين جهت تعبير كرد به"
لعل" ،كه اميد را ميرساند ،چون نتايج معنوي تخلف پذير است ،يعني ممكن است مردم شكر او را بجا نياورند ،و لذا فرمود
تا شايد شكر بگزاريد ،به خالف نتايج مادي مذكور كه تخلف پذير نيست ،باد وقتي وزيد نتايج مذكور را در پي دارد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص722 :
َ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلي قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"
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[ياد آوري آيت" باد" و آثار آن]  .....ص 828 :
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راغب ميگويد ":اصل" جرم" به فتح جيم و سكون راء ،به معناي كندن ميوه از درخت است -،تا آنجا كه ميگويد -و"
أجرم "به معناي اين است كه :فالني صاحب جرم شد ،مانند" أثمر و أتمر و البن" كه به معناي اين است كه :صاحب ميوه و
خرما و شير شد .اين معناي لغوي ثالثي و باب افعال كلمه است ،و ليكن به عنوان استعاره در ارتكاب هر عمل زشتي
استعمال ميشود ،و در سراسر كالم عرب ديده نشده كه اين كلمه در حق اشخاص دانا و پسنديده استعمال شود" «».1
و اين آيه شريفه نظير جمله معترضه است ،و گويا بدين منظور آمده كه بيان كند براي مؤمنين حقي بر پروردگارشان هست،
و آن اين است كه :در دنيا و آخرت ياريشان كند ،كه يكي از مصاديق ياري او از ايشان اين است كه از مجرمين انتقام
بگيرد.
اين حقي است كه از ناحيه خود خداي تعالي براي مؤمنين جعل شده ،پس ديگر جا ندارد كسي بر آن اشكال كند كه :خدا
هيچ وقت مقهور و محكوم غير خود نميشود.
َانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا"
"-فاء" بر سر اين جمله فاي فصيحه است ،و معنايش اين است كه :پس بعضي از ايشان ايمان آورده ،و بعضي ديگر جرم
كردند ،در نتيجه ما از مجرمين انتقام گرفتيم ،و اين همواره حقي است به عهده ما كه مؤمنين را ياري كنيم ،يعني از عذاب
نجات داده و مخالفينشان را هالك كنيم ،و در اين آيه تا حدي اشعار به اين معنا است كه انتقام از مجرمين به خاطر مؤمنين
است ،چون يكي از مصاديق نصرت آنان است.

در تفسير قمي در ذيل آيه" ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ" ،نقل كرده كه فرمودند :فساد خشكي به
نيامدن باران است ،كه باعث تباهي حيوانات ميشود ،و همچنين فساد در دريا كه آنهم با نيامدن باران و هالك جنبندگان
درياست ،و نيز امام صادق (ع) فرمود :زندگي جنبندگان دريا به باران بستگي دارد ،پس اگر باران نيايد ،هم خشكي فاسد
ميشود ،هم دريا ،و اين وقتي است كه گناهان بسيار شود «».7
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" جرم".
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
مؤلف :اين دو روايت از باب تطبيق كلي بر مصداق است ،نه اينكه آيه در خصوص نيامدن باران نازل شده باشد.
و در روضه كافي به سند خود از ابي الربيع شامي ،روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) پرسيدم معناي آيه" قُلْ سِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ" ،چيست؟ فرمود :منظور از آن اين است كه :در قرآن نظر بيفكنيد ،تا ببينيد
عاقبت مردم قبل از شما چه بود «».1
و در مجمع البيان ذيل جمله" وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ" ميگويد:
منصور بن حازم ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :عمل صالح قبل از صاحبش به سرعت به سوي بهشت ميرود ،تا
آنجا را براي ورود وي آماده كند ،همان طور كه خادم شما براي شما آب و جارو ميكند «».7
و نيز در همان كتاب است كه روايت آمده از ام درداء ،كه گفت :من از رسول خدا (ص) شنيدم ميفرمود :هيچ مردي از
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه ":ظَهَرَ الْفَسادُ  "...و برخي ديگر از آيات گذشته)]  .....ص 822 :
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ناموس برادرش دفاع نميكند مگر آنكه حقي بر خدا ثابت ميشود ،كه در قيامت آتش جهنم را از او رد كند ،آن گاه اين آيه
را تالوت فرمود َ:كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"
«3».
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از ابن ابي حاتم ،و نيز طبراني ،و ابن مردويه ،از ابي الدرداء ،نقل كردهاند «».3
__________________________________________________
)(1روضه كافي ،ج  ،2ص .732
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
)(4الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
[سوره الروم ( :)31آيات  18تا  ..... ]53ص 316 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 316 :

خدا آن كسي است كه بادها را ميفرستد تا ابرها را برانگيزد ،و هر طور بخواهد آن را در آسمان بگستراند ،و آن را
قطعههايي روي هم و متراكم كرده ،قطرههاي باران را ميبيني كه از البالي آن ابر بيرون ميشود ،و چون آن را به هر
كس از بندگان خود برساند شادماني كنند ().32
و اگر چه پيش از آنكه باران به ايشان نازل شود نوميد بودند ().32
پس نشانههاي رحمت خدا را ببين ،كه چگونه زمين را از پس موات شدنش زنده ميكند ،اين همان خدا است كه زنده كننده
مردگان است ،و همو به همه چيز توانا است ().33
سوگند ميخورم ،كه اگر باد سردي بفرستيم كه زراعتهايشان را زرد كند همين كه آن را زرد ببينند،يك باره به نعمتهاي
خدا كفر ميورزند ().31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص037 :
پس تو غم اينان مخور ،كه هر دم بر يك مزاجند چون اينها مردگانند ،كه وقتي رو ميگردانند ،تو نميتواني بشنواني ().37
و نيز تو نميتواني كوران گمراه را از گمراهي به هدايت بكشاني ،و به جز كساني را كه به آيات ما ايمان دارند ،و تسليم ما
هستند نميشنواني ().30
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اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِاللِهِ فَإِذا أَصابَ بِ ِه
مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( )32وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ( )32فَانْظُرْ إِلي آثارِ رَحْمَتِ
اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتي وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( )33وَ لَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا
مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ( )31فَإِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ()37
وَ ما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَاللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِالَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ()30
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بيان آيات [استدالل بر توحيد و معاد با ياد آوري انزال باران و ديگر افعال خداي تعالي]  .....ص 318 :
اشاره
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اين آيات سومين فصل از سوره است ،كه گفتيم از راه افعال خداي تعالي ،بر اصول عقايد استدالل ميكند ،و يا به عبارتي
ديگر اسامي افعال خدا را ميشمارد ،و غرض عمده از آن ،احتجاج بر مساله معاد است.
و از آن جا كه عمده انكار و لجاجت مشركين متوجه به معاد است ،و انكار آن مايه لغويت احكام و شرايع است ،و در نتيجه
مساله توحيد هم لغو ميشود ،لذا دنبال احتجاج بر مساله معاد ،رسول گرامياش را از تاثير دعوتش در آنان مايوس نموده ،و
دستور ميدهد تنها به دعوت كساني بپردازد كه در نفسشان استعداد ايمان و صالحيت اسالم و تسليم شدن در برابر حق
باشد.
"اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ  ...إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" كلمه" اثاره" به معناي تحريك
و هم به معناي پاشاندن است .و كلمه" سحاب" به معناي ابر است .و" سماء" جهت باال را گويند .پس هر چه باالي سر
آدمي قرار دارد ،و سايه بر سرش بيفكند" سماء" است .كلمه" كسف" -به كسره كاف و فتحه سين -جمع" كسفة" به
معناي قطعه است .و كلمه" ودق" به معناي مقداري از باران است .و كلمه" خالل" جمع" خلة" ،به معناي شكاف است.
و معناي آيه اين است كه :خدا آن كسي است كه بادها را ميفرستد ،و بادها ابرها را به حركت در آورده ،و منتشر ميكند ،و
ابرها در جهت جو باالي سر شما گسترده گشته ،هر جور كه خداي سبحان بخواهد بسط مييابد ،و خدا آنها را قطعه قطعه
روي هم سوار ،و درهم فشرده ميكند ،سپس ميبيني كه مقداري باران از شكاف ابرها بيرون ميآيد ،و چون به مردمي كه
خدا ميخواهد ،برسد ،آن مردم خوشحال ميشوند ،و به يكديگر بشارت ميدهند ،چون ماده حياتشان و حيات حيوانات و
گياهان به ايشان رسيده.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
"وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ" كلمه" مبلسين" از مصدر" ابالس" است ،و ابالس به معناي
ياس و نوميدي است .و ضمير در" ينزل" به كلمه" ودق" بر ميگردد .همچنين ضمير در كلمه" من قبله" -،به طوري كه
گفتهاند « -»1و بنا بر اين كلمه" من قبله "تاكيد جمله" مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ" خواهد بود ،و فائده اين تاكيد -باز به
طوري كه گفتهاند « -»7فهماندن سرعت دگرگوني دلها از ياس به خوشحالي است ،چون جمله" مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ"
بيش از اين نميرسانيد ،كه خشكي زدگان قبل از اينكه باران آيد نوميد بودند ،و احتمال دارد كه نوميدي آنان مدت زيادي
قبل از آمدن باران بوده و كلمه" من قبله" احتمال فاصله زياد را دفع نموده ،ميرساند در همان يك لحظه قبل نوميد بودند.
و در كشاف گفته كه جمله" من قبله" از باب تكرار ،و به منظور تاكيد است ،مانند تكرار در آيه" فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي
النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها" و معناي تاكيد در داللت ،و معناي تاكيد در قبليت ،اين است كه داللت كند بر اينكه عهد مردم به باران
طوالني شده بود ،چون مدتها بود باران نديده بودند ،در نتيجه نوميديشان از باران در دلهايشان محكم و جايگير شده بود ،و
بدين جهت وقتي باران را ديدند خوشحالي آن مدت كوتاه به اندازه غم و اندوه آن مدت طوالني بود «».0
و چه بسا گفته «» 3شده كه ضمير در جمله" من قبله" به ارسال رياح بر ميگردد ،و معناي آيه اين است كه ":هر چند
قبل از فرستادن باران بر آنان و بلكه قبل از برخاستن باد مايوس و نوميد بودند".
"فَانْظُرْ إِلي آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ ،كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتي وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" كلمه" آثار"
جمع اثر است ،و اثر به معناي باقي ماندهاي از چيزي است كه بعد از رفتنش بماند ،و به هر بيننده بفهماند كه قبال چنين
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[خدايي كه زمين موات را (با فرستادن باران) زنده ميكند مردگان را نيز زنده خواهد كرد]  .....ص 311 :

و مراد از جمله مذكور فهماندن اين معنا است كه زنده كردن مردگان مثل زنده كردن زمين موات است ،چون در هر دو
مرگ هست ،كه عبارت از اين است كه آثار حيات از چيزي سلب شود ،و نيز حيات عبارت از اين است كه چيزي بعد از
ساقط شدن آثار حيات از او دوباره اثر حيات به خود بگيرد ،و زمين در فصل بهار داراي اثر حيات ميشود ،پس در فصل بهار
خداوند زمين مرده را زنده كرده ،و حيات انسان و حيوان نيز مثل حيات زمين است ،و چيزي غير از آن نيست.
خوب ،وقتي ميبينيم كه خداي تعالي ميتواند از بين چند چيز مثل هم ،يكي را بعد از مردن زنده كند ،ديگر چرا نگوييم كه
ميتواند آن چند چيز ديگر را نيز بعد از مردن زنده كند؟ با اينكه بنا به قاعده معروف ":حكم االمثال فيما يجوز و ما ال يجوز
واحد -حكم چند چيز مثل هم در يكي كه محقق شده با آنكه محقق نشده يكي است" .وقتي ميبينيم زمين و نبات مرده را
زنده كرده ،بي درنگ بايد قبول كنيم كه حيوان و انسان را هم ميتواند زنده كند.
و جمله" وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اثبات احياي مذكور است ،به بياني ديگر ميفرمايد :چرا خدا نتواند مردگان را زنده كند؟
با اينكه قدرت او عمومي ،و غير محدود ،و غير متناهي است ،و وقتي قدرت غير متناهي شد شامل احياي بعد از موت نيز
ميشود ،و گر نه الزم است قدرت مقيد شود و حال آنكه ما آن را مطلق فرض كرديم.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
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چيزي در اينجا بوده ،مانند اثر پا ،و اثر ساختمان ،ليكن به عنوان استعاره در هر چيزي كه متفرع بر چيز ديگري شود،
استعمال
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .30
)(3تفسير الكشاف ،ج  ،0ص .323
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
ميشود.
و مراد از رحمت خدا باراني است كه از ابرها فرو ميريزد ،ابرهايي كه به وسيله بادها گسترش يافته ،و آثار آن عبارت است از
هر چيزي كه بر آمدن باران مترتب شود ،چون گياه و درخت و ميوه ،كه در عين اينكه آثار بارانند آثار حيات يافتن زمين بعد
از مردنش نيز هستند.
و لذا در آيه شريفه فرمود ":نظر كن به آثار رحمت خدا ،كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده ميكند" كه در اين عبارت
باران را رحمت خدا ،و كيفيت زنده كردن زمين بعد از مردنش را آثار آن خوانده ،پس زنده شدن زمين بعد از مردنش از آثار
رحمت خدا است ،و نباتات و اشجار و ميوهها از آثار زنده شدن زمين است ،با اينكه خود آنها نيز از آثار رحمت هستند ،و
تدبير ،تدبيري است الهي ،كه از خلقت باد و ابر و باران حاصل ميشود.
و در جمله" إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتي" كلمه "ذلك" اشاره است به خداي تعالي ،كه داراي رحمتي است كه از آثار آن احياي
زمين بعد از مردنش ميباشد ،و اگر براي اشاره به خداي تعالي كلمه ":ذلك" را كه مخصوص اشاره به دور است به كار
برده ،به منظور تعظيم بوده ،و مراد از "موتي -مردگان" انسان و يا انسان و ساير جانداران است.
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[سوره الروم ( :)31آيات  51تا  ..... ]11ص 311 :
اشاره

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِي ُر
( )33وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ ( )33وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ
لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ () 33فَيَوْمَئِذٍ ال يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ ال
هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ( )32وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ مُبْطِلُونَ
()32
كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي قُلُوبِ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ ( )32فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ ال يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ ال يُوقِنُونَ ()33
ترجمه آيات  .....ص 311 :
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"وَ لَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ" ضمير در" فرأوه" به نبات بر ميگردد ،البته لفظ نبات در سابق
نيامده بود ،بلكه معناي آن از سياق استفاده ميشود ،پس ضمير به نبات مستفاد از معنا بر ميگردد ،و جمله" لظلوا" جواب
سوگند ،و قائم مقام جزاي شرط" لئن" است ،و معنايش اين است كه سوگند ميخورم كه اگر باد سردي بفرستيم كه
زراعتهايشان و درختهايشان را زرد كند ،و ببينند كه روييدنيهايشان زرد شده ،بال درنگ به نعمتهاي خدا كفران ميورزند.
پس در آيه شريفه مشركين را سرزنش ميكند به اينكه به سرعت دلهايشان زير و رو ميشود ،هنگام نعمت يك جور ،و
هنگام نقمت جور ديگر ،به محضي كه آثار نعمت نزديك ميشود ،بي درنگ خوشحال ميشوند ،و چون بعضي از نعمتها را از
ايشان بگيرد بدون هيچ درنگي نعمتهاي مسلم و روشن را منكر ميشوند.
بعضي « »1گفتهاند ضمير در" فرأوه" به كلمه سحاب بر ميگردد ،چون سحاب (ابر) وقتي زرد رنگ شد ديگر نميبارد.
بعضي »«2ديگر گفتهاند :به كلمه" ريح" بر ميگردد ،چون كلمه مذكور هم مرجع ضمير مؤنث ميشود و هم مذكر ليكن
هر دو قول بعيد است.
"فَإِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي  ...فَهُمْ مُسْلِمُونَ" اين جمله علت مطلبي را كه از سياق سابق فهميده ميشد بيان ميكند ،گويا
فرموده:
اين قدر مشغول اين گونه افراد سست عنصر مشو ،و غم بي ايمانيشان را مخور ،كه چرا يك دم خوشحال و يك دم
مايوسند ،و به آيات ما ايمان نميآورند ،و در آنها تعقل نميكنند ،چون اينان مردگاني كر و كورند ،و تو نميتواني چيزي به
ايشان بشنواني ،و هدايتشان كني ،تو ،تنها كساني را ميشنواني و هدايت ميكني كه به آيات ما ايمان داشته باشند ،يعني در
اين جهت ها تعقل كنند ،و تصديق نمايند ،پس تنها اين گونه افراد مسلمند .و چون تفسير اين دو آيه در سوره نمل گذشت
ديگر تكرار نميكنيم.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .013
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
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خدا آن كسي است كه شما را از ناتواني آفريد ،و از پس ناتواني نيرو داد ،و از پس نيرو دو باره ناتواني و پيري آورد ،هر چه
بخواهد خلق ميكند ،و او داناي توانا است ().33
روزي كه رستاخير بپا شود ،بزهكاران سوگند خورند كه جز ساعتي درنگ نكردهاند ،روش آنان در دنيا هم همين طور بود كه
حق را باطل ،و آيات داراي داللت را بي داللت وانمود ميكردند ().33
و كساني كه علم و ايمان داده شدند ،گويند همان طور كه خدا در كتابش خبر داده بود ،طول مدت بين دنيا و آخرت را
خوابيدهايد ،و اين همان آخرت و روز رستاخير است ،اما شما در دنيا به آن علم و ايمان نداشتيد ().33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
در آن روز كساني كه ستم كردند عذرخواهيشان سودشان ندهد ،و ايشان را به دفاع از خود دعوت نكنند ().32
براي مردم در اين قرآن همه جور مثل زدهايم ،و چون آيهاي براي ايشان بياوري ،كساني كه كافرند گويند شما (از نظر ما)
جز مردمي بيهوده كار نيستيد ().32
خدا اين چنين بر دل كساني كه نميدانند مهر مينهد ().32
پس تو صبر كن كه وعده خدا درست است ،و آن كسان كه يقين ندارند ،تو را به سبك سري وا ندارند ().33
بيان آيات  .....ص 317 :
اشاره

[ياد آوري مراحل خلقت و حيات انسان و وصف حال مجرمين در قيامت كه به سبب عدم اعتقادشان به معاد ،بعد از رستاخيز فاصله بين مرگ و بعث خود را ساعتي بيش
نميپندارند]  .....ص 317 :

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَيْبَةً"...
"ضعف" در مقابل قوت است ،و كلمه" من" در جمله" من ضعف" براي ابتداء است .و آيه چنين معني ميدهد ،كه خدا
خلقت شما را از ضعف ابتداء كرد ،يعني شما در ابتداي خلقت ضعيف بوديد .و مصداق اين ضعف -به طوري كه از مقابله بر
ميآيد -اول طفوليت است ،هر چند كه ممكن است بر نطفه هم صادق باشد.
و مراد از قوت بعد از ضعف ،رسيدن طفل است به حد بلوغ ،و مراد از ضعف بعد از قوت ،دوران پيري است ،و لذا كلمه"
شيبة -پيري" را بر آن (ضعف) عطف كرد ،تا تفسير آن باشد ،و اگر" ضعف" و" قوت" را نكره آورد ،براي اين است كه
داللت كند بر ابهام ،و معين نبودن مقدار ،چون افراد در آن اختالف دارند.
"يَخْلُقُ ما يَشاءُ" -يعني هر چه ميخواهد خلق ميكند ،هم چنان كه ضعف را خواست و خلق كرد ،و سپس قوت را
خواست و خلق كرد ،و در آخر ضعف را خواست و خلق كرد ،و در اين بيان صريحترين اشاره است به اينكه پشت سرهم قرار
داشتن اين سه حالت ،از مقوله خلقت است ،و چون اين حالي به حالي كردن انسانها در عين اينكه تدبير است ،خلق نيز
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
هست ،پس اين نيز ،فعل خدا ميباشد كه خالق اشياء است ،پس ديگر كسي از مشركين نگويد كه اين حالي به حالي كردن
انسانها از آنجايي كه از مقوله تدبير است ،به اله انسان مربوط ميشود ،نه خدا.
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اين آيات فصل چهارم از آيات سوره است ،كه از نظر مضمون نظير آيات قبل است ،و سوره با آن خاتمه مييابد.
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آن گاه كالم را با ذكر دو صفت علم و قدرت خدا پايان داده ،فرمود ":وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ".
"وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ" اين آيات به منزله دنبالهاي است براي آيات
سابق ،كه قدرتنماييها و براهين خدايي بر وحدانيت او ،و نيز بر معاد را ذكر ميكرد ،و نيز به منزله توطئه و زمينه چيني
است براي آيهاي كه سوره با آن ختم ميشود ،چون بعد از آنكه مقداري از آيات و حجتها را بيان نموده ،و اشاره فرمود به
اينكه مشركين از كساني نيستند كه انتظار ايمان از ايشان داشته ،و يا حتي اميد و طمع آن را داشته باشي ،خواست بيان كند
كه ايمان نياوردنشان به خاطر جهلي است كه نسبت به حق دارند ،و سخن حق را باطل ميپندارند و آيات صريح الداللة را
بي داللت ميپندارند ،و به همين جهت افتراء ميبندند ،و هيچ عذري هم كه بدان متعذر شوند ندارند.
و اين افتراها و حالي به حالي شدنها ،و ميلشان از حق به باطل ،هم چنان در ايشان ادامه دارد ،و از ايشان جدا شدني
نيست ،تا قيام قيامت ،براي اين كه در آن روز هم امر بر ايشان مشتبه ميشود ،خيال ميكنند كه بين مرگ و قيامت غير از
يك ساعت از روز درنگ نكردهاند ،هم چنان كه هر حقي بر آنان مشتبه ميشد ،و آن را باطل ميپنداشتند.
پس اين كه فرمود" وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ" حكايت وضع ايشان است ،كه در مساله فاصله
بين دنيا و آخرت دچار اشتباه شده ،به حدي كه پنداشتند كه اين فاصله ساعتي از يك روز بوده.
"كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ" -يعني اين چنين از حق به سوي باطل ميگرايند ،به سوي حق دعوت ميشوند ،و بر ايشان
استداللها ميشود ،مع ذلك آن را باطل و خرافي ميپندارند.
"وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ"...
اين آيه حكايت كالم مؤمنين در رد سخن مجرمين است كه ميگفتند ":ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ" چون مجرمين به خاطر روحيه
مادي ،و فرورفتگي كه در نشاه دنيا داشتند ،روز قيامت و فاصله آن تا دنيا را محكوم به همان نظام دنيا ميدانستند ،و با آن
مقياس ميسنجيدند ،لذا
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
گفتند ":غير از ساعتي درنگ نكردند" و يك ساعت مقدار كمي از زمان است ،گويا خيال ميكردند كه هنوز هم در دنيا
هستند ،چون فهم و شعورشان همين قدر بود.
لذا اهل علم و ايمان سخن ايشان را رد كردهاند ،كه درنگ آنان يك ساعت نبوده ،بلكه به مقدار فاصله بين دنيا و آخرت
بوده است ،همان فاصلهاي كه آيه" وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ" « »1آن را بيان ميكند.
اهل علم و ايمان نتيجه گرفتند كه اين همان روز قيامت است ،و ليكن مجرمين از آنجا كه هميشه در باره قيامت در شك
بودند ،و جز به امور مادي دنيوي يقين پيدا نميكردند ،لذا پنداشتند كه بيش از يك ساعت از ساعتهاي دنيا از مردنشان
نگذشته است.
اين است معناي كالم اهل علم و ايمان كه گفتند "لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال
تَعْلَمُونَ" يعني شما جاهل و شكاك بوديد ،يقين به چنين روز نداشتيد ،و به همين جهت امروز امر بر شما مشتبه شده است.
از اينجا معلوم ميشود كه مراد از علم و ايمان در جمله "أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ" يقين و التزام به مقتضاي يقين است ،و
اصوال" علم" در زبان قرآن عبارت است از يقين به خدا و آيات او ،و" ايمان "به معني التزام به آنچه يقين اقتضاي آن را
دارد كه خود موهبتي است الهي.
و نيز از اينجا روشن ميشود كه مراد از" كِتابِ اللَّهِ" ،كتابهاي آسماني ،و يا خصوص قرآن كريم است ،و اينكه بعضي «»7
از مفسرين گفتهاند در آيه تقديم و تاخيري به كار رفته است ،و تقدير آيه ":و قال الذين اوتوا العلم و االيمان في كتاب اللَّه
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لقد لبثتم الي يوم البعث" ميباشد صحيح و قابل اعتنا نيست.
"فَيَوْمَئِذٍ ال يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ"" استعتاب" به معناي طلب عتبي است ،و" عتبي" به معناي از
بين بردن عتاب است ،و معناي آيه اين است كه :آن روز معذرت خواهي از ظلم سودي به حالشان ندارد ،و از ايشان
نميخواهند تا عتاب را از خود زايل كنند.
"وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ  ...إِلَّا مُبْطِلُونَ" اين آيه اشاره است به اينكه اشخاص مورد بحث به
روگرداني از حق مبتال شدند ،به
__________________________________________________
)(1و در پشت سرشان فاصلهاي است تا روزي كه مبعوث شوند .سوره مؤمنون ،آيه .133
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص . [.....]33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
حدي كه ديگر هر چه مثلها برايشان آورده شود ،و هر قدر آن مثلها ،حق را به دلها نزديك كند ،سودي به حالشان ندارد،
چون مهر بر لبهايشان زده شده ،و حالت روگرداني جزو طبيعتشان شده است.
و لذا دنبال اين بيان فرموده" وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ" يعني هر آيتي برايشان بياوري آنها
كه كافر شدند خواهند گفت چيزي جز باطل نياوردهاي ،و اين را بدان جهت ميگويند كه روگردان از حق شدند ،و هر حقي
را باطل ميبينند .در اين جمله ميتوانست به آوردن ضمير كفار اكتفاء نموده ،بفرمايد ":و لئن جئتهم بآية ليقولون ان انتم
 ،"...ولي به جاي ضمير ،كلمه موصول" الذين" و صله" كفروا" را آورده ،براي اين كه منشا و علت اين حرفشان را بيان
كند و بفهماند كه اگر اين حرف را ميزنند به خاطر كفرشان است.
"كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي قُلُوبِ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ" منظور از جمله" نميدانند" اين است كه در باره خدا و آيات او كه يكي از
آنها مساله بعث است جاهلند ،و تازه بر جهل و شك خود اصرار هم ميورزند.
"فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ ال يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ ال يُوقِنُونَ" يعني به هر عكس العملي كه با تو روبرو ميشوند بساز ،و در
برابر اينكه ميگويند:
"إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ" و ساير زورگوييهايشان صبر كن ،كه وعده خدا حق است و اگر او وعده داده كه ياريت كند ،قطعا
خواهد كرد ،هم چنان كه در آيات قبل نيز فرموده َ:كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"
 ،پس كساني كه يقين به وعده خداي سبحان ندارند ،تو را سست نسازند.
و اينكه بعضي « »1گفتهاند مراد از" ال يُوقِنُونَ" ،اين است كه به آنچه از آيات بينات كه برايشان ميخواني يقين ندارند ،و
آن را تكذيب نموده تو را با اباطيل خود اذيت ميكنند ،صحيح نيست ،چون همان طور كه گفتيم وعده آخر آيه و اول آن
يكي است ،و آن وعده به نصرت است.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .37
ترجمه الميزان ،ج ،13ص011 :
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[سوره لقمان ( :)36آيات  6تا  ..... ]66ص 366 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الم ( )1تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ ( )7هُديً وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ( )0الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ()3
أُولئِكَ عَلي هُديً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( )3وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ( )3وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّي مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ
بِعَذابٍ أَلِيمٍ ( )2إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ( )2خالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ()2
خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَ أَلْقي فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا
فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ( )13هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ ()11
ترجمه آيات  .....ص 366 :
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به نام خدا ،كه رحمتي عمومي ،و رحمتي خاص مؤمنين دارد،
الم ().1
اين آيههاي كتابي است سراسر حكمت( ،كتابي كه جايي براي لهو در آن نيست) ().7
كتابي كه هدايت و رحمت براي نيكوكاران است (). 0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص017 :
آن كساني كه نماز گزارند و زكات دهند ،و خود به دنياي ديگري يقين دارند ().3
آنان قرين هدايتي از پروردگار خويشند ،و آنان خود رستگارانند ().3
بعضي از مردم گفتار بازيچه را ميخرند ،تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه كنند ،و راه خدا را مسخره گيرند ،آنان عذابي
خفتآور دارند ().3
و چون آيههاي ما را بر آنان بخوانند ،تكبركنان پشت كنند و بروند ،گويي آن را نشنيدهاند ،تو گويي گوشهايشان كر است،
اينگونه افراد را به عذابي غم انگيز نويد ده ().2
(در مقابل) كساني كه ايمان آورده ،و كارهاي شايسته كردهاند ،بهشتهاي پر از نعمت دارند ().2
كه جاودانه در آن متنعم باشند ،و اين وعده درست خدا است ،كه نه ضعف در او راه دارد ،و نه لغو ،بلكه نيرومند و حكيم
است ().2
آسمان ها را بدون ستوني كه شما ببينيد بيافريد ،و در زمين لنگرها انداخت ،تا كه شما را نلرزاند و در آن از همه گونه جانوران
پراكنده كرد ،و از آسمان آبي نازل كرديم ،و در آن همه گونه گياه خوب رويانديم ().13
اين خلقت خدا است ،پس شما هم به من نشان دهيد ،غير از خدا كه شما خدايشان پنداشتهايد چه چيزي خلق كردهاند،
(خودشان اعتراف دارند كه جز خدا خالقي نيست ،پس علت شركشان خلقت نيست) ،بلكه علت شرك اين ستمكاران اين
است كه در ضاللتي آشكار قرار دارند ().11
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بيان آيات [مضامين سوره مباركه لقمان و غرض از نزول آن]  .....ص 368 :
اشاره

[نكوهش كسي كه براي اضالل مردم و منصرف ساختن آنان از حقائق و معارف قرآن ،به ترويج" لَهْوَ الْحَدِيثِ" ميپرداخته است]  .....ص: 313

"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً"...
كلمه "لهو" به معناي هر چيزي است كه آدمي را از مهمش باز بدارد ،و لهو الحديث آن سخني است كه آدمي را از حق
منصرف نموده و به خود مشغول سازد ،مانند حكايات خرافي ،و داستانهايي كه آدمي را به فساد و فجور ميكشاند ،و يا از
قبيل سرگرمي به شعر و موسيقي و مزمار و ساير آالت لهو كه همه اينها مصاديق لهو الحديث هستند.
"لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ "-مقتضاي سياق اين است كه مراد از" سبيل اللَّه" قرآن كريم ،و معارف حق و صحيح ،از
اعتقادات ،و دستور العملها ،و به خصوص داستانهاي انبياء ،و امم گذشته بوده باشد ،چون لهو الحديث و خرافات ساخته و
پرداخته فكر انسانهاست كه است دست به دست گشته ،در درجه اول معارض با اين داستانهاي حق و صحيح است ،و در
درجه دوم بنيان ساير معارف حق و صحيح را در انظار مردم سست نموده ،و سپس منهدم ميسازد.
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غرض اين سوره -به طوري كه آغاز و انجام آن ،و نيز سياق تمامي آيات آن اشاره ميكند -دعوت به توحيد و ايقان و ايمان
به معاد ،و عمل به كليات شرايع دين است.
از ابت داي سوره پيداست كه در باره بعضي از مشركين نازل شده ،كه مردم را از راه خدا و شنيدن قرآن ،به وسيله تبليغاتي
دروغ جلوگيري نموده ،ميخواستند مساله خدا و دين را از ياد مردم ببرند ،اتفاقا روايت وارده در تفسير آيه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ..."-به طوري كه خواهيد ديد -نيز همين را ميگويد.
پس اين سوره نازل شد تا اصول عقايد و كليات شرايع حق را بيان نمايد ،و در برابر احاديث سرگرم كننده آنان مقداري از
داستان لقمان و مواعظش را ايراد كرده است.
و اين سوره -به شهادت سياقي كه آيات آن دارد -در مكه نازل شده ،و يكي از آيات بر جسته آن آيه" ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ  "...است .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص010 :
"الم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ هُديً وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ...يُوقِنُونَ" تفسير مفردات اين آيات در سورههاي قبل گذشت،
چيزي كه تذكرش الزم است اين است كه ":كتاب" را به لفظ" حكيم" توصيف كرده ،و اين داللت دارد بر اينكه هيچ لهو
الحديثي در آن وجود ندارد ،بلكه نقطه ضعف و درزي ندارد كه سخن باطل و لهو الحديث بخواهد آن را پر كند ،و نيز آن را
توصيف كرد به دو وصف" هدي" و" رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ" تا صفت حكيم بودن قرآن را تكميل كند ،پس قرآن به سوي واقع
و حق هدايت ميكند ،و به واقع نيز ميرساند ،نه مثل لهو الحديث كه انسان را از مهمش باز داشته ،و به واقعي نميرساند ،و
نيز قرآن رحمت است ،نه نقمت تا از نعمت باز بدارد.
آن گاه محسنين را توصيف و معرفي نموده به اين كه نماز ميخوانند و زكات ميدهند ،كه دو ركن مهم عملند ،و به اين كه
داراي ايقان به آخرتند ،و معلوم است كه يقين به آخرت مستلزم يقين به توحيد و رسالت و همه شرايط و مراحل تقوي نيز
هست ،و همه اين توصيفها كه براي كتاب كرده در مقابل لهو الحديث است ،و دارد به كسي كه گوش به لهو الحديث
ميدهد ،ميگويد :به اين حقايق گوش كن ،نه به لهو الحديث.
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مؤيد اين معنا جمله بعدي است كه ميفرمايد ":وَ يَتَّخِذَها هُزُواً" ،يعني حديث را مسخره ميكند ،چون نام خرافات نيز
حديث است ،و همين باعث و هن هر حديثي ميشود ،و سبب ميگردد مردم احاديث واقعي را نيز به سخريه بگيرند.
پس همان طور كه گفتيم مراد از" سبيل اللَّه" ،قرآن است ،بدان جهت كه مشتمل بر ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
قصص و معارف است ،و گويا مراد كسي كه خريدار لهو الحديث است اين است كه مردم را از قرآن منصرف نموده و گمراه
نمايد ،و قرآن را به سخريه بگيرد به اين كه به مردم بگويد اين نيز حديثي است مانند آن احاديث ،و اساطيري است چون آن
اساطير.
جمله" بِغَيْرِ عِلْمٍ" متعلق به كلمه" يضل" است ،و در حقيقت وصف ضاللت گمراهان است ،نه ضالل گمراه كنندگان ،هر
چند گمراه كنندگان نيز علم ندارند ،آن گاه ايشان را تهديد ميكند به اينكه" أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ -ايشان عذابي خوار
كننده دارند" ،چون در دنيا مغرور و متكبر بودند.
"وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّي مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً"...
در اين آيه آن كسي را كه خريدار لهو الحديث بود ،توصيف ميكند و كلمه" وقر "به معناي بار سنگين است ،و مراد از اينكه
فرمود ":گويا در دو گوشش وقر است "اين است كه گويا چيزي به گوشهايش بسته كه از شنيدن جلوگيري ميكند .بعضي
»«1هم گفتهاند ":اصال اين كلمه كنايه از كري است".
و معناي آيه اين است كه چون بر اين خريدار لهو الحديث آيات قرآني ما قرائت ميشود ،پشت ميكند ،و از آن رو ميگرداند
و استكبار ميورزد ،مثل اينكه اصال آن را نشنيده باشد ،گويي كر است ،پس تو او را به عذابي دردناك بشارت ده.
در سياق آيات مورد بحث ،هم ضمير مفرد به" مَنْ يَشْتَرِي" برگردانده و فرموده:
"يشتري -ميخرد" ،و" ليضل -تا گمراه كند" ،و" يتخذها -آن را ميگيرد" تا رعايت لفظ شده باشد ،و هم ضمير جمع
برگردانده و فرموده" أُولئِكَ لَهُمْ -آنان برايشان" تا رعايت معنا شده باشد ،چون خريدار لهو الحديث يك نفر نيست ،آن گاه
مجددا چند ضمير مفرد برگردانيده و فرموده ":عليه" "،ولي"" ،يسمعها" "،اذنيه" تا باز رعايت لفظ شده باشد بعضي «»7
اين طور گفتهاند ،ليكن ممكن است بگوييم به" مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ" همه جا ضمير مفرد برگردانيده ،و ضمير جمع آيه
قبلي به مجموع گمراه كننده و گمراه شده كه سياق بر او داللت دارد بر ميگردد .پس ضميرهاي مفرد همه به" من" كه
مفرد است برگشته است.
"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ  ...الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" در اين آيه بعد از انذار آن خريدار ،و تهديدش به
عذاب خوار كننده ،و سپس عذاب اليم ،رجوع شده است به بشارت محسنين ،و خوشدل ساختن آنان به بهشت نعيم جاودان،
كه
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،71ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
خود او وعده داده ،و وعدهاش حق است.
و چون غرض آن كسي كه خريدار لهو الحديث بوده اين بوده كه امر را بر فريب خوردگانش مشتبه سازد ،و بدين غرض
قرآن را اساطير و افسانههاي كهنهاي مانند افسانههاي خودش پنداشته ،و آن را خوار شمرده است و هر چه از آيات آن بر او
تالوت شود اعتناء نميكند ،و از پذيرفتنش استكبار ميكند ،و اين عمل خوار شمردن خداي سبحان است ،لذا در اين آيه اوال
وعده به محسنين را با جمله" وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا" تاكيد نمود ،و در ثاني خود را به عزت مطلق ستوده ،تا بفهماند او با خوار
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شمردن وي خوار نميشود ،و نيز با حكمت مطلق ستوده ،تا بفهماند هيچ باطلي در سخن او نيست ،و نه هيچ خرافه و
مزاحي.
آن گاه براي بار سوم خود را چنين ستوده ،كه تدبير ميكند امر آسمانها و زمين و نبات و حيوان و انسان را ،چون آفريدگار
آنهاست ،پس ميتواند اين دسته را وعده بهشت داده و آن دسته را وعده عذاب دهد ،و وعده او حق است ،و جمله "خَلَقَ
السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها"، ...
در اين مقام است.
"خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها  ...مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ" در تفسير آيه" اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" «»1
گفتيم كه كلمه" ترونها" احتمال دارد قيد توضيحي باشد ،و معنا اين باشد كه" شما آسمانها را ميبينيد كه ستون ندارد" ،و
احتمال هم دارد قيد احترازي باشد و معنا چنين باشد كه ":خدا آنها را بدون ستوني ديدني خلق كرده" ،تا اشعار داشته باشد
به اينكه آسمانها ستون دارد ،ليكن ديدني نيست.
"وَ أَلْقي فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ" -يعني كوههاي شامخي در زمين نهاد ،تا زمين دچار اضطراب نگشته و شما را
مضطرب نكند ،و اين خود اشعار دارد بر اينكه بين كوهها و زلزلهها رابطهاي مستقيم است.
"وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ" -يعني در زمين از هر جنبدهاي منتشر كرد.
"وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ" -يعني نازل كرديم از جهت باالي سر شما آبي( ،كه همان باران
باشد) ،و رويانديم در آن مقداري از هر دو جفت نباتي شريف ،كه منافع شما در آن است ،و برايتان فوايدي دارد.
در اين بيان اشاره است به اينكه نباتات نيز مانند حيوانات نر و مادهاند ،كه بحث
__________________________________________________
)(1سوره رعد ،آيه .7
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
مفصل آن در آياتي كه نظير اين آيه است گذشت.
در اين آيه التفاتي از غيبت (القي ،بث -خداوند افكند و منتشر كرد) ،به تكلم با غير (ما از آسمان آب نازل كرديم) به كار
رفته -تا به طوري كه گفتهاند -اشاره باشد به اينكه نسبت به اينكار خود يعني فرستادن آب عنايت بيشتري دارد.
"هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" بعد از آنكه خلقت و تدبير خود را نسبت به
آسمانها و زمين و آنچه روي آنهاست به رخ آنان كشيد ،و با اين بيان ربوبيت و الوهيت خود را اثبات كرد ،اينك در اين آيه
به ايشان تكليف ميفرمايد كه حال ،شما به من نشان دهيد ،خدايان شما اگر راستي اله و رب هستند ،چه چيزي خلق
كردهاند ،تا اگر نتوانستند چيزي نشان دهند ،وحدانيت خداي تعالي در الوهيت و ربوبيت ثابت گردد.
و اگر به ايشان تكليف كرده كه به من نشان دهيد خدايانتان چه چيزي خلق كردهاند ،با اينكه مشركين اعتراف دارند كه
خلقت تنها از خدا است ،و خلقت هيچ موجودي را مستند به آلهه خود نميدانند ،تنها و تنها تدبير را مستند به آنها ميدانند ،از
اين جهت است كه :خلقتي را به خدا نسبت داده كه در عين اينكه خلقت است تدبير نيز هست ،و از تدبير جدا نيست ،پس
اگر تدبير عالم به دست خدايان ايشان است بايد آنها نيز چون خدا چنين خلقت و تدبيري داشته باشند ،و چون خلقتي ندارند
تدبيري نيز ندارند ،پس هيچ معبودي غير از او نيست ،و هيچ ربي سواي او وجود ندارد.
سياق آيه شريفه خطاب رسول خدا (ص) به مردم است ،چون نوع اين خطابها جز به زبان رسول خدا (ص) درست در
نميآيد ،و معنا ندارد خدا به مردم بگويد به من نشان دهيد.
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در مجمع البيان گفته آيه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ  "...در باره نضر بن حارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار
بن قصي بن كالب نازل شد ،چون او مردي تاجر بود ،به ايران سفر ميكرد و در آن جا اخبار و افسانههاي ايراني را از
منابعش ميگرفت و ميآمد براي قريش تعريف ميكرد ،و به ايشان ميگفت :محمد از عاد و ثمود برايتان تعريف ميكند ،و
من از
ترجمه الميزان ،ج ،13ص012 :
رستم و اسفنديار و اكاسره ،مردم هم قصههاي او را گوش ميدادند و به آيات قرآن گوش فرا نميدادند( ،نقل از كلبي)
«».1
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور از بيهقي از ابن عباس نيز آمده ،و بعيد نيست كه علت نزول همه سوره بوده باشد .هم چنان
كه قبال نيز بدان اشاره شد «».7
و در كتاب معاني االخبار به سند خود از يحيي بن عباده ،از امام صادق (ع )روايت كرده كه در معناي لهو الحديث فرمود:
يكي از مصاديق آن غناست «».0
مؤلف :اين معنا در كافي هم به سند وي از مهران از امام صادق (ع) « ،»3و نيز به سندش از وشاء از حضرت رضا (ع) «،»3
و نيز به سندش از حسن بن هارون از آن جناب روايت شده است «».3
و در كافي به سند خود از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت آورده كه گفت :من از آن جناب شنيدم كه ميفرمود غنا از
آن گناهاني است كه خدا وعده آتش به مرتكبش داده ،آن گاه اين آيه را خواند ":وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ" «».2
و نيز در همان كتاب به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت از امام باقر (ع) پرسيدم كسب زنان آوازخوان چطور
است؟ فرمود :اگر ميخواند تا مردها دورش جمع شوند حرام است ،و اگر براي عروسيها دعوت ميشود عيبي ندارد ،و اين
كالم خدا است كه ميفرمايد ":وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" «».2
و در مجمع البيان گفته :ابو امامه از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود :آموختن غنا به زنان ،و كنيز مغنيه را فروختن
حالل نيست ،و پول آن حرام است ،و خدا در تصديق اين فتوي در كتاب خود نازل كرده كه:
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .010
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
)(3معاني االخبار ،ص  ،032ح .1
)(4كافي ،ج  ،3ص  ،301ح .3
)(5فروع كافي ،ج  ،3ص  ،307ح .2
)(6فروع كافي ،ج  ،3ص  ،300ح .13
)(7فروع كافي ،ج  ،3ص  ،301ح .3
)(8فروع كافي ،ج  ،3ص  ،112ح .1
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص012 :
"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ».1« "...
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از جمع كثيري از صاحبان كتب حديث از ابي امامه از رسول خدا (ص) روايت كرده است
«».7
و نيز در همان كتاب است كه از امام صادق (ع) روايت شده كه آن جناب فرمود :لهو الحديث عبارت است از طعنه و
استهزاي حق ،همان رفتاري كه ابو جهل و ياران او ميكردند ،و ابو جهل فرياد ميزد اي گروه قريش آيا ميخواهيد خبرتان
دهم كه آن زقومي كه رفيقتان شما را از آن ميترساند چيست؟ آن گاه ميفرستاد تا كره و خرما ميآوردند ،ميگفت:
اين همان زقوم است كه او شما را از آن ميترساند ،امام صادق (ع) سپس فرمود:
غنا نيز از مصاديق لهو الحديث است «».0
و در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا ،از علي بن الحسين (ع) روايت كرده كه فرمود :هيچ امتي كه در آن موسيقي باشد
پاك و مقدس نشده و نميشود «».3
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در تفسير" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ" فرمود :اين شخص نضر بن حارث بن علقمة بن كلدة ،يك نفر از بني عبد الدار بن قصي
است ،و اين نضر مردي دانا و داراي روايات و احاديث تاريخي بود ،و اشعار مردم را نيز ميدانست ،آيه شريفه او را مالمت
كرده كه دنبال احاديث لغو ميرود ،ولي وقتي آيات ما بر او خوانده ميشود رو ميگرداند «».3
و نيز در همان كتاب از پدرش از حسين بن خالد روايت كرده كه گفت از ابو الحسن حضرت رضا (ع) پرسيدم معناي آيه" وَ
السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ" چيست؟ حضرت انگشتان خود را مشبك نموده فرمود :آسمان اين طور محبوك به زمين است ،پرسيدم
چطور محبوك به زمين است ،با اينكه خداي تعالي ميفرمايد ":خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها"؟
فرمود :سبحان اللَّه مگر نفرموده" بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها"؟ عرض كردم :بله ،فرمود :پس معلوم ميشود ستوني هست ولي آن را
نميبينيد «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .010
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]010
)(4الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
)(5تفسير قمي ،ج  ،7ص .131
)(6تفسير قمي ،ج  ،7ص .072
ترجمه الميزان ،ج ،13ص012 :
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وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ( )17وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ
البْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ( )10وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلي وَهْنٍ وَ
فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ( )13وَ إِنْ جاهَداكَ عَلي أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال
تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( )13يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ
تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ()13
يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلي ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ( )12وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ
لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ( )12وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ()12
ترجمه آيات  .....ص 362 :

بيان آيات  .....ص 381 :
اشاره
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به تحقيق لقمان را حكمت داديم( ،و چون الزمه حكمت شكر منعم است ،به او گفتيم ):خدا را سپاس بدار ،و هر كس سپاس
بدارد به نفع خود سپاس ميدارد ،و هر كه كفران كند( ،دود كفرانش به چشم خودش ميرود )،چون خدا بي نياز است( ،از
شكر نكردن خلق متضرر نميشود) ،و نيز ستوده است( ،چه شكرش بگزارند و چه كفرانش كنند) ().17
ترجمه الميزان ،ج ،13ص073 :
و آن دم كه لقمان به پسر خويش كه پندش ميداد گفت :اي پسرك من! به خدا شرك ميار ،كه شرك ،ستمي است بزرگ
().10
ما انسان را در مورد پدر و مادرش ،و مخصوصا مادرش ،كه با ناتواني روز افزون حامل وي بوده ،و از شير بريدنش تا دو سال
طول ميكشد ،سفارش كرديم ،و گفتيم :مرا ،و پدر و مادرت را سپاس بدار ،كه سرانجام به سوي من است ().13
و اگر بكوشند تا چيزي را كه در مورد آن علم نداري با من شريك كني اطاعتشان مكن ،و در اين دنيا به نيكي همدمشان
باش ،طريق كسي را كه سوي من بازگشته است پيروي كن ،كه در آخر بازگشت شما نيز نزد من است ،و از اعمالي كه
ميكردهايد خبرتان ميدهيم ().13
اي پسرك من! اگر عمل تو هم وزن دانه خردلي ،آنهم پنهان در دل سنگي ،يا در آسمان يا در زمين باشد ،خدا آن را
ميآورد ،كه خدا دقيق و كاردان است ().13
اي پسرك من! نماز به پا دار ،و امر به معروف و از منكر نهي كن ،و بر مصائب خويش صبر كن ،كه اين از كارهاي مطلوب
است ().12
اي پسرك من ،از در كبر و نخوت از مردم روي بر مگردان و در زمين چون مردم فرحناك راه مرو ،خدا خودپسندان گردن
فراز را دوست نميدارد ().12
در راه رفتن خويش معتدل باش ،و صوت خود ماليم كن ،كه نامطبوعترين آوازها آواز خران است ().12
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در اين آيات اشاره شده به اينكه به لقمان حكمت داده شد ،و چند حكمت نيز از او در اندرز به فرزندش نقل شده ،و در قرآن
كريم جز در اين سوره نامي از لقمان نيامده ،و اگر در اين سوره آمده ،به خاطر تناسبي است كه داستان سراسر حكمت او با
داستان خريدار لهو الحديث داشته ،چون اين دو نفر در دو نقطه مقابل هم قرار دارند ،يك فرد انسان آن قدر دانا و حكيم
است كه كلماتش راهنماي همه ميشود ،و در مقابل ،فرد ديگري يافت ميشود كه راه خدا را مسخره ميكند ،و براي گمراه
كردن مردم اين در و آن در ميزند ،تا لهو الحديثي جمع آوري نمايد .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص071 :
[مقصود از شكر خدا كه عبارت بود از حكمتي كه خداوند به لقمان داد (وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ..."] .....ص 386 :
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"وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ  ...فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ" كلمه" حكمت" -به طوري كه از موارد استعمالش
فهميده ميشود -به معناي معرفت علمي است در حدي كه نافع باشد ،پس حكمت حد وسط بين جهل و جربزه است «».1
در جمله" أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ "بعضي « »7گفتهاند :كلمه" قلنا" در تقدير است ،و معنايش اين است كه :بدو گفتيم ما را شكر
بگزار ،ولي ظاهرا احتياجي به اين تقدير نيست ،و جمله مذكور تفسير حكمت دادن به لقمان است و ميخواهد بفرمايد
حكمتي كه به لقمان داديم اين بود كه ":خدا را شكر بگزار" چون شكر عبارت است از به كار بردن هر نعمتي در جاي
خودش ،به طوري كه نعمت ولي نعمت را بهتر وانمود كند ،و به كار بردن نعمت به اين نحو محتاج است به اينكه اول منعم،
و سپس نعمتهايش ،بدان جهت كه نعمت اوست شناخته شود ،سپس كيفيت به كار بردن در محلش ،آن طور كه لطف و
انعام او را بهتر وانمود كند شناخته گردد ،پس حكمت دادن به لقمان ،لقمان را وادار كرد تا اين مراحل را در شكر طي كند ،و
در حقيقت حكمت دادن به او مستلزم امر به شكر نيز هست.
در جمله" أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ "التفاتي از تكلم به غيبت به كار رفته ،چون قبال سياق ،سياق تكلم با غير بود ،و ميفرمود ":آتينا"
اين جا هم بايد فرموده باشد" ان اشكر لنا" و اگر اينطور نفرمود ،بدان جهت است كه تعبير به" نا -ما" در جمله" آتينا" از
گوينده براي اظهار عظمت از قبال خودش و خدمهاش صحيح است ،ولي در مساله شكر صحيح نبود ،چون با توحيد در شكر
تناسب نداشت.
"وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ" اين آيه بي نيازي خدا را خاطرنشان ميسازد ،و ميفرمايد
فايده شكر تنها به خود شاكر عايد ميشود ،هم چنان كه ضرر كفران هم به خود كفران كننده عايد ميگردد ،نه به خدا،
چون خدا غني مطلق است ،و احتياج به شكر كسي ندارد ،و چون حميد و محمود است ،چه شكرش بگزارند و چه نگزارند،
پس كفران هم به او ضرر نميرساند.
و اگر در شكر تعبير به مضارع كرده ،كه داللت بر استمرار دارد ،و در كفر تعبير به
__________________________________________________
)(1چون ،جربزه عبارت است از افراط از حد اليق در مساله تفكر ،و خالصه نداشتن مرز و حدي براي فكر ،و اين خود يكي
از بالهاي خطرناك است ،چون چنين كسي از حق تجاوز ميكند ،بلكه امور دقيق و غير مطابق با واقع را استخراج ميكند،
و چه بسا سرانجام كارش در مسائل عقلي به الحاد و فساد عقيده ،و احيانا جنون سوفسطايي بكشد ،و در مسائل شرعي به
وسواس بيانجامد( .مترجم).
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .013
ترجمه الميزان ،ج ،13ص077 :
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ماضي كرده ،كه تنها يك بار را ميرساند ،براي اين است كه شكر وقتي نافع است كه استمرار داشته باشد ،ولي كفر با يك
بار هم ضررش خواهد رسيد.
[اشاره به علت اينكه شرك به خدا شرك عظيم است]  .....ص 388 :

[توضيحي در مورد اينكه فرمود :اگر والدين خواستند براي من چيزي را كه بدان علم نداري شريك بگيري اطاعتشان مكن]  .....ص 383 :

"وَ إِنْ جاهَداكَ عَلي أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما  ...كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" يعني اگر پدر و مادر به تو اصرار
كردند كه چيزي را كه علم بدان نداري و يا حقيقت آن را نميشناسي شريك من بگيري ،اطاعتشان مكن ،و براي من
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"وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" عظمت هر عملي به عظمت اثر آن است،
و عظمت معصيت به عظمت كسي است كه نافرمانياش ميشود ،چون كه مؤاخذه عظيم نيز عظيم است ،بنا بر اين
بزرگترين گناهان و نافرمانيها نافرماني خدا است ،چون عظمت كبريايي همه از او است ،و فوق هر عظمت و كبريايي است،
چون خدايي است بي شريك ،و بزرگترين نافرمانيهاي او اين است كه برايش شريك قائل شوي.
"إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" -در اين جمله عظمت شرك را مقيد به قيدي با مقايسه با ساير گناهان نكرد ،تا بفهماند كه
عظمت ظلم شرك آن قدر است كه با هيچ گناه ديگري قابل قياس نيست.
"وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ  ...إِلَيَّ الْمَصِيرُ" اين آيه ،جمله معترضهاي است كه در وسط كلمات لقمان قرار گرفته ،و از كلمات
او نيست ،و اگر در اينجا واقع شده ،براي اين است كه داللت كند بر وجوب شكر والدين ،مانند شكر خدا ،بلكه شكر والدين،
شكر خدا است ،چون منتهي به سفارش و امر خداي تعالي است ،پس شكر پدر و مادر عبادت خدا و شكر اوست.
"حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلي وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ" -در اين جمله پارهاي از مشقات و اذيتها كه مادر در حمل فرزند ،و
تربيت او تحمل ميكند ،ذكر شده تا شنونده را به شكر پدر و مادر و بخصوص مادر وا بدارد.
كلمه "وهن" به معناي ضعف است ،و در آيه شريفه حال و به معناي صاحب وهن است ،ممكن هم هست مفعول مطلق
باشد ،و تقدير كالم" تهن وهنا علي وهن" بوده باشد .و كلمه" فصال" ،به معناي از شير جدا شدن ،و شير ندادن به بچه
است ،و معناي اينكه فرمود:
"از شير گرفتنش در دو سال است" ،يعني بعد از تحقق دو سال ،آن نيز محقق ميشود ،و در نتيجه مدت شير دادن دو سال
ميشود ،و چون با آيه" وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً -حملش و از شير گرفتنش سي ماه است" « »1ضميمه شود ،اين
نكته به دست ميآيد كه كمترين مدت حاملگي زن شش ماه است ،كه در بحث روايتي آينده ،باز به اين نكته اشاره خواهد
شد
__________________________________________________
)(1سوره احقاف ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص070 :
ان شاء اللَّه.
"أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ" -اين جمله تفسير "وَصَّيْنَا  "...است ،و معنايش اين است كه وصيت ما همانا امر به
شكر پدر و مادر بود ،هم چنان كه امر به شكر خدا نيز كرديم ،و جمله" إِلَيَّ الْمَصِيرُ" انذار و تاكيد امر به شكر است.
در اين جمله نيز التفاتي نظير التفات در جمله" أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ" بكار رفته ،كه نكتهاش نيز همان نكته است.
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شريكي مگير ،و مراد از اينكه شريك مفروض حقيقتش نامعلوم است ،اين است كه چنين چيزي اصال وجود ندارد ،و مجهول
مطلقي است كه علم بدان تعلق نميگيرد ،پس برگشت معنا به اين ميشود كه چيزي را كه چيزي نيست شريك من مگير،
اين حاصل آن چيزي است كه زمخشري در كشاف گفته « ،»1و چه بسا آيه" أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ ال
فِي الْأَرْضِ" « »7اين معنا را تاكيد ميكند ،يعني به شريكي كه در همه اين عوالم وجود ندارد.
ولي بعضي « »0ديگر از مفسرين گفتهاند كلمه" تشرك" در اينجا به معناي" تكفر" و كلمه" ما" به معناي "الذي" است،
و معناي آيه اين است كه هر چه پدر و مادر به تو اصرار كردند كه به من كفر بورزي ،كفري كه هيچ دليل و حجتي بر آن
نداشته باشي ،اطاعتشان مكن ،مؤيد اين احتمال اين است كه خداي تعالي در كالم مجيدش مكرر سلطان يعني برهان بر
شرك را نفي كرده ،از آن جمله مثال فرموده ":ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ
سُلْطانٍ" « »3و آيات ديگري نظير آن.
"وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ" -اين دو جمله به منزله
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .323
)(2آيا خدا را به چيزي اطالع ميدهيد كه خودش در همه آسمانها و زمين از وجود آن بي خبر است؟ .سوره يونس ،آيه .12
)(3تفسير روح المعاني ،ج  ،71ص .22
)(4نميپرستيد بجاي خدا مگر نامهايي را كه خود شما و پدرانتان خدايشان خواندهايد ،و گر نه خدا هيچ سلطاني بر آن نازل
نكرده .سوره يوسف ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص073 :
خالصه و توضيحي است از مطالب دو آيه قبل ،كه سفارش والدين را ميكرد ،و از اطاعت آنان در مورد شرك به خدا نهي
ميكرد.
ميفرمايد :بر انسان واجب است كه در امور دنيوي نه در احكام شرعي كه راه خدا است ،با پدر و مادر خود به طور پسنديده
و متعارف مصاحبت كند ،نه به طور ناشايست ،و رعايت حال آن دو را نموده ،با رفق و نرمي رفتار نمايد ،و جفا و خشونت در
حقشان روا ندارد ،مشقاتي كه از ناحيه آنان ميبيند تحمل نمايد ،چون دنيا بيش از چند روزي گذرا نيست ،و محروميتهايي
كه از ناحيه آن دو ميبيند قابل تحمل است ،بخالف دين ،كه نبايد به خاطر پدر و مادر از آن چشم پوشيد ،چون راه سعادت
ابدي است ،پس اگر پدر و مادر از آنهايي باشند كه به خدا رجوع دارند ،بايد راه آن دو را پيروي كند ،و گر نه راه غير آن دو
را ،كه با خدا انابه دارند.
از اين بيان روشن ميشود كه در جمله" وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ" اختصاري لطيف بكار رفته ،چون در عين كوتاهيش
ميفهماند اگر پدر و مادر با خدا بودند ،بايد راهشان را پيروي كني ،و گر نه اطاعتشان بر تو واجب نيست ،و بايد راه غير آن
دو را ،يعني راه كساني را كه با خدا هستند پيروي نمايي.
"ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" -يعني اين مطلبي كه گفته شد تكليف و وظيفه دنيايي شما است ،و سپس
چيزي نميگذرد كه به سوي من بر ميگرديد ،آن وقت شما را به حقيقت آنچه ميكرديد آگاه ميكنم ،و بر حسب
كردههايتان چه خير و چه شر حكم خواهم كرد.
از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه جمله" فِي الدُّنْيا" سه نكته را در بر دارد ،اول اينكه مصاحبت به نيكي و معروف را
منحصر ميكند در امور مادي و دنيايي ،نه امور ديني و معنوي ،دوم اينكه تكليف را سبك ميكند ،و ميفهماند تكليف
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[معناي اينكه لقمان بعد از فرزند به صبر بر مصايب صبر را از «عزم االمور» خواند]  .....ص 385 :

"يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلي ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" اين آيه و آيه بعدش
جزو گفتار لقمان و مربوط به پارهاي از دستورات راجع به عمل و اخالق پسنديده است.
از جمله اعمال ،نماز است ،كه عمود دين است ،و دنبال آن امر به معروف و نهي از منكر است ،و از جمله اخالق پسنديده
صبر در برابر مصائبي است كه به آدمي ميرسد.
و كلمه" ذلك" در جمله" إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" اشاره است به صبر ،و اگر اشاره را به لفظ" ذلك" آورده ،كه براي دور
است ،نه" هذا" كه براي نزديك است ،براي اين است كه به اهميت آن اشاره كرده باشد ،و بلندي مرتبه صبر را رسانده
باشد.
و اينكه بعضي « »1از مفسرين گفتهاند اشاره است به همه مطالب قبلي ،كه عبارت است از نماز ،امر به معروف ،و نهي از
منكر ،و صبر ،صحيح نيست ،چون تنها در اين آيه نيست كه صبر به عنوان عزم االمور ستوده شده ،بلكه اين مطلب مكرر
در كالم خداي تعالي آمده ،از آن جمله فرموده ":وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" « »7و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .22
)(2و هر آينه آن كس كه صبر كند و ببخشايد اين عمل از عزم االمور است .سوره شوري ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص073 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

مذكور هر چه هم دشوار باشد ،در چند روزي انگشتشمار ،و مدتي اندك به دوش شما است ،پس تحمل بار خدمت به آنان
شما را خيلي به ستوه نياورد ،سوم اينكه ميفهماند اين كلمه در مقابل جمله" ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ" قرار دارد ،و در نتيجه
سفارش ميشود به اينكه آخرت را در نظر داشته باشند.
"يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ"...
ميگويند « »1كه ضمير در" انها" به خصلت -كه يا خير است يا شر ،-بر ميگردد ،چون
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .012
ترجمه الميزان ،ج ،13ص073 :
از سياق چنين بر ميآيد ،و در عين حال همين ضمير اسم" كان" ،و جمله" مِثْقالَ حَبَّةٍ" خبر آن است .و مراد از بودن آن در
صخره ،پنهان بودن و جايگير بودنش در شكم صخره محكم است ،يا در جوف آسمانها يا در دل زمين ،و مراد از آوردن آن،
حاضر كردنش براي حساب و جزاست.
فصل سابق از كالم لقمان كه نقل شد راجع به توحيد و نفي شريك بود ،و مضمون آيه مورد بحث فصل ديگري از كالم
اوست ،كه مربوط به معاد و حساب اعمال است ،و معنايش اين است كه اي پسرم !اگر آن خصلتي كه انجام دادهاي ،چه
خير و چه شر ،از خردي و كوچكي همسنگ يك دانه خردل باشد ،و همان عمل خرد و كوچك در شكم صخرهاي ،و يا در
هر مكاني از آسمانها و زمين باشد ،خدا آن را براي حساب حاضر خواهد كرد ،تا بر طبقش جزاء دهد ،چون خدا لطيف است،
و چيزي در اوج آسمانها و جوف زمين و اعماق دريا از علم او پنهان نيست و علم او به تمامي پنهانها احاطه دارد ،خبيري
است كه از كنه موجودات با خبر است.
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"إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" «».1
كلمه "عزم" به طوري كه راغب گفته عبارت است از تصميم قلبي بر گذراندن و فيصله دادن به كاري ،و اگر صبر را كه
همان حبس نفس از انجام امري است ،از عزم دانسته ،از اين جهت است كه عقد قلبي ما دام كه سست نشده ،و اين گره
دل باز نگشته ،انسان بر آن امري كه بر انجامش تصميم گرفته ،و در دل گره زده است ،پا بر جا و بر تصميم خود باقي
است ،پس كسي كه بر امري صبر ميكند ،حتما در عقد قلبياش و محافظت بر آن جديت دارد ،و نميخواهد كه از آن
صرفنظر كند ،و اين خود از قدرت و شهامت نفس است «».7
و اينكه بعضي « »0گفتهاند ":معنايش اين است كه اين از عزيمت خدا ،و ايجاب او در امور است ،صحيح نيست ،و از لفظ
آيه دور است .و همچنين گفتار بعضي « »3ديگر كه گفتهاند كه عزم در لغت" هذيل" عبارت است از جزم.
[توضيح سفارشات ديگر لقمان به فرزند ":وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ  ..... ]"...ص 381 :
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"وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ" راغب گفته كلمه "صعر" به
معناي كج بودن گردن ،و كلمه" تصعير" به معناي گرداندن گردن از نظرها از روي تكبر است ،هم چنان كه خداي تعالي
فرمود ":وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ" « ،»3و نيز گفته :كلمه" مرح" به معناي شدت خوشحالي ،و زياده روي در آن است
«».3
و بنا به گفته وي معنا چنين ميشود كه :روي خود از در تكبر از مردم بر مگردان ،و نيز در زمين چون آنان كه بسيار
خوشحالند راه مرو ،كه خدا دوست نميدارد كساني را كه دستخوش خيالء و كبرند ،و اگر كبر را خيالء خواندهاند ،بدين جهت
است كه آدم متكبر خود را بزرگ خيال ميكند ،و چون فضيلت براي خود خيال ميكند ،زياد فخر ميفروشد .بعضي ديگر در
معناي آيه گفتهاند :معناي" ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ" اين است كه در وقت حاجت ،گردن خود را از در تذلل و احساس خواري
براي مردم كج مكن ،و در مقابل
__________________________________________________
)(1اگر صبر كنيد و تقوي به خرج دهيد ،اين خود از عزم االمور است .سوره آل عمران ،آيه . [.....]123
)(2مفردات راغب ،ماده" عزم".
)(3تفسير كشاف ،ص  .322و روح المعاني ،ج  ،71ص .23
)(4روح المعاني ،ج  ،71ص .23
)(5مفردات راغب ،ماده" صعر".
)(6مفردات راغب ،ماده" مرح".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص072 :
هنگام بي نيازي هم غرور و خيالء تو را نگيرد « »1ليكن اين معنا با ذيل آيه نميسازد ،چون در ذيل آيه ميفرمايد خدا
متكبران را دوست نميدارد.
"وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" كلمه" قصد" در هر چيز به معناي حد اعتدال
در آن است « ،»7و كلمه" غض" به طوري كه راغب گفته به معناي نقصان در نگاه كردن و صدا كردن است ،و بنا به گفته
وي غض صوت به معناي آهسته و كوتاه صدا كردن است ،و معناي آيه اين است كه در راه رفتنت ميانهروي را پيش گير ،و
در صدايت كوتاه و ناقص آن را پيشه ساز ،كه ناخوشترين صوتها صوت خران است ،كه در نهايت بلندي است «».0
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بحث روايتي [رواياتي در باره حقوق والدين و حد اطاعت از ايشان]  .....ص 387 :
اشاره
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در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه گفت از امام صادق (ع) شنيدم ميفرمود :يكي از گناهان كبيره
عقوق والدين ،و يكي ديگر نوميدي از رحمت خدا ،و يكي ايمني از مكر اوست ،و روايت شده كه از هر گناهي بزرگتر شرك
به خدا است «».3
و در كتاب فقيه در حقوقي كه از امام زين العابدين (ع) روايت كرده فرموده:
بزرگترين حق خدا بر تو اين است كه او را بپرستي ،و چيزي شريكش نسازي كه اگر اينكار را به اخالص كردي خداوند
حقي براي تو بر خود واجب ميكند ،و آن اين است كه امور دنيا و آخرتت را كفايت ميكند.
و نيز فرمود :و اما حق مادرت اين است كه بداني او تو را طوري حمل كرد كه احدي ،احدي را آن طور حمل نميكند ،آري
او تو را در داخل شكم خود حمل كرد ،و از ميوه قلبش چيزي به تو داد ،كه احدي به احدي نميدهد ،و او با تمامي اعضاي
بدنش تو را محافظت نمود ،و باك نداشت از اينكه گرسنه و تشنه بماند ،بلكه پروايش همه از گرسنگي و تشنگي تو بود ،او
باك نداشت از اينكه برهنه بماند ،همه پروايش از برهنگي تو بود ،او هيچ پروايي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .23
)(2مفردات راغب ،ماده" قصد".
)(3مفردات راغب ،ماده" غض".
)(4اصول كافي ،ج  ،7ص  ،722ح .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص072 :
نداشت از گرما ،ولي سعيش اين بود كه بر سر تو سايه بيفكند ،او به خاطر تو از خواب خوش صرفنظر كرد ،و تو را از گرما و
سرما حفظ نمود ،همه اين تالشها براي اين است كه تو مال او باشي ،و تو نميتواني از عهده شكر او برآيي ،مگر با ياري و
توفيق خدا.
و اما حق پدرت اين است كه بداني او ريشه تو است ،چون اگر او نبود تو نبودي ،پس هر وقت از خودت چيزي ديدي كه
خوشت آمد ،بدان كه اصل آن نعمت پدر تو است ،پس حمد خدا گوي ،و شكر پدر بجاي آر ،آن قدر كه با اين نعمت برابري
كند ،و هيچ نيرويي نيست جز به وسيله خدا «».1
و در كافي به سند خود از هشام بن سالم ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :مردي نزد رسول اكرم (ص) رفت و
گفت :يا رسول اللَّه به چه كس نيكي كنم؟ فرمود به مادرت ،عرضه داشت :سپس به چه كس؟ فرمود :به مادرت ،عرضه
داشت :سپس به چه كس؟ فرمود :به مادرت ،عرضه داشت :سپس به چه كس؟ فرمود به پدرت «».7
و در مناقب آمده كه روزي حسين بن علي (ع) به عبد الرحمن بن عمرو بن عاص گذشت ،پس عبد الرحمن گفت :هر كه
ميخواهد به مردي نظر كند كه محبوبترين اهل زمين است نزد اهل آسمان ،به اين شخص نظر كند ،كه دارد ميگذرد ،هر
چند كه من بعد از جنگ صفين تا كنون با او همكالم نشدهام.
پس ابو سعيد خدري او را نزد آن جناب آورد ،حسين (ع) به او فرمود :آيا ميدانستي كه من محبوبترين اهل زمين نزد اهل
آسمانم ،و با اين حال در صفين شمشير به روي من و پدرم كشيدي؟ به خدا سوگند پدر من بهتر از من بود ،پس عبد
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[رواياتي در باره نماز ،صبر و پرهيز از گناهان كوچك و راجع به معناي جمله ":وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ"]  .....ص 382 :

و نيز در همان كتاب به سند خود از معاويه بن وهب روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) پرسيدم بهترين چيزي كه با
آن بندگان خدا به پروردگار خود تقرب ميجويند ،و نزد خدا محبوبترين چيز است چيست؟ فرمود :من بعد از معرفت هيچ
چيزي بهتر از اين نماز سراغ ندارم ».0« ...
و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن فضيل ،از ابي الحسن (رضا ع) ،روايت كرده كه فرمود :نماز مايه تقرب هر
پرهيزكار است «».3
و در مجمع البيان جمله" وَ اصْبِرْ عَلي ما أَصابَكَ" را تفسير كرده ،به مشقتها و اذيتهايي كه در اثر امر به معروف و نهي
از منكر به انسان ميرسد ،و اين تفسير را به علي (ع) نسبت داده «».3
و نيز جمله" وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ" ،را تفسير كرده به اينكه روي خود را به كلي از مردم مگردان ،و از كسي كه دارد با تو
سخن ميگويد از در توهين اعراض مكن ،و اين معنا را به ابن عباس ،و امام صادق (ع) نسبت داده است «».3
و در الدر المنثور است كه طبراني ،و ابن عدي ،و ابن مردويه ،از ابي ايوب انصاري
__________________________________________________
)(1فقيه ،ج  ،3ص .720
)(2اصول كافي ،ج  ،7ص  ،723ح . [.....]13
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الرحمن عذر خواهي كرد و گفت :آخر چه كنم رسول خدا (ص) به خود من سفارش فرمود كه پدرت را اطاعت كن ،حضرت
فرمود :مگر كالم خداي را نشنيدي كه فرمود ":وَ إِنْ جاهَداكَ عَلي أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما" و نيز
مگر از رسول خدا (ص) نشنيدهاي كه فرمود :اطاعت (پدر و مادر و يا هر كس كه اطاعتش واجب است) بايد كه معروف
باشد ،و اطاعتي كه نافرماني خدا است معروف و پسنديده نيست ،و نيز مگر نشنيدهاي كه هيچ مخلوقي در نافرماني خدا نبايد
اطاعت شود «».0
__________________________________________________
)(1من ال يحضره الفقيه ،ج  ،7ص .023
)(2كافي ،ج  ،7ص  ،132ح .2
)(3مناقب ،ج  ،3ص  -20طبع قم.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص072 :
و در كتاب فقيه در ضمن كلمات كوتاه رسول خدا (ص) آمده كه فرمود ":ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق" « »1كه
ترجمهاش در صفحه قبل گذشت.
و در كافي به سند خود از ابي بصير از امام باقر (ع) روايت كرده كه گفت شنيدم ميفرمود :بپرهيزيد از گناهان كوچك ،كه
آنها هم باز خواست كنندهاي دارد ،ممكن است فكر كنيد كه گناه ميكنم و سپس از خدا طلب آمرزش ميكنم ،ولي خداي
عز و جل ميفرمايد ":نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ -به زودي مينويسيم آنچه به دست خود
از پيش فرستادهاند ،و آنچه اثر از ايشان بجاي مانده ،و ما هر چيزي را در كتابي آشكارا مينويسيم" و نيز فرموده ":إِنَّها إِنْ
تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ" « »7كه
ترجمهاش گذشت.
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)(3فروع كافي ،ج  ،0ص  ،733ح .1
)(4فروع كافي ،ج  ،0ص  ،733ح .3
(5و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .012
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
روايت كرده كه گفت :شخصي از رسول خدا (ص) از معناي جمله" وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ" پرسيد :فرمود :اينكه در
استهزاء و توهين به اشخاص دهن كجي نموده لوچه آويزان كني «».1
و در مجمع البيان در ذيل جمله" إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" گفته كه :از امام صادق (ع )روايت شده كه فرمود:
منظور ،عطسه كردن به صداي بلند و زشت است ،و همچنين اينكه كسي در سخن گفتن صداي خود را به طور ناخوشايندي
بلند كند ،مگر اينكه در حال دعا يا قراءت قرآن باشد «».7
مؤلف :و در همه اين معاني كه گذشت مخصوصا در مساله عاق والدين ،روايات بسيار زيادي هست كه به منظور اختصار از
نقلش خودداري كرديم.
گفتاري در داستان لقمان و پارهاي از كلمات حكمت آميزش در دو فصل  .....ص 331 :
[1-شخصيت و داستان لقمان و حكمت داده شدنش ،در روايات]  .....ص 331 :
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فصل اول نام لقمان در كالم خداي تعالي جز در سوره لقمان نيامده ،و از داستانهاي او جز آن مقدار كه در آيات" وَ لَقَدْ آتَيْنا
لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ  "...آمده ،سخني نرفته است ،ولي در داستانهاي او و كلمات حكمت آميزش روايات بسيار
مختلف رسيده ،كه ما بعضي از آنها را كه با عقل و اعتبار سازگارتر است نقل ميكنيم.
در كافي از بعضي راويان اماميه ،و سپس بعد از حذف بقيه سند ،از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت :ابو الحسن موسي
بن جعفر (ع) به من فرمود :اي هشام خداي تعالي كه فرموده ":وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ" منظور از حكمت فهم و عقل
است «».0
و در مجمع البيان گفته :نافع از ابن عمر روايت كرده كه گفت :از رسول خدا (ص) شنيدم ميفرمود :به حق ميگويم كه
لقمان پيغمبر نبود ،و ليكن بندهاي بود كه بسيار فكر ميكرد ،و يقين خوبي داشت ،خدا را دوست ميداشت ،و خدا هم او را
دوست بداشت ،و به دادن حكمت به او منت نهاد.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .073
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص001 :
روزي در وسط روز خوابيده بود كه ناگهان ندايي شنيد :اي لقمان! آيا ميخواهي خدا تو را خليفه خود در زمين كند ،تا بين
مردم به حق حكم كني؟ لقمان صدا را پاسخ داد كه :اگر پروردگارم مرا مخير كند ،عافيت را ميخواهم ،و بالء را نميپذيرم،
ولي اگر او اراده كرده مرا خليفه كند سمعا و طاعتا ،براي اينكه ايمان و يقين دارم كه اگر او چنين ارادهاي كرده باشد،
خودش ياريم نموده و از خطا نگهم ميدارد.
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مالئكه -به طوري كه لقمان ايشان را نميديد -پرسيدند :اي لقمان چرا؟ گفت :براي اينكه هيچ تكليفي دشوارتر از قضاوت
و داوري نيست ،و ظلم آن را از هر سو احاطه ميكند ،اگر در داوري راه صواب رود اميد نجات دارد ،نه يقين به آن ،ولي اگر
راه خطا رود راه بهشت را عوضي رفته است ،و اگر انسان در دنيا ذليل و بي اسم و رسم باشد ،ولي در آخرت شريف و
آبرومند ،بهتر است از اينكه در دنيا شريف و صاحب مقام باشد ،ولي در آخرت ذليل و بي مقدار ،و كسي كه دنيا را بر آخرت
ترجيح دهد ،دنيايش از دست ميرود ،و به آخرت هم نميرسد.
مالئكه از منطق نيكوي او تعجب كردند ،لقمان به خواب رفت ،و در خواب حكمت به او داده شد ،و چون از خواب برخاست
به حكمت سخن ميگفت و او با حكمت خود براي داوود وزارت ميكرد ،روزي داوود به او گفت :اي لقمان خوشا به حالت
كه حكمت به تو داده شد ،و بالي نبوت هم از تو گردانده شد «».1
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :آيا ميدانيد لقمان چه بوده؟
گفتند :خدا و رسولش داناتر است فرمود :حبشي بود «».7
فصل دوم در تفسير قمي به سند خود از حماد روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) از لقمان سراغ گرفتم ،كه چه كسي
بود؟ و حكمتي كه خدا به او ارزاني داشت چگونه بود؟ فرمود آگاه باش كه به خدا سوگند حكمت را به لقمان به خاطر حسب
و دودمان و مال و فرزندان و يا درشتي در جسم و زيبايي رخسار ندادند ،و ليكن او مردي بود كه در برابر امر خدا سخت
نيرومندي به خرج ميداد و به خاطر خدا از آنچه خدا راضي نبود دوري ميكرد ،مردي ساكت و فقير احوال بود ،نظري عميق
و فكري طوالني و نظري تيز داشت ،همواره
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .013
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص007 :
ميخواست تا از عبرتها غني باشد و هرگز در روز نخوابيد ،و هرگز كسي او را در حال بول و يا غايط و يا غسل نديد ،بس
كه در خودپوشي مراقبت داشت ،و نظرش بلند و عميق بود ،و مواظب حركات و سكنات خويش بود ،هرگز از ديدن يا شنيدن
چيزي نخنديد ،چون ميترسيد گناه باشد ،و هرگز خشمگين نشد ،و با كسي مزاح نكرد ،و چون چيزي از منافع دنيا عايدش
ميشد اظهار شادماني نميكرد ،و اگر از دست ميداد اظهار اندوه نمينمود ،زناني بسيار گرفت ،و خدا فرزنداني بسيار به او
مرحمت نمود ،و ليكن بيشتر آن فرزندان را از دست داد ،و بر مرگ احدي از ايشان نگريست.
لقمان هرگز از دو نفر كه نزاع و يا كتككاري داشتند نگذشت ،مگر آنكه بين آن دو را اصالح كرد ،و از آن دو عبور نكرد،
مگر وقتي كه دوستدار يكديگر شدند ،و هرگز سخن نيكو از احدي نشنيد ،مگر آنكه تفسيرش را پرسيد ،و پرسيد كه اين
سخن را از كه شنيدهاي؟ لقمان بسيار با فقهاء و حكما نشست و برخاست ميكرد ،و به ديدن قاضيان و پادشاهان و صاحبان
منصب ميرفت ،قاضيان را تسليت ميگفت ،و برايشان نوحهسرايي ميكرد ،كه خدا به چنين كاري مبتاليشان كرده ،و براي
سالطين و ملوك اظهار دلسوزي و ترحم مينمود ،كه چگونه به ملك و سلطنت دل بسته ،و از خدا بي خبر شدهاند ،لقمان
بسيار عبرت ميگرفت ،و طريقه غلبه بر هواي نفس را از ديگران ميپرسيد ،و ياد ميگرفت ،و با آن طريقه همواره با هواي
نفس در جنگ بود ،و از شيطان احتراز ميجست ،و قلب خود را با فكر ،و نفس خويش را با عبرت ،مداوا ميكرد ،هرگز سفر
نميكرد مگر به جايي كه برايش اهميت داشته باشد ،به اين جهات بود كه خدا حكمتش بداد ،و عصمتش ارزاني داشت.
و خداي تبارك و تعالي دستور داد به طوائفي از فرشتگان كه در نيمه روزي كه مردم به خواب قيلوله رفته بودند ،لقمان را ندا

PDF.tarikhema.org

[2-پارهاي از مواعظ و حكم آن جناب]  .....ص 333 :

سپس امام صادق (ع) فرمود :بعد از آنكه فرمان خالفت به او داده شد ،و او نپذيرفت ،خداي عز و جل مالئكه را فرمود تا
داوود را به خالفت ندا دهند ،داوود پذيرفت بدون اينكه شرطي را كه لقمان كرده بود به زبان آورد پس خداي عز و جل
خالفت در زمين را به او داد ،و چند مرتبه مبتال به آزمايش شد ،و در هر دفعه پايش بطرف خطا لغزيد و خدا او را نگهداري
نموده و از آن انحرافش در گذشت.
لقمان بسيار بديدن داوود ميرفت ،و او را اندرز ميداد ،و مواعظ و حكمتها و علوم بسيار در اختيارش ميگذاشت ،و داوود
همواره به او ميگفت :خوشا به حالت اي لقمان ،كه حكمت به تو داده شد ،و به بالي خالفت هم گرفتار نگشتي ،و به داوود
خالفت داده شد و به حكم و فتنه گرفتار آمد.
آن گاه امام صادق (ع) در ذيل آيه" وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ :يا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ ،إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" فرمود:
لقمان پسرش" بآثار" را وقتي اندرز ميداد آن قدر كلماتش نافذ بود كه فرزندش در نهايت درجه تاثر قرار ميگرفت.
اي حماد از جمله مواعظي كه به فرزندش كرد يكي اين بود كه :اي پسرم! تو از آن روزي كه به دنيا افتادي ،پشت به دنيا و
رو به آخرت كردي ،و خانهاي كه داري به طرف آن ميروي نزديكتر به تو است ،از خانهاي كه از آن دور ميشوي ،پسرم
همواره با علما بنشين ،و با دو زانوي خود مزاحمشان شو ،ولي با آنان مجادله مكن ،كه اگر چنين كني از تعليم تو
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
دريغ ميورزند ،و از دنيا بقدر بالغ و رفع حاجت بگير ،و يك باره ترك آن مگوي ،و گر نه سربار جامعه خواهي شد ،و در دنيا
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دهند -به طوري كه صداي ايشان را بشنود ،ولي اشخاص ايشان را نبيند -كه :اي لقمان آيا ميخواهي خدا تو را خليفه خود
در زمين كند؟ تا فرمانفرماي مردم باشي؟ لقمان گفت :اگر خدا بدين شغل فرمانم دهد كه سمعا و طاعتا ،چون اگر او اينكار
را از من خواسته باشد ،خودش ياريم ميكند ،و راه نجاتم ميآموزد ،و از خطا نگهم ميدارد ،ولي اگر مرا مخير كند من
عافيت را اختيار ميكنم.
مالئكه گفتند :اي لقمان چرا؟ گفت براي اينكه داوري بين مردم در دشوارترين موقعيتها براي حفظ عصمت است ،و فتنه و
آزمايشش از هر جاي ديگر سختتر و بيشتر است و آدمي بيچاره ميماند ،و كسي هم كمكش نميكند ،ظلم از چهار سو
احاطهاش نموده ،كارش به يكي از دو احتمال ميانجامد ،يا اين است كه در داورياش رأي و نظريهاش مطابق
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
حق و واقع ميشود ،كه در اين صورت جا دارد كه سالم باشد ،و احتمال آن هست ،و يا اين است كه راه را عوضي ميرود كه
در اين صورت راه بهشت را عوضي ميرود و هالكتش قطعي است ،و اگر آدمي در دنيا ذليل و ضعيف باشد آسانتر است تا
آنكه در دنيا رئيس و آبرومند بوده ولي در آخرت ذليل و ضعيف باشد ،از سوي ديگر كسي كه دنيا را بر آخرت ترجيح دهد
هم در دنيا خاسر و زيانكار است ،و هم در آخرت ،چون دنيايش تمام ميشود ،و به آخرت هم نميرسد.
مالئكه از حكمت او به شگفت آمده ،خداي رحمان نيز منطق او را نيكو دانست ،پس همين كه شام شد ،و در بستر خوابش
آرميد ،خدا حكمت را بر او نازل كرد ،به طوري كه از فرق سر تا قدمش را پر كرد ،و او خود در خواب بود كه خدا پرده و
جامعهاي از حكمت بر سراسر وجود او بپوشانيد.
لقمان از خواب بيدار شد ،در حالي كه قاضيترين مردم زمانش بود ،و در بين مردم ميآمد ،و به حكمت سخن ميگفت ،و
حكمت خود را در بين مردم منتشر ميساخت.
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آن چنان داخل مشو كه به آخرتت ضرر رساند ،آن قدر روزه بگير كه از شهوتت جلوگيري كند ،و آن قدر روزه مگير كه از
نماز بازت دارد ،زيرا نماز نزد خدا محبوبتر از روزه است.
پسرم دنيا دريايي است عميق ،كه دانشمنداني بسيار در آن هالك شدند ،و چون چنين است تو كشتي خود را در اين دريا از
ايمان بساز ،و بادبان آن را از توكل قرار ده ،و آذوقهاي از تقواي خدا در آن ذخيره كن ،اگر نجات يافتي ،به رحمت خدا
يافتهاي و اگر هالك شدي به گناهانت شدهاي.
پسرم اگر طفل صغيري را در كودكي ادب كني ،تو را در بزرگي سود ميرساند و تو از آن بهرمند شوي ،و معلوم است كسي
كه براي ادب ارزشي قائل است ،نسبت به آن اهتمام ميورزد ،و كسي كه بدان اهتمام بورزد نخست راه بكار بستنش را
ميآموزد و كسي كه ميخواهد راه تاديب را بياموزد ،سعي و كوشش بسيار ميشود ،و كسي كه سعي و كوشش را در طلب
آن بسيار كرد قدم قدم به نفع آن بر ميخورد ،و آن را عادت خود قرار ميدهد.
آري خواهي ديد كه تو خود جانشين گذشتگان خود شدهاي ،و از جانشين خودت سود ميبري ،و هر صاحب رغبتي به تو
اميد ميبندد ،كه از ادبت چيزي بياموزد ،و هر ترسندهاي از صولتت هراسناك ميشود.
زنهار ،كه به خاطر بدست آوردن و طلب غير علم و ادب ،در طلب ادب دچار كسالت نشوي ،و اگر در امر دنيا شكست
خوردي ،زنهار كه در امر آخرت مغلوب نشوي ،و بدان كه اگر طلب علم از تو فوت شود ،در امر آخرتت شكست خوردهاي ،و
در روزها و شبها و ساعتهايت بهرهاي بگذار براي طلب علم ،براي اينكه عمر گرانمايه را هيچ چيز چون ترك علم ضايع
نميكند.
و مبادا كه هرگز با اشخاص لجوج در افتي ،و هرگز با مردي فقيه جدال مكن ،و هرگز با صاحب سلطنتي دشمني مورز ،و با
هيچ ستمگري سازگاري و دوستي مكن ،و با هيچ فاسقي برادري مورز ،و با هيچ متهمي رفاقت مكن ،و علم خود را مانند
پولت گنجينه كن ،و بهر كس و ناكس عرضه مدار.
پسرم از خداي عز و جل آن چنان بترس كه اگر در قيامت نيكيهاي همه نيكان جن و انس را داشته باشي باز ترس آن
داشته باشي كه عذابت كند ،و از خدا اميد رحمت داشته باش آن چنان كه اگر در روز قيامت تمامي گناهان جن و انس را
داشته باشي ،باز احتمال و اميد اينكه خدا تو را بيامرزد داشته باشي.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
پسرش به او گفت :پدر جان چطور چنين چيزي ممكن است ،كه در عين داشتن چنان خوفي ،اين چنين اميدي هم داشته
باشم ،و اين دو حالت متضاد در يك دل چگونه جمع ميشود؟ لقمان گفت :پسرم اگر قلب مؤمن را بيرون آرند ،در آن دو نور
يافت ميشود ،نوري براي خوف ،و نوري براي رجاء و اگر آن دو را با مقياسي بسنجند ،برابر همند ،هيچ يك از ديگري حتي
به سنگيني يك ذره بيشتر نيست ،و كسي كه به خدا ايمان دارد ،به گفته او نيز ايمان دارد ،و كسي كه به گفته او ايمان
داشته باشد ،به فرمان او عمل ميكند ،و كسي كه به فرمان او عمل نكند ،گفتار او را تصديق نكرده ،پس اين حاالت دل هر
يك گواه ديگري است .پس كسي كه به راستي ايمان به خدا داشته باشد ،براي خدا عمل را خالص و خيرخواهانه انجام
ميدهد ،و كسي كه براي خدا عمل را خالص و خيرخواهانه انجام دهد ،براستي ايمان به خدا دارد ،و كسي كه خدا را اطاعت
ميكند ،از او هراسناك نيز هست ،و كسي كه از خدا هراسناك باشد او را دوست هم دارد ،و كسي كه او را دوست بدارد،
اوامرش را پيروي ميكند ،و كسي كه پيرو اوامر خدا باشد ،مستوجب بهشت و رضوان او ميشود ،و كسي كه پيروي
خشنودي خدا نكند ،از غضب او هيچ باكي ندارد ،و پناه ميبريم به خدا از غضب او.
پسرم به دنيا ركون و اعتماد مكن ،و دلت را مشغول بدان مدار ،چون خداي تعالي هيچ خلقي را خوارتر از دنيا نيافريده ،آيا
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نميبيني كه نعيم دنيا را مزد و پاداش مطيعان نكرده ،و آيا نميبيني كه بالي دنيا را عقوبت گنهكاران قرار نداده؟ «».1
و در كتاب قرب االسناد ،هارون ،از ابن صدقه ،از جعفر بن محمد از پدرش (ع) روايت كرده كه فرمود :شخصي از لقمان
پرسيد :آن چه دستوري است كه جامع همه حكمتهاي تو باشد؟ گفت :اينكه خود را در باره چيزي كه برايم ضمانت كردهاند
به زحمت نيندازم ،و آنچه را كه به خود من واگذار نمودهاند ضايع نكنم( ،يعني عمر خود را صرف رزقي كه ضامن آن شدهاند
نسازم ،و در باره سعادت آخرتم كه به خود من واگذار نمودهاند اهمال نكنم) «».7
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .137 -133
)(2قرب االسناد ،ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
و در بحار از قصص االنبياء به سند خود از جابر از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود :از جمله نصايحي كه لقمان به
فرزندش كرد ،يكي اين است كه :پسرم اگر در باره مردن شك داري ،خواب را از خودت بردار ،و هرگز نميتواني چنين كني،
و اگر در باره قيامت شك داري ،بيداري را از خودت بردار ،و هرگز نميتواني.
براي اينكه اگر در اين اندرز من دقت كني خواهي ديد كه نفس تو به دست ديگري اداره ميشود ،و نيز خواهي دانست كه
خواب به منزله مرگ ،و بيداري بعد از خواب به منزله بعث بعد از مردن است.
و نيز فرمود :لقمان به فرزندش گفت :پسرم زياد نزديكش مشو ،كه از آن دور خواهي ماند ،و زياد هم دور مشو كه خوار
خواهي گشت( ،يعني در طلب دنيا ميانهرو باش).
و نيز فرموده :پسرم هر جنبندهاي مثل خود را دوست ميدارد ،مگر فرزند آدم كه هم افق خود را -در مزيتي از مزايا -دوست
نمي دارد ،و متاعي كه داري نزد خواهان آن عرضه بدار( ،و گر نه بازارش كساد خواهد شد) همانطور كه بين گرگ و گوسفند
هرگز دوستي برقرار نميگردد ،همچنين بين نيكوكار و فاجر دوستي برقرار نميشود( ،پسرم) هر كه با قير سر و كار پيدا كند،
سرانجام به قير آلوده ميشود ،آميزش با فاجران نيز چنين است ،عاقبت از او ياد ميگيرد( ،چون نفس انسان خود پذير
است)( ،پسرم) هر كس سر و كله زدن و مجادله را دوست بدارد ،عاقبت زبانش به فحاشي باز خواهد شد ،و هر كس به
جايي ناباب قدم نهد ،عاقبت متهم ميشود ،و كسي كه همنشيني با بدان كند ،سالم نميماند ،و كسي كه اختيار زبان خود را
در كف ندارد ،سرانجام پشيمان ميشود.
و نيز در اندرز فرزندش فرمود :پسرم صد دوست بگير ،ولي يك دشمن مگير ،پسرم وظيفهاي نسبت به خالق خود داري ،و
وظيفهاي نسبت به خلقت ،اما خالق تو همان دين تو است ،و خلق تو عبارت است از طرز رفتارت در بين مردم ،پس مراقب
باش خلقت را مبغوض و منفور مردم مسازي و به همين منظور محاسن اخالق را ياد بگير.
پسرم بنده اخيار باش ،ولي فرزند اشرار مباش ،فرزندم امانت را بپرداز ،تا دنيا و آخرتت سالم بماند ،و امين باش كه خدا
خائنين را دوست ندارد ،پسرم اين طور مباش كه به مردم نشاندهي كه از خدا ميترسي ،و در قلب بيپرواي از او باشي
«».1
و در كافي به سند خود از يحيي بن عقبه از دري از امام صادق (ع) روايت
__________________________________________________
)(1بحار االنوار ،ج  ،10ص  ،312حديث .11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص002 :
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كرده كه گفت :از جمله مواعظي كه لقمان به فرزندش كرد اين بود كه :پسرم مردم قبل از زمان تو براي فرزندان خود جمع
كردند ،و اآلن تو ميبيني كه نه آنچه جمع كرده بودند مانده است ،و نه آن فرزندان كه برايشان جمع كردند ،آخر مگر نه
اين است كه تو بندهاي اجير هستي كه مامور شدهاي كاري را انجام دهي ،و وعدهات دادند كه در مقابل مزدت بدهند؟
پس عملت را مستوفي و كامل انجام بده ،تا اجرت را كامل دهند.
و در اين دنيا چون گوسفندي مباش كه در زراعتي سبز و خرم بيفتد و بچرد تا چاق شود .چون آن حيوان هر چه زودتر چاق
شود ،به كارد قصاب نزديكتر شده است ،و ليكن دنيا را به منزله پلي بگير ،كه بر روي نهري زده باشند ،كه تو از آن بگذري
و رهايش كني ،و ديگر تا ابد به سوي آن برنگردي ،پس بايد آن را خراب كني ،نه اينكه تعمير نمايي ،چون تو مامور به
تعمير آن نيستي.
و نيز بدان كه تو به زودي و در فردايي نزديك وقتي پيش خداي عز و جل بايستي ،از چهار چيز بازخواست خواهي شد ،از
جوانيات كه در چه راهي تباه كردي ،و از عمرت كه در چه فانياش ساختي ،و از مالت كه از كجا آوردي و در كجا مصرف
نمودي ،پس خود را آماده كن و جوابي مهيا بساز ،و از آنچه از دنيا از كفت رفته غم مخور ،چون اندك دنيا دوام و بقاء ندارد،
و بسيارش از گزند بالء ايمن نيست ،پس حواست را جمع كن ،و سخت در كار خويش بكوش ،و پرده از روي خود كنار زن،
و متعرض رحمت پروردگارت شو ،و در دلت همواره توبه را تجديد كن ،و در زمان فراغتت در عمل شتاب كن قبل از آن كه
مرضها و بالها به سوي تو روي آورند ،و قبل از آنكه ايامت به سر آيد و مرگ بين تو و خواستههايت حائل شود «».1
و در بحار از قصص نقل كرده كه به سند خود از حماد از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت :لقمان به پسرش گفت :پسر
جان! زنهار از كسالت و بد خلقي و كم صبري ،كه با داشتن اين چند عيب هيچ دوستي با تو دوام نميآورد ،و همواره در امور
خود مالزم وقار و سكينت باش ،و نفس خود را بر تحمل زحمات برادران صابر كن ،و با همه مردم خوش خلق باش.
پسرم اگر مال دنيايي نداشتي كه با آن صله رحم كني ،و بر برادران تفضل نمايي ،حسن خلق و روي خوش داشته باش،
چون كسي كه حسن خلق دارد اخيار او را دوست ميدارند ،و فجار از او دوري مينمايند ،پسر جان! به آنچه خدا قسمت تو
كرده قانع باش تا
__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،3ص  ،737باب ذم دنيا ،ح .73
ترجمه الميزان ،ج ،13ص002 :
زندگي تو با صفا شود ،پس اگر خواستي عزت دنيا برايت جمع شود ،طمعت را از آنچه در دست مردم است ببر ،چون انبياء و
صديقين اگر رسيدند به آنچه كه رسيدند به سبب قطع طمعشان بود «».1
مؤلف :اخبار در مواعظ لقمان بسيار زياد است ،ما به منظور اختصار به همين مقدار اكتفاء كرديم.
__________________________________________________
)(1بحار ،ج  ،10ص  ،312ح .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص002 :
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ترجمه آيات  .....ص 311 :

مگر نميبينيد كه خدا هر چه را كه در آسمانها و زمين هست رام شما كرد؟ و نعمتهاي خويش را آشكارا و نهان بر شما
كامل نمود؟ (و باز) بعضي از مردم بدون علم و هدايت و كتاب ،در باره خدا مجادله ميكنند ().73
و چون به آنها گفته شود :چيزي را كه خدا نازل كرده پيروي كنيد ،گويند( :نه) ،تنها آييني را كه پدران خود را بر آن يافتهايم
پيروي ميكنيم ،حتي اگر شيطان (در نتيجه پيروي از پدرانشان) به سوي عذاب سوزان دعوتشان كند ،باز هم آنان را پيروي
ميكنند؟ ().71
هر كس توجه بي شائبه خويش را سوي خدا كند ،و نيكوكار باشد ،به دستاويز محكمي چنگ زده ،و عاقبت كارها سوي خدا
است ().77
و هر كه انكار كند انكارش ترا محزون نكند ،چون بازگشتشان سوي من است ،و ما از اعمالشان خبرشان ميدهيم ،كه خدا
مكنون سينهها را ميداند ().70
اندكي برخوردارشان كنيم ،و سپس به سوي عذابي سختشان بكشيم ().73
اگر از آنان بپرسي آسمانها و زمين را كي آفريده؟ گويند :خدا ،بگو پس ستايش هم خاص خداست ،ولي بيشترشان نميدانند
().73
هر چه در آسمانها و زمين هست از خدا است ،و خدا همو بي نياز و ستوده است ().73
اگر آنچه در زمين درخت هست ،قلم باشد ،و دريا ،به كمك آن دريا ،هفت درياي ديگر مركب ،كلمات خدا تمام نشود ،كه
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أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُديً وَ ال كِتابٍ مُنِيرٍ ( )73وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ
الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلي عَذابِ السَّعِيرِ ( )71وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَي اللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي وَ إِلَي اللَّهِ
عاقِبَةُ الْأُمُورِ ( )77وَ مَنْ كَفَرَ فَال يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ )(23نُمَتِّعُهُمْ
قَلِيالً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلي عَذابٍ غَلِيظٍ ()73
وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ () 73لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( )73وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ
كَلِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( )72ما خَلْقُكُمْ وَ ال بَعْثُكُمْ إِالَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ () 72أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ
اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي وَ أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ()72
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ( )03أَ لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( )01وَ إِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَي الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِالَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ( )07يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْماً ال يَجْزِي
والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ ال مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ( )00إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ()03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
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خدا نيرومند و حكيم است ().72
خلق كردن شما ،و از نو زنده كردنتان جز به مانند خلق كردن يك تن نيست ،چون خدا شنوا و بينا است ().72
مگر نميبيني كه خدا شب را به روز ميبرد ،و روز را به شب ميبرد ،و آفتاب و ماه را به خدمت گرفته ،كه هر يك به مدتي
معين روان است ،و خدا از اعمالي كه ميكنيد آگاه است ().72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
چنين است ،چون خدا حق است ،و آنچه سواي او ميخوانند باطل است ،و خدا واالي بزرگ است ().03
مگر نميبيني كه به نعمت خدا كشتي به دريا روان است ،تا آيههاي خويش به شما بنماياند؟ كه در اين براي همه
صبرپيشگان سپاسگزار عبرتهاست ().01
و چون موجي بمانند كوهها ،آنان را فرا گيرد ،خدا را بخوانند ،و دين را خاص او كنند ،و چون به خشكيشان برد ،تنها
بعضيشان معتدلند ،و آيههاي ما را جز عهدشكنان كفران پيشه انكار نميكنند ().07
اي مردم! از پروردگارتان بترسيد ،و از روزي كه پدر براي فرزندش كاري نسازد ،و فرزند به هيچ وجه كار ساز پدر خود نشود،
بيمناك باشيد ،كه وعده خدا حق است ،زندگي اين دنيا فريبتان ندهد ،و شيطان فريبنده ،در كار خدا به فريبتان نكشد ().00
بدرستي علم رستاخيز پيش خدا است ،كه باران فرود آورد ،و آنچه را در رحمها است بداند ،كسي نميداند كه فردا چه ميكند
و كسي نميداند كه در كدام سرزمين ميميرد ،اما خدا دانا و آگاه است ().03

اشاره

در اين آيات به ما قبل داستان لقمان برگشته ،كه آيات وحدانيت خدا و نداشتن شريك ،و ادله آن را ذكر نمود ،و بدين جا
منتهي شد ،كه فرمود ":هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ".
"أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً" از اين جا به ما قبل
داستان لقمان رجوع شده ،و همين خود دليل است بر اينكه خطاب (آيا نميبينيد) به مشركين است ،هر چند كه ذيل آيه
اشعار دارد بر عموميت خطاب.
و بنا بر اين صدر آيه تتمه كالم رسول خدا (ص) ،و متصل است به جمله" هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ"
و ديگر التفاتي در جمله "أَ لَمْ تَرَوْا" نيست.
و بنا بر تقديري كه آيه مورد بحث جزو كالم خداي تعالي باشد ،آن وقت در جمله" أَ لَمْ تَرَوْا" التفاتي از سياق غيبت در
جمله" بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" ،به سياق خطاب ،به كار رفته است ،و التفات در مثل اين گونه موارد از باب شدت
يافتن و جد گوينده ،و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص037 :
عصبانيتش از جهل شنوندگان ،و اصرارشان بر گمراهي است ،كه هيچ راهنمايي سودي به ايشان نميبخشد ،و هيچ اشارتي
در حالشان مؤثر واقع نميشود ،به همين جهت با اينكه تا كنون در سياق غيبت حرف ميزد ،ناگهان روي سخن به خود
شنوندگان نموده ،آنچه كه در معرض ديد و شنوايي ايشان است به رخشان ميكشد ،بلكه از خواب خرگوشي خود بيدار
گشته ،و از غفلت بدر آيند.
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بيان آيات  .....ص 316 :

PDF.tarikhema.org

و به هر حال چه اينكه بنا به گفته ما جمله" أَ لَمْ تَرَوْا" متصل به جمله" فَأَرُونِي" باشد ،و التفاتي در كار نباشد ،و چه به
گفته ديگران عطف و متصل به جمله" بَلِ الظَّالِمُونَ" باشد ،و التفاتي از غيبت به خطاب در آن شده باشد ،مراد از تسخير
آسمانها و زمين براي انسان ،انساني كه آسمان و زمين را ميبيند ،آن نظام و ارتباطي است كه در اجزاي عالم مشاهده
ميكنيم ،و ميبينيم كه چگونه سراپاي عالم را در تحت نظامي عام اداره نموده ،و انسان را كه اشراف اجزاي اين عالم
محسوس است ،شعور و ارادهاش را درست كرده و تدبير ميكند ،پس ميفهميم كه خداي تعالي سراپاي عالم را مسخر و
محكوم اين نظام كرده ،تا انسان كه شريفترين اجزاي آن است پديد آيد و به كمال برسد.
[معناي اينكه فرمود ":سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ"]  .....ص 318 :

[نكوهش برخي از مردم كه از روي تقليد و بدون" علم" "،هدي" و" كتاب منير" در باره خدا مجادله ميكنند]  .....ص 313 :
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كلمه" تسخير" به معناي وادار كردن فاعل به فعلش ميباشد ،به طوري كه فاعل ،فعل خود را به اراده خود انجام ندهد،
بلكه به اراده تسخير كننده انجام دهد ،همان طور كه نويسنده ،قلم را وادار ميكند تا به اراده او بنويسد ،و مخدوم و مولي،
بنده و خدمتگزار خود را وادار ميكند تا مطابق دستور و خواست او عمل را انجام دهد ،و اسباب مؤثر در عالم هر چه باشد ،با
سببيتي كه هر يك مخصوص به خود دارد ،آن كاري را انجام ميدهد كه خدا ميخواهد ،و خدا از مجموع آنها نظامي را
ميخواهد كه با آن عالم انساني را تدبير كند ،و حوائج او را بر آورد.
از آنچه گذشت معلوم شد كه" الم" در كلمه" لكم" الم تعليل غايي است ،و معناي آن" به خاطر شما" است ،و در نتيجه
تسخير كننده اين اسباب خدا خواهد بود ،نه انسان به خالف اينكه الم را براي ملك بگيريم كه در آن صورت تسخير كننده
انسان خواهد بود ،ولي با مشيت خداي تعالي ،هم چنان كه بعضي احتمال آن را دادهاند ،و پيشرفت انسانها در مرور زمان ،و
به خدمت گرفتن اجزاي عالم را در بيشتر مقاصدش ،شاهد گفته خود گرفتهاند ،و ليكن اين احتمال با جمله" أَ لَمْ تَرَوْا"
نميسازد ،چون اگر تسخير كننده خود انسان بود ،مسخر خود را ميديد ،و ديگر حاجت به اين سؤال نبود.
"وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً" -كلمه" اسباغ" به معناي سنگ تمام گذاشتن ،و ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
نيز توسعه دادن است ،و معناي جمله اين است كه ":نعمتهاي ظاهري و باطني را بر شما تمام كرد ،و توسعه داد" .كلمه"
نعم" جمع نعمت است ،و نعمت در اصل لغت به معناي بناي نوع بوده ،ولي استعمالش در هر چيزي كه سازگار آدمي است،
و انسان از آن لذت ميبرد ،غلبه كرده است ،و بيشتر در اين امور استعمال ميشود.
و مراد از نعمتهاي ظاهري بنا بر اين كه خطاب در آيه به مشركين باشد ،حواس ظاهري ،از گوش چشم و اعضاي بدن ،و
نيز سالمتي و عافيت و رزق طيب و گوارا ،و مراد از نعمتهاي باطني نعمتهاي غايب از حس است ،مانند شعور و اراده و
عقل.
و اما بنا بر اينكه خطاب به عموم انسانها باشد مراد از نعمتهاي ظاهري آن نعمتهاي ظاهري مذكور به اضافه دين خواهد
بود ،چون دين نيز از نعمتهاي محسوسي است كه امور دنيا و آخرت مردم را نظام ميبخشد.
و مراد از نعمتهاي باطني باز همان نعمتهاي باطني مذكور خواهد بود ،به اضافه مقامات معنوي كه تنها از راه اخالص در
عمل حاصل ميگردد.
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"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُديً وَ ال كِتابٍ مُنِيرٍ" در اين آيه به سياق سابق برگشت شده ،كه خطاب
را متوجه شخص رسول خدا (ص) ميكرد ،و كلمه" مجادله" به معناي بحث و مناظره به منظور غلبه يافتن بر خصم است،
و مقابلهاي كه بين" علم" و" هدي" و "كتاب" انداخته ،اشاره دارد به اينكه مراد از علم آن حجتهاي عقلي است كه با
تحصيل و اكتساب به دست مي آيد ،و مراد از هدايت ،آن حقايقي است كه خدا از طريق وحي و يا الهام به دل انسان افاضه
ميكند ،و مراد از كتاب ،كتابهاي آسماني است كه از طريق وحي و نبوت به خدا منتهي و مستند ميشود ،و به همين جهت
كه مستند به اوست آن را منير و روشنگر توصيف كرد ،و اين سه طريق از طرق علم است كه چهارمي برايش نيست.
و بنا بر اين معناي آيه اين ميشود كه :بعضي از مردم بدون هيچ يك از اين سه علم در وحدانيت خدا از حيث ربوبيت و
الوهيت مجادله ميكنند ،و هيچ حجت قابل اعتمادي ندارند ،تنها و تنها مدركشان تقليد است.
"وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا"...
ضميرهاي جمع همه به كلمه" من" بر ميگردد ،كه از لحاظ معنا جمع است ،هم چنان كه ضمير مفرد در آيه قبلي نيز به"
من" بر ميگشت از لحاظ لفظش ،كه مفرد است.
و اگر در جمله" وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ" فرمود پيروي كنيد آنچه را كه خدا
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
نازل كرده ،با اينكه ميتوانست بفرمايد :پيروي كنيد كتاب و يا قرآن را ،براي اين است كه اشاره كند به اينكه دعوت رسول
خدا (ص) داراي حجت و برهان است ،نه صرف زورگويي و ادعا ،براي اينكه نزول اين كتاب مؤيد به حجت نبوت است ،پس
گويا فرموده ":وقتي دعوت ميشوند به سوي توحيد ،توحيدي كه كتاب بر آن داللت دارد ،كتابي كه نزولش از ناحيه خدا
قطعي است ،در پاسخ چنين و چنان ميگويند".
و به عبارتي ديگر ،وقتي حقايق و معارف را با دليل در اختيار آنان قرار ميدهند ،ايشان در مقابل با تحكم و زور جواب
ميدهند ،بدون اينكه هيچ حجتي بر گفتار خود ارائه دهند ،و آن اين است كه ميگويند :ما پدران خود را بر كيش شرك
يافتيم ،و ايشان را پيروي ميكنيم.
"أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلي عَذابِ السَّعِيرِ" -يعني آيا پدران خود را پيروي ميكنند حتي در صورتي كه شيطان
ايشان را به وسيله اين پيروي به سوي عذاب آتش دعوت كرده باشد؟ و بنا بر اين ،استفهام در آيه انكاري ،و كلمه "لو"
وصليه ،و عطف بر محذوف خواهد بود ،و تقدير آن چنين ميشود ":ا يتبعونهم لو لم يدعوهم الشيطان و لو دعاهم؟" يعني
آيا پدران خود را پيروي ميكنند ،چه در صورتي كه شيطان ايشان را دعوت نكرده باشد ،و چه در صورتي كه دعوت كرده
باشد؟
و حاصل كالم اين ميشود ،كه پيروي وقتي نيكو و بجاست ،كه پيروي شدگان بر حق بوده باشند ،و اما اگر خود آنان بر
باطل بوده باشند ،و پيروي آنان پيروان را به شقاوت و عذاب سعير بكشاند ،ديگر اين پيروي به جا و صحيح نيست ،چون
پيروي در پرستش غير از خدا است ،و كسي غير از خدا قابل پرستش نيست ".وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَي اللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي وَ إِلَي اللَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ" اين جمله استينافي است و احتمال هم دارد كه حال از مفعول "يدعوهم"
باشد ،و در معناي جمله حاليه ضميري به ايشان برگردد ،كه در اين صورت معناي آيه و ما قبلش اين است كه :آيا حتي اگر
شيطان ايشان را دعوت به فالن و فالن كرده باشد ،در حالي كه هر كس محسن باشد و روي خود تسليم به سوي خدا كرده
باشد نجات يافته ،و رستگار است و نيز در حالي كه عاقبت امور به سوي خدا راجع است ،پس واجب ميشود كه همو معبود
باشد.
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و اسالم وجه به سوي خدا ،به معناي تسليم آن براي اوست ،به اين معنا كه انسان با همه وجودش رو به خدا كند .و او را
پرستش نمايد ،و از ما سواي او اعراض كند ،و كلمه ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
"محسن" اسم فاعل از مصدر احسان است ،و احسان به معناي به جا آوردن اعمال صالح است با داشتن يقين به آخرت،
هم چنان كه در اول سوره كه ميفرمايد ":هُديً وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ" ،خودش محسنين را به اين معنا تفسير كرده،
فرموده ":الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ -كساني كه نماز ميخوانند و زكات ميدهند ،و در
حالي كه به آخرت يقين دارند" .و كلمه" عروة الوثقي" به معناي دستآويزي است كه قابل جدا شدن نباشد.
و معناي آيه اين است كه هر كس خود را يگانه بداند ،و با يقين به معاد عمل صالح انجام دهد ،او اهل نجات است ،و
سرانجام هالك نخواهد شد ،چون سرانجامش به سوي خدا است ،و همو وعده نجات و رستگاريش داده است.
از اين بيان روشن ميشود كه جمله" وَ إِلَي اللَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ" ،در مقام تعليل جمله" فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي" ميباشد،
چون اين جمله (دستاويز محكم) استعاره تمثيلي ،از نجات و رستگاري است ،ميگويد براي اين به چنين دستاويزي چنگ
زده ،كه منتهي به خدايي است ،كه وعده چنين نجات و فالحي را داده است.
"وَ مَنْ كَفَرَ فَال يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ...إِلي عَذابٍ غَلِيظٍ" اين آيه رسول خدا (ص) را تسليت ميدهد و دلخوش ميكند تا اندوه
بر او چيره نشود ،به اينكه باآلخره روزي به سوي خدا بر ميگردند ،و خدا به آنچه ميكردهاند آگاهشان ميكند ،يعني حقيقت
اعمالشان و آثار سوء آن كه همان آتش است برايشان هويدا ميگردد.
"نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلي عَذابٍ غَلِيظٍ" -در اين جمله با بياني ديگر از حقيقت حال كفار پرده برداري ميكند ،چون
در جمله" إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا" چه بسا توهم گردد ،مادامي كه در دنيا و متنعم به نعمتهاي آن هستند ،دست
خدا به ايشان نميرسد ،و از قدرت خدا خارجند ،بله بعد از آنكه مردند يا مبعوث شدند آن وقت داخل در قدرت خدا ميشوند،
و خدا با عذاب خود از ايشان انتقام ميگيرد.
لذا اين جمله اين توهم را دفع نموده و ميفهماند كه كفار در دنيا نيز حتي يك لحظه خارج از تدبير خدا نيستند ،و اگر با
متاع اندك دنيا بهرهمندشان ميكند ،چيزي نخواهد گذشت كه مضطر و ناچارشان ميكند ،تا با پاي خود به سوي عذابي
غليظ روان شوند .پس به هر حال مغلوب و مقهورند ،و دائما امر آنان به دست خدا است و نميتوانند خدا را به ستوه آورند نه
در حال بهرهمنديشان ،و نه در غير آن حال.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ" اين آيه اشاره است به اينكه
كفار نيز مانند عموم بشر مفطور بر توحيد ،و به آن معترفند ،اعتراف ناخودآگاه ،براي اينكه اگر از ايشان سؤال شود چه كسي
آسمانها و زمين را آفريده؟
اعتراف خواهند كرد به اينكه خدا عز اسمه آن را آفريده ،و وقتي آفريدگار آنها خدا باشد ،پس مدبر آنها نيز همو خواهد بود،
چون تدبير جدا از خلقت نيست .و وقتي خالق و مدبر عالم خدا باشند ،و آن منعمي كه نعمتها را قبض و بسط ميدهد ،به
يكي تنگ ميگيرد ،و به ديگري توسعه ميدهد .و نيز آن كسي كه همه ترسها و اميدها از او و به او است ،پس معبود هم
همو است ،و شريكي برايش نيست پس ناخودآگاه به وحدانيت خدا اعتراف دارند.
لذا به رسول گرامي خود (ص) دستور ميدهد ،تا خدا را بر اين اعتراف ناخودآگاهشان حمد گويد ،ميفرمايد ":قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ"
آن گاه اشاره به اين معنا ميكند كه اكثر آنان معناي اعتراف خود را كه خدا خالق است ،و لوازم اين اعتراف را نميدانند"،
بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ" ،بله اندكي از ايشان اين معنا را ميدانند ،و ليكن آنها هم در برابر حق خضوع ندارند ،و آن را دانسته
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و با يقين بدان انكار ميكنند ،هم چنان كه در جاي ديگر در باره اين طائفه فرموده ":وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "
«1».
[احتجاج بر وحدانيت خداي تعالي در الوهيت و ربوبيت ،از طريق انحصار ملك حقيقي در او ،و غني و حميد علي االطالق بودنش جل و عال]  .....ص : 346

[افاده كثرت و وسعت خلق و تدبير خداي تعالي]  .....ص 317 :

و چون غني علي االطالق است ،پس آنچه در زمين و آسمانهاست ،ملك اوست ،پس او مالك علي االطالق نيز هست ،و
ميتواند در ملك خود به هر نحو كه بخواهد تصرف كند ،پس هر تدبير و تصرفي كه در عالم واقع ميشود از آن اوست،
چون اگر چيزي از آن تدبيرها از غير او باشد ،آن غير نيز به همان مقدار مالك خواهد بود ،و حال آنكه گفتيم مالك علي
االطالق اوست ،و چون تدبير و تصرف تنها از خدا است ،پس تنها او رب العالمين ،و الهي است كه بايد پرستيده شود ،و از
انعام و احسانش سپاسگزاري گردد.
اين آن معنايي است كه جمله ":لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ" بدان اشاره ميكند ،جمله" لِلَّهِ ما فِي "...
حجت بر وحدانيت خدا است ،و جمله" إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ" تعليل مالكيت علي االطالق اوست.
و اما كلمه "حميد" كه به معناي محمود در افعال است ،مبدء ديگري است براي حجت ،چون حمد به معناي ثناي در مقابل
جميل اختياري است ،و هر جميل كه در عالم است ملك خداي سبحان است ،پس قهرا ثناهايي هم كه هر جميلي استحقاق
آن را دارد ،به خدا بر ميگردد ،و ثناي خدا است ،پس خدا حميد علي االطالق است ،و اگر از اين تدبير متقن و جميل كه در
عالم است چيزي و مقداري از آن از غير خدا بود ،و آن مقدار هيچ نسبتي و ارتباطي با خدا نداشت ،حمد و ثناي آن مقدار
جميل نيز مال غير خدا ميشد .نه مال خدا ،در نتيجه خدا حميد علي االطالق ،و حميد نسبت به هر چيز نميبود ،و حال
آنكه فرض كرديم كه او حميد علي االطالق است ،و خلف فرض باطل است.
"وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ"...
كلمه" من شجرة" ،بيان موصول" ما "ميباشد ،و" شجرة" واحد" شجر" است ،كه در اين مقام كه سياق ،سياق" لو "
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"لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" چون اعترافشان به خالق بودن خداي سبحان مستلزم اثبات
يگانگي او در ربوبيت و الوهيت بود ،زيرا تدبير و تصرف در دست اوست ،و اعتراف به خالق بودن او كافي در استلزام مذكور
بود لذا در تماميت حجت به همان مقدار اكتفاء نمود ،و رسول خدا (ص) را مامور به حمد نمود و قوم را به خاطر غفلتشان
جاهل خواند.
آن گاه در آيه مورد بحث براي بار دوم از طريق انحصار ملك حقيقي در خدا ،احتجاج كرد بر وحدانيت او ،چون او غني
مطلق ،و محمود مطلق است.
بيان اين احتجاج اين است كه خداي تعالي مبدأ تمامي خالئق ،و دهنده تمامي كماالت است ،پس خود او بايد داراي هر
چيز باشد كه موجودات محتاج به آنند ،پس او غني علي االطالق است ،چون اگر از جهتي غني و از جهتي ديگر محتاج
باشد ،نميتواند از آن جهت ،دهنده كمال باشد و اين خلف فرض است ،زيرا گفتيم كه او دهنده هر كمال است.
__________________________________________________
)(1آن را انكار كردند ،در حالي كه دلهايشان بدان يقين داشت .سوره نمل ،آيه . [.....]13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
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[توضيح اينكه تعليل امكان معاد به اينكه خدا سميع و بصير است متضمن جواب به اين اشكال است كه اعمال و نيات بي شمار از افراد بي شمار چگونه ضبط شده مخلوط و مشتبه
نميشوند]  .....ص 318 :

"ما خَلْقُكُمْ وَ ال بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ" اين جمله در مقام بيان امكان معاد است ،چون مشركين از
اين جهت كه بسياري مردگان و در هم و برهم شدن خاك آنها با خاك زمين را ميديدند ،و ميديدند كه هيچ امتيازي بين
خاك فالن شخص با خاك آن ديگري نيست ،لذا زنده شدن مردگان را بعيد ميشمردند.
به همين جهت خداي تعالي در اين آيه فرموده ":خلقت و بعث همه شما عينا مانند بعث يك فرد است ،همانطور كه بعث
يك فرد براي ما ممكن است ،بعث افراد در هم و برهم شده نيز مثل آن ممكن است چون هيچ چيزي خدا را از چيز ديگر
باز نميدارد ،و بسياري عدد
__________________________________________________
)(1امر او بيش از اين نيست كه چون اراده كند هستي چيزي را بگويد" باش" و او هست شود.
سوره يس ،آيه .27
)(2و كلمه او كه وي را به مريم القاء كرد .سوره نساء ،آيه .121
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ميباشد ،استغراق و كليت را ميرساند ،يعني هر درختي كه در زمين است ،و مراد از" بحر" هم ،مطلق دريا است ،و معناي
جمله" يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ" اين است كه هفت درياي ديگر نظير درياي مفروض آن را كمك كند ،و بر آن اضافه
شود.
و ظاهرا مراد از عدد هفت افاده تكثير است ،نه اينكه اين عدد خصوصيتي داشته باشد .و اما لفظ" كلمة" در لغت به معناي
لفظي است كه داللت بر معنايي داشته باشد ،و به همين جهت لفظ بي معنا را كلمه نميگويند ،ولي در كالم خداي سبحان
بر" هستي" اطالق شده است ،البته هستي افاضه شده به امر او ،كه از آن به كلمه" كن" تعبير كرده و فرموده:
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
"إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »" «1و نيز حضرت مسيح را" كلمة" خوانده و فرموده ":وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها
إِلي مَرْيَمَ" «».7
پس معناي آيه اين است كه اگر تمامي درختان زمين قلم گردد ،و دريا به اضافه هفت درياي ديگر مانند آن مركب فرض
شود ،و با اين قلم و مركب كلمات خدا را -بعد از تبديل آنها به الفاظ -بنويسند ،آب درياها قبل از تمام شدن كلمات
(مخلوقات) خدا تمام ميشود ،چون آب درياها هر چه باشد متناهي است ،و كلمات خدا نامتناهي.
از اينجا معلوم ميشود كه در آيه شريفه حذف و اختصارگويي شده ،و جمله" إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "در مقام تعليل است ،و
معناي آن اين است كه ":زيرا خداي تعالي عزيز است ،و چيزي عزيز و قاهر بر او نيست" ،پس اين كتابي هم كه گفتيم
آنچه را نزد خدا است تمام نميكند ،و حكيم است ،و به همين جهت تدبير را به غير واگذار نميسازد.
آيه مورد بحث متصل به ما قبل است ،براي اينكه اين آيه نيز مانند آيه قبلي داللت دارد بر اينكه تدبير خلق مخصوص
خداي سبحان است ،و نه غير ،چيزي كه هست آيه مورد بحث در اين صدد است كه وسعت تدبير خدا ،و كثرت اوامر
تكويني او را در خلق و تدبير برساند ،ميفرمايد :آن قدر اوامرش در خلق و تدبير بسيار است ،كه دريا و هفت درياي ديگر
مثل آن اگر مداد شوند ،و درختان زمين به صورت قلم در آيند ،و بخواهند كلمات او را بنويسند ،درياها قبل از تمام شدن
اوامر او تمام ميشوند.
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
او را به ستوه نميآورد ،و نسبت به قدرت او يكي با بسيار ،مساوي است" ،و اگر در آيه مورد بحث با اينكه گفتگو از مساله
بعث بود ،خلقت را هم ضميمه فرمود ،براي اين است كه در ضمن سخن بفهماند خلقت و بعث از نظر آساني و دشواري
يكسانند ،بلكه اصال فعل خدا متصف به آساني و دشواري نميشود.
شاهد اين معنا اضافه شدن خلق و بعث به ضمير جمع مخاطب (كم -شما) ميباشد ،كه منظور از آن ،همه مردم است ،و آن
گاه تشبيه همه به يك نفر است ،و معنايش اين است كه :خلقت همه شما مردم با همه كثرتي كه داريد ،و همچنين بعث
شما ،مانند خلق و بعث يك نفر است ،و شما با همه بسياريتان با يك نفر مساوي هستيد ،براي اينكه اگر فرض شود كه بعث
همه شما و پاداش و كيفر دادن به اعمال همه شما دشوار باشد ،ال بد به خاطر جهل دشوار ميشود ،يعني از آنجايي كه هر
يك نفر از شما هزاران كار نيك و بد دارد ،اين كارها با هم مخلوط و مشتبه ميشود ،و خدا نميداند كدام كار از كدام يك از
شما است .و ليكن بعد از آنكه ثابت شد كه خدا جاهل نيست ،چون شنواي اقوال و بيناي اعمال شماست ،و به عبارتي ديگر
هر چه از شما سر بزند در برابر او ،و زير نظر او سر ميزند ،پس ديگر مخلوط و مشتبه شدن اعمال شما براي او فرضي است
محال.
با اين بيان جواب اعتراضي كه به آيه شده ،داده ميشود .اعتراضي اين است كه مناسب با تعليل براي يكسان بودن بعث
يك نفر و يك ميليون نفر به (سميع و بصير) نيست ،بلكه مناسب براي چنين تعليلي اين است كه بفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ" ،و يا" إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ" و يا امثال آن ،چون قدرت و قوت و عزت و امثال آن با خلقت و بعث ارتباط دارد ،نه
با" سميع "و" بصير" بودن.
جوابش اين شد كه آيه شريفه در مقام پاسخ به اعتراض و اشكالي است كه در ذهن مشركين بود ،و آن اين است كه هزارها
عمل از ميليونها نفوس چطور ضبط ميشود ،و مخلوط و مشتبه نميگردد ،تا جزاء داده شود .پس اشكال متوجه جمله"
فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا" در سه آيه قبل است ،كه آيه مورد بحث از آن جواب ميدهد به اينكه چطور گفتارها و كردارهاي
ميليونها نفوس بر او مشتبه ميشود ،با اينكه هر كس هر چه ميكند زير نظر و مشاهده او ميكند ،و هيچ گفتار و كرداري از
نظر او پوشيده نيست.
در سه آيه قبل كه ميفرمود ":فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا" دنبالهاش فرمود ":إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" يعني چون خدا داناست به
آنچه كه در دلهاست ،و معلوم است كه بنا بر اين تعليل مالك در جزاء خوبي و بدي دلهاست ،هم چنان كه آيه" وَ إِنْ تُبْدُوا
ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ"
»
همين معنا را ميرساند.
و بنا بر اين ،آيه شريفه در هر دو حال جواب از اشكال باال ميشود ،اما ،اگر آن اشكال را هم بر اساس بسياري منويات ،و
نهانيهاي دلها تصوير كنيم ،و بگوييم خداوند چطور به حساب اين همه منويات خاليق ميرسد ،و اشتباه نميكند ،آيه
مذكور در پاسخ ميگويد ":إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ -خدا داناي به منويات است".
و اگر اشكالي بر اساس اعمال و اقوال خارجي طرح شود و گفته شود كه خدا چگونه به حساب اين همه اعمال از اين همه
خاليق ميرسد و اشتباه نميكند ،آن وقت آيه مورد بحث جواب آن را ميدهد كه خدا شنواي اقوال و بيناي اعمال است،
پس اشكال و جوابي كه در آيه مورد بحث آمده نظير اشكال و جوابي است كه در آيه" قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي قالَ عِلْمُها
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عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي" « »7آمده ،دقت بفرماييد.
بعضي « »0از مفسرين از اعتراض مذكور جوابهاي ديگري دادهاند ،كه تمام نيست ،اگر از خوانندگان كسي بخواهد بدانها
واقف شود ،بايد به تفاسير مفصل مراجعه نمايد.
[استشهاد براي علم خدا به اعمال بندگان به تدبير جاري در نظام شب و روز]  .....ص 351 :
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"أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي"...
در اين آيه براي مضمون آيه قبلي ،يعني علم خدا به اعمال بندگان استشهاد شده است به تدبيري كه در نظام شب و روز
جاري است ،كه گاهي اين طوالني و آن كوتاه ،و گاهي اين كوتاه و آن طوالني ميشود ،كه البته فصول سال و نيز
سرزمينهاي مختلف در اين كوتاهي و بلندي شب و روز مؤثرند ،اما در هر فصل و در هر منطقه نظام ثابت است.
و همچنين تدبيري كه در آفتاب و ماه ،و اختالف طلوع و غروب آن دو جاري است ،و همچنين اختالفي كه بر حسب حس
در مسير و جريان آن دو است ،همه اينها دليل بر تدبيري است كه خدا در سراسر جهان دارد ،چون ميبينيم هر يك از
آفتاب و ماه نظام دقيقي دارد ،كه هيچ خلل و تشويش و اضطرابي در آن نيست ،و همه اينها دليل بر علم و اطالع مدبر
آنهاست ،چون برقرار ساختن چنين نظامي دقيق بدون علم محال است.
__________________________________________________
)(1و اگر اظهار كنيد آنچه كه در دلهايتان هست ،و يا پنهان سازيد ،خدا با همان شما را محاسبه ميكند .سوره بقره ،آيه
.723
()(2فرعون )گفت پس كار امتهاي گذشته به كجا انجاميد؟ (موسي) گفت علم آن نزد پروردگار من است پروردگار من نه
اشتباه ميكند و نه فراموش .سوره طه ،آيه  31و .37
)(3روح المعاني ،ج  ،71ص .131
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
پس مراد از" ايالج" شب در روز اين است كه شب رو به بلندي بگذارد و بعضي از ساعات روز را اشغال كند ،يعني ،بعضي از
ساعات كه قبال روز بودند جزو خود سازد و مراد از" ايالج" روز در شب عكس اين معنا است ،و مراد از اينكه فرمود :هر يك
از آفتاب و ماه مسخر و رام شده ،تا اجلي مسمي جريان دارند ،اين است كه هر وضعي از اوضاعشان تا وقتي معين است ،و
دوباره به وضع اول بر ميگردند.
پس هر كس اين نظام دقيق را كه در آفتاب و ماه است در نظر بگيرد ،شكي نميكند در اينكه مدبرش با علم ،امر آنها را
تدبير كرده ،علمي كه آميخته با جهل نيست ،نه اينكه خودش تصادفا و اتفاقا چنين نظامي به خود گرفته باشد ".وَ أَنَّ اللَّهَ
بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" -اين جمله عطف است بر موضع جمله" أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ" ،و تقديرش چنين است ":ا لم تر ان اللَّه يولج ،"...
و" ا لم تر ان اللَّه بما تعملون خبير" ،چون به طوري كه گفتهاند « »1كسي كه نظام شب و روز و آفتاب و ماه را ببيند،
ممكن نيست از عالم بودن صانع آن به دقايق و اعمال مهم آن غافل بماند.
ليكن به نظر ما اين نتيجهگيري ،يعني نتيجهگيري علم به آنچه مردم ميكنند ،از علم به نظامي كه در شب و روز و آفتاب و
ماه جاري است ،درست نيست ،زيرا چنين استنتاجي صرف حدس است ،يعني مردم بايد حدس بزنند كه خدايي كه داناي به
آن نظام است ،به اعمال ايشان نيز عالم است ،و علم حدسي را مشاهده و رؤيت خواندن صحيح نيست( ،چون از علم قطعي
به رؤيت تعبير ميكند نه از حدس).
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[معناي" حق" بودن خداي تعالي و" علي" و" كبير" بودن او عز اسمه]  .....ص 358 :

توضيح آن :كلمه" حق" به معناي ثابت است ،اما نه از هر جهت ،بلكه از جهت ثبوتش ،و در مقابل آن كلمه" باطل" به
معناي غير ثابت است ،از جهت عدم ثبوتش ،و جمله" بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ" به خاطر ضمير فصلي كه در آن هست ،و نيز
بخاطر معرفه آوردن خبر -،الف و الم آوردن بر سر كلمه" حق "-انحصار را ميرساند ،يعني انحصار مبتداء در خبر.
پس جمله" بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ" ثبوت را منحصر ميكند در خدا ،و ميفرمايد :تنها خدا است كه ثابتي است كه با بطالن
آميخته نيست ،و به عبارت ديگر ثابت از جميع جهات است ،و به عبارت سوم موجود بر هر تقدير است ،پس وجودش مطلق
است ،يعني مقيد به هيچ ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
قيد و مشروط به هيچ شرطي نيست ،پس وجود او ضروري و عدمش محال است ،به خالف غير او از موجودات ممكن
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و شايد مراد از ديدن خبير بودن خدا به اعمال ،در جمله" آيا نميبيني كه خدا به اعمال شما خبير است؟" اين باشد كه اگر
انسان در نظام و اعمال خودش بدان جهت كه عمل يك فرد انساني است دقت كند ،خواهد ديد كه اعمال او از چند جهت
قابل تقسيم است ،از يك جهت تقسيم ميشود به اعمالي كه از قواي ظاهري يعني حواس پنجگانه بينايي ،شنوايي ،بويايي،
چشايي ،و المسه صادر ميشود ،و اعمالي كه از قواي باطني او يعني قوه مدركه و فعاله سر ميزند.
از جهت دوم تقسيم ميشود به اعمالي كه همه قواي او در آن دخالت دارند ،و اعمالي كه بعضي از آن قوا در آن مؤثرند.
و از جهت سوم اعمالي كه جنبه جاذبه دارند ،و جلب نفع ميكنند ،و اعمالي كه جنبه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص037 :
دافعه دارند ،و دفع ضرر مينمايند.
و از جهت چهارم تقسيم ميشود به اعمالي كه در طفوليت از او سر ميزند ،و اعمالي كه در دوران كودكياش و اعمالي كه
در دوران جوانياش ،و اعمالي كه در دوران پيرياش انجام ميدهد ،و همچنين تقسيماتي ديگر.
آن گاه اگر در ارتباط اين اعمال با يكديگر ،و استخدام بعضي از آنها براي بعضي ديگر ،و راهيابي نفس در انجام هر يك از
آنها در آنجايي كه انجام داده ،و سزاوار بوده كه انجام دهد و نيز در حركت انسان با اين كاروان قوي و اعمال به سوي
غايتها ،و آن كمال و سعادتي كه در مال كار مترتب بر آنها ميشود .و نيز در فرورفتگيش در ورطههاي ماديت ،و موطن
زينت و فتنه و سرانجام ناجي بودن بعضي و هالك شدن بعضي ديگر ،تدبر و دقت كند.
آري اگر در اين نظام حيرت انگيز باريك شود ،خواهد ديد و ديگر شكي نخواهد كرد در اينكه آنچه كرده و ميكند ،تقديري
بوده كه خدا مقدرش كرده ،و نظامي بوده كه صانع عليم و آفريدگار توانا رديف كرده است ،و ديدن اين نظام علمي عجيب،
ديدن اين معنا است كه" خدا به آنچه ميكنيد خبير است" (و خدا داناتر است).
"ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" بعد از آنكه خداي سبحان فرمود :مبدأ
هر چيز خدا است ،و در نتيجه وجود و تدبير امر هر چيز مستند به اوست ،و عود هر چيزي هم به سوي اوست ،بدون فرق
بين فرد و جمعيت ،و بين قليل و كثير ،و نيز خاطرنشان كرد كه هيچ چيز از خلقت و امر به دست خداياني كه ايشان
ميخوانند نيست ،اينك تمامي اين مطالب را در تحت يك بيان جامع جمع كرد ،و با كلمه" ذلك" به آنچه تا كنون گفته
شده اشاره نموده و فرموده ":ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ...".
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الوجود ،كه وجودشان تقديري است ،يعني به تقدير و فرضي كه مسبب آن موجود شود آن نيز موجود ميشود ،پس وجود
ممكنات مقيد است به وجود سبب آنها ،پس به دست آن سبب موجود ميشوند ،نه بخودي خود و به ضرورتي از ذات خود.
و وقتي حقيقت هر چيز عبارت است از ثبوت آن ،پس خداي تعالي كه ثبوتش ضروري است ،به ذات خود حق است ،ولي
غير او به وسيله او حق ميشوند.
و وقتي اين معنا مورد دقت قرار گيرد ،و آن طور كه شايد و بايد در آن تامل شود ،معلوم ميشود:
اوال تمامي موجودات در وجود يافتن ،مستند به خداي تعالي هستند ،و همچنين نظام عامي كه در عموم آنها ،و نيز نظامهاي
جزئي كه در بعضي از آنها يعني در هر نوعي و فردي از آنها جاري است ،همه مستند به خداي تعالي است.
و ثانيا كماالت وجودي كه در حقيقت ،صفات وجودند ،از قبيل علم ،قدرت ،حيات ،سمع ،بصر ،وحدت ،خلق ،ملك ،غني،
حمد ،و خبير بودن ،چه آنها كه در آيات سابق ذكر شده ،و چه آنها كه ذكر نشده ،صفاتي است كه قائم به خداي تعالي است،
كه يا عين ذات اويند ،مانند علم و قدرت ،و يا صفاتي خارج از ذات اويند ،كه از فعل او انتزاع ميشود ،مانند صفت خالق و
رازق و رحيم ،كه از خلقت و رزق و رحمت او انتزاع ميشوند.
و ثالثا قبول شريك در ذات او ،يا در تدبيرش ،و نيز هر صفتي كه معناي فقدان و نقص را داشته باشد ،از ذات خداي تعالي
مسلوب است ،يعني اينگونه اوصاف در او نيست ،و به همين جهت آنها را صفات سلبيه خدا ميگوييم ،مانند بيشريكي،
تعددناپذيري ،بي جسمي ،بي مكاني ،بي زماني ،جهل ،عجز ،بطالن ،زوال و امثال آن.
براي اينكه همه اين صفات معناي عدمي دارند ،و چون وجود خدا مقيد به قيدي نيست ،همين نداشتن قيد عدمي (به حكم
نفي در نفي موجب اثبات است) ،اطالق وجود او را اثبات ميكند.
و شايد جمله" وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" ،ثبوت صفات را به هر دو مرحلهاش افاده كند ،چون نام" العلي" تنزه خدا را از هر
چيز كه اليق به ساحت او نيست افاده ميكند ،پس بدليل اينكه" العلي" است مجمع همه صفات سلبي است.
و كلمه" كبير" وسعت او را نسبت به هر كمال وجودي افاده ميكند ،پس چون كبير است مجمع تمام صفات ثبوتي است .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
پس صدر آيه يعني جمله" ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ" برهان بر مضمون ذيل آن ،يعني جمله" أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" است،
و ذيل آن برهان بر جامعيت خداي تعالي نسبت به صفات ثبوتيه و سلبيه هر دو است ،كه بيانش گذشت ،پس خدا ذاتي
است مستجمع و دارنده همه صفات كمال ،پس او "اللَّه" است ،كه عزيز است نام او.
جمله" وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ" ،از آنجا كه در مقابل جمله" ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ" است ،لذا هر چه در باره اين
جمله گفته شد ،مقابل آن ،در آن جمله جريان مييابد ،يعني خداياني كه مشركين براي خود اتخاذ كردهاند ،هيچ بهرهاي از
حقيقت ندارند ،و از خلق و تدبير چيزي مستند به آنها نيست ،چون شريك در الوهيت و ربوبيت باطل است و حقيقتي در آن
نيست و چون به هر تقدير باطل است ،پس از خلق و تدبير به هيچ وجه چيزي مستند به آنها نميشود.
مطلب ديگر اينكه در آيه شريفه از اسماء الحسني سه اسم" حق" و" علي" و" كبير "ذكر شده ،و از آنچه گذشت معلوم شد
كه كلمه" حق" به معناي واجب الوجود است ،و كلمه" علي" از صفات سلبيه ،و كلمه" كبير" از صفات ثبوتيه كه قريب
المعني با عبارت" مستجمع صفات كمال" است.
"أَ لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ"...
حرف "باء" در جمله" بِنِعْمَتِ اللَّهِ" باء سببيت است ،و ذكر نعمت از قبيل مقدمه چيني براي آخر آيه است ،و در آن اشاره
است به وجوب شكر خداي تعالي ،در برابر نعمتش ،براي اينكه شكر منعم واجب است.
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و معناي آيه اين است كه آيا نميبيني كه كشتي در دريا به وسيله نعمت او به حركت در ميآيد؟ و آن نعمت عبارت است از
اسباب حركت ،و جريان كشتي ،يعني باد ،و رطوبت داشتن آب ،و امثال آن.
بعضي « »1از مفسرين احتمال دادهاند كه باي مذكور باي تعديه ،و يا به معناي" مع -با" باشد ،و مراد از" نعمت" طعام و
ساير محموالتي باشد كه كشتيها بارگيري ميكنند ،بنا بر احتمال دوم معنا چنين ميشود كه :آيا نميبيني كه كشتي با
بارش در دريا به حركت در ميآيد؟ و بنا بر احتمال اول چنين ميشود :آيا نميبيني كه كشتي بارش را در دريا به حركت در
ميآورد؟
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و آيه شريفه با جمله" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ "تمام شده است .كلمه" صبار" يعني كسي كه در هنگام
ناماليمات بسيار صبر ميكند ،و" شكور" يعني كسي كه در برخورد با نعمتها بسيار شكرگزار است ،و اين تعبير به طوري
كه گفتهاند « »1كنايه از مؤمن است.
"وَ إِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ" راغب گفته كلمه" ظلة" به معناي ابري است
سايه افكن ،و بيشتر به ابري ظلة ميگويند كه عواقب ناگواري داشته باشد ،از آن جمله در قرآن فرموده ":كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ" و نيز
فرموده ":عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ" «».7
و معنايش اين است كه چون موجي در دريا مانند قطعهاي ابر برايشان احاطه ميكند ،دست از همه چيز شسته ،فقط متوجه
خدا ميشوند ،و از او نجات خود را ميطلبند ،در حالي كه دين را برايش خالص دارند ،و خالصه ميخواهد بفرمايد :اين
خواندن خدا در آن حال دليل بر اين است كه فطرتشان فطرت توحيد و يگانهپرستي است.
"فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَي الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ" -كلمه" مقتصد" به معناي كسي است كه راه" قصد" يعني راه مستقيم را ميپيمايد
كه مراد از آن راه توحيدي است كه فطرتشان در آن حال بر آن داللتشان ميكرد ،و تعبير به" منهم -بعضي از ايشان"،
براي اندك شمردن آنان است ،و معنايش اين است كه همين كه خداي سبحان اين گرفتاران دريا را كه خدا را به خلوص
ميخواندند نجات داد ،و به خشكي رساند ،اندكي از ايشان مقتصدند.
"وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ" -كلمه" ختار" مبالغه است و از ماده" ختر" ميباشد كه به معناي شدت مكر و حيله
است ،و از سياق بر مي آيد كه اين عده بيشتر آن مردمند ،و معنايش اين است كه از آن جمعيت گرفتار در دريا ،بيشترشان
آيات ما را انكار كردند ،و آيات ما را انكار نميكند ،مگر هر نيرنگباز كفران پيشه.
"يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ  ...وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ" بعد از آنكه حجتها و مواعظ شافي و وافي را بيان نمود ،در اين
جمله كه خاتمه آن مواعظ است ،در بياني عمومي همه را مخاطب قرار داده و به سوي تقوي دعوت و از روز قيامت انذار
ميكند ،قيامتي كه هيچ بينياز كنندهاي نيست ،كه آدمي را بينياز كند ،مگر ايمان و تقوي.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .133
)(2مفردات راغب ،ماده" ظلل".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
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راغب گفته :كلمه" جزاء" به معناي بي نيازي و كفايت است « ،»1و گفته ":غررت فالنا" به اين معنا است كه من رگ
خواب او را جستم ،و آنچه از او ميخواستم گرفتم ،و" غرة" به معناي غفلت در بيداري است ،و كلمه" غرار" به معناي
غفلت با چرت و فتور است -،تا آنجا كه ميگويد :پس غرور به معناي هر چيزي است كه آدمي را فريب ميدهد ،چه مال
باشد ،و چه جاه ،و چه شهوت ،و چه شيطان ،چيزي كه هست بعضي از مفسرين كلمه" غرور" را به شيطان تفسير كردهاند،
و اين بدان جهت است كه او خبيثترين فريبدهندگان است و بعضي ديگر آن را به دنيا تفسير كردهاند چون در مثل گفته
شده" الدنيا تغر و تضر و تمر -دنيا غرور ميآورد و ضرر ميزند و ميگذرد" «».7
و بنا به گفته وي معناي آيه اين ميشود ":اي انسانها بپرهيزيد از پروردگارتان" ،و او خداي سبحان است "،و بترسيد روزي
را" و آن روز قيامت است ،كه" ال يجزي" كفايت نميكند" پدري از فرزندش ،و نه مولودي كفايت كننده و بي نياز كننده
است "چيزي را" از والد خويش ،كه وعده خدا" به آمدن قيامت" حق" است ،يعني ثابت است و تخلف ناپذير "،فَال تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَياةُ الدُّنْيا" پس زنهار ،كه زندگي دنيا با زينت فريبنده خود شما را بفريبد" وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ" و بطور كلي بهوش
باشيد ،كه هيچ فريبندهاي چه از شؤون زندگي باشد ،و چه خصوص شيطان شما را گول نزند.
"إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" كلمه" غيث "به معناي باران ميباشد ،و معناي جملههاي آيه روشن است.
چيزي كه در تفسير اين آيه الزم است گفته شود ،اين است كه در اين آيه سه مورد از مواردي كه علم خدا متعلق بدانها
است بر شمرده ،يكي علم به قيام قيامت ،كه از مسائلي است كه خداوند علم بدان را به خود اختصاص داده ،و احدي جز او
از تاريخ وقوع آن خبر ندارد ،هم چنان كه جمله" إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ -به درستي خدا نزد او است علم به قيامت" ،نيز
اين انحصار را ميرساند.
دوم مساله فرستادن باران ،و سوم علم بدانچه در رحم زنان است ،از پسر و دختر ،كه خداوند اين دو را نيز به خود اختصاص
داده مگر آنكه خودش تعليم كسي كند.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" جزاء".
)(2مفردات راغب ،ماده" غرر".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
و دو چيز ديگر هم شمرده ،كه انسان از آن اطالعي ندارد ،و به خاطر همين از حوادث آينده خود بيخبر است ،اول اينكه ":وَ
ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً -هيچ كس نميداند كه فردا چه به دستش ميآيد" ،دوم اينكه ":وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
أَرْضٍ تَمُوتُ -و هيچ كس نميداند در چه سرزميني ميميرد".
و گويا مراد از تذكر اين دو نكته ،يادآوري اين معنا باشد ،كه خداي تعالي ،عالم به هر كوچك و بزرگ است ،حتي مثل مساله
قيامت را ميداند ،كه علمش براي خلق فراهم نميشود ،و خود شما به آن كه مهمترين مساله است علمي نداريد ،پس خدا
ميداند و شما نميدانيد ،و چون چنين است ،پس زنهار كه به وي شرك ورزيد ،و از اوامرش تمرد كنيد ،و از پذيرفتن
دعوتش رو گردانيد ،و در نتيجه به خاطر ناداني خود هالك شويد.
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در كتاب كمال الدين به سندي كه به حماد بن ابي زياد دارد روايت كرده ،كه وي گفت :من از آقاي خودم موسي بن جعفر
(ع) از آيه" وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً" پرسيدم ،فرمود نعمت ظاهري ،امام ظاهر ،و نعمت باطني ،امام غائب است
«».1
مؤلف :البته اين روايت از باب تطبيق يكي از مصاديق بر كل آيه است ،و آيه مدلولش اعم از مورد روايت است.
و در تفسير قمي به سند خود از جابر روايت كرده كه گفت :مردي نزد امام ابي جعفر (ع) به عنوان سؤال آيه" وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً" را تالوت كرد ،امام (ع) فرمود :اما نعمت ظاهري ،رسول خدا (ص) و معرفت و توحيدي است كه آن
جناب در باره خداي عز و جل آورده ،و اما نعمت باطني واليت ما اهل بيت و عقد مودت ما است ».7« ...
مؤلف :اين روايت نيز مانند روايت قبلي از باب تطبيق است.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  "...گفته :و در روايت ضحاك از ابن عباس آمده كه گفت :من از رسول
خدا (ص) پرسيدم معناي اين آيه
__________________________________________________
)(1كمال الدين ،ج  ،7ص  ،032ح .3
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
چيست؟ حضرتش فرمود :اي ابن عباس اما آنچه كه ظاهر است اسالم است و آنچه كه خدا آفريده ،از خلقت و رزقي كه به
تو افاضه كرده ،و اما آنچه باطن است اين است كه اعمال زشتت را پوشانده و رسوايت نكرده ،اي ابن عباس خداي تعالي
ميفرمايد :من سه چيز را به مؤمن دادهام ،كه از خود او نيست ،اول دعائي كه مؤمنين بعد از او بر او ميخوانند با اينكه او
ديگر عملي ندارد ،و دوم اينكه ثلث مالش را براي خودش قرار دادم ،تا با آن گناهانش را ببخشم ،سوم اينكه كارهاي زشتش
را پوشاندم ،و به هيچ يك از آنها رسوايش نكردم ،با اينكه اگر يكي از آنها را بر مال و فاش ميساختم ،حتي خاندانش او را
طرد ميكردند ،تا چه رسد به غريبهها «».1
مؤلف :قريب به اين مضمون را سيوطي در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس آورده ،و اين حديث هم مانند دو حديث
قبلي از باب تطبيق يكي از مصاديق نعمتهاي ظاهري و باطني بر كلي آن است «».7
و در توحيد به سند خود از عمر بن اذينة از امام ابي جعفر (ع )روايت كرده كه در حديثي فرمود :رسول خدا (ص) فرموده :هر
مولودي با فطرت يعني معرفت اينكه خدا آفريدگار اوست متولد ميشود ،و اين همان است كه خداي تعالي ميفرمايد:
"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ -و اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده هر آينه
حتما خواهند گفت اللَّه" «».0
و در تفسير قمي در ذيل آيه" أَ لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ" از امام (ع) نقل كرده كه فرمود" كشتيها در
دريا به قدرت خدا حركت ميكنند" «».3
و نيز در همان كتاب در ذيل آيه" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" نقل كرده كه فرمود :صبار آن كسي است كه در
برابر فقر و فاقه خويشتن داري ميكند ،و شكور آن كسي است كه بر همه احوال شكر خدا ميگزارد «».3
و در مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته :در حديث آمده ،كه ايمان دو نيم است ،نيمي صبر است ،و نيمي شكر «».3
__________________________________________________

PDF.tarikhema.org

)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]073
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
)(3التوحيد صدوق ،ص  ،003ح .2
(4و )3تفسير قمي ،ج  ،7ص .132 -133
)(6مجمع البيان ،ج  ،2ص .070
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
مؤلف :اين حديث از همين آيه شريفه گرفته شده ،كه ما در ذيل آن گفتيم كنايه است از مؤمن.
و در تفسير قمي در ذيل جمله" إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ" معصوم فرموده ":ختار" به معناي خداع و نيرنگباز است ،و در ذيل
جمله" إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ" فرموده :منظور از اين وعده ،وعده قيامت است «».1
[وصف دنيا از زبان امير المؤمنين (عليه السالم) در جواب مردي كه از دنيا بدگويي ميكرد]  .....ص 352 :
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و در كتاب ارشاد مفيد نقل كرده كه امير المؤمنين (ع) شنيد كه مردي از دنيا بدگويي ميكند ،بدون اينكه بفهمد چه
ميگويد ،و چه بايد در باره آن بگويد پس در پاسخش مطالبي فرمود ،كه از آن جمله اين است كه :دنيا جاي راستي است،
براي كسي كه با دنيا صادق باشد ،و جاي عافيت است براي كسي كه از دنيا چيز بفهمد ،و جاي بينياز كردن خويش است،
براي كسي كه از آن توشه برگيرد ،و نيز دنيا ،مسجد انبياي خدا ،و محل نزول وحي اوست ،و مصالي مالئكه ،و تجارتخانه
اولياي خدا است ،در دنيا رحمت به چنگ آوريد ،و در آن بهشت را كسب كنيد ،پس اين كي است كه دنيا را مذمت ميكند؟
با اينكه خود دنيا ناپايداري و جدا شدنش از اهل دنيا را اعالم ميكند ،و به بانگ بلند از فراق و جدايي خبر ميدهد ،و
خودش خبر از مرگ خود ميدهد ،با نمونهاي كه از سرور دارد بشر را به سرور آخرت تشويق ميكند ،و با نمونهاي كه از بالء
دارد مردم را از بالي آخرت بر حذر ميدارد ،و اين ترغيب و تحذيرش را به بهترين بيان صورت ميدهد.
پس هان اي كسي كه دنيا را مذمت ميكني ،و در عين حال كه آن را فريبگر ميخواني ،فريب خورده اين بيان خويشي ،او
كي تو را فريب داده؟ آيا با بستر مرگ پدرانت؟
و قبور ايشان كه ايشان را كهنه و پوسيده كرد تو را گول زده؟ و يا با افتادن مادرانت در گودال گورها؟ تو مگر يادت نيست
كه چقدر با دست خود و به مباشرت خود آنان را پرستاري و عيادت كردي ،به اميد اينكه شايد بهبودي يابند ،و چقدر و با چه
عالقهاي شرح بيماريشان را براي پزشكان بيان ميكردي ،و از آنان التماس دواء مينمودي ،نه آن عالقه و حرصت سودي
به حال آنان بخشيد ،و نه ميانجيگريت فائدهاي به حالشان داشت ،اين وضع كه خودت ديدي و دنيا نشان تو داد ،بستر
مرگ تو را به تو نشان داد ،كه در آن روز نيز نه گريهات به جايي ميرسد ،و نه دوستانت سودي به حالت دارند «».7
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .132
)(2ارشاد مفيد ،ص  ،132چاپ بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و در خصال از ابي اسامة از ابي عبد اللَّه امام صادق (ع) روايت كرده كه وي گفت :امام صادق (ع) فرمود :آيا نميخواهيد از
پنج چيز خبرتان دهم ،كه خداي تعالي احدي از خلق خود را به آنها آگاه نساخته؟ ميگويد :عرضه داشتم :بله ،فرمود :خداوند
تاريخ قطعي قيام قيامت را ميداند ،و به احدي از خلق خود خبر نداده ،و خداوند باران را نازل ميكند ،و آنچه در رحمها
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هست ميداند ،و هيچ كس نميداند كه فردا چه چيزي كسب ميكند ،و هيچ كس نميداند در چه سرزميني ميميرد ،ولي
خدا همه اينها را ميداند ،و از آنها با خبر است «».1
[چند روايت در مورد انحصار علم به چند چيز در خداي تعالي در ذيل آيه ":إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ  ..... ]"...ص: 360

)(32سوره سجده مكي است و سي آيه دارد ( ..... )31ص 318 :
[سوره السجده ( :)38آيات  6تا  ..... ]61ص 318 :
اشاره
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مؤلف :در عين حال روايات بسيار زيادي از رسول خدا (ص) و ائمه (ع) رسيده كه اين حضرات از آينده حال خود و از زمان
مرگشان و اينكه در چه سرزميني از دنيا ميروند خبر دادهاند ،و اين روايات بسيار ،روايت باال و نظائر آن را تقييد ميكند ،و
حاصل مجموع روايات اين ميشود ،كه علم اين پنج امر مخصوص خدا است ،و به كسي نداده ،مگر آن كس كه خود به وي
تعليم نموده است ،البته در اين دسته از روايات رواياتي هست كه قبول تقييد نميكند ،مثال در آنها آمده كه حتي به تعليم
الهي نيز كسي در اين پنج مساله آگاه نميشود ،ليكن به اين روايات نبايد اعتناء كرد ،براي اينكه روايات پيشگوييهاي ائمه و
رسول خدا (ص) آن قدر زياد است ،كه نميشود به خاطر يك روايت از همه آنها چشم پوشيد.
و در الدر المنثور است كه ابن منذر ،از عكرمه روايت كرده كه گفت :مردي به نام وراث از قبيله بني مازن بن حفصة بن
قيس غيالن ،نزد رسول خدا (ص) آمد ،و گفت :اي محمد قيام قيامت چه وقت است؟ تا از اين بدبختيها نجات يابيم؟ ديگر
اينكه قحطي همه جا و همه سرزمينهاي ما را فرا گرفته ،چه وقت نعمت فراوان ميشود؟ ،و من وقتي از قبيلهام بيرون
ميآمدم زنم حامله بود ،چه وقت پا سبك ميكند؟ ديگر اينكه امروز فهميدم چه چيزها به دستم آمد ،بفرما فردا چه به دست
ميآورم؟ و ديگر اينكه من فهميدم در كجا بدنيا آمدم ،بفرما ببينم در كجا از دنيا ميروم؟ پس اين آيه در پاسخ وي نازل شد
«».7
مؤلف :اين روايت خالي از اشكال نيست ،براي اينكه آيه شريفه با فقرات سؤال منطبق نيست ،در آيه نيامده كه خدا ميداند
حمل حامله چه وقت به دنيا ميآيد ،تا جواب از
__________________________________________________
)(1خصال ،ج  1ص  ،723ح .32
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
سؤال وراث باشد ،و نيز در آيه نيامده كه تنها خدا ميداند چه وقت قحطي بر طرف ميشود.
و در همان كتاب است كه ابن مردويه از علي بن ابي طالب (ع) روايت كرده كه گفت :هيچ چيز از نظر پيامبرتان مخفي
نيست ،مگر همان پنج سر غيبي كه آيه آخر سوره لقمان متعرض آن است «».1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص037 :
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم ( )1تَنْزِيلُ الْكِتابِ ال رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ( )7أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ( )0اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ أَ فَال تَتَذَكَّرُونَ ()3
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ( )3ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ( )3الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ( )2ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ ( )2ثُمَّ سَوَّاهُ
وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيالً ما تَشْكُرُونَ ()2
وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ ( )13قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ
ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ( )11وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا
مُوقِنُونَ ( )17وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ () 10فَذُوقُوا
بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّا نَسِيناكُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ()13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
ترجمه آيات  .....ص 313 :
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به نام خدايي كه رحمتي عالمگير و رحمتي خاص به مؤمنان دارد
الم ().1
نازل كردن اين كتاب كه شكي در آن نيست ،از پروردگار جهانيان است ().7
مگر گويند آن را تزوير كرده؟ (نه) بلكه آن حق است ،و از پروردگار تو است ،تا گروهي را كه پيش از تو بيمرسان سويشان
نيامده ،بيم دهي ،شايد هدايت يابند (3).
خدا آن كسي است كه آسمانها و زمين را با هر چه ميان آنهاست به شش روز آفريد ،سپس به عرش پرداخت ،جز او
سرپرست و شفيعي نداريد ،چرا پند نميگيريد؟ ().3
از آسمان گرفته تا زمين تدبير هر كار را ميكند ،آن گاه در روزي كه اندازهاش هزار سال از آنهاست كه شما ميشماريد،
(همه چيز) به سوي او باال ميرود ().3
اين خدا داناي غيب و شهود ،و عزيز و رحيم است ().3
همان كه خلقت همه چيز را نيكو كرده ،و خلقت انسان را از گلي آغاز كرد ().2
و نژاد او را از مايهاي از آب پست قرار داد ().2
آن گاه وي را پرداخت ،و از روح خويش در او بدميد ،و براي شما گوش و ديدگان و دلها آفريد ،اما شما چه كم سپاس
ميداريد! ().2
گويند :چگونه وقتي در زمين گم شديم ،دوباره در خلقتي تازه در خواهيم آمد؟ (اينها كه ميگويند همه بهانه است) ،بلكه
علت واقعي انكارشان اين است كه رفتن به پيشگاه پروردگار خود را منكرند ().13
بگو فرشته مرگ كه بر شما گماشتهاند جانتان را ميگيرد ،سپس به سوي پروردگارتان بازگشت خواهيد كرد ().11
اگر ببيني وقتي گنهكاران در پيشگاه پروردگارشان سرها به زير افكندهاند( ،خواهي ديد كه ميگويند) پروردگار را ديديم و
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شنيديم ،ما را بازگردان تا عمل شايسته كنيم ،كه ما ديگر به يقين رسيديم ().17
اگر ميخواستيم همه كس را هدايت عطا ميكرديم ،ولي اين سخن از من مقرر شده كه جهنم را از جنيان و آدميان جملگي
پر ميكنم ().10
به سزاي آنكه ديدار اين روزتان را فراموش كرديد ،عذاب بكشيد ،كه ما نيز به فراموشيتان سپرديم ،و به سزاي اعمالي كه
ميكرديد عذاب جاويد را تحمل كنيد (14).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
بيان آيات [اجمال مطالبي كه سوره مباركه سجده متضمن است]  .....ص 311 :
اشاره
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غرض اين سوره بيان مبدأ و معاد ،و اقامه برهان بر اين مساله است ،و نيز دفع شبهههايي كه در باره اين دو مساله در دلها
خلجان ميكند ،و در ضمن به مساله نبوت و كتاب نيز اشاره مينمايد ،و امتيازي كه دو گروه مؤمنين حقيقي به آيات خدا ،و
فاسقان خارج از زي عبوديت ،از يكديگر دارند بيان ميكند ،و نيز به دسته اول وعده ثوابي ميدهد كه از تصور هر متصور
بيرون است ،و به دسته دوم وعيدي ميدهد ،و به انتقام شديدي تهديد ميكند كه عبارت است از عذاب اليم و ابدي در
قيامت ،و عذابي كوچكتر از آن كه در دنيا به زودي خواهند چشيد ،و در آخر ،سوره را با تاكيد آن وعيد ،و دستور به رسول
خدا (ص )كه تو نيز منتظر باش آن چنان كه آنان منتظرند ،ختم ميكند.
اين فهرست و اجمال مطالبي است كه در اين سوره آمده ،و اين سوره در مكه نازل شده ،مگر سه آيه آن كه بعضي «»1
گفتهاند در مدينه نازل شده است ،و آن عبارت است از آيه" أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً" تا تمامي سه آيه.
آنچه در اين فصل از آيات سوره مورد بحث آوردهايم ،فصل اول از آن فهرست را يعني مساله مبدأ و معاد را متضمن است.
"الم تَنْزِيلُ الْكِتابِ ال رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" اين آيه در تقدير" هذا تنزيل الكتاب" بوده ،يعني اين تنزيل كتاب است،
و كلمه "تنزيل" مصدر به معناي اسم مفعول است ،و اگر مصدر را اضافه به كتاب كرده ،از باب اضافه صفت به موصوف
است ،و معنايش اين است كه اين همان كتاب نازل شده است ،كه شكي در آن نيست.
در جمله" مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" براعت استهالل به كار رفته ،و براعت استهالل اين است كه در ابتداي كتاب يا نامه سخني
گفته شود كه به خواننده بفهماند در كتاب يا نامه چه چيزهايي آمده است.
در جمله مورد بحث نيز اين نكته بكار رفته ،و به خواننده ميفهماند كه در اين سوره از وحدانيت خدا و معادي كه وثنيت
بتپرست منكر آن است گفتگو شده ،چون همانطور كه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
مكرر گفتيم ،وثنيها قائل به موجودي به نام رب العالمين نيستند ،براي هر عالمي ربي قائلند ،و رب همه آن ربها را خدا
ميدانند ،و (خدا منزه و بزرگتر است از آنچه اينان ميگويند ،و بسيار هم بزرگتر است).
"أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ"...
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كلمه "ام" به اصطالح ادبي منقطعه است ،كه معناي" بلكه" را ميدهد ،و معنا را چنين ميكند :بلكه ميگويند قرآن را به
خدا افتراء بسته ،و از ناحيه خدا نيست ،آن گاه سخن آنان را رد نموده ،ميفرمايد ":بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ...".
[مقصود از قومي كه پيش از پيامبر اسالم (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) ،پيامبري به سويشان فرستاده نشده بود (ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ)]  .....ص 315 :

[استواء خداوند بر عرش كنايه از مقام تدبير موجودات بعد از خلقت آنها است]  .....ص 311 :

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ  ...أَ فَال تَتَذَكَّرُونَ" تفسير اين آيه در تفسير آيه" خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ  ...ثُمَّ اسْتَوي
عَلَي الْعَرْشِ" « »1و در آياتي نظير آن گذشت ،و نيز در گذشته گفتيم كه تعبير به استواء در عرش كنايه است از مقام تدبير
موجودات ،و به نظام در آوردن آنها ،نظامي عام و پيوسته ،كه حاكم بر همه آنها باشد ،و به همين جهت كه كنايه از اين معنا
است در اغلب مواردي كه اين تعبير آمده ،دنبالش يكي از تدبيرها را به عنوان نمونه ذكر كرده ،مثال يك جا فرموده ":ثُمَّ
اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ" « ،»7و در جاي ديگر فرموده ":ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ" « »0و جاي ديگر
فرموده:
"ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ" « »3و نيز فرموده ":ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ" «».3
و اگر بعد از خلقت آسمانها و زمين ،مساله استواء بر عرش را ذكر كرده براي اين است كه سخن در اختصاص ربوبيت و
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"لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ" -بعضي »«1از مفسرين گفتهاند منظور از اين قوم ،قريش است ،چون هيچ
پيغمبري قبل از آن جناب به سوي قريش گسيل نشده بود ،به خالف اقوام ديگر عرب ،كه بعضي از پيغمبران به سوي
ايشان مبعوث شده بودند ،مانند خالد بن سنان عبسي ،و حنظله ،كه بنا به آنچه در روايات است دو تن از پيغمبران عرب 3
بودند.
بعضي »«2ديگر گفتهاند :مراد از قوم مذكور ،همه اهل فترت ،يعني مردم ما بين عيسي و محمد (ص) است ،چون در اين
فاصله زماني ،مردم از مساله دين و از وظائفي كه در قبال نعمتهاي الهي داشتند ،و از آن غرض كه به خاطر آن خلق شده
بودند ،يعني عبادت ،به كلي غافل ماندند .ليكن اين تفسير صحيح نيست ،براي اينكه معناي فترت اين است كه مدتي پيغمبر
صاحب شريعت و كتاب مبعوث نشده باشد ،كه اين مدت را مدت فترت مينامند ،و اما مدت مبعوث نشدن پيامبران بي
شريعت ،اوال فترت نيست ،و ثانيا قبول نداريم كه ما بين عيسي و محمد (ع) چنين پيامبراني نيامده باشند ،با اينكه زمان
فاصل بين آن دو پيامبر شش قرن بوده.
"لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ" -غايتي است براي ارسال رسول ،اما نه غايتي حتمي ،بلكه رجائي و احتمالي( ،توضيح اينكه :هدايت يافتن
قوم مذكور نتيجه و غايت رسالت رسول خدا (ص) است ،اما نتيجه احتمالي ،و لذا فرمود :شايد هدايت شوند ،و آرزوي مذكور
از خدا نيست ،چون كسي آرزوي چيزي را ميكند كه از شدن و نشدن آن بي خبر باشد ،و خدا منزه از بي خبري است ،بلكه
آرزو قائم به مقام است ،و يا قائم به مخاطب است ،كه همان
__________________________________________________
)(1كشاف ،ج  ،0ص  .332و مجمع البيان ،ج  ،2ص .073
)(2فخر رازي ،ج  ،73ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
رسول خدا (ص) باشد ،و اين مطلب در نظائر جمله مورد بحث گذشت.
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[تحليل معناي شفاعت و اينكه جز خداوند ولي و شفيعي نيست]  .....ص 317 :

و" شفيع" -بنا بر آنچه در مباحث شفاعت در جلد اول از اين كتاب گذشت -عبارت شد از كسي كه منظم به سببي ناقص
شود ،و سببيت ناقص را تكميل كند ،پس شفاعت عبارت است از تتميم سبب ناقص در تاثيرش ،و چون اين معنا را با اسباب
و مسببات خارجي تطبيق كنيم ،نتيجهاش اين ميشود كه هر يك از اسباب و شرايط عالم ،شفيع يكديگرند ،چون سببيت
يكديگر را در تاثير تكميل ميكنند ،هم چنان كه هر يك از ابر ،باران ،آفتاب ،سايه ،و امثال آن شفيع روييدنيها هستند ،چون
هر يك از نامبردگان سببيت ديگري را تكميل ميكند.
حال ميگوييم ،وقتي پديد آورنده اسباب ،و اجزاي آنها ،و ربط دهنده بين آنها ،و مسببات ،خداي سبحان باشد ،پس خدا
شفيع حقيقي است ،كه نقص هر سبب را تكميل ميكند ،پس شفيع واقعي و حقيقي تنها خدا است ،و غير از او شفيعي
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الوهيت به خداي يگانه است ،و در چنين مقامي صرف استناد خلقت به خداي تعالي ،در باطل كردن عقيده بتپرستان كافي
نبود ،چون آنها منكر اين استناد نيستند ،بلكه منكر استناد تدبير به خدا هستند ،ميگويند تدبير عالم كه همان ربوبيت بوده
باشد ،كار خدايان ماست ،در نتيجه الوهيت (استحقاق پرستش) نيز مختص به آن خدايان است ،و براي خدا تنها اين ميماند
كه رب آن ارباب و معبود آن معبودهاست .لذا الزم بود بعد از مساله خلقت ،استواء بر عرش را هم بياورد ،چون بين خلقت و
تدبير مالزمه هست ،يعني يكي از ديگري جدايي پذير نيست ،لذا در آيه مورد بحث هر دو را ذكر كرد تا بفهماند پديد آرنده
موجودات همان كسي است كه مدبر آنها است ،پس همو به تنهايي رب و اله است ،هم چنان كه به تنهايي خالق است.
و باز به همين جهت در آيه مورد بحث مانند آياتي كه به عنوان شاهد آورديم ،بعد از ذكر استواء بر عرش نمونهاي از تدبير
خدا را ذكر نموده و فرموده:
__________________________________________________
)(1سوره فرقان ،آيه .32
)(2سپس بر عرش مستولي شد و پوشيده ميگرداند به شب و روز را .سوره اعراف ،آيه . [.....]33
)(3سپس بر عرش مستولي گشت تا مساله امر را تدبير كند .سوره يونس ،آيه .0
)(4سپس بر عرش مستولي گشت ،او ميداند كه چه چيزها در زمين فرو ميرود .سوره حديد ،آيه .3
)(5داراي عرشي عظيم الشان است ،فعال است هر چه را كه اراده كند .سوره بروج ،آيه  13و .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
"ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ" چون واليت و شفاعت نيز مانند استواء بر عرش از شؤون
تدبير است.
"ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ" "-ولي" به معناي كسي است كه مالك تدبير امر چيزي باشد ،و معلوم است كه
امور ما و آن شؤوني كه قوام حيات ما به آنهاست قائم به هستي است ،و محكوم و در تحت تدبير نظام عامي است كه حاكم
بر همه هستي است ،و نيز محكوم به نظام خاصي است كه خود ما انسانها داريم ،و نظام هر چه باشد چه عامش و چه
خاصش از لوازم و خصوصياتي است كه خلقت هر چيزي دارد ،و خلقت هم هر چه باشد مستند به خداي تعالي است ،پس
اوست كه خصوصيات هر موجودي و از آن جمله انسان را داده ،و در نتيجه باز همو است كه براي انسان نظامي مخصوص
به خودش ،و نظامي عام مقرر كرده ،پس او مدبر و ولي ماست ،كه به امور ما رسيدگي نموده و شؤون ما را تدبير ميكند،
همانطور كه ولي هر چيزي است ،شريكي برايش نيست.
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[معناي ديگري كه مفسرين براي جمله ":ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ" قائل شدهاند و براي آن توجيهاتي كردهاند ] .....ص 318 :

از آنچه گذشت معلوم و روشن شد كه ديگر هيچ اشكالي در اين اطالق و استعمال نيست ،و جا ندارد كسي اشكال كند كه
چطور خدا شفيع ميشود نزد خودش ،چون گفتيم حقيقت اين شفاعت وساطت يكي از صفات كريمه او بين شخص محتاج،
و يكي ديگر از صفات اوست ،هم چنان كه خود ما همه روزه پناه ميبريم به رحمت او از غضبش و يا پناه ميبريم به
فضلش از عدلش ،و رحمت و فضلش را شفيع قرار ميدهيم بين خود و بين غضب و عدل او ،و اما اين معناي از شفاعت كه
خدا براي كسي نزد غير خودش ،شفيع شود البته به هيچ وجه صحيح نيست.
مفسرين براي اينكه همين معناي دوم به نظرشان نزديكتر رسيده ،در تفسير آيه اختالف كرده و حرفها زدهاند:
بعضي »«1گفتهاند :كلمه" دون" در جمله" ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ" ،به معناي كلمه" عند -نزد" ميباشد ،و
جمله" من دونه" حال از ضمير" لكم" است ،و معناي آيه اين است :شما در اين حال كه از خدا تجاوز كردهايد (براي خدا
شريك قائل شدهايد) ،ديگر هيچ ولي و شفيعي نداريد ،و خالصه ميخواهد بفرمايد نزد خدا شفيع و وليي ندارند.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص .173
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
ليكن اشكال اين تفسير اين است كه هر چند استعمال كلمه" دون" به معناي" عند "صحيح است ،ليكن بودن كلمه" من"
در آيه قرينه است بر اينكه" دون" به معناي "غير" است ،و من دونه" به معناي" غير از خدا" است ،نه نزد خدا ،و مفهوم
تجاوز را در تقدير گرفتن و ارجاع كلمه" من دونه" به" ما لكم عنده" بي معنا است.
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نيست.
به بياني ديگر و دقيقتر اينكه :قبال كه پيرامون اسماء حسني بحث ميكرديم( ،جلد هشتم) ،گفتيم كه اسماء حسناي خداي
تعالي واسطههايي بين او و بين خلقش در رساندن فيض به ايشان هستند ،مثال خداي تعالي بدان جهت كه داراي اسم رازق،
جواد ،غني ،و رحيم است ،به خلق خود رزق ميدهد ،و بدان جهت كه شافي ،معافي ،رؤوف و رحيم است بيماران را شفا
ميدهد ،و بدان جهت كه شديد البطش ،ذو انتقام و عزيز است ،ستمكاران را هالك ميكند ،و همچنين هر فيضي را كه به
خلق ميرساند ،به وساطت يكي از اسماء حسنايش ميرساند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
و بنا بر اين هيچ چيز از مخلوقات او كه وجودش مركب است نخواهي ديد ،مگر آنكه در وجود آن ،چند اسم از اسماء حسناي
خدا دخالت و وساطت دارند ،كه اين چند اسم بعضي ما فوق بعضي ،و بعضي در عرض بعضي ديگرند ،و هر اسمي از آن
اسماء كه خصوصيتر است ،واسطه است بين آن موجود ،و بين آن اسمي كه اعم از خودش است ،مثال اسم شافي اخص از
اسم رؤوف و رحيم است ،چون او تنها مربوط به شفاي بيماران است ،و آن دوي ديگر هم شامل بيماران ميشود ،و هم غير
آنان ،و به همين جهت اسم شافي واسطه ميشود بين مريض ،و بين اسم رؤوف و رحيم ،باز اسم رحيم خصوصيتر از اسم
قدير است ،و به همين جهت واسطه ميشود ميان قدير و بيمار ،و به همين منوال ساير اسماء.
و اين وساطت در حقيقت تتميم تاثير سبب در مسبب است ،و يا به عبارت ديگر نزديك كردن مسبب است به سبب ،تا تاثير
سبب به فعليت برسد ،و از اين معنا نتيجه ميگيريم كه خدا شفيع ميشود با بعضي از اسماي خود ،نزد بعضي ديگر ،پس
صحيح است كه به استعمال حقيقي گفته شود كه خدا شفيع است ،و غير از او شفيعي نيست( ،دقت بفرماييد).
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[توضيح مفاد آيه ":يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ"]  .....ص 371 :

"يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ" اين آيه تتميم بيان اين معنا است
كه فرمود :تدبير امر موجودات قائم به خداي سبحان است ،و اين خود قرينه است بر اينكه مراد از كلمه" امر" در آيه ،شان
است ،نه امر در مقابل نهي.
و كلمه" يدبر" از تدبير است ،و تدبير از ماده" دبر" است كه به معناي دنباله و عقب چيزي است ،و تدبير اين است كه
چيزي را پشت سر چيزي قرار دهي ،و يا دستوري را به دنبال ديگر قرار دهي ،و در آيه مورد بحث برگشت ميكند به اينكه
خداي تعالي وجود حوادث يكي پس از ديگري را مانند سلسله زنجيري كه پشت سرهم و متصل ما بين آسمان و زمين باشد
قرار ميدهد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرمود ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « »1و نيز
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بعضي « »1ديگر گفتهاند :كلمه" شفيع" در آيه شريفه مجازا در معناي "ناصر" استعمال شده ،و كلمه" دون" به معناي غير
است ،و جمله" من دونه" حال از ولي است ،و معناي آيه اين است كه شما ولي و ناصري غير از خدا نداريد ،اشكال اين
تفسير اين است كه بدون جهت مرتكب اين مجاز شده است.
بعضي «» 7ديگر گفتهاند :اطالق شفيع در اينجا از قبيل مشاكله تقديري است ،يعني روي فرض صحت كالم خصم ،نظير
او سخن بگويند ،و در مقام ما چون مشركين -كه آيه در مقام انذار ايشان است -در باره بتهاي خود ميگفتند اينها شفيعان
ما هستند ،و معتقد بودند كه هر يك از آنها شفيع آنان در يك قسم حاجت است ،معناي آيه اين ميشود كه بر فرض كه
معبود ،ولي و شفيع شما باشد ،ولي شما غير از خدا ولي و شفيعي نداريد.
كه معبود ،ولي و شفيع شما باشد ،ولي شما غير از خدا ولي و شفيعي نداريد.
بعضي»
ديگر گفتهاند :كلمه" دون" به معناي" عند -نزد" است ،ولي ضمير" من دونه" به عذاب بر ميگردد ،و معناي جمله اين
است كه براي شما نزد عذاب خدا ،وليي نيست ،يعني خويشاوندي كه به دردتان بخورد ،و عذاب را از شما برگرداند ،و نيز
شفيعي كه سودي به حالتان بخشد نيست.
اشكال اين تفسير اين است كه برگرداندن ضمير به عذاب زورگويي و بيدليل حرف زدن است عالوه بر اين ،اشكال ديگري
كه بر همه وجوهي كه نقل كرديم وارد است ،اين است كه صاحبان اين وجوه از اين جهت خود را به زحمت انداختهاند كه
فكر كردهاند وقتي خدا شفيع باشد آن كس كه نزد او شفاعت كند كيست؟ و خواننده عزيز متوجه شد كه با تحليلي كه
كرديم ،خداي تعالي هم شفيع است و هم شفاعت پذير.
"أَ فَال تَتَذَكَّرُونَ" -اين استفهام توبيخي است ،توبيخ بر اينكه تا كي ميخواهند متذكر
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص  .173و مجمع البيان ،ج  ،2ص .073
)(2فخر رازي ،ج  ،73ص .121
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .073
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
نشوند ،و از ادله عقول روي بگردانند ،و نفهمند كه ملك و تدبير هر دو از خداي سبحان است ،و او يگانه معبود به حق است،
و غير از او ولي و شفيعي ندارند ،و شفاعتي كه براي آلهه خود قائلند خيالي بيش نيست.
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فرمود ":إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ" «».7
"ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ" -اين جمله از اين جهت كه بعد از جمله" يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي الْأَرْضِ" قرار گرفته ،خالي از اين اشعار
نيست ،كه كلمه" يدبر" معناي تنزيل را متضمن است ،و معنايش اين است كه او تدبير امر ميكند ،در حالي كه نازل كننده
است ،و يا او نازل كننده است در حالي كه مدبر است ،از آسمان تا زمين را ،و بعيد نيست منظور از اين امر همان امري باشد
كه در آيه" فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها" « »0آمده است.
و در جمله" ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ" اشعار است به اينكه مراد از سماء مقام قربي است كه زمام همه امور بدانجا منتهي ميشود ،نه
آسمان كه به معناي جهت باال و يا ناحيهاي از نواحي عالم جسماني است ،براي اينكه قبال فرمود ":تدبير امر ميكند از
آسمان تا زمين" آن گاه
__________________________________________________
)(1هيچ چيز نيست مگر آنكه خزينههايش نزد ما است ،و ما جز به اندازه معلوم نازل نميكنيم.
سوره حجر ،آيه .71
)(2ما هر چيزي را با اندازهگيري خلق كردهايم .سوره قمر ،آيه .32
)(3پس در دو روز آسمانها را به هفت طبقه ساخت ،و در هر آسماني امرش را وحي كرد .سوره حم سجده ،آيه .17
ترجمه الميزان ،ج ،13ص021 :
فرمود ":سپس به سوي او عروج ميكند" ،پس معلوم ميشود عروج به سوي او از همان طريقي است كه از آن نازل شده،
و در آيه غير از علوي كه به تعبير سماء آمده و پاييني كه از آن به ارض تعبير كرده ،و نزول و عروج چيز ديگري نيامده پس
قهرا نزول از سماء و عروج به سوي خدا را ميفهماند كه مراد از سماء ،مقام حضور است ،كه تدبير امر از آن مقام صادر
ميشود .و يا مراد اين است كه موطن و محل تدبير امور زميني ،آسمان است ،و خدا كه محيط به هر چيز است تدبير زمين
را از آن موطن نازل ميكند ،كه البته اين معناي دوم به فهم نزديكتر است ،چون جمله" وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها" با
آن سازگارتر است.
"فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ" -معنايش چه به احتمال اول و چه دوم اين است كه خداي تعالي تدبير مذكور
را در ظرفي انجام مي دهد كه اگر با مقدار حركت و حوادث زميني تطبيق شود با هزار سال از سالهايي كه شما ساكنان زمين
ميشماريد برابر ميگردد ،چون مسلم است كه روز ،شب ،ماه و سالي كه ما ميشماريم بيشتر از عمر خود زمين نيست.
و چون مراد از سماي عالم ،قرب و حضور است ،و اين عالم از حيطه زمان بيرون است ،ناگزير مراد از آن ،ظرفي خواهد بود
كه اگر با مقدار حركت و حوادث زميني تطبيق شود هزار سال از سالهايي كه ما ميشماريم خواهد شد.
و اما اينكه اين مقدار آيا مقدار نزول و مكث و عروج است يا مقدار نزول و عروج رويهم است ،بدون مكث ،و يا مقدار هر
يك از اين دو است ،و يا تنها مقدار خود عروج است ،البته بنا بر اينكه كلمه" في يوم" قيد باشد براي" يَعْرُجُ إِلَيْهِ "به
تنهايي ،احتماالتي است كه آيه" تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ" « »1مؤيد احتمال اخير
است ،چون مدت مذكور را تنها مدت عروج معرفي ميكند.
آن گاه بنا بر فرضي كه ظرف هزار سال قيد عروج باشد ،آيا منظور از عروج ،مطلق عروج حوادث به سوي خدا است ،يا تنها
عروج آنها در روز قيامت است ،و مقدار هزار سال هم طول مدت قيامت است ،و اگر در آيه سوره معارج مقدار آن را پنجاه
هزار سال خوانده ،چون مربوط به كفار است ،تا به خاطر كفرشان مشقت بيشتري بكشند ،ممكن هم هست بگوييم مقدار
هزار سال مربوط به يكي از مواقف روز قيامت است ،و مقدار پنجاه هزار سال مقدار و طول مدت پنجاه موقف است.
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از اين هم كه بگذريم احتماالت ديگري در خصوص هزار سال است ،كه آيا تحديدي
__________________________________________________
)(1مالئكه و روح به سوي او باال ميروند در روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال است .سوره معارج ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص027 :
است حقيقي ،و يا مراد صرف زياد جلوه دادن مدت است ،هم چنان كه در آيه" يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ" « »1نيز
منظور همين است ،يعني ميخواهد بفرمايد دوست ميدارند بسيار زياد عمر كنند ،نه خصوص عدد هزار ،ليكن اين احتمال از
سياق آيه بعيد است.
به طوري كه مالحظه فرموديد آيه شريفه احتمالهاي زيادي را تحمل ميكند ،و با همه آنها ميسازد ،و ليكن از همه آنها
نزديكتر به ذهن اين است كه كلمه" في يوم" قيد باشد براي" ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ" و مراد از روز عروج امر ،يكي از پنجاه موقف
از مواقف روز قيامت باشد (و خدا داناتر است).
"ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" تفسير مفردات اين آيه گذشت ،و مناسبت اسماي سهگانه در آن ،با اين مقام
ظاهر است.
[اشاره به حقيقت حسن و بيان اينكه خلقت و حسن متالزمند (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) و زشتي و بدي ذاتي مخلوقات نيست]  .....ص : 372
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"الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ" راغب ميگويد :كلمه" حسن "عبارت است از هر چيزي كه بهجت آورد و انسان به سوي
آن رغبت كند ،و اين حالت سه قسم است ،يكي اينكه چيزي مستحسن از جهت عقل باشد ،يعني عقل آن را نيكو بداند ،دوم
اينكه از نظر هواي نفس نيكو باشد ،سوم از نظر حسي زيبا و نيكو باشد « .»7البته اين تقسيمي است براي زيبايي از نظر
ادراكات سهگانه انسان.
و حقيقت حسن عبارت است از سازگاري اجزاي هر چيز نسبت بهم ،و سازگاري همه اجزاء با غرض و غايتي كه خارج از
ذات آن است ،بنا بر اين ،زيبايي روي به معناي جور بودن و سازگار بودن اجزاي صورت از چشم و ابرو و بيني و دهان و
غيره است ،و حسن عدالت سازگاريش با غرضي است كه از اجتماع مدني منظور است ،و آن به اين است كه در جامعه هر
صاحب حقي به حق خود برسد ،و همچنين است حسن هر چيز ديگر.
دقت در خلقت اشياء كه هر يك داراي اجزايي موافق و مناسب با يكديگر است ،و اينكه مجموع آن اجزاء مجهز به وسايل
رسيدن آن موجود به كمال و سعادت خويش است ،و اينكه اين مجهز بودنش به نحوي است كه بهتر و كاملتر از آن تصور
ندارد ،اين معنا را دست ميدهد كه هر يك از موجودات في نفسه و براي خودش داراي حسني است ،كه تمامتر و
__________________________________________________
)(1هر يك از ايشان دوست ميدارد هزار سال عمر كند .سوره بقره ،آيه .23
)(2مفردات راغب ،ماده" حسن".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص020 :
كاملتر از آن براي آن موجود تصور نميشود.
و اما اينكه ميبينيم موجودي زشت و ناپسند است ،براي يكي از دو علت است ،يا براي اين است كه آن موجود داراي عنوان
عدمي است ،كه بدي و ناپسندياش مستند به آن عدم است ،مانند ظلم ظالم و زناي زناكار ،كه ظلم بدان جهت كه فعلي از
افعال است زشت نيست ،بلكه بدان جهت كه حقي را معدوم و باطل ميكند زشت است ،و زنا بدان جهت كه عمل خارجي
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است و هزاران شرايط دست بدست هم داده تا آن عمل صورت خارجي بگيرد زشت نيست ،چون صورت خارجي آن با
صورت خارجي عمل نكاح مشترك است ،بلكه زشتياش بدين جهت است كه مخالف نهي شرعي ،و يا مخالف مصلحت
اجتماعي است.
و يا براي اين است كه با موجودي ديگر مقايسهاش ميكنيم ،و از راه مقايسه است كه زشتي و بدي عارضش ميشود ،مثال
حنظل (هندوانه ابو جهل) خودش نه زشتي دارد و نه بدي ،ولي وقتي با خربزه مقايسهاش ميكنيم ،ميگوييم بد است ،و يا
مثال خار كه در مقايسه با گل زشت و بد ميشود ،و عقرب كه در مقايسه با انسان زشت و بد ميگردد ،بدي و زشتي ذاتي
آنها نيست ،بلكه با مقايسهاش به چيز ديگر و سپس قياسش با طبيعت خودمان ميگوييم بد و ناگوار و زشت است ،كه اين
زشتي و بدي نيز در حقيقت به همان زشتي به معناي اول بر ميگردد .پس به هر حال هيچ موجودي بدان جهت كه موجود
و مخلوق است متصف به بدي نميشود ،به دليل اينكه خداي تعالي خلقت هر موجودي را نيكو خوانده و فرموده ":الَّذِي
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ -خدايي كه هر چيزي را نيكو خلق كرده" ،كه اگر اين فرمايش خدا را با فرمايش ديگرش كه
فرموده ":اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" « »1ضميمه كنيم ،اين نتيجه به دست ميآيد كه اوال خلقت مالزم با حسن است ،پس هر
مخلوقي بدان جهت كه مخلوق است حسن و نيكو است.
و ثانيا هر زشت و بدي كه تصور كنيم مخلوق خدا نيست ،البته بدي و زشتياش مخلوق نيست ،نه خودش ،كه توضيحش
گذشت .پس معصيت و نافرماني و گناهان از آن جهت كه گناه و زشت و بدند مخلوق خدا نيستند ،و بديها همه از ناحيه
قياس پديد ميآيد.

"وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ" مراد از انسان فرد فرد آدميان نيست ،تا بگويي خلقت فرد فرد از گل نبوده ،بلكه مراد
__________________________________________________
)(1خدا آفريدگار همه چيز است .سوره زمر ،آيه . [.....]37
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
نوع آدمي است ،ميخواهد بفرمايد :مبدأ پيدايش اين نوع گل بوده ،كه همه افراد منتهي به وي ميشوند ،و خالصه تمامي
افراد اين نوع از فردي پديد آمدهاند كه او از گل خلق شده ،چون فرزندانش از راه تناسل و تولد از پدر و مادر پديد آمدهاند و
مراد از آن فردي كه از گل خلق شده آدم و حوا (ع) است.
دليل گفتار ما اين است كه دنبال جمله مورد بحث ميفرمايد ":ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ" ،يعني سپس نسل او
را از آبي بي مقدار خلق كرد ،و اين تعبير ميفهماند كه منظور از مبدأ خلقت انسان ،همان اولين فردي است كه از گل خلق
شده ،نه فرد فرد انسانها ،كه از آبي بي مقدار خلق شدهاند ،تا معنا چنين شود كه خدا ابتداي انسانهاي مخلوق از آب بي
مقدار را ،از گل قرار داد .زيرا اگر مراد اين بود جا داشت بفرمايد ":ثم جعله سالله من ماء مهين -سپس همان انسان را
سالله و خالصهاي كرد از آبي خوار و بي مقدار" ،و ديگر حاجت به ذكر نسل نبود ،چون كلمه نسل به معناي والدت و جدا
شدن فرزند از پدر و مادر است ،و مقابله بين" بدء خلق" و بين "نسل" به خوبي ميفهماند كه مراد از انسان نوع است ،كه
ابتداي خلقتش از گل ،و نسلش از آب مهين است (دقت بفرماييد).
"ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ" -كلمه" ساللة" بطوري كه در مجمع البيان گفته »«1برگزيده و خالصهاي
است كه از چيزي ديگر گرفته شود ،و نطفه مرد را ساللة گفتهاند ،چون از صلب او گرفته ميشود .و كلمه" مهين" از"
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[مراد از انسان در جمله ":وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ"]  .....ص 373 :
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[سخن كفار در مقام استبعاد معاد ،و جواب به آن]  .....ص 375 :

"وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ" اين آيه ،دليل منكرين قيامت را نقل ميكند،
كه جز استبعاد اساسي ندارد ،مراد از گم شدن در زمين به قول بعضي « »7از مفسرين ضايع شدن و ناپديد شدن است ،هم
چنان كه ميگويند ":ضلت النعمة" يعني نعمت ضايع گشت ،بعضي « »0ديگر گفتهاند ":به معناي غايب و گم شدن است"
و به هر حال ،مراد كفار اين است كه آيا وقتي مرديم ،و اجزاي بدنمان متالشي گشت ،و خاكش در زمين گم شد ،به طوري
كه ديگر اجزاي بدنمان از يكديگر تميز داده نشد ،و چيزي از ما باقي نماند كه دوباره خلق شويم ،آيا دوباره خلق ميشويم و
به همان صورت اول كه داشتيم بر ميگرديم؟
و معلوم است كه استفهامشان انكاري است ،و مرادشان از خلقت جديد همان مساله بعث و معاد است.
جمله "بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ" اعراض از سخن ايشان است ،كه ميگفتند ":آيا اگر در زمين گم شويم  "...گويا فرموده:
كفار منكر خلقت جديد و قدرت ما بر آن نيستند ،و بهانه ديگري هم ندارند ،بلكه تنها علت اين انكارشان اين است كه رجوع
به سوي ما و لقاي ما را منكرند .و چون برگشت كالمشان به اين معنا بوده ،پاسخشان را طوري داده كه داللت به
__________________________________________________
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هون" است كه به معناي ضعف و حقارت است .و كلمه" ثم" بعديت زماني را ميرساند ،و معناي جمله اين است كه:
خداوند سپس والدت انسان را از طريق جدا شدن و والدت از خالصهاي از آبي ضعيف يا حقير قرار داد.
"ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ"" تسويه" به معناي تصوير و هم تتميم عمل است .و در جمله" نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ" استعاره
و كنايهگويي شده است ،يعني روح تشبيه شده به دم زدن و نفسي كه آدمي ميكشد و بر ميگرداند ،و احيانا آن را در غير
خود ميدمد و اضافه كلمه روح به ضميري كه به خدا بر ميگردد اضافه تشريفي است ،و معنايش" ثم نفخ فيه من روح
شريف و منسوب اليه" ميباشد ،يعني سپس خدا از روحي شريف و منسوب به خودش در او دميد.
"وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ" در اين جمله به نعمت ادراكهاي حسي ،يعني چشم و گوش ،و
ادراكهاي فكري يعني
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .072
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
قلب منت نهاده است ،كه هم ادراكهاي جزئي و خيالي را شامل ميشود ،و هم كلي و عقلي را.
"قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ" -يعني شكر ميگزاريد ،اما بسيار اندك ،و اين خود اعتراضي است كه به جاي توبيخ و سرزنش به كار
رفته ،بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :جمله حاليه است ،و معناي آن اين است كه خدا براي شما چشم و گوش قرار داد ،در
حالي كه شما كم شكر ميگزاريد و به هر حال چه به گفته ما و چه به گفته آن مفسر ،آيه شريفه در سياق گاليه و توبيخ
است ،و ميخواهد بدين وسيله مردم را به شكر وا بدارد.
قبل از آيه مورد بحث انسان غايب فرض شده بود ،و دربارهاش ميفرمود ":سپس او را تكميل كرد ،و از روح خود در او
دميد" و در جمله مورد بحث ناگهان روي سخن متوجه انسان شده ،ميفرمايد ":و برايتان چشم ،گوش و دل قرار داد" اين
التفات از غيبت به خطاب جمع ،براي اين است كه انعام الهي را كه شامل همه هست ،تسجيل كند ،تا به شكر خدا وادار
شوند ،چون مردم در اين باره يا قاصرند و يا مقصر.
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[بيان اينكه مرگ انسان نابودي او نيست با توضيحي راجع به تجرد نفس]  .....ص 377 :
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)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .072
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .173
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .072
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
رجوع كند ،و آن اين است كه ":قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ".
"قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" كلمه" توفي" به معناي اين است كه چيزي را به طور
كامل دريافت كني ،مانند توفي حق ،و توفي قرض از بدهكار ،كه معنايش تا دينار آخر حق و طلب را گرفتن است.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :معناي "مَلَكُ الْمَوْتِ موكل به شماست" اين است كه موكل به ميراندن و قبض روح
شماست ،ولي آيه شريفه مطلق است ،و ظاهر اطالقش اين است كه موكل بر اعم از ميراندن باشد.
و اگر در اين آيه قبض روح و توفي را به ملك الموت و در آيه" اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها" « »7به خدا نسبت داده ،و
در آيه" حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا" « »0به فرستادگان ،و در آيه" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ"
« »3به مالئكه نسبت داده ،به خاطر اختالف مراتب اسباب است ،سبب نزديكتر به ميت مالئكه هستند ،كه از طرف ملك
الموت فرستاده ميشوند ،و سبب دورتر از آنان خود ملك الموت است ،كه ما فوق آنان است ،و امر خداي تعالي را نخست او
اجراء ميكند ،و به ايشان دستور ميدهد ،خداي تعالي هم ما فوق همه آنان و محيط بر آنان ،سبب اعالي ميراندن و مسبب
االسباب است ،و اگر بخواهيم اين جريان را با مثلي مجسم سازيم ،نظير عمل كتابت است كه هم به قلم نسبت ميدهيم و
ميگوييم قلم خوب مينويسد ،و هم به دست و انگشتان نسبت ميدهيم و ميگوييم دست فالني به نوشتن روان است ،و
هم به انسان نسبت ميدهيم و ميگوييم فالني خوب مينويسد.
"ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" -اين رجوع همان است كه در آيه قبلي از آن به لقاي خدا تعبير كرده بود ،و موطن و جاي آن روز
قيامت است ،كه بايد بعد از توفي و مردن انجام شود ،و براي فهماندن اين بعديت تعبير به" ثم" كرد ،كه تراخي و بعديت را
ميرساند.
و به هر تقدير اين آيه پاسخي است از احتجاج كفار كه ميگفتند ما بعد از مردن در زمين گم ميشويم ،و ميخواستند اين
حرف را دليل بر نبودن معاد بگيرند ،و معلوم است كه صرف اين كه ملك الموت انسانها را ميميراند جواب از دليل ايشان
نميشود ،باقي ميماند
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .072
)(2خدا جانها را هنگام مردنش ميگيرد .سوره زمر ،آيه .37
)(3تا آنكه مرگ يكيشان برسد فرستادگان ما او را ميميرانند .سوره انعام ،آيه .37
)(4آنان كه در حالي مالئكه قبض روحشان ميكند كه ستمگر به خويشند .سوره نحل ،آيه .72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
جمله" ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" و اين هم ادعايي است بي دليل ،در مقابل ادعاي با دليل كفار،
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و كالم الهي منزه از اين گونه احتجاج است.
لذا مي گوييم خداي تعالي به رسول گرامي خود دستور داده كه در پاسخ از استبعاد ايشان به ايشان بگو كه حقيقت مرگ
بطالن و نابود شدن انسان نيست ،و شما انسانها در زمين گم نميشويد ،بلكه ملك الموت شما را بدون اينكه چيزي از شما
كم شود ،بطور كامل ميگيرد( ،چون گفتيم كلمه توفي گرفتن بطور كامل را ميرساند) ،و ارواح شما را از بدنهايتان بيرون
ميكشد ،به اين معنا كه عالقه شما را از بدنهايتان قطع ميكند.
و چون تمام حقيقت شما ارواح شماست ،پس شما يعني همان كسي كه كلمه" شما" خطاب به او است( ،و يك عمر
ميگفتيد من و شما) ،بعد از مردن هم محفوظ و زندهايد ،و چيزي از شما گم نميشود ،آنچه گم ميشود و از حالي به حالي
تغيير مييابد ،و از اول خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغيير بود ،بدنهاي شما بود نه شما ،و شما بعد از مردن بدنها
محفوظ ميمانيد ،تا به سوي پروردگارتان مبعوث گشته و دوباره به بدنهايتان برگرديد «».1
با اين بيان دليل كفار بر نبودن معاد به كلي باطل ميشود ،چه دليل آنان را طوري تقرير كنيم كه تنها استبعاد باشد ،و يا
طوري تقرير كنيم كه به صورت برهاني فلسفي در آيد ،يعني بگوييم :بدن بعد از متالشي شدن شخصيتش نيز نابود ميشود،
يعني آن خصوصياتي كه به خاطر آن ،اين بدن زيد فرزند عمرو بود از بين ميرود ،و اگر بخواهد دوباره موجود شود اعاده
معدوم الزم ميآيد ،و آن هم محال است.
اين صورت برهاني سخن كفار است ،و آيه شريفه آن را باطل ميكند ،چون گفتيم حقيقت انسان عبارت است از جان و روح
و نفس او ،كه با كلمه" من -تو" از آن حكايت ميكنيم ،و روح آدمي غير از بدن اوست ،و بدن در وجودش و شخصيتش
تابع روح است ،و روح با مردن متالشي نميشود و معدوم نميگردد ،بلكه در حيطه قدرت خداي تعالي محفوظ است ،تا
روزي كه اجازه بازگشت به بدن يافته و به سوي پروردگارش براي حساب و جزاء بر گردد ،و با همان خصوصياتي كه خداي
سبحان از آن خبر داده مبعوث شود.
__________________________________________________
)(1هم چنان كه اگر ديده باشيد كرم معروف به خاكشير كه در لجنزارها پيدا ميشود بعد از آنكه رشد كرد و به حد بلوغ
رسيد دهان خود را روي آب باز نموده و خود به صورت پشهاي از جلد قبلي يعني قالب كرمي در آمده به فضايي وسيعتر از
لجنزار و پاكتر از آن پرواز ميكند با اين تفاوت كه روح در بدن آدمي و محدود به آن نيست بلكه متعلق و وابسته به آن
است( .مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
پس از آنچه گذشت دو مطلب روشن گرديد ،اول اينكه آيه" قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ "...متصل است به آيه" أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ
 ،"...و پاسخي است كه اشكال كفار را باطل ،و شبهه آنان را در باره معاد دفع ميكند.
ليكن بعضي از مفسرين كه كلمه" توفي" را به معناي مطلق ميراندن گرفتهاند ،و متوجه نكتهاي كه در اين تعبير هست
نشدهاند و در تفسير آيه دچار اشكال شده ،و در توجيه اتصال آن به آيه قبل دست و پا كردهاند ،و توجيهي كردهاند كه عقل
سليم پذيراي آن نيست و آن را نميپسندد «».1
نكته دوم اينكه اين آيه از روشنترين آيات قرآني است كه داللت بر تجرد نفس ميكند و ميفهماند كه نفس غير از بدن
است ،نه جزو آن است ،و نه حالي از حاالت آن.
"وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ"" نكس رؤس" به
معناي سر به پايين انداختن است و مراد از مجرمين -به قرينه ذيل آيه -خصوص منكرين معاد است ،و به همين جهت الم
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در آن خالي از معناي عهد نيست ،در نتيجه اين معنا را به آيه ميدهد كه :اگر ببيني مجرمين مذكور و معهود را ،كه منكر
معاد بودند و ميگفتند ":أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ  ،"...چگونه سر به پايين انداختهاند...
و اگر از قيامت تعبير كرد به" عِنْدَ رَبِّهِمْ -نزد پروردگارشان" ،به اين منظور است كه در مقابل جمله قبلي يعني جمله" بَلْ
هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ" قرار گيرد ،و چنين معنا دهد:
همانهايي كه به لقاي پروردگارشان كافر بودند ،در موقفي از لقاي پروردگارشان قرار خواهند گرفت ،كه ديگر نتوانند لقاء را
انكار كنند.
و اينكه ميگويند :پروردگارا ديديم و شنيديم ،پس ما را برگردان كه عمل صالح كنيم ،زيرا داراي ايمان و يقين شدهايم ،به
خاطر اين است كه در آن روز حق برايشان آشكارا گشته ،و اين معنا منكشف ميشود كه نجات تنها در ايمان و عمل صالح
است ،ايمان برايشان حاصل شده ،درخواست رجوع ميكنند تا عمل صالح را نيز تامين نمايند ،تا سبب نجاتشان كه گفتيم دو
جزء است تمام و كامل بشود.
و معناي آيه اين است كه چه ميشد كه همين مجرمين منكر لقاء اللَّه را ميديدي ،كه چگونه سرها نزد پروردگارشان بزير
افكنده و در موقفي از لقاء اللَّه قرار گرفتهاند ،كه موقف خواري و ذلت و پشيماني است ،ميگويند :پروردگارا با دو چشم خود
ديديم و با دو گوشمان
__________________________________________________
)(1فخر رازي ،ج  ،73ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
حق را شنيديم و تسليم شديم ،پس ما را برگردان تا عمل صالح هم انجام بدهيم ،چون يقين برايمان حاصل شد.
و خالصه معنا اين است كه تو امروز آنان را ميبيني كه منكر لقاي خدايند ،اگر فردايشان را ببيني خواهي ديد كه خواري و
ذلت از هر سو احاطهشان كرده و سرها از شرم به زير افكندهاند ،و به آنچه امروز منكرش هستند اعتراف ميكنند ،و
درخواست مينمايند كه بدين جا برگردند ،ولي هرگز برنخواهند گشت.
"وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها  ...وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" يعني اگر ميخواستيم به هر كس چه مؤمن و چه كافر هدايتش را
ارزاني بداريم ،يعني آن هدايتي كه مخصوص و مناسب شخص اوست بدهيم ميداديم.
البته منظور اين نيست كه همه را مجبور به هدايت كنيم ،بلكه منظور اين است كه كافران را نيز مانند مؤمنين هدايت
ميكنيم ،تا به اختيار و اراده خود داراي هدايت شوند ،همانطور كه مؤمنين با اختيار و اراده خود داراي هدايت شدند ،چون اگر
پاي جبر در ميان آيد تكليف در دنيا و جزاء در آخرت به كلي باطل ميشود.
"وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" -يعني ليكن اينطور نخواستيم ،چون در اين ميان قضايي
است كه از سابق از ناحيه من رانده شده ،قضايي حتمي ،و آن اين است كه جهنم را از جن و انس پر كنم.
و اين قضاي حتمي سابق ،همان است كه بعد از امتناع ابليس از سجده بر آدم ،و سوگندش كه گفت ":فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" « »1فرموده:
"فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ" «».7
و الزمه اين قضاء اين است كه به خاطر ظلمشان و فسقشان و خروجشان از زي عبوديت هدايتشان نكند ،هم چنان كه باز
خودش فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" « »0و نيز فرموده ":وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ" « ،»3و نيز آياتي
ديگر.
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بحث روايتي [ (رواياتي در باره توفي ملك الموت و  ..... ])...ص 381 :

در الدر المنثور است كه نحاس ،از ابن عباس ،روايت كرده كه گفت :سوره سجده در مكه نازل شده ،مگر سه آيه آن كه از
آيه" أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً "شروع شده است «».1
و نيز در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور ،و ابن ابي شيبه از علي (ع) روايت كردهاند كه گفت :عزائم (سجدههاي واجب
قرآن )چهار است "،الم تنزيل ،حم تنزيل ،نجم ،اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" «».7
و در كتاب خصال از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :عزائم چهار است "،اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ،نجم ،تنزيل
سجده ،حم سجده" «».0
باز در الدر المنثور است كه احمد ،و طبراني ،از شريد بن سويد ،روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) مردي را ديد كه
دامن خود را بلند گرفته ،به وي
__________________________________________________
(1و )7الدر المنثور ،ج  ،3ص  123و .121
)(3الخصال ،ج  ،1ص  ،737ح .173
ترجمه الميزان ،ج ،13ص021 :
فرمود دامنت را جمع كن ،عرضه داشت :يا رسول اللَّه (ص) من مبتال به كژي پايم ،دامن خود بلند كردهام كه پيدا نباشد.
فرمود :دامنت را جمع كن كه تمامي خلقهاي خدا نيكو است «».1
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__________________________________________________
)(1پس به عزتت سوگند كه همگي را گمراه ميكنم مگر بعضي از بندگانت كه مخلص باشند.
سوره ص ،آيه  27و .20
)(2و اين قضاء را بطور حتم راند ،كه پيروان ابليس را در عذاب جاودان در آورد .سوره ص ،آيه .23
)(3بدرستي كه خدا مردم ستمكار را هدايت نميكند .سوره مائده ،آيه .31
)(4سوره توبه ،آيه . [.....]23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
"فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّا نَسِيناكُمْ"...
اين جمله تفريع و نتيجهگيري از جمله" وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي" است ،يعني چون چنين قضايي رانده شده ،پس بچشيد  ...و
كلمه" نسيان" به معناي محو شدن صورت ذهني چيزي است از مركز و نيروي ذاكره ،و گاهي كنايه ميشود از بي اعتنايي
به امري مهم ،و همين معناي كنايي مورد نظر آيه است.
و معناي آيه اين است كه وقتي قضاي حتمي رانده شده كه پيروان ابليس عذاب را بچشند ،پس شما نيز عذاب را بچشيد ،به
خاطر اينكه به لقاي چنين روزي بي اعتنايي كرديد ،آن قدر كه حتي آن را انكار نموديد و عمل صالحي انجام نداديد ،كه
امروز پاداش نيكي بگيريد ،چون ما نيز امروز به آنچه براي شما مهم است يعني به سعادت و نجات شما بياعتناييم.
جمله" وَ ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" تاكيد و توضيح همان بيان سابق است ،و ميفهماند چشيدن عذاب كه شما را
بدان مامور نموديم ،چشيدن عذاب دائمي است ،و بياعتناييتان به لقاي امروز (آخرت) ،همان اعمال زشتي است كه
ميكرديد.
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و در كتاب فقيه آمده كه شخصي از امام صادق (ع )از كالم خداي عز و جل پرسيد ،كه ميفرمايد ":اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ
مَوْتِها" « »7و در جاي ديگر ميفرمايد ":قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ" « ،»0و در جاي ديگر ميفرمايد":
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ" « »3و نيز جاي ديگر ميفرمايد ":الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ" « »3و جاي
ديگر ميفرمايد ":تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا" « ،»3و نيز ميفرمايد ":وَ لَوْ تَري إِذْ يَتَوَفَّي الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَالئِكَةُ" « »2با اينكه در يك
ساعت در دنيا هزاران نفر كه عددشان را جز خدا كسي نميداند ميميرند ،اين چگونه ممكن است كه مالئكه ،و يا ملك
الموت در آن واحد به قبض روح همه اينها برسد؟
امام (ع) در جواب فرمود :خداي تبارك و تعالي براي ملك الموت كاركنان و ياوراني از مالئكه قرار داده ،كه او نسبت به آن
اعوان به منزله فرمانده است ،و هر يك را به ماموريتي ميفرستد ،پس هم مالئكه قبض روح ميكنند ،و هم خود ملك
الموت ،آن گاه خدا آن ارواح را از ملك الموت ميگيرد «».2
و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم ،و ابو الشيخ ،از ابي جعفر محمد بن علي روايت كردهاند كه فرمود :رسول خدا (ص)
به مردي از انصار وارد شد تا او را عيادت كند ،ديد كه ملك الموت باالي سر وي نشسته ،پرسيد اي ملك الموت نسبت به
رفيق ما مدارا كن ،كه او مردي با ايمان است ،ملك الموت عرضه داشت :اي محمد (ص) مژده كه من نسبت به هر مؤمني
مدارا ميكنم.
اي محمد (ص) بدان كه من بعد از آن كه روح آدميان را
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .127
)(2سوره زمر ،آيه .37
)(3سوره سجده ،آيه .11
)(4سوره نحل ،آيه .07
)(5سوره نحل ،آيه .72
)(6سوره انعام ،آيه .31
)(7سوره انفال ،آيه .33
)(8من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص .27
ترجمه الميزان ،ج ،13ص027 :
قبض ميكنم ،لحظهاي گوشه خانه ميايستم ،و ميگويم به خدا سوگند كه من هيچ گناهي ندارم ،چون مامورم ،و من بار
ديگر ،و بار ديگر به اين خانواده بر ميگردم ،الحذر الحذر ،و خداي تعالي هيچ اهل بيتي و كلوخي و مويي و كركي در
خشكي و دريا خلق نكرده ،مگر آنكه من در هر شبانه روز پنج نوبت آنها را از نظر ميگذرانم.
حتي من به صغير آنان و كبيرشان از خودشان آشناترم ،و به خدا سوگند اي محمد من قادر نيستم كه حتي جان يك پشه را
قبض كنم ،مگر وقتي كه خداي تعالي مرا دستور قبض آن را بدهد «».1
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها" معصوم (ع) فرمود :يعني اگر بخواهيم همه را معصوم از گناه
كنيم ،ميتوانيم «».7
مؤلف :مقام عصمت منافاتي با اختيار ندارد ،و به همين جهت بين مضمون اين روايت و آنچه در تفسير آيه گفتيم منافاتي
نيست.
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در تفسير سوره نساء گفتاري در اين معنا گذشت ،و گفتار ما در اينجا به منزله تكميل همان بحث است ،در آنجا گفتيم كه
آيات كريمه قرآن ظاهر قريب به صريح است در اينكه بشر موجود امروزي -كه ما افرادي از ايشانيم ،-از طريق تناسل
منتهي ميشوند به يك زن و شوهر معين ،كه قرآن نام آن شوهر را آدم معرفي كرده ،و نيز صريح است در اينكه اين اولين
فرد بشر و همسرش از هيچ پدر و مادري متولد نشدهاند ،بلكه از خاك يا گل يا اليه يا زمين ،به اختالف تعبيرات قرآن-
خلق شدهاند.
اين آن معنايي است كه آيات با ظهور قوي خود ،آن را افاده ميكنند ،چيزي كه هست ظهور آيات در اين معنا به حد
صراحت نميرسد ،و نص در اين معنا نيست ،تا نشود آن را تاويل كرد ،از سوي ديگر ،مساله از ضروريات دين هم نيست ،تا
منكر آن مرتد از دين باشد ،بله ممكن است اين معنا را از ضروريات قرآن دانست ،كه نسل حاضر بشر منتهي به مردي به
نام آدم است.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .123
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص020 :
و اما آدم كيست؟ آيا مقصود از اين كلمه ،آدم نوعي است؟ يعني طبيعت انسانيت كه در همه افراد وجود دارد؟ و يا عده
معدودي از افراد بشر است كه ريشههاي انسانهاي امروز بودهاند؟ و يا فردي از جنس انسان است كه نامش آدم است؟،
معلوم نيست.
و بنا بر اينكه فردي از نوع انسان باشد آيا اين فرد متولد از نوعي ديگر از حيوانات مثال ميمون بوده ،و از طريق تطور انواع و
پيدايش فردي كاملتر از فردي كامل ،و فردي كامل از فردي ناقص ،و همچنين ناقصي از ناقصتر ،بوجود آمده؟
يا آنكه فرد نامبرده انساني كامل و داراي كمال فكر بوده ،كه از يك جفت انسان غير كامل و غير مجهز به جهاز تعقل،
متولد شده است ،و مبدأ ظهور و پيدايش نوع انسانهاي مجهز به تعقل و قابل تكليف شده؟
كه بشر موجود در عصر حاضر نوع كاملي از انسان باشد كه هر فرد آن منتهي شود به انسان اول ،كه او نيز فردي كامل بوده
به نام آدم ،كه او از طريق تطور از نوع ديگري از انسان متولد شده ،كه آن نوع ناقص و فاقد عقل بوده ،و همچنين آن نوع
نيز منتهي شود به نوعي ديگر ،و اين سير قهقري در انواع حيوانات ادامه داشته باشد ،تا در آخر منتهي شود به بسيطترين و
سادهترين حيوان ،كه از هر حيوان ديگر ناقصتر باشد.
و به عكس اگر از آن حيوان ناقص و ساده شروع كنيم ،ال يزال از ناقصي به كاملي ،و از كاملي به كاملتري برسيم ،تا
منتهي شويم به انسان ،اما انسان بدون تعقل ،و سپس از آن حيوان منتقل شويم به انسان كامل ،كه تمامي اين انواع همه
در يك سلسله قرار داشته ،و بهم متصل و از يكدگر متولد شده باشند ،بطوري كه آن حيوان سادهاي كه گفتيم ،جد اعالي
انسان امروزي باشد.
و يا آنكه سلسله توالد و تناسلي كه فعال در بين ما انسانها هست ،پس از رسيدن به آدم و همسرش منقطع شود ،و آدم و
همسرش از زمين تكون يافته باشند ،و از مادر و پدري متولد نشده باشند ،هيچ يك از اين چند صورت ضروري دين اسالم و
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قرآن كريم نيست.
و به هر تقدير ظاهر آيات قرآني همين صورت اخير است ،يعني از ظاهر قرآن بر ميآيد كه نسل حاضر بشر منتهي به آدم و
همسرش ميشود ،و آدم و همسرش از پدر و مادري متولد نشده ،بلكه از زمين تكون يافتهاند.
چيزي كه هست آيات قرآني بيان نكرده كه چگونه آدم از زمين خلق شد ،آيا در خلقت او علل و عوامل خارق العاده دست
داشته؟ و آيا خلقتش به تكوين الهي آني بوده ،بدون اينكه مدتي طول كشيده باشد پس جسد ساخته شده از گل ،مبدل به
بدني معمولي و عادي و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
داراي روح انساني شده؟ و يا آنكه در زمانهايي طوالني اين دگرگوني صورت گرفته ،و استعدادهايي يكي پس از ديگري در
او تبدل يافته ،و نيز صورتهايي يكي پس از ديگري به خود گرفته ،تا آنكه استعدادش براي گرفتن روح انساني به حد كمال
رسيده ،آن گاه آن روح در او دميده شده است ،و كوتاه سخن نظير نطفه در رحم علل و شرايطي يكي پس از ديگري در او
اثر كرده است؟ هيچ يك از اين احتماالت در قرآن كريم نيامده.
تنها روشنترين آيهاي كه در باره خلقت آدم در قرآن ديده ميشود آيه" إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ
ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »1است ،چون اين آيه شريفه در پاسخ از احتجاج مسيحيان بر پسر بدون عيسي براي خدا نازل
شده ،مسيحيان احتجاج ميكردند به اينكه او بدون پدري از جنس انساني ،به دنيا آمده ،و حال آنكه هر كس به دنيا بيايد از
پدري متولد ميشود ،پس پدر عيسي بايد خدا باشد ،آيه شريفه در پاسخ آنان ميفرمايد :صفت عيسي (ع) مانند صفت آدم
است ،كه خداي تعالي او را از خاك زمين خلق كرد ،بدون اينكه پدري داشته باشد ،كه از نطفه او متولد شود ،پس چرا
مسيحيان نميگويند آدم پسر خدا است.
و اگر مراد از خلقت از خاك ،منتهي شدن خلقت آدم به خاك باشد ،همانطور كه همه جانداران متولد از نطفه نيز خلقتشان
منتهي به زمين ميشود ،در اين صورت معناي آيه چنين ميشود كه :صفت عيسي كه پدر ندارد مانند صفت آدم است كه
خلقتش منتهي به خاك ميشود ،هم چنان كه همه مردم نيز چنينند.
و معلوم است كه در اين صورت ديگر آدم خصوصيتي ندارد ،تا به خاطر آن عيساي بدون پدر را با وي مقايسه كنند ،و در
نتيجه آيه شريفه بي معنا ميشود ،يعني احتجاج عليه نصاري و پاسخ به دليل آنان نميشود.
با اين بيان روشن ميگردد كه تمامي آيات قرآني كه از خلقت آدم از تراب ،و يا گل يا امثال آن خبر ميدهد ،همه بر مدعاي
ما داللت ميكند ،يعني ميفهماند كه خلقت او آني ،و بدون گذشت زمان ،و بدون پدر و مادر بوده ،و گرنه همانطور كه
گفتيم ديگر براي آدم خصوصيتي نميماند ،كه تنها خلقت او را به رخ ما بكشد ،و بفرمايد من او را از خاك يا گل خلق
كردهام ،چون در اين صورت تمامي حيوانات و انسانها نيز خلقتشان به گل و خاك منتهي ميشود.
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
پس اگر فرموده ":إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ" « »1و يا ميفرمايد ":وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ" «».7
همه داللت دارد بر اينكه خلقت آدم با خلقت ساير افراد بشر و ساير جانداران فرق داشته است.
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و اما اينكه بعضي « »0گفتهاند :مراد از آدم ،آدم نوعي ،يعني جنس و طبيعت انسان خارجي است ،كه در همه افراد هست ،نه
آدم شخصي ،و مراد از اينكه افراد انسان بني آدم هستند اين است كه افراد اين نوع زياد شده چون قيود زيادي منضم به آن
گشته ،و داستان داخل شدن آدم در بهشت ،و سپس بيرون شدنش به اغواي شيطان ،و نافرماني كردن او ،يك تمثيل تخيلي
است ،تا بفهماند اين نوع از جانداران في نفسه چه مكانتي دارد ،و چقدر مقرب درگاه خدا است ،و وقتي دنبال هواي نفس را
ميگيرد ،و ابليس را اطاعت ميكند ،تا چه پايه پايين ميآيد.
سخني است كه با آيه سابق و ظواهر بسياري از آيات قرآني نميسازد ،از قبيل آيه" الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ
مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً" «».3
چون اگر مراد از نفس واحد (يك تن) آدم نوعي باشد ،ديگر محلي براي فرض همسر براي او باقي نميماند ،و از قبيل اين
آيه است ،آياتي كه ميرساند خدا او و همسرش را در بهشت داخل كرد ،و آن دو با خوردن از آن درخت ،خدا را نافرماني
كردند.
و به هر حال بايد ببينيم منشا اين كه گفتهاند مراد ،آدم نوعي است ،چيست؟ اصل اين حرف ناشي از اعتقاد به قديم بودن
زمين ،و انواع موجودات اصلي آن ،و از آن جمله انسان است ،كه قهرا افراد اين انواع اصلي ،از دو طرف گذشته و آينده غير
متناهي خواهند بود ،يعني از ازل انسانها بودهاند ،و تا ابد نيز خواهند بود ،و اصول علمي اين دعوي را بطور قطع باطل
ميكند.
و اما اينكه بعضي گفتهاند :نسل حاضر بشر منتهي ميشود به چند تن انسان ،كه هر يك داراي رنگ مخصوصي بودهاند،
يكي سرخ پوست ،ديگري زرد پوست ،سومي سفيد
__________________________________________________
)(1من يك فرد بشر را از گل آفريدم .سوره ص ،آيه . [.....]21
)(2خلقت انسان را از گل آغاز كرد .سوره سجده ،آيه .2
)(3روح المعاني ،ج  ،71ص .170
)(4او كسي است كه شما را از يك تن خلق كرد ،و همسر آن يك تن را نيز از خود او قرار داد ،و از آن دو تن مردان و زنان
بسياري منتشر كرد .سوره نساء ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
پوست ،چهارمي سياه پوست ،و چهار نژاد فعلي بشر منتهي ميشود به چهار زن و شوهر ،و يا آنكه بعضي از اين نژادها
قديمي ،و بعضي ديگر بعدها پيدا شدهاند ،مانند نژاد سرخ و زرد ،كه در آمريكا و استراليا پديد آمدهاند.
اين سخن نيز باطل است ،براي اينكه تمامي آيات قرآني كه متعرض آغاز خلقت بشر است ،نسل بشر حاضر را منتهي به
يك زن و شوهر ميداند ،حال چه اينكه مراد از آدم را ،آدم شخصي بگيريم ،و چه آدم نوعي و طبيعت آدم ،و اما چهار زن و
شوهر فرضيهاي است كه به هيچ وجه آيات قرآني با آن نميسازد.
عالوه بر اين ،چهار جفت بودن كه مبدأ پيدايش چهار نژاد بشر ميباشد ،مبني بر اين است كه اين چهار نژاد سفيد و سياه و
سرخ و زرد با هم تباين داشته باشند ،و چهار نوع جداگانه باشند ،تا مثال نژاد سياه منتهي به منشاي شود غير منشا و مبدأ
پيدايش نژاد سفيد و همچنين آن دو نژاد ديگر .و يا قارههاي زمين از ازل از يكديگر جدا بوده باشند ،و جداييشان هرگز
مسبوق به عدم نبوده باشد ،و بطالن اين نيز مانند فرضيههاي باال در امروز روشن ،و بلكه نزديك به بديهي شده است.
و اما اين فرضيه كه كسي بگويد :نسل حاضر بشر منتهي ميشود به يك جفت و يا چند جفت انسان ،كه اين جفتها از يك
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نوع حيوان ديگر جدا شدهاند ،كه آن حيوان از ساير حيوانات به مرز انسانيت نزديكتر بوده ،مانند ميمون ،همانطور كه گاهي
از فردي كامل فردي كاملتر و نابغه پديد ميآيد ،كه اين تطور را در اصطالح صاحبان فرضيه جهش ميگويند ،نيز با آيات
قرآن نميسازد.
براي اينكه آياتي كه در سابق ذكر كرديم ،صريح در اين بودند كه مبدأ پيدايش نسل انسان يك جفت انسان بوده ،كه خود
آن دو ،نسل كسي نبودهاند ،و از هيچ جانداري متولد نشدند.
عالوه بر اين ،دليل علمي هم كه بر مدعاي خود اقامه كردهاند از اثبات آن قاصر است ،كه به زودي در پاسخ به فرضيه
بعدي به قصور آن اشاره ميكنيم.
فرضيه ديگر اين است كه نسل حاضر منتهي ميشود به يك جفت انسان مثل خود ،يعني كامل و داراي عقل ،كه آن يك
جفت با جهش و تطور از نوعي ديگر از انسان كه از نظر ظاهر انسان بودند ،ولي فاقد كمال فكري بودند ،پيدا شده ،آن گاه
به حكم تنازع در بقاء ،و انتخاب اصلح ،نسل تكامل نيافته منقرض شد ،و دو نفر انسان تكامل يافته باقي ماند ،كه نسل
حاضر از آن دو فرد تكامل يافته است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
اين فرضيه نيز با آيات قرآني سازگار نيست ،و نميشود آن را تحميل بر قرآن كرد ،چون آيه "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ
آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" ،به همان بياني كه گذشت ،و نيز آيات ديگري كه همين معنا را ميرساند ،آن را
باطل ميداند.
عالوه بر اين ،اين گفتار صرف فرضيهاي بيش نيست ،و ادلهاي كه براي اثبات آن اقامه كردهاند ،از اثباتش قاصر است ،و
شواهدي است كه ماخوذ ميباشد از تشريح تطبيقي و جنينهاي حيوان و فسيلهاي يافت شده در حفريات ،كه داللت
ميكند بر اينكه صفاتي كه در انواع حيوانات و نيز اعضاي آنهاست به تدريج ،و همچنين اصل پيدايش آنها به تدريج صورت
گرفته است ،به اين معنا كه در آغاز خلقت زمين ،نخست سادهترين حيوان پيدا شده ،و سپس حيوانات تكامل يافتهتري با
جهش به وجود آمدهاند ،و همچنين به تدريج تركيبات بيشتري و محكمتري و پيچيدهتري به خود گرفتهاند ،تا در آخر
كاملترين حيوانات ،يعني انسان پديد آمده .اين آن مطلبي است كه شواهد زيستشناسي بر آن داللت ميكند ،و ليكن
صرفنظر از اينكه گفتيم اين فرضيه را نميتوان بر قرآن كريم تحميل كرد ،از نظر علمي نيز دليل مذكور قانع كننده و اثبات
كننده آن نيست ،زيرا صرف پيدايش نوع كامل از حيث تجهيزات ،بعد از نوع ناقص ،در مدتهاي طوالني ،بيش از اين داللت
ندارد كه سير تكاملي ماده براي قبول صورتهاي مختلف حيواني به تدريج بوده است ،پس او بعد از پذيرش صورت ناقص
نوع حيواني استعداد قبول حيات كامال انساني را پيدا كرده ،و بعد از پذيرش صورت موجوداتي پست به صورت موجوداتي
شريف در آمده است.
اين نهايت چيزي است كه ادله زيستشناسي بر آن داللت دارد ،و اما اينكه موجودات كامل از ناقص متولد شدهاند -،كه
ادعاي زيستشناسان است -دليل مزبور آن را اثبات نميكند ،و نميگويد كه حيوانات كامل از حيوانات ناقص منشعب شده،
و بين همه آنها و در آخر ميان انسان و ميمون خويشاوندي است ،و اين بحث يعني بحث زيستشناسي با همه موشكافيها و
طول مدتش تا كنون براي نمونه به هيچ فرد از نوع كاملي برنخورده ،كه از نوع ديگري متولد شده باشد ،البته به طوري كه
خود تولد را مشاهده كنيم نه دو فرد كامل شبيه بهم را.
و آنچه تا كنون يافتهاند كه شهادت ميدهد بر دگرگوني تدريجي ،هر چه هست دگرگوني در يك نوع است ،كه همواره از
صفتي به صفتي ديگر منتقل ميشود ،ولي از نوعيتش به نوعيت ديگر منتقل نشده است ،و تا كنون به اين معنا برنخوردهاند
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كه مثال
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
ميموني حيوان غير ميمون و كاملتري شود ،و مدعي همين است كه انواع در سير تكاملي جاي خود را به يكديگر داده ،نوع
ناقص بدل به نوع كامل ميشود.
آنچه ميتوان پذيرفت ،و نميشود انكار كرد ،تنها اين مقدار است كه نشاه زندگي از نظر كمال و نقص و شرافت و پستي
داراي مراتبي مختلف است ،و اعلي مراتب زندگي ،زندگي انساني است ،و از آن پايينتر زندگي حيواناتي است كه به زندگي
انسان شبيهتر است و همچنين حيوانات ديگري كه در مراتب پايينتر از زندگي انسان قرار دارد كه هر يك به زندگي انسان
نزديكترند در مرتبه عاليتري قرار دارند.
و اما اينكه اين اختالف مراتب از راه هر نوعي به نوع همسايه خود كه كاملتر از آن است صورت گرفته ،هيچ دليلي در كار
نيست ،كه آن را افاده كند ،و از اختالف مراتب زندگي نميتوان تطور را نتيجه گرفت.
بله ميتوان از آن حدس غير يقيني زد ،پس فرضيه تطور انواع ،فرضيهاي است حدسي ،كه اساس علوم طبيعي امروز را
تشكيل داده ،كه ممكن است روز ديگر فرضيهاي قوي جاي آن را بگيرد ،چون علم هيچ وقت توقف نميكند ،و همواره رو
به پيشرفت ،و دامنه مباحث علمي رو به گسترش است.
[بيان عدم داللت آياتي كه احيانا براي تاييد فرضيه تطور انواع بدانها استشهاد شده است بر صحت اين فرضيه]  .....ص 388 :
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و چه بسا بعضي از اهل بحث براي اثبات فرضيه مزبور استدالل كنند به آيه شريفه" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ
إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ" «».1
به اين بيان كه" اصطفاء" به معناي انتخاب و برگزيدن نخبه هر چيزي است ،و اين برگزيدن وقتي صحيح است كه فرد
برگزيده شده در بين جماعتي باشد ،تا انتخاب كننده آن فرد را از بين ساير افراد انتخاب كند .و بر ديگران ترجيح دهد،
همانطور كه نوح را از بين مردم زمانش ،و آل ابراهيم و آل عمران را از بين مردم معاصرشان برگزيد.
و الزمه اين حرف اين است كه در زمان آدم نيز افرادي چون آدم بوده باشند ،تا خدا از بين آنان آدم را انتخاب كند ،و مجهز
به عقل سازد ،و آن افراد غير از بشر اولي چيزي نميتواند باشد ،بلكه بشر اولي بوده ،كه مجهز به جهاز عقل نبودهاند ،و خدا
آدم را از بين آنان برگزيد ،و مجهز به عقل كرد ،و در نتيجه آدم با جهش خدايي از يك نوع جنبنده به نوعي ديگر منتقل شد
و از مرتبه انسان اولي وحشي و بي عقل ،به مرتبه انسان مجهز به عقل كامل منتقل گشت ،و آن گاه نسل او زياد شده ،و
نسل انسان اولي و ناقص ،رو به نقصان نهاد ،تا منقرض گشت.
__________________________________________________
)(1خداوند برگزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان .سوره آل عمران ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
و ليكن غفلت كردهاند از اينكه كلمه" عالمين" كه" الف و الم" دارد ،افاده عموم ميكند ،يعني بر عالمها ،كه بر تمام بشر تا
روز قيامت صادق است ،پس آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهيم بر تمامي معاصرين خود و آيندگان از بشر اصطفاء و
برگزيده شدند ،همانطور كه عالمين در آيه" وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ" « »1افاده عموم ميكند با اين حال چه مانعي
دارد كه بگوييم آدم نيز مانند ساير نامبردگان برتري بر همه بشر دارد ،چيزي كه هست ساير نامبردگان بر معاصرين خود و
آيندگان ،برگزيده شدند ،ولي آدم بر آيندگان برگزيده شده است.
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و بر فرض هم كه بگوييد اصطفاء ،بايد حتما از بين معاصرين باشد ،ميگوييم چه مانعي دارد كه آدم وقتي به مقام اصطفاء
رسيده باشد ،كه فرزنداني داشته ،و از بين آنان برگزيده شده باشد ،چون در آيه داللتي نيست بر اينكه از اول خلقتش و قبل
از فرزنددار شدنش به اين مقام رسيده باشد.
عالوه بر اين اگر اصطفاء آدم ،و برگزيده شدنش از بين انسانهاي اولي باشد -،كه مستدل هم همين را ميگويد ،-اين
اصطفاء براي آدم فضيلتي نميشود ،چون مستدل ميگويد آدم به خاطر عقلدار بودنش اصطفاء شد ،و داشتن عقل اختصاص
به آدم نداشت ،فرزندان او نيز عقل داشتند ،پس تمامي بني آدم نسبت به انسانهاي اولي اصطفاء دارند ،و اينكه در آيه
اصطفاء را تنها به آدم نسبت داده ،تخصيص بدون مخصص است.
و نيز چه بسا استدالل كرده باشند به آيه" وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ" «».7
به اين بيان كه كلمه" ثم" در جايي استعمال ميشود كه بين ما قبل و ما بعدش زماني فاصله شده باشد « .»0و در آيه
شريفه بين تصوير ،و خلقت" ثم" فاصله شده ،كه ميرساند بين آن دو فاصله زماني بوده ،پس انسان قبل از خلقت آدم
وجود داشته و پس از انسان آدم وجود يافت ،و مالئكه مامور به سجده بر وي شدند.
__________________________________________________
)(1تو را نفرستاديم مگر به عنوان رحمت براي همه عالمها .سوره انبياء ،آيه .132
)(2ما نخست شما را خلق و سپس تصوير كرديم ،آن گاه به مالئكه گفتيم كه به آدم سجده كنيد.
سوره اعراف ،آيه .11
)(3مثال وقتي ميگوييم ":جاءني زيد ثم عمرو" ،معنايش اين است زيد بديدنم آمد ،و پس از مدتي عمرو آمد ،به خالف
اينكه بگوييم ":جاءني زيد و عمرو" ،كه آن فاصله زماني را نميرساند ،و تنها ميفهماند كه زيد و عمرو به ديدنم آمدند .
مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
ليكن اين استدالل صحيح نيست ،زيرا كلمه" ثم" همه جا براي افاده تاخير زماني نميآيد ،و در بسياري از موارد تنها ترتيب
كالمي را ميرساند ،و حتي در كالم خداي تعالي بسياري اوقات تنها براي اين منظور آمده ،عالوه بر اين آيه شريفه اصال
معناي ديگري هم دارد ،كه ما در ذيل خود آن آيه در جلد هشتم اين كتاب بدان اشاره نموديم.
باز چه بسا استدالل شده است براي اثبات فرضيه مذكور به آيه" وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ
ماءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ" «».1
به اين بيان كه آيه اولي از آنها متعرض آغاز خلقت بشر است ،و ميفرمايد كه خلقت اولي بشر از خاك بوده ،خاكي كه مبدأ
مشترك پيدايش همه افراد است ،و آيه سوم مساله صورتگري و نفخ روح در آدم را بيان ميكند كه آخرين مرحله تكامل
انساني است ،و چون اين دو مرحله را با كلمه" ثم" عطف كرده ،ميفهماند كه فاصله زماني معتنا بهي در بين اين دو مرحله
بوده.
و اين زمان متوسط همان زماني است كه بين ساير انواع فاصله ميشده ،تا هر نوعي به نوع باالتر خود تطور پيدا كند ،و با
اين تطور تدريجي انسان كامل شود( ،مثال اگر بين ميمون تا انسان اولي بي شعور يك ميليون سال فاصله شده ،بين آن
انسان و انسان داراي شعور نيز ،يك ميليون سال فاصله شده است .مترجم) مخصوصا از كلمه "ساللة" به خاطر اينكه نكره
است ،و داللت بر عموم ميكند ،فهميده ميشود كه هر نوع كاملتري از ساللهاي از نوع ناقصتر درست شده.
اين استدالل نيز درست نيست ،زيرا جمله" ثم سويه" عطف شده به جمله" بدء" و چون آيات در مقام بيان ظهور و پيدايش
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نوع انساني از راه خلقت است ،و اينكه ابتداي خلقت انسان كه همان خلقت آدم باشد از گل بوده ،و سپس مبدل شده به
ساللهاي از آب مخصوص تا فرزندانش پديد آيند ،و سپس خلقت اين نوع يعني خود آدم و فرزندانش به وسيله صورتگري و
نفخ روح پايان پذيرفت.
و اين معناي صحيحي است كه قابل انطباق با لفظ آيه است ،و الزم نيست كه ما جمله" ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ
مَهِينٍ" را بر انواع متوسط بين خلقت از گل و بين تسويه و نفخ روح بگيريم ،و نكره بودن" ساللة" نيز هيچ مستلزم
عموميت نيست ،چون اگر شنيدهايد كه نكره
__________________________________________________
)(1خلقت انسان را از گل آغاز كرد ،سپس نسل او را از چكيدهاي از آبي خوار قرار داد ،و سپس او را تسويه و صورتگري
نموده و از روح خود در او بدميد .سوره سجده ،آيات .2 -2
ترجمه الميزان ،ج ،13ص021 :
عموميت را ميرساند ،در جايي است كه در سياق نفي باشد ،نه سياق اثبات ،و سياق آيه مورد بحث ،سياق اثبات است.
البته براي اثبات فرضيه تطور به آيات ديگري از قرآن كه مربوط به خلقت انسان است استدالل كردهاند ،كه بيانش نظير
بيانهايي است كه گذشت ،و جوابش هم از جوابهاي گذشته معلوم ميشود ،و حاجتي به نقل آنها و اطاله كالم به جواب از
آنها نيست.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص027 :

اشاره

إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ () 13تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ( )13فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
)(17أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ () 12أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوي نُزُالً بِما
كانُوا يَعْمَلُونَ ()12
وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَ قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
( )73وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْني دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( )71وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا
مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ( )77وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَال تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ ( )70وَ جَعَلْنا
مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ ()73
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( )73أَ وَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ
فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَ فَال يَسْمَعُونَ ( )73أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَي الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ أَ فَال يُبْصِرُونَ ( )72وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )72قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ ال يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِيمانُهُمْ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ ()72
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ()03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص020 :
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[سوره السجده ( :)38آيات  65تا  ..... ]31ص 328 :
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ترجمه آيات  .....ص 323 :

بيان آيات [معرفي مؤمنين از نظر اوصاف و اعمال]  .....ص 321 :
اشاره

اين آيات بين مؤمنين واقعي و به حقيقت معناي ايمان ،و بين فاسقان و ظالمان فرق ميگذارد ،و آثار و لوازم هر يك را بيان
نموده سپس ظالمان را به عذاب دنيا تهديد ميكند ،و رسول گرامياش را دستور ميدهد كه منتظر باشد تا فتح و پيروزي فرا
رسد ،آن گاه سوره مورد بحث ختم ميشود.
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به آيات ما فقط آن كساني ايمان دارند كه چون بدان اندرزشان دهند سجدهكنان بيفتند ،و به ستايش پروردگارشان تسبيح
گويند ،بدون اينكه تكبر بورزند ().13
پهلوهايشان را از رختخوابها دور ميكنند ،پروردگارشان را با بيم و اميد ميخوانند ،و از آنچه روزيشان كرديم انفاق ميكنند
().13
هيچ كس نداند به سزاي آن عملها كه ميكردهاند چه مسرتها براي ايشان نهان كردهاند ().12
آنكه مؤمن است با آنكه عصيان پيشه است چگونه همانند و يكسانند ().12
(هرگز نيستند) ،اما كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند ،به پاداش اعمال صالح ،منزلگاه پر نعمت در بهشت
ابد يابند ().12
اما كساني كه عصيان ورزيدهاند ،جايشان جهنم است ،و هر وقت بخواهند از آن برون شوند ،بدان جا بازشان گردانند و
گويند :عذاب جهنمي را كه تكذيبش ميكرديد بچشيد ().73
ما عذاب نزديك را زودتر از عذاب بزرگ به آنها ميچشانيم ،شايد باز گردند ().71
ستمگرتر از آن كس كه چون به آيههاي پروردگارش پندش دهند از آن روي برميگرداند ،كيست؟
ما به يقين از تبهكاران انتقام ميگيريم ().77
موسي را آن كتاب داديم ،از ديدار او به شك مباش ،و آن را براي بني اسرائيل هدايتي كرديم ().70
و از آنان پيشواياني كرديم ،كه چون صبور بودند و به آيههاي ما يقين داشتند ،به فرمان ما هدايت ميكردند ().73
پروردگارت روز رستاخيز در مورد چيزهايي كه در آن اختالف داشتهاند ميانشان حكم ميكند ().73
مگر ندانستهاند كه پيش از آنان چه نسلهايي را هالك كردهايم؟ كه اينان در مسكنهايشان گام ميزنند ،و بدرستي كه در
اين هالك پيشينيان عبرتهاست ،چرا نميشنوند؟ ().73
مگر نميبينند كه ما اين آب را به زمين باير ميرانيم و با آن روئيدني پديد ميآوريم ،كه حيواناتشان و خودشان نيز از آن
ميخورند ،چرا نميبينند؟ ().72
گويند اگر راست ميگوييد پيروزي موعودتان كي ميرسد؟ ().72
روز پيروزي ،كافران را ايمان آوردنشان سود ندهد ،و مهلتشان ندهند (). 72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
از آنان روي بگردان و منتظر باش كه آنها نيز منتظرند ().03

PDF.tarikhema.org

[بشارت به مؤمنين به پاداشي ما فوق علم و تصور همگان (فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ)]  .....ص 325 :
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"إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ" بعد از آنكه مقداري در باره كفار
و منكرين معاد سخن گفت ،كه اينان در دنيا از ايمان و عمل صالح استكبار ميورزند ،اينك در اين فصل از آيات شروع
ميكند به بيان خصوصيات افرادي كه به پروردگار خود ايمان دارند ،كه وقتي حق را به يادشان بياورند ،و پند و اندرزشان
دهند ،دلهايشان در برابر آن خاضع ميشود.
پس جمله" إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا" ،ايمان به حقيقت معناي كلمه را منحصر در آنان ميكند ،و معنايش اين است كه عالمت
آمادگي براي ايمان حقيقي چنين و چنان است.
و جمله" الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً" ،بيان پارهاي از اوصاف و رفتار مؤمنين است ،اما آنچه مربوط به اوصاف ايشان
است ،اين است كه نسبت به مقام ربوبيت پروردگارشان تذلل دارند ،و از خضوع در برابر آن مقام و تسبيح و حمد او استكبار
نميورزند "،إِذا ذُكِّرُوا بِها "يعني وقتي به آيات پروردگارشان -كه داللت بر وحدانيت او در ربوبيت و الوهيت دارد -تذكر داده
ميشوند ،و همچنين لوازم ربوبيت او را كه همان مساله معاد و دعوت نبي به سوي ايمان و عمل صالح است به يادشان
بياورند "خَرُّوا سُجَّداً" ،بي اختيار به زمين ميافتند ،و به حالت سجده براي خدا در ميآيند تا تذلل و استكانت خود را اظهار
كنند.
"وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ" ،و او را توأم با ثناي جميل از هر نقصي منزه ميدارند.
و اين سجده و تسبيح و تحميد هر چند مربوط به افعال است ،ليكن در عين حال مظاهر همان صفات مؤمنين است ،يعني
صفت تذلل و خضوعشان در برابر مقام ربوبيت و الوهيت ،و به همين جهت دنبال اين سه عمل با اينكه از مقوله عمل بودند
صفتي آورد كه مالزم آنهاست ،و آن اين است كه" وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ "در حالي كه استكبار نميكنند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
"تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ" اين آيه معرف مؤمنين است از نظر
اعمالشان ،هم چنان كه آيه قبلي معرف ايشان بود از نظر اوصاف.
و بنا بر اين جمله" تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" ،با در نظر گرفتن اينكه" تجافي" به معناي اجتناب و دوري است ،و"
جنوب" جمع جنب به معني پهلو است و" مضاجع" جمع مضجع به معناي رختخواب و محل استراحت است ،كنايه ميشود
از اينكه مؤمنين خواب خود را ترك ميكنند ،و به عبادت خدا ميپردازند.
"يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً" -اين جمله حال از ضمير در "جنوبهم" است ،و مراد اين است كه از بستر دوري ميكنند ،در
حالي كه مشغول به دعاي پروردگارشانند ،در دل شب ،آن هنگامي كه چشمها به خواب و بدنها بي حركت افتاده ،خدا را
ميخوانند ،اما نه تنها از خوف ،تا نوميدي از رحمت خدا بر آنان مسلط شود ،و نه تنها به طمع رحمت ،تا از غضب و مكر خدا
ايمن باشند ،بلكه هم از ترس و هم به طمع ،او را ميخوانند ،و در دعاي خود ادب عبوديت را بيشتر رعايت ميكنند ،تا در
خواست آن حوائجي كه هدايت براي آدمي پديد ميآورد ،و اين تجافي از بستر و دعا ،با نوافل شبانه و نماز شب ،منطبق
است.
"وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ" -اين جمله يك عمل ديگري از مؤمنين واقعي را يادآور شده ،و آن اين است كه براي خدا و در
راه او انفاق ميكنند.
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"فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" اين جمله تفريع اوصاف و اعمالي است كه مؤمنين
دارند ،ميفرمايد :به خاطر آن اوصاف و اعمالي كه دارند خداوند چنين ثوابي برايشان فراهم كرده.
در اين جمله كلمه" نفس" كه نكره است و در سياق نفي قرار گرفته عموميت را ميرساند ،يعني هيچ كس نميداند ،و اگر
كلمه" قرة" را اضافه به كلمه" اعين" كرده ،نه به" اعينهم" ،براي اين است كه بفهماند آن نعمتها آن قدر بزرگ و
خيرهكننده است ،كه تنها يك چشم و دو چشم از ديدنش روشن نميشود ،بلكه هر صاحب چشمي كه آن را ببيند چشمش
روشن ميگردد.
و معنايش اين است كه هيچ نفسي از نفوس بشر نميداند كه خدا چه نعمتهايي كه مايه روشني ديده هر صاحب ديدهاي
است در قبال اعمال نيكي كه در دنيا كردند پنهان نموده ،و اين ندانستنشان به خاطر اين است كه آن نعمتها ما فوق علم
و تصور ايشان است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
"أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ"" ايمان" عبارت است از سكون و آرامش علمي خاصي در نفس ،نسبت به
هر چيزي كه ايمان به آن تعلق گرفته ،و الزمه اين آرامش التزام عملي نسبت به آن چيزي است كه به آن ايمان دارد ،حال
اگر كسي اين التزام را نداشته باشد ،و بر خالف ايمانش عمل كند ،چنين كسي را فاسق گويند ،چون كلمه" فسق" به
معناي بيرون شدن است ،وقتي ميگويند:
"فسقت التمرة" كه خرما از پوست خود بيرون شده باشد ،كه برگشت معنايش بيرون شدن از زي بندگي است.
و استفهامي كه در آيه شريفه شده استفهام انكاري است ،و جمله" ال يستوون "برابري دو طائفه را نفي ميكند ،تا تاكيد
همان استفهام انكاري باشد.
"أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوي نُزُلًا بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" كلمه" ماوي" به معناي مكاني است كه
انسان در آن منزل كند و مسكن خود قرار دهد .و كلمه" نزل" به ضمه" ن "و" ز" به معناي هر چيزي است كه براي
شخصي كه وارد خانهاي ميشود آماده شود ،مانند طعام و آب ،ولي از معناي لغوي آن تجاوز شده ،به هر عطيهاي هم نزل
ميگويند و بقيه الفاظ آيه روشن است ".وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ  ...كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ" الزمه اينكه فرمود :آتش،
ماواي ايشان است اين است كه جاودانه در آتش باشند ،و به همين جهت دنبالش فرمود" كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا
فِيها -هر چه بخواهند از آن بيرون شوند به سوي آن برگردانده ميشوند".
و اينكه فرمود ":وَ قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ" ،دليل بر اين است كه مراد از فاسقان ،منكرين معادند،
و اينكه منكرين معاد را در داخل آتش چنين خطابي ميكنند ،براي شماتت ايشان است ،چون خود ايشان همواره در دنيا
مؤمنين را شماتت ميكردند ،كه چرا شما به قيامت نديده ايمان داريد.
"وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْني دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" در اين آيه شريفه نتيجه چشاندنشان عذاب دنيا را اميد
بازگشت قرار داده ،و اين بازگشتي كه آرزويش كرده همان بازگشت به خدا ،يعني توبه و انابه است ،در نتيجه مراد از عذاب"
أدني" عذاب دنيا خواهد بود ،كه خداوند برايشان نازل كرد ،تا زهر چشمي بگيرد ،و از عذاب بزرگ قيامت بترساند ،و در
نتيجه قبل از رسيدن عذاب استيصال توبه كنند ،و بنا براين مراد از عذاب" اكبر" هم عذاب قيامت خواهد بود.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
و معناي آيه اين است كه سوگند ميخورم كه به زودي از عذاب ادني يعني عذاب نزديكتر ،از عذاب قيامت چيزي از قبيل
قحطي و مرض و جنگ و خونريزي و امثال آن به ايشان ميچشانيم ،باشد ،كه قبل از عذاب روز قيامت به سوي ما برگردند،
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و از شرك و لجبازيشان توبه نمايند.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :اگر عذاب دنيا را عذاب نزديكتر خواند ،و عذاب قيامت را عذاب بزرگتر ،با اينكه جا داشت
عذاب دنيا را در مقابل عذاب بزرگتر قيامت ،عذاب كوچكتر بخواند ،براي اين است كه مقام ،مقام تهديد و تخويف بود ،و در
چنين مقامي مناسب نبود عذاب را كوچكتر بخواند ،لذا آن را عذاب نزديكتر خواند ،و به همين علت عذاب قيامت را هم در
مقابل عذاب نزديكتر دنيا عذاب دورتر نخواند ،چون با مقام تهديد مناسب نبود.
"وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ" گويا اين آيه در مقام بيان علت مطالب قبل
يعني چشاندن عذاب ادني قبل از عذاب اكبر است ،ميفرمايد به اين علت ايشان را عذاب ميكنيم كه مرتكب شديدترين
ظلم شدند ،و آن اين است كه از آيات ما بعد از تذكر اعراض ميكردند ،پس اينان مجرمينند ،و خدا از مجرمين انتقام خواهد
گرفت.
پس جمله" وَ مَنْ أَظْلَمُ" ، ...تعليل عذاب است به اينكه شديدترين ظلم را مرتكب شدند ،آن گاه جمله" إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
مُنْتَقِمُونَ" تعليل عذاب ظالمان است ،به اينكه چون مجرمند ،و عذاب هم انتقام از مجرمين است ،و خدا هم انتقام گيرنده از
مجرمين است.
"وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَال تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ" مراد از" الكتاب" ،تورات است .و
كلمه" مرية" به معناي شك و بدگماني است.

مفسرين در مرجع ضمير در كلمه" لقائه" ،و نيز در معناي كلمه مزبور اختالف كردهاند ،بعضي « »7گفتهاند :ضمير به
موسي( ع) برميگردد .و مفعول كلمه ،لقاء است ،و تقدير كالم" فال تكن في مرية من لقائك موسي" است ،يعني شك
نكن در ديدارت با موسي ،چون رسول خدا (ص) -به طوري كه در روايات هم آمده -شب
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص .120
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
معراج موسي را ديدار كرد ،پس در نتيجه اگر سوره مورد بحث ،بعد از معراج نازل شده باشد ،آيه شريفه يادآوري خاطرات
شب معراج است ،و اگر قبل از شب معراج نازل شده باشد وعدهاي از خدا به آن جناب است كه به زودي موسي را خواهي
ديد.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :ضمير به موسي برميگردد ،ولي معناي آيه اين است كه شك مكن در اينكه روز قيامت موسي را
ميبيني.
بعضي »«2ديگر گفتهاند :ضمير به كتاب برميگردد ،و تقدير كالم" فال تكن في مرية من لقاء موسي الكتاب" است يعني
شك مكن در اينكه موسي كتاب را خواهد ديد ،بعضي « »0ديگر تقدير را" من لقائك الكتاب" و يا" من لقاء الكتاب
اياك "گرفتهاند ،كه بنا به تقدير اول معنا چنين ميشود :شك مكن از اينكه كتاب را خواهي ديد ،و بنا به تقدير دوم :در
شك مباش از اينكه كتاب تو را خواهد ديد.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :ضمير به آزار و شكنجهاي برميگردد كه موسي از دست قومش ديد ،و معناي آيه اين است كه:
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[وجوه مختلف در باره مراد از" بلقائه" در آيه" وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَال تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ  ..."] .....ص 327 :
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تو در شك مباش از ديدن اذيت ،همانطور كه موسي آن را از قومش بديد ،ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه طبع و سليقه
سالم هيچ يك از اين وجوه را نميپذيرد ،عالوه بر اين ،اين وجوه نميتواند اتصال آيه را به ما قبلش حفظ كند.
اما آنچه به نظر ما ميرسد -و خدا داناتر است -اين است كه ميگوييم ممكن است ضمير" لقائه" به خداي تعالي برگردد ،و
مراد از لقاي خدا مساله بعث و قيامت باشد ،به اين عنايت كه روز بعث روزي است كه همه در برابر خدا قرار ميگيرند ،در
حالي كه -بطوري كه گذشت -حجابي بين آنان و بين پروردگارشان نيست .شاهد و مؤيد اين معنايي كه ما براي لقاء
كرديم ،اين است كه قبال هم در جمله" بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ" گفتگو از لقاي پروردگارشان به ميان آورده ،و سپس در
جمله" ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ" ،نيز از سرافكندگي كفار در برابر پروردگارشان كه آن نيز در معناي لقاء است سخن گفت.
در نتيجه معناي آيه شريفه اين ميشود كه :ما به موسي هم كتاب داديم همانطور كه به تو داديم ،پس تو در باره مساله بعث
كه قرآن از آن سخن ميگويد در شك مباش كه اين شك مستلزم شك در قرآن است.
و اين تاييد حقانيت قرآن به وسيله نزول تورات ،تنها در اين آيه نيامده ،بلكه در چند جا
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص .123
(2و  0و )3كشاف ،ج  ،0ص .313
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
از قرآن خاطرنشان شده ،و نيز مؤيد اين معنا جمله بعد است كه ميفرمايد ":وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنا...".
ممكن هم هست مراد از لقاي خدا ،دل بريدن از هر چيز به سوي خدا تعالي باشد ،هنگام وحي قرآن ،و يا بعضي از آن ،هم
چنان كه از روايات نيز اين معنا استفاده ميشود ،و بنا بر اين ،در آيه شريفه به صدر سوره برگشت شده ،كه ميفرمود":
تَنْزِيلُ الْكِتابِ ال رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" ،و ذيل آيه بعد كه ميفرمايد ":وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ" ،بيشتر اين وجه را تاييد
ميكند ،چون در آن ميفرمايد :آنان كه پيشوايان هدايت بودند به آيات ما يقين داشتند ،پس تو هم با شك در مساله قيامت،
در قرآن شك مكن( ،و به هر حال خدا داناتر است).
"وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ" -يعني ما تورات را هادي بني اسرائيل قرار داديم ،و بنا بر اين كلمه" هدي" مصدر به
معناي اسم فاعل ،و يا به معناي خود مصدر آمده ،ولي به عنوان مبالغه (مثل اينكه در فارسي ميگوييم فالني عين سخاوت
است).
"وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ "يعني ما بعضي از بني اسرائيل را پيشوايان قرار داديم ،تا
مردم را به امر ما هدايت كنند و وقتي ايشان را به امامت و پيشوايي هدايت نصب كرديم ،كه در دين صبر كردند ،و قبال هم
به آيات ما يقين داشتند.
در تفسير آيه" قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً" « »1و نيز در تفسير آيه" وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا" « »7و نيز در مواردي
ديگر كه مناسب بوده بحثهايي پيرامون مساله امامت ،و اينكه هدايت امام به امر خدا چه معنايي دارد گذرانديم.
اين دو آيه از رحمت گسترده به وسيله تورات متضمن اين است كه تورات في نفسه هدايت است ،و پيروان خود را به سوي
حق هدايت ميكند ،آن چنان كه در دامن تربيت خود افرادي را بار آورد ،كه در پيشرفتگي و لياقت به حدي رسيدند كه خدا
براي امامتشان برگزيد ،و آنان را به مقامي رسانيد كه مردم را به امر او هدايت ميكردند ،پس تورات كتاب پر بركتي است
براي عمل كردن ،و نيز بعد از عمل كردن.
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"إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "منظور از اين اختالف ،اختالف مردم در دين است ،و اين
اختالف را به راه نينداختند
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .173
)(2سوره انبياء ،آيه . [.....]20
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
مگر از باب ستم ،ستمي كه به يكديگر ميكردند ،هم چنان كه در چند جا از كالمش به اين معنا اشاره نموده ،از آن جمله
فرموده ":وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ  ...فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" «».1
و بنا بر اين ،مراد از جمله" يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ" قضاء و داوري بين حق و باطل ،و محق و مبطل است ،و بقيه الفاظ آيه روشن
است.
"أَ وَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ"...
كلمه "او" در اول آيه ،جمله را عطف ميكند به چيزي كه از كالم حذف شده ،گويا فرموده :آيا براي آنان روشن نشد كه چه
و چه و آيا برايشان روشن نگرديد كه چقدر از قرون گذشته و ما قبل ايشان را كه اينان سرگرم قدم زدن در محل آنان
ميباشند هالك كرديم؟ كلمه هدايت در آيه شريفه به معناي بيان كردن و يا به همان معناي راهنمايي است ،ولي متضمن
معناي بيان كردن نيز هست ،چون ميبينيم كه با حرف" ل" متعدي شده ،و اگر متضمن معناي بيان نبود ميبايستي با"
الي "متعدي شود.
"كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ" -اين جمله اشاره به فاعل هدايت ،و قائم مقام آن است ،چون همين اهالك امتهاي
گذشته است كه بايد نسل حاضر را هدايت كند ،و معناي آيه اين است :آيا برايشان بيان و هدايت نكرد ،كثرت اهالك ما
امتهاي گذشته را ،در حالي كه اينان در مساكن آنان راه ميروند؟
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَ فَال يَسْمَعُونَ" -در اين سرگذشتها آيتها هست ،آيا باز هم نميشنوند ،و مراد از" سمع" شنيدن
مواعظي است كه آدمي را به اطاعت حق و قبول آن وا بدارد.
"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَي الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ "...
در مجمع البيان گفته اصل كلمه" سوق" به معناي وادار كردن كسي است به راه رفتن ،و از ماده" ساق ،يسوق" است .و نيز
گفته كلمه" جرز" زمين خشكي را گويند كه به خاطر نيامدن باران بدون گياه باشد « »7و كلمه" زرع" در اصل مصدر
بوده ،و مراد از آن در اينجا
__________________________________________________
)(1پس اختالف نكردند مگر بعد از آنكه حق برايشان روشن گرديد ،فقط علت اختالف اين بود كه ميخواستند بين يكديگر
زور بگويند ،و باطل خود را به زور در جاي حق حاكم كنند .سوره جاثيه ،آيه .12
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .000
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
مزروع (زراعت) است.
اين آيه يكي ديگر از آيات خداي سبحان را تذكر ميدهد كه بر حسن تدبير او نسبت به موجودات و مخصوصا موجودات
زنده از قبيل چارپايان و انسان داللت ميكند ،و مراد از سوق آب به سوي زمين خالي از گياه ،راندن ابرهاي حامل باران به
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سوي آن سرزمين است.
پس ،از نزول باران از ابر ،حيات زمين ،و بيرون شدن زرع ،و تغذي انسان و چارپايان تامين ميشود ،چارپاياني كه خداوند
آنها را رام انسانها كرده ،تا براي رسيدن به مقاصد حيات خود تربيتشان كنند.
جمله" أَ فَال يُبْصِرُونَ" تنبيه و توبيخ كفار است ،كه چرا اين آيات را نميبينند ،و اگر خصوص آيت باران را اختصاص به
ديدن داد ،و آيت سابق ،يعني اهالك امتهاي گذشته را اختصاص به شنيدن ،براي اين است كه علم به هالكت اقوام
گذشته از راه شنيدن تاريخ و اخبار گذشتگان است ،كه به وسيله گوش حاصل ميشود .و اما علم به راندن ابرها به اين
سرزمين و آن سرزمين ،و بيرون آوردن زراعت از زمينهاي مرده ،و تغذي انسانها و چارپايان از آن زراعت ،از راه ديدن
حاصل ميشود.
[مقصود از" فتح" در آيه ":وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْفَتْحُ  ..... ]"...ص 116 :
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"وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْفَتْحُ  ...وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ" راغب گفته :كلمه" فتح" به معناي برداشتن قفل و حل اشكال است -،تا
آنجا كه ميگويد -و وقتي گفته ميشود" فتح القضية فتحا" معنايش اين است كه فالني فالن كار را حل كرد ،و گره از آن
برداشت ،هم چنان كه در آيه" رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ" به همين معنا است «».1
در آيات سابق نيز مطالبي گذشت كه فتح به معناي فصل و حل بر آنها صادق است ،يكي فصل بين مردم در روز قيامت
است ،كه در باره آن فرمود ":إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ" و دوم ،چشاندن عذاب نزديكتر ،و يا انتقام از مجرمين
در دنيا است ،كه معناي فتح بر آن نيز صادق است ،و لذا بعضي « »7از مفسرين فتح را به روز قيامت تفسير كردهاند.
و بنا بر اين ،معناي كالم كفار كه گفتهاند ":اين فتح چه وقت است اگر راست ميگوييد؟ همان مطلبي است كه مكرر در
قرآن از ايشان حكايت شده ،كه گفتهاند ":مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ -اين وعده چه وقت است اگر راست
ميگوييد؟".
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" فتح".
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص  .133به نقل از مجاهد .و مجمع البيان ،ج  ،2ص .003
ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
بعضي »«1از مفسرين آيه را به فتح در جنگ بدر تفسير كردهاند ،چون در آن روز مشركين كه كشته شدند ،از ايمان ،بعد
از كشته شدن خود بهرهمند نگشتند .و بعضي از مفسرين آيه را به فتح مكه تفسير كردهاند ،ولي جوابي كه در آيه آمده با آن
نمي سازد ،چون در جواب فرمود :بگو روز فتح ،ديگر ايمان آوردن كفار سودي به حالشان ندارد ،و ديگر مهلت داده نميشوند،
و حال آنكه اگر كافري در روز فتح مكه ايمان ميآورد ،ايمانش سود داشت.
مگر آنكه كسي بگويد اگر هم ايمان ميآوردند ،بدين جهت سود نداشت كه معاند حق بودند ،و بارها با رسول خدا (ص)
جنگيدند ،و در خاموش كردن نور حق كوششها كردند ،و معلوم است كه ايمان چنين اشخاصي ايمان واقعي نيست ،بلكه
نفاق و دورويي است ،ايماني نيست كه در دلشان وارد شده باشد ،و دلهايشان را اصالح كرده باشد ،در چنين وقتي چارهاي
جز ايمان ندارند ،و به همين جهت مهلت داده نميشوند.
ممكن هم هست كه مراد از فتح ،قضاي ما بين رسول خدا (ص) و امت باشد ،كه در آخر الزمان همانطور كه در تفسير
جمله" وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ" « »7گذشت ،عملي ميشود.
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و به هر حال مراد از اين دو آيه اين است كه مشركين عجله ميكردند در آمدن فتح ،و حال آنكه اين فتح سودي به حال
كفار ندارد ،هر چند كه در آن روز ايمان بياورند ،چون آن روز ،روزي است كه ايمان احدي نفعي به صاحبش نميبخشد ،و
عذاب مهلتشان نميدهد.
"فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ" در اين جمله به رسول خدا (ص) امر ميكند به اينكه از كفار اعراض كند ،و منتظر
فتح باشد ،هم چنان كه كفار منتظر آن ميباشند ،چون كفار منتظر مرگ و يا كشته شدن رسول خدا (ص) بودند ،و كوتاه
سخن ،اينكه منتظر بودند دعوت حقهاش به آخر نرسد و نيمهكاره از بين برود ،پس او هم منتظر باشد ،هم چنان كه آنان
منتظرند ،تا خدا حق را بر باطل و محق را بر مبطل غلبه دهد.
از اين سياق بر ميآيد كه مراد از فتح ،فتح دنيوي است.
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه" تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" و" فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ  ..... ]"...ص :
118
اشاره
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در الدر المنثور است كه ابن مردويه ،از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .312
)(2سوره يونس ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
(ص )در معناي آيه" تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" ،فرمود :اينان كساني هستند كه قبل از عشاء نميخوابند ،خداي تعالي
ثنايشان گفته ،از آن به بعد صحابه از رفتن در بستر خواب خودداري ميكردند ،مبادا خواب بر چشم آنان غلبه كند ،پس وقت
عشاء عبارت است از آن هنگامي كه هنوز بچهها به خواب نرفته ،و بزرگساالن كسل نشده باشند «».1
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور به چند طريق ديگر كه بعضي سندش تمام و بعضي ناتمام است نقل كرده ،و صدر آن را
شيخ طوسي -رحمه اللَّه -در امالي به سند خود از امام صادق (ع )در ذيل همين آيه آورده ،چيزي كه هست عبارتش چنين
است :صحابه ديگر نميخوابيدند ،مگر اينكه نماز عشاء را ميخواندند «».7
و در كافي به سند خود از سليمان بن خالد از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود :ميخواهي تو را خبر دهم از اصل و فرع و
بلندي مقام اسالم؟ عرضه داشتم :بله ،فدايت شوم ،فرمود :اصل آن نماز ،و فرعش زكات ،و مقام بلندش جهاد است.
آن گاه فرمود :اگر بخواهي تو را از ابواب خير خبر ميدهم ،عرضه داشتم :بفرماييد ،فدايت شوم ،فرمود :روزه سپر از آتش
دوزخ ،و صدقه از بين برنده خطايا ،و نماز در دل شب ياد آورنده خدا است ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود ":تَتَجافي
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" «».0
مؤلف :اين معنا را برقي نيز در محاسن به سند خود از علي بن عبد العزيز از امام صادق (ع) « »3و در مجمع البيان از
واحدي به سند خود از معاذ بن جبل ،از رسول خدا (ص) « »3و در الدر المنثور « »3از ترمذي و نسايي و ابن ماجه ،و
ديگران از معاذ از رسول خدا (ص) روايت كردهاند.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير از مجاهد روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) مساله شبزندهداري را براي ما
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ميگفت ،ديدگانش پر از اشك شد ،بطوري كه اشك از ديدگانش فرو ريخت ،و همي خواند ":تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ
الْمَضاجِعِ" «».2
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .123
)(2امالي شيخ طوسي ،ج  ،1ص  ،033طبع نجف.
)(3كافي ،ج  ،7ص  ،70ح .13
)(4محاسن ،ص  ،722ج  ،303طبع قم.
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .001
(6و )2الدر المنثور ،ج  ،3ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
و نيز در همان كتاب آمده كه ابن ابي شيبه ،احمد ،مسلم ،طبراني ،ابن جرير ،و حاكم -وي حديث را صحيح دانسته -و ابن
مردويه ،و محمد بن نصر در كتاب صالة ،از طريق ابي صخر ،از ابي حازم از سهل بن سعد ،روايت كردهاند ،كه گفت در
جمعي كه نزد رسول خدا (ص) نشسته بوديم ،و ايشان اوصاف بهشت را برايمان ميگفت ،صحبت بدين جا كشيد كه در
بهشت نعمتهايي هست كه نه هيچ چشمي ديده و نه هيچ گوشي شنيده و نه به قلب كسي خطور كرده ،آن گاه اين آيه را تا
آخر آيه بعدياش تالوت كرد:
"تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" «».1
و در مجمع البيان گفته :از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود :هيچ حسنهاي نيست مگر آنكه ثوابي براي آن بيان شده،
مگر نماز شب ،كه خداي عز و جل ثواب آن را بيان نكرده و به خاطر عظمتي كه داشته ،همين قدر فرموده ":فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ
».7« "...
و در تفسير قمي آمده كه :پدرم از عبد الرحمن بن ابي نجران ،از عاصم بن حميد ،از امام صادق (ع) برايم حديث كرد ،كه
فرمود :هيچ عمل نيكي از بنده خدا سر نميزند مگر آنكه در قرآن ثوابي برايش معين شده ،جز نماز شب كه خداي عز و جل
ثوابي برايش بيان نكرده .بس كه ثوابش عظيم بوده ،همين قدر فرموده ":تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ
طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ  ...يَعْمَلُونَ".
آن گاه فرمود :خداي عز و جل براي بندگان مؤمنش در هر جمعه كرامتي دارد ،چون روز جمعه ميشود خداوند فرشتهاي به
سوي بندهاش روانه ميكند ،كه با او دو جامه است ،فرشتهاي آن جامه را به باغ بهشتي آن بنده ميبرد ،و از دربان اجازه
ورود ميخواهد ،خادمان از صاحب باغ اجازه ميخواهند ،از همسران خود ميپرسد مگر بهتر از اين نعمتها كه دارم نعمت
ديگري وجود دارد كه اين فرشته برايم آورده؟ همسرانش ميگويند :اي آقا و موالي ما ،به آن خدايي كه اين بهشت را بر تو
مباح كرده سوگند ،هديهاي آورده كه از آن زيباتر چيزي نديدهايم ،پس بنده مؤمن يكي از آن دو جامه را لنگ ،و ديگري را
سردوشي ميكند ،به هيچ چيز عبور نميكند مگر آنكه از نور آن دو جامه روشن ميشود ،تا به مكان مقرر برسد.
همين كه به آن قرارگاه رسيد ،و با ساير مؤمنان در آنجا گرد آمدند ،پروردگارشان برايشان تجلي ميكند ،چون به او نظر
ميكنند ،يعني به رحمت او ،بي اختيار به سجده ميافتند،
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .122
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[چند روايت در ذيل آيه" أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً  "...و" لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْني  ..."] .....ص 115 :

و در تفسير قمي در روايتي از ابي الجارود از امام باقر (ع) آمده :كه در ذيل آيه" أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال
يَسْتَوُونَ "فرمود :علي بن ابي طالب (ع) و وليد بن عقبة بن ابي معيط با هم مشاجره كردند ،فاسق ،يعني همان وليد بن
عقبه ،ميگفت به خدا سوگند زبان من از تو گوياتر ،نيزهام از نيزه تو تيزتر ،و در صف تيراندازان ثابتقدمترم ،علي
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .132 -123
)(2اصول كافي ،ج  ،7ص  ،731ح .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
(ع)فرمود ساكت باش ،تو تنها فاسقي و بس ،پس خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال
يَسْتَوُونَ" «».1
مؤلف:اين روايت را صاحب مجمع البيان از واحدي از ابن عباس « »7و نيز سيوطي در الدر المنثور « »0از كتاب اغاني و
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)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]001
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
پروردگارشان خطاب ميكند كه سرها از سجده بر داريد ،اين جا ديگر جاي سجده نيست ،و امروز روز عبادت نيست ،من از
شما زحمت هر عملي و عبادتي را برداشتم ،ميگويند:
پروردگارا آخر هيچ چيزي بهتر از اين كه به ما دادهاي نيست( ،چگونه به شكرانهاش به سجده نيفتيم؟) به ما بهشت ارزاني
داشتهاي ،ميفرمايد :شما هفتاد برابر آنچه داريد نيز نزد من داريد.
پس مؤمن در هر روز جمعه آنچه دارد هفتاد برابر ميشود ،و اين است معناي جمله" وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" كه مربوط است به روز
جمعه ،آري ،شب آن روز ،شبي بسيار بزرگ ،و روزش روزي بسيار تابناك است ،تا ميتوانيد در شب و روز جمعه تسبيح و
تهليل و تكبير و ثناي خداي عز و جل بگوييد ،و به رسول خدا (ص) درود بفرستيد.
آن گاه فرمود :پس مؤمن از آن قرارگاه ميرود و به هيچ چيز عبور نميكند ،مگر آنكه روشنش ميسازد ،تا به همسرانش
ميرسد ،همسرانش ميگويند :به آن خدايي كه اين بهشت را در اختيارمان گذاشت ،اي موالي ما ،هرگز تو را زيباتر از اين
ساعت نديدهايم ،مي گويد :من به نور پروردگارم نظر كردم ،تا آنجا كه گفت :عرضه داشتم :فدايت شوم ،باز هم برايم بگو،
فرمود :خداي تعالي بهشتي را به دست خود آفريد ،كه هيچ چشمي آن را نديده ،و احدي از آن خبر ندارد ،همه روزه صبح
درب آن بهشت را باز ميكند ،و به آن فرمان ميدهد كه بوي خوشت را زيادتر كن ،و نسيمت را جانفزاتر ساز ،اين است كه
خداي عز و جل در بارهاش فرموده ":فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" «».1
مؤلف :ذيل روايت صدرش را تفسير ميكند ،كه منظور از اينكه گفت :چون به او نظر ميكنند ،همان است كه در ذيلش
فرمود :من به نور پروردگارم نظر كردم ،و اما جمله" يعني به رحمت او" جزو روايت نيست ،بلكه تفسيري است كه راوي
خودش براي آن جمله كرده.
و در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن ميمون قداح ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :كسي كه مؤمني را طعام دهد
تا سير شود ،هيچ كس از خلق خدا نميداند كه چه اجري در آخرت دارد ،نه هيچ ملكي مقرب ،و نه هيچ پيغمبري مرسل،
مگر خود رب العالمين «».7
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)(33سوره احزاب مدني است ،و هفتاد و سه آيه دارد ( ..... )73ص 117 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  6تا  ..... ]8ص 117 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( )1وَ اتَّبِعْ ما يُوحي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ
بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ( )7وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيالً ( )0ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ
الالَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ()3
ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ
لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً () 3النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ
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واحدي و ابن عدي و ابن مردويه و خطيب و ابن عساكر از ابن عباس ،و نيز از ابن اسحاق و ابن جرير از عطاء بن يسار ،و از
ابن ابي حاتم از اسدي از ابن عباس نقل كرده ،و نيز از ابن ابي حاتم از ابن ابي ليلي ،نظير آن را روايت كرده.
و در كتاب احتجاج از حسن بن علي (ع )در حديثي كه راجع به احتجاج آن جناب با عدهاي از اطرافيان معاويه است ،آمده
كه فرمود :اما تو اي وليد بن عقبه ،به خدا سوگند من تو را به خاطر دشمنيات با علي مالمت نميكنم ،زيرا آن جناب تو را
به خاطر ميگساريات هشتاد تازيانه زد ،و پدرت را هم در جنگ بدر با دست خود به سختترين وجهي بكشت ،ولي فقط از
تو ميپرسم چگونه او را ناسزا مي گويي؟ با اينكه خدا او را در ده آيه از قرآن مؤمن خوانده و تو را در قرآن فاسق معرفي
كرده و فرموده ":أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ" «4».
و در الدر المنثور است كه :ابن مردويه ،از ابن ادريس خوالني ،روايت كرده كه گفت :من از عبادة بن صامت ،از آيه" وَ
لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْني دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ" پرسيدم ،گفت :من معناي اين آيه را از رسول خدا (ص) پرسيدم ،فرمود:
منظور از عذاب نزديكتر ،مصائب و بيماريها و دشواريهاست ،كه به سوي اسرافگران در دنيا روي ميآورد ،نه عذاب آخرت،
عرضه داشتم :يا رسول اللَّه عذاب ادناي ما چيست؟ (ما كه نه مصيبت ديدهايم و نه بيمار شدهايم و نه گرفتاري سختي
ديدهايم) ،فرمود :عذاب ادناي شما زكات و طهارت است «».3
و در مجمع البيان گفته :در روايت از امام باقر و امام صادق (ع) آمده كه فرمودند :عذاب أدني دابه و دجال است «».3
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .123
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .007
)(3الدر المنثور ،ج  ،3ص .122
)(4احتجاج طبرسي ،ج  ،1ص  ،317طبع نجف.
)(5الدر المنثور ،ج  ،3ص .122
)(6مجمع البيان ،ج  ،2ص .007
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
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بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِالَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلي أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
( )3وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ()2
لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً ()2
ترجمه آيات  .....ص 117 :

بيان آيات  .....ص 118 :
اشاره

اين سوره مشتمل است بر معارف ،احكام ،قصص ،عبرتها ،و مواعظي چند ،و از آن جمله مشتمل است بر داستان جنگ
خندق ،و اشارهاي هم به داستان يهوديان بني قريظه دارد ،و سياق آيات آن شهادت ميدهد به اينكه از سورههايي است كه
در مدينه نازل شده.
[اشاره به زمينه نزول آيه ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ  ..... ]"...ص 118 :

"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً" در اين آيه رسول خدا (ص) مامور شده به
تقواي از خدا ،و در آن ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
زمينهچيني شده براي نهي بعدي ،يعني نهي از اطاعت كافرين و منافقين.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

به نام خدايي كه رحمتي عالمگير ،و نيز رحمتي خاص مؤمنان دارد،
اي پيغمبر از خدا بترس ،واطاعت كافران و منافقين مكن ،كه خدا دانا و فرزانه است ( .)1ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
و آنچه از ناحيه پروردگارت به تو وحي ميشود پيروي كن ،كه خدا به آنچه كه ميكنيد همواره با خبر است ().7
و بر خدا توكل كن ،كه خدا براي توكل و اعتماد كافي است ().0
خدا براي يك نفر دو قلب در جوفش ننهاده ،و خدا همسراني را كه ظهار ميكنيد (و ميگوييد پشت تو پشت مادرم باد) مادر
شما نكرده ،و خدا پسر خواندههايتان را پسرانتان نكرده ،اين سخناني است كه شما از پيش خود ميتراشيد ،ولي خدا حق
ميگويد ،و به سوي راه ،هدايت ميكند ().3
پسر خواندهها را به نام پدرانشان صدا بزنيد ،كه اين نزد خدا به عدالت نزديكتر است ،و به فرضي كه پدر آنان را
نميشناسيد ،برادر ديني خطابشان كنيد ،و يا به عنوان دوست صدايشان بزنيد ،و خدا در آنچه كه تا كنون اشتباه كردهايد شما
را مؤاخذه نميكند ،و ليكن آنچه را عمدا مرتكب ميشويد مؤاخذه ميكند ،و خدا همواره آمرزنده و رحيم است ().3
پيغمبر اسالم از خود مؤمنين نسبت به آنان اختياردارتر است ،و همسران وي مادران ايشانند ،و ارحام بعضي مقدم بر بعضي
ديگرند ،تا كسي از ارحامش وارثي دارد ،ارث او به مؤمنين و مهاجرين نميرسد ،مگر آنكه بخواهيد با وصيت مقداري از ارث
خود براي آنان ،احساني به آنان كرده باشيد ،اين حكم در لوح محفوظ هم نوشته شده است ().3
و چون از پيامبران پيمانشان را بستانديم ،و نيز از تو پيمانت را گرفتيم ،و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم ،و از
همهشان ميثاق غليظي بستانديم ().2
تا از راستگويان بخواهم كه راستي باطني خود را اظهار كنند ،و خدا براي كافران عذابي دردناك آماده كرده است ().2
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[معناي جمله ":ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ" و ارتباط آن با قبل و بعد]  .....ص 161 :

"ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ" اين جمله كنايه است از اينكه ممكن نيست كسي بين دو اعتقاد متنافي و دو رأي
متناقض جمع كند ،اگر دو اعتقاد متنافي ديديم بايد بدانيم كه دو قلب به آن دو معتقد است ،يعني دو فرد مخالف هر يك به
يكي از آن دو اعتقاد دارند ،و ممكن نيست يك فرد به هر دو معتقد باشد ،و اينكه فرمود ":ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي
جَوْفِهِ -خدا در جوف كسي دو قلب ننهاده" منظور از آن بيشتر بيان كردن است ،هم چنان كه در جمله" وَ لكِنْ تَعْمَي
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" « »1نيز اين زيادي آمده.
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در اين سياق ،كه سياق نفي است ،بين كفار و منافقين جمع شده ،و هر دو را ذكر كرده ،و از اطاعت هر دو نهي فرموده ،از
اين معنا كشف ميشود كه كفار از رسول خدا (ص) چيزي ميخواستهاند كه مورد رضاي خداي سبحان نبوده ،منافقين هم
كه در صف مسلمانان بودند ،كفار را تاييد ميكردند ،و از آن جناب به اصرار ميخواستند كه پيشنهاد كفار را بپذيرد ،و آن
پيشنهاد ،امري بوده كه خداي سبحان به علم و حكمت خود بر خالف آن حكم رانده بوده ،و وحي الهي هم بر خالف آن
نازل شده بود.
و نيز كشف ميشود كه آن امر ،امر مهمي بوده ،كه بيم آن ميرفته كه اسباب ظاهري بر خالف آن مساعدت نكند ،و بر
عكس ،بر وفق آن كمك كند ،مگر آنكه خدا بخواهد جلو آن اسباب را بگيرد ،لذا رسول خدا (ص )مامور شده از اجابت كفار
نسبت به خواهششان خودداري كند ،و آنچه به او وحي شده متابعت نمايد ،و از كسي نهراسيده و بر خدا توكل كند.
با اين بيان روايتي كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد ميشود ،چون در آن روايت آمده كه عدهاي از صناديد و رؤساي
قريش ،بعد از داستان جنگ احد به مدينه آمدند ،و از رسول خدا (ص) امان خواستند ،و درخواست كردند كه آن جناب با
ايشان و بتپرستي ايشان كاري نداشته باشد ،ايشان هم با او و يكتاپرستياش كاري نداشته باشند ،اين آيهها نازل شد كه
نبايد دعوت ايشان را اجابت كني ،و رسول خدا (ص) هم از اجابت خواسته آنان خودداري نمود ،كه ان شاء اللَّه جريانش در
بحث روايتي آينده خواهد آمد.
با بياني كه گذشت وجه اينكه چرا دنبال آيه فرمود ":إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً" و نيز وجه تعقيب آيه مورد بحث به دو آيه
بعد معلوم و روشن ميشود.
"وَ اتَّبِعْ ما يُوحي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً" اين آيه شريفه در حد خود عموميت دارد ،چون رسول خدا
(ص) بايد از همه آنچه كه به وي وحي ميشود پيروي كند ،و ليكن از جهت اينكه در سياق نهي قرار گرفته ،و رسول خدا
(ص) را امر ميكند به پيروي آنچه به وي وحي شده ،لذا مخصوص به مساله پيشنهادي كفار و منافقين است ،كه نتيجه
پيروي آن اين است كه بر طبق آن عمل كند ،نه بر طبق خواسته آنان ،به دليل اينكه دنبالش فرمود :خدا به آنچه ميكنيد با
خبر است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
"وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيلًا" اين آيه مانند آيه سابق با اينكه في حد نفسه عام است ،ليكن به خاطر وقوعش در
سياق نهي داللت ميكند بر امر به توكل بر خدا در خصوص عمل به امر خدا و وحي او ،و نيز اشعار دارد بر اينكه امر مزبور
مطلب مهمي است ،كه از نظر اسباب ظاهري عمل به آن محذور دارد و درد سر ايجاد ميكند ،و هر دلي كه باشد دچار
وحشت و دل واپسي ميشود مگر آنكه كسي در عمل به آن توكل به خداي سبحان كند ،كه او يگانه سببي است كه هيچ
سبب مخالفي بر او غلبه نميكند.
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بعضي « »7از مفسرين گفتهاند :جمله مورد بحث زمينهچيني و مقدمهاي است كه الغاي مساله" ظهار" و پسرگيري را كه
بعدا بيان ميكند تعليل نمايد ،براي اينكه ظهار (اينكه به همسرت بگويي پشت تو چون پشت مادرم است ،و با اين سخن او
را بر خود حرام كني) جمع بين دو متنافي است ،يعني زوجيت و مادري ،و همچنين فرزند ديگران را فرزند خود خواندن دو
متنافي است ،كه در يك قلب جمع نميشوند ":ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ".
ولي به نظر ما بعيد نيست كه بگوييم آيه شريفه تعليل مطلب قبل است ،كه رسول خدا (ص) را از اطاعت كفار و منافقين
نهي ميكرد و به پيروي آنچه به وي وحي ميشود امر ميفرمود ،جمله مورد بحث اين امر و نهي را تعليل ميكند و
ميفرمايد اطاعت خدا با اطاعت كفار و منافقين تنافي دارد ،چون قبول واليت خدا و واليت آنان متنافي است ،مثل توحيد و
شرك ،كه در يك قلب جمع نميشود" ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ".
__________________________________________________
)(1ليكن كور ميشود دلهايي كه در سينهها است .سوره حج ،آيه .33
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .373
ترجمه الميزان ،ج ،13ص311 :
[الغاء رسم و سنت" ظهار" و" دعاء و تبني -فرزند خواندگي]  .....ص 166 :
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"وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ" در جاهليت ،رسم بود وقتي مرد از دست همسرش به خشم ميآمد ،و
ميخواست او را طالق دهد يك نوع طالقشان اين بود كه بگويد :پشت تو چون پشت مادرم است ،و يا بگويد بر من باد كه
پشت تو را چون پشت مادرم بدانم ،و اين عمل را" ظهار" ميناميدند و يك نوع طالق ميدانستند كه اسالم آن را لغو كرد.
و بنا بر اين مفاد آيه اين است كه خداي تعالي همسران شما را به صرف اينكه ظهار كنيد ،و بگوييد پشت تو چون پشت
مادرم است ،مادر شما قرار نميدهد ،و چون قرار نداده ،پس هيچ اثري براي اين كالم نيست ،و شارع اسالم آن را معتبر
نشمرده.
"وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ" كلمه "ادعياء" جمع دعي ،به معناي پسر خوانده است ،و در جاهليت اين عمل" دعاء" و "
تبني" در بينشان دائر و معمول بوده است ،و همچنين در بين امتهاي مترقي آن روز ،مانند روم و فارس كه وقتي كودكي
را پسر خود ميخواندند ،احكام فرزند صلبي را در حق او اجراء ميكردند ،يعني اگر دختر بود ازدواج با او را حرام ميدانستند ،و
چون پدر خوانده ميمرد ،به او نيز مانند ساير فرزندان ارث ميدادند ،و همچنين ساير احكام پدر و فرزندي را در باره او اجراء
ميكردند ،و اسالم اين عمل را نيز لغو كرد.
بنا بر اين مفاد آيه اين است كه خداي تعالي آن كساني را كه شما آنها را فرزند خود خواندهايد ،فرزندان شما قرار نداده تا
احكام فرزندان صلبي در حق آنان نيز جاري باشد ".ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" كلمه"
ذلكم" در اين آيه اشاره به مساله ظهار ،و فرزندخواندگي ،و يا تنها اشاره به مساله دومي است ،كه البته ظهور آيه در احتمال
دومي روشنتر است ،مؤيدش هم اين است كه در آيه بعدي تنها حكم فرزندخواندگي را بيان ميكند.
و اينكه فرمود ":قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ" معنايش اين است :اينكه شما فرزند ديگري را به خود نسبت ميدهيد ،سخني است كه با
دهانهاي خود ميگوييد ،و جز اين اثري ندارد ،و اين تعبير كنايه است از بي اثر بودن اين سخن ،هم چنان كه در آيه" كَلَّا
إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها" « »1نيز كنايه از بيهودگي آن سخن است.
"وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" -معناي حق بودن قول خدا اين است كه او از

PDF.tarikhema.org

[توضيح مفاد و مراد از اينكه فرمود ":النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ"]  .....ص : 413
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__________________________________________________
)(1حاشا ،اين سخني است كه وي آن را خواهد گفت .سوره مؤمنون ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص317 :
چيزي خبر ميدهد كه واقع و حقيقت مطابق آن است ،و اگر حكم و فرماني براند ،آثارش بر آن مترتب ميشود ،و مصلحت
واقعي مطابق آن است.
و معناي راهنمايياش به راه ،اين است كه هر كس را هدايت كند ،بر آن راه حقي وادارش ميكند كه خير و سعادت در آن
است ،و در اين دو جمله اشاره است به اينكه وقتي سخن شما بيهوده و بي اثر است ،و سخن خدا همواره با اثر و مطابق واقع
است ،پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگيريد.
"ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  ...وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" حرف" الم" در كلمه" آلبائهم" الم اختصاص است ،و
معناي آيه اين است كه:
وقتي ميخواهيد پسر خوانده خود را معرفي و يا صدا كنيد ،طوري صدا بزنيد كه مخصوص پدرانشان شوند ،يعني به پدرشان
نسبت دهيد (و بگوييد اي پسر فالني ،و نگوييد پسرم).
"هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ" -ضمير" هو "به مصدري بر ميگردد كه از" ادعوهم" فهميده ميشود ،و معناي جمله اين است كه
خواندنتان آنان را به نام پدرانشان ،به عدالت نزديكتر است ،و نظير اين آيه در برگشتن ضمير به مصدر مفهوم از جمله آيه"
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي" « »1ميباشد.
و كلمه" اقسط" صيغه تفضيل از ماده" قسط" است ،كه به معناي عدالت است.
و معناي آيه اين است كه پسر خواندههايتان را وقتي صدا ميزنيد به پدرانشان نسبت دهيد ،براي اينكه نسبت دادن به
پدرانشان ،عادالنهتر در نزد خدا است.
"فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ" -مراد از" علم نداشتن به پدران پسرخواندگان" اين است كه پدران
ايشان را با اسم و رسم و خصوصيات نشناسند .و كلمه" موالي" به معناي اولياء است ،و معناي آيه اين است كه :اگر پدران
پسرخواندگان خود را نميشناسيد (هنگام صدا زدن) به غير پدرانشان نسبت ندهيد ،بلكه آنان را برادر خطاب كنيد ،و يا به
اعتبار واليت ديني ولي خود بخوانيد.
"وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ" -يعني گناهي بر شما نيست در مواردي كه اشتباها و يا از
روي فراموشي ايشان را به غير پدرانشان نسبت دهيد ،و ليكن در مواردي كه دلهايتان آگاه است ،و عمدا اين كار را ميكنيد،
گناهكاريد -اين معنا
__________________________________________________
)(1عدالت كنيد كه آن عمل به تقوي نزديكتر است .سوره مائده ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،13ص310 :
در صورتي است كه كلمه" ما" را موصوله ،و به معناي" آنچه" بگيريم ،و اما اگر مصدر بگيريم معنايش چنين ميشود -و
ليكن در تعمد دلهايتان گناه هست ،و جمله" وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" مربوط به موارد اشتباه و خطا است.
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"النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ"" انفس مؤمنين" ،يعني خود مؤمنين ،و بنا بر اين ،معناي" أولي
بودن رسول خدا (ص) به مؤمنين از خود مؤمنين" اين است كه آن جناب اختياردارتر نسبت به مؤمنين است از خود مؤمنين،
و معناي اولويت اين است كه فرد مسلمان هر جا امر را دائر ديد بين حفظ منافع رسول خدا (ص) و حفظ منافع خودش ،بايد
منافع رسول خدا (ص) را مقدم بدارد.
و بنا بر اين معناي آيه اين ميشود كه مؤمن هر حق و منافعي كه براي خودش قائل است ،اگر حفظ جان خويش است و
اگر دوست داشتن خودش است ،و اگر براي خود حرمتي قائل است ،و اگر استجابت دعوت است ،و اگر به كار بردن اراده
خويش است ،هر چه باشد ،رسول خدا (ص) مقدم بر او است ،يعني هر جا كه امر دائر شد بين حفظ جان رسول خدا (ص)،
يا جان خودش ،يا بين دوست داشتن رسول خدا (ص) ،يا دوست داشتن خودش ،و همچنين ساير موارد ديگر ،جانب رسول
خدا (ص) را بر جانب خود ترجيح دهد.
در نتيجه ،اگر در هنگام خطر ،جان رسول خدا (ص) در مخاطره قرار گيرد ،يك فرد مسلمان موظف است كه با جان خود
سپر بالي آن جناب شود و خود را فدايش كند.
و همچنين در تمامي امور دنيا و دين ،رسول خدا (ص) أولي و اختياردارتر است ،و اينكه گفتيم در تمامي امور دنيا و دين ،به
خاطر اطالقي است كه در جمله "النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" هست.
از اينجا روشن ميشود اينكه بعضي « »1گفتهاند :مراد اولويت آن جناب در دعوت است ،يعني وقتي آن جناب مؤمنين را به
چيزي دعوت كرد ،و نفس مؤمنين ايشان را به چيز ديگر ،واجب است دعوت او را اطاعت كنند و دعوت نفس خود را عصيان
كنند ،در نتيجه آيه مورد بحث همان را ميگويد كه آيه" وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ »" «2و آيه
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .370
)(2سوره نساء ،آيه . [.....]32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
"وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" « »1و آياتي ديگر نظير آن ،در مقام بيان آن است ،تفسير ضعيفي است براي
اينكه گفتيم آيه مطلق است ،و همه شؤون دنيايي و ديني را شامل ميشود.
و همچنين آن تفسير ديگر كه گفتهاند « :»7مراد نافذتر بودن حكم آن جناب نسبت به حكمي كه مؤمنين عليه يكديگر
ميكنند ،ميباشد هم چنان كه در آيه "فَسَلِّمُوا عَلي أَنْفُسِكُمْ" « »0منظور سالم كردن به يكديگر است ،پس به گفته اين
مفسرين برگشت معناي آيه مورد بحث به اين است كه رسول خدا (ص) بر مؤمنين واليت دارد ،واليتي كه فوق واليت آنان
نسبت به يكديگر است ،كه آيه "وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ" « »3بر آن داللت دارد اين قول نيز ضعيف
است براي اينكه سياق با آن مساعد نيست.
"وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ" -اينكه زنان رسول خدا (ص) مادران امتند ،حكمي است شرعي و مخصوص به آن جناب ،و معنايش
اين است كه همانطور كه احترام مادر ،بر هر مسلمان واجب ،و ازدواج با او حرام است ،همچنين احترام همسران رسول خدا
(ص) بر همه آنان واجب ،و ازدواج با آنان بر همه حرام است ،و در آيات بعد به مساله حرمت نكاح با آنان تصريح نموده و
ميفرمايد" وَ ال أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً".
پس تشبيه همسران رسول خدا (ص) به مادران ،تشبيه در بعضي از آثار مادري است ،نه همه آنها ،چون مادر به غير از
وجوب احترام و حرمت نكاح ،آثار ديگري نيز دارد ،از فرزند خود ارث ميبرد ،و فرزند از او ارث ميبرد ،و نظر كردن به روي
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[الغاء سنت توارث غير ارحام از يكديگر -مراد از ميثاقي كه خداوند از پيامبران گرفت]  .....ص 165 :

"وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" اضافه
ميثاق به ضميري كه به انبياء بر ميگردد ،خود دليل است بر اينكه مراد از ميثاق انبياء ،ميثاق خاص به ايشان است ،هم
چنان كه بردن نام پيغمبران به لفظ انبياء اين معنا را ميفهماند ،كه ميثاق پيغمبران ميثاقي است كه با صفت نبوت آنان
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او جائز است ،و با دختراني كه از شوهر ديگر دارد نميشود ازدواج كرد ،چون خواهر مادري آدمي است ،و نيز پدر و مادر
مادر ،جد و جده آدمي است ،و برادرانش دايي ،و خواهرانش خاله انسان است ،ولي همسران رسول خدا (ص) به غير از آن دو
حكم ،احكام ديگر مادري را ندارند.
"وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ ...مَسْطُوراً" كلمه" ارحام" جمع رحم است،
كه همان عضوي از زنان است كه نطفه شوهر را در
__________________________________________________
)(1هيچ رسولي نفرستاديم مگر براي آنكه به اذن خدا اطاعت شود .سوره نساء ،آيه .33
)(2روح البيان ،ج  ،2ص .102
)(3پس به خودتان سالم كنيد .سوره نور ،آيه .31
)(4مردان و زنان مؤمن بعضي بر بعض ديگر واليت دارند .سوره برائت ،آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
خود جاي ميدهد ،تا به صورت جنين در آمده ،و سپس متولد شود ،و چون قرابتهاي نسبي باألخره منتهي به يك رحم
ميشود ،بدين مناسبت خويشاوندان نسبي را رحم گفتهاند ،و دارندگان نسبت را ذي رحم خواندهاند.
و مراد از اولويت در اين جمله كه فرمود :صاحبان رحم بعضي اولي بر بعض ديگرند ،اولويت در توارث (از يكديگر ارث بردن)
است ،و منظور از كتاب خدا ،يا لوح محفوظ است ،و يا قرآن ،و يا سوره قرآن ،و جمله" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ" ،بيان
ميكند آن كساني را كه صاحبان رحم از آنان اولي به ارثند.
و مراد از مؤمنين ،مؤمنين غير مهاجر است ،و معناي آيه اين است كه صاحبان رحم بعضيشان اولي به بعض ديگر از
مهاجرين ،و سائر مؤمنين هستند كه به مالك برادري ديني از يكديگر ارث ميبردند ،و اين اولويت در كتاب خدا است ،و چه
بسا احتمال داده شود كه جمله" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ" ،بيان صاحبان رحم باشد ،كه در اين صورت معنا چنين ميشود:
صاحبان رحم از مهاجرين و غير مهاجرين بعضي اولي از بعضي ديگرند.
اين آيه ناسخ حكمي است كه در صدر اسالم اجراء ميشد و آن اين بود كه كساني كه به خاطر حفظ دينشان از وطن و
آنچه در وطن داشتند چشم ميپوشيدند ،و يا صرفا به خاطر دين با يكديگر دوستي ميكردند ،در بين خود از يكديگر ارث
ميبردند ،آيه مورد بحث اين حكم را نسخ كرد ،و فرمود :از اين به بعد تنها خويشاوندان از يكديگر ارث ميبرند.
كلمه" اال" در جمله" إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلي أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً" استثناء منقطع است( ،استثنايي است كه مستثني از جنس مستثني
منه نباشد) و مراد از فعل معروف نسبت به اولياء ،اين است كه چيزي از مال را براي آنان وصيت كني ،كه در شرع اسالم به
ثلث مال و كمتر از آن تحديد شده.
"كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً" ،يعني حكم فعل معروف ،و وصيت كردن به چيزي از مال ،در لوح محفوظ يا در قرآن و يا
در سوره نوشته شده.
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ارتباط دارد ،و غير از آن ميثاقي است كه از عموم بشر گرفته و آيه" وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي"
»«1از آن خبر ميدهد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
و مساله ميثاق گرفتن از انبياء در جاي ديگر نيز آمده ،و فرموده ":وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ
ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا" «».7
آيه مورد بحث هر چند بيان نكرده كه آن عهد و ميثاقي كه از انبياء گرفته شده چيست ،و تنها به طوري كه گفتيم اشارهاي
دارد به اينكه عهد مزبور چيزيست مربوط به پست نبوت ،ليكن ممكن است از آيه ديگري كه از سوره آل عمران نقل كرديم
استفاده كرد كه آن ميثاق عبارت است از وحدت كلمه در دين و اختالف نكردن در آن ،هم چنان كه آيه "إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ
أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ" « »0و آيه" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ
وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" «» 3نيز بدان اشاره نموده است.
در آيه مورد بحث" نبيين" را به لفظ عام آورد ،تا شامل همه شود ،آن گاه از بين همه آنان پنج نفر را با اسم ذكر كرده ،و به
عموم انبياء عطف كرده ،فرموده :از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم ،و معناي عطف اين پنج نفر به عموم
انبياء اين است كه ايشان را به خاطر خصوصياتي كه دارند از بين انبياء بيرون كرده و به خصوص ذكر نموده است ،پس گويا
فرموده :و چون از شما پنج نفر و از ساير انبياء ميثاق گرفتيم ،چنين و چنان شد.
و اگر به اين اسلوب ،اين پنج نفر را اختصاص به ذكر داد ،تنها به منظور تعظيم و احترام ايشان است ،چون شاني عظيم و
مقامي رفيع داشتند ،براي اينكه اولو العزم و صاحب
__________________________________________________
)(1و چون پروردگارت از بني آدم از پشتشان ذريه ايشان را بگرفت ،و ايشان را گواه عليه خودشان كرد ،كه آيا من پروردگار
شما نيستم؟ گفتند :آري .سوره اعراف ،آيه .127
)(2و چون خدا ميثاق انبياء از ايشان بگرفت كه وقتي كه كتابي و حكمتي به شما دادم و رسولي ديگر آن را كه نزد شما
است تصديق كرد بايد بدان ايمان بياوريد و آن را ياري كنيد ،آن گاه پرسيد آيا قرار كرديد و تحمل اين تكليف را پذيرفتيد؟
گفتند آري اقرار داريم .سوره آل عمران ،آيه .21
)(3اين است دين شما كه ديني است واحد ،و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد .سوره انبياء ،آيه .27
)(4براي شما از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان سفارش فرمود ،و آنچه به تو وحي كرديم ،و به ابراهيم و موسي و
عيسي سفارش نموديم ،اين است كه دين را بپا داريد ،و در آن اختالف مكنيد .سوره شوري ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص312 :
شريعت و داراي كتاب بودند ،و به همين مالك بود كه چهار نفر از ايشان را به ترتيب عصرشان ذكر كرد ،ولي رسول خدا
(ص) را بر آنان مقدم داشت ،با اينكه آن جناب از لحاظ عصر آخرين ايشان بود ،براي اينكه آن جناب برتري و شرافت و
تقدم بر همه آنان دارد.
"وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" -اين جمله تاكيد ميثاق مذكور است ،ميخواهد بفرمايد:
پيمان مزبور بسيار غليظ و محكم بود ،نظير آيه" وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ نَجَّيْناهُمْ مِنْ
عَذابٍ غَلِيظٍ" «».1
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"لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً" الم در "ليسئل" الم تعليل ،و يا الم غايت است ،و در هر حال
متعلق به محذوفي است كه جمله" وَ إِذْ أَخَذْنا" بر آن داللت دارد ،و جمله" و أعد" بر همان محذوف عطف شده ،تقدير
كالم اين است كه :خداوند اگر اين كار را كرد ،و از انبياء پيمان گرفت ،براي اين است كه زمينه فراهم شود ،تا از راستگويان
از راستيشان بپرسد ،و براي كفار عذابي دردناك آماده كند.
چيزي كه هست به جاي اينكه بفرمايد :و براي كفار عذابي دردناك آماده كند ،فرموده :و عذابي دردناك براي كفار آماده
كرده ،و اين بدان علت است كه كسي نپندارد كه عذاب كفار علت غايي گرفتن پيمان است ،بلكه جهنمي شدن آنان ،و
نقصشان از ناحيه خودشان است ،و اين خود آنان بودند كه خلف پيمان كردند.
[وجوهي كه در باره مراد از اينكه فرمود ":تا از راستي راستگويان بپرسد" گفتهاند]  .....ص 167 :

[بيان اينكه مراد از راستي در جمله ":لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ" انطباق پيمان الهي در عالم ذر با كردار و عمل در اين عالم است]  .....ص 168 :

و اما آنچه به نظر ما ميرسد اين است كه دقت در مفاد جمله" لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ" انسان را بر خالف آن
توجيهات رهنمون ميشود ،چون فرق است بين اينكه بگوييم:
"سئلت الغني عن غناه -از بي نيازي پرسيدم از بينيازياش" و يا از عالم از علمش سؤال كردم ،و بين اينكه بگوييم از
فالني از مالش سؤال كردم ،و يا از فالني از علمش پرسيدم ،اين دو قسم عبارت مفادشان يكي نيست ،آنچه از عبارت اول
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و اما اينكه از راستي راستگويان بپرسد چه معنايي دارد؟ بعضي «» 7گفتهاند :مقصود از" صادقين" انبياء ،و مقصود از پرسش
از راستي آنان ،اين است كه روز قيامت از ايشان ميپرسند كه امتشان چه كارها كردند؟ و گويا مفسر نامبرده اين معنا را از
آيه" يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ" « »0استفاده كرده.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد ،سؤال از مطلق راستگويان است ،نه تنها انبياء ،بلكه هر
__________________________________________________
)(1همين كه امر ما بيامد ،هود و آنهايي كه با او ايمان آورده بودند ،به رحمت خود از عذابي غليظ نجات داديم .سوره هود،
آيه .32
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .133
)(3روزي كه خداوند رسوالن را جمع ميكند و ميپرسد مردم دعوت شما را چگونه اجابت كردند.
سوره مائده ،آيه .132
)(4مجموعه من التفاسير ،ج  ،3ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،13ص312 :
راستگوي در توحيد خدا ،و عدالت او و شرايع او ،و مراد از راستي آنان ،هر چيزي است كه در بارهاش سخني گفته باشند.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از سؤال از صادقان ،صادقان در سخن ،و مراد از صدقشان صدق در عملشان است( ،و حاصل
معنايش اين است كه از هر راستگويي ميپرسند آيا اعمالشان هم مطابق اقوالشان راست بوده يا نه؟) بعضي « »7ديگر
گفتهاند :مراد ،پرسش از صادقان است ،از آن هدفها و منظورهايي كه در دل از راستگوييهاي خود پنهان داشتند ،آيا
منظورشان از راستگوييها وجه اللَّه (رضاي خدا) بوده يا چيز ديگر؟ و از اين قبيل توجيهات براي آيه كردهاند ،و بطوري كه
مالحظه ميكنيد هيچ يك از آنها دلچسب نيست.
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به ذهن تبادر ميكند ،و جلوتر از معاني ديگر به ذهن ميرسد ،اين است كه من از شخص غني خواستم تا غنايش را اظهار
كند ،و يا علمش را بنماياند ،و آنچه از عبارت دوم به ذهن تبادر ميكند كه من از او خواستم تا مرا از مال و يا علم خود خبر
دهد ،آيا مال و يا علم دارد يا نه؟ و يا از او خواستم تا برايم تعريف كند ،چقدر مال دارد؟ و از مال چه چيزهايي دارد ،و يا چه
چيزهايي ميداند؟
و به هر حال معناي سؤال از صادقان از صدقشان ،اين است كه صدق باطني خود را اظهار كنند ،و در مرحله گفتار و كردار
آن را نمايش دهند ،و خالصه در دنيا عمل صالح كنند( ،چون عمل صالح مساوي است با تطابق گفتار و كردار با صدق
باطني).
پس مراد از سؤال از صادقان از صدق آنان اين ميشود كه تكليفهاي ديني را طوري متوجه ايشان سازد ،كه با مقتضاي
ميثاق سازگار و منطبق باشد ،تا در نتيجه آن صدق كه در بطون دلها نهفته است ،در گفتار و كردار ظهور و جلوه كند.
و البته معلوم است كه جاي اين ظهور دنيا است ،نه آخرت ،و نيز معلوم ميشود كه اخذ ميثاق در دنيا نبوده ،بلكه قبل از دنيا
بوده ،هم چنان كه آيات" ذر "نيز بر آن داللت دارد ،و ميفهماند كه خداي تعالي قبل از آنكه انسانها را به نشاه دنيا بياورد،
پيمانهايي از ايشان
__________________________________________________
(1و )7مجموعة من التفاسير ،ج  ،3ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،13ص312 :
بگرفت ،از آن جمله ميفرمايد ":وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا
بَلي" « »1كه ترجمهاش گذشت.
و كوتاه سخن اينكه دو آيه مورد بحث از آياتي است كه از عالم ذر خبر ميدهند ،چيزي كه هست اخذ ميثاق از انبياء ،و
ترتب شان آنان و اعمالشان بر طبق ميثاق را در ضمن ترتب صدق هر صادقي بر ميثاقي كه از وي گرفتهاند بيان ميكند،
(سادهتر بگويم در دو آيه مورد بحث سخني صريح از عالم ذر به ميان نيامده ،تنها در آيه اولي فرموده از انبياء ميثاقي محكم
گرفتيم ،و در آيه دومي فرموده تا از صادقان بخواهد كه صدق خود را نشان دهند ،تا در دنيا گفتار و كردارشان از ميثاق ازلي
حكايت كند و آن را نشان دهد).
و چون در آيه دوم خصوص انبياء (ع )مورد گفتار قرار نگرفتهاند ،بلكه عنواني كلي يعني صادقان مورد كالم واقع شدهاند ،لذا
سرانجام كفار را هم با اينكه از انبياء نيستند بيان فرموده ،پس گويا فرموده :ما از انبياء ميثاقي غليظ گرفتيم ،مبني بر اينكه
بر دين واحد متفق الكلمه باشند و همان را تبليغ كنند ،تا در نتيجه خداي تعالي با تكليف و هدايت خود از صادقان بخواهد
كه عمل و گفتارشان نمايانگر آن ميثاق باشد ،از ايشان صدق در اعتقاد و عمل را مطالبه كند ،انبياء هم همين كار را كردند،
و خداوند پاداشي براي آنان مقدر فرمود ،و براي كافران عذابي دردناك آماده كرده.
از اينجا معلوم ميشود كه چرا در دو آيه مورد بحث التفات به كار رفته ،در آيه اول" وَ إِذْ أَخَذْنا -و چون گرفتيم" سياق،
سياق متكلم بود ولي در آيه دومي غايب شد" ليسئل -تا خدا بازخواست كند" نكته اين التفات اين است كه ميثاق عبارت
است از پيمان بر پرستش او به تنهايي و شرك نورزيدن بر او ،و اين هر چند كه با وساطت مالئكه صورت گرفته ،و به
همين جهت كلمه "گرفتيم" به كار رفته ،ولي در حقيقت آن كسي كه از صادقان مطالبه صدق ميكند ،و كافران را عذاب
ميكند ،تنها خدا است ،لذا در آيه دوم فرمود" تا مطالبه كند" تا همه مردم تنها او را بپرستند (دقت بفرماييد).
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بحث روايتي [رواياتي در بارهشان نزول آيه ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ  "...و آيه ":ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ"]  .....ص 162 :
اشاره
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در مجمع البيان ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ" گفته :اين آيات در باره ابي سفيان
__________________________________________________
)(1سوره اعراف ،آيه . [.....]127
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :
بن حرب ،و عكرمة بن ابي جهل ،و ابي االعور سلمي ،نازل شده ،كه وقتي جنگ احد تمام شد ،از رسول خدا (ص) امان
گرفتند ،و سپس به مدينه آمده بر عبد اللَّه بن ابي وارد شدند ،و آن گاه بوسيله ميزبان خود از رسول خدا (ص) رخصت
خواستند تا با آن جناب گفتگو كنند ،بعد از كسب اجازه به اتفاق ميزبان و عبد اللَّه بن سعيد بن ابي سرح ،و طعمة بن أبيرق،
به خدمت آن جناب رفتند ،و گفتند اي محمد! تو دست از خدايان ما بردار ،و" الت" و" عزي" و" منات" را ناسزا مگو ،و
چون ما معتقد باش كه اين خدايان شفاعت ميكنند كسي را كه آنها را بپرستد ،ما نيز دست از پروردگار تو برميداريم ،اين
سخن سخت بر رسول خدا (ص) گران آمد ،عمر بن خطاب گفت :يا رسول اللَّه اجازه بده تا هم اكنون گردنشان را بزنيم،
فرمود :آخر من به ايشان امان دادهام ،ناگزير دستور داد تا از مدينه بيرونشان كنند ،آن گاه ميگويد :آيه" وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ"
در اين باره نازل شد ،كه مراد از كافرين كفار اهل مكه ابو سفيان و ابو اعور سلمي و عكرمه است ،و مراد از" وَ الْمُنافِقِينَ"
ابن ابي ،و ابن سعيد ،و طعمه ميباشد «».1
مؤلف :اجمال اين داستان را سيوطي هم در الدر المنثور از ابن جرير از ابن عباس روايت كرده ،البته روايات ديگري در شان
نزول آيه مزبور هست كه چون از سياق آيات بيگانه بودند ،از نقل آنها صرفنظر كرديم «».7
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ" ميگويد :پدرم از ابن ابي عمير ،از جميل ،از امام صادق (ع) برايم
حديث كرد ،كه فرمود :سبب نزول اين آيه اين بود كه وقتي رسول خدا (ص) با خديجه دختر خويلد ازدواج كرد ،به منظور
تجارت از مكه به عكاظ رفت و در آنجا زيد را ديد كه در معرض فروش قرار گرفته ،او را جواني زيرك و تيزهوش و عفيف
يافت ،پس وي را خريداري كرد ،و همين كه به نبوت رسيد ،زيد را به اسالم دعوت نمود ،و زيد مسلمان شد ،از آن روز مردم
به وي ميگفتند :مولي محمد (ص).
از سوي ديگر وقتي حارثة بن شراحيل كلبي از سرگذشت پسرش زيد خبردار شد ،به مكه آمد (تا فرزندش را از مواليش
خريده آزاد كند) ،و حارثه مردي محترم و بزرگ بود ،نزد ابو طالب آمده گفت :اي ابو طالب! پسر من (در حادثهاي) اسير
شده ،و شنيدهام كه دست به
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .003
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص371 :
دست بفروش رفته ،تا به دست برادرزادهات افتاده( ،از تو خواهش ميكنم) به ايشان پيشنهاد كني يا پسرم را بفروشد ،و يا
عوض آن غالمي ديگر بگيرد ،و يا آزادش كند.
ابو طالب با رسول خدا (ص) صحبت كرد ،حضرت فرمود :من او را آزاد كردم هر جا ميخواهد برود ،حارثه برخاست و دست
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[چند روايت حاكي از اينكه پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) فرمود هر كه را من مواليم علي (عليه السالم) موال است در ذيل جمله ":النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"]  .....ص
188 :

و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و احمد و نسايي ،از بريده روايت كردهاند كه گفت :من با علي (ع) در جنگ يمن
شركت داشتم ،و از او جفايي ديدم ،پس همين كه به مدينه برگشته ،شرفياب محضر رسول خدا (ص) شدم ،نزد آن جناب از
علي بدگويي كردم و عيب گرفتم ،ديدم كه رنگ آن جناب دگرگون شد ،و فرمود :اي بريده مگر من اولي به مؤمنين از خود
آنان نيستم؟ عرض كردم :بله يا رسول اللَّه فرمود :پس هر كه من موالي اويم ،علي موالي اوست «».3
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زيد را گرفت و گفت :پسر بر خيز و به شرافت و حسب و آبروي سابقت برگرد ،زيد گفت :به هيچ وجه تا زندهام از رسول خدا
(ص) جدا نميشوم ،حارثه گفت :آيا دست از شرافت و دودمان خود بر ميداري ،و برده قريش ميشوي؟ زيد مجددا گفت به
هيچ وجه و تا چندي كه زندهام از رسول خدا (ص) جدا نميشوم ،پدرش خشم كرده گفت اي گروه قريش شاهد باشيد كه
من از او بيزاري جستم و او ديگر پسر من نيست ،رسول خدا (ص) به حاضران خطاب كرد كه شاهد باشيد ،زيد پسر من
است ،از من ارث ميبرد ،و من از او ارث ميبرم .از آن روز مردم به زيد ميگفتند ":ابن محمد" و رسول خدا (ص) او را
دوست ميداشت ،و نامش را" زيد محبت" گذاشته بود.
بعد از آنكه رسول خدا (ص) به مدينه مهاجرت فرمود ،زينب دختر جحش را به ازدواج زيد درآورد ،روزي دير به خدمت
رسول خدا (ص) رفت ،آن جناب به منزل وي رفت تا از او خبر بگيرد ،و در آن هنگام زينب وسط اطاق خود نشسته ،و با"
فهر" (سنگي كه ادويه را با آن نرم ميكنند) عطر جامد خود را ميساييد ،رسول خدا (ص) درب را باز كرد تا از زينب خبر
بگيرد ،ناگهان چشمش به زينب كه زني زيبا بود بيفتاد و گفت :منزه است خدا آفريدگار نور و" فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ"
و سپس به منزل خود برگشت ،در حالي كه به ياد زيبايي او بود.
زيد به منزل آمد ،زينب جريان را به شوهرش گفت :زيد گفت :آيا ميل داري تو را طالق دهم تا رسول خدا (ص) با تو ازدواج
كند؟ زينب گفت :ميترسم تو طالقم بدهي ،و رسول خدا (ص) هم با من ازدواج نكند ،زيد نزد رسول خدا (ص) رفت و
عرضه داشت :پدر و مادرم فدايت ،زينب جرياني به اين صورت برايم تعريف كرد ،آيا ميل داري من او را طالق دهم تا شما
با او ازدواج كنيد؟
فرمود :نه ،برو و از خدا بترس ،و همسرت را نگهدار ،خداي تعالي اين جريان را حكايت كرده و فرمود" أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضي زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها  ...وَ
كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا" پس خداي تعالي در باالي عرش خود زينب را به ازدواج آن جناب درآورد .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص377 :
منافقين گفتند :زنان پسران ما را بر ما حرام ميكند ،آن وقت خودش همسر پسرش زيد را ميگيرد ،خداي تعالي در پاسخ
آنان فرمود ":وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ  ...يَهْدِي السَّبِيلَ" «».1
مؤلف :سيوطي قريب به اين مضمون را با مختصري اختالف در الدر المنثور از ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده»
.و نيز در الدر المنثور است كه احمد و ابو داوود و ابن مردويه ،از جابر روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) ميفرمود:
من اوالي به هر مؤمنم از خود او ،پس هر مردي از دنيا برود ،و قرضي بگذارد ،آن قرض به عهده من است ،و هر كس
بميرد و مالي از خود بگذارد ،از آن ورثه اوست «».0
مؤلف:در اين معنا روايات ديگري از طريق شيعه و اهل سنت رسيده.
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سوره األحزاب ( :)33آيات  2تا  ..... ]87ص 181 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً
( )2إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا () 13هُنالِكَ
ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزاالً شَدِيداً () 11وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِالَّ غُرُوراً
( )17وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ ال مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ
بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِالَّ فِراراً ()10
وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِالَّ يَسِيراً ( )13وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ال يُوَلُّونَ
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و در احتجاج از عبد اللَّه بن جعفر بن ابي طالب روايت كرده كه در ضمن حديثي طوالني گفت :از رسول خدا شنيدم كه
ميفرمود :من به مؤمنين اولي هستم از خود آنان ،هر كس من اواليم به او از خود او ،تو اولي هستي به او از خودش ،و اين
سخن را خطاب به علي كه در خانه در مقابل حضرت بود فرمود «».3
مؤلف :اين روايت را كافي هم به سند خود از جعفر از آن جناب نقل كرده ،و احاديث در اين معنا از طريق شيعه و سني از
حد شمار بيرون است «».3
و در كافي به سند خود از حنان روايت كرده كه گفت :به امام صادق (ع)
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص  120و .127
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .121
(3و )3الدر المنثور ،ج  ،3ص .127
)(5نور الثقلين ،ج  3ص  731ش  ،73به نقل از احتجاج.
)(6اصول كافي ،ج  ،1ص  ،333ح .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص370 :
عرضه داشتم كه :موالي (بردگان) چه حقي از آدم ميبرند؟ فرمود :هيچ سهمي از ارث به ايشان نميرسد ،مگر همان كه
قرآن فرمود ":إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلي أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً" «».1
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت :شخصي از رسول خدا (ص) پرسيد :چه وقت از تو
پيمان گرفتند؟ فرمود آن وقت كه آدم بين روح و جسد بود «».7
مؤلف :اين روايت با همين لفظ و عبارت به چند طريق مختلف از آن جناب نقل شده ،و معنايش اين است كه ميثاقي كه
گرفته شد ،در نشاهاي قبل از نشاه دنيا بود.
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  ،2ص  ،103ح .0
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :
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الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُالً ( )13قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً ال تُمَتَّعُونَ إِالَّ قَلِيالً )(16قُلْ
مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَ ال يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً () 12قَدْ
يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَ ال يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِالَّ قَلِيالً ()12
أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ
بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَي الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيراً ( )12يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ
يَذْهَبُوا وَ إِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَ لَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِالَّ قَلِيالً ( )73لَقَدْ
كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ( )71وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا
هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِالَّ إِيماناً وَ تَسْلِيماً ( )77مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيالً ()70
لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً ( )73وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَ كَفَي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَ كانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً )(25وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ
صَياصِيهِمْ وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً ( )73وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ
تَطَؤُها وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ()72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :

اي كساني كه ايمان آوردهايد نعمتي را كه خدا به شما ارزاني داشته به ياد آوريد و فراموش مكنيد روزي را كه لشكرها به
سويتان آمدند ،ما ،بادي و لشكري كه نميديديد بر شما فرستاديم ،و خدا به آنچه شما ميكنيد بينا است (9).
هنگامي كه از نقطه باال و از پايينتر شما بيامدند ،آن روزي كه چشمها از ترس خيره ،و دلها به گلوگاه رسيد ،و در باره خدا
به پندارها افتاديد ().13
در آن هنگام بود كه مؤمنين آزمايش شدند ،و سخت متزلزل گشتند ().11
همان روزي كه منافقان و بيماردالن گفتند :خدا و رسولش جز فريبي به ما وعده ندادند ().17
روزي كه طائفهاي از ايشان گفتند :اي اهل مدينه! ديگر جاي درنگ برايتان نيست ،برگرديد ،وعدهاي از ايشان از پيامبر
اجازه برگشتن گرفتند ،به اين بهانه كه گفتند خانههاي ما در و بام محكمي ندارد ،در حالي كه چنين نبود ،و منظوري جز
فرار نداشتند ().10
به شهادت اينكه اگر دشمن از هر سو بر آنان در خانههايشان درآيند ،و بخواهند كه اينان دست از دين بردارند ،جز اندكي
بدون درنگ از دين بر ميگردند (). 13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :
در حالي كه قبال با خدا عهد بستند كه پشت به خدا و دين نكنند ،و خدا از عهد خود بازخواست خواهد كرد ().13
بگو به فرضي هم كه از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد ،تازه جز اندكي زندگي نخواهيد كرد ().13
بگو آن كيست كه شما را از خدا اگر بدي شما را بخواهد نگه بدارد؟ و يا جلو رحمت او را اگر رحمت شما را بخواهد بگيرد؟
نه ،به غير خدا ولي و ياوري براي خود نخواهند يافت ().12
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ترجمه آيات  .....ص 185 :
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بيان آيات [بيان آيات مربوط به داستان جنگ احزاب (خندق)]  .....ص 187 :
اشاره

در اين آيات ،داستان جنگ خندق ،و به دنبالش سرگذشت بني قريظه را آورده ،و وجه اتصالش به ما قبل اين است كه در
اين آيات نيز در باره حفظ عهد و پيمانشكني گفتگو شده است.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ  ...بَصِيراً" اين آيه مؤمنين را يادآوري ميكند كه در ايام جنگ
خندق چه نعمتها به ايشان ارزاني داشت ،ايشان را ياري ،و شر لشكر مشركين را از ايشان برگردانيد ،با اينكه لشكرياني
مجهز ،و از شعوب و قبائل گوناگون بودند ،از غطفان ،از قريش ،احابيش ،كنانه ،يهوديان بني قريظه ،بني النضير جمع كثيري
آن لشكر را تشكيل داده بودند ،و مسلمانان را از باال و پايين احاطه كرده بودند ،با اين حال خداي تعالي باد را بر آنان مسلط
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و بدانند كه خدا ميشناسد چه كساني از شما امروز و فردا كردند ،و چه كساني بودند كه به برادران خود گفتند :نزد ما بياييد،
و به جنگ نرويد ،اينها جز اندكي به جنگ حاضر نميشوند ().12
آنان نسبت به جان خود بر شما بخل ميورزند ،به شهادت اينكه وقتي پاي ترس به ميان ميآيد ،ايشان را ميبيني كه وقتي
به تو نگاه ميكنند مانند كسي كه به غشوه مرگ افتاده ،حدقههايشان ميچرخد ،ولي چون ترس تمام ميشود ،با زبانهايي
تيز به شما طعن ميزنند ،و در خير رساندن بخيلند ،ايشان ايمان نياوردهاند ،و خدا هم اعمال نيكشان را بي اجر كرده ،و اين
براي خدا آسان است ().12
پنداشتند احزاب هنوز نرفتهاند ،و اگر هم برگردند ،دوست ميدارند اي كاش به باديه رفته بودند ،و از آنجا جوياي اخبار شما
ميشدند ،و به فرضي هم در ميان شما باشند ،جز اندكي قتال نميكنند ().73
در حالي كه شما ميتوانستيد به رسول خدا (ص) به خوبي تاسي كنيد ،و اين وظيفه هر كسي است كه اميد به خدا و روز جزا
دارد ،و بسيار ياد خدا ميكند ().71
و چون مؤمنان احزاب را ديدند ،گفتند :اين همان وعدهاي است كه خدا و رسولش به ما داد ،و خدا و رسولش راست گفتند ،و
از ديدن احزاب جز بيشتر شدن ايمان و تسليم ،بهرهاي نگرفتند ().77
بعضي از مؤمنان مرداني هستند كه بر هر چه با خدا عهد بستند وفا كردند ،پس بعضيشان از دنيا رفتند ،و بعضي ديگر
منتظرند و هيچ چيز را تبديل نكردند ().70
تا خدا به صادقان ،پاداش صدقشان را دهد و منافقان را اگر خواست عذاب كند ،و يا بر آنان توبه كند ،كه خدا آمرزنده رحيم
است ().73
و خدا آنان را كه كافر شدند ،به غيظشان برگردانيد ،به هيچ خيري نرسيدند ،و خدا زحمت جنگ را هم از مؤمنان برداشت ،و
خدا همواره توانا و عزيز است ().73
و ياران كتابي ايشان را كه كمكشان كردند از قلعههايشان بيرون كرد ،و ترس در دلهايشان بيفكند ،عدهاي از ايشان را
كشتيد ،و جمعي ديگر را اسير كرديد (26).
و سرزمين ايشان ،و خانههايشان ،و اموالشان ،و زميني را كه تا امروز در آن قدم ننهاده بوديد ،همه را به شما ارث داد ،و خدا
همواره بر هر چيزي توانا است ().72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص372 :
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[حكايت ترس و بهانه تراشي منافقان و بيمار دالن بعد از مشاهده لشكر انبوه دشمن و سخن پراكنيهايشان در جهت تضعيف روحيه مؤمنين ] .....ص 188 :

"هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيداً "كلمه" هنالك" كه اسم اشاره است و مخصوص اشاره به دور است ،دور از
جهت زمان ،و يا دور از جهت مكان ،در اينجا اشاره است به زمان آمدن آن لشكرها ،كه براي مسلمانان مشكلي بود كه حل
آن بسيار دور به نظر ميرسيد ،و كلمه "ابتالء" به معناي امتحان ،و" زلزال" به معناي اضطراب ،و" شدة" به معناي قوت
است ،چيزي كه هست موارد استعمال شديد و قوي مختلف است ،چون غالب موارد استعمال شديد در محسوسات است ،و
غالب موارد استعمال قوي به طوري كه گفتهاند در غير محسوسات است ،و به همين جهت به خداي تعالي قوي گفته
ميشود ،ولي شديد گفته نميشود.
و معناي آيه اين است كه در آن زمان سخت ،مؤمنين امتحان شدند ،و از ترس دچار اضطرابي سخت گشتند.
"وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً" منظور از آنهايي كه در دلهايشان مرض
دارند افراد ضعيف االيمان از مؤمنيناند ،و اين دسته غير منافقين هستند كه اظهار اسالم نموده و كفر باطني خود را پنهان
ميدارند و اگر منافقين ،پيغمبر اكرم (ص) را رسول خواندند ،با اينكه در باطن او را پيامبر نميدانستند ،باز براي همين است
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كرد ،و فرشتگاني فرستاد تا بيچارهشان كردند.
كلمه" اذ" در جمله" اذ جاءتكم" ظرف است براي نعمت ،يا براي ثبوت آن "،جاءَتْكُمْ جُنُودٌ" ،لشكرهايي از هر طائفه به سر
وقتتان آمدند ،لشكري از غطفان ،لشكري از قريش ،و لشكرياني از ساير قبائل "،فارسلنا" اين جمله بيان آن نعمت است ،و
آن عبارت است از فرستادن باد كه متفرع بر آمدن لشكريان است ،و چون متفرع بر آمدن آنها است ،حرف" فاء" بر سر
جمله آورد" ،عَلَيْهِمْ رِيحاً" ،فرستاديم بر آنان بادي ،كه مراد از آن ،باد صبا است ،چون نسيمي سرد در شبهايي زمستاني
بوده "،وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها "لشكرهايي كه شما ايشان را نميديديد ،و آن مالئكه بودند كه براي بيچاره كردن لشكر كفر
آمدند "،وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً -و خدا به آنچه ميكنيد بيناست".
"إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ"...
لشكري كه از باالي سر مسلمانان يعني از طرف مشرق مدينه آمدند ،قبيله غطفان ،و يهوديان بني قريظه ،و بني نضير
بودند ،و لشكري كه از پايين مسلمانان آمدند ،يعني از طرف غرب مدينه آمدند ،قريش و هم پيمانان آنان از احابيش و كنانه
بودند ،و بنا بر اين جمله" إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ" عطف بيان است براي جمله" إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ".
و جمله "إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ" عطف بيان ديگري است براي جمله" إِذْ جاءَتْكُمْ  ،"...و كلمه" زاغت" از
زيغ بصر است ،كه به معناي كجي ديد چشم
ترجمه الميزان ،ج ،13ص372 :
است ،و مراد از قلوب جانها و مراد از حناجر ،حنجرهها است ،كه به معناي جوف حلقوم است.
و اين دو وصف يعني كجي چشم ،و رسيدن جانها به گلو ،كنايه است از كمال چيرگي ترس بر آدمي ،و مسلمانان در آن روز
آن قدر ترسيدند كه به حال جان دادن افتادند ،كه در آن حال چشم تعادل خود را از دست ميدهد ،و جان به گلوگاه ميرسد.
"وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا" -يعني منافقين و كساني كه بيمار دل بودند ،آن روز در باره خدا گمانها كردند ،بعضي از آنها
گفتند :كفار به زودي غلبه ميكنند ،و بر مدينه مسلط ميشوند ،بعضي ديگر گفتند :بزودي اسالم از بين ميرود و اثري از
دين نميماند ،بعضي ديگر گفتند :جاهليت دو باره جان ميگيرد ،بعضي ديگر گفتند :خدا و رسول او مسلمانان را گول زدند،
و از اين قبيل پندارهاي باطل.
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كه اظهار اسالم كنند.
كلمه "غرور" به معناي اين است كه كسي آدمي را به شري وادار كند كه به صورت خير باشد ،و اين عمل او را غرور
(فريب) ميخوانند ،و عمل ما را كه فريب او را خورده و آن ترجمه الميزان ،ج ،13ص372 :
عمل را مرتكب شدهايم" اغترار "ميخوانند ،راغب گفته :معناي اينكه بگوييم ":غررت فالنا" اين است كه من رگ خواب
فالني را يافتم ،و توانستم فريبش دهم ،و به آنچه از او ميخواستم برسم ،و كلمه" غرة" به كسره غين ،به معناي غفلت در
بيداري است «».1
و وعدهاي كه منافقين آن را فريبي از خدا و رسول خواندند ،به قرينه مقام ،وعده فتح و غلبه اسالم بر همه اديان است ،و
اين وعده در كالم خداي تعالي مكرر آمده ،هم چنان كه در روايات هم آمده كه منافقين گفته بودند محمد (ص )به ما وعده
ميدهد كه شهرهاي كسري و قيصر را براي ما فتح ميكند ،با اينكه ما جرأت نداريم در خانه خود تا مستراح برويم؟!!" وَ إِذْ
قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ ال مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا" كلمه" يثرب "نام قديمي مدينه طيبه است ،قبل از ظهور اسالم اين
شهر را يثرب ميخواندند ،بعد از آنكه رسول خدا (ص) به اين شهر هجرت كردند نامش را" مدينة الرسول "نهادند ،و سپس
كلمه رسول را از آن حذف كرده و به مدينه مشهور گرديد.
و كلمه" مقام" به ضمه ميم به معناي اقامه است ،و اينكه گفتند اي اهل مدينه شما در اين جا مقام نداريد ،و ناگزير بايد
برگرديد ،معنايش اين است كه ديگر معنا ندارد در اين جا اقامت كنيد ،چون در مقابل لشكرهاي مشركين تاب نميآوريد ،و
ناگزير بايد برگرديد.
خداي تعالي بعد از حكايت اين كالم از منافقين ،كالم يك دسته ديگر را هم حكايت كرده ،و بر كالم اول عطف نموده ،و
فرموده" وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ" ،يعني يك دسته از منافقين و كساني كه در دل بيماري سستي ايمان دارند "،النبي" از
رسول خدا (ص) اجازه مراجعت ميخواهند "،يقولون" و در هنگام اجازه خواستن ميگويند:
"إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ" ،يعني خانههاي ما ،در و ديوار درستي ندارد ،و ايمن از آمدن دزد و حمله دشمن نيستيم "،وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ
إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً" ،يعني دروغ ميگويند و خانههايشان بدون در و ديوار نيست ،و از اين حرف جز فرار از جهاد منظوري
ندارند.
"وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً" ضميرهاي جمع همه به منافقين و
بيماردالن ،و ضمير در فعل" دخلت" به كلمه" بيوت" برميگردد ،و معناي جمله "دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ" اين است كه :اگر
لشكريان مشركين
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" غرر".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
داخل خانهها شوند ،در حالي كه دخول بر آنان نيز باشد ،جز اندكي درنگ نميكنند ،و كلمه" اقطار" جمع قطر به معناي
ناحيه و جانب است ،و مراد از فتنه به قرينه مقام ،برگشتن از دين ،و مراد از درخواست آن ،درخواست از ايشان است ،و
كلمه" تلبث" به معناي درنگ كردن است.
و معناي آيه اين است كه اگر لشكرهاي مشركين از اطراف ،داخل خانههاي ايشان شوند ،و آنان در خانهها باشند ،آن گاه از
ايشان بخواهند كه از دين برگردند ،حتما پيشنهاد آنان را ميپذيرند ،و جز اندكي از زمان درنگ نميكنند مگر همان قدر كه
پيشنهاد كفار طول كشيده باشد ،و منظور اين است كه اين عده تا آنجا پايداري در دين دارند ،كه آسايش و منافعشان از بين
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نرود ،و اما اگر با هجوم دشمن منافعشان در خطر بيفتد ،و يا پاي جنگ پيش بيايد ،ديگر پايداري نميكنند ،و بدون درنگ از
دين برميگردند.
"وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ال يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا" الم در" لقد "الم قسم است ،و معناي" ال يُوَلُّونَ
الْأَدْبارَ" اين است كه پشت به دشمن نكرده از جنگ نميگريزند ،و اين جمله بيان آن عهدي است كه قبال كرده بودند ،و
بعيد نيست كه مراد از عهد آنان از سابق ،بيعتي باشد كه بر مساله ايمان به خدا و رسولش ،و ديني كه آن جناب آورده با آن
جناب كردهاند ،و يكي از احكام ديني كه آن جناب آورده مساله جهاد و حرمت فرار از جنگ است ،و معناي آيه روشن است.
"قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً ال تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا" يعني بگو اگر از مرگ و يا قتل فرار كنيد ،اين
فرار سودي به حالتان ندارد ،و جز اندكي زنده نميمانيد ،براي اينكه هر كسي بايد روزي بميرد ،و هر نفسكشي اجلي معين
و حتمي دارد ،كه حتي يك ساعت عقب و جلو نميشود ،پس فرار از جنگ در تاخير اجل هيچ اثري ندارد.
"وَ إِذاً ال تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا" -يعني به فرضي هم كه فرار از جنگ در تاخير اجل شما مؤثر باشد ،تازه چقدر زندگي ميكنيد؟
در چنين فرضي تازه بهرهمنديتان از زندگي بسيار اندك ،و يا در زماني اندك است ،چون باآلخره تمام ميشود.
"قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَ ال يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً" آيه
قبلي منافقين را هشدار ميداد كه زندگي انسان مدت و اجلي معين دارد ،كه با آن تقدير ،ديگر فرار از جنگ هيچ سودي
ندارد ،و در اين آيه تذكرشان ميدهد كه خير و شر همه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص301 :
تابع اراده خدا است ،و بس ،و هيچ سببي از اسباب ،از نفوذ اراده خدا جلوگير نميشود ،و هيچ كس آدمي را از اراده خدا اگر به
شر تعلق گرفته باشد نگه نميدارد ،پس حزم و احتياط اين را اقتضاء ميكند كه انسان توكل به خدا نموده و امور را محول به
او كند.
و از آنجا كه منافقين و بيماردالن به خاطر مرضي كه دارند ،و يا كفري كه در دل پنهان كردهاند و دلهايشان مشغول
بدانست ،خداي تعالي كه تا كنون به رسول گرامي خود دستور داده بود با ايشان صحبت كند ،در اين جا خودش صحبت
كرده ،و فرموده" وَ ال يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً" ايشان غير از خدا ولي و ياوري براي خود نمييابند.
"قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ ...يَسِيراً" كلمه" معوقين" اسم فاعل از تعويق است كه به معناي منصرف كردن و تاخير
انداختن است ،و كلمه" هلم" اسم فعلي است كه معناي" بيا" را ميدهد ،و چون اسم فعل است تثنيه و جمع ندارد ،اين
البته در لغت حجاز چنين است ،و كلمه" باس" به معناي شدت و جنگ و كلمه" اشحة" جمع شحيح است ،كه به معناي
بخيل است ،و جمله" كَالَّذِي يُغْشي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ" به معناي كسي است كه غشوه مرگ او را گرفته باشد ،و در نتيجه
مشاعر خود را از دست داده و چشمانش در حدقه بگردش درآمده باشد ،و كلمه" سلق" -به فتحه سين و سكون الم -به
معناي زدن و طعنه است .و معناي دو آيه اين است كه :خدا ميشناسد آن كسان از شما را كه مردم را از شركت در جهاد
بازميدارند ،و آن منافقيني را كه از شركت مسلمانان در جهاد جلوگيري ميكنند ،و نيز آن منافقين را كه به برادران منافق
خود و يا به بيماردالن ميگويند بياييد نزد ما و به جهاد نرويد ،و خود كمتر در جهاد شركت نموده و از شما مسلمانان جان
خود را دريغ ميدارند.
و همين كه آتش جنگ شعلهور شد ،ايشان را ميبيني كه از ترس به تو نگاه ميكنند ،اما نگاهي بدون اراده ،و چشمانشان
در حدقه كنترل ندارد ،و مانند چشمان شخص محتضر در حدقه ميگردد ،و همين كه ترس از بين رفت ،شما را با زبانهايي
تيزتر از شمشير ميزنند ،در حالي كه از آن خيري كه به شما رسيده ناراحتند ،و بدان بخل ميورزند.
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اينگونه افراد -كه نشانيهايشان را داديم -ايمان نياوردهاند ،به اين معنا كه ايمان در دلهايشان جايگير نشده ،هر چند كه در
زبان آن را اظهار ميكنند پس خداوند اعمال آنان را بي اجر نموده و اين كار براي خدا آسان است.
"يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا"...
يعني از شدت ترس هنوز گمان ميكنند كه احزاب -لشكر دشمن -فرار نكردهاند (و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص307 :
اگر آنها را احزاب خواند چون همگي عليه رسول خدا (ص) متحد شده بودند) و اگر احزاب بعد از رفتن از مدينه بار ديگر
برگردند ،اين منافقين دوست ميدارند اي كاش از مدينه بيرون شويم ،و در باديه منزل بگيريم ،و از آنجا خبر مسلمين را به
دست آوريم ،كه از بين رفتند يا نه "،يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ "از آنجا اخبار شما را به دست آورند "،وَ لَوْ كانُوا فِيكُمْ" و به
فرضي كه به باديه نروند ،و در بين شما بمانند "،ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا "قتال نميكنند مگر اندكي ،پس بودن منافقين با شما
فايده زيادي براي شما ندارد ،چون قتال آنان خدمت قابل توجهي نيست.
[مقصود از اينكه فرمود ":لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ..... ]"...ص 138 :
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"لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً "كلمه" أسوة" به معناي اقتداء
و پيروي است ،و معناي" فِي رَسُولِ اللَّهِ "يعني در مورد رسول خدا (ص) ،و اسوه در مورد رسول خدا (ص) ،عبارت است از
پيروي او ،و اگر تعبير كرد به" لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ -شما در مورد رسول خدا (ص) تاسي داريد" كه استقرار و استمرار در
گذشته را افاده ميكند ،براي اين است كه اشاره كند به اينكه اين وظيفه هميشه ثابت است ،و شما هميشه بايد به آن جناب
تاسي كنيد.
و معناي آيه اين است كه يكي از احكام رسالت رسول خدا (ص) ،و ايمان آوردن شما ،اين است كه به او تاسي كنيد ،هم در
گفتارش و هم در رفتارش ،و شما ميبينيد كه او در راه خدا چه مشقتهايي تحمل ميكند ،و چگونه در جنگها حاضر شده،
آن طور كه بايد جهاد ميكند ،شما نيز بايد از او پيروي كنيد.
در تفسير كشاف گفته :اگر كسي بپرسد حقيقت معناي آيه" لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" چيست؟ البته با در
نظر گرفتن اينكه كلمه" اسوة" به ضمه همزه قراءت شده ،در جواب ميگوييم دو احتمال هست ،اول اينكه خود آن جناب
اسوهاي حسنه و نيكو است ،يعني بهترين رهبر و مؤتسي يعني مقتدي به است ،و اين تعبير نظير تعبير زير است ،كه در باره
كالهخود ميگويي بيست من آهن ،يعني اين كاله بيست من آهن است ،دوم اينكه بگوييم خود آن جناب اسوه نيست ،بلكه
در او صفتي است كه جا دارد مردم به وي در آن صفت اقتداء كنند ،و آن عبارت است از مواساة ،يعني اينكه خود را برتر از
مردم نميداند « .»1و
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .301
ترجمه الميزان ،ج ،13ص300 :
وجه اول قريب به همان معنايي است كه ما بيان كرديم.
در جمله" لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" كلمه" من -كسي كه" بدل است از ضمير خطاب در" لكم" تا
داللت كند بر اينكه تاسي به رسول خدا (ص) صفت حميده و پاكيزهاي است كه هر كسي كه مؤمن ناميده شود بدان
متصف نميشود ،بلكه كساني به اين صفت پسنديده متصف ميشوند كه متصف به حقيقت ايمان باشند ،و معلوم است كه
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چنين كساني اميدشان همه به خدا است ،و هدف و همشان همه و همه خانه آخرت است ،چون دل در گرو خدا دارند ،و به
زندگي آخرت اهميت ميدهند و در نتيجه عمل صالح ميكنند ،و با اين حال بسيار به ياد خدا ميباشند و هرگز از پروردگار
خود غافل نميمانند ،و نتيجه اين توجه دائمي ،تاسي به رسول خدا (ص) است ،در گفتار و كردار.
بعضي از مفسرين گفتهاند :جمله" لِمَنْ كانَ  "...صله است براي كلمه" حسنة" و يا صفتي است براي آن ،و منظورشان اين
بوده كه كلمه "من" را بدل از ضمير خطاب نگيرند ،ولي برگشت هر سه وجه به يكي است.
[وصف حال مؤمنين بعد از ديدن لشكريان احزاب :افزون گشتن ايمان ،وفا و استواري بر عهد و  ..... ]...ص 133 :
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"وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ" اين آيه وصف حال مؤمنين است كه وقتي
لشكرها را ميبينند كه پيرامون مدينه اتراق كردهاند ،ميگويند اين همان وعدهاي است كه خدا و رسولش به ما داده ،و خدا
و رسولش راست ميگويند ،و اين عكس العمل آنان براي اين است كه در ايمان خود بينا ،و رشد يافتهاند ،و خدا و رسولش را
تصديق دارند .به خالف آن عكس العملي كه منافقين و بيماردالن از خود نشان دادند ،آنها وقتي لشكرها ديدند به شك
افتاده و سخنان زشتي گفتند ،از همين جا معلوم ميشود كه مراد از مؤمنين آن افرادي هستند كه با خلوص به خدا و رسول
ايمان آوردند.
"قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ" -كلمه" هذا" اشاره است به آنچه ديدند ،منهاي ساير خصوصيات ،هم چنان كه در آيه"
فَلَمَّا رَأَي الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي" « »1كلمه" هذا" صرفا اشاره است به همين معنا.
و وعدهاي كه به آن اشاره كردند -به قول بعضي « -»7عبارت بود از اينكه رسول خدا
__________________________________________________
)(1همين كه آفتاب را درخشان ديد گفت اين پروردگار من است .سوره انعام ،آيه .22
)(2روح المعاني ،ج  ،71ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
(ص )قبال فرموده بود به زودي احزاب عليه ايشان پشت بهم ميدهند ،و به همين جهت وقتي احزاب را ديدند فهميدند اين
همان است كه آن جناب وعده داده بود.
بعضي »«1ديگر گفتهاند :منظور از وعده مزبور آيه سوره بقره است ،كه قبال از رسول خدا (ص) شنيده بودند ":أَمْ حَسِبْتُمْ
أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّي يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتي نَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ" « »7و ميدانستند كه به زودي گرفتار مصائبي ميشوند ،كه انبياء و مؤمنين گذشته
بدان گرفتار شده ،و در نتيجه دلهايشان دچار اضطراب و وحشت ميشود و چون احزاب را ديدند يقين كردند كه اين همان
وعده موعود است ،و خدا به زودي ياريشان داده و بر دشمن پيروزشان ميكند.
اين دو وجهي است كه در باره وعده مذكور در آيه گفتهاند ،و حق مطلب اين است كه بين آن دو جمع كنيم ،چون در آيه
شريفه وعده را هم به خدا نسبت دادهاند ،و هم به رسول او ،و گفتند ":هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ".
جمله" وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ" شهادتي است از ايشان بر صدق وعده "،وَ ما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَ تَسْلِيماً" ،يعني ديدن احزاب در
آنان زياد نكرد ،مگر ايمان به خدا و رسولش ،و تسليم در برابر امر خدا ،و ياري كردن دين خدا ،و جهاد در راه او را.
"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا" راغب گفته
كلمه" نحب" به معناي نذري است كه محكوم به وجوب باشد ،مثال وقتي گفته ميشود" فالن قضي نحبه "معنايش اين
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[اشاره به اينكه بسا ميشود گناه مقدمه سعادت و آمرزش ميشود]  .....ص 135 :

در اين آيه از جهت اينكه غايت رفتار منافقين و مؤمنين را بيان ميكند ،نكته لطيفي هست ،و آن اين است كه چه بسا
ممكن است گناهان ،مقدمه سعادت و آمرزش شوند ،البته نه از آن جهت كه گناهند ،بلكه از اين جهت كه نفس آدمي را از
ظلمت و شقاوت به جايي ميكشانند ،كه مايه وحشت نفس شده ،و در نتيجه نفس سرانجام شوم گناه را لمس نموده ،متنبه
ميشود و به سوي پروردگار خود برميگردد ،و با برگشتنش همه گناهان از او دور ميشود ،و معلوم است كه در چنين وقتي
خدا هم به سوي او برميگردد ،و او را ميآمرزد.
"وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَ كَفَي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَ كانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً "كلمه" غيظ" به معناي
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است كه فالني به نذر خود وفا كرد ،و در قرآن آمده" فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ" كه البته منظور از آن،
مردن است ،هم چنان كه ميگويند ":فالن قضي اجله -فالني اجلش را به سر رساند" و يا ميگويند" فالن استوفي اكله-
فالني رزق خود را تا به آخر دريافت كرد" و يا ميگويند ":فالن قضي من الدنيا حاجته -فالني حاجتش را از دنيا برآورد"
«».0
"صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ" -يعني صدق خود را در آنچه با رسول خدا (ص) عهد كرده بودند به ثبوت رساندند ،و آن عهد
اين بود كه هر وقت به دشمن
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،71ص . [.....]132
)(2سوره بقره ،آيه .710
)(3مفردات راغب ،ماده" نحب".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
برخوردند فرار نكنند ،شاهد اينكه مراد از عهد اين است ،محاذاتي است كه آيه مورد بحث با آيه سابق دارد ،كه در باره
منافقين و بيماردالن سست ايمان ميفرمود ":وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ال يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ -قبال با خدا عهد كرده بودند
كه پشت به دشمن نكنند" هم چنان كه همين محاذات بين آيه سابق و آيهاي كه قبال فرموده بود كه :منافقين در چنين
مخاطري به شك افتادند ،و تسليم امر خدا نشدند ،نيز برقرار است.
"فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَحْبَهُ" -يعني بعضي از مؤمنين در جنگ اجلشان به سر رسيد ،يا مردند ،و يا در راه خدا كشته شدند ،و
بعضي منتظر رسيدن اجل خود هستند ،و از قول خود و عهدي كه بسته بودند هيچ چيز را تبديل نكردند.
"لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً".
الم در اول آيه ،الم غايت است ،چون مضمون آيه غايت و نتيجه براي همه نامبردگان در آيات قبل است ،چه منافقين و چه
مؤمنين.
"لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ" -مراد از صادقين مؤمنيناند ،كه قبال هم سخن از صدق ايشان بود ،و حرف" باء" در
جمله "بصدقهم" باي سببيت است ،و آيه چنين معنا ميدهد ،كه نتيجه عمل منافقين و مؤمنين اين شد كه خداي تعالي
مؤمنيني را كه به عهد خود وفا كردند ،به سبب وفايشان پاداش دهد.
"وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ" -يعني و منافقين را اگر خواست عذاب كند ،كه معلوم است اين در صورتي
است كه توبه نكنند ،و يا اگر توبه كردند نظر رحمت خود را به ايشان برگرداند ،كه خدا آمرزنده و رحيم است.
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بحث روايتي [داستان اجتماع قبائل مختلف عرب براي جنگ با پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) و وقايع جنگ احزاب :حفر خندق
و  ...] .....ص 137 :
اشاره

در مجمع البيان آمده كه محمد بن كعب قرظي ،و ديگران از تاريخنويسان گفتهاند:
يكي از حوادث جنگ خندق اين بود كه عدهاي از يهوديان كه يكي از آنان سالم بن ابي الحقيق ،و يكي ديگر حيي بن
اخطب بود با جماعتي از بني النضير يعني آنهايي كه رسول خدا (ص) تبعيدشان كرده بود ،به مكه رفتند ،و قريش را دعوت
به جنگ با رسول خدا (ص) نموده ،گفتند :ما در مدينه به شما كمك ميكنيم ،تا مسلمانان را مستاصل نماييم.
قريش به يهوديان گفتند :شما اهل كتابيد آنهم كتاب اول" تورات" ،شما بگوييد:
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اندوه و خشم است ،و مراد از" خير" آن آرزوهايي است كه ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
كفار آن را براي خود خير ميپنداشتند ،و آن عبارت بود از غلبه بر مسلمانان ،و از بين بردن رسول خدا (ص).
و معناي آيه اين است كه خداي تعالي كفار را به اندوه و خشمشان برگردانيد ،در حالي كه به هيچ آرزويي نرسيدند ،و خداوند
كاري كرد كه مؤمنين هيچ احتياجي به قتال و جنگ پيدا نكردند ،و خدا قوي بر اراده خويش ،و عزيزي است كه هرگز
مغلوب نميشود.
"وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ  ...قَدِيراً"" ظاهروهم" از" مظاهر" است ،كه به معناي معاونت و
ياري است ،و" صياصي" جمع" صيصية" است ،كه به معناي قلعه بسيار محكمي است ،كه با آن از حمله دشمن جلوگيري
ميشود ،و شايد تعبير به انزال از قلعهها( ،با اينكه ممكن بود بفرمايد آنها را از قلعههايشان بيرون كرديم) ،بدين جهت باشد
كه اهل كتاب از باالي برجها و ديوارهاي قلعه بر دشمنان خود كه در بيرون قلعه ايشان را محاصره ميكردند مشرف
ميشدند.
و معناي آيه اين است كه" وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ" خداوند آنهايي را هم كه مشركين را عليه مسلمانان ياري ميكردند،
يعني بني قريظه را كه "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ" از اهل كتاب و يهودي بودند "،مِنْ صَياصِيهِمْ" از باالي قلعههايشان پايين
آورد "،و قذف" و افكند" فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ" ترس را در دلهايشان "،فَرِيقاً تَقْتُلُونَ" عدهاي را كه همان مردان جنگي
دشمن باشند بكشتيد "،وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً" و جمعي كه عبارت بودند از زنان و كودكان دشمن را اسير كرديد" وَ أَوْرَثَكُمْ
أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها" بعد از كشته شدن و اسارت آنان ،اراضي و خانهها و اموال آنان ،و سرزميني را
كه تا آن روز قدم در آن ننهاده بوديد به ملك شما درآورد.
و منظور از اين سرزمين ،سرزمين خيبر ،و يا آن اراضي است كه خداوند بدون جنگ نصيب مسلمانان كرد ،و اما اينكه بعضي
گفتهاند :مقصود هر زميني است كه تا روز قيامت به دست مسلمانان فتح شود ،و يا خصوص زمين مكه ،و يا زمين روم و
فارس است ،تفسيري است كه سياق دو آيه مورد بحث با آن نميسازد «».1
و اما جمله" وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً" معنايش روشن است.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  033و روح المعاني ،ج  ،71ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص302 :
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آيا دين ما بهتر است يا دين محمد؟ گفتند البته دين شما بهتر است ،و شما به حق نزديكتر از اوييد ،كه آيه شريفه" أَ لَمْ تَ َر
إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُالءِ أَهْدي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا" «»1
تا آنجا كه ميفرمايد ":وَ كَفي بِجَهَنَّمَ سَعِيراً" در باره همين جريان نازل شد.
و قريش از اين سخن يهوديان سخت خوشحال شده ،و دعوت آنان را با آغوش باز استقبال نموده ،براي جنگ با مسلمانان
به جمع عده و عده پرداختند.
آن گاه يهوديان نامبرده از مكه بيرون شده مستقيما به غطفان رفتند و مردم آنجا را نيز به جنگ با رسول خدا (ص) دعوت
نمودند ،و گفتند كه اگر شما بپذيريد ما نيز با شما خواهيم بود ،هم چنان كه اهل مكه نيز با ما در اين باره بيعت كردند .آنان
نيز دعوتشان را اجابت كردند.
چيزي نگذشت كه قريش به سرداري ابو سفيان پسر حرب از مكه و غطفان بسركردگي عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر،
در تيره فزاره ،و حارث بن عوف ،در قبيله بني مرة ،و مسعر بن جبلة اشجعي در جمعي از قبيله اشجع ،به حركت در آمدند ،و
غطفان عالوه بر اين چند قبيلهاش ،نامهاي به هم سوگنداني كه در بني اسد داشتند نوشتند ،و از بين آن قبيله جمعي به
سركردگي طليحه به راه افتادند ،چون دو قبيله اسد و غطفان هم سوگند بودند.
__________________________________________________
)(1آيا نميبيني كساني را كه مختصر بهرهاي از علم كتاب داشتند ،به جبت و طاغوت ايمان آوردند ،و به كفار گفتند مذهب
شما به هدايت نزديكتر از مذهب آنهايي است كه ايمان آوردند .سوره نساء ،آيه .31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص302 :
از سوي ديگر قريش هم به جمعي از قبيله بني سليم نامه نوشته ،و آنان به سركردگي ابو األعور سلمي به مدد قريش
شتافتند.
همين كه رسول خدا (ص) از جريان با خبر شد ،خندقي در اطراف مدينه حفر كرد ،و آن كسي كه چنين پيشنهادي به آن
جناب كرده بود سلمان فارسي بود ،كه تازه به اسالم گرويده ،و اين اولين جنگ از جنگهاي اسالمي بود كه سلمان در آن
شركت ميكرد ،و اين وقتي بود كه وي آزاد شده بود ،به رسول خدا (ص) عرضه داشت :يا رسول اللَّه ،ما وقتي در بالد خود
يعني بالد فارس محاصره ميشويم ،پيرامون خود خندقي حفر ميكنيم ،رسول خدا (ص) پيشنهادش را پذيرفته ،با مسلمانان
سرگرم حفر آن شدند ،و خندقي محكم بساختند.
از جمله حوادثي كه در هنگام حفر خندق پيش آمد ،و داللت بر نبوت آن جناب ميكند ،جرياني است كه آن را ابو عبد اللَّه
حافظ ،به سند خود از كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف مزني ،نقل كرده ،او ميگويد :پدرم از پدرش برايم نقل كرد كه
رسول خدا (ص )در سالي كه جنگ احزاب پيش آمد نقشه حفر خندق را طرح كرد ،و آن اين طور بود كه هر چهل ذراع
(تقريبا بيست متر) را به ده نفر واگذار كرد ،مهاجرين و انصار بر سر سلمان فارسي اختالف كردند ،و چون سلمان مردي قوي
و نيرومند بود ،انصار گفتند سلمان از ماست ،و مهاجرين گفتند از ماست ،رسول خدا (ص )فرمود :سلمان از ما اهل بيت
است.
آن گاه ناقل حديث يعني عمرو بن عوف ميگويد :من ،و سلمان ،و حذيفة بن يمان ،و نعمان بن مقرن ،و شش نفر از انصار
چهل ذراع را معين نموده حفر كرديم ،تا آن جا كه از ريگ گذشته به رگه خاك رسيديم ،در آنجا خداي تعالي از شكم خندق
صخره اي بسيار بزرگ ،و سفيد و گرد ،نمودار كرد ،كه هر چه كلنگ زديم كلنگها از كار افتاد ،و آن صخره تكان نخورد ،به
سلمان گفتيم برو باال و به رسول خدا (ص) جريان را بگو ،يا دستور ميدهد آن را رها كنيد ،چون چيزي به كف خندق
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نمانده ،و يا دستور ديگري ميدهد ،چون ما دوست نداريم از نقشهاي كه آن جناب به ما داده تخطي كنيم ،سلمان از خندق
باال آمده ،جريان را به رسول خدا (ص) كه در آن ساعت در قبهاي قرار داشت باز گفت ،و عرضه داشت :يا رسول اللَّه (ص)!
سنگي گرد و سفيد در خندق نمايان شده كه همه آالت آهني ما را شكست ،و خود كمترين تكاني نخورد ،و حتي خراشي
هم بر نداشت ،نه كم و نه زياد ،حال هر چه دستور ميفرمايي عمل كنيم .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص302 :
رسول خدا (ص )باتفاق سلمان به داخل خندق پايين آمد ،و كلنگ را گرفته ضربهاي به سنگ فرود آورد ،و از سنگ
جرقهاي برخاست ،كه دو طرف مدينه از نور آن روشن شد ،به طوري كه گويي چراغي در دل شبي بسيار تاريك روشن كرده
باشند ،رسول خدا (ص )تكبيري گفت كه در همه جنگها در هنگام فتح و پيروزي به زبان جاري ميكرد ،دنبال تكبير آن
جناب همه مسلمانان تكبير گفتند ،بار دوم ضربتي زد ،و برقي ديگر از سنگ برخاست ،بار سوم نيز ضربتي زد ،و برقي ديگر
برخاست.
سلمان عرضه داشت :پدر و مادرم فدايت ،اين برقها چيست كه ميبينيم؟ فرمود :اما اولي نويدي بود مبني بر اينكه خداي عز
و جل به زودي يمن را براي من فتح خواهد كرد ،و اما دومي نويد ميداد كه خداوند شام و مغرب را برايم فتح ميكند ،و اما
سومي نويدي بود كه خداي تعالي بزودي مشرق را برايم فتح ميكند ،مسلمانان بسيار خوشحال شدند ،و حمد خدا بر اين
وعده راست بگفتند.
راوي سپس مي گويد :احزاب يكي پس از ديگري رسيدند ،از مسلمانان آنان كه مؤمن واقعي بودند ،وقتي لشكرها بديدند
گفتند :اين همان وعدهاي است كه خدا و رسول او به ما دادند و خدا و رسول راست گفتند ،و آنان كه ايمان واقعي نداشتند،
و منافق بودند ،گفتند:
هيچ تعجب نميكنيد از اينكه اين مرد به شما چه وعدههاي پوچي ميدهد ،به شما ميگويد من از مدينه ،قصرهاي حيره و
مدائن را ديدم ،و به زودي اين بالد براي شما فتح خواهد شد ،آن وقت شما را واميدارد كه از ترس دشمن دور خود خندق
بكنيد ،و شما هم از ترس جرأت نداريد به قضاء حاجت برويد؟!! يكي ديگر از دالئل نبوت كه در اين جنگ رخ داد ،جرياني
است كه باز ابو عبد اللَّه حافظ آن را به سند خود از عبد الواحد بن ايمن مخزومي ،آورده ،كه گفت :ايمن مخزومي برايم نقل
كرد كه من از جابر بن عبد اللَّه انصاري شنيدم كه ميگفت :در ايام جنگ خندق روزي به يك رگه بزرگ سنگي برخورديم،
و به رسول خدا (ص) عرضه داشتيم در مسير خندق كوهي سنگي است ،فرمود آب به آن بپاشيد تا بيايم ،آن گاه برخاست و
بدانجا آمد ،در حالي كه از شدت گرسنگي شالي به شكم خود بسته بود ،پس كلنگ و يا بيل را به دست گرفته و سه بار بسم
اللَّه گفت ،و ضربتي بر آن فرود آورد كه آن كوه سنگي مبدل به تلي از ريگ شد.
عرضه داشتم :يا رسول اللَّه اجازه بده تا سري به خانه بزنم ،بعد از كسب اجازه به خانه آمدم ،و از همسرم پرسيدم :آيا هيچ
طعامي در خانه داريم؟ گفت تنها صاعي جو و يك ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
ماده بز داريم ،دستور دادم جو را دستاس و خمير كند و من نيز ماده بز را سر بريده و پوستش را كندم ،و به همسرم دادم ،و
خود شرفياب حضور رسول خدا (ص) شدم ،ساعتي در خدمتش نشستم ،و دوباره اجازه گرفته به خانه آمدم ،ديدم خمير و
گوشت درست شده ،باز نزد آن حضرت برگشتم و عرضه داشتم يا رسول اللَّه (ص) ما طعامي تهيه كردهايم شما با دو نفر از
اصحاب تشريف بياوريد ،رسول خدا (ص )فرمود :چقدر غذا تهيه كردهاي؟ عرضه داشتم :يك من جو ،و يك ماده بز ،پس
آن جناب به تمامي مسلمانان خطاب كرد كه برخيزيد برويم منزل جابر ،من از خجالت به حالي افتادم كه جز خدا كسي
نميداند ،و با خود گفتم خدايا اين همه جمعيت كجا؟ و يك من نان جو و يك ماده بز كجا؟
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پس به خانه رفتم ،و جريان را گفتم ،كه اآلن رسوا ميشويم ،رسول خدا (ص) تمامي مسلمانان را ميآورد ،زن گفت :آيا از
تو پرسيدند كه طعامت چقدر است؟ گفتم :بله پرسيدند و من جواب دادم ،زن گفت :پس هيچ غم مخور كه خدا و رسول خود
به وضع داناترند ،چون تو گفتهاي كه چقدر تهيه داري؟ از گفته زن اندوه شديدي كه داشتم برطرف شد.
در همين بين رسول خدا (ص) وارد خانه شد ،و به همسرم گفت تو تنها چونه به تنور بزن ،و گوشت را به من واگذار ،زن
مرتب چونه ميگرفت ،و به تنور ميزد ،و چون پخته ميشد به رسول خدا (ص) ميداد ،و آن جناب آنها را در ظرفي تريد
ميكرد ،و آبگوشت روي آن ميريخت ،و به اين و آن ميداد ،و اين وضع را هم چنان ادامه داد ،تا تمامي مردم سير شدند،
در آخر ،تنور و ديگ پرتر از اولش بود.
آن گاه رسول خدا (ص) به همسر جابر فرمود :خودت بخور ،و به همسايگان هديه بده ،و ما خورديم و به تمامي اقوام و
همسايگان هديه داديم «».1
راويان احاديث گفتهاند :همين كه رسول خدا (ص) از حفر خندق فارغ شد ،لشكر قريش رسيده ،بين كوه جرف و جنگل
لشكرگاه كردند ،و عده آنان با هم سوگندان و تابعاني كه از بني كنانه و اهل تهامه با خود آورده بودند ده هزار نفر بودند ،از
سوي ديگر قبيله غطفان با تابعين خود از اهل نجد در كنار احد منزل كردند ،رسول خدا (ص) با مسلمانان از شهر خارج
شدند تا وضع را رسيدگي كنند ،و صالح در
__________________________________________________
)(1نقل از صحيح بخاري.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
اين ديدند كه در دامنه كوه سلع لشكرگاه بسازند ،و مجموع نفرات مسلمانان سه هزار نفر بودند ،رسول خدا (ص) پشت آن
كوه را لشكرگاه كرد ،در حالي كه خندق بين او و لشكر كفر فاصله بود ،و دستور داد تا زنان و كودكان در قلعههاي مدينه
متحصن شوند.
پس دشمن خدا ،حيي بن اخطب نضيري به نزد كعب بن اسد قرظي رئيس بني قريظه رفت ،كه او را همراه خود سازد ،غافل
از اينكه كعب با رسول خدا (ص) معاهده صلح و ترك خصومت دارد ،و به همين جهت وقتي صداي حيي بن اخطب را شنيد
درب قلعه را به روي او بست ،ابن اخطب اجازه دخول خواست ،ولي كعب حاضر نشد در را به رويش بگشايد ،حيي فرياد كرد:
اي كعب در برويم باز كن ،گفت :واي بر تو اي حيي ،چرا باز كنم ،با اينكه ميدانم تو مردي شوم هستي .و من با محمد
پيمان دارم ،و هرگز حاضر نيستم براي خاطر تو پيمان خود را بشكنم ،چون من از او جز وفاي به عهد و راستي نديدم ،كعب
گفت :واي بر تو در برويم بگشاي تا برايت تعريف كنم ،گفت :من اينكار را نخواهم كرد ،حيي گفت :از ترس اينكه قاشقي از
آشت را بخورم در برويم باز نكردي؟ و با اين سخن كعب را به خشم آورد ،و ناگزير كرد در را باز كند ،پس حيي گفت :واي
بر تو اي كعب! من عزت دنيا را برايت آوردم ،من دريايي بيكران آبرو برايت تهيه ديدهام ،من قريش را با همه رهبرانش ،و
غطفان را با همه سرانش ،برايت آوردم ،با من پيمان بستهاند كه تا محمد را مستاصل و نابود نكنند دست برندارند ،كعب
گفت :ولي به خدا سوگند يك عمر ذلت برايم آوردي ،و يك آسمان ابر بي باران و فريبگر برايم تهيه ديدهاي ،ابري كه
آبش را جاي ديگر ريخته ،و براي من فقط رعد و برق تو خالي دارد ،برو و مرا با محمد بگذار ،من هرگز عليه او عهدي
نميبندم ،چون از او جز صدق و وفا چيزي نديدهام.
اين مشاجره هم چنان ادامه يافت ،و حيي مثل كسي كه بخواهد طناب در بيني شتر بيندازد ،و شتر امتناع ورزد ،و سر خود را
باال گيرد ،تالش همي كرد ،تا آنكه باآلخره موفق شده كعب را بفريبد ،اما با اين عهد و ميثاق كه اگر قريش و غطفان
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[آغاز درگيري و به ميدان آمدن عمر و بن عبد ود و مقابله امير المؤمنين (عليه السالم) با او]  .....ص 118 :

رسول خدا (ص) و مشركين بيست و چند شب در برابر يكديگر قرار گرفتند ،بدون اينكه جنگي كنند ،مگر گاهگاهي كه به
صف يكديگر تير ميانداختند ،و بعد از اين چند روز ،چند نفر از سواره نظامهاي لشكر دشمن به ميدان آمدند ،و آن عده
عبارت بودند از عمرو بن عبد ود ،برادر بني عامر بن لوي ،و عكرمة بن ابي جهل ،و ضرار بن خطاب ،و هبيرة بن ابي وهب،
و نوفل بن عبد اللَّه ،كه بر اسب سوار شده و به صف بني كنانه عبور كرده ،و گفتند :آماده جنگ باشيد ،كه بزودي خواهيد
ديد چه كساني دالورند؟
آن گاه به سرعت و با غرور و به صف مسلمانان نهادند ،همين كه نزديك خندق رسيدند ،گفتند :به خدا سوگند اين نقشه
نقشهاي است كه تا كنون در عرب سابقه نداشته ،ناگزير از اول تا به آخر خندق رفتند تا تنگترين نقطه را پيدا كنند ،و با
اسب از آن عبور نمايند ،و همين كار را كردند ،چند نفر از خندق گذشته ،و در فاصله بين خندق و سلع را جوالنگاه خود
كردند،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
علي بن ابي طالب (ع) با چند نفر از مسلمانان رفتند ،و از عبور بقيه لشكر دشمن از آن نقطه جلوگيري كردند ،در آنجا
سوارگان دشمن كه يكي از آنها عمرو بن عبد ود بود با علي (ع) و همراهانش روبرو شدند.
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نتوانستند به محمد دست بيابند ،حيي وي را با خود به قلعه خود ببرد ،تا هر چه بر سر خودش آمد بر سر وي نيز بيايد ،با اين
شرط كعب عهد خود با رسول خدا (ص) را شكست ،و از آن عهد و آن سوابق كه با رسول خدا (ص) داشت بيزاري جست.
و چون خبر عهدشكني وي به رسول خدا (ص) رسيد ،آن حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن امرء القيس كه يكي از بني
عبد االشهل ،و او در آن روز رئيس قبيله اوس بود به اتفاق سعد بن عباده كه يكي از بني ساعدة بن كعب بن خزرج و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
رئيس خزرج در آن ايام بود ،و نيز عبد اللَّه بن رواحه و خوات بن جبير را نزد وي فرستاد ،كه ببينند اين خبر كه به ما رسيده
صحيح است يا نه ،در صورتي كه صحيح بود ،و كعب عهد ما را شكسته بود ،در مراجعت به مسلمانان نگوييد (تا دچار وهن
و سستي نشوند) ،بلكه تنها به من بگوييد ،آنهم با كنايه ،كه مردم بو نبرند ،و اگر دروغ بود ،و كعب هم چنان بر پيمان خود
وفادار بود ،خبرش را علني در بين مردم انتشار دهيد.
و آنان هم به قبيله بني قريظه رفته و با كعب رئيس قبيله تماس گرفتند ،و ديدند كه انحراف بني قريظه از رسول خدا (ص)
بيش از آن مقداري است كه به اطالع آن جناب رساندهاند ،و مردم قبيله صريحا به فرستادگان آن جناب گفتند :هيچ عهد و
پيماني بين ما و محمد نيست ،سعد بن عباده به ايشان بد و بيراه گفت ،و آنها به وي گفتند ،و سعد بن معاذ بن ابن عباده
گفت :اين حرفها را ول كن ،زيرا بين ما و ايشان رابطه سختتر از بد و بيراه گفتن است( ،يعني جوابشان را بايد با لبه
شمشير داد).
آن گاه نزد رسول خدا (ص) آمده به كنايه گفتند ":عضل و القاره" و اين دو اسم نام دو نفر بود كه در واقعه رجيع با چند نفر
از اصحاب رسول خدا (ص) به سركردگي خبيب بن عدي نيرنگ كرده بودند -،رسول خدا (ص) فرمود :اللَّه اكبر ،اي گروه
مسلمانان شما را مژده باد.
در اين هنگام بال و ترس بر مسلمانان چيره گشت ،و دشمنان از باال و پايين احاطهشان كردند ،به طوري كه مؤمنين در دل
خيالها كردند ،و منافقين نفاق خود را به زبان اظهار كردند.
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عمرو بن عبد ود يگانه جنگجوي شجاع قريش بود ،قبال هم در جنگ بدر شركت جسته بود ،و چون زخمهاي سنگيني
برداشته بود نتوانست در جنگ احد شركت كند ،و در اين جنگ شركت كرد ،و با پاي خود به قتلگاه خود آمد ،اين مرد با
هزار مرد جنگي برابري ميكرد ،و او را فارس و دالور يليل ميناميدند ،چون روزي از روزها در نزديكيهاي بدر ،در محلي
كه آن را يليل ميناميدند ،با راهزنان قبيله بني بكر مصادف شد ،به رفقايش گفت :شما همگي برويد ،من خود به تنهايي
حريف اينها هستم ،پس در برابر صف بني بكر قرار گرفت ،و نگذاشت كه به بدر برسند ،از آن روز او را فارس يليل خواندند،
براي اينكه در آن روز به همراهان خود گفت شما همگي كنار برويد ،و خود به تنهايي به صف بني بكر حمله كرد ،و
نگذاشت به بدر بروند .و در مدينه اين محلي كه خندق را در آن حفر كردند نامش" مذاد" بود ،و اولين كسي كه از خندق
پريد همين عمرو و همراهانش بودند ،و در شان او گفتند:
عمرو بن عبد كان اول فارس جزع المذاد و كان فارس يليل
يعني عمرو پسر عبد اولين سوارهاي بود كه از مذاد گذشت ،و همو بود كه در واقعه يليل يكه سوار بود.
ابن اسحاق نوشته كه عمرو بن عبد ود آن روز با بانگ بلند مبارزه طلب ميكرد ،علي (ع) در حالي كه روپوشي از آهن
داشت ،برخاست و گفت :يا رسول اللَّه (ص )مرا نامزدش كن ،رسول خدا (ص) فرمود :اين مرد عمرو است ،بنشين ،بار ديگر
عمرو بانگ زد ،كه كيست با من هماوردي كند؟ و آيا در بين شما هيچ مردي نيست كه با من دست و پنجه نرم كند؟ و
براي اين كه مسلمانان را سرزنش و مسخره كند ميگفت :چه شد آن بهشتي كه ميگفتيد هر كس در راه دين كشته شود
به آن بهشت ميرسد؟ پس بياييد تا من شما را به آن بهشت برسانم ،در اين نوبت باز علي (ع) برخاست و عرضه داشت :يا
رسول اللَّه (ص) مرا نامزدش كن( ،باز حضرت اجازه نداد).
بار سوم عمرو بن عبد ود اين رجز را خواند:
و لقد بححت عن النداء بجمعكم هل من مبارز
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
و وقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجز
ان السماحة و الشجاعة في الفتي خير الغرائز
من از بس رو در روي جمع شما فرياد (هل من مبارز) زدم صداي خود را خشن ساختم ،و كسي پاسخم نگفت .و من هم
چنان در موقفي كه شجاعان هم در آن موقف دچار وحشت ميشوند ،با كمال جرأت ايستاده ،آماده جنگم ،راستي كه
سخاوت و شجاعت در جوانمرد بهترين غريزهها است.
اين بار نيز از بين صف مسلمين علي برخاست ،و اجازه خواست ،كه به نبرد او برود ،حضرت فرمود :آخر او عمرو است،
عرضه داشت :هر چند كه عمرو باشد ،پس اجازهاش داد ،و آن جناب به سويش شتافت.
ابن اسحاق ميگويد :علي (ع) وقتي به طرف عمرو ميرفت اين رجز را ميخواند:
ال تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز
ذو نية و بصيرة و الصدق منجي كل فائز
اني ألرجو ان اقيم عليك نائحة الجنائز
من ضربة نجالء يبقي ذكرها عند الهزاهز
يعني عجله مكن ،كه پاسخگوي فريادت مردي آمد كه هرگز زبون نميشود ،مردي كه نيتي پاك و صادق دارد ،و داراي
بصيرت است ،و صدق است كه هر رستگاري را نجات ميبخشد ،من اميدوارم (در اينجا غرور به خود راه نداد همچون
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دالوران ديگر خدا را فراموش نكرد ،و نفرمود من چنين و چنان ميكنم ،بلكه فرمود اميدوارم كه چنين كنم) نوحهسرايان را
كه دنبال جنازهها نوحه ميخوانند ،به نوحهسرايي در مرگت برانگيزم ،آنهم با ضربتي كوبنده ،كه اثر و خاطرهاش ،در همه
جنگها باقي بماند.
عمرو وقتي از زير آن روپوش آهني اين رجز را شنيد ،پرسيد :تو كيستي؟ فرمود :من علي هستم ،پرسيد :پسر عبد منافي؟
فرمود :پسر ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافم ،عمرو گفت :اي برادر زاده! غير از تو كسي ميآمد كه
سالدارتر از تو ميبود ،از قبيل عموهايت ،چون من از ريختن خون تو كراهت دارم.
علي (ع) فرمود :و ليكن به خدا سوگند من هيچ كراهتي از ريختن خون تو ندارم ،عمرو از شنيدن اين پاسخ سخت خشمناك
شد ،و از اسب فرود آمد و شمشير خود را از غالف كشيد ،شمشيري چون شعله آتش و با خشم به طرف علي حملهور شد،
علي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
(ع )با سپر خود به استقبالش رفت ،و عمرو شمشير خود را بر سپر او فرود آورد و دو نيمش كرد ،و از شكاف آن فرق سر آن
جناب را هم شكافت ،و علي (ع) شمشير خود را بر رگ گردن او فرود آورد ،و به زمينش انداخت.
و در روايت حذيفه آمده كه علي (ع) پاهاي عمرو را با شمشير قطع كرد ،و او به پشت به زمين افتاد ،و در اين گير و دار غبار
غليظي برخاست و هيچ يك از دو لشكر نميدانستند كدام يك از آن دو نفر پيروزند ،تا آن كه صداي علي به تكبير بلند شد،
رسول خدا فرمود :به آن خدايي كه جانم در دست اوست علي او را كشت ،و اولين كسي كه به سوي گرد و غبار دويد عمر
بن خطاب بود ،كه رفت ،و برگشت و گفت :يا رسول اللَّه (ص) عمرو را كشت ،پس علي سر از بدن عمرو جدا نمود و نزد
رسول خدا (ص) آورد ،در حالي كه رويش از شكرانه اين موفقيت چون ماه ميدرخشيد.
حذيفه ميگويد :پس رسول خدا (ص) به وي فرمود :اي علي بشارت باد تو را كه اگر عمل امروز تو در يك كفه ميزان ،و
عمل تمامي امت در كفه ديگر گذاشته شود ،عمل تو سنگينتر است ،براي اينكه هيچ خانهاي از خانههاي شرك نماند ،مگر
آنكه مرگ عمرو خواري را در آن وارد كرد ،هم چنان كه هيچ خانهاي از خانههاي اسالم نماند ،مگر آنكه با كشته شدن
عمرو عزت در آن داخل گرديد.
و از حاكم ابو القاسم نيز آمده كه به سند خود از سفيان ثوري ،از زبيد ثاني ،از مرة ،از عبد اللَّه بن مسعود ،روايت كرده كه
گفت :وي آيه را چنين ميخواند ":و كفي اللَّه المؤمنين القتال بعلي".
همراهان عمرو ،بعد از مرگ وي فرار كردند ،و از خندق پريدند ،و مسلمين به دنبالشان شتافتند ،نوفل بن عبد العزي را ديدند
كه در داخل خندق افتاده او را سنگ باران كردند ،نوفل به ايشان گفت كشتن از اين بهتر است ،يكي از شما پايين بيايد ،تا با
او بجنگم ،زبير بن عوام پايين رفت ،و او را كشت ،ابن اسحاق ميگويد علي (ع) با ضربتي كه به ترقوه او وارد آورد به قتلش
رسانيد ،و ضربتش آن چنان شديد بود كه نيزه فرو رفت ،و از آنجا بيرون آمد.
آن گاه مشركين به رسول خدا (ص) پيام دادند كه مردار عمرو را به ده هزار به ما بفروش ،رسول خدا (ص) فرمود :مردار او
مال شما ،و ما از مردهفروشي رزق نميخوريم ،و در اين هنگام علي (ع) اشعاري سرود ،كه چند بيت آن را ميخوانيد :
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
نصر الحجارة من سفاهة رأيه و نصرت رب محمد بصواب
فضربته و تركته متجدال كالجذع بين دكادك و رواب
و عففت عن اثوابه لو انني كنت المقطر بزني أثوابي
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يعني او راه سفاهت پيمود ،و به ياري بتهاي سنگي برخاست ،و من راه صواب رفتم ،و پروردگار محمد (ص) را ياري كردم،
در نتيجه با يك ضربت كارش را بساختم و جيفهاش را چون تنه درخت خرما در ميان پستي و بلنديها روي زمين گذاشتم و
رفتم ،و به جامههاي جنگياش طمع نكردم ،و از آن چشم پوشيدم ،با اينكه ميدانستم اگر او بر من دست مييافت ،و مرا
ميكشت ،جامههاي مرا ميبرد.
ابن اسحاق ميگويد :حنان بن قيس عرفه تيري به سوي سعد بن معاذ انداخت ،و بانگ زد :اين را بگير كه من فرستادم ،و
من ابن عرفهام ،تير ،رگ اكحل (شاهرگ دست) سعد را پاره كرد ،و سعد او را نفرين كرد ،و گفت خدا رويت را با آتش آشنا
سازد ،و بار الها اگر از جنگ قريش چيزي باقي گذاشتهاي ،مرا هم باقي بدار ،تا به جهادي قيام كنم ،كه محبوبترين جهاد
در نظرم باشد ،و خالصه با مردمي كه پيامبر تو را اذيت كردند ،و او را تكذيب نموده و از وطنش بيرون نمودند ،آن طور كه
دلم ميخواهد جنگ كنم ،و اگر ديگر جنگي بين ما و ايشان باقي نگذاشتهاي ،همين بريده شدن رگ اكحلم را شهادت قرار
ده ،و مرا نميران ،تا آنكه چشمم را از بني قريظه روشن كني.
[نيرنگي كه يكي از مؤمنان بعد از اجازه گرفتن از پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) براي ايجاد تفرقه بين دشمنان به كار برد ] .....ص 111 :
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آن گاه ميگويد :نعيم بن مسعود اشجعي به خدمت رسول خدا (ص) آمده عرضه داشت يا رسول اللَّه! من در حالي مسلمان
شدهام كه هيچ يك از اقوام و آشنايانم از مسلمان شدنم خبر ندارند ،حال هر دستوري ميفرمايي انجام دهم ،و با لشكر
دشمن به عنوان اينكه من نيز مشرك هستم نيرنگ بزنم ،آن حضرت فرمود :از هر طريق بتواني جلو پيشرفت كفار را
بگيري ميتواني ،چون جنگ خدعه و نيرنگ است ،و ممكن است يك نفر با نيرنگ كار يك لشكر كند.
نعيم بن مسعود بعد از اين كسب اجازه نزد بني قريظه رفت ،و به ايشان گفت :من دوست شمايم ،و به خدا سوگند شما با
قريش و غطفان فرق داريد ،چون مدينه (يثرب) شهر شماست ،و اموال و فرزندان و زنان شما در دسترس محمد (ص) قرار
دارد ،و اما قريش و غطفان خانه و زندگي ايشان جاي ديگر است ،آنها آمدهاند و به شما وارد شدهاند ،اگر فرصتي به دست
آورند ،آن را غنيمت شمرده ،و اگر فرصتي نيافتند ،و شكست خوردند به شهر و ديار خود بر ميگردند ،و شما را در زير چنگال
دشمنتان تنها ميگذارند ،و شما
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
هم خوب ميدانيد كه حريف او نيستيد ،پس بياييد و از قريش و غطفان گروگان بگيريد ،آنهم بزرگان ايشان را گرو بگيريد،
تا به اين وسيله وثيقهاي به دست آورده باشيد كه شما را تنها نگذارند ،بني قريظه اين رأي را پسنديدند.
از سوي ديگر به طرف لشكر قريش روانه شد ،و نزد ابو سفيان و اشراف قريش رفت و گفت :اي گروه قريش شما واقفيد كه
من دوستدار شمايم ،و فاصلهام را از محمد و دين او ميدانيد ،اينك آمدهام شما را با نصيحتي خيرخواهي كنم ،به شرط آنكه
به احدي اظهار نكنيد ،گفتند :مطمئن باش كه به احدي نميگوييم ،و تو در نزد ما متهم نيستي ،گفت :هيچ ميدانيد كه بني
قريظه از اينكه پيمان خود را با محمد شكستند ،و به شما پيوستند پشيمان شدهاند؟ و نزد محمد (ص) پيام فرستادهاند ،كه
براي اينكه تو از ما راضي شوي ميخواهيم بزرگان لشكر دشمن را گرفته به دست تو دهيم ،تا گردنهايشان را بزني ،و بعد از
آن همواره با تو باشيم ،تا لشكر دشمن را از اين سرزمين بيرون برانيم ،و او قبول كرده ،پس هوشيار باشيد ،اگر بني قريظه
نزد شما آمدند ،و چند نفر از شما را به عنوان رهن خواستند ،قبول نكنيد ،حتي يك نفر هم به ايشان ندهيد ،و زنهار از ايشان
بر حذر باشيد.
از آن جا برخاسته نزد بني غطفان رفت ،و گفت اي مردم ،من يكي از شمايم ،و همان حرفهايي را كه به قريش زده بود به
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ايشان زد.
فردا صبح كه روز شنبه و ماه شوال و سال پنجم هجرت بود ،ابو سفيان عكرمة بن ابي جهل با چند نفر ديگر از قريش را
نزد بني قريظه فرستاد كه ابو سفيان ميگويد :اي گروه يهود آذوقه گوشتي ما تمام شد ،و ما در اينجا از خانه و زندگي خود
دور هستيم و نميتوانيم تجديد قوا كنيم ،از قلعهها بيرون شويد ،تا با محمد بجنگيم.
يهوديان گفتند :امروز روز شنبه است ،كه ما يهوديان هيچ كاري را جائز نميدانيم ،و گذشته از اين اصال ما حاضر نيستيم در
جنگ با محمد با شما شركت كنيم ،مگر آنكه از مردان سرشناس خود چند نفر را به ما گروگان دهيد ،كه از اين شهر نرويد،
و ما را تنها نگذاريد ،تا كار محمد را يكسره كنيد.
ابو سفيان وقتي اين پيام يهوديان را شنيد گفت :به خدا سوگند نعيم درست گفت:
ناگزير كسي نزد بني قريظه فرستاد كه احدي را به شما گروگان نميدهيم ،ميخواهيد در جنگ شركت كنيد و ميخواهيد در
قلعه خود بنشينيد ،يهوديان هم گفتند :به خدا قسم نعيم درست گفت ،در پاسخ قريش پيام دادند كه به خدا سوگند با شما
شركت نميكنيم ،مگر وقتي گروگان بدهيد ،و خداوند به اين وسيله اتحاد بين لشكر را بهم زد ،آن گاه در شبهاي زمستاني
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
آن روز بادي بسيار سرد بر لشكر كفر مسلط نمود و همه را از صحنه جنگ مجبور به فرار ساخت.
محمد بن كعب مي گويد :حذيفة بن اليمان گفت :به خدا سوگند در ايام خندق آن قدر در فشار بوديم كه جز خدا كسي
نميتواند از مقدار خستگي و گرسنگي و ترس ما آگاه شود ،شبي از آن شبها رسول خدا (ص) برخاست ،و مقداري نماز
گزاشته سپس فرمود :آيا كسي هست برود و خبري از اين قوم براي ما بياورد و در عوض رفيق من در بهشت باشد؟
حذيفه سپس اضافه كرد :و چون شدت ترس و خستگي و گرسنگي به احدي اجازه پاسخ نداد ،ناگزير مرا صدا زد ،و من كه
چارهاي جز پذيرفتن نداشتم ،عرضه داشتم :بله يا رسول اللَّه (ص) ،فرمود :برو و خبري از اين قوم براي ما بياور ،و هيچ
كاري مكن تا برگردي ،من به طرف لشكرگاه دشمن رفتم ،ديدم (با كمال تعجب) در آنجا باد سردي و لشكري از طرف خدا
به لشكر دشمن مسلط شده ،آن چنان كه بيچارهشان كرده ،نه خيمهاي برايشان باقي گذاشته ،و نه بنايي ،و نه آتشي و نه
ديگي ميتواند روي اجاق قرار گيرد.
همان طور كه ايستاده بودم و وضع را ميديدم ،ناگهان ابو سفيان از خيمهاش بيرون آمد ،فرياد زد اي گروه قريش! هر كس
رفيق بغل دستي خود را بشناسد ،مردم در تاريكي شب از يكديگر پرسيدند تو كيستي؟ من پيشدستي كردم و از كسي كه در
طرف راستم ايستاده بود پرسيدم تو كيستي؟ گفت :من فالنيم.
آن گاه ابو سفيان به منزلگاه خود رفت ،و دو باره برگشت ،و صدا زد اي گروه قريش! به خدا ديگر اين جا جاي ماندن نيست،
براي اينكه همه چهار پايان و مركبهاي ما هالك شدند ،و بني قريظه هم با ما بي وفايي كردند ،اين باد سرد هم چيزي
براي ما باقي نگذاشت ،و با آن هيچ چيزي در جاي خود قرار نميگيرد ،آن گاه به عجله سوار بر مركب خود شد ،آن قدر
عجول بود كه بند از پاي مركب باز نكرد ،و بعد از سوار شدن باز كرد.
ميگويد :من با خود گفتم چه خوب است همين االن او را با تير از پاي در آورم ،و اين دشمن خدا را بكشم ،كه اگر اين كار
را بكنم كار بزرگي كردهام ،پس زه كمان خود را بستم و تير در كمان گذاشتم ،همين كه خواستم رها كنم ،و او را بكشم به
ياد د ستور رسول خدا (ص) افتادم ،كه فرمود :هيچ كاري صورت مده ،تا برگردي ،ناگزير كمان را به حال اول برگردانده ،نزد
رسول خدا برگشتم ،ديدم هم چنان مشغول نماز است،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
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همين كه صداي پاي مرا شنيد ،ميان دو پاي خود را باز كرد ،و من بين دو پايش پنهان شدم ،و مقداري از پتويي كه به خود
پيچيده بود رويم انداخت ،و با همين حال ركوع و سجده را به جا آورد ،آن گاه پرسيد :چه خبر؟ من جريان را به عرض
رساندم.
و از سليمان بن صرد نقل شده كه گفت :رسول خدا بعد از پايان يافتن احزاب فرمود:
ديگر از اين به بعد كفار به ما حمله نخواهند كرد ،بلكه ما با ايشان ميجنگيم ،و همين طور هم شد ،و بعد از احزاب ديگر
قريش هوس جنگيدن نكرد ،و رسول خدا با ايشان جنگيد ،تا آنكه مكه را فتح كرد «».1
مؤلف :اين جريان را صاحب مجمع البيان ،مرحوم طبرسي نقل كرده ،كه ما خالصه آن را در اين جا آورديم ،و مرحوم قمي
« »7در تفسير خود قريب همان را آورده ،و سيوطي در الدر المنثور روايات متفرقهاي در اين قصه نقل كرده است «».0
[خاتمه جنگ احزاب و روانه شدن سپاه اسالم به سوي بني قريظه و محاصره آنان و  ..... ]...ص 112 :
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و نيز در مجمع البيان گفته :زهري از عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك ،از پدرش مالك ،نقل كرده كه گفت :وقتي
رسول خدا (ص) از جنگ خندق برگشت ،و ابزار جنگ را به زمين گذاشت ،و استحمام كرد ،جبرئيل برايش نمودار شد ،و
گفت در انجام جهاد هيچ عذري باقي نگذاشتي ،حال ميبينيم لباس جنگ را از خود جدا ميكني ،و حال آنكه ما نكندهايم.
رسول خدا (ص) از شدت ناراحتي از جاي پريد ،و فورا خود را به مردم رسانيد ،كه نماز عصر را نخوانند ،مگر بعد از آنكه بني
قريظه را محاصره كرده باشند ،مردم مجددا لباس جنگ به تن كردند ،و هنوز به قلعه بني قريظه نرسيده بودند كه آفتاب
غروب كرد ،و مردم با هم بگو مگو كردند ،بعضي گفتند :ما گناهي نكردهايم ،چون رسول خدا (ص) به ما فرمود نماز عصر را
نخوانيد مگر بعد از آنكه به قلعه بني قريظه برسيد ،و ما امر او را اطاعت كرديم ،بعضي ديگر به احتمال اينكه دستور آن
جناب منافاتي با نماز خواندن ندارد ،نماز خود را خواندند ،تا در انجام وظيفه مخالفت احتمالي هم نكرده باشند ،ولي بعضي
ديگر نخواندند ،تا نمازشان قضاء شد ،و بعد از غروب آفتاب كه به قلعه رسيدند نمازشان را قضاء كردند ،و رسول خدا (ص)
هيچ يك از دو طايفه را
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  033الي 033
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .122
)(3الدر المنثور ،ج  ،3ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
مالمت نفرمود.
عروه ميگويد :رسول خدا (ص) علي بن ابي طالب (ع) را به عنوان مقدمه جلو فرستاد ،و لواء جنگ را به دستش داد ،و
فرمود ،همه جا پيش برو ،تا لشكر را جلو قلعه بني قريظه پياده كني ،علي (ع) از پيش براند ،و رسول خدا (ص) به دنبالش
براه افتاد ،در بين راه به عدهاي از انصار كه از تيره بني غنم بودند برخورد ،كه منتظر رسيدن آن جناب بودند ،و چون آن
جناب را ديدند خيال كردند كه آن حضرت از دور به ايشان فرمود ساعتي قبل لشكر از اين جا عبور كرد؟ در پاسخ گفتند:
دحيه كلبي سوار بر قاطري ابلق از اين جا گذشت ،در حالي كه پتويي از ابريشم بر پشت قاطر انداخته بود ،حضرت فرمود :او
دحيه كلبي نبود ،بلكه جبرئيل بود ،كه خداوند او را مامور بني قريظه كرده ،تا ايشان را متزلزل كند ،و دلهايشان را پر از ترس
سازد.
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مي گويند :علي (ع) هم چنان برفت تا به قلعه بني قريظه رسيد ،در آن جا از مردم قلعه ،ناسزاها به رسول خدا (ص) شنيد،
پس برگشت تا در راه رسول خدا (ص) را بديد ،و عرضه داشت :يا رسول اللَّه (ص) سزاوار نيست شما نزديك قلعه بياييد ،و
به اين مردم ناپاك نزديك شويد .حضرت فرمود :مثل اينكه از آنان سخنان زشت نسبت به من شنيدهاي؟ عرضه داشت:
بله يا رسول اللَّه (ص) فرمود :به محضي كه مرا ببينند ديگر از آن سخنان نخواهند گفت ،پس به اتفاق نزديك قلعه آمدند،
رسول خدا (ص )فرمود:
اي برادران مردمي كه به صورت ميمون و خوك مسخ شدند ،آيا خدا خوارتان كرد ،و بال بر شما نازل فرمود؟ يهوديان بني
قريظه گفتند :اي ابا القاسم تو مردي نادان نبودي.
پس رسول خدا (ص) بيست و پنج شب آنان را محاصره كرد ،تا به ستوه آمدند ،و خدا ترس را بر دلهايشان مسلط فرمود،
تصادفا بعد از آنكه قريش و غطفان فرار كردند ،حيي بن اخطب (بزرگ خيبريان )با مردم بني قريظه داخل قلعه ايشان شده
بود ،و چون يقين كردند كه رسول خدا (ص) از پيرامون قلعه بر نميگردد ،تا آنكه با ايشان نبرد كند ،كعب بن اسد به ايشان
گفت :اي گروه يهود باليي است كه ميبينيد به شما روي آورده ،و من يكي از سه كار را به شما پيشنهاد ميكنم ،هر يك را
صالح ديديد عملي كنيد.
پرسيدند ،بگو ببينيم چيست؟ گفت :اول اينكه بياييد با اين مرد بيعت كنيم ،و دين او را بپذيريم ،براي همه شما روشن شده
كه او پيغمبري است مرسل ،و همان شخصي است
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
كه در كتاب آسماني خود نامش را يافتهايد ،اگر اين كار را بكنيم ،هم جان و مال و زنانمان محفوظ ميشود ،و هم دين خدا
را پذيرفتهايم.
گفتند :ما هرگز از دين تورات جدا نخواهيم شد ،و آن را با ديني ديگر معاوضه نخواهيم نمود.
گفت :دوم اينكه اگر آن پيشنهاد را نميپذيريد ،بياييد فرزندان و زنان خود را به دست خود بكشيم ،و سپس با محمد نبرد
كنيم ،و حتي اموال خود را نيز نابود كنيم ،تا بعد از ما چيزي از ما باقي نماند ،تا خدا بين ما و محمد حكم كند ،اگر كشته
شديم بدون دل واپسي كشته شدهايم ،چون نه زني داريم ،و نه فرزندي و نه مالي ،و اگر غلبه كرديم تهيه زن و فرزند آسان
است ،گفتند :ميگويي اين يك مشت بيچاره را بكشيم؟ آن وقت ديگر چه خيري در زندگي بدون آنان هست؟
گفت :اگر اين را هم نميپذيريد بياييد همين امشب كه شب شنبه است ،و محمد و يارانش ميدانند كه ما در اين شب
نميجنگيم ،از اين غفلت آنان استفاده نموده به ايشان شبيخون بزنيم ،گفتند :آيا حرمت شب شنبه خود را از بين ببريم؟ و
همان كاري را كه گذشتگان ما كردند بكنيم ،و به آن بالي كه ميداني دچار شدند ،و مسخ شدند ما نيز دچار شويم؟ نه،
هرگز اين كار را نميكنيم ،كعب بن اسد وقتي ديد هيچ يك از پيشنهادهايش پذيرفته نشد ،گفت :عجب مردم بي عقلي
هستيد ،خيال ميكنم از آن روز كه به دنيا آمدهايد حتي يك روز هم در خود حزم و احتياط نداشتهايد.
زهري ميگويد :رسول خدا (ص) در پاسخ بني قريظه كه پيشنهاد كردند يك نفر را حكم قرار دهد ،فرمود :هر يك از
اصحاب مرا كه خواستيد ميتوانيد حكم خود كنيد ،بني قريظه سعد بن معاذ را اختيار كردند ،رسول خدا (ص) قبول كرد ،و
دستور داد تا هر چه اسلحه دارند در قبه آن جناب جمع كنند ،و سپس دستهايشان را از پشت بستند ،و به يكديگر پيوستند و
در خانه اسامه باز داشت كردند ،آن گاه رسول خدا (ص) دستور داد سعد بن معاذ را بياورند ،وقتي آمد ،پرسيد :با اين يهوديان
چه كنيم؟ عرضه داشت جنگيهايشان كشته شوند ،و ذراري و زنانشان اسير گردند ،و اموالشان به عنوان غنيمت تقسيم
شود ،و ملك و باغاتشان تنها بين مهاجرين تقسيم شود ،آن گاه به انصار گفت كه اين جا وطن شما است ،و شما ملك و باغ
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داريد و مهاجران ندارند.
رسول خدا (ص) تكبير گفت ،و فرمود :بين ما و آنان به حكم
ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
خداي عز و جل داوري كردي ،و در بعضي روايات آمده كه فرمود :به حكمي داوري كردي كه خدا از باالي هفت رقيع
رانده ،و رقيع به معناي آسمان دنيا است.
آن گاه رسول خدا (ص) دستور داد مقاتالن ايشان را -كه به طوري كه گفتهاند ششصد نفر بودند -كشتند ،بعضيها گفتهاند:
چهار صد و پنجاه نفر كشته و هفتصد و پنجاه نفر اسير شدند ،و در روايت آمده كه :در موقعي كه بني قريظه را دست بسته
ميبردند نزد رسول خدا (ص) ،به كعب بن اسد گفتند هيچ ميبيني با ما چه ميكنند؟ كعب گفت :حاال كه بيچاره شديد اين
حرف را ميزنيد؟ چرا قبال به راهنماييهاي من اعتناء نكرديد؟ اي كاش همه جا اين پرسش را ميكرديد ،و چاره كار خود را
از خيرخواهان ميپرسيديد ،به خدا سوگند دعوت كننده ما دست بردار نيست ،و هر يك از شما برود ديگر بر نخواهد گشت،
چون به خدا قسم با پاي خود به قتلگاهش ميرود.
در اين هنگام حيي بن اخطب دشمن خدا را نزد رسول خدا (ص) آوردند ،در حالي كه حلهاي فاختي در بر داشت ،و آن را از
هر طرف پاره پاره كرده بود ،و مانند جاي انگشت سوراخ كرده بود ،تا كسي آن را از تنش بيرون نكند ،و دستهايش با طناب
به گردنش بسته شده بود ،همين كه رسول خدا (ص) او را ديد ،فرمود :آگاه باش كه به خدا سوگند من هيچ مالمتي در
دشمني با تو ندارم ،و خالصه تقصيري در خود نميبينم ،و اين بيچارگي تو از اين جهت است كه خواستي خدا را بيچاره
كني ،آن گاه فرمود :اي مردم از آنچه خدا براي بني اسرائيل مقدر كرده ناراحت نشويد ،اين همان سرنوشت و تقديري است
كه خدا عليه بني اسرائيل نوشته ،و مقدر كرده ،آن گاه نشست و سر از بدن او جدا كردند.
بعد از اعدام جنگجويان عهدشكن بني قريظه ،زنان و كودكان و اموال ايشان را در بين مسلمانان تقسيم كرد ،و عدهاي از
اسراي ايشان را به اتفاق سعد بن زيد انصاري به نجد فرستاد ،تا به فروش برساند ،و با پول آن اسب و سالح خريداري كند.
ميگويند وقتي كار بني قريظه خاتمه يافت ،زخم سعد بن معاذ باز شد ،و رسول خدا (ص) او را به خيمهاي كه در مسجد
برايش زده بودند برگردانيد( ،تا به معالجهاش بپردازند).
جابر بن عبد اللَّه ميگويد :در همين موقع جبرئيل نزد رسول خدا (ص) آمد ،و پرسيد اين بنده صالح كيست كه در اين خيمه
از دنيا رفته ،درهاي آسمان برايش باز شده ،و عرش به جنب و جوش در آمده؟ رسول خدا (ص) به مسجد آمد ،ديد سعد بن
معاذ از دنيا رفته است «».1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
مؤلف :اين داستان را قمي در تفسير خود به طور مفصل آورده ،و در آن آمده كه كعب ابن اسد را در حالي كه دستهايش را
به گردنش بسته بودند آوردند ،همين كه رسول خدا (ص) نظرش به وي افتاد ،فرمود :اي كعب آيا وصيت ابن الحواس آن
خاخام هوشيار كه از شام نزد شما آمده بود سودي به حالت نبخشيد؟ با اينكه او وقتي نزد شما آمد گفت من از عيش و نوش
و زندگي فراخ شام صرفنظر كردم ،و به اين سرزمين اخمو كه غير از چند دانه خرما چيزي ندارد آمدهام ،و به آن قناعت
كردهام ،براي اينكه به ديدار پيغمبري نايل شوم كه در مكه مبعوث ميشود ،و بدين سرزمين مهاجرت ميكند ،پيغمبري
است كه با پارهاي نان و خرما قانع است ،و به االغ بي پاالن سوار ميشود ،و در چشمش سرخي ،و در بين دو شانهاش مهر
نبوت است ،شمشيرش را به شانهاش ميگيرد ،و هيچ باكي از احدي از شما ندارد ،سلطنتش تا جايي كه سواره و پياده از پا
درآيند گسترش مييابد؟! كعب گفت :چرا اي محمد همه اينها كه گفتي درست است ،ولي چكنم كه از سرزنش يهود پروا
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داشتم ،ترسيدم بگويند كعب از كشته شدن ترسيد ،و گر نه به تو ايمان ميآوردم ،و تصديقت ميكردم ،ولي من چون عمري
به دين يهود بودم و به همين دين زندگي كردم ،بهتر است به همان دين نيز بميرم ،رسول خدا (ص) فرمود :بياييد گردنش
را بزنيد ،مامورين آمدند ،و گردنش را زدند «».7
باز در همان كتاب آمده كه آن جناب يهوديان بني قريظه را در مدت سه روز در سردي صبح و شام اعدام كرد و مكرر
ميفرمود :آب گوارا به ايشان بچشانيد و غذاي پاكيزه به ايشان بدهيد ،و با اسيرانشان نيكي كنيد ،تا آنكه همه را به قتل
رسانيد و اين آيه نازل شد ":وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ  ...وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً"
«».0
و در مجمع البيان آمده كه ابو القاسم حسكاني ،از عمرو بن ثابت ،از ابي اسحاق ،از علي (ع) روايت كرده كه فرمود :آيه"
رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ" در باره ما نازل شد ،و به خدا سوگند ماييم ،و من به هيچ وجه آنچه نازل شده بر خالف
معنا نميكنم «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .037 -031
(2و )0تفسير قمي ،ج  ،7ص .122 -127
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :

اشاره

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيالً ( )72وَ إِنْ كُنْتُ َّ
ن
تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ( )72يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيراً ( )03وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها
مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً ( )01يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْالً مَعْرُوفاً ()07
وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي وَ أَقِمْنَ الصَّالةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ( )00وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً
خَبِيراً ( )03إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ
الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ
الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً ()03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333:
ترجمه آيات  .....ص 155 :
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[سوره األحزاب ( :)33آيات  88تا  ..... ]35ص 151 :
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بيان آيات [بيان آيات مربوط به همسران رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)]  .....ص 155 :
اشاره

اين آيات مربوط به همسران رسول خدا (ص) است كه اوال به ايشان تذكر دهد كه از دنيا و زينت آن جز عفت و رزق كفاف
بهرهاي ندارند ،البته اين در
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
صورتي است كه بخواهند همسر او باشند ،و گرنه مانند ساير مردمند ،و سپس ايشان را خطاب كند كه متوجه باشند در چه
موقفي دشوار قرار گرفتهاند ،و به خاطر افتخاري كه نصيبشان شده چه شدايدي را بايد تحمل كنند ،پس اگر از خدا بترسند،
خداوند اجر دو چندانشان ميدهد ،و اگر هم عمل زشتي كنند ،عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد بود.
آن گاه ايشان را امر ميكند به عفت ،و اينكه مالزم خانه خود باشند ،و چون ساير زنان خود را به نامحرم نشان ندهند ،و نماز
بگزارند ،و زكات دهند ،و از آنچه در خانههايشان نازل و تالوت ميشود از آيات قرآني و حكمت آسماني ياد كنند ،و در آخر،
عموم صالحان از مردان و زنان را وعده مغفرت و اجر عظيم ميدهد.
[مخير بودن همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم )بين جدايي از او -اگر دل به دنيا و زينتهاي آن بستهاند -يا تحمل سختيهاي زندگي در خانه او -اگر خدا و رسول و دار
آخرت را ميطلبند]  .....ص 151 :
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اي پيامبر! به همسرانت بگو اگر زندگي دنيا و زينت آن را ميخواهيد ،بياييد تا چيزي از دنيا به شما بدهم ،و رهايتان كنم،
طالقي نيكو و بي سر و صدا ().72
و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را ميخواهيد ،بدانيد كه خدا براي نيكوكاران از شما اجري عظيم تهيه ديده است ().72
اي زنان پيامبر! هر يك از شما كه عمل زشتي روشن انجام دهد ،عذابش دو چندان خواهد بود ،و اين بر خدا آسان است
().03
و هر يك از شما براي خدا و رسولش مطيع شود ،و عمل صالح كند ،اجر او نيز دو چندان داده ميشود ،و ما برايش رزقي
آبرومند فراهم كردهايم ().01
اي زنان پيامبر! شما مثل احدي از ساير زنان نيستيد ،البته اگر تقوي پيشه سازيد ،پس در سخن دلربايي مكنيد ،كه بيمار دل
به طمع بيفتد ،و سخن نيكو گوييد ().07
و در خانههاي خود بنشينيد ،و چون زنان جاهليت نخست خود نمايي نكنيد ،و نماز بپا داريد ،و زكات دهيد ،و خدا و رسولش
را اطاعت كنيد ،خدا جز اين منظور ندارد كه پليدي را از شما اهل بيت ببرد ،و آن طور كه خود ميداند پاكتان كند ().00
و آنچه در خانههاي شما از آيات خدا و حكمت كه تالوت ميشود به ياد آوريد ،كه خدا همواره داراي لطف و با خبر است
().03
بدرستي كه مردان مسلمان ،و زنان مسلمان و مردان مؤمن ،و زنان مؤمن ،مردان عابد ،و زنان عابد ،مردان راستگو ،و زنان
راستگو ،مردان صابر و زنان صابر ،مردان خاشع ،و زنان خاشع ،مردان و زناني كه صدقه ميدهند ،مردان و زناني كه روزه
ميگيرند ،مردان و زناني كه شهوت و فرج خود را حفظ ميكنند ،مردان و زناني كه خدا را بسيار ذكر ميگويند ،و ياد
ميكنند ،خداوند برايشان آمرزشي و اجري عظيم آماده كرده است ().03
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[تنها مالك سعادت و كرامت" تقوي" است و هيچ حسب و نسب ديگري از آن جمله همسري پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) -مالك نيست ] .....ص 157 :

پس چنين نيست كه صرف همسري رسول خدا (ص) اجر عظيم داشته باشد ،و خدا براي هر كس كه همسر آن جناب شود
كرامتي و حرمتي قائل باشد ،بلكه كرامت و احترام براي همسري توأم با احسان و تقوي است ،و به همين جهت است كه
ميبينيم وقتي براي بار دوم علو مقام ايشان را ذكر ميكند ،آن را مقيد به تقوي نموده و ميفرمايد ":لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ
إِنِ اتَّقَيْتُنَّ".
و اين تقييد نظير تقييدي است كه نسبت به كرامت اصحاب رسول خدا (ص) كرده ،و فرموده ":مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً  ...وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً"
« ،»1پس معلوم ميشود همه كساني كه صحابي رسول خدا (ص) بودند مشمول اين وعده نيستند ،بلكه تنها شامل آن عده
است كه ايمان و عمل صالح داشتهاند( ،پس اگر از يك نفر صحابي انحراف و گناه و ظلمي سرزده باشد ،ما نميتوانيم
صحبت با رسول خدا (ص) را كفاره آن حساب كنيم).
و كوتاه سخن اينكه اطالق جمله ":إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" « »7با اين حرفها تقييد نميشود ،و هم چنان به قوت خود
باقي است ،و به حكم اطالق آن حسب و نسب و يا هيچ سببي ديگر مالك كرامت نزد خدا نخواهد بود.
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"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ  ...أَجْراً عَظِيماً" سياق اين دو آيه اشاره دارد به اينكه گويا از زنان رسول خدا (ص) يا از بعضي
ايشان سخني و يا عملي سرزده كه داللت ميكرده بر اينكه از زندگي مادي خود راضي نبودهاند ،و در خانه رسول خدا (ص)
به ايشان سخت ميگذشته ،و نزد رسول خدا (ص) از وضع زندگي خود شكايت كردهاند و پيشنهاد كردهاند كه كمي در
زندگي ايشان توسعه دهد ،و از زينت زندگي مادي بهرهمندشان كند.
دنبال اين جريان خدا اين آيات را فرستاده ،و به پيغمبرش دستور داده كه ايشان را بين ماندن و رفتن مخير كند ،يا بروند و
هر جوري كه دلشان ميخواهد زندگي كنند ،و يا بمانند و با همين زندگي بسازند ،چيزي كه هست اين معنا را چنين تعبير
كرد ،كه اگر حيات دنيا و زينت آن را ميخواهيد ،بياييد تا رهايتان كنم .و اگر خدا و رسول و دار آخرت را ميخواهيد بايد با
وضع موجود بسازيد ،و از اين تعبير بر ميآيد كه:
اوال جمع بين وسعت در عيش دنيا ،و صفاي آن ،كه از هر نعمتي بهره بگيري و به آن سرگرم شوي ،با همسري رسول خدا
(ص) و زندگي در خانه او ممكن نيست ،و اين دو با هم جمع نميشوند.
ثانيا داللت ميكند بر اينكه هر يك از دو طرف تخيير مقيد به مقابل ديگرش است ،و مراد از اراده حيات دنيا و زينت آن،
اين است كه انسان دنيا و زينت آن را اصل و هدف قرار دهد ،چه اينكه آخرت را هم در نظر بگيرد يا نه ،و مراد از اراده
حيات آخرت نيز اين است كه آدمي آن را هدف و اصل قرار دهد ،و دلش همواره متعلق بدان باشد ،چه اينكه حيات دنياييش
هم توسعه داشته باشد ،و به زينت و صفاي عيش نائل بشود ،يا آنكه از لذائذ مادي به كلي بي بهره باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
مطلب ديگر اينكه جزاء يعني نتيجه اختيار كردن يكي از اين دو طرف ترديد مختلف است ،اگر حيات دنيا و زينت آن را
اختيار كنند ،يعني همسران رسول خدا (ص) از همسري او صرفنظر نمايند ،نتيجه و جزايش اين است كه آن جناب ايشان را
طالق دهد ،و هم از مال دنيا بهرهمندشان سازد و اما بر فرضي كه به همسري آن جناب باقي بمانند و آخرت را بر حيات
دنيا و زينت آن ترجيح دهند نتيجهاش اجر عظيمي است در نزد خدا ،اما نه به طور مطلق ،بلكه به شرطي كه احسان و عمل
صالح هم بكنند.
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پس اينكه فرمود" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ" دستور به آن جناب است كه اين دو آيه را
__________________________________________________
)(1محمد ( ص) فرستاده خدا ،و آنان كه با وي ايمان آوردند ،در جهاد عليه كفار بسيار سختند ،و در بين خود دل رحمند ،و
ميبيني ايشان را كه همواره يا در ركوعند يا سجود...
خداوند همين اصحاب را كه ايمان آوردهاند و عمل صالح كردهاند مغفرت و اجر عظيمي وعده داده است.
سوره فتح ،آيه .72
)(2تنها گراميترين شما با تقواترين شما است .سوره حجرات ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
به همسران خود ابالغ كند ،و الزمهاش اين است كه اگر شق اول را اختيار كردند ،طالقشان داده ،مهريهشان را بپردازد ،و
اگر شق دوم يعني خدا و رسول و خانه آخرت را اختيار كردند ،بر همسري خود باقيشان بدارد.
"إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها" -اراده حيات دنيا و زينت آن به قرينه مقابله ،كنايه است از اختيار دنيا ،و دلدادگي به
تمتعات آن ،و روي آوردن بدان ،و روي گرداندن از آخرت.
"فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا" در كشاف گفته :كلمه" تعال" در اصل براي اين وضع شده كه هر وقت در
مكاني بلند قرار داشتي ،و خواستي كسي را كه در مكاني پايينتر قرار دارد صدا بزني ،و بگويي بيا ،اين كلمه را بكار ببري ،و
ليكن در اثر كثرت استعمال ،كار آن به جايي رسيده كه در همه جا استعمال ميشود ،چه مكان بلند ،و چه پست ،و معناي
كلمه" تعالين" ،آمدن با پا نيست ،بلكه روي آوردن بكاري است( ،در فارسي هم ميگوييم بياييد فالن كار را انجام دهيم)،
يعني بياييد با اراده و اختيارتان يكي از دو پيشنهادم را عملي كنيد ،نه اينكه با پاي خود بياييد ،هم چنان كه ميگوييم :فالني
دارد مي آيد تا با من مخاصمه كند ،و يا فالني رفت در باره من حرف بزند ،و يا برخاست تا مرا تهديد كند ،كه در اين موارد
هيچ يك از كلمات ميآيد ،رفت و برخاست به معناي لغوي خود استعمال نشده بلكه همه آنها كنايه است «».1
و تمتيع عبارت است از اينكه وقتي يكي از ايشان را طالق ميدهد مالي به او بدهد كه با آن زندگي كند ،و كلمه" تسريح"
به معناي رها كردن است ،و سراح جميل به اين معنا است كه بدون خصومت و مشاجره و بد و بيراه گفتن او را طالق دهد.
در اين آيه شريفه بحثهايي از نظر فقه هست ،كه مفسرين آن را ايراد كردهاند ،و ليكن حق مطلب اين است كه احكامي
كه در اين آيه آمده شخصي است ،و مربوط به شخص رسول خدا (ص) است ،و هيچ دليلي از جهت لفظ در آيه نيست ،كه
داللت كند بر اينكه شامل غير از آن جناب نيز هست ،و تفصيل همين مطلب در كتب فقهي آمده.
"وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ" -در سابق گذشت كه مقابله بين اين جمله و جمله" إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ
الدُّنْيا وَ زِينَتَها  ،"...هر يك از دو كالم را مقيد ميكند به
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص . [.....]303
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
مخالف آن ديگري ،و نبودن آن ،و در نتيجه معناي جمله مورد بحث چنين ميشود (و اگر طاعت خدا و رسول ،و سعادت
خانه آخرت را اختيار كرديد ،و به همين جهت در مقابل تنگي و سختي زندگي صبر كرديد ،و نيز محروميت از زينت زندگي
دنيا را تحمل نموديد ،چنين و چنان ميشود) كه به طوري كه ديديد مقيد شد ،به مخالف مضمون جمله ديگر ،و در عين
حال كنايه است از اينكه در همسري رسول خدا (ص )باقي بمانند و در برابر تنگي معيشت صبر كنند ،چون اگر جز اين بود،
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[همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) در برابر عمل خوب و بد خود پاداش و كيفر دو برابر دارند و بايد در اطاعت خدا و رسول (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) دقت و مواظبت
بيشتري داشته باشند]  .....ص: 460

"وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ"...
كلمه "قنوت" به معناي خضوع است « »1و بعضي « »7گفتهاند :به معناي اطاعت است ،بعضي « »0ديگر به معناي
مالزمت و مداومت در اطاعت و خضوع گرفتهاند ،و كلمه" اعتاد" به معناي تهيه كردن است ،و رزق كريم مصداق بارزش
بهشت است.
و معناي آيه اين است كه هر يك از شما همسران رسول خدا (ص) براي خدا و رسول او خاضع شود ،و يا مالزم اطاعت و
خضوع براي خدا و رسول باشد ،و عمل صالح كند ،اجرش را دو باره ميدهيم ،يعني دو برابر ميدهيم ،و برايش رزقي كريم،
يعني بهشت آماده ميكنيم.
در اين آيه التفاتي از غيبت (و اين براي خدا آسان است) به تكلم با غير (ميدهيم -و آماده ميكنيم) به كار رفته ،تا اعالم
بدارد :كه چنين افرادي به درگاه خدا نزديكند ،و خدا برايشان احترام قائل است ،هم چنان كه سياق غيبت قبلي ميفهماند
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صحيح نبود كه قيد احسان را هم در آن اجر موعود شرط كند ،و اين خود روشن است.
پس معناي آيه اين مي شود كه :و اگر بقاء نزد رسول خدا (ص) و همسري او را اختيار كرديد ،و بر تنگي زندگي صبر نموديد،
خداوند برايتان اجري عظيم آماده كرده ،اما به شرطي كه نيكو كار باشيد ،و خالصه عالوه بر اين گزينش ،يعني گزينش خدا
و رسول و خانه آخرت ،در عمل هم نيكو كار باشيد ،چه اگر به صرف اين گزينش اكتفاء نموده و در عمل نيكو كار نباشيد،
هم در دنيا زيانكار شدهايد و از لذائذ آن محروم ماندهايد ،و هم در آخرت ،و هر دو را از دست دادهايد ".يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ
مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ"...
در اين آيه از خطابي كه قبال به خود رسول خدا (ص) در باره همسران او داشت ،عدول نموده ،روي سخن را متوجه خود
آنان كرده ،تا تكليفي را كه متوجه ايشان است مسجل و مؤكد كند ،و اين آيه و آيه بعدش به نحوي تقرير و توضيح جمله"
فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً" ميباشد ،و هم اثباتا آن را توضيح ميدهد ،كه چگونه اجري عظيم داريد ،و هم
نفيا كه چرا غير از محسنات از شما آن اجر عظيم را ندارند.
كلمه" فاحشة" در جمله "مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -هر يك از شما كه گناهي آشكار مرتكب شود" به معناي عملي
است كه در زشتي و شناعت به نهايت رسيده باشد ،مانند آزار دادن به رسول خدا (ص) افتراء ،غيبت ،و امثال اينها ،و كلمه"
مبينة" به معناي آشكار است ،يعني گناهي كه زشتياش براي همه روشن باشد.
"يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ" -يعني عذاب براي او دو چندان ميشود ،در حالي كه مضاعف هم باشد ،و" ضعفين" به
معناي دو مثل است و مؤيد آن اين است كه در طرف ثواب فرموده ":نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ" ،اجرش را دو بار ميدهيم ،و بنا بر
اين ديگر نبايد به گفتار بعضي اعتناء كرد كه گفتهاند :مراد از مضاعفه عذاب ضعفين ،اين است كه چنين همسري از رسول
خدا (ص) سه بار عذاب دارد ،به اين بيان كه مضاعفه عذاب به معناي ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
زياد شدن عذاب است ،و چون بر اين عذاب دو برابر افزوده شود مجموع سه برابر ميگردد.
آيه شريفه با جمله" وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيراً" ختم شده ،تا اشاره كند به اينكه صرف همسري پيغمبر جلوگير عذاب دو
چندان نميشود ،هيچ مالكي براي احترام نيست مگر تقوي ،و همسري پيغمبر وقتي اثر نيك دارد كه توأم با تقوي باشد ،و
اما با معصيت اثري جز دورتر شدن ،و وبال بيشتر آوردن ندارد.
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كه آنهايي كه مرتكب فاحشه مبينه ميشوند ،از خدا دورند ،و خدا هيچ ارزشي برايشان قائل نيست ،و همسري رسول خدا
(ص) كمترين اثري برايشان ندارد.
"يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" اين آيه برابري زنان
پيغمبر با ساير زنان را نفي ميكند ،و ميفرمايد :شما با ساير زنان برابر نيستيد اگر تقوي به خرج دهيد ،و مقام آنها را به
همان شرطي كه گفته شد باال ميبرد ،آن گاه از پارهاي از كارها نهي ،و به پارهاي از كارها امر ميكند ،امر و نهيي كه متفرع
بر برابر نبودن آنان با ساير زنان است ،چون بعد از آنكه ميفرمايد شما مثل ساير زنان نيستيد ،با كلمه" فاء -پس" آن امر و
نهي را متفرع بر آن نموده ،فرموده ،پس در سخن خضوع نكنيد( ،و چون
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،77ص .7
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
ساير زنان آهنگ صدا را فريبنده نسازيد) ،و در خانههاي خود بنشينيد ،و كرشمه و ناز مكنيد  ،...با اينكه اين امور بين زنان
پيغمبر و ساير زنان مشترك است.
پس از اينجا ميفهميم كه آوردن جمله" شما مثل ساير زنان نيستيد" براي تاكيد است ،و ميخواهد اين تكاليف را بر آنان
تاكيد كند ،و گويا ميفرمايد شما چون مثل ديگران نيستيد ،واجب است در امتثال اين تكاليف كوشش و رعايت بيشتري
بكنيد ،و در دين خدا بيشتر از ساير زنان احتياط به خرج دهيد.
مؤيد و بلكه دليل بر اينكه تكليف همسران آن جناب سختتر و شديدتر است ،اين است كه پاداش و كيفرشان دو چندان
است ،همان طور كه ديديد آيه قبلي آن را مضاعف خواند ،و معقول نيست تكليف از همه يكسان باشد ،ولي كيفر و پاداش از
بعضي مضاعف ،پس اگر كيفر و پاداش بعضي مضاعف بود ،بايد بفهميم كه تكليف آنان مؤكد ،و مسئووليتشان سنگينتر
است.
"فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" -بعد از آنكه علو مقام ،و رفعت منزلت همسران رسول خدا (ص) را به
خاطر انتسابشان به آن جناب بيان نموده ،اين علو مقامشان را مشروط به تقوي نموده ،و فرموده كه فضيلت آنان به خاطر
اتصالشان به رسول خدا (ص) نيست ،بلكه به خاطر تقوي است ،اينك در اين جمله ايشان را از خضوع در كالم نهي ميكند،
و خضوع در كالم به معناي اين است كه در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازك و لطيف كنند ،تا دل او را دچار ريبه ،و
خيالهاي شيطاني نموده ،شهوتش را بر انگيزانند ،و در نتيجه آن مردي كه در دل بيمار است به طمع بيفتد ،و منظور از
بيماري دل ،نداشتن نيروي ايمان است ،آن نيرويي كه آدمي را از ميل به سوي شهوات باز ميدارد.
"وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً" -يعني سخن معمول و مستقيم بگوييد ،سخني كه شرع و عرف اسالمي (نه هر عرفي) آن را پسنديده
دارد ،و آن سخني است كه تنها مدلول خود را برساند( ،نه اينكه كرشمه و ناز را بر آن اضافه كني ،تا شنونده عالوه بر درك
مدلول آن دچار ريبه هم بشود).
"وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي  ...وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ" كلمه" قرن" امر از ماده" قر" است ،كه به
معناي پا بر جا شدن است ،و اصل اين كلمه" اقررن" بوده ،كه يكي از دو تا "راء" آن حذف شده است ،ممكن هم هست از
ماده" قار ،يقار" به معناي اجتماع ،و كنايه از ثابت ماندن در خانهها باشد ،و مراد اين باشد كه اي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
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"[أَهْلَ الْبَيْتِ" و مخاطب آيه" يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" چه كساني هستند؟]  .....ص 113 :

حال بايد ديد اهل بيت چه كساني هستند؟ بطور مسلم فقط زنان آن جناب اهل بيت او نيستند ،براي اينكه هيچگاه صحيح
نيست ضمير مردان را به زنان ارجاع داد ،و به زنان گفت" عنكم -از شما" بلكه اگر فقط همسران اهل بيت بودند ،بايد
ميفرمود ":عنكن" ،بنا بر اين ،يا بايد گفت مخاطب همسران پيامبر و ديگران هستند هم چنان كه بعضي « »1ديگر
گفتهاند :مراد از اهل البيت ،اهل بيت الحرام است ،كه در آيه" إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ" آنان را متقي خوانده ،و بعضي «»7
ديگر گفتهاند :مراد اهل مسجد رسول خدا (ص )است ،و بعضي « »0گفتهاند :همه آن كساني است كه در عرف جزو خاندان
آن جناب به شمار مي روند ،چه همسرانش ،و چه خويشاوندان و نزديكانش ،يعني آل عباس ،آل عقيل ،آل جعفر ،و آل علي،
و بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد خود رسول خدا (ص) و همسران اوست ،و شايد آنچه به عكرمه و عروه نسبت دادهاند
همين باشد ،چون آنها گفتهاند :مراد تنها و تنها همسران رسول خدا (ص) است.
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زنان پيغمبر! از خانههاي خود بيرون نياييد.
و كلمه" تبرج" به معناي ظاهر شدن در برابر مردم است ،همان طور كه برج قلعه براي همه هويدا است ،و كلمه" جاهلية
اولي" به معناي جاهليت قبل از بعثت است ،پس در نتيجه مراد از آن ،جاهليت قديم است ،و اينكه بعضي « »1گفتهاند مراد
از آن دوران هشتصد ساله ما بين آدم و نوح است ،و يا گفتهاند «»: 7زمان داوود و سليمان است ،و يا گفتار آنان كه گفتهاند
زمان والدت ابراهيم است ،و يا گفتار آنان كه گفتهاند « »0زمان فترت بين عيسي و محمد (صلوات اللَّه عليهما) است،
اقوالي است بدون دليل.
"وَ أَقِمْنَ الصَّالةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ" -اين آيه دستور ميدهد كه اوامر ديني را امتثال كنند ،و اگر از بين
همه اوامر فقط نماز و زكات را ذكر نمود ،براي اين است كه اين دو دستور ركن عبادت ،و معامالت است ،و بعد از ذكر اين
دو به طور جامع فرمود :و خدا و رسولش را اطاعت كنيد.
و طاعت خدا عبارت است از امتثال تكاليف شرعي او ،و اطاعت رسولش به اين است كه آنچه با واليتي كه دارد امر و نهي
ميكند ،امتثال شود ،چون امر و نهي او نيز از ناحيه خدا جعل شده ،خدا او را به حكم" النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"
« »3ولي مؤمنين كرده ،و فرمان او را فرمان خود خوانده.
"إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" كلمه" انما" در آيه انحصار خواست خدا را ميرساند ،و
ميفهماند كه خدا خواسته كه رجس و پليدي را تنها از اهل بيت دور كند ،و به آنان عصمت دهد ،و كلمه" أَهْلَ الْبَيْتِ" چه
اينكه صرفا براي اختصاص باشد ،تا غير از اهل خانه داخل در حكم نشوند ،و چه اينكه اين كلمه نوعي مدح باشد ،و چه
اينكه نداء ،و به معناي" اي اهل بيت" بوده باشد ،علي اي حال داللت دارد بر اينكه دور كردن رجس و پليدي از آنان ،و
تطهيرشان ،مسالهاي است مختص به آنان ،و كساني كه مخاطب در كلمه" عنكم -از شما "هستند.
بنا بر اين در آيه شريفه در حقيقت دو قصر و انحصار بكار رفته ،يكي انحصار اراده و خواست خدا در بردن و دور كردن
پليدي و تطهير اهل بيت ،دوم انحصار اين عصمت و دوري از پليدي در اهل بيت.
__________________________________________________
(1و  7و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
)(4پيغمبر واليتش به مؤمنين از خود آنان مقدمتر است .سوره احزاب ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
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تا اينكه مخاطب هم چنان كه بعضي « »3ديگر گفتهاند :غير از همسران آن جناب هستند و خطاب در" عنكم -از شما"
متوجه اقرباي رسول خدا (ص) است ،يعني آل عباس ،آل علي ،آل عقيل ،و آل جعفر.
و به هر حال ،مراد از بردن رجس و تطهير اهل بيت تنها همان تقواي ديني ،و اجتناب از نواهي ،و امتثال اوامر است ،و بنا بر
اين معناي آيه اين است كه خداي تعالي از اين تكاليف ديني كه متوجه شما كرده سودي نميبرد ،و نميخواهد سود ببرد،
بلكه ميخواهد شما را پاك كند ،و پليدي را از شما دور سازد ،و بنا بر اين آيه شريفه در حد آيه" ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ" « »3ميباشد ،و اگر معنا اين باشد ،آن وقت
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،77ص .13
)(2روح المعاني ،ج  ،7ص .10
)(3روح المعاني ،ج  ،77ص .13
)(4روح المعاني ،ج  ،77ص .10
)(5روح المعاني ،ج  ،77ص .13
)(6خدا نميخواهد بيهوده بار شما را سنگين كند ،بلكه ميخواهد پاكتان سازد ،و نعمت خود را بر شما تمام كند .سوره مائده،
آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
آيه شريفه ،با هيچ يك از چند معنايي كه گذشت نميسازد ،چون اين معنا با اختصاص آيه به اهل بيت منافات دارد ،زيرا خدا
اين گونه تطهير را براي عموم مسلمانان و مكلفين باحكام دين ميخواهد ،نه براي خصوص اهل بيت ،و حال آنكه گفتيم
آيه شريفه دو انحصار را ميرساند ،كه انحصار دوم تطهير اهل بيت است.
و اگر بگويي مراد از بردن رجس ،و تطهير كردن ،همانا تقواي شديد و كامل است ،و معناي آيه اين است كه اين تشديدي
كه در تكاليف متوجه شما كرديم ،و در برابر اجر دو چندان هم وعدهتان داديم ،براي اين نيست كه خود ما از آن سودي
ببريم ،بلكه براي اين است كه ميخواهيم پليدي را دور نموده و تطهيرتان كنيم.
و در اين معنا هم اختصاص رعايت شده ،و هم عموميت خطاب به همسران رسول خدا (ص) و به ديگران ،چيزي كه هست
در اول ،خطاب را متوجه خصوص همسران آن جناب نمود ،و در آخر يعني در كلمه" عنكم" متوجه عموم.
ليكن اين حرف هم صحيح نيست ،براي اينكه در آخر ،خطاب متوجه غير از ايشان شده ،و اگر بگويي خطاب متوجه همه
است چه همسران و چه غير آنان ،ميگوييم :اين نيز باطل است ،براي اينكه غير از همسران شريك در تشديد تكليف
نبودند ،و اجر دو چندان هم ندارند ،و معنا ندارد خداي تعالي بفرمايد :اگر به شما همسران رسول خدا (ص) تكاليف دشوارتري
كرديم ،براي اين است كه خواستيم عموم مسلمانان و شما را پاك نموده و پليدي را از همه دور كنيم.
خواهي گفت :چرا جايز نباشد كه خطاب متوجه همسران رسول خدا (ص) و خود رسول خدا (ص) باشد ،با اينكه تكليف خود
رسول خدا (ص) هم مانند تكاليف همسرانش شديد است؟
در پاسخ مي گوييم :نبايد همسران آن جناب را با خود آن جناب مقايسه كرد ،چون آن جناب مؤيد به داشتن عصمت خدايي
است ،و اين موهبتي است كه با عمل و اكتساب به دست نميآيد ،تا بفرمايد تكليف تو را تشديد كرديم ،و اجرت را مضاعف
نموديم ،تا پاكت كنيم ،چون معناي اين حرف اين است كه تشديد تكليف ،و دو چندان كردن اجر مقدمه و يا سبب است
براي بدست آمدن عصمت ،و به همين جهت هيچ يك از مفسرين اين احتمال را ندادهاند كه خطاب متوجه رسول خدا (ص)
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و همسرانش باشد و بس .و اگر ما آن را جزو اقوال ذكر كرديم ،به عنوان اين است كه اين هم يك احتمال است ،و خواستيم
با ايراد اين احتمال نظريه آن مفسريني كه گفتهاند :مراد خصوص همسران آن جناب
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
است تصحيح كنيم ،نه اينكه بگوييم :كسي از مفسرين اين احتمال را هم داده.
و اگر مراد بردن رجس و پاك كردن ،به اراده خدا باشد ،و در نتيجه مراد اين باشد كه خدا ميخواهد به طور مطلق ،و بدون
هيچ قيدي شما را تطهير كند ،نه از راه توجيه تكاليف ،و نه از راه تكليف شديد ،بلكه اراده مطلقهاي است از خدا كه شما
پاك و از پليديها دور باشيد ،چون اهل بيت پيغمبريد ،در اين صورت معناي آيه منافي با آن شرطي است كه كرامت آنان
مشروط بدان شد ،و آن عبارت بود از تقوي ،حال چه اينكه مراد از اراده ،اراده تشريعي باشد ،و چه تكويني ،هر يك باشد با
شرط نميسازد ،پس معلوم ميشود اراده مطلقه نيست.
[اثبات اينكه مراد از" أَهْلَ الْبَيْتِ" و مخاطب آيه تطهير ،خمسه طيبه (پيغمبر ،علي ،فاطمه ،حسن و حسين عليهم السالم) هستند ] .....ص 115 :
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با اين بياني كه گذشت آن رواياتي كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد ميشود ،چه در آن روايت آمده كه آيه شريفه در
شان رسول خدا (ص) و علي و فاطمه و حسن و حسين (ع) نازل شده است ،و احدي در اين فضيلت با آنان شركت ندارد.
و اين روايات بسيار زياد ،و بيش از هفتاد حديث است ،كه بيشتر آنها از طرق اهل سنت است ،و اهل سنت آنها را از طرق
بسياري ،از ام سلمه ،عايشه ،ابي سعيد خدري ،سعد ،وائلة بن االسقع ،ابي الحمراء ،ابن عباس ،ثوبان غالم آزاد شده رسول
خدا (ص) عبد اللَّه بن جعفر ،علي ،و حسن بن علي (ع) كه تقريبا از چهل طريق نقل كردهاند.
و شيعه آن را از حضرت علي ،امام سجاد ،امام باقر ،امام صادق و امام رضا (ع) ،و از ام سلمه ،ابي ذر ،ابي ليلي ،ابي االسود
دؤلي ،عمرو بن ميمون اودي ،و سعد بن ابي وقاص ،بيش از سي طريق نقل كردهاند.
حال اگر كسي بگويد :اين روايات بيش از اين داللت ندارد كه علي و فاطمه و حسنين (ع) نيز مشمول آيه هستند ،و اين
منافات ندارد با اينكه همسران رسول خدا نيز مشمول آن باشند ،چون آيه شريفه در سياق خطاب به آنان قرار گرفته.
در پاسخ ميگوييم :بسياري از اين روايات و بخصوص آنچه از ام سلمه -كه آيه در خانه او نازل شده -روايت شده است،
تصريح دارد بر اينكه آيه مخصوص همان پنج تن است ،و شامل همسران رسول خدا (ص) نيست ،كه ان شاء اللَّه روايات
مزبور كه بعضي از آنها داراي سندي صحيح هستند ،از نظر خواننده خواهد گذشت.
و اگر كسي بگويد :آن روايات بايد به خاطر ناسازگارياش با صريح قرآن طرح شود ،چون روايت هر قدر هم صحيح باشد،
وقتي پذيرفته است كه با نص صريح قرآن منافات نداشته ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
باشد ،و روايات مذكور مخالف قرآن است ،براي اينكه آيه مورد بحث دنبال آياتي قرار دارد كه خطاب در همه آنها به
همسران رسول خدا (ص) است ،پس بايد خطاب در اين آيه نيز به ايشان باشد.
در پاسخ ميگوييم :همه حرفها در همين است ،كه آيا آيه مورد بحث متصل به آن آيات ،و تتمه آنها است يا نه؟ چون
رواياتي كه بدان اشاره شد ،همين را منكر است ،و ميفرمايد آيه مورد بحث به تنهايي ،و در يك واقعه جداگانه نازل شده ،و
حتي در بين اين هفتاد روايت ،يك روايت هم وجود ندارد ،كه بگويد آيه شريفه دنبال آيات مربوط به همسران رسول خدا
(ص )نازل شده ،و حتي احدي هم از مفسرين اين حرف را نزدهاند ،حتي آنها هم كه گفتهاند آيه مورد بحث مخصوص
همسران رسول خدا (ص) است ،مانند عكرمه و عروه ،نگفتهاند كه :آيه در ضمن آيات نازل شده.
پس آيه مورد بحث از جهت نزول جزو آيات مربوط به همسران رسول خدا (ص) و متصل به آن نيست ،حال يا اين است كه
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[توضيح اينكه مفاد آيه تطهير معصوم بودن اهل بيت (عليهم السالم) از اعتقاد و عمل باطل و مالزم بودن با اعتقاد و عمل حق ،به اراده تكويني خداوند است]  ....ص 117 :

و با در نظر گرفتن اينكه كلمه رجس در آيه شريفه الف و الم دارد ،كه جنس را ميرساند ،معنايش اين ميشود كه خدا
ميخواهد تمامي انواع پليديها ،و هياتهاي خبيثه ،و رذيله ،را از نفس شما ببرد ،هياتهايي كه اعتقاد حق ،و عمل حق را از
انسان ميگيرد ،و چنين ازالهاي با عصمت الهي منطبق ميشود ،و آن عبارت است از صورت علميهاي در نفس كه انسان را
از هر باطلي ،چه عقايد و چه اعمال حفظ ميكند ،پس آيه شريفه يكي از ادله عصمت اهل بيت است.
براي اينكه قبال گفتيم اگر مراد از آيه ،چنين معنايي نباشد ،بلكه مراد از آن تقوي و يا تشديد در تكاليف باشد ،ديگر
اختصاصي به اهل بيت نخواهد داشت ،خدا از همه بندگانش
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به دستور رسول خدا (ص) دنبال آن آيات قرارش دادهاند ،و يا بعد از رحلت رسول خدا (ص) اصحاب در هنگام تاليف آيات
قرآني در آنجا نوشتهاند ،مؤيد اين احتمال اين است كه اگر آيه مورد بحث كه در حال حاضر جزو آيه" وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"
است ،از آن حذف شود ،و فرض كنيم كه اصال جزو آن نيست ،آيه مزبور با آيه بعدش كه ميفرمايد ":و اذكرن" كمال
اتصال و انسجام را دارد ،و اتصالش بهم نميخورد.
پس معلوم ميشود جمله مورد بحث نسبت به آيه قبل و بعدش نظير آيه" الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا" « »1است كه در وسط
آياتي قرار گرفته كه آنچه خوردنش حرام است ميشمارد ،كه در جلد پنجم اين كتاب در سوره مائده گفتيم كه :چرا آيه
مزبور در وسط آن آيات قرار گرفته ،و اين بي نظمي از كجا ناشي شده است.
بنا بر آنچه گفته شد ،كلمه "أَهْلَ الْبَيْتِ" در عرف قرآن اسم خاص است كه هر جا ذكر شود ،منظور از آن ،اين پنج تن
هستند ،يعني رسول خدا (ص) و علي و فاطمه و حسنين ع ،و بر هيچ كس ديگر اطالق نميشود ،هر چند كه از خويشاوندان
و اقرباي آن جناب باشد ،البته اين معنا ،معنايي است كه قرآن كريم لفظ مذكور را بدان اختصاص داده ،و گر نه به حسب
عرف عام ،كلمه مزبور بر خويشاوندان نيز اطالق
__________________________________________________
)(1سوره مائده ،آيه .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
ميشود.
كلمه "رجس" -به كسره را ،و سكون جيم -صفتي است از ماده رجاست ،يعني پليدي ،و قذارت ،و پليدي و قذارت هياتي
است در نفس آدمي ،كه آدمي را وادار به اجتناب و نفرت مينمايد ،و نيز هياتي است در ظاهر موجود پليد ،كه باز آدمي از آن
نفرت مينمايد اولي مانند پليدي رذائل ،دومي مانند پليدي خوك ،هم چنان كه قرآن كريم اين لفظ را در هر دو معنا اطالق
كرده ،در باره پليدي ظاهري فرموده ":أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ" « »1و هم در پليديهاي معنوي ،مانند شرك و كفر و
اعمال ناشايست به كار برده و فرموده ":وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَي رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ"
« ،»7و نيز فرموده ":وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي
الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ" «».0
و اين كلمه به هر معنا كه باشد نسبت به انسان عبارت است از ادراكي نفساني ،و اثري شعوري ،كه از عالقه و بستگي قلب
به اعتقادي باطل ،يا عملي زشت حاصل ميشود ،وقتي ميگوييم (انسان پليد ،يعني انساني كه به خاطر دل بستگي به عقايد
باطل ،يا عمل باطل دلش دچار پليدي شده است).
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__________________________________________________
)(1يا گوشت خوك كه پليد است .سوره انعام ،آيه .133
)(2و آنهايي كه در دل بيمارند ،قرآن پليدي ديگري بر پليديهايشان ميافزايد ،و ميميرند در حالي كه كافرند .سوره توبه،
آيه .173
)(3و كسي كه خدا بخواهد گمراهش كند ،دلش را تنگ و ناپذيرا ميكند ،به طوري كه پذيرفتن حق برايش چون رفتن به
آسمان غير ممكن باشد ،خدا اين چنين پليدي را بر كساني كه ايمان نميآورند مسلط ميسازد .سوره انعام ،آيه . [.....]173
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
تقوي ميخواهد ،نه تنها از اهل بيت ،و نيز گفتيم كه يكي از اهل بيت خود رسول خدا (ص) است ،و با اينكه آن جناب
معصوم است ،ديگر معنا ندارد كه خدا از او تقوي بخواهد.
پس چارهاي جز اين نيست كه آيه شريفه را حمل بر عصمت اهل بيت كنيم ،و بگوييم :مراد از بردن رجس ،عصمت از
اعتقاد و عمل باطل است ،و مراد از تطهير در جمله" يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" كه با مصدر تطهير تاكيد شده ،زايل ساختن اثر
رجس به وسيله وارد كردن مقابل آن است ،و آن عبارت است از اعتقاد به حق ،پس تطهير اهل بيت عبارت شد ،از اينكه
ايشان را مجهز به ادراك حق كند ،حق در اعتقاد ،و حق در عمل ،و آن وقت مراد از اراده اين معنا( ،خدا ميخواهد چنين
كند) ،نيز اراده تكويني ميشود ،چون قبال هم گفتيم اراده تشريعي را كه منشا تكاليف ديني و منشا متوجه ساختن آن
تكاليف به مكلفين است ،اصال با اين مقام سازگار نيست( ،چون گفتيم اراده تشريعي را نسبت به تمام مردم دارد نه تنها
نسبت به اهل بيت).
پس معناي آيه اين شد كه خداي سبحان مستمرا و دائما اراده دارد شما را به اين موهبت يعني موهبت عصمت اختصاص
دهد به اين طريق كه اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما اهل بيت ببرد ،و در جاي آن عصمتي بياورد كه حتي اثري از
آن اعتقاد باطل و عمل زشت در دلهايتان باقي نگذارد.
"وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً" از ظاهر سياق بر ميآيد كه مراد از" ذكر"،
معناي مقابل فراموشي باشد ،كه همان ياد آوري است ،چون اين معنا مناسب تاكيد و تشديدي است كه در آيات شده است
پس در نتيجه اين آيه به منزله سفارش و وصيتي است بعد از وصيت به امتثال تكاليف كه قبال متوجه ايشان كرده است ،و
در كلمه "فِي بُيُوتِكُنَّ" تاكيدي ديگر است( ،چون ميفهماند مردم بايد امتثال امر خدا را از شما ياد بگيرند ،آن وقت سزاوار
نيست شما كه قرآن در خانههايتان نازل ميشود ،اوامر خدا را فراموش كنيد).
و معناي آيه اين است كه شما زنان پيغمبر بايد آنچه را كه در خانههايتان از آيات خدا و حكمت تالوت ميشود ،حفظ كنيد،
و همواره به خاطرتان بوده باشد ،تا از آن غافل نمانيد ،و از خط سيري كه خدا برايتان معين كرده تجاوز مكنيد.
اين است معناي آيه ،نه آنكه ديگران گفتهاند كه :مراد از ذكر ،شكر خدا است ،و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
معناي آيه اين است كه خدا را شكر كنيد ،كه شما را در خانههايي قرار داد كه در آن قرآن و سنت خوانده ميشود ،چون اين
معنا از سياق آيه و بخصوص با در نظر گرفتن جمله" إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً" دور است.
"إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ  ...أَجْراً عَظِيماً" شريعت مقدسه اسالم در كرامت و حرمت اشخاص از
نظر دين داري فرقي بين زن و مرد نگذاشته ،و در آيه" يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ
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لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" « ،»1به طور اجمال به اين حقيقت اشاره مينمايد ،و در آيه" أَنِّي ال أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ
مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي" « ،»7به آن تصريح ،و سپس در آيه مورد بحث با صراحت بيشتري آن را بيان كرده است.
[اشاره به فرق بين اسالم و ايمان و اشاره به اينكه در شريعت اسالم از نظر حرمت و كرامت بين زن و مرد فرق نيست]  .....ص 112 :
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پس مقابلهاي كه در جمله" إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ" بين اسالم و ايمان انداخته ،ميفهماند كه
اين دو با هم تفاوت دارند ،و نوعي فرق بين آن دو هست ،و آن آيهاي كه بفهماند آن نوع تفاوت چيست؟ آيه" قالَتِ الْأَعْرابُ
آمَنَّا" است ،كه اينك همه آن از نظر خواننده ميگذرد ":قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ  ...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" «،»0
كه ميفهماند اوال اسالم به معناي تسليم دين شدن از نظر عمل است ،و عمل هم مربوط به جوارح و اعضاي ظاهري بدن
است ،و ايمان امري است قلبي ،و ثانيا اينكه گفتيم ايمان امري است قلبي ،عبارت است از اعتقاد باطني ،به طوري كه آثار
آن اعتقاد در اعمال ظاهري و بدني نيز ظاهر شود.
پس اسالم عبارت شد از تسليم عملي براي دين ،به اينكه همه تكاليف آن را بياوري ،و آنچه از آن نهي كرده ترك كني ،و"
مسلمون" و "مسلمات" مردان و زناني هستند كه اين
__________________________________________________
)(1اي مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم ،و قبيله قبيلهتان كرديم ،تا يكديگر را بشناسيد ،بدرستي گراميترين شما
نزد خدا با تقويترين شما است .سوره حجرات ،آيه .10
)(2من اجر هيچ يك از عمل كنندگان شما را ضايع نميكنم ،چه مرد باشد و چه زن .سوره آل عمران ،آيه .123
)(3اعراب گفتند ما ايمان آوردهايم ،بگو هنوز ايمان نياوردهايد ،و ليكن بگوييد اسالم آورديم ،چون هنوز ايمان در دلهايتان
وارد نشده -.تا آنجا كه ميفرمايد -تنها و تنها مؤمنين آن كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده ،و بعد از آن
ديگر شك نكردند ،و با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمودند.
سوره حجرات ،آيه  13و .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
طور تسليم دين شده باشند ،و اما" مؤمنين" و" مؤمنات" مردان و زناني هستند كه دين خدا را در دل خود جاي داده باشند،
به طوري كه وقتي به اعمال آنان نگاه ميكني ،پيداست كه اين شخص در دل به خدا ايمان دارد ،پس هر مؤمني مسلمان
هست ،ولي هر مسلماني مؤمن نيست.
"وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ "-كلمه" قنوت" به طوري كه گفتهاند به معناي مالزمت در اطاعت و خضوع است ،و در نتيجه
معناي دو كلمه مورد بحث مردان و زناني است كه مالزم اطاعت خدا ،و همواره در برابر او خاضعند.
"وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ" -كلمه "صدق" به معناي هر فعل و قولي است كه مطابق با واقع باشد ،و مرد و زن با ايمان
هم در ادعاي دينداري صادقند ،و هم در گفتار راست ميگويند ،و هم خلف وعده نميكنند.
"وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ" -اينان كساني هستند كه هم در هنگام مصيبت و بالء ،صبر ميكنند ،و هم در هنگام اطاعت ،و
هم آنجا كه گناهي پيش آمده ،در ترك آن صابرند.
"وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ" -كلمه" خشوع" به معناي خواري و تذلل باطني و قلبي است ،هم چنان كه كلمه" خضوع" به
معناي تذلل ظاهري ،و با اعضاي بدن است.
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"وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ" -كلمه" صدقة" به معناي خرج كردن مال است در راه خدا ،كه يكي از مصاديق آن زكات
واجب است.
"وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ" -مراد از" صوم" روزههاي واجب و مستحبّ هر دو است "،وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ"-
يعني كساني كه فروج خود را حفظ ميكنند ،و آن را در غير آنچه خدا حالل كرده به كار نميبندند.
"وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ" -يعني" و الذاكرات اللَّه" كه كلمه" اللَّه" به خاطر اينكه معلوم بوده حذف شده يعني ،و
كساني كه ذكر خدا را بسيار ميكنند ،هم با زبان و هم با قلب ،و اين ذكر شامل نماز و حج نيز هست.
"أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً" نكره آمدن مغفرت و اجر ،به منظور تعظيم آن است.
بحث روايتي  .....ص 171 :
اشاره

[رواياتي در ذيل آيات مربوط به همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)]  .....ص 176 :

و در كافي به سند خود از داوود بن سرحان از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :زينب دختر جحش گفت :رسول خدا
پنداشتند اگر ما را طالق دهد شوهر براي ما قحطي است ،و اين در هنگامي بود كه رسول خدا (ص) بيست و نه روز از آنان
كنارهگيري كرده بود ،وقتي زينب اين حرف را زد ،خداي تعالي جبرئيل را نزد رسول خدا (ص) فرستاد ،و گفت ":قُلْ
لِأَزْواجِكَ  "...پس همسران گفتند:
ما خدا و رسول او را و خانه آخرت را برگزيديم «».0
و در همان كتاب به سند خود از عيص بن قاسم ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت :از آن جناب اين مساله را پرسيدم
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در تفسير قمي در ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ" آمده كه سبب نزول اين آيه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص321 :
اين بود كه چون رسول خدا (ص) از جنگ خيبر برگشت ،و در آن جنگ گنجينههاي آل ابي الحقيق نصيب مسلمانان شد،
همسرانش به آن جناب عرضه داشتند اين گنجينهها را به ما بده ،حضرتش فرمود :بر طبق دستور خداي تعالي در بين همه
مسلمانان تقسيم كردم ،همسران از وي در خشم شدند ،و گفتند تو چنان گمان كردهاي كه اگر ما را طالق دهي ديگر در
همه فاميل ما يك همسر كفو پيدا نميشود كه ما را بگيرد؟
خداي تعالي از اين سخن ايشان براي رسول گرامياش غيرت كرد ،و به آن جناب دستور داد از ايشان كنارهگيري كند،
رسول خدا (ص) بيست و نه روز از ايشان كنارهگيري نموده و در مشربه ام ابراهيم منزل گزيد ،تا آن كه يك نوبت حيض
ديدند ،و پاك شدند ،آن گاه آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ  ...أَجْراً عَظِيماً" را فرستاد ،كه در آن همسران رسول خدا (ص) را
مخير كرد بين باقي ماندن بر همسري آن جناب ،و بين طالق گرفتن.
و اولين كسي كه در بين همسران برخاست ام سلمه بود ،عرضه داشت :من خدا و رسول را اختيار ميكنم ،دنبال او ساير
همسران يكي يكي برخاستند ،و با رسول خدا (ص) از در آشتي معانقه كردند ،و كالم ام سلمه را همي گفتند «».1
مؤلف :قريب به اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده ،و در آن آمده :اولين كسي كه برخاست و گفت من خدا و
رسولش را اختيار كردم عايشه بود «».7
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كه مردي همسر خود را مخير ميكند ،و همسرش جدايي را ميگزيند ،آيا به صرف اين گزينش جدا ميشود يا نه؟ فرمود :
نه ،اين حكم
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .127
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .123 -123
)(3فروع كافي ،ج  ،3ص  ،102ح .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص327 :
تنها مخصوص رسول خدا (ص) بود ،كه از ناحيه خدا مامور شد همسرانش را مخير كند ،و او هم از باب امتثال امر خدا اين
كار را كرد ،تازه اگر همسرانش جدايي را اختيار ميكردند رسول خدا (ص) طالقشان ميداد ،و صرف اختيار زنان طالق
نميشود ،خداي تعالي هم به مساله طالق تصريح كرده ،و فرموده ":قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها
فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا" «».1
و در مجمع البيان آمده كه واحدي به سند خود از سعيد بن جبير ،از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) با
حفصه (دختر عمر) نشسته بودند با هم مشاجره كردند و رسول خدا (ص) پرسيد :ميل داري مردي بين من و تو حكم شود؟
حفصه عرضه داشت :آري.
پس كسي را فرستاد نزد عمر ،عمر وقتي آمد به دخترش گفت :حرف بزن ،حفصه گفت :يا رسول اللَّه (ص) تو سخن بگو،
ولي غير از حق چيزي مگو ،عمر چون اين بشنيد ،دست بلند كرد و محكم به صورت دخترش زد ،و اين سيلي را دو باره
تكراركرد .رسول خدا (ص) به عمر فرمود :دست نگه دار ،پس عمر به دخترش گفت :اي دشمن خدا ،رسول خدا (ص) جز
حق نميگويد ،به آن خدايي كه او را به حق مبعوث كرده ،اگر احترام محضر او نبود دست خود را نگه نميداشتم ،آن قدر
ميزدم تا بميري ،رسول خدا (ص) برخاست و به باال خانهاي كه داشت رفت ،و تا يك ماه با احدي از همسرانش نياميخت،
و در همان غرفه صبحانه و شام ميخورد ،پس خداي تعالي اين آيات را فرو فرستاد «».7
و در خصال از امام صادق (ع) روايت شده كه فرموده :رسول خدا (ص) با پانزده زن ازدواج كرد ،و با سيزده نفر از آنان در
آميخت ،و چون از دنيا رفت نه نفر از آنان همسرش بودند ،و اما آن دو نفري كه آن جناب با ايشان آميزش نكرد ،يكي عمرة
بود ،و ديگري سنا ،و اما آن سيزده نفري كه با ايشان بياميخت ،اول خديجه دختر خويلد بود ،و بعد از او با سوده دختر زمعه
ازدواج كرد ،و سپس با ام سلمه كه نامش هند ،و دختر ابي اميه بود ،و سپس با ام عبد اللَّه عايشه دختر ابي بكر ،و آن گاه با
حفصه دختر عمر ،و سپس با زينب
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  ،3ص  ،102ح .0
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .030
ترجمه الميزان ،ج ،13ص320 :
دختر خزيمة بن حارث ام المساكين ،و بعد از او با زينب دختر جحش ،آن گاه با ام حبيب رملة دختر ابي سفيان ،و بعد از او با
ميمونه دختر حارث ،و سپس با زينب دختر عميس ،آن گاه با جويريه دختر حارث ،و بعد از او با صفيه دختر حيي بن اخطب،
و آنكه خود را به رسول خدا (ص) بخشيد خوله دختر حكيم سلمي بود.
و آن جناب عالوه بر اين همسران ،دو كنيز داشت ،يكي ماريه قبطيه ،و ديگري ريحانه خندفيه ،كه با آنان نيز معامله
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[روايات متعدد در باره نزول آيه تطهير در باره پنج تن (عليهم السالم) كه در زير كساي پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) جمع شده بودند]  .....ص 171 :

و در همان كتاب است :كه ابن مردويه ،از ام سلمه روايت كرده كه گفت :آيه "إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْ َ
ل
الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" در خانه من نازل شد ،و در خانه هفت نفر بودند ،جبرئيل ،ميكائيل ،علي ،فاطمه ،حسن ،و حسين،
و من كه دم در ايستاده بودم ،عرضه داشتم :يا رسول اللَّه (ص) آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمود تو عاقبت بخيري ،تو از
همسران پيغمبري «».7
باز در همان كتاب است كه ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،و طبراني ،و ابن مردويه همگي از ام سلمه همسر رسول
خدا (ص) روايت كردهاند كه رسول خدا (ص) در خانه او عبايي بافت خيبر به روي خود كشيده ،و خوابيده بود ،كه فاطمه از
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همسران آزاد را ميكرد ،يعني شبهاي خود را بين همسران و اين دو كنيز تقسيم ميكرد.
و آن نه نفري كه در هنگام رحلت آن جناب همسرش بودند ،عبارت بودند از عايشه ،حفصه ،ام سلمه ،زينب دختر جحش،
ميمونه دختر حارث ،ام حبيب دختر ابو سفيان ،جويريه ،سوده ،صفيه ،كه از همه فاضلتر خديجه ،و بعد از او ام سلمه و سپس
ميمونه بود «».1
و در مجمع البيان در ذيل آيه" يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ "...آمده كه محمد بن ابي عمير ،از ابراهيم بن عبد الحميد ،از
علي بن عبد اللَّه بن الحسين ،از پدرش ،از علي بن الحسين (ع) روايت كرده ،كه مردي در حضورش گفت :شما از اهل بيتي
هستيد كه خدا شما را آمرزيده ،امام سجاد غضب كرد و فرمود :ما سزاوارتريم به اينكه آنچه خدا در همسران رسول خدا
(ص) عملي كرد در باره ما عملي كند ،ما معتقديم كه نيكو كار از ما را دو برابر اجر داد ،و بد كار از ما را دو برابر عذاب ،نه
آنكه تو پنداشتهاي (كه چون آمرزيده شدهايم ،دست از عبادت برداريم ،و هر كاري خواستيم بكنيم) «».7
و در تفسير قمي روايتي با سند از امام صادق از پدرش (ع) در ذيل آيه" وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي" آورده ،و آن اين
است كه حضرت فرمود :بعد از جاهليت اول ،جاهليت ديگري نيز خواهد آمد «».0
مؤلف :اين روايت نكتهاي جالب و لطيف را از آيه شريفه استفاده كرده.
و در الدر المنثور است كه طبراني از ام سلمه روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) به فاطمه فرمود :همسرت و دو پسرانت
را نزدم حاضر كن ،فاطمه
__________________________________________________
)(1خصال صدوق ،ج  ،7ص  ،312ش  ،10باب .2
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .120
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
ايشان را به خانه ما آورد ،پس رسول خدا (ص) عبايي بافت فدك بر سر ايشان انداخت ،و دست خود را روي سر همگي آنان
گذاشت ،و گفت :بار الها! اينهايند اهل محمد- ،و در نقلي ديگر آمده اينهايند آل محمد -پس صلوات و بركات خود را بر آل
محمد قرار ده ،همانطور كه بر آل ابراهيم قرار دادي ،و تو حميد و مجيدي ،ام سلمه ميگويد :پس من عبا را بلند كردم كه
من نيز جزو آنان باشم ،رسول خدا (ص) عبا را از دستم كشيد ،و فرمود :تو عاقبت بخير هستي «».1
مؤلف :اين روايت را صاحب غاية المرام هم از عبد اللَّه بن احمد بن حنبل ،از پدرش احمد ،و او به سند خود از ام سلمه نقل
كرده است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در درآمد ،در حالي كه ظرفي غذا با خود آورده بود ،رسول خدا فرمود:
همسرت و دو پسرانت حسن و حسين را صدا بزن ،فاطمه برگشت و ايشان را با خود بياورد ،در همان بين كه داشتند آن غذا
را ميخوردند اين آيه نازل شد ":إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً".
پس رسول خدا (ص) زيادي جامهاي كه داشت بر سر آنان كشيد ،آن گاه دست خود را از زير كسا بيرون آورد ،به آسمان
اشاره كرد ،و عرضه داشت:
بار الها اينها اهل بيت من ،و خاصگان من هستند ،پس پليدي را از ايشان ببر ،و تطهيرشان كن ،و اين كالم را سه بار تكرار
كرد.
ام سلمه ميگويد :من سر خود را در زير جامه بردم ،و عرضه داشتم :يا رسول اللَّه (ص) منهم با شمايم ،حضرت دو بار
فرمود :تو عاقبت بخيري «».0
__________________________________________________
(1و  7و )0الدر المنثور ،ج  ،3ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
مؤلف :اين حديث را صاحب غاية المرام از عبد اللَّه پسر احمد بن حنبل ،به سه طريق از ام سلمه نقل كرده ،و همچنين
تفسير ثعلبي نيز آن را روايت كرده است.
و در همان كتاب است كه ابن مردويه ،و خطيب ،از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت :روزي كه نوبت ام سلمه بود ،و
رسول خدا (ص) در خانه او قرار داشت ،جبرئيل بر آن جناب نازل شد ،و آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" را نازل كرد ،ابي سعيد سپس ميگويد :رسول خدا (ص) حسن و حسين و علي و فاطمه را خواست ،بعد
از آنكه نزدش حاضر شدند ،ايشان را به خود چسبانيد ،و جامهاي رويشان افكند ،و اين در حالي بود كه ام سلمه در پشت
پرده قرار داشت ،آن گاه گفت :بار الها اينان اهل بيت منند ،پروردگارا پليدي را از ايشان ببر ،و آن طور كه خودت ميداني
پاكشان كن ،ام سلمه گفت :اي پيغمبر خدا! آيا من نيز با ايشان هستم؟
حضرت فرمود :تو جاي خود داري ،و عاقبتت بخير است «».1
باز در آن كتاب آمده كه ابن جرير ،و ابن ابي حاتم ،و طبراني ،از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص)
فرمود :آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" در باره پنج نفر نازل شد ،من ،علي ،فاطمه،
حسن و حسين «».7
مؤلف :اين روايت را صاحب غاية المرام نيز از تفسير ثعلبي نقل كرده.
و نيز در آن كتاب آمده كه ترمذي (وي حديث را صحيح دانسته) ،و ابن جرير ،ابن منذر ،و حاكم (وي نيز حديث را صحيح
دانسته) ،و ابن مردويه ،و بيهقي ،در سنن خود ،از چند طريق از ام سلمه روايت كردهاند كه گفت آيه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ" در خانه من نازل شد ،و آن روز در خانه من فاطمه ،علي ،حسن و حسين ،بودند ،كه رسول خدا
(ص )ايشان را با عبايي پوشانيد آن گاه گفت :خدايا اينهايند اهل بيت من ،پس پليدي را از ايشان ببر ،و پاكشان گردان
«».0
و در غاية المرام از حميدي روايت كرده كه گفت :شصت و چهارمين حديث متفق عليه از احاديث بخاري و مسلم ،از مسند
عايشه ،از مصعب بن شيبه ،از صفيه دختر شيبه ،از عايشه اين حديث است كه گفت :روزي صبح رسول خدا (ص) از اطاق
بيرون شد در حالي كه بر تن خود مرط مرحل از مو و رنگ سياه داشت ،در اين هنگام حسن بن
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__________________________________________________
(1و  7و )0الدر المنثور ،ج  ،3ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
علي (ع) وارد شد ،رسول خدا (ص) او را داخل جامه برد ،پس از او حسين آمد ،او را هم داخل كرد ،سپس فاطمه آمد ،او را
هم درون برد ،در آخر علي آمد ،او را نيز داخل برد ،آن گاه فرمود ":إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ
يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً".
مؤلف :اين حديث به طرق مختلفه از عايشه روايت شده.
[رواياتي در باره اينكه رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) مدتي را هر صبح به در خانه علي (عليه السالم) ميآمد و ايشان را اهل البيت خطاب ميكرد و آيه تطهير را تالوت
ميفرمود]  .....ص 171 :
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و در الدر المنثور است كه ابن مردويه ،از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت:
چون علي (ع) با فاطمه ازدواج كرد ،چهل روز صبح رسول خدا (ص) به در خانه او آمد ،و گفت ،سالم بر شما اهل بيت ،و
رحمت خدا و بركات او ،وقت نماز است ،خدا رحمتتان كند "،إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً" من در جنگم ،با كسي كه با شما بجنگد ،و آشتي و دوستم با كسي كه با شما آشتي و دوست باشد «».1
و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت :ما نه ماه همه روزه شاهد اين جريان بوديم،
كه رسول خدا (ص) هنگام هر نمازي به در خانه فاطمه آمد ،و گفت :سالم بر شما اهل بيت و رحمت خدا و بركات او "إِنَّما
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" «».7
مؤلف :و نيز اين روايت را الدر المنثور از طبراني ،از ابي الحمراء نقل كرده ،اما به اين عبارت كه گفت :من شش ماه تمام
رسول خدا (ص) را ديدم كه به در خانه علي و فاطمه ميآمد ،و ميگفت ":إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ  ."...و نيز از ابن جرير ،و ابن
مردويه ،از ابي الحمراء نقل كرده كه چنين گفت :من از رسول خدا (ص) حفظ كردم ،درست هشت ماه در مدينه بر آن جناب
گذشت ،كه حتي يك روز براي نماز صبح بيرون نشد مگر آنكه به در خانه علي ميآمد ،و دست خود را بر دو طرف در
ميگذاشت ،و سپس ميگفت :نماز نماز" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ ».0« "...
و نيز همين روايت را از ابن ابي شيبه ،احمد و ترمذي( ،وي حديث را حسن شمرد) ،و ابن جرير ،ابن منذر ،طبراني ،و حاكم
(وي آن را صحيح دانسته) .و ابن مردويه ،از انس نقل كرده كه عبارتش چنين است كه :رسول خدا (ص) همواره وقتي براي
نماز صبح بيرون ميشد ،به در خانه فاطمه ميگذشت و ميگفت :نماز اي اهل بيت ،نماز ،كه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" «».3
__________________________________________________
(1و  7و  0و )3الدر المنثور ،ج  ،3ص . [.....]122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
مؤلف :روايات در اين معاني از طرق اهل سنت ،و همچنين از طرق شيعه بسيار زياد است ،هر كس بخواهد بدان اطالع
يابد ،بايد به كتاب غاية المرام بحراني ،و كتاب عبقات مراجعه كند( ،و فارسي آن روايات در كتاب علي در كتب اهل سنت به
قلم مترجم آمده).
و در غاية المرام از حمويني ،و او به سند خود از يزيد بن حيان ،روايت كرده كه گفت :داخل شديم بر زيد بن ارقم ،او گفت:
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روزي رسول خدا (ص) ما را خطاب كرد ،و فرمود :آگاه باشيد كه من در بين شما امت اسالم دو چيز گرانبها ميگذارم ،و
ميروم ،يكي كتاب خداي عز و جل است ،كه هر كس آن را پيروي كند هدايت ميشود ،و هر كه آن را پشت سر اندازد ،در
ضاللت است ،و سپس اهل بيتم ،من خدا را به ياد شما ميآورم در باره اهل بيتم ،و اين كلمه را سه بار تكرار كرد.
[چند روايت متضمن اينكه مقصود از اهل بيت رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) همسران آن حضرت نيستند]  .....ص 177 :

[سوره األحزاب ( :)33آيات  31تا  ..... ]11ص 172 :
اشاره
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ما از زيد بن ارقم پرسيديم :اهل بيت رسول خدا (ص) چه كساني بودند؟ آيا همسرانش بودند؟ گفت :نه ،اهل بيت او،
دودمان اويند ،كه بعد از آن جناب صدقه خوردن بر آنان حرام است ،يعني آل علي ،آل عباس ،آل جعفر ،و آل عقيل.
و نيز در همان كتاب از صحيح مسلم ،به سند خود از يزيد بن حيان از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص)
فرمود ":من در بين شما دو چيز گرانبها و سنگين ميگذارم ،يكي كتاب خدا است ،كه حبل اللَّه است و هر كس آن را پيروي
كند بر طريق هدايت ،و هر كس تركش گويد بر ضاللت است ،و دومي اهل بيتم "پرسيديم:
اهل بيت او كيست؟ همسران اويند؟ گفت :نه ،به خدا قسم ،همسر آدمي چند صباحي با آدمي است ،و چون طالقش دهند
به خانه پدرش بر ميگردد ،و دو باره بيگانه ميشود ،اهل بيت رسول خدا (ص) اهل او ،و عصبه و خويشاوندان اويند ،كه بعد
از او صدقه برايشان حرام است «».1
مؤلف :در اين روايت كلمه بيت به نسب تفسير شده ،هم چنان كه عرفا هم بر اين معنا اطالق ميشود ،ميگويند بيوتات
عرب ،يعني خاندانها و تيرههاي عرب ،و ليكن روايات سابق كه از ام سلمه و غير او نقل شد ،با اين معنا سازگار نيست ،براي
اينكه در آن روايت اهل بيت تنها به علي ،فاطمه ،و حسنين (ع) تفسير شده.
و در مجمع البيان ميگويد :مقاتل بن حيان گفته :وقتي اسماء بنت عميس با شوهرش جعفر بن ابي طالب از حبشه برگشت،
داخل شد در بين همسران رسول خدا (ص)
__________________________________________________
)(1صحيح مسلم ،ج  ،13ص  ،121باب فضائل علي (ع).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
و پرسيد آيا چيزي از قرآن در باره مهاجرين به حبشه نازل شد؟ گفتند :نه.
پس نزد رسول خدا (ص) آمد و عرضه داشت :يا رسول اللَّه (ص) مثل اينكه جنس زن هميشه بايد محروم و در زيان باشد،
رسول خدا (ص) پرسيد :چطور مگر؟ گفت :براي اينكه آن طور كه مردان در قرآن كريم به نيكي ياد شدهاند ،زنان ياد
نشدهاند ،بعد از اين جريان آيه" إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ "...نازل گرديد «».1
مؤلف :در رواياتي ديگر آمده كه اين شكوه را ام سلمه كرد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
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وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَ َّ
ل
ضَالالً مُبِيناً ( )03وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
مُبْدِيهِ وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضي زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ ال يَكُونَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ
أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوالً ( )02ما كانَ عَلَي النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً )(38الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اللَّهَ وَ كَفي بِاللَّهِ
حَسِيباً ( )02ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ()33
ترجمه آيات  .....ص 172 :

بيان آيات [توضيح معناي آيه" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً  "...و بيان مراد از قضاي خدا و رسول (صلي
اللَّه عليه و آله و سلم) در اين آيه]  .....ص 181 :
اشاره

اين آيات يعني آيه" وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ -تا آيه -وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" در باره داستان ازدواج رسول خدا
(ص) با همسر زيد است همان زيدي كه رسول خدا (ص) او را به عنوان فرزند خود پذيرفته بود ،و بعيد نيست كه آيه اولي
هم كه ميفرمايد ":وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ  "...از باب مقدمه و توطئه براي آيات بعدش باشد.
"وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"...
سياق ،شهادت ميدهد بر اينكه مراد از قضاء ،قضاء تشريعي ،و گذراندن قانون است ،نه قضاء تكويني ،پس مراد از قضاي
خدا ،حكم شرعي او است كه در هر مسالهاي كه مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته ،و بدان وسيله در شؤونات آنان
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هيچ مرد مؤمن و زن مؤمن را سزاوار نيست كه وقتي خدا و رسولش امري را صادر فرمودند ،باز هم در امور خود ،خود را
صاحب اختيار بدانند ،و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند ،به ضاللتي آشكار گمراه شده است ().03
به ياد آور كه به آن كس كه خدا به او نعمت داد ،و تو نيز به او احسان كردي گفتي :همسرت را بر
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
خالف ميلت نگه دار ،و از خدا بترس( ،با اينكه تو از پيش ميدانستي ،كه سر انجام و بر حسب تقدير الهي او همسرش را
طالق ميدهد و تو بايد آن را بگيري) تو آنچه در دل داشتي ،و ميدانستي خدا باآلخره آشكارش خواهد كرد ،از ترس مردم
پنهان كردي ،و خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسي ،پس همين كه زيد بهره خود از آن زن گرفت ،و طالقش داد ،ما او
را به همسري تو در آورديم ،تا ديگر مؤمنان نسبت به همسر پسر خواندههاي خود وقتي مطلقه ميشوند دچار زحمت نشوند،
و آن را حرام نپندارند ،و امر خدا سرانجام شدني است ().02
بر پيغمبر اسالم هيچ حرجي در خصوص عملي كه خدا بر شخص او واجب كرده نيست ،اين سنتي است از خدا كه در
امتهاي قبل نيز جاري بوده ،و امر خدا اندازه دار و سنجيده است ().02
كساني كه رسالتهاي خدا را ابالغ ميكنند ،و از او ميترسند ،و از احدي به جز خدا نميترسند ،و خدا براي حسابرسي كافي
است ().02
محمد پدر احدي از مردان فعلي شما نيست ،بلكه فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است ،و خدا به هر چيزي دانا است ().33
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[توضيح آيه ":وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  "...كه راجع به ازدواج پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) با همسر پسر خواندهاش ميباشد .و اشاره به اشتباه مفسرين
در اين باره]  .....ص 188 :
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دخل و تصرف مينمايد ،و البته اين احكام را به وسيله يكي از فرستادگان خود بيان ميكند.
و اما قضاي رسول او ،به معناي دومي از قضاء است ،و آن عبارت است از اينكه رسول او به خاطر واليتي كه خدا برايش
قرار داده ،در شاني از شؤون بندگان ،دخل و تصرف كند ،ترجمه الميزان ،ج ،13ص321 :
هم چنان كه امثال آيه" النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" از اين واليت كه خدا براي رسول گرامي اسالم قرار داده خبر
ميدهد.
و به حكم آيه مذكور ،قضاي رسول خدا (ص) قضاي خدا نيز هست ،چون خدا قرار دهنده واليت براي رسول خويش است،
و او است كه امر رسول را در بندگانش نافذ كرده.
و سياق جمله" إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً" ،از آنجايي كه يك مساله را هم مورد قضاي خدا دانسته و هم مورد قضاي
رسول خدا (ص) ،شهادت ميدهد بر اينكه مراد از قضاء ،تصرف در شاني از شؤون مردم است ،نه جعل حكم تشريعي كه
مختص به خداي تعالي است( ،آري رسول خدا (ص) جاعل و قانونگذار قوانين دين نيست ،اين شان مختص به خدا است ،و
رسول او ،تنها بيان كننده وحي او است ،پس معلوم شد كه مراد از قضاي رسول ،تصرف در شؤون مردم است).
"وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ "-يعني صحيح و سزاوار نيست از مؤمنين و مؤمنات ،و چنين حقي ندارند ،كه در كار خود
اختيار داشته باشند كه هر كاري خواستند بكنند و جمله" إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً" ظرف است ،براي اينكه فرمود اختيار
ندارند ،يعني در موردي اختيار ندارند ،كه خدا و رسول در آن مورد امري و دستوري داشته باشند.
و ضمير جمع در جمله" لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" ،به مؤمن و مؤمنه بر ميگردد ،و مراد از آن دو كلمه ،همه مؤمنين و
مؤمنات هستند ،چون در سياق نفي قرار گرفتهاند ،و اگر نفرمود:
"ان يكون لهم الخيرة فيه" ،بلكه كلمه" من امرهم" را اضافه كرد با اينكه قبال كلمه" امرا "را آورده بود ،و حاجتي به ذكر
دومي نبود ،براي اين است كه بفهماند منشا توهم اينكه اختيار دارند ،اين است كه امر ،امر ايشان ،و كار ،كار ايشان است ،و
اين توهم را رد نموده ميفرمايد:
با اينكه كار ،كار خود ايشان است ،در عين حال اختياري در آن ندارند.
و معناي آيه اين است :احدي از مؤمنين و مؤمنات حق ندارند در جايي كه خدا و رسول او در كاري از كارهاي ايشان دخالت
ميكنند ،خود ايشان باز خود را صاحب اختيار بدانند ،و فكر كنند كه آخر كار مال ماست ،و منسوب به ما ،و امري از امور
زندگي ماست ،چرا اختيار نداشته باشيم؟ آن وقت چيزي را اختيار كنند ،كه مخالف اختيار و حكم خدا و رسول او باشد ،بلكه
بر همه آنان واجب است پيرو خواست خدا و رسول باشند ،و از خواست خود صرفنظر كنند.
و اين آيه شريفه هر چند عموميت دارد ،و همه مواردي را كه خدا و رسول حكمي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص327 :
بر خالف خواسته مردم دارند شامل ميشود ،اما به خاطر اينكه در سياق آيات بعدي قرار دارد ،كه داستان ازدواج رسول خدا
(ص) با همسر پسر خواندهاش زيد را بيان ميكند ،ميتوان گفت به منزله مقدمه براي بيان همين داستان است ،و ميخواهد
به كساني كه به آن جناب اعتراض و سرزنش ميكردند ،كه داستانش در بحث روايتي اين فصل خواهد آمد ،پاسخ دهد ،كه
اين مساله ربطي به شما ندارد ،و شما نميتوانيد در آنچه خدا و رسول حكم ميكند مداخله كنيد.
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[بيان اينكه جمله" وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" متضمن تاييد و انتصار آن جناب است]  .....ص 183 :

و اين خود شاهد خوبي است بر اينكه خداي تعالي بر پيامبر خود واجب كرده بوده كه بايد با همسر زيد ،پسر خواندهاش
ازدواج كند ،تا به اين وسيله همه بفهمند كه همسر پسر خوانده محرم انسان نيست ،و ساير مسلمانان نيز ميتوانند با همسر
پسر خواندههايشان ازدواج كنند ،رسول خدا (ص) اين معنا را در دل پنهان ميداشت ،چون از اثر سوء آن در مردم ميترسيد،
خداي تعالي با اين عتاب او را امنيت داد ،نظير امنيتي كه در آيه" يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  ...وَ اللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" « »1داد.
پس ظاهر عتابي كه از جمله" وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" استفاده ميشود ،اين است كه ميخواهد آن جناب را
نصرت و تاييد كند تا جبران طعن طاعنان بيمار دل را بكند ،نظير آنچه در تفسير آيه" عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّي
يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِبِينَ" « »7گذشت.
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"وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ  ...وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا" اين كسي كه خدا
و رسول او به وي انعام كردهاند ،زيد بن حارثه است ،كه قبال برده رسول خدا (ص) بود ،سپس آن جناب آزادش كرد و او را
فرزند خود گرفت ،و اين يك انعامي بود كه رسول خدا (ص) به وي كرد ،انعام ديگرش اين بود كه دختر عمه خود -زينب
دختر جحش -را همسر او كرد ،حاال آمده نزد رسول خدا مشورت ميكند ،كه اگر صالح بدانيد من او را طالق دهم ،رسول
خدا (ص) او را از اين كار نهي ميكند ،ولي سرانجام زيد همسرش را طالق داد ،و رسول خدا (ص) با او ازدواج كرد ،و اين
آيه در بيان اين قصه نازل شد.
بنا بر اين ،منظور از" أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ" نعمت هدايت است كه خدا به زيد ارزاني داشت ،و او را كه يك مشرك زاده بود ،به
سوي ايمان هدايت نمود ،و نيز محبت او را در دل پيامبرش افكند ،و منظور از جمله" أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ" احساني است كه پيغمبر
به وي كرد ،و او را كه بردهاي بود ،آزاد ساخت ،و به فرزندي خود پذيرفت ،و جمله" أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ" كنايه
است از اينكه همسرت را طالق مده ،و اين كنايه خالي از اين اشاره نيست ،كه زيد اصرار داشته او را طالق دهد.
"وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ" -يعني تو در دلت مطلبي را پنهان ميكني كه خدا ظاهر كننده آن است" وَ تَخْشَي
النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" از ذيل آيات يعني جمله" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ" ،بر
ميآيد كه ترس از مردم در جمله مورد بحث ،اين نبوده كه آن جناب از جان خود ميترسيده ،بلكه ترسش راجع به خدا و
مربوط به دين او بوده ،و ميترسيد مردم به خاطر ازدواجش با همسر زيد او را سرزنش كنند ،و اين ترس را در دل پنهان
ميداشته ،چون ميترسيده اگر اظهارش كند ،مردم او را سرزنش كنند ،و بيماردالن هو و جنجال به راه بيندازند ،كه چرا
همسر پسرت را گرفتهاي ،و در نتيجه ايمان
ترجمه الميزان ،ج ،13ص320 :
عوام مردم هم سست شود ،و اين ترس به طوري كه مالحظه ميكنيد ترس مشروعي بوده ،نه مذموم ،چون در حقيقت
ترس براي خداي سبحان بوده است .جمله" وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" هم كه ظاهرش نوعي عتاب است ،كه
از مردم ميترسي؟ با اينكه خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسي در حقيقت ،و بر خالف ظاهرش ،عتاب از يك نوع ترس
از خدا است ،و اين ترس از خدا از طريق مردم است ،ميخواهد آن جناب را از اين صورت ترس از خدا نهي نموده و به
صورتي ديگر هدايت كند ،و آن اين است كه در ترس از خدا مردم را دخالت مده ،مستقيما از خدا بترس ،و آنچه در دل
پنهان كردهاي ،كه همان ترس باشد ،از مردم پنهان مكن ،چون خدا آن را آشكار ميكند.
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يكي از ادلهاي كه داللت دارد بر اينكه منظور از آيه مورد بحث تاييد و انتصار آن جناب است ،كه به صورت عتاب آمده ،اين
است كه بعد از آن جمله فرموده ":فَلَمَّا قَضي زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها -همين كه زيد از همسرش صرفنظر كرد ،ما او را به
ازدواج تو در ميآوريم" ،و از اين تعبير به خوبي پيداست كه گويي ازدواج با زينب از اراده و اختيار رسول خدا (ص) خارج
بوده ،و خدا اينكار را كرده ،دليل دومش جمله" وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا -كارهاي خدا انجام شدني است" ميباشد ،كه باز
داستان ازدواج را كار خدا دانسته.
__________________________________________________
)(1سوره مائده ،آيه .32
)(2سوره توبه ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
پس جمله" فَلَمَّا قَضي زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها" نتيجهگيري از مطالب قبل است ،كه ميفرمود ":وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
مُبْدِيهِ"( ،و حاصل مجموع آن دو اين است كه چنانچه قبال گفتيم ،خدا آنچه را تو پنهان كردهاي آشكار ميسازد ،پس به
زودي بعد از آنكه زيد او را طالق داد به ازدواج تو در ميآوريم" .و تعبير قضاي وطر ،كنايه است از بهرهمندي از وي ،و
همخوابگي با او ،و جمله" لِكَيْ ال يَكُونَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً" تعليل ازدواج مورد
بحث ،و بيان مصلحت اين حكم است ،ميفرمايد :اينكه ما زينب را به ازدواج تو در ميآوريم ،و اين عمل را حالل و جايز
كرديم ،علتش اين است كه خواستيم مؤمنين در خصوص ازدواج با همسران پسر خواندههايشان ،بعد از آنكه بهره خود را
گرفتند ،در فشار نباشند ،آنها نيز ميتوانند با همسران پسر خوانده خود ازدواج كنند.
از اينجا روشن ميشود كه آنچه رسول خدا (ص) در دل پنهان ميداشته همين حكم بوده ،و معلوم ميشود اين عمل قبال
براي آن جناب واجب شده بود ،نه اينكه رسول خدا (ص) آن طوري كه بعضي « »1از مفسرين گفتهاند عاشق زينب شده
باشد ،و عشق خود را پنهان كرده باشد ،بلكه وجوب اين عمل را پنهان ميكرده.
مفسرين در اثر اين اشتباه به حيص و بيص افتاده و در مقام توجيه عشق رسول خدا (ص) بر آمدهاند ،كه او هم بشر بوده ،و
عشق هم يك حالت جبلي و فطري است ،كه هيچ بشري از آن مستثني نيست ،غافل از اينكه اوال با اين توجيه نيروي
تربيت الهي را از نيروي جبلت و طبيعت بشري كمتر دانستهاند ،و حال آنكه نيروي تربيت الهي قاهر بر هر نيروي ديگر
است ،و ثانيا در چنين فرضي ديگر معنا ندارد كه آن جناب را عتاب كند ،كه چرا عشق خودت را پنهان كردهاي ،چون
معنايش اين ميشود كه تو بايد عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار ميكردي ،و چرا نكردي؟ و رسوايي اين حرف از
آفتاب روشنتر است ،چون از يك فرد عادي پسنديده نيست كه دنبال ناموس مردم حرفي بزند ،و به ياد آنان باشد ،و براي
بچنگ آوردن آنان تثبيت كند ،تا چه رسد به خاتم انبياء (ص).
"ما كانَ عَلَي النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ  ...مَقْدُوراً" كلمه" فرض" به معناي تعيين و سهم دادن است ،وقتي
ميگويند :فالني فالن مقدار
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .331
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
را براي فالن كس فرض كرده ،يعني معين كرده و سهم داده ،بعضي « »1از علماء گفتهاند :كلمه فرض ،در خصوص آيه
مورد بحث ،به معناي اباحه و تجويز است ،و كلمه" حرج" به معناي به زحمت افتادن و در تنگنا بودن است ،و مراد از اينكه
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فرمود :پيغمبر در تنگنا نيست ،نفي علت تنگنايي است ،و آن علت عبارت است از منع خدا از انجام آنچه برايش معين شده.
و معناي اين آيه اين است كه پيغمبر در آنچه خدا برايش معين كرده ،و يا برايش اباحه نمود ،در منع نيست ،تا در تنگنا قرار
گيرد.
كلمه "سنة" در جمله" سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ" اسمي است كه در جاي مصدر به كار رفته ،و در نتيجه مفعول
مطلقي است براي فعل مقدر ،و تقدير آن چنين است:
"سن اللَّه ذلك سنة" ،و مراد از" الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ" انبياي گذشته ،و رسوالن قبل از آن جناب است ،به قرينه اينكه
بعدش ميفرمايد ":الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ -همان گذشتگاني كه رسالتهاي خدا را ابالغ ميكردند".
"وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً" -يعني خدا از ناحيه خود براي هر فردي چيزي را كه سازگار حال اوست مقدر ميكند ،و انبياء
هم از آنچه خدا برايشان مقدر كرده استثناء نشده ،و ممنوع نگشتهاند ،همان چيزهايي كه براي ساير مردم مباح است ،براي
ايشان نيز مباح است ،بدون اينكه رسول خدا (ص) از پارهاي از آن مقدرات ممنوع و محروم باشد.
"الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ"...
كلمه "الذين" بيانگر موصول قبلي ،يعني" الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ" است ،و كلمه" خشية" به معناي تاثر مخصوصي در قلب
است ،كه از برخورد با ناماليمات دست ميدهد ،و اي بسا به آن چيزي هم كه سبب تاثر قلب ميشود خشيت بگويند ،مثال
بگويند ":خشيت ان يفعل بي فالن كذا -ميترسيدم فالني با من فالن كار را بكند" و انبياء از خدا ميترسند ،نه از غير خدا،
براي اينكه در نظر آنان هيچ مؤثري در عالم نيست مگر خدا.

و اين كلمه غير از كلمه" خوف" است ،زيرا كلمه خوف به معناي توقع و احتمال دادن پيش آمد مكروهي است ،ولي كلمه
خشيت همان طور كه گفتيم به معناي تاثر قلب از چنين احتمالي است ،و خالصه كلمه خشيت به معناي حالت و امري است
قلبي ،و كلمه خوف به معناي امري است عملي ،و به همين جهت خوف را به انبياء هم ميتوان نسبت داد،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .031
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
ولي خشيت از غير خدا را نميتوان به ايشان نسبت داد ،در قرآن هم ميبينيم با اينكه خشيت از غير خدا را از ايشان نفي
كرده ،نسبت خوف را به ايشان داده ،مثال از موسي (ع) نقل فرموده كه گفت ":فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ" « »1و در
خصوص رسول خدا (ص )فرموده ":وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً" « »7البته اين معنايي كه براي دو كلمه خوف و خشيت
گفتيم ،معناي اصلي اين دو كلمه است ،و منافات ندارد كه گاهي ببينيم با آن دو معامله مترادف كنند ،و هر دو را به يك
معنا استعمال نمايند.
از آنچه گذشت روشن شد كه خشيت بطور كلي از انبياء نفي شده ،هر چند كه از ظاهر سياق بر ميآيد كه تنها در تبليغ
رسالت دچار خشيت از غير خدا نميشوند ،عالوه بر اينكه تمام افعال انبياء مانند اقوالشان ،جنبه تبليغ را دارد ،و فعل آنان عينا
مانند قولشان براي مردم حجت ،و بيانگر وظائف خدايي است ،پس اگر ظاهر سياق ميرساند كه در مقام تبليغ رسالت از غير
خدا خشيت ندارند ،تمامي حركات و سكنات و اقوال ايشان را شامل ميشود.
"وَ كَفي بِاللَّهِ حَسِيباً" "-حسيبا" يعني" محاسبا" خدا براي محاسب بودن و به حساب آوردن اعمال كوچك و بزرگ شما

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

[اشاره به فرقي بين" خوف" و" خشيت" و اينكه خوف به انبياء (عليهم السالم) نسبت داده ميشود ولي خشيت از غير خدا از آنان نفي شده ] .....ص 185 :
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كافي است ،پس واجب است كه از او خشيت داشته باشيد ،و از غير او دچار خشيت نشويد.
"ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ"...
شكي نيست در اينكه آيه شريفه در اين مقام است كه اعتراضي را كه مردم به رسول خدا (ص) كردند كه چرا همسر پسر
خواندهاش را گرفت؟ جواب گويد ،و حاصل آن اين است كه رسول گرامي ما پدر هيچ يك از مردان موجود و فعلي شما
نيست ،تا ازدواجش با همسر يكي از شما ،ازدواج با همسر پسرش باشد ،و بنا بر اين خطاب در" مِنْ رِجالِكُمْ" به مردم
موجود در زمان نزول آيه است ،و مراد از رجال ،مقابل زنان و فرزندان است ،و نفي پدري ،نفي تكويني است ،يعني هيچ يك
از مردان شما از صلب او متولد نشدهاند ،نه نفي تشريعي ،و جمله مورد بحث ،هيچ بويي از تشريع ندارد.
و معنايش اين است كه محمد پدر احدي از اين مردان كه همان مردان شما باشند نيست ،تا آنكه ازدواجش با همسر يكي از
آنان ،بعد از جدايي ،ازدواج با همسر فرزندش باشد ،و زيد بن حارثه هم يكي از همين مردان شماست ،پس ازدواج رسول خدا
(ص)
__________________________________________________
)(1همين كه از شما احتمال خطر احساس كردم پا به فرار گذاشتم .سوره شعراء ،آيه .71
)(2هر گاه از قوم ترس خيانت داشتي .سوره انفال ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
با همسر او ،بعد از آنكه همسر خود را طالق داد ،ازدواج با همسر پسرش نميباشد ،و اما اينكه آن جناب وي را پسر خود
خواند ،صرف خواندن بوده ،و هيچ اثري از آثار پدر و فرزندي بر آن مترتب نميشود ،چون خدا پسر خواندههاي شما را فرزند
شما نميداند.
و اما قاسم ،طيب ،طاهر ،و ابراهيم چهار پسري كه خدا به آن جناب داد -البته اگر به قول بعضي طيب و طاهر لقب قاسم
نباشد -فرزندان حقيقي او بودند ،ليكن قبل از رسيدن به حد بلوغ از دنيا رفتند ،و كلمه رجال در حقشان صادق نيست ،تا
مورد نقض آيه واقع شوند ،و همچنين حسن و حسين كه دو فرزندان آن جناب بودند ،آن دو نيز طفل بودند ،و تا رسول خدا
(ص) در دنيا بود به حد رشد نرسيدند ،و مشمول كلمه رجال واقع نشدند.
از آنچه گذشت روشن شد كه آيه شريفه هيچ اقتضاء ندارد بر اينكه آن جناب پدر قاسم ،طيب ،طاهر ،و ابراهيم ،و همچنين
حسن ،و حسين ،نباشد ،براي اينكه گفتيم آيه در خصوص رجال موجود در زمان نزول آيه و همه آن كساني است كه در آن
روز صفت مردي را واجد بودند ،و نامبردگان هيچ يك واجد اين صفت نبودند.
"وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ "-كلمه" خاتم" -به فتحه تاء -به معناي هر چيزي است كه با آن ،چيزي را مهر كنند،
مانند طابع ،و قالب كه به معناي چيزي است كه با آن چيزي را طبع نموده ،يا قالب زنند ،و مراد از" خاتَمَ النَّبِيِّينَ" بودن آن
جناب ،اين است كه نبوت با او ختم شده ،و بعد از او ديگر نبوتي نخواهد بود.
در گذشته توجه فرموديد كه معناي رسالت و نبوت چه بود ،و گفتيم كه :رسول عبارت از كسي است كه حامل رسالتي از
خداي تعالي به سوي مردم باشد ،و نبي آن كسي است كه حامل خبري از غيب باشد و آن غيب عبارت از دين و حقايق آن
است ،و الزمه اين حرف اين است كه وقتي نبوتي بعد از رسول خدا (ص) نباشد ،رسالتي هم نخواهد بود ،چون رسالت ،خود
يكي از اخبار و انباي غيب است ،وقتي بنا باشد انباي غيب منقطع شود ،و ديگر نبوتي و نبيي نباشد ،قهرا رسالتي هم نخواهد
بود.
از اين جا روشن ميشود كه وقتي رسول خدا (ص) خاتم النبيين باشد ،خاتم الرسل هم خواهد بود.
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و در اين آيه اشاره به اين حقيقت نيز هست كه ارتباط آن جناب به شما مردم ،ارتباط رسالت و نبوت است ،و آنچه او ميكند
به امر خداي سبحان است.
"وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" -يعني آنچه خدا براي شما بيان كرده ،به علم خود بيان كرده است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
بحث روايتي [(رواياتي پيرامون آيات مربوط به ازدواج پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) با همسر مطلقه زيد بن حارثه)]  .....ص :
188
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در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) زينب دختر جحش را براي زيد بن
حارثه خواستگاري كرد ،و او قبول نميكرد ،و ميگفت :حسب و نسب من آبرومندتر ،و بهتر از حسب و نسب اوست ،و اين
حرف را بر حسب طبيعت تندي كه داشت با خشونت گفت :لذا آيه شريفه نازل شد كه" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ "...
«».1
مؤلف :در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست.
و در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از ابن زيد روايت كرده كه گفت :اين آيه در شان ام كلثوم ،دختر عقبة بن ابي معيط
نازل شده ،وي اولين زني بوده كه در راه خدا مهاجرت كرد ،و خود را به رسول خدا (ص) بخشيد ،و رسول خدا (ص) او را به
زيد بن حارثه تزويج كرد ،و او و برادرش خشمناك شده ،و ام كلثوم گفت ما خود رسول خدا (ص) را ميخواستيم ،او ما را به
غالمش تزويج كرد ،و آيه شريفه در پاسخ او نازل شد «».7
مؤلف :اين دو روايت به تطبيق شبيهتر است تا به سبب نزول.
و در عيون در باب مجلس حضرت رضا (ع) با مامون ،و علماي اديان آمده كه امام در پاسخ سؤاالت علي بن جهم ،از آياتي
كه در بدو نظر مخالف عصمت انبياء است فرمود :اما محمد (ص) ،و كالم خداي عز و جل در باره او كه ميفرمايد" وَ تُخْفِي
فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ" با عصمت آن جناب منافات ندارد ،براي اينكه از اين آيه
معلوم ميشود كه خداوند اسماي همسراني كه آن جناب با ايشان ازدواج ميكند قبال برايش نام برده ،هم همسران در
دنيايش را ،و هم همسران در آخرتش را ،و نيز فرموده كه اينها مادران مؤمنين هستند و يكي از همسراني كه برايش نام
برده بود ،زني بوده بنام زينب دختر جحش ،و او در آن روزها همسر زيد بن حارثه بود ،و آن جناب اين معنا را
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .733
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .731
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
كه وي (زينب) به زودي در ازدواجش در ميآيد ،از مردم پنهان ميكرد ،تا كسي از منافقين نگويد :در باره زن مردم ميگويد
همسر من است ،و جزو مادران مؤمنين است ،و چون از جنجال منافقين ميترسيد ،اين آيه به وي خاطر نشان كرد كه :تو از
مردم ميترسي ،با اينكه خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسي ،يعني در دل از او بترسي ».1« ...
مؤلف :قريب به اين مضمون نيز در همان كتاب از آن جناب ،در پاسخ از سؤال مامون در خصوص عصمت انبياء آمده «».7
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ" آمده كه بعضي گفتهاند :آنچه در دل پنهان ميداشته،
اين بوده كه خدا به وي اعالم كرده بود كه زينب به زودي يكي از همسران او خواهد شد ،و زيد او را طالق خواهد داد ،پس
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وقتي زيد نزدش آمد ،و عرضه داشت :ميخواهم زينب را طالق گويم ،حضرت به وي فرمود :همسرت را نگه دار ،خداي
سبحان در آيه شريفه به وي ميفرمايد :چرا گفتي همسرت را نگه دار ،با اينكه به تو اعالم كرده بودم كه او همسر تو خواهد
بود؟ ،اين معنا از علي بن الحسين (ع) نيز روايت شده «».0
و در الدر المنثور است كه احمد ،عبد بن حميد ،بخاري ،ترمذي ،ابن منذر ،حاكم ،ابن مردويه ،و بيهقي در سنن خود از انس
روايت كردهاند ،كه گفت :زيد بن حارثه نزد رسول خدا (ص) آمد ،و از زينب همسرش شكايت كرد ،رسول خدا (ص) مكرر به
او فرمود :از خدا بترس و همسرت را داشته باش ،دنبال اين جريان اين آيه نازل شد ":وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ".
انس آن گاه اضافه كرد :اگر رسول خدا (ص) چيزي از وحي خدا را حاشا و كتمان ميكرد ،جا داشت اين آيه را كتمان كند،
(و چون نكرد بايد بفهميم هيچ يك از آيات خدا ،و حتي يك كلمه از آنها را كتمان نكرد و ناگفته نگذاشت ».3« "...
مؤلف :اين گونه روايات در مساله مورد بحث بسيار زياد است ،هر چند كه بسياري از آنها خالي از شبهه نيست ،و در بعضي از
آنها آمده كه :رسول خدا (ص) در ازدواج با هيچ يك از همسرانش آن وليمهاي كه در ازدواج با زينب داد تهيه نديد،
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص  123باب .13
)(2عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص  ،730باب .13
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
)(4الدر المنثور ،ج  ،3ص . [.....]731
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
چون در ازدواج با زينب گوسفند كشت ،و به مردم نان و گوشت داد ،باز در آنها آمده كه:
زينب به ساير زنان رسول خدا (ص) فخر ميفروخت ،و به سه چيز ميباليد ،اول اينكه جد او و جد رسول خدا (ص) يكي
بود ،چون مادر زينب اميمه دختر عبد المطلب ،عمه رسول خدا (ص) بود ،دوم اينكه خدا وي را به ازدواج آن جناب در آورد،
سوم اينكه خواستگاري وي جبرئيل بود «».1
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" گفته :روايت صحيح از جابر بن عبد اللَّه از رسول خدا
(ص) رسيده ،كه فرمود :مثل من در بين انبياء ،مثل مردي است كه خانهاي بسازد ،و آن را تكميل نموده و آرايش هم بدهد،
ولي جاي يك آجر را خالي بگذارد ،كه هر كس وارد آن خانه شود ،آن جاي آجر توي ذوقش بزند ،و بگويد :همه جاي اين
خانه خوب است ،اما حيف كه اين جاي آجر بد تركيبش كرده ،و من تا وقتي مبعوث نشده بودم ،آن جاي خالي در بناي
نبوت بودم ،همين كه مبعوث شدم ،بناي نبوت به تمام و كمال رسيد ،اين روايت را بخاري و مسلم نيز در كتاب صحيح خود
آوردهاند «».7
مؤلف :اين معنا را غير آن دو ،يعني ترمذي ،نسايي ،احمد ،و ابن مردويه ،از غير جابر ،مانند ابي سعيد ،و ابي هريرة ،نيز
روايت كردهاند.
و در الدر المنثور است كه ابن االنباري ،در كتاب" مصاحف" از ابي عبد الرحمن سلمي روايت كرده كه گفت :من به حسن و
حسين قرآن ياد ميدادم( ،تا حفظ كنند) علي بن ابي طالب عبور كرد ،و ديد كه من مشغول خواندن براي ايشانم ،فرمود:
براي آنان بخوان" وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" -به فتحه تاء «».0
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .737 -731
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)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .037
)(3الدر المنثور ،ج  ،3ص .733
ترجمه الميزان ،ج ،13ص321 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  16تا  ..... ]18ص 126 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً () 31وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيالً ( )37هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَالئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ( )30تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَالمٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ( )33يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا
أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً ()33
وَ داعِياً إِلَي اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً ( )33وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْالً كَبِيراً ( )32وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ
دَعْ أَذاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيالً ()32
ترجمه آيات  .....ص 126 :

بيان آيات  .....ص 128 :
اشاره

اين آيات مؤمنين را به ذكر و تسبيح دعوت نموده و به ايشان بشارت و وعده جميل ميدهد ،و رسول خدا (ص) را با صفات
كريم خود خطاب نموده و به او دستور ميدهد كه به مؤمنين بشارت دهد ،و كفار و منافقين را اطاعت نكند ،احتمال اين نيز
هست ،كه گفتار در باره مؤمنين در ايامي و گفتار در باره كفار و منافقين در ايامي ديگر نازل شده باشد.
[معني و مراد از ذكر و تسبيحي كه مؤمنان بدان امر شدهاند و وجه اينكه فرمود ":سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا"]  .....ص 128 :
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اي كساني كه ايمان آوردهايد! ياد آوريد خدا را ،ياد بسيار ().31
و صبح و شام تسبيحش بگوييد ().37
اوست كسي كه بر شما درود ميفرستد ،و نيز مالئكه او ،تا شما را از ظلمتها به سوي نور در آورد ،و خدا به مؤمنان مهربان
است ().30
تحيتشان در روزي كه او را ديدار كنند سالم است ،براي ايشان اجري محترمانه فراهم كرده است ().33
اي پيامبر اسالم ما تو را شاهد بر امت ،و نويدبخش و زنهارده آنان قرار داديم ().33
و قرارت داديم كه دعوت كننده به اذن خدا ،و چراغي نور بخش باشي (). 33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص327 :
و مؤمنان را مژده بده كه از ناحيه خدا فضلي بس بزرگ دارند ().32
و كافران و منافقان را اطاعت مكن ،و آزارشان را واگذار كن و بر خدا توكل كن ،و خدا براي اعتماد كافي است ().32
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"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً "كلمه" ذكر" در مقابل" نسيان" به معناي به ياد داشتن است ،و آن عبارت است
از اينكه آدمي نيروي ادراك خود را متوجه ياد شده كند ،حاال يا به اينكه نام آن را ببرد ،و يا صفات او را به زبان جاري كند،
خالصه چيزي به زبان بگويد ،كه حكايت از آن مذكور كند ،اين يكي از مصاديق ذكر است( ،و گر نه مصداق مهمتر از آن
اين است كه در قلب به ياد او باشي)" وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا" كلمه" تسبيح" به معناي منزه داشتن است ،و اين كلمه نيز
مانند كلمه ذكر بستگي به لفظ ندارد ،هر چند تسبيح به لفظ يعني گفتن سبحان اللَّه نيز يكي از مصاديق آن است (و گرنه
تسبيح در سويداي دل از آن مهمتر است).
كلمه "بكرة" به معناي اول روز و كلمه" اصيل" به معناي آخر روز و بعد از عصر است ،و اگر تسبيح را مقيد به" بكره" و"
اصيل" كرده ،براي اين است كه اين دو هنگام ،هنگام تحول احوال افق است ،در صبح ،افق تاريك روشن ميشود ،و در
غروب دوباره رو به تاريكي ميگذارد ،و اين تغيير و دگرگوني مناسب با اين است كه خداي را منزه از تغير و تحول ،و معرض
دگرگوني بودن بدانيم ،ممكن هم هست دو كلمه بكرة و اصيل كنايه باشد از دوام ،مانند شب و روز در آيه "يُسَبِّحُونَ لَهُ
بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ" «».1
__________________________________________________
)(1او را در شب و روز تسبيح ميگويند ،يعني دائما در تسبيح او هستند .سوره سجده ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص320 :

"هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَالئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ" معناي جامع كلمه" صالة" -به طوري كه از موارد
استعمال آن فهميده ميشود -انعطاف است ،چيزي كه هست اين معناي جامع به خاطر اختالف مواردي كه به آن نسبت
داده ميشود مختلف ميشود ،و به همين جهت بعضي « »1گفتهاند :صالت از خدا به معناي رحمت ،و از مالئكه به معناي
استغفار ،و از مردم دعا است ،ليكن اين را نيز بايد دانست كه هر چند صالت از خدا به معناي رحمت است ،اما نه هر رحمت،
بلكه رحمت خاصي كه ذخيره آخرت براي خصوص مؤمنين است ،و سعادت آخرتي آنان و فالح ابديشان ،مترتب بر آن
ميشود ،و بدين جهت است كه به دنبال جمله مورد بحث علت صلوات فرستادن خداي تعالي را چنين بيان كرده":
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً" صلوات ميفرستد ،تا شما را از تاريكيها به سوي نور بيرون آورد،
چون او همواره نسبت به مؤمنين رحيم است.
اين نكته را نيز بايد دانست كه خداي تعالي در كالم خود همواره ياد خود مر بندگان را مترتب كرده بر ياد بندگان مر او را ،و
فرموده ":فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ" « »7هم چنان كه فراموش كردن بندگان وي را ،باعث فراموشي خدا مر بندگان را دانسته ،و
فرموده ":نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ" « ،»0يكي از مصاديق ياد آوري خدا بندگان خود را ،همانا درود فرستادن او بر آنان است ،و اين
خود يادآوري ايشان است به رحمت ،كه مترتب شده بر ياد بندگان خداي خود را ،چون فرمود:
اگر خدا را بسيار ياد كنند ،و او را صبح و شام تسبيح گويند ،خدا هم بسيار بر آنان درود ميفرستد ،و غرق نورشان ميكند ،و
از ظلمتها دورشان ميسازد.
همه اينها را بدان جهت گفتيم كه معلوم شود جمله او كسي است كه صلوات بر شما ميفرستد  ،...در مقام تعليل آيه قبل
است ،كه ميفرمود :اي كساني كه ايمان آوردهايد خدا را بسيار ياد كنيد ،و اين تعليل همان قاعده كلي قبل را ميرساند ،و
ميفهماند كه اگر شما خدا را زياد ياد كنيد ،خدا هم به رحمت خود زياد شما را ياد ميكند ،و از ظلمتها به سوي نور بيرونتان
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[مقصود از درود فرستادن خدا بر بندگان كه بسيار ياد خدا ميكنند]  .....ص 123 :
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ميسازد ،و از اين معنا استفاده ميشود كه مراد از ظلمتها ،ظلمتهاي فراموش كردن خدا ،و غفلت از او است ،و مراد از نور
نور ذكر خدا است.
"وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً" در اينجا با اينكه جا داشت بفرمايد" و كان بكم رحيما-
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،77ص .30
)(2به يادم باشيد تا به يادتان باشم .سوره بقره ،آيه .137
)(3خدا را فراموش كردند ،خدا هم ايشان را فراموش كرد .سوره توبه ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
و او به شما مهربان است" چون قبال نام مؤمنين ذكر شده بود ،ولي اين طور نفرمود ،بلكه نام مؤمنين را دو باره تكرار كرد،
تا داللت كند بر اينكه سبب رحمت خدا همانا صفت ايمان ايشان است.
"تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَالمٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً" از ظاهر سياق بر ميآيد كه كلمه" تحيتهم" مصدري است كه به مفعول
خود اضافه شده است ،و معنايش اين است كه ايشان تحيت گفته ميشوند ،يعني روزي كه پروردگارشان را مالقات ميكنند
از ناحيه او و از ناحيه مالئكه او ،به ايشان تحيت و سالم گفته ميشود ،به اين معنا كه ايشان در روز لقاي خدا در امنيت و
سالمتي هستند ،و هيچ مكروهي و عذابي به ايشان نميرسد.
"وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً" -يعني اجري بسيار بزرگ و آبرومند براي ايشان آماده كرده است.

"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً" معناي شاهد بودن رسول خدا (ص) ،در تفسير آيه" لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي
النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" « »1و در آيات ديگري كه مساله شهادت آن جناب را متعرض است ،بيان كرده و
گفتيم كه رسول خدا (ص) در دنيا شاهد بر اعمال امت است ،و آنچه امت ميكنند او تحمل نموده روز قيامت آن را اداء
ميكند ،و نيز گفتيم :كه بعد از او امامان شاهد امت هستند ،و آن جناب شاهد شاهدان است.
و معناي" مبشر" و" نذير" بودن او اين است كه مؤمنين مطيع خدا و رسول را به ثواب خدا و بهشت بشارت ،و كفار عاصي
را به عذاب خدا و آتش او انذار ميدهد.
"وَ داعِياً إِلَي اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً" دعوت آن جناب به سوي خدا همان دعوت مردم است به سوي ايمان به خداي
يگانه ،كه الزمه آن ايمان به دين خدا است ،و اگر دعوت آن جناب را مقيد به اذن خدا كرد ،بدان جهت است كه به مساله
بعثت و نبوت او اشاره كند.
و" سراج منير" بودنش به اين است ،كه آن جناب را طوري قرار داد كه مردم به وسيله او به سعادت خود و به راه نجاتشان
از ظلمتهاي شقاوت و گمراهي هدايت شوند ،و بنا بر اين ،تعبير مزبور از باب استعاره است ،و اينكه بعضي « »7گفتهاند :مراد
از" سراج منير" ،قرآن است،
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .130
)(2روح المعاني ،ج  ،77ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
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[اشاره به معناي" شاهد" و" سراج منير" بودن پيامبر گرامي (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)]  .....ص 121 :
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و تقدير آيه" ذا سراج منير -صاحب سراجي منير" است ،بيهوده خود را به زحمت انداختهاند.
"وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً "كلمه" فضل" به معناي عطا كردن بدون استحقاق گيرنده است ،و در جاي
ديگر عطاي خود را توصيف كرده و فرموده ":مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها" « ،»1و نيز فرموده:
"لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" « ،»7كه در اين دو آيه بيان كرده كه او از ثواب آن قدر ميدهد ،كه يك مقدارش در
مقابل عمل قرار ميگيرد ،و بيشترش در مقابل عملي قرار نميگيرد ،و اين همان فضل است ،و در آيه شريفه هيچ دليلي
نيست بر اينكه داللت كند كه اين اجر زيادي مخصوص آخرت است.
"وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ"...
معناي اطاعت كافران و منافقان در اول سوره گذشت.
"وَ دَعْ أَذاهُمْ" يعني آنچه به تو آزار ميرسانند رها كن ،و در مقام پيگيري آن برميا ،و خود را مشغول بدان مساز ،دليل بر
اينكه معنايش اين است كه ما گفتيم ،جمله" وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ" است ،يعني تو خود را در دفع آزار آنان مستقل ندان ،بلكه
خدا را وكيل خود در اين دفع بدان ،و خدا براي وكالت كافي است.
بحث روايتي [رواياتي در باره فضيلت ذكر خدا در ذيل آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً"]  .....ص : 495

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در كافي به سند خود از ابن قداح ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت :هيچ چيزي در عالم نيست مگر آنكه حد و
اندازهاي دارد ،كه وقتي بدان حد رسيد تمام ميشود ،مگر ذكر خدا كه هيچ حدي برايش نيست ،كه بگويي وقتي از اين حد
گذشت ديگر ذكر خدا خوب نيست ،خداي عز و جل واجباتي را واجب كرد كه هر كس آن واجبات را بجا آرد حدش را آورده،
مثال ماه مبارك رمضان حد روزه واجب ،و حج خانه خدا ،حد آن است ،هر كس آن ماه را روزه بدارد ،و حج واجب را بجا
بياورد ،حدش را آورده ،اما ذكر خدا چنين نيست ،چون خدا به اندك آن راضي نيست ،و براي زيادش هم حدي معين نكرده،
امام (ع) سپس اين آيه را تالوت كرد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا"،
__________________________________________________
)(1هر كس كار نيك كند ده برابر اجر دارد .سوره انعام ،آيه .133
)(2هر چه بخواهند در اختيار دارند و بيش از خواستشان نيز نزد ما هست .سوره ق ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
مجددا فرمود :به طوري كه ميبينيد در اين آيه براي ذكر ،حدي معين نفرموده.
آن گاه فرمود :پدرم كثير الذكر بود بارها من با او قدم ميزدم ،و ميديدم كه مشغول ذكر است ،با او غذا ميخوردم ،ميديدم
مشغول ذكر است ،با مردم سخن ميگفت مع ذلك سخن با مردم او را از ذكر خدا باز نميداشت ،و من بارها ميديدم كه
زبانش به سقف دهانش متصل است ميگويد ":ال اله اال اللَّه".
و نيز بارها ما را جمع ميكرد ،و وادارمان ميساخت به گفتن ذكر ،تا آفتاب طلوع ميكرد ،و وادارمان ميكرد به اينكه هر
كدام ميتوانيم قرآن بخوانيم و هر كدام از خواندن قرآن عاجزيم ،ذكر بگوييم.
آري آن خانهاي كه ذكر خدا در آن بسيار شود ،بركتش بسيار ميشود ،و مالئكه در آن خانه حاضر ،و شيطانها دور ميگردند،
و آن خانه براي اهل آسمانها آن چنان درخشنده است كه ستارگان براي اهل زمين ،و خانهاي كه در آن قرآن خوانده نشود،
و ذكر خدا در آن نشود ،بركتش كم است ،و مالئكه از آن خانه گريزان ،و در عوض شيطانها در آن حاضر ميشوند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

رسول خدا (ص) هم فرمود :آيا ميخواهيد شما را به بهترين اعمال خبر دهم؟ عملي كه از نظر باال بردن درجه شما از همه
اعمال مؤثرتر است ،و درجه شما را باالتر ميبرد ،و از هر عملي ديگر نزد سلطان شما ،و مالكتان پاكيزهتر است ،و از درهم و
دينار برايتان بهتر ،و حتي از اين هم برايتان بهتر است كه با دشمن خود بجنگيد ،شما ايشان را بكشيد و ايشان شما را
بكشند؟ اصحاب عرضه داشتند :بله ،بفرماييد ،فرمود :بسيار ذكر خداي عز و جل گفتن است.
آن گاه امام صادق (ع) اضافه كردند كه مردي نزد رسول خدا (ص) آمد و عرضه داشت :بهترين اهل مسجد كيست؟ فرمود
آن كس كه بيشتر ذكر ميگويد.
و نيز رسول خدا فرمود :به هر كس زباني ذكرگو داده شد ،خير دنيا و آخرتش دادهاند ،و در معناي آيه" وَ ال تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "
فرمود :آنچه از عمل خير كه براي خدا انجام ميدهي زياد مشمار ،و به نظرت جلوه نكند «».1
و در همان كتاب به سند خود از ابي المعزاء (نام بقيه رجال حديث را انداخته)
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،7ص  ،322ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
روايت كرده كه گفت :امير المؤمنين (ع) فرمود :هر كس خدا را در نهان ذكر گويد ،خدا را ذكر بسيار گفته ،چون منافقين
علني ذكر خدا ميگفتند ،و چون به خلوت ميرفتند ،به ياد خدا نبودند ،و خداي تعالي در باره ايشان فرموده ":يُراؤُنَ النَّاسَ وَ
ال يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
با مردم ريا ميكنند ،و خدا را جز اندكي ذكر نميگويند" «».1مؤلف :اين استفادهاي كه امام از آيه شريفه كرده ،استفاده لطيفي است( ،چون آيه شريفه ذكر علني را اندك شمرده ،كه
مفهومش اين ميشود كه ذكر سري ذكر كثير است).
و در خصال از زيد شحام روايت كرده كه گفت :امام صادق (ع) فرمود:
هيچ باليي براي مؤمن سختتر از اين سه بالء نيست ،كه از سه نعمت محروم شود شخصي.
پرسيد :آن سه نعمت چيست؟ فرمود :ياري مسلمان با آنچه خدا به او روزي كرده ،دوم انصاف دادن و خود را جاي ديگران
فرض كردن ،و سوم زياد خدا را ذكر كردن ،البته منظور من از ذكر بسيار گفتن ،سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و
اللَّه اكبر تنها نيست ،هر چند كه آنهم ذكر خدا است ،و ليكن منظور من ذكر خدا در هنگام استفاده و بهرهمندي از حالل او،
و باز ذكر خدا در هنگام برخورد به حرام او است «».7
و در الدر المنثور است كه احمد ،ترمذي ،بيهقي ،از ابي سعيد خدري روايت كردهاند كه گفت شخصي از رسول خدا (ص)
پرسيد :كدام يك از بندگان خدا در روز قيامت درجه باالتري نزد خدا دارند؟ فرمود :آنان كه ذكر خدا بسيار ميگويند .من
عرضه داشتم :يا رسول اللَّه (ص) حتي از جهاد كنندگان در راه خدا هم باالترند؟ فرمود :آنها كه ذكر خدا ميگويند ،حتي از
مجاهدي هم كه با شمشير خود جهاد كند ،تا شمشيرش بشكند ،و خود غرق خون شود ،باالترند «».0
و در كتاب علل به سند خود از عبد اللَّه بن حسن ،از پدرش ،از جدش حسن بن علي (ع) روايت كرده كه فرمود :عدهاي
يهودي نزد رسول خدا (ص) آمدند ،از همه عالمترشان مسائلي از آن جناب پرسيد ،از جمله مسائلي كه پرسيد اين بود ،كه
چرا تو را محمد ،احمد ،ابو القاسم ،بشير ،نذير ،و داعي ،ناميدند؟ آن حضرت فرمود:
اما مرا داعي خواندند ،چون من مردم را به دين پروردگار عز و جل خود ميخوانم ،و اما نذيرم
__________________________________________________
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)(1اصول كافي ،ج  ،7ص  ،331ح .7
)(2خصال ،ج  ،1ص  ،172ح . [.....]103
)(3الدر المنثور ،ج  ،3ص .733
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
خواندند ،چون كساني را كه از اطاعتم سر بر چينند از آتش دوزخ انذار ميدهم ،اما بشيرم ناميدند ،براي اينكه هر كس
اطاعتم كند من او را به بهشت مژده ميدهم ...تا آخر «».1
و در تفسير قمي در ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ  ...وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيلًا" از معصوم نقل
كرده كه فرمود :اين آيه در مكه و پنج سال قبل از هجرت نازل شد «».7
__________________________________________________
)(1علل الشرائع ،جزء اول ،ص  ،173باب  ،133ش .1
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  12تا  ..... ]18ص: 499

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ َو
سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيالً ( )32يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ الالَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خاالتِكَ الالَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ
أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْال
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً () 33تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَال
جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْني أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ ال يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً
حَلِيماً ( )31ال يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِالَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَ كانَ اللَّهُ
عَلي كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً ( )37يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِالَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلي طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا
دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ ال مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ ال يَسْتَحْيِي مِنَ
الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال
أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً ()30
إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ( )33ال جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ ال أَبْنائِهِنَّ وَ ال إِخْوانِهِنَّ وَ ال أَبْناءِ
إِخْوانِهِنَّ وَ ال أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ ال نِسائِهِنَّ وَ ال ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ( )33إِنَّ اللَّهَ وَ
مَالئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ( )33إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً ( )32وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً
()32
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَالبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْني أَنْ يُعْرَفْنَ فَال يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ
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غَفُوراً رَحِيماً ( )32لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ال يُجاوِرُونَ َ
ك
فِيها إِالَّ قَلِيالً ( )33مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيالً ( )31سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيالً
()37
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
ترجمه آيات  .....ص 511 :
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اي كساني كه ايمان آوردهايد ،چون زنان مؤمن را نكاح كرديد و بعد طالقشان داديد ،اگر قبل از نزديكي طالق دادهايد ،الزم
نيست عده طالق شما را نگه دارند ،پس ميتوانيد با آنان ازدواج كنيد ،و (اگر بناي سازش نيست) ،ميتوانيد به صورتي
خوش طالق دهيد ().32
اي پيامبر اسالم! ما همسرانت را برايت حالل كرديم ،چه آنها كه حق شان را دادهاي ،و چه آنها كه كنيز تو هستند ،و خدا به
عنوان غنيمت نصيبت كرده ،و نيز دختران عمو ،و نيز دختران عمه ،و دختران دايي ،و دختران خالههايت ،كه با تو مهاجرت
كردند ،همه را برايت حالل كرديم ،و نيز زن مؤمن اگر خودش را به پيغمبر ببخشد ،و پيغمبر هم بخواهد با او ازدواج كند،
تنها اين نكاح بدون مهر براي اوست ،نه همه مؤمنين ،ما ميدانيم چه احكامي در باره همسران مؤمنين و كنيزهايشان واجب
كردهايم ،تا در اين باره حرجي بر تو نباشد ،و خدا همواره آمرزنده رحيم است (50).
از آنان هر يك را بخواهي ميتواني قبول پيشنهاد را تاخير اندازي ،و هر يك را بخواهي ميتواني پيشنهاد ازدواجش را
بپذيري ،و آن را هم كه قبال طالق گفتهاي ميتواني بگيري ،اين به خوشنودي آنان ،و اينكه اندوهناك نشوند ،و اينكه به
همه آنچه به آنان دادهاي راضي شوند ،نزديكتر است ،و خدا آنچه در دلهاي شماست ميداند ،و خدا داناي شكيبا است
(). 31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
بعد از آنچه برايت شمرديم ،ديگر هيچ زني برايت حالل نيست ،و نيز حالل نيست كه همسرانت را به همسري ديگر مبدل
كني ،هر چند كه از كمال وي خوشت آيد ،مگر كنيزان ،و خدا بر هر چيز مراقب بوده است ().37
اي كساني كه ايمان آورديد! به خانههاي پيغمبر در نياييد ،مگر آنكه شما را به طعامي دعوت كنند ،به شرطي كه به انتظار
طعام زودتر نرويد ،بلكه وقتي شما را خواندند ،داخل شويد ،و چون طعام خورديد ،متفرق گرديد ،و آن جا را محل انس و
گفتگو مكنيد ،كه اين ،پيغمبر را ناراحت ميكند ،او از شما خجالت ميكشد ،ولي خدا از بيان حق خجالت نميكشد ،و چون از
همسران او چيزي ميپرسيد ،از پشت پرده بپرسيد ،اين براي طهارت دل شما و دل آنان بهتر است ،و شما حق نداريد رسول
خدا (ص) را اذيت كنيد ،و بعد از مرگش با همسران او ازدواج نماييد ،اين كار تا ابد ممنوع است ،چون نزد خدا كاري عظيم
است ().30
چه آنكه چيزي را اظهار كنيد ،و چه پنهان داريد ،خدا به هر چيزي دانا است ().33
هيچ حرجي براي همسران در خصوص نامبردگان زير نيست ،يعني الزم نيست خود را در برابر پدران ،فرزندان ،برادران ،و
برادرزادگان ،پسران خواهران ،زنان ايشان و كنيزاني كه دارند بپوشانند ،و بايد كه از خدا بترسند ،كه خدا همواره بر هر چيزي
شاهد و ناظر است ().33
خدا و فرشتگان او بر پيامبر اسالم درود ميفرستند ،شما هم اي كساني كه ايمان آوردهايد بر او صلوات بفرستيد ،و آن طور
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كه بايد تسليم شويد ().33
خدا آن كساني را كه او و پيامبرش را اذيت ميكنند ،در دنيا و آخرت لعنت كرده ،و عذابي خوار كننده براي ايشان مهيا
نموده ().32
و كساني كه مؤمنين و زنان مؤمن را بدون جرم اذيت ميكنند ،مرتكب بهتان و گناهي بزرگ ميشوند ().32
هان اي پيامبر! به همسرانت ،و دخترانت و زنان مؤمنين ،بگو تا جلباب خود پيش بكشند ،بدين وسيله بهتر معلوم ميشود كه
زن مسلمانند ،در نتيجه اذيت نميبينند ،و خدا همواره آمرزنده رحيم است ().32
اگر منافقان و بيماردالن و گلآلودكنندگان جو مدينه ،دست بر ندارند ،تو را عليه آنان مامور ميكنيم ،تا ديگر جز مدتي كوتاه
در مجاورتت نمانند ().33
در حالي كه ملعون و رانده باشند ،به طوري كه هر جا ديده شوند كشته شوند ( .)31ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
سنت خدا در اقوام گذشته و قبل از اين نيز همين بود ،و تو هرگز سنت خدا را دگرگون نخواهي ديد ().37
بيان آيات [بيان آيات مربوط به نكاح و طالق كه بعضي مخصوص پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) و برخي راجع به همه
مسلمانان است ] .....ص 518 :
اشاره
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اين آيات احكام متفرقي را متضمن است كه بعضي از آنها مخصوص رسول خدا (ص) و همسران او ،و بعضي ديگر مربوط
به عموم مسلمانان است.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ،إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ
سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا" منظور از" نكاح" زنان ،عقد كردن آنان است ،و كلمه" مس" به معناي دخول و انجام دادن عمل
زناشويي است .و منظور از" متعوهن" اين است كه چيزي از مال به ايشان بدهند ،كه مناسب حال و شان ايشان باشد ،و
كلمه" تسريح به جميل" ،به معناي اين است كه بدون نزاع و خصومت طالق دهند.
و معناي آيه اين است كه :اي كساني كه ايمان آوردهايد! وقتي زنان را طالق ميدهيد ،بعد از آنكه با ايشان عقد ازدواج
بسته ايد ،و قبل از اينكه عمل زناشويي با ايشان انجام داده باشيد ،ديگر الزم نيست زن مطلقه شما عده نگه دارد ،و بر شما
واجب است كه اوال بدون خشونت و خصومت طالق دهيد ،و در ثاني با چيزي از مال بهرهمندشان كنيد.
اين آيه مطلق است ،و آن موردي را كه مهر براي زن معين كرده باشند ،و نيز موردي را كه معين نكرده باشند شامل است،
و خالصه به اطالقش شامل ميشود آنجا را هم كه مهر معين كردهاند ،و ميفرمايد هم بايد مهر بدهيد ،و هم به چيزي از
مال بهرهمندشان كنيد.
چون هر دو صورت را شامل بود ،آيه" وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ"
« »1آن را مقيد به صورتي ميكند ،كه مهريه معين نكرده باشند ،چون آيه مزبور ميفرمايد :و چون زنان را قبل از آنكه
عمل زناشويي انجام داده باشيد طالق دهيد ،در صورتي كه مهر براي ايشان معين كردهايد ،تنها نصف مهر را ميبرند ،آن
گاه آيه مورد بحث در جايي حجت ميشود كه مهر معين نكرده باشند.
"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ"...
خداي سبحان در اين آيه شريفه براي رسول خدا (ص) بيان
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__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .702
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
ميكند از زنان آنچه من حالل كردهام هفت طايفهاند ،طايفه اول ":أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ" كه مراد از" اجور"
مهريهها است ،طايفه دوم ":وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ" يعني كنيزاني كه به عنوان غنيمت و در جنگها خدا در
اختيار شما قرار داد ،و اگر "ملك يمين" (كنيز) را مقيد به" مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ -آنچه خدا به عنوان غنيمت نصيب تو كرد"،
نمود صرفا به منظور توضيح بود ،نه احتراز ،نظير تقييدي كه در ازدواج كرد ،و فرمود:
همسراني كه مهرشان را دادهاي.
سوم و چهارمين طايفه از زناني كه حاللند ،يعني ميتوان با آنان ازدواج كرد" ،وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ" دختر عموها و
دختر عمههايند ،بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :منظور از اين دو طايفه زنان قريشند.
پنجم و ششمين طايفه ":وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خاالتِكَ" دختران دايي و دختران خالهاند ،بعضي « »7از مفسرين گفتهاند
يعني زنان بني زهره ،و قيد "اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ -آنهايي كه با تو هجرت كردهاند" -به طوري كه در مجمع البيان گفته-
مربوط به قبل از تحليل غير مهاجرات و نسخ آيه مورد بحث است ،يعني مربوط به ايامي است كه ازدواج آن جناب با غير
زنان هجرت كرده حالل نبوده ،لذا در اين آيه فرموده :زنان نامبرده به شرطي بر تو حاللند كه با تو هجرت كرده باشند ،و
گر نه ازدواج تو با آنان حرام است.
هفتم از زناني كه آن جناب ميتوانسته با آنان ازدواج كند ":وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَها" زن مؤمنهاي است كه خود را به رسول خدا (ص) ببخشد و آن جناب هم بخواهد با او ازدواج كند ،كه خداوند
چنين زني را كه بخواهد بدون مهريه خود را در اختيار آن جناب بگذارد ،براي آن جناب حالل كرده است ،اگر بخواهد
ميتواند با او ازدواج كند ".خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" -اين جمله اعالم ميدارد كه اين حكم -يعني حالل شدن زني
براي مردي بصرف اينكه خود را به او ببخشد ،از خصايصي است كه مختص به آن جناب است ،و در مؤمنين جريان ندارد"،
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ" اين جمله حكم اختصاص را تقرير ميكند و ميفرمايد :آنچه
براي مؤمنين حالل و فرض كرديم ميدانيم كه چه زني و چه كنيزي بر آنان حالل شد.
"لِكَيْال يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ" -اين جمله حكمي را كه در صدر آيه بود ،و ميفرمود:
"إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ" تعليل ميكند ،ممكن هم هست تعليل ذيل آيه باشد ،و بفهماند كه چرا اين
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
حكم مخصوص تو است ،ولي احتمال اول روشنتر به نظر ميرسد ،به خاطر اينكه مضمون آيه بيان رحمتهاي الهي نسبت
به آن جناب ،و تنزيه ساحت مقدس او بود ،و آيه با دو كلمه" غفور" و" رحيم" ختم شد.
"تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ"...
كلمه "ترجي" از مصدر" ارجاء" است ،كه به معناي تاخير و دور كردن است ،و در اينجا كنايه است از رد و نپذيرفتن ،و
كلمه" تؤوي" از" ايواء" است ،كه به معناي اسكان دادن در مكان ميآيد ،و اين نيز كنايه است از پذيرفتن و به خود
نزديك كردن.
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سياق آيات داللت دارد بر اينكه مراد از اين كالم اين است كه رسول خدا (ص) مخير است در قبول و يا رد آن زني كه خود
را به وي بخشيده.
"وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَال جُناحَ عَلَيْكَ" -كلمه "ابتغاء" به معناي طلب است ،و معناي جمله اين است كه اگر يكي از
آنهايي كه بعد از آنكه خود را به تو بخشيد رد كردي ،دو باره خواستي بپذيري منعي بر تو نيست ،ميتواني بپذيري ،نه
گناهي دارد ،و نه سرزنش ميشوي.
و ممكن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به مساله تقسيم بين همسران ،و اينكه آن جناب ميتواند اصال خود را در
بين همسرانش تقسيم نكند ،و مقيد نسازد كه هر شب به خانه يكي برود ،و به فرضي هم كه تقسيم كرد ،ميتواند اين
تقسيم را به هم بزند ،و يا نوبت كسي را كه مؤخر است مقدم ،و آن كس را كه مقدم است مؤخر كند ،و يا آنكه اصال با يكي
از همسران متاركه كند ،و قسمتي به او ندهد ،و يا اگر متاركه كرده ،دو باره او را به خود نزديك كند ،و اين معنا با جمله "وَ
مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَال جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْني "...
نزديكتر است ،و بهتر ميسازد ،چون حاصل آن اين است كه :اگر همسري را كه قبال كنار زده بودي ،دو باره بخواهي
نزديك سازي ،ميتواني ،و هيچ حرجي بر تو نيست ،و بلكه اين بهتر و نزديكتر است به اينكه چشمشان روشن شود ،يعني
خوشحال شوند ،و راضي گردند به آنچه تو در اختيارشان قرار دادهاي ،و خدا آنچه در دلهاي شماست ميداند ،چون آنكه
قسمتش را پيش انداختهاي خوشحال ،و آنكه عقب انداختهاي به اميد روزي مينشيند كه قسمتش جلو بيفتد.
"وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً" -يعني خدا مصالح بندگان خود را ميداند ،و چون" حليم" است در عقوبت آنان عجله نميكند.
در اين آيه اقوال مختلف ديگري هست كه آنچه ما گفتيم با سياق آيه ،و سياق آيات ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
سابق بر آن سازگارتر است ،رواياتي هم كه از ائمه اهل بيت (ع) رسيده ،همين معنا را تاييد ميكند ،و به زودي آن روايات از
نظر خواننده خواهد گذشت.
"ال يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ"...
ظاهر آيه به فرضي كه مستقل از ما قبل باشد ،و اتصال بدان نداشته باشد ،اين است كه زنان را بر آن جناب حرام ميكند،
مگر آن زني كه آن جناب مختارش كند ،و آن زن خدا را اختيار كند ،اين كه فرمود :جايز نيست زنان را عوض كني ،خود
مؤيد اين احتمال است.
و ليكن اگر فرض شود كه متصل به ما قبل است كه ميفرمايد ":إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ"، ...
در اين صورت مفادش تحريم ماسواي شش طايفهاي است كه قبال شمرد.
و در بعضي روايات از ائمه اهل بيت (ع) آمده كه مراد از آيه شريفه تحريم آن زناني است كه در آيه" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
وَ بَناتُكُمْ »" «1نام برده شدهاند.
پس معناي كلمه بعد در جمله" ال يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ" بعد از زناني است كه خدا و رسول را برگزيدند ،كه همان نه زن
نامبردهاند ،و يا بعد از آنان كه در آيه" إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ" برايت شمرديم ميباشد ،و يا بعد از زنان حاللي كه برايت معين كرديم،
كه بنا به احتمال سوم مقصود زنان محرم خواهد بود.
"وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ" -يعني و ديگر نميتواني بعضي از همسرانت را طالق گفته و به جاي آنان همسراني ديگر
بگيري" إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ" يعني مگر كنيزكان ،و اين استثناء از صدر آيه است ،كه ميفرمود ":ال يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ".
"وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً" معناي اين جمله روشن است ،و منظور از آن تحذير ،و زنهار دادن مردم است از مخالفت.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  ...مِنَ الْحَقِّ" كلمه" اال" استثناء از نهي است ،و جمله" الي
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طعام" متعلق است به اذن ،و جمله" غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ "معنايش اين است كه منتظر ورود ظرف طعام نباشيد ،و خالصه زياد
مزاحم او نشويد ،كه به انتظار رسيدن طعام زودتر از موعد حاضر شويد ،و در نتيجه وقت بيشتري از او تلف كنيد .جمله" وَ
لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا -وقتي دعوت ميشويد داخل خانهاش بشويد (نه قبل از موعد) ،و وقتي غذا
خورديد متفرق شويد" اين
__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه .70
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
وظيفه را بيان ميكند ،و جمله" وَ ال مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ -و منزل او را محل انس و گفت و شنود قرار ندهيد" عطف است بر
جمله" غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ" و جمله حاليهاي است بعد از جمله حاليه ديگر ،كه مجموعا ميفهماند ،نه قبل از طعام به انتظار
رسيدن طعام در آنجا بنشينيد ،و نه بعد از صرف طعام جا خوش كرده و منزل او را محل انس و نقالي قرار دهيد.
"إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ -اين عمل شما هميشه باعث اذيت پيغمبر است ،و او شرم ميكند از شما كه
بگويد بيرون شويد "اين جمله نهي قبلي را كه ميفرمود :در منزل وي زياد ننشينيد ،تعليل ميكند ،و ميفرمايد علتش اين
است كه اين عمل شما مايه اذيت پيغمبر است و او از شما شرم دارد ،كه تقاضا كند بيرون شويد "،وَ اللَّهُ ال يَسْتَحْيِي مِنَ
الْحَقِّ -و خدا از بيان حق شرم نميكند" و حق در اينجا همان خاطر نشان ساختن ،و اعالم اين معنا است ،كه پيغمبر از طرز
رفتار شما ناراحت ميشود ،و نيز حق عبارت است از همان ادب اليقي كه قبال به مردم ياد داد.

"وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ" ضمير" هن" به همسران رسول خدا
(ص) بر ميگردد ،و در خواست متاع از ايشان ،كنايه است از اينكه مردم با ايشان در باره حوائجي كه دارند سؤال كنند ،و
معنايش اين است كه اگر به خاطر حاجتي كه برايتان پيش آمده ،ناگزير شديد با يكي از همسران آن جناب صحبتي بكنيد،
از پس پرده صحبت كنيد "،ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ" اين جمله مصلحت حكم مزبور را بيان ميكند ،و ميفرمايد:
براي اينكه وقتي از پشت پرده با ايشان صحبت كنيد ،دلهايتان دچار وسوسه نميشود ،و در نتيجه اين رويه ،دلهايتان را
پاكتر نگه ميدارد.
"وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً"...
شما را نميسزد كه رسول خدا (ص) را با مخالفت كردن دستوراتش -چه آنها كه در خصوص همسرانش داده ،و چه غير
آنها -او را اذيت كنيد ،و نيز سزاوار نيست كه شما بعد از در گذشت او با يكي از همسرانش ازدواج كنيد ،چون اين عمل نزد
خدا جرمي است بزرگ.
در اين آيه اشعاري هست به اينكه گويا بعضي از مسلمانان گفتهاند كه بعد از در گذشت او همسرانش را ميگيريم ،و به
طوري كه در بحث روايتي آينده خواهيد خواند ،همين طور هم بوده .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
"إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" معناي اين آيه روشن است ،و در حقيقت تنبيهي است با لحن
تهديد عليه كساني كه آن جناب را اذيت ميكردهاند ،و يا ميگفتهاند كه پس از وي با فالن همسرش ازدواج خواهيم كرد.
"ال جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ"...
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[دستور به مسلمانان كه از وراي حجاب با همسران پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) مالقات كنند]  .....ص 511 :
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[معناي اينكه خدا آزار دهندگان پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) را در دنيا و آخرت لعنت كرده است]  .....ص 518 :

"إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً" همه ميدانيم كه خداي تعالي منزه
است از اينكه كسي او را بيازارد ،و يا هر چيزي كه بويي از نقص و خواري داشته باشد به ساحت او راه يابد ،پس اگر در آيه
مورد بحث ميبينيم كه خدا را در اذيت شدن با رسولش شريك كرده ميفهميم كه خواسته است از رسول خود احترام كرده
باشد ،و نيز اشاره كند به اينكه هر كس قصد سويي نسبت به رسول كند ،در حقيقت نسبت به خدا هم كرده ،چون رسول
بدان جهت كه رسول است ،هدفي جز خدا ندارد ،پس هر كس او را قصد كند ،چه به خير و چه به سوء ،خدا را قصد كرده
است.
در آيه مورد بحث افرادي كه در صدد بر ميآيند كه رسول خدا (ص) را اذيت كنند ،به لعنت در دنيا و آخرت وعده داده
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ضمير "عليهن" باز به همسران آن جناب بر ميگردد ،و در حقيقت آيه شريفه در معناي استثنايي است از عموميت حكم
حجاب ،ميفرمايد :اينكه گفتيم مسلمانها بايد از پس حجاب با ايشان گفتگو كنند ،شامل پدران ،فرزندان ،و برادران ،برادر
زادگان ،خواهر زادگان ،و خالصه محرمهاي ايشان نميشود ،نامبردگان ميتوانند بدون حجاب با آنان گفتگو كنند بعضي
« »1از مفسرين گفتهاند :اگر عموها و داييهاي آنان را نام نبرد ،براي اين است كه ممكن بود عموي يكي از زنان رسول خدا
(ص) بعد از گفتگوي با او برود ،و براي پسرش تعريف كند ،كه برادر زاده و يا خواهرزاده من فالني چنين و چنان است.
و نيز زنان قوم و خويش ايشان را نيز استثناء كرده ،و اينكه فرموده :زنان ايشان ،اشاره دارد به اينكه مراد از زنان ايشان تنها
آن زنان از فاميل ايشان است كه ايمان داشته باشند ،نه كفار ،هم چنان كه در تفسير كلمه" أَوْ نِسائِهِنَّ" « »7نيز اين معنا
خاطر نشان شده ،و نيز از كساني كه استثناء شدهاند ،كنيزان و غالمان خود ايشان است.
"وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً" -در اين جمله حكم مذكور تاكيد شده ،و بخصوص از جهت التفاتي كه از
غيبت به خطاب شده ،و با اينكه سياق قبل از اين جمله زنان را غايب گرفته بود ،در اين جمله خطاب به خود ايشان كرده،
كه" وَ اتَّقِينَ اللَّهَ -از خدا بترسيد" اين تاكيد روشنتر به چشم ميخورد.
"إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً" قبال گفتيم كه كلمه" صالة" در اصل
به معناي انعطاف بوده ،و صالت خدا بر پيغمبر به معناي انعطاف او به وي است ،به وسيله رحمتش ،البته انعطافي مطلق،
چون در آيه شريفه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،جلد  ،77ص .23
)(2سوره نور ،آيه .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
صالت را مقيد به قيدي نكرده ،و همچنين صالت مالئكه او بر آن جناب ،انعطاف ايشان است بر وي ،به اينكه او را تزكيه
نموده و برايش استغفار كنند ،و صالت مؤمنين بر او انعطاف ايشان است به وسيله درخواست رحمت براي او.
و در اينكه قبل از امر به مؤمنين كه بر او صلوات بفرستيد ،نخست صالت خود و مالئكه خود را ذكر كرده ،داللتي هست بر
اينكه صلوات مؤمنين بر آن جناب به پيروي خداي سبحان ،و متابعت مالئكه اوست ،و اين خود نهي آينده را تاكيد ميكند.
از طريق شيعه و سني هم روايت بسيار زياد رسيده ،در اينكه طريق صلوات فرستادن مؤمنين بر آن جناب ،اين است كه از
خدا بخواهند بر او و آل او صلوات بفرستد.
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[وجه اينكه آزار مؤمنين را" بهتان" و" اثم مبين" خواند]  .....ص 512 :

"وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً" در اين آيه ايذاء مؤمنين و مؤمنات را
در گناه بودن ،مقيد كرده به قيد" بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا -بدون اينكه تقصيري كرده باشند" و اين براي آن است كه شامل صورت
قصاص و حد شرعي ،و تعزير نشود ،چون ايذاي مؤمنين و مؤمنات ،در اين چند صورت گناه نيست ،زيرا خود شارع اجازه
داده ،تا مظلوم از ظالم خود قصاص بگيرد ،و به حاكم شرع اجازه داده تا بعضي از گنهكاران را حد بزند ،و بعضي ديگر را
تنبيه كند.
و اما در غير اين چند صورت خداي تعالي آزار مؤمنين و مؤمنات را احتمال (و زير بار و بال رفتن) بهتان و اثم مبين خوانده.
و بهتان عبارت است از دروغ بستن به كسي در پيش روي خود او ،و اگر ايذاي مؤمنين را بهتان خوانده ،وجهش اين است
كه آزار دهنده مؤمنين حتما پيش خودش علتي براي اين كار درست كرده ،علتي كه از نظر او جرم است ،مثال پيش خودش
گفته :فالني چرا چنين گفت؟ و چرا چنين كرد؟ گفته و كرده او را جرم حساب ميكند ،در حالي كه در واقع جرمي نيست ،و
اين همان دروغ بستن ،و نسبت جرم به بي گناهي دادن است ،و گفتيم كه اين طور نسبت دادن بهتان است.
و اگر آن را اثم مبين خواند ،بدين جهت است كه گناه بودن افتراء و بهتان ،از چيزهايي است كه عقل انسان آن را درك
ميكند ،و احتياجي ندارد به اينكه از ناحيه شرع نهيي در مورد آن صادر شود.
"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ"...
كلمه" جالبيب" جمع جلباب است ،و آن جامهاي است سرتاسري كه تمامي بدن را
__________________________________________________
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شدهاند ،و" لعنت" به معناي دور كردن از رحمت است ،و چون رحمت مخصوص به مؤمنين ،عبارت است از هدايت به سوي
عقايد حق ،و ايمان حقيقي و بدنبال آن عمل صالح ،در نتيجه دوري از رحمت در دنيا ،به معناي محروميت او از اين هدايت
است ،و اين محروم ساختن جنبه كيفر دارد ،و در نتيجه همان طبع قلوبي است كه در آيه" لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً"
« »1و آيه "وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَال يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا" « »7و آيه" أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ،فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمي
أَبْصارَهُمْ" « »0به آن اشاره نموده ،و آيه شريفه مورد بحث با اين آيات منطبق است.
__________________________________________________
)(1لعنتشان كرديم و دلهايشان را دچار قساوت ساختيم .سوره مائده ،آيه .10
)(2ليكن خدا لعنتشان كرد ،و در نتيجه ديگر ايمان نميآورند ،مگر اندكي .سوره نساء ،آيه .33
)(3اينان كساني هستند كه خدا لعنتشان كرده ،و در نتيجه كر و كورشان ساخته .سوره محمد ،آيه .70
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
اين معناي لعنت در دنيا ،و اما لعنت در آخرت به معناي دور كردن از رحمت قرب است ،كه باز در جاي ديگر فرموده ":كَلَّا
إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ" «».1
در آيه مورد بحث بعد از لعنت آزار كنندگان رسول خدا (ص) در دنيا و آخرت اين تهديد را كرده كه براي آنان و براي
آخرتشان عذابي خوار كننده تهيه كرده است .و اگر عذابشان را به وصف خوار كننده توصيف كرده ،بدان جهت است كه
تالفي استكبار آنان باشد ،چون اينان در دنيا ،خدا و رسول را اهانت ميكردند ،در مقابل اين رفتارشان عذابشان خوار كننده
خواهد بود.
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)(1نه ايشان در امروز از ديدار پروردگار خود در پردهاند .سوره مطففين ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
ميپوشاند ،و يا روسري مخصوصي است كه صورت و سر را ساتر ميشود ،و منظور از جمله" پيش بكشند مقداري از جلباب
خود را" ،اين است كه آن را طوري بپوشند كه زير گلو و سينههايشان در انظار ناظرين پيدا نباشد.
"ذلِكَ أَدْني أَنْ يُعْرَفْنَ فَال يُؤْذَيْنَ" -يعني پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اينكه اهل عفت و حجاب و صالح و
سدادند نزديكتر است ،در نتيجه وقتي به اين عنوان شناخته شدند ،ديگر اذيت نميشوند ،يعني اهل فسق و فجور متعرض
آنان نميگردند.
بعضي « »1از مفسرين در معناي آن گفتهاند :اين پوشيدگي ،نزديكتر بودن ايشان به مسلمان بودن و آزاد بودن را
ميشناساند ،چون زنان غير مسلمان ،و نيز كنيزان در آن دوره حجاب نداشتند ،و حجاب عالمت زنان مسلمان بود ،و در
نتيجه كسي متعرض آنان نميشد ،و حتي كسي نميپنداشت كه ايشان كنيز و يا غير مسلمانند ،و از ملت يهود و نصاري
هستند ليكن معناي اول به ذهن نزديكتر است.
[تهديد منافقين و بيمار دالن و شايعه پراكنان به اخراج از شهر و مهدور ساختن خونشان ،اگر از فساد دست نكشند]  .....ص 561 :
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"لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ"...
كلمه "انتهاء" به معناي امتناع از عملي و ترك كردن آن است ،و كلمه" مرجفون" جمع اسم فاعل از" ارجاف" است ،و"
ارجاف" به معناي اشاعه باطل ،و در سايه آن استفادههاي نامشروع بردن است ،و يا حد اقل مردم را دچار اضطراب كردن
است.
و كلمه" لنغرينك" از" اغراء" است ،و" اغراء" به معناي تحريك كسي است به انجام عملي.
و معناي آيه اين است كه :سوگند ميخورم ،اگر منافقين و بيماردالن دست از فساد انگيزي بر ندارند ،و كساني كه اخبار و
شايعات دروغي در بين مردم انتشار ميدهند ،تا از آب گلآلود اغراض شيطاني خود را بدست آورند ،و يا حد اقل در بين
مسلمانان دلهره و اضطراب پديد آورند ،تو را مامور ميكنيم تا عليه ايشان قيام كني ،و نگذاري در مدينه در جوارت زندگي
كنند ،بلكه از اين شهر بيرونشان كني ،و جز مدتي كم مهلتشان ندهي ،و منظور از اين مدت كم فاصله بين مامور شدن ،و
ماموريت را انجام دادن است.
"مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا" كلمه" ثقفوا" مجهول ماضي از ماده" ثقف" است ،كه به معناي ادراك ،و ظفر
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .333
ترجمه الميزان ،ج ،13ص311 :
يافتن به چيزي است ،و جمله مورد بحث حاليه است ،كه حال منافقين و آن دو طايفه ديگر را بيان ميكند ،و حاصل مجموع
اين حال و آن صاحب حال ،اين ميشود كه اگر سه طايفه مذكور دست از فساد برندارند ،تو را عليه آنان ميشورانيم ،در
حالي كه اين سه طايفه هر جا كه يافت شوند ملعون باشند ،و خونشان براي همه مسلمانان هدر باشد.
"سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا" كلمه" سنة" به معناي طريقه معمول و رايج است ،كه به
طبع خود غالبا يا دائما جاري باشد.
خداي سبحان ميفرمايد :اين عذاب و نكالي كه به منافقين و آن دو طايفه ديگر وعده داديم و گفتيم كه تبعيدشان ميكنيم
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و خونشان را هدر ميسازيم ،سنتي است از خدا كه در امتهاي پيشين نيز جاري ساخته ،هر وقت قومي به راه فساد انگيزي و
ايجاد فتنه افتادند ،و خواستند تا بمنظور استفادههاي نامشروع ،در بين مردم اضطراب افكنده ،تا در طغيان و سركشي بي مانع
باشند ،ما آنان را به همين طريق گرفتيم ،و تو هرگز دگرگوني در سنت خدا نخواهي يافت ،پس در شما امت همان جاري
ميشود كه در امتهاي قبل از شما جاري شد.
بحث روايتي [چند روايت در باره احكام و آداب طالق]  .....ص 566 :
اشاره

[رواياتي در ذيل آيات مربوط به ازدواج پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) و احكام مربوط به همسران آن جناب (صلي اللَّه عليه و آله و سلم)]  .....ص 568 :

و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد ،از حبيب بن ثابت روايت كرده كه گفت:
مردي نزد علي بن الحسين (ع) آمد ،و از او در باره شخصي سؤال كرد كه گفته است اگر من با فالن زن ازدواج كنم او خود
بخود مطلقه باشد ،حال آيا ميتواند با او ازدواج كند؟ فرمود :اين سخن او هيچ اثري ندارد ،چون طالق بعد از ازدواج است ،و
قبل از ازدواج اثري ندارد ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ" «».7
مؤلف :اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از حبيب بن ثابت از آن جناب نقل كرده «».0
و نيز در الدر المنثور است كه ابن ماجه ،و ابن مردويه ،از مسور بن مخرمه ،از رسول خدا (ص) روايت كردهاند كه فرمود:
طالق قبل از نكاح ،و آزاد كردن برده قبل از مالك شدن وي ،باطل است و اثري ندارد «».3
مؤلف :مثل اين را از جابر و عايشه از آن جناب روايت كرده «».3
و در كافي به سند خود از حضرمي ،از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ" در
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در كتاب فقيه آمده كه عمرو بن شمر ،از جابر ،از امام باقر (ع) روايت كرد كه در ذيل كالم خداي عز و جل" ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُ َّ
ن
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا" فرموده ":متعوهن "معنايش اين
است كه تا آن جا كه ميتوانيد به ايشان نيكي كنيد ،چون زن طالق گرفته با نكبت ،وحشت ،اندوه بزرگ ،و شماتت
دشمنان ،به خانه خود بر ميگردد ،و چون خدا خودش كريم و با حياء است ،اهل كرامت و حياء را دوست ميدارد ،و
گراميترين شما كسي است كه نسبت به همسر خود كرامت و بزرگواري بيشتري داشته باشد «».1
و در كافي به سند خود از حلبي ،از امام صادق (ع) روايت كرده ،كه در پاسخ اين مساله كه مردي همسرش را قبل از آنكه
عمل زناشويي با وي انجام دهد طالق داده ،فرمود :اگر مهرش را معين كرده ،نصف آن را بايد بدهد ،و اگر معين نشده ،بايد
به مقدار پولي
__________________________________________________
)(1الفقيه ،ج  ،0ص  ،072ح . [.....]7
ترجمه الميزان ،ج ،13ص317 :
كه معموال به مثل چنين زني ميدهند ،او را بهرهمند سازد «».1
مؤلف :روايات در اين معنا بسيار است ،و همه آنها بر اين اساس صحيح است كه همانطور كه در تفسير آيه گفتيم -آيه
شريفه با آيه سوره بقره تخصيص خورده باشد.
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پاسخ كسي كه پرسيد :خداوند چند همسر را براي رسول خدا (ص) حالل كرد؟ فرمودند :هر چه ميخواست ميتوانست
بگيرد «».3
و در همان كتاب به سند خود از حلبي ،از امام صادق (ع) روايت كرده « »2كه گفت :از آن جناب پرسيدم كه معناي آيه" ال
يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ"
__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،3ص  ،133ح .0
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص ( .732در الدر المنثور بجاي حبيب بن ثابت حسين بن ثابت آمده است).
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
(4و )3الدر المنثور ،ج  ،3ص .732
)(6كافي ،ج  ،3ص  ،022ح .3
)(7كافي ،ج  ،3ص  ،022ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص310 :
چيست؟ فرمود :براي رسول خدا (ص) جايز بود كه هر قدر ميخواست زن بگيرد ،از دختران عموها و عمهها ،و دختران
داييها و دختران خالهها ،با داشتن زناني كه با خود او مهاجرت كردند «».1
و نيز حالل بود براي او اينكه با همسران مؤمنين (البته بعد از طالق يا بعد از مرگ شوهرشان) ،بدون مهر ازدواج كند ،و اين
جنبه بخشش و هبه را داشت ،كه زني خود را به او ميبخشيد ،و اين از خصايص آن جناب بود ،و بر ساير مسلمانان جايز
نيست و نميتوانند بدون مهر زن بگيرند .اين خصيصه رسول خدا (ص) همان است كه قرآن در جمله" وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ" بدان اشاره ميكند.
و در الدر المنثور است كه ابن سعد ،ابن ابي شيبه ،عبد بن حميد ،ابن جرير ،ابن منذر ،و طبراني ،از علي بن الحسين (ع)
روايت كردهاند ،كه در ذيل جمله" وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً" فرمود :اين جمله در بارهام شريك ازدي نازل شد ،كه خود را به رسول خدا
(ص) بخشيد «».7
مؤلف :روايت شده كه نام آن زن خوله دختر حكيم بوده ،و نيز آمده كه ليلي دختر حطيم بوده ،و نيز آمده كه وي ميمونه بود،
و ظاهرا زناني چند بودهاند كه خود را به آن جناب بخشيدهاند.
و در كافي « »0با ذكر سند ،از محمد بن قيس ،از ابي جعفر (ع )روايت كرده كه فرمود :زني از انصار نزد رسول خدا (ص)
آمد ،و عرضه داشت :يا رسول خدا (ص) هر چند رسم نيست كه زن به خواستگاري شوهر رود ،ولي من از آن جايي كه زني
رسيده هستم ،و سالها است كه شوهر ندارم ،و فرزند دار نشدهام ،آيا شما ميل داري مرا بگيري؟ اگر حاجتي به من داشته
باشي ،من خود را به تو ميبخشم ،در صورتي كه قبول كني ،و رسول خدا (ص) روي خوش به او نشان داد ،و دعاي خير
كرد.
آن گاه فرمود :اي خواهر انصار ،خدا از ناحيه رسول خود به همه شما جزاي خير دهد ،مردان شما مرا ياري كردند ،و زنانشان
به من رغبت نمودند ،حفصه (دختر عمر و همسر آن
__________________________________________________
)(1اين جمله اخير با سوده دختر زمعه منطبق ميشود كه رسول خدا (ص) قبل از هجرت طالقش داده بود و بعد از هجرت
مجددا او را گرفت (مترجم).
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)(2الدر المنثور ،ج  ،5ص .732
)(3كافي ،ج  ،3ص  ،332ح .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
جناب )به آن زن گفت :چقدر حياي تو كم است ،و چقدر پر رو و بي اختياري در مقابل مردان ،رسول خدا (ص) فرمود :اي
حفصه دست از او بردار كه او از تو بهتر است ،براي اينكه او به رسول خدا (ص) رغبت كرده ،و تو او را سرزنش ميكني ،و
از او عيب ميگيري.
آن گاه به آن زن فرمود :برگرد ،خدا رحمتت كند ،برگرد كه خدا بهشتش را بر تو واجب كرد ،به همين جهت كه در من
رغبت كردي و دوستدار من شدي ،و مرا خوشحال ساختي ،به زودي خبر من به تو خواهد رسيد ان شاء اللَّه.
دنبال اين ماجرا بود كه آيه" وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ" نازل شد ،آن گاه امام فرمود :خدا با اين پيامش اين عمل را كه زني خود را به پيامبر هبه كند براي آن جناب
حالل كرد ،ولي براي غير او حالل نكرد «».1
و در مجمع البيان گفته بعضي گفتهاند كه :وقتي آن زن خود را به رسول خدا (ص) بخشيد ،عايشه گفت :زنان را چه شده كه
خود را بدون مهر ميبخشند؟
پس اين آيه نازل شد ،و عايشه گفت :چقدر خدا موافق ميل تو عمل ميكند؟ رسول خدا (ص) فرمود :تو هم اگر خدا را
اطاعت كني ،به ميل و خواهش تو هم عمل ميكند «».7
و نيز در مجمع البيان در ذيل جمله" تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ" از امام ابي جعفر ،و امام صادق (ع) نقل
كرده كه فرمودند :هر يك را كه رسول خدا (ص) ارجاء ميكرد در حقيقت طالقش داده بود ،و هر يك را كه منزل ميداد
نگهش داشته بود «».0
و در كافي به سند خود از حضرمي ،از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" ال يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ" فرمود :منظور
اين است كه :بعد از آنكه در آيه" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خاالتُكُمْ  "...عدهاي از زنان حرام
شدند ديگر بر تو حالل نيست كه با يكي از آنان ازدواج كني.
چون اگر معناي آيه آن طور بود كه مردم ميگويند ،بايد زناني كه بر شما حالل است بر آن جناب حالل نباشد ،چون شما
ميتوانيد زن خود را عوض كنيد ،يكي را طالق داده يكي
__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،3ص  ،332ح .30
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .033
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
ديگر را بگيريد ،آن وقت چگونه ممكن است اين عمل براي رسول خدا (ص) جايز نباشد؟ پس معناي آيه آن نيست كه
مردم ميگويند ،بلكه خداي عز و جل براي پيامبرش حالل كرده كه هر زني را خواست بگيرد ،تنها آنهايي را كه در آيه
سوره نساء نام برده بر او و همه مسلمانان حرام كرده است «».1
و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد ،ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،از طريق علي بن زيد ،از حسن روايت كرده ،كه در ذيل
جمله" وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ "گفته است:
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[چند روايت در باره معناي صلوات خدا و مالئكه و مؤمنين بر پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) و كيفيت صلوات فرستادن بر آن حضرت ] .....ص 561 :

و در كتاب ثواب االعمال از ابي المعزا از حضرت ابي الحسن (ع) روايتي نقل شده كه در ضمن حديثي كه از آن جناب سؤال
شد معناي صلوات خدا و صالت مالئكه و صالت مؤمن بر رسول خدا (ص) چيست؟ فرموده :صالت خدا ،رحمت خدا است،
و صالت مالئكه ،تزكيه ايشان وي راست ،و صالت مؤمن دعايشان براي او است «».0
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خداي تعال ي در اين آيه زنان را بر آن جناب حرام كرد ،مگر همان نه نفري كه تا روز رحلتش داشت.
علي ميگويد :من اين شنيده خود را ،به علي بن الحسين (ع) گفتم ،فرمود:
آن جناب اگر ميخواست ميتوانست غير از آن نه نفر ،زنان ديگري را بگيرد .و در روايت عبد بن حميد به اين عبارت آمده:
آن جناب باز هم ميتوانست غير از آن نه نفر زنان ديگر بگيرد «».7
و در تفسير قمي است كه فرمود :اما اينكه خداي عز و جل فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
لَكُمْ" سبب نزولش اين بود كه چون رسول خدا (ص) با زينب دختر جحش ازدواج كرد ،و او را دوست ميداشت ،پس
وليمهاي درست كرد و اصحابش را به آن وليمه دعوت كرد ،و اصحاب بعد از خوردن غذا دوست ميداشتند بنشينند ،و با هم
گفتگو كنند ،و آن جناب دلش ميخواست ميهمانان خانه را براي او و همسرش خلوت كنند ،پس خداي عز و جل اين آيه را
فرستاد كه :اي كساني كه ايمان آوردهايد! داخل خانههاي رسول نشويد ،مگر بعد از آنكه به شما اجازه داده شود ،چون قبال
بدون اجازه هم داخل ميشدند ،و اين آيه اين كار را منع كرد ،و نيز گفتگو كردن با همسران آن جناب را بدون پرده و حائل
منع نمود «».0
مؤلف :تفصيل اين قصه به چند طريق مختلف از انس روايت شده «».3
و در الدر المنثور است كه ابن سعد ،از صالح بن كيسان ،روايت كرده كه گفت:
حجاب همسران رسول خدا (ص) در ذي القعده سال پنجم از هجرت
__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،3ص .022
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص . [.....]717
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .123
)(4الدر المنثور ،ج  ،3ص .710
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
نازل شد «».1
مؤلف :اين حديث را ابن سعد ،از انس نيز روايت كرده ،و در آن آمده كه سال پنجم همان سالي است كه رسول خدا (ص) با
زينب ازدواج كرد.
و نيز در آن كتاب در ذيل آيه" وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا" آمده كه ابن ابي حاتم از سدي روايت كرده كه گفت :به ما چنين
رسيده ،كه طلحة بن عبيد اللَّه گفته :محمد ما را از گرفتن دختر عموهايمان منع ميكند ،آن وقت بعد از ما زنان ما را
ميگيرد؟! ما هم صبر ميكنيم تا او بميرد ،زنان او را بعد از او ميگيريم ،پس آيه مورد بحث در بارهاش نازل شد «».7
مؤلف :در اينكه آيه مذكور در باره اين قصه نازل شده ،چند روايت رسيده ،كه در بعضي از آنها آمده كه :منظور طلحه،
عايشه ،و ام سلمه بوده.

PDF.tarikhema.org

[دو روايت در ذيل آيه مربوط به حجاب زنان و در ذيل آيه متضمن تهديد منافقان و بيمار دالن و شايعه پراكنان]  .....ص 567 :

و در تفسير قمي در ذيل آيه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" از معصوم
نقل كرده كه فرموده :سبب نزول اين آيه چنين بود ،كه زنان از خانه بيرون ميشدند تا به مسجد آيند ،و دنبال رسول خدا
(ص )نماز بخوانند ،و چون شب ميشد ،و زنان براي نماز مغرب و عشاء بيرون ميآمدند ،جوانان سر راه آنان مينشستند ،و
متعرض ايشان ميشدند ،خداي تعالي اين آيه را نازل فرمود «».3
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق ،عبد بن حميد ،ابو داود ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،و ابن مردويه ،از ام سلمه روايت
كردهاند كه گفت :وقتي آيه" يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" نازل شد ،زنان انصار طوري از خانهها بيرون شدند كه گويي كالغ
سياهند ،چون كيسهاي سياه به خود پوشانده بودند كه سراپايشان گرفته بود «».3
و در تفسير قمي در ذيل آيه" لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ" از معصوم نقل كرده كه فرموده:
اين آيه در باره مردمي از منافقين نازل شد كه در مدينه زندگي ميكردند ،و همواره به رسول خدا (ص) زخم زبان ميزدند ،و
چون آن جناب ميخواست به جنگي برود ،در بين مسلمانان انتشار ميدادند كه باز هم مرگ و اسيري ،و مسلمانان
اندوهناك ميشدند ،و نزد رسول خدا (ص) شكايت ميكردند ،خداي تعالي در اين آيه تا جمله
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و در كتاب خصال ،از امير المؤمنين (ع) در ضمن حديث معروف به اربع مائة (چهار صد) آمده كه فرمود :صلوات را بر محمد
و آل او بفرستيد كه خداي تعالي دعاي شما را هنگامي كه نام محمد را ببريد ،و حق او را رعايت كنيد ،مستجاب ميكند،
پس وقتي ميخوانيد" إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ" چه در نماز آن را بخوانيد ،و چه در غير نماز ،صلوات را بفرستيد
«».3
و در الدر المنثور است كه :عبد الرزاق ،ابن ابي شيبه ،احمد ،عبد بن حميد ،بخاري ،مسلم ،ابو داوود ،ترمذي ،نسايي ،ابن
ماجه ،و ابن مردويه ،از كعب بن عجره ،روايت كرده كه گفت :مردي از رسول خدا (ص) پرسيد :ما سالم كردن به تو را
فهميديم كه چگونه است ،بفرماييد ببينم صلوات را چگونه بفرستيم؟ فرمود :بگو" اللهم صل علي محمد و علي آل محمد
كما صليت علي آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد و علي
__________________________________________________
(1و )7الدر المنثور ،ج  ،3ص .713
)(3ثواب االعمال ،ص .122
)(4خصال صدوق ،ص  310و .372
ترجمه الميزان ،ج ،13ص312 :
آل محمد كما باركت علي ابراهيم انك حميد مجيد" «».1
مؤلف :سيوطي در الدر المنثور غير از اين حديث هجده حديث ديگر آورده ،كه همه داللت دارند بر اينكه بايد" آل" را نيز در
صالت اضافه نمود ،يعني بايد گفت :اللهم صل علي محمد و آل محمد" و اين روايات را صاحبان سنن ،و جوامع حديث ،از
عدهاي از صحابه رسول خدا (ص) از آن جمله ابن عباس ،طلحه ،ابو سعيد خدري ،ابو هريرة ،ابو مسعود ،كعب بن عجره ،و
علي (ع) نقل كردهاند ،و اما روايات شيعه از حد شمار بيرون است «».7
و در آن كتاب است كه احمد و ترمذي از حسين بن علي (ع) روايت كردهاند كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :بخيل كسي
است كه نام من نزد او برده شود ،و صلوات نفرستد «».0
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__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .713
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،3ص .712
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .123
)(5الدر المنثور ،ج  ،3ص .771
ترجمه الميزان ،ج ،13ص312 :
"اال قليال" دستور داد جز اندكي از ايشان همگي را از مدينه بيرون كند.
"مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا" .و در روايت ابي الجارود از ابي جعفر (ع) آمده كه فرمود :معناي" ملعونين" اين
است كه به فرمان خدا واجب شده است بر آنان لعنت بعد از لعنت «».1
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص  123و .122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص312 :
[سوره األحزاب ( :)33آيات  13تا  ..... ]73ص 562 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 562 :

مردم از تو از قيامت ميپرسند ،بگو علم آن تنها نزد خدا است ،و تو چه ميداني شايد قيامت نزديك باشد ().30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :
به درستي خدا كافران را لعنت كرده ،و براي آنها عذابي سوزان تهيه ديده است ().33
در حالي كه جاودان در آن باشند ،و سرپرستي و ياوري نيابند ().33
روزي كه رويهايشان در آتش دگرگون شود ،و بگويند :اي كاش خدا را اطاعت كرده بوديم ،اي كاش پيغمبر را اطاعت كرده
بوديم ().33
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يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ( )30إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ
سَعِيراً ( )33خالِدِينَ فِيها أَبَداً ال يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً ( )33يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا
الرَّسُوال ( )33وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيال ()32
رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ( )32يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسي فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ
كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً ( )32يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَدِيداً () 23يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ
يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً ( )21إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ
مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُوالً ()27
لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
()20
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و گفتند :پروردگارا! ما بزرگان و سالخوردگان خود را اطاعت كرديم ،و آنها ما را گمراه كردند ().32
پروردگارا! پس عذابشان را دو برابر كن ،و به لعنتي بزرگ لعنتشان فرما ().32
هان اي كساني كه ايمان آوردهايد! همانند كساني نباشيد كه موسي را اذيت كردند ،و خدا موسي را از آنچه آنان گفتند تبرئه
كرد ،و او نزد خدا آبرويي داشت (69).
هان اي كساني كه ايمان آوردهايد! از خدا بترسيد و سخن سنجيده بگوييد ().23
تا خدا اعمالتان را به سودتان اصالح كند ،و گناهانتان را برايتان بيامرزد ،و هر كس خدا و رسولش را اطاعت كند مسلما به
رستگاري عظيمي رستگار شده است (71).
ما آن امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم ،پس آنها از تحمل آن امتناع كردند ،و ترسيدند ،و انسان آن را
حمل كرد ،چون انسان ستم پيشه و جاهل بود ().27
تا خدا منافقان و زنان منافق و مشركان و زنان مشرك را عذاب نموده و بر مؤمنين و زنان با ايمان ببخشايد ،و خدا همواره
آمرزنده رحيم است ().20
بيان آيات  .....ص 581 :
اشاره
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اين آيات در باره ساعت ،يعني قيامت ،سخن ميگويد ،و پارهاي از آنچه بر سر كفار خواهد آمد ،و عذابهايي كه خواهند ديد،
بيان ميكند ،و مؤمنين را دستور ميدهد به اينكه سخن سنجيده و منطقي بگويند ،و وعدهشان ميدهد به وعدههايي جميل،
و در آخر ،سوره را با ذكر مساله امانت ختم ميكند.
"يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً" آيه شريفه تنها ميفرمايد :مردم از
قيامت ميپرسند ،و ديگر بيان نميكند كه از چه چيز آن ميپرسند ،ولي از تعبير قيامت به ساعت بر ميآيد كه مراد پرسش
كنندگان تاريخ وقوع قيامت است ،ميخواستند بفهمند آيا قيامت نزديك است يا دور ،و رسول خدا (ص) ترجمه الميزان،
ج ،13ص371 :
را دستور ميدهد كه در پاسخ ايشان بگويد :من از آن اطالعي ندارم ،و نه تنها من اطالع ندارم بلكه جز خدا احدي اطالع
ندارد ،و اين جواب تنها جوابي است كه در همه جاي قرآن در مواردي كه از تاريخ قيامت سؤال شده به كار رفته است.
"وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً" -چه ميداني ،اي بسا كه تاريخ آن خيلي نزديك باشد .اين جمله ابهام در مساله را
بيشتر ميكند ،تا بهتر بفهماند كه رسول خدا (ص) نيز در اين مساله مانند ساير مردم است ،و قيامت از آن اسراري نيست كه
خدا به وي گفته ،و از مردم پنهان كرده باشد.
"إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً" لعن كفار به معناي دور كردن آنان از رحمت است .و كلمه" اعد" از اعداد است،
كه به معناي تهيه ديدن است .و كلمه" سعير" به معناي آتش شعلهور است ،و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"خالِدِينَ فِيها أَبَداً ال يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً" فرق بين" ولي" و" نصير" اين است كه :ولي هر كس عبارت است از كسي
كه تمامي كارهاي او را انجام دهد ،و آن كس خودش به كلي كنار باشد .ولي كلمه نصير به معناي آن كسي است كه در
كارهاي وي او را كمك كند ،و گوشهاي از كارهاي او را بعهده گيرد ،و در كاري كه انجام ميشود هم صاحب كار دخالت
داشته باشد ،و هم نصير او.
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بنا بر اين ولي عبارت است از كسي كه همه كارهاي" مولي عليه" خود را انجام ميدهد ،اما نصير قسمتي از آن را .بقيه
الفاظ آيه روشن است.
[وصف حال كافران در عذاب قيامت و عذر آوردنشان به اينكه ما بزرگان خود را پيروي كرديم و گمراه شديم]  .....ص 586 :
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"يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا" تقلب وجوه در آتش ،به معناي زير و رو شدن ،و
حال به حال گشتن است ،لحظهاي زرد ،سپس سياه و در آخر كباب ميشوند ،و ممكن است مراد از آن جابجا كردن كفار در
آتش باشد ،چون جابجا كردن ،در بهتر سوختن مؤثر است ،هم چنان كه كباب را روي آتش جابجا ميكنند تا زودتر برشته
شود.
جمله" يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا" سخني است كه كفار از باب حسرت و ندامت ميزنند ،و آرزو ميكنند :اي كاش
خدا و رسول را اطاعت ميكردند.
"وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا" كلمه "سادة" جمع سيد (آقا) است ،و كلمه" سيد" به طوري كه
صاحب مجمع البيان گفته :به معناي مالك بزرگي است كه تدبير امور شهر و" سواد اعظم" ،يعني جمعيت
ترجمه الميزان ،ج ،13ص377 :
بسياري را عهده دار باشد ،و كلمه" كبراء" جمع كبير است ،و شايد مراد از آن بزرگساالن باشد كه معموال عامه مردم از آنان
تقليد ميكنند ،چون مردم همانطور كه بزرگ قوم را اطاعت ميكنند ،بزرگساالن را نيز پيروي مينمايند «1».
"رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً" كلمه" ضعفان" به معناي مثالن (دو مانند) است ،و اگر عامه مردم از
خدا در خواست كردهاند كه بزرگانشان را دو برابر عذاب كند ،براي اين است كه بزرگان قوم هم خودشان گمراه بودند ،و هم
ديگران را گمراه كردند ،و به همين جهت در خواست ميكنند كه ايشان را به لعنتي بزرگ لعنت كند.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسي فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً" در اين آيه مؤمنين را نهي
ميفرمايد از اينكه مانند بعضي از بني اسرائيل باشند ،و با پيغمبرشان عملي انجام دهند كه آنان انجام دادند ،يعني
پيغمبرشان را اذيت كنند.
و مراد از اين اذيت مطلق آزارهاي زباني ،و يا عملي نيست ،گرچه مطلق آزار پيامبران حرام و مورد نهي است ،ولي در
خصوص آيه به قرينه جمله" فَبَرَّأَهُ اللَّهُ -خدا تبرئهاش كرد" مراد آزار از ناحيه تهمت و افتراء است ،چون اين اذيت است كه
رفع آن محتاج به تبرئه خدايي است.
و شايد علت اينكه از بيان آزار بني اسرائيل نسبت به موسي (ع) سكوت كرد ،و نفرموده كه آزارشان چه بوده ،مضمون آن
حديث را تاييد كند ،كه فرمود :بني اسرائيل اين تهمت را به موسي زدند ،كه وي آنچه مردان دارند ندارد ،و خدا هم موسي را
از اين تهمت تبرئه كرد ،و به زودي حديث مزبور از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت.
و اما در خصوص رسول گرامي اسالم ،و اينكه تهمتي كه به وي زدند چه بوده؟
بهترين وجهي كه ذكر كردهاند اين است كه آيه شريفه اشاره است به تهمتهايي كه به آن جناب در خصوص داستان زيد و
زينب زدند ،و بعيد نيست كه چنين باشد ،چون در روايات بسياري كه در اين قصه وارد شده ،مطالبي است كه با قداست
ساحت رسول خدا (ص) مناسبت ندارند.
"وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً" -يعني او نزد خدا صاحب جاه و آبرو ،و مقام و منزلت بود ،و
__________________________________________________
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)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .027
ترجمه الميزان ،ج ،13ص370 :
اين جمله عالوه بر اينكه به طور اجمال مشتمل بر تبرئه موسي است ،تبرئه را نيز تعليل ميكند ،و بيان مينمايد كه چرا خدا
او را تبرئه كرده ،و اين آيه و آيه بعدش نوعي اتصال به آيه قبل دارد ،كه از ايذاي پيغمبر نهي ميكرد.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" كلمه" سديد" از ماده" سداد" است ،كه به معناي اصابت رأي ،و داشتن
رشاد است ،و بنا بر اين ،قول سديد ،عبارت است از كالمي كه هم مطابق با واقع باشد ،و هم لغو نباشد ،و يا اگر فايده دارد،
فايدهاش چون سخنچيني و امثال آن ،غير مشروع نباشد .پس بر مؤمن الزم است كه به راستي آنچه ميگويد مطمئن باشد،
و نيز گفتار خود را بيازمايد ،كه لغو و يا مايه افساد نباشد.
[توضيحي در باره اينكه صالح اعمال و غفران ذنوب را نتيجه و فرع بر" قول سديد" آورد]  .....ص 583 :

[احتماالت مختلف در باره مراد از امانتي كه آسمانها و زمين و كوهها از پذيرفتن آن سرباز زدند و انسان آن را پذيرفت و منشا انقسام او به مؤمن ،مشرك و منافق شد]  .....ص :
581
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"يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً"" اصالح اعمال "و" مغفرت ذنوب"
را نتيجه قول سديد دانسته ،و فرموده :قول سديد بگوييد ،تا اعمالتان صالح گردد ،و گناهانتان آمرزيده شود ،و اين بدان
جهت است كه وقتي نفس آدمي عادت كرد به راستي ،و به قول سديد ،و به هيچ وجه آن را ترك نكرد ،ديگر دروغ از او سر
نميزند ،و سخن لغو ،و يا سخني كه فساد از آن برخيزد از او شنيده نميشود ،و وقتي اين صفت در نفس رسوخ يافت،
بالطبع از فحشاء و منكر ،و سخن لغو دور گشته ،در چنين وقتي اعمال انسان صالح ميشود ،و بالطبع از عمري كه در
گناهان مهلك صرف كرده ،دريغ ميخورد ،و از كردهها پشيمان ميگردد ،و همين پشيماني توبه است.
و وقتي توبه كرد ،و خدا هم در ما بقي عمر از ارتكاب گناهان مهلك محافظتش فرمود ،ديگر گناهان كوچك خيلي خطري
نيست ،چون خود خدا وعده داده كه اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد ،ما صغيرههايتان را ميآمرزيم "،إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" « »1و در نتيجه مالزمت قول سديد انسان را به سوي صالح اعمال كشانيده ،و به اذن
خدا به آمرزش گناهان منتهي ميشود.
"وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً" -اين جمله وعدهاي است جميل به كساني كه همه اعمال صالح را بجا آورند
و از همه گناهان اجتناب كنند ،چون فوز عظيم را مترتب بر طاعت خدا و رسول كرده.
__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :
با اين آيه ،سوره احزاب در حقيقت تمام شده است ،چون مساله اطاعت خدا و رسول ،كالم جامعي است كه همه احكام سابق
از واجبات و محرمات را شامل ميشود ،و دو آيه بعدي به منزله متمم براي آيه مورد بحث است.
"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا
 ...غَفُوراً رَحِيماً" امانت -هر چه باشد -به معناي چيزي است كه نزد غير وديعه بسپارند ،تا او آن را براي سپارنده حفظ كند،
و سپس به وي برگرداند ،و در آيه مورد بحث امانت عبارت است از چيزي كه خداي تعالي آن را به انسان به وديعه سپرده ،تا
انسان آن را براي خدا حفظ كند ،و سالم و مستقيم نگه بدارد ،و سپس به صاحبش يعني خداي سبحان برگرداند.
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و اما اينكه اين امانت چيست؟ از جمله" لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ  "...بر ميآيد كه امانت مذكور چيزي است كه
نفاق و شرك و ايمان هر سه بر حمل آن امانت مترتب ميشود ،در نتيجه حاملين آن امانت به سه طائفه تقسيم ميشوند،
چون كيفيت حمل آنان مختلف است.
از اين جا ميفهميم كه ناگزير امانت مذكور امري است مربوط به دين حق ،كه دارنده آن متصف به ايمان ،و فاقد آن متصف
به شرك ،و آن كس كه ادعاي آن را ميكند ،ولي در واقع فاقد آن است ،متصف به نفاق ميشود.
حال آيا اين امر عبارت است از اعتقاد حق ،و شهادت بر توحيد خدا ،و يا مجموع عقايد و اعمال؟ و به عبارت ديگر ،امر مزبور
عبارت است از صرف اعتقاد به همه عقايد دين حق ،با قطع نظر از عمل به لوازم آن؟ و يا اينكه عبارت از داشتن آن عقايد
به ضميمه عمل به آن ،و يا آنكه هيچ يك از اين احتمالها نيست بلكه عبارت است از آن كمالي كه از ناحيه داشتن يكي از
آن امور براي انسان حاصل ميشود.
از اين احتمالها احتمال اولي كه توحيد است ممكن نيست منظور باشد ،براي اينكه آيه شريفه ميفرمايد آسمان و زمين و
كوهها از حمل آن امانت مضايقه كردند ،و حال آنكه به حكم صريح قرآن آسمانها و زمين و كوهها و تمامي موجودات ،خدا
را يگانه دانسته ،و به حمد او تسبيح ميگويند ،هم چنان كه فرموده ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" « »1و در آيه مورد
بحث ميفرمايد آسمانها و زمين از پذيرفتن آن امانت سرباز زدند ،پس معلوم ميشود امانت
__________________________________________________
)(1و هيچ موجودي نيست مگر آنكه خدا را به حمد او تسبيح ميگويد .سوره اسري ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :
مذكور توحيد خدا نيست.
و اما احتمال دوم كه بگوييم مراد از امانت پذيرش دين حق به طور تفصيل است ،نيز صحيح نيست ،براي اينكه آيه شريفه
ميفرمايد انسانها به طور مطلق ،يعني چه خوبشان و چه بدشان آن را حمل كردند ،و پذيرفتند ،و معلوم است كه بيشتر
انسانها در هر دورهاي از ايمان به دين حق امتناع ورزيدند ،و كسي كه ايمان به آن نداشته باشد حمل آن را هم نكرده ،و
اصال اطالعي از آن ندارد.
با اين بيان روشن ميشود كه احتمال سوم هم نميتواند منظور از امانت باشد ،چون احتمال سوم اين بود به طور مفصل در
عمل متلبس به دين حق باشد و معلوم است كه تمامي انسانها اين طور دين دار نبوده و نيستند.
احتمال چهارم هم نميتواند مراد از امانت باشد ،براي اينكه آسمانها و زمين و ساير موجودات با اعتراف به توحيد خدا ،و
اتصافشان به اين اعتراف كمال مزبور را دارند ،و آيه شريفه ميفرمايد آسمانها و زمين اين امانت را نپذيرفتند.
و اما اين احتمال كه مراد از آن امانت تلبس و اتصاف به كمالي باشد كه از ناحيه اعتقاد به حقانيت همه عقايد ،و علم به
دين حق حاصل ميشود ،نيز صحيح نيست ،چون همانطور كه گفتيم امانت مذكور چيزي است كه هم نفاق مترتب بر آن
ميشود ،و هم شرك ،و هم ايمان ،و اين سه بر صرف اعتقاد به حقانيت تكاليف اعتقادي و عملي دين مترتب نميشود ،و
صرف اين اعتقاد نه سعادتي ميآورد ،و نه شقاوتي ،آنچه سعادت و شقاوت ميآورد ،التزام به اين عقايد ،و تلبس در عمل به
آن تكاليف است ،نه صرف عقيده به حقانيت آنها.
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[پاسخ به اين پرسش كه چرا خداي حكيم و عليم چنين بار سنگيني را بر انسان ظلوم و جهول بار كرد]  .....ص 581 :

در اينجا ممكن است بپرسي كه :خدا با اينكه حكيم و عليم است ،چرا چنين بار سنگيني را كه حملش از قدرت آسمانها و
زمين بيرون است بر انسان ظلوم و جهول حمل كرد؟
با اينكه ميدانست انسان نيز تاب تحمل آن را ندارد ،و قبول كردنش به خاطر ظلوم و جهول بودنش بوده ،و اين دو
خصوصيت او را مغرور و غافل ساخته ،و به او مهلت نداده كه به عواقب اين كار بينديشد ،و اين در حقيقت مثل اين ميماند
كه سرپرستي و واليت بر مردم يك كشور را به ديوانهاي واگذار كنيم ،خود ديوانه هيچ حرفي ندارد ،اما حرف نداشتنش براي
اين است كه ديوانه است ،و گر نه ،عقال اين كار را نميپسندند ،و در باره ديوانه دچار اشفاق و دلسوزي ميشوند.
در پاسخ ميگوييم :ظلوم و جهول بودن انسان ،هر چند كه به وجهي عيب و مالك مالمت و عتاب ،و خرده گيري است ،و
ليكن ،عين همين ظلم و جهل انسان مصحح حمل امانت و واليت الهي است ،براي اينكه كسي متصف به ظلم و جهل
ميشود كه شانش اين است كه متصف به عدل و علم باشد ،و گر نه چرا به كوه ظالم و جاهل نميگويند ،چون متصف به
عدالت و علم نميشود ،و همچنين آسمانها و زمين جهل و ظلم را حمل نميكنند ،به خاطر اينكه متصف به عدل و علم
نميشوند ،به خالف انسان كه به خاطر اينكه شان و استعداد علم و عدالت را دارد ،ظلوم و جهول نيز هست .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص372 :
و امانت مذكور در آيه كه گفتيم عبارت است از واليت الهي ،و كمال صفت عبوديت ،وقتي حاصل ميشود كه حامل آن،
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ناگزير از بين همه احتماالت باقي ميماند احتمال ششم ،و آن اين است كه مراد از امانت مزبور كمالي باشد كه از ناحيه
تلبس و داشتن اعتقادات حق ،و نيز تلبس به اعمال صالح ،و سلوك طريقه كمال حاصل شود به اينكه از حضيض ماده به
اوج اخالص ارتقاء پيدا كند و خداوند انسان حامل آن امانت را براي خود خالص كند ،اين است آن احتمالي كه ميتواند مراد
از امانت باشد ،چون در اين كمال هيچ موجودي نه آسمان ،و نه زمين ،و نه غير آن دو ،شريك انسان نيست .از سويي ديگر
چنين كسي تنها خدا متولي امور اوست ،و جز واليت الهي هيچ موجودي از آسمان و زمين در امور او دخالت ندارد ،چون خدا
او را براي خود خالص كرده.
پس مراد از امانت عبارت شد از واليت الهي ،و مراد از عرضه داشتن اين واليت بر
ترجمه الميزان ،ج ،13ص373 :
آسمانها و زمين ،و ساير موجودات مقايسه اين واليت با وضع آنهاست .و معناي آيه اين است كه :اگر واليت الهي را با وضع
آسمانها و زمين مقايسه كني ،خواهي ديد كه اينها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان ميتواند حامل آن باشد ،و معناي
امتناع آسمانها و زمين ،و پذيرفتن و حمل آن به وسيله انسان اين است كه در انسان استعداد و صالحيت تلبس آن هست،
ولي در آسمانها و زمين نيست.
اين است آن معنايي كه ميتوان آيه را بر آن منطبق كرد ،و گفت آسمانها و زمين و كوهها با اينكه از نظر حجم بسيار
بزرگ ،و از نظر سنگيني بسيار ثقيل و از نظر نيرو بسيار نيرومند هستند ،ليكن با اين حال استعداد آن را ندارند كه حامل
واليت الهي شوند ،و مراد از امتناعشان از حمل اين امانت ،و اشفاقشان از آن ،همين نداشتن استعداد است.
و ليكن انسان ظلوم و جهول نه از حمل آن امتناع ورزيد ،و نه از سنگيني آن و خطر عظيمش اشفاق كرد و به هراس افتاد،
بلكه با همه سنگيني و خطرناكياش قبولش كرد ،و اين سبب شد كه انسان كه يك حقيقت و نوع است ،به سه قسم منافق
و مشرك و مؤمن منقسم شود ،و آسمان و زمين و كوهها داراي اين سه قسم نباشند ،بلكه همه مطيع و مؤمن باشند.
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علم و ايمان به خدا داشته ،و نيز عمل صالح را كه عبارت ديگر عدالت است ،داشته باشد ،و كسي كه متصف به اين دو
صفت بشود ،يعني ممكن باشد كه به او بگوييم عالم و عادل ،قهرا ممكن هم هست گفته شود ،جاهل و ظالم ،و چون علم و
عدالت انسان موهبتي است كه خدا به او داده ،و اما خود او في حد نفسه جاهل و ظالم است ،پس همين اتصاف ذاتياش به
ظلم و جهل ،مجوز اين شده كه امانت الهي را حمل كند ،و در حقش گفته شود :انسان بار اين امانت را به دوش كشيد،
چون ظلوم و جهول بود -دقت بفرماييد.
و بنا بر اين معناي دو آيه شريفه به وجهي نظير معناي آيه" لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" « »1است ،چون آيه اولي مورد بحث نظير آيه اولي از اين سه آيه
است ،و آيه دومي مورد بحث نظير دو آيه دوم و سوم از آيات سوره التين است.
پس جمله" إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ" معنايش اين است كه :ما واليت الهي و استكمال به حقايق دين حق را ،چه علم به آن
حقايق ،و چه عمل بدانها را ،بر آسمانها و زمين عرضه كرديم ،و معناي عرضه كردن آن ،اين است كه ما يك يك موجودات
را با آن سنجيديم ،و قياس كرديم ،هيچ يك استعداد پذيرفتن آن را نداشتند ،به جز انسان.
"عَلَي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ "-يعني اين موجودات بسيار بزرگ ،با اينكه از نظر خلقت بسيار بزرگتر از انسانند،
استعداد پذيرفتن آن را نداشتند ،همانطور كه خداوند ميفرمايد "لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" «»" 7
فابين ان يحملنها و اشفقن منها" پس امتناع كردند از اينكه آن را حمل كنند ،و از حمل آن اشفاق و اظهار ناراحتي كردند،
چون مشتمل بر صالحيت تلبس به آن نبودند و اگر از قبول آن تعبير به حمل كرد ،براي اشاره به اين نكته است كه امانت
مذكور آن قدر سنگين است كه آسمانها و زمين و كوهها با همه بزرگيشان قادر به پذيرفتن آن نيستند.
"وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ" -يعني انسان با همه كوچكي حجمش صالحيت و آمادگي پذيرفتن آن را داشت ،و آن را پذيرفت" ،إِنَّهُ
كانَ ظَلُوماً جَهُولًا" ،يعني چون او ستمگر به نفس
__________________________________________________
)(1سوره التين ،آيه . [.....]3 -3
)(2سوره مؤمن ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص372 :
خويش ،و جاهل به آثار و عواقب وخيم اين امانت است ،او نميداند كه اگر به اين امانت خيانت كند عاقبت وخيمي به دنبال
دارد ،و آن هالكت دايمي اوست.
و به معنايي دقيقتر چون كه :انسان به خودي خود فاقد علم و عدالت بود ،ولي قابليت آن را داشت كه خدا آن دو را به وي
افاضه كند ،و در نتيجه از حضيض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارتقاء پيدا كند.
و دو كلمه" ظلوم" و "جهول" دو وصف از ظلم و جهلند ،و كسي را ظلوم و جهول گويند كه ظلم و جهل در او امكان
داشته باشد ،هم چنان كه به قول فخر رازي اسب چموش ،و چارپاي چموش ،و آب طهور ،اوصافي هستند ،براي حيواني كه
امكان چموشي ،و آبي كه امكان طهور بودن را داشته باشد ،و به همين جهت به سنگ و كلوخ ،چموش نميگويند «1».
ممكن هم هست -به قول بعضي ديگر "-دو كلمه مورد بحث به معناي مبالغه در ظلم و جهل را افاده كنند" .و به هر حال
چه معناي فخر رازي درست باشد ،و چه غير از او ،معناي آيه مستقيم و معلوم است( ،و خالصه فرق بين اين وجه و وجه
قبلي اين است كه در وجه قبلي استعداد انسان را مالك قرار ميداديم و در اين وجه خالي بودن انسان از علم و عدالت را
مالك قرار داديم ،مترجم).
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[اقوال مختلف مفسرين در تفسير آيه ":إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ  "...و مراد از امانت و عرض آن]  .....ص 582 :

مفسرين در تفسير امانت مذكور در آيه ،اقوال مختلفي دارند.
مثال بعضي »«1گفتهاند ":مراد از آن تكليف است ،كه اطاعت آن باعث ميشود بنده خدا داخل بهشت شود ،و مخالفتش
باعث ميشود داخل جهنم شود ،و مراد از عرض تكليف بر آسمانها و زمين و جبال ،سنجيدن آن با استعداد آنهاست ،و مراد
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"لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ" -حرف" الم" در جمله" ليعذب" الم غايت است ،كه به آيه
چنين معنا ميدهد :عاقبت اين حمل اين است كه خدا منافقين و منافقات و مشركين و مشركات را عذاب كند ،چون كساني
كه به اين امانت خيانت ميكنند غالبا اظهار صالح و امانت ميكنند ،و اين همان نفاق است ،آري كمتر يافت ميشوند كه به
خيانت خود تظاهر كنند ،و اي بسا اعتبار همين معنا باعث شده كه قبل از مشركين و مشركات منافقين و منافقات را ذكر
كند.
"وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" -اين جمله عطف است بر جمله" يعذب" در نتيجه
معنايش اين است كه عاقبت اين حمل ،عالوه بر عذاب منافقين و منافقات ،اين شد كه خدا بر مؤمنين و مؤمنات توبه كند،
و توبه خدا رجوع و بازگشت او به بندگان خود به رحمت است ،پس وقتي انسانها به وي ايمان بياورند ،و خيانت نكنند،
خداوند به رحمت خود به آنان بر ميگردد ،و متولي امورشان ميشود ،كه او ولي مؤمنين است ،پس ايشان را به سوي خود
هدايت نموده و ظلمشان و جهلشان را
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص .703
ترجمه الميزان ،ج ،13ص372 :
ميپوشاند ،و به جاي ظلم و جهل آنان را به زيور علم نافع و عمل صالح ميآرايد ،كه او آمرزنده و رحيم است.
ممكن است كسي بگويد :چرا امانت را به معناي تكليف كه همان دين حق باشد نگيريم؟ و كلمه حمل را به معناي استعداد
و صالحيت تكليف معنا نكنيم ،و كلمه" اباء -امتناع" را به معناي نداشتن آن استعداد ،و كلمه" عرض" را به معناي مقايسه
آسمانها و زمين و جبال با آن تكليف نگيريم؟ و چه مانعي دارد آيه را اين طور معنا كنيم ،با اينكه اگر اين طور هم معنا كنيم
همه مطالبي كه در بيان آيه گفته شد با اين معنا نيز منطبق است؟
در جواب ميگوييم :بله ،ممكن است ،و ليكن اشكالي كه هست ،اين است كه تكليف مقدمه رسيدن به واليت الهي و
رسيدن به صفت كمال بندگي است پس آنچه در حقيقت عرضه شده و مورد نظر است واليت الهي و كمال بندگي است ،نه
اين كه مقدمه براي مطلوب باشد.
نكتهاي كه در اين آيه به كار رفته ،التفاتي است كه در جمله" لِيُعَذِّبَ اللَّهُ" به كار رفته ،چون اول آيه خداي تعالي متكلم
حساب شده ،و فرموده :ما امانت را عرضه كرديم ،و در اين جمله خود را غايب حساب كرده ،و فرموده :تا آنكه خدا عذاب
كند ،و اين التفات براي اين است كه داللت كند بر اينكه عواقب امور به سوي خداي سبحان است ،چون خداي سبحان"
اللَّه" است.
نكته ديگر اينكه در جمله" وَ يَتُوبَ اللَّهُ" ممكن بود ضمير به جاي اسم ظاهر به كار رود ،يعني بفرمايد ":و يتوب علي
المؤمنين و المؤمنات" ولي در اين جمله براي بار دوم اسم جالله را آورد ،و اين براي اين است كه اشعار كند بر اينكه خداوند
در حق مؤمنين و مؤمنات كمال عنايت و اهتمام را دارد.
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از امتناع آسمانها و زمين و جبال ،از حمل تكليف ،و اشفاقشان از آن ،عبارت است از استعداد نداشتن براي پذيرفتن آن و
مراد از حمل انسان آن تكليف را ،اين است كه وي استعداد آن را داشت ،و تعبير عرضه و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،77ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
حمل و امتناع ،همه از باب تمثيل است".
بعضي « »1ديگر گفتهاند ":مراد از امانت ،عقلي است كه مالك تكليف ،مناط ثواب و عقاب است".
بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد از آن قول" ال اله اال اللَّه" است".
بعضي »«3گفتهاند ":مراد از آن اعضاي بدن ،از چشم ،گوش ،دست ،پا ،عورت و زبان است ،كه بر آدمي واجب است اين
امانتها را حفظ نموده و جز در مواردي كه خدا راضي است به كار نگيرد".
بعضي « »3ديگر گفتهاند ":مراد از آن امانتهاي مردم ،و وفاي به عهد ايشان است".
بعضي »«5ديگر گفتهاند ":مراد از آن معرفت خدا ،و لوازم آن است ،و اين وجه از همه وجوه به حق نزديكتر است ،و
برگشتش به همان وجهي است كه ما ذكر كرديم".
اين اقوالي بود كه در معناي امانت گفته بودند ،و همچنين در معناي عرض امانت اقوال مختلفي دارند ،يكي « »3اينكه:
عرض به معناي حقيقي كلمه است ،جز اينكه مراد از آسمانها و زمين و جبال ،اهل آسمان و زمين و جبال ،و مالئكه ساكن
در آنهاست .خداوند براي مالئكه بيان كرد كه خيانت به اين امانت گناه بزرگي است ،و به همين جهت مالئكه از حمل آن
امتناع ورزيدند ،ولي به انسان عرضه شد و امتناع نورزيد.
يكي « »2ديگر اينكه :عرضه امانت ،به همان معناي حقيقي كلمه است به اين بيان كه خدا وقتي جرم آسمانها و زمين و
كوهها را آفريد ،فهمي هم در آنها قرار داد ،و به آنها فرمود:
من واجباتي واجب كردهام ،و براي هر كس كه اطاعتم كند بهشتي و براي هر كس كه نافرمانيم كند آتشي خلق كردهام،
آسمانها و زمين و كوهها گفتند :ما حاضريم رام و مسخر باشيم براي آن غرضي كه بدان غرض خلقمان نمودي ،اما تاب
تحمل واجبات را نداريم ،نه آن ثواب را ميخواهيم ،و نه آن آتش را ،و چون نوبت به خلقت بشر رسيد ،همين كه عرضه به
وي شد ،قبول كرد ،چون او ظلوم به نفس خود ،و جهول به وخامت عاقبت كار بود.
وجه « »2سوم در معناي عرضه ،اين است كه به معناي معارضه ،و مقابله باشد ،و حاصل كالم اين باشد كه ما مقابله كرديم
بين اين امانت و بين آسمانها و زمين و كوهها ،و ديديم كه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،77ص .22
(2و  0و )3روح المعاني ،ج  ،77ص .22
(5و  3و )2مجمع البيان ،ج  ،2ص .020
)(8مجمع البيان ،ج  ،2ص .023
ترجمه الميزان ،ج ،13ص301 :
اين امانت سنگينتر بود.
چهارم »«1اينكه كالم در آيه شريفه جاري مجراي فرض باشد ،و معناي آيه اين باشد كه :اگر ما فرض كنيم آسمانها و
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زمين و كوهها فهم و شعور داشته باشند ،آن گاه امانت خود را به آنها عرضه بداريم ،هر آينه از تحمل آن امتناع خواهند
ورزيد ،و از اقدام به اينكار خواهند ترسيد ،و ليكن انسان به علت ظلوم و جهول بودن آن را تحمل كرد.
و ليكن اگر بار ديگر به توجيهي كه ما براي آيه كرديم ،مراجعه كنيم ،خواهيم ديد كه هيچ يك از اين وجوه خالي از جهات
ضعف نيست ،پس غفلت مورز.
بحث روايتي [روايات و اقوالي در باره مقصود از اذيت بني اسرائيل به موسي (عليه السالم) در ذيل آيه ":ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا
مُوسي  ..... ]"...ص 536 :
اشاره
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در كافي به سند خود از محمد بن سالم ،از ابي جعفر (ع) روايت كرده ،كه در حديثي فرمود :خدا هيچ مؤمني را لعنت
نميكند ،چون خودش فرموده ":إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً ال يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً" «».7
و در تفسير قمي به سند خود از ابي بصير ،از امام صادق (ع) روايت كرده ،كه فرمود :بني اسرائيل ميگفتند :آنچه مردان
دارند موسي ندارد ،و اين تهمت از اين نظر بهتر در دلها مينشست ،كه موسي همواره بدن خود را در محلي ميشست كه
احدي او را نبيند ،اين بود تا آنكه روزي موسي كنار نهري جامه خود را كند ،و روي سنگي گذاشت ،و مشغول شستشو شد
خداوند سنگ را فرمود :تا از موسي دور شود ،و موسي مجبور شود به تعقيب آن برود و در نتيجه بني اسرائيل همه عورت او
را ببينند ،و بدانند كه آن سخن تهمت است ،و همين طور هم شد ،و فهميدند آنچه ميگفتند تهمت بوده ،پس اين آيه در
اين باره است كه ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسي ».0« "...
و در مجمع البيان آمده كه مفسرين در تفسير اين آيه و اينكه منظور از اذيت بني اسرائيل چيست؟ اقوالي گفتهاند:
اول اينكه موسي و هارون به باالي كوه رفته بودند ،و در همانجا هارون مرد،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .023
)(2اصول كافي ،ج  ،7ص  ،01س .12
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص307 :
بني اسرائيل به موسي گفتند :تو او را كشتهاي ،خدا به مالئكه دستور داد ،جنازه هارون را برداشته ،به يك يك بني اسرائيل
نشان دهند ،و بگويند كه او به مرگ خود مرده است ،و بدين وسيله موسي را تبرئه كرد (نقل از علي و ابن عباس).
دوم اينكه موسي مردي بسيار با حياء و پوشيده ،و همواره شستشوي بدن خود را در نقطهاي انجام ميداد كه كسي او را
نبيند ،بني اسرائيل به گمان افتادند ،كه ال بد عيبي نظير پيسي و جذام در بدن او هست ،كه اين قدر خود را از ما پنهان
ميدارد ،ناگزير روزي براي شستشو به نقطه خلوتي رفته بود ،و جامه خود را روي سنگي نهاده مشغول آب تني بود ،كه
ناگهان ديد سنگ جامه را برداشته ميرود ،موسي لخت و عريان سنگ را تعقيب كرد ،و بني اسرائيل همه ديدند كه بدن او
از هر بدني ديگر بي عيبتر ،و پاكيزهتر است ،و خدا وي را از آنچه در بارهاش ميگفتند تبرئه كرد( ،بدون سند نقل از ابي
هريره) «».1
مؤلف :روايت اولي را الدر المنثور هم از ابن مسعود ،و روايت دومي را از انس ،و ابن عباس نقل كرده «».7
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و در الدر المنثور است كه ابن منذر ،و ابن مردويه ،از سهل بن سعد ساعدي ،روايت كرده كه گفت :هرگز نشد كه رسول خدا
(ص) نوبتي بر اين منبر بنشيند ،و آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" را تالوت نكند «».0
مؤلف :قريب به اين مضمون را از عايشه و ابي موسي اشعري و عروه نيز نقل كرده «».3
و در نهج البالغه فرموده :سپس اداء امانت است كه هر كس اهل امانت نباشد ،زيانكار و خائب است ،چون مساله امانت آن
قدر اهميت دارد كه خدا آن را بر آسمانهاي مبنيه ،و زمينهاي گسترده ،و كوههاي بلند كه ديگر بلندتر و بزرگتر از آنها
نيست عرضه كرد ،پس اگر بنا بود به مالك داشتن طول و عرض و قوت و عزت چيزي از اشفاق امتناع بورزد كوهها و
آسمانها و زمين ميورزيدند و ليكن از عقوبت آن ترسيدند ،و به عقل آنها رسيد چيزي كه به عقل انسان كه ضعيفتر از
آنهاست نرسيد ،چون انسان ظلوم و جهول بوده است «».3
[دو روايت در باره امانتي كه خدا عرضه كرد و توضيحي در باره اينكه مقصود از آن امانت ،واليت امير المؤمنين (عليه السالم) است]  .....ص : 532

)(34سوره سبا مكي است و  51آيه دارد  .....ص 531 :
[سوره سبإ ( :)31آيات  6تا  ..... ]2ص 531 :
اشاره
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و در كافي به سند خود از اسحاق بن عمار ،از مردي ،از امام صادق (ع )روايت كرده ،كه در ذيل كالم خداي عز و جل ":إِنَّا
عَرَضْنَا الْأَمانَةَ " ،...فرموده :اين امانت
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .027
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص  773و ص .770
(3و )3الدر المنثور ،ج  ،3ص .773
)(5نهج البالغه صبحي الصالح ،خطبه  ،122ص . [.....]012
ترجمه الميزان ،ج ،13ص300 :
عبارت است از واليت امير مؤمنين (ع) «».1
مؤلف :منظور از واليت امير المؤمنين (ع) ،آن واليتي است كه اولين نفر از اين امت كه بدان رسيد امير المؤمنين (ع) بود ،و
آن واليت كه اولين كسي كه از امت اسالم فتح بابش را كرد علي (ع) بود ،عبارت است از اينكه آدمي به جايي از تكامل
برسد ،كه خداي سبحان عهدهدار امور او شود ،و اين از راه مجاهده و عبادت خالصانه به دست ميآيد.
منظور از واليت اين است ،نه واليت به معناي محبت و يا امامت ،هر چند كه از ظاهر بعضي از روايات بر ميآيد كه به
معناي محبت و يا امامت است ،ولي آن روايات خواستهاند تطبيق كلي بر مصداق كنند ،و بگويند محبت علي ،و نيز امامت
او ،هر دو از مصاديق واليت است.
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص  ،310ح .7
ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( )1يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ
ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ( )7وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلي وَ رَبِّي
لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ ال يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ وَ ال أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْبَرُ إِالَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ
( )0لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ()3
وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ( )3وَ يَرَي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ
الْحَقَّ وَ يَهْدِي إِلي صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( )3وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلي رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي
خَلْقٍ جَدِيدٍ ( )2أَفْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَ الضَّاللِ الْبَعِيدِ ( )2أَ فَلَمْ يَرَوْا إِلي ما
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ()2
ترجمه آيات  .....ص 531 :
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به نام خدايي كه رحمتي شامل ،و رحمتي خاص نيكان دارد،
سپاس آن خدايي را كه ملك آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست ،و سپاس براي اوست ،در آخرت نيز ،و او
حكيم و خبير است ().1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
آنچه كه در زمين دفن ميشود ،و آنچه كه از زمين بيرون ميآيد ،و آنچه كه از آسمان نازل ميگردد ،و آنچه كه به آسمان
باال ميرود ،همه را ميداند ،و او رحيم و آمرزنده است ().7
كساني كه كفر ورزيدند گفتند :قيامتي به سر وقت ما نميآيد ،بگو :چرا ميآيد ،و به پروردگار سوگند كه به طور قطع به
سراغتان خواهد آمد ،و او عالم غيب است ،كه حتي به سنگيني ذرهاي در همه آسمانها و زمين از او پوشيده نيست ،و نه
كوچكتر از آن ذره ،و نه بزرگتر از آن ،مگر آنكه در كتاب مبين ثبت است ().0
تا آنان كه ايمان آورده عملهاي صالح ميكنند پاداش دهد ،اينان آمرزشي و رزقي آبرومندانه دارند ().3
و در مقابل ،كساني كه به منظور جلوگيري از پيشرفت آيات ما تالش ميكنند عذابي پليد و دردناك دارند ().3
آنان كه علم داده شدهاند ،آنچه را كه از ناحيه پروردگارت به تو نازل شده حق ميبينند ،حقي كه به سوي صراط عزيز حميد
راهنمايي ميكند ().3
و آنان كه كفر ورزيدند گفتند :آيا ميخواهيد شما را به مردي رهنمون شويم كه خبر آورده كه چون شما پس از مرگ پاره
پاره شديد دو باره به خلقت جديدي در ميآييد ().2
چنين دروغي به خدا افتراء بسته ،و يا آنكه دچار جنون شده است ،ليكن نه آن است ،و نه اين ،بلكه كساني كه به آخرت
ايمان ندارند در عذاب و ضاللتي بعيد قرار گرفتهاند ().2
مگر نميبينيد آنچه را كه پيش روي ايشان و پشت سرشان از آسمان و زمين است ،كه اگر بخواهيم زمين را در زير پايشان
ميشكافيم ،و يا پارهاي از آسمان بر سرشان ميكوبيم ،در همين مطلب آيتي است براي هر بندهاي كه به سوي خدا برگشت
دارد ().2
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بيان آيات [موضوعاتي كه در سوره مباركه سبا از آن بحث شده]  .....ص 535 :
اشاره

اين سوره پيرامون اصول سهگانه اعتقادات ،يعني توحيد و نبوت و قيامت بحث ميكند .بعد از بيان آنها كيفر كساني را كه
منكر آنهايند ،و يا القاي شبهه در باره آنها ميكنند ،بيان نموده ،آن گاه از راههاي مختلف آن شبههها را دفع ميكند ،يك بار
از راه حكمت و موعظه ،بار ديگر از راه مجادله .و از بين اين سه اصول بيشتر به مساله قيامت اهتمام ميورزد،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص303 :
هم در اول كالم آن را ذكر ميكند ،و تا آخر سوره چند بار ديگر هم متعرض آن ميشود.
[استدالل بر بعث و جزا با استناد به عموميت ملك ،و كمال علم خداي تعالي]  .....ص 531 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ"...
مطلوب در اين آيه بيان بعث و جزاء است ،بياني كه ديگر جاي شكي باقي نگذارد ،يعني به حجت و برهاني اشاره كند كه
خصم را ساكت نموده ديگر نتواند سخني بگويد ،و اساسي كه اين حجت بر آن بنا شده دو چيز است ،اول مساله عموميت
ملك خداي تعالي است نسبت به تمامي موجودات ،و به تمامي جهات آنها ،به طوري كه ميتواند هر رقم تصرفي در هر يك
از آنها بكند( ،بخالف مالكيت ما ،كه از هر جهت نيست ،و نميتوانيم مثال چشم خود را در آوريم).
ولي خدا ميتواند هر قسم تصرفي بكند ،خلق كند ،رزق دهد ،بميراند ،دو باره زنده كند ،پاداش و كيفر دهد.
اساس دوم برهان ،كمال علم خدا است به اشياء كه علم او به اشياء از جميع جهات است ،و علمش آميخته با جهل نيست ،و
دستخوش زوال نميشود ،چون اگر جز اين بود نميتوانست هر كه را بخواهد اعاده خلقت دهد ،و بر تمامي اعمال خير و
شرش پاداش و كيفر دهد.
امر اول از دو امر مزبور مورد اشاره آيه اولي سوره است ،يعني همان آيه مورد بحث ،و امر دوم را آيه دوم اشاره ميكند ،و از
همين جا روشن ميشود ،كه دو آيه اول سوره مقدمه است براي آيه سوم و چهارم.
پس آيه" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ" خدا را بر ملك عام و منبسط بر همه عالمش ثنا ميگويد ،و
اشاره ميكند به اينكه او ميتواند در هر چيز و به هر نحو كه بخواهد تصرف كند.
"وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ" -اگر حمد را اختصاص داد به ظرف آخرت ،براي اين است كه جمله اولي متضمن حمد خدا در دنيا
بود ،چون نظام محسوس در آسمانها و زمين نظام دنيوي است ،به دليل اين كه در آيه" يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ
السَّماواتُ" « »1نظام آخرتي آسمانها و زمين را غير از نظام دنيوي آنها دانسته است.
"وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ" -اين جمله آيه را با دو نام از نامهاي كريم خدا خاتمه ميدهد ،يكي حكيم ،و ديگري خبير ،تا
داللت كند بر اينكه تصرف خدا در نظام دنيا ،و در
__________________________________________________
)(1روزي كه آسمانها و زمين به آسمانها و زميني ديگر مبدل ميشود .سوره ابراهيم ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص302 :
دنبال آن پديد آوردن نظام آخرت ،همه بر اساس حكمت و خبرويت است ،پس با حكمتش آخرت را بعد از دنيا قرار داد،
چون اگر قرار نميداد ،خلقت دنيا لغو و عبث ميشد ،و نيكو كار از بد كار متمايز نميگشت ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا" « »1تا آنجا كه باز ميفرمايد ":أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ" «».7
و با خبرويتش ايشان را بعد از مردن محشور ميكند ،در حالي كه احدي را از قلم نينداخته باشد ،و هر نفسي را به آنچه
كسب كرده جزاء ميدهد.
كلمه" خبير" يكي از اسماء حسناي خدا است ،كه از ماده" خبر "گرفته شده ،كه به معناي اطالع داشتن از جزئيات امور
است .پس ميتوان گفت :خبير خصوصيتر از عليم است ،چون عليم در جزئيات و كليات هر دو به كار ميرود ،ولي خبير
تنها در جزئيات به كار ميرود.
"يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها" كلمه" يلج" مضارع از ماده" ولوج" است،
كه به معناي فرو رفتن ،و بر خالف خارج شدن است .و كلمه" يعرج" از عروج است ،كه معناي مقابل نزول را ميدهد ،نزول
يعني پايين آمدن ،و عروج يعني باال رفتن ،و اينكه فرمود خدا علم دارد به آنچه در زمين فرو ميرود ،و از زمين بيرون
ميشود ،و آنچه از آسمان فرو ميآيد ،و به آسمان باال ميرود ،گويا كنايه است از علم خدا به حركت هر صاحب حركتي ،و
آنچه انجام ميدهد ،و آيه شريفه با دو كلمه "وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ" ختم شده و گويا در اين جمله اشاره است به اينكه خدا
رحمتي دارد ثابت ،و مغفرتي كه خاص اقوامي است كه ايمان داشته باشند.
"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلي وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ  ...فِي كِتابٍ مُبِينٍ" در اين آيه انكار منكرين معاد را
به رخ ايشان ميكشد ،چون با عموميت ملك خدا و علمش به همه موجودات جايي براي شك و ترديد در آمدن آن نيست،
تا چه رسد به اينكه به ضرس قاطع آن را انكار كنند ،و به همين جهت به رسول گرامي (ص)
__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين را باطل نيافريدهايم .سوره ص ،آيه .72
)(2آيا ما با آنان كه ايمان آورده و عملهاي صالح كردهاند چون مفسدان معامله ميكنيم؟ و يا متقين را چون فجار قرار
ميدهيم؟ سوره ص ،آيه .72
ترجمه الميزان ،ج ،13ص302 :
خود دستور داده كه به سخن ايشان جواب گويد ،كه ":بَلي وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ -آري به پروردگارم سوگند ،قيامت شما به طور
قطع و مسلم خواهد آمد".
و چون علت عمده انكار ايشان اين بوده كه فكر كردهاند بدنهاي مردگان همه با هم مخلوط گشته ،و صورتها تغيير و تبدل
يافته ،خاكي كه ديروز يك انسان بود ،امروز خاك و فردا ،خشت ،و چند صباح ديگر چيز ديگر ميشود ،با اين حال چگونه
ممكن است بار ديگر همان انسان به همان خصوصيات موجود شود؟ لذا براي دفع اين توهم ،در جمله" عالِمِ الْغَيْبِ ال يَعْزُبُ
عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ" فرموده كه :هيچ محلي براي استبعاد نيست ،براي اينكه خداي تعالي عالم به
غيب است ،و كوچكترين موجود از علم او دور نيست ،حتي چيزي به سنگيني يك ذره (معلق در فضا) در همه آسمانها و
زمين از علم او پنهان نيست ،و با اين حال براي او چه اشكالي دارد كه ذرات وجودي زيد را با ذرات وجودي عمرو اشتباه
نكند؟
"وَ ال أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ" -اين جمله علم خدا را به تمامي موجودات تعميم ميدهد تا كسي
نپندارد تنها موجودات نظير ذره را ميداند ،كوچكتر از آن و بزرگتر را هم ميداند .نكتهاي كه در اين آيه بدان اشاره كرده،
اين است كه اشياء هر چه باشند در كتاب مبين خدا ثبوتي دارند ،كه دستخوش تغيير و تبديل نميشوند و انسان و هر موجود
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ديگر هر چند اجزاي دنيوياش از هم متالشي گردد ،و به كلي آثارش از صفحه روزگار محو و نابود شود ،باز هم اعادهاش
براي خدا كاري ندارد ،چون همين نابودي در كتاب مبين بودي و ثبوتي دارد .و ما در سوره انعام و در مواردي ديگر پيرامون
كتاب مبين بحثهايي كردهايم.
"لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ" الم در جمله" ليجزي" الم تعليل است ،و متعلق
است به جمله "لتاتينكم" .و در جمله" لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ" يك نوع محاذات با جمله قبلي" وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ"
هست.
و اين آيه يكي از دو سبب قيام قيامت را شرح ميدهد و ميگويد براي اين است كه خداي سبحان افراد با ايمان و داراي
عمل صالح را به مغفرت و رزق كريم كه عبارت است از بهشت و آنچه در آن است جزاء دهد .و سبب دومي قيام قيامت را
جمله" وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ  "...بدان اشاره ميكند.
"وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ" كلمه" سعي" به معناي دويدن ،يا دوندگي است ،و
كلمه "معاجز" مبالغه در اعجاز
ترجمه الميزان ،ج ،13ص302 :
است ،و بعضي «» 1گفتهاند به معناي مسابقه است ،و اساس اين كالم بر استعاره به كنايه است گويا آيات خدا را مسافتي
فرض كرده ،كه افراد نامبرده در آن مسافت ،سعي و دوندگي ميكنند ،تا بلكه بتوانند خدا را به ستوه بياورند ،و بر او غلبه
كنند ،و كلمه" رجز" مانند" رجس" به معناي پليدي است ،و شايد مراد از آن اعمال زشت باشد ،كه در اين صورت آيه
شريفه اشارهاي ميشود به تبدل عمل به عذاب اليم ،و يا به اينكه عمل آنان سبب عذاب اليم آنان شده .بعضي « »7ديگر
در معناي" رجز" گفتهاند :به معناي عذاب زشت است .و در اين آيه تعريض و طعنه به كفار است كه اصرار دارند در انكار
معاد.
"وَ يَرَي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ "موصول اول (الذين) فاعل" يري" است ،و موصول دوم
(الذي) مفعول اول آن است ،و كلمه" حق" مفعول دوم آن است .و مراد از" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "كساني است كه عالم باللَّه و
عالم به آيات اويند ،و مراد از" الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ" قرآن است ،كه به وي نازل شد.
و جمله" وَ يَرَي " ...جملهاي است از نو ،كه متعرض جمله قبلي" قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا" شده ،آن را بيان ميكند .ممكن هم
هست حال از فاعل" كفروا" باشد ،و معنا چنين باشد :اينها ميگويند ":ال تَأْتِينَا السَّاعَةُ -قيامتي به سر وقت ما نميآيد" و
آن را از روي جهل انكار ميكنند ،در حالي كه علماي باللَّه و به آيات او ،ميبينند و ميدانند كه اين قرآن نازل بر تو قرآني
كه از قيامت خبر ميدهد حق است.
"وَ يَهْدِي إِلي صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ" -اين جمله عطف است بر كلمه" حق" ،و معنايش اين است كه علماي باللَّه ميبينند
كه قرآن و قيامتي كه از آمدن آن خبر ميدهد ،حق است ،و نيز ميبينند كه اين قرآن به سوي صراط كسي هدايت ميكند
كه اجل از آن است كه كسي بر خواسته او غلبه كند ،صراط كسي كه محمود است ،و بر تمامي افعالش سزاوار حمد و
ثناست ،چون او در عين عزتش جز جميل كاري نميكند ،و او خداي سبحان است ،و اگر خدا را به وصف عزيز و حميد
توصيف كرده ،براي اين است كه در مقابل" الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ" قرار گيرد ،آري در مقابل كساني كه ميخواهند
از پيشرفت آيات خدا جلوگيري كنند بايد عزت و ستودگي خدا به رخشان كشيده شود.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلي رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ"
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .022
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
اين آيه كه حكايت كالم كفار است ،سخني است كه در مقام استهزاء گفتهاند ،و در آن رسول خدا (ص) را به يكديگر معرفي
ميكنند ،كه اين مرد قائل به معاد است !كلمه" تمزيق" به معناي تقطيع و تفريق است ،و تعبير به" إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ"
استمرار و استقرار را ميرساند ،و معنايش اين است كه :از در تمسخر به يكديگر گفتند:
ميخواهيد شما را به مردي راهنمايي كنيم كه ميگويد :شما مردم وقتي در گور خود پاره پاره شديد دو باره خلق ميشويد؟ و
بعد از مردن دو باره زندگي جديدي پيدا ميكنيد؟ و جمله:
"إِذا مُزِّقْتُمْ -وقتي پاره پاره شديد" ظرف است براي جمله" إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ" .و معناي مجموع اين دو جمله اين است
كه ":شما در زمان پاره پاره شدن ،خلقت جديدي به خود ميگيريد"؟
و معناي آيه اين است كه :كساني كه كافر شدند از در تمسخر به رسول خدا (ص) كه ايشان را از قيامت و جزاي آن
ميترساند به يكديگر گفتند :آيا ميخواهيد شما را به مردي (كه مقصود رسول خدا (ص) است) داللت كنيم كه شما را خبر
مي دهد از اينكه به زودي در هنگام پاره پاره شدن اجزايتان و در زماني كه هيچ يك از اجزاي شما از يكديگر متمايز نيست
در خلقت جديدي قرار ميگيريد؟ و هستي دو بارهاي پيدا ميكنيد؟" أَفْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ"...
استفهامي است از در تعجب ،چون در نظر كفار زنده شدن اجساد بعد از فنا و پوسيدن ،امري عجيب بوده ،آن قدر عجيب
بوده كه به نظرشان هيچ عاقلي به خود اجازه نميدهد كه چنين سخني بگويد ،مگر آنكه بخواهد مردم را دچار اشتباه و
ضاللت كند ،و منافع آنان را تصاحب كند ،و اگر چنين منظوري در كار نباشد ،چطور يك فرد عاقل مطلب به اين روشني را
نميفهمد؟ و نميداند كه بدن پوسيده دو باره زنده نميشود.
و چون مساله در نظرشان محال مينموده ،لذا امر رسول خدا (ص) را كه مدعي قيامت است ،داير بين دو چيز دانستند :يكي
افتراء بستن به خدا ،و ديگري ديوانگي .آن وقت از يكديگر ميپرسند :كه به نظر شما اين مرد كدام يك از اين دو انحراف را
دارد ،آيا به خدا افتراء ميبندد ،تا به اغراض خود برسد ،و يا آنكه ديوانه است؟
و معناي آيه اين است كه :آيا به نظر شما اين مرد عاقل است؟ و عالما و عامدا به خدا ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
افتراء ميبندد؟ و دم از بعثت و قيامت ميزند؟ و يا آنكه به نوعي جنون مبتال شده؟ و آنچه ميگويد بدون فكر مستقيم
است؟
"بَلِ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَ الضَّاللِ الْبَعِيدِ" در اين جمله سخن كفار را رد ميكند ،و از ترديدي كه ايشان
كردند ،كه آيا چنين است يا چنان ،اعراض نموده ،حاصلش اين است كه :اين مرد نه به خدا افتراء ميبندد ،و نه دچار جنون
شده ،بلكه اين كفار در عذابي قرار گرفتهاند كه به زودي برايشان ظاهر ميشود ،و چون اهل عذاب شدهاند ،از حق دور
گشتهاند ،و در ضاللتي دور قرار گرفتهاند ،آن قدر دور كه به اين زوديها نميتوانند حق را تعقل كنند ،و به آن ايمان بياورند.
و اگر در جمله" بَلِ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  ،"...با اينكه ميتوانست بفرمايد ":بل هم في العذاب و الضالل البعيد" به جاي
ضمير ،نام آنان را مجددا ذكر كرده ،براي اين است كه به علت وقوعشان در عذاب و ضاللت آنان اشاره نموده ،و بفرمايد
علت آن اين است كه به آخرت ايمان ندارند.
"أَ فَلَمْ يَرَوْا إِلي ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ
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وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْالً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ( )13أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صالِح ًا
إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( )11وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ وَ أَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ ( )17يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ وَ
قُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ () 10فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلي مَوْتِهِ إِالَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ ()13
لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ ()13
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ( )13ذلِكَ
جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِالَّ الْكَفُورَ ( )12وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَي الَّتِي بارَكْنا فِيها قُريً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ
سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ ( )12فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ
فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ()12
وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِالَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( )73وَ ما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ
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السَّماءِ"...
اين آيه كفار را اندرز ميدهد ،و تهديد ميكند ،و اين عملشان را كه آيات خدا را تكذيب كرده ،و رسول خدا (ص) را استهزا
كردند ،جرمي بسيار بزرگ دانسته ،و ايشان را نسبت به ارتكاب آن جري و جسور ميخواند.
پس مراد از جمله" ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ  "...اين است كه بفرمايد :آسمان و زمين ايشان را از جلو
و عقب احاطه كرده ،هر جا كه نظر كنند آسماني ميبينند ،كه بر سرشان سايه افكنده ،و زميني كه روي آن هستند ،نه از
طرف باال ميتوانند بگريزند ،و نه از طرف پايين.
"إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ" -يعني آسمان و زميني كه از باال و پايين ايشان را احاطه
كرده ،با تدبير ما ميگردند ،و اداره ميشوند ،و منقاد و مسخر ما هستند ،اگر ما بخواهيم زمين دهن باز كرده ،ايشان را در
خود فرو ميبرد ،و همه آنان را بدين وسيله هالك ميكنيم ،و يا آنكه قطعهاي از آسمان را بر سرشان ميكوبيم ،و نابودشان
ميسازيم .پس چرا از اين حرفها دست بر نميدارند؟
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ" -يعني در آنچه گفته شد (از احاطه آسمان و زمين بر انسانها ،و اينكه آن دو به تدبير ما
اداره ميشوند ،و همواره به فرمان مايند ،اگر فرمان به زمين
ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
دهيم ايشان را در خود فرو ميبرد ،و اگر به آسمان فرمان دهيم قطعهاي از آن بر سرشان ميافتد ،و هالكشان ميكند) خود
آيتي است كه براي هر بندهاي كه بخواهد به خود آيد و به خدايش برگردد بس است ،و اگر اين مردم به اينگونه امور بي
اعتنايي ميكنند ،و بر تكذيب اين آيات جسورانه اقدام مينمايند ،جز بدين جهت نيست كه ايشان مغرور و متكبرند ،و روح
سركششان اجازه به ايشان نميدهد كه در برابر خدا تسليم شده ،و توبه نموده ،به اطاعت او برگردند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
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مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ()71
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
ترجمه آيات  .....ص 511 :

بيان آيات [بيان آيات مربوط به نعمتهايي كه خداوند به داوود و سليمان (عليه السالم) موهبت فرموده بود]  .....ص 515 :
اشاره
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و به تحقيق داوود را از ناحيه خود فضلي داديم( ،و آن اين بود كه به كوهها و مرغان گفتيم ):اي كوهها و اي مرغان! با او
همصدا شويد! و آهن را هم برايش نرم كرديم ().13
(و بدو گفتيم با اين آهن نرم) زره بباف ،و سيمهاي آن را به يك اندازه ببر ،و عمل صالح كن ،كه من به آنچه ميكنيد
بينايم ().11
و براي سليمان باد را مسخر كرديم ،كه صبح مسافت يك ماه راه را ميرفت ،و عصر هم همين مسافت را طي ميكرد ،و
چشمه مس را برايش جاري كرديم ،و از جن كساني به دستور و به اذن خدا برايش كار ميكردند ،و هر يك از امر ما
منحرف ميشد از عذابي سوزان به وي ميچشانديم ().17
براي او هر چه ميخواست از محرابها ،و تمثالها ،و كاسههايي چون حوض ،و ديگهاي ثابت در زمين ،درست ميكردند،
گفتيم :اي آل داوود! شكر بگزاريد ،و بندگان شكرگزار من اندكند (13).
بعد از آنكه قضاي مرگ بر او رانديم ،كسي جنيان را از مرگ وي خبر نداد ،مگر موريانه زمين ،كه عصايش را خورد ،و او به
زمين افتاد ،همين كه افتاد جنيان فهميدند :كه اگر از مرگ او خبر ميداشتند (در اين مدت طوالني )در عذابي خوار كننده به
سر نميبردند ().13
براي قوم سبا در شهرشان آيتي بود ،و آن دو باغستان از راست و چپ محل بود ،كه گفتيم رزق پروردگارتان را بخوريد ،و
شكر بر او بگزاريد شهري پاكيزه ،و پروردگاري آمرزنده ().13
ولي روي بگرداندند ،پس سيل عرم را به سويشان سرازير كرديم ،و دو باغستانشان را مبدل به دو زمين خشك كرديم ،كه
جز خوراكي تلخ ،و اثل و مختصري سدر نميرويانيد ().13
اين كيفر را بدان جهت به آنان داديم كه كفران كردند ،و مگر جز مردم كفرانگر را كيفر ميكنيم ().12
و ما بين آنان و دهكدههاي پر بركت قريهها قرار داديم ،كه يكديگر را ميديدند ،و مسافت بين آنها را به اندازه هم كرده
بوديم ،گفتيم :در بين اين شهرها شبها و روزها سير كنيد ،در حالي كه ايمن باشيد ().12
گفتند :پروردگار ما بين سفرهاي ما فاصله زياد قرار داده ،و به خود ستم كردند ،پس آن چنان هالكشان كرديم كه داستان
آيندگان شدند ،و آن چنان متفرقشان كرديم كه ما فوق آن تصور ندارد ،و در اين آيتها است براي هر پر صبر و پر شكري
(19).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
ابليس وعده خود را در باره آنان عملي كرد ،او را پيروي كردند ،مگر طايفهاي از مؤمنان ().73
با اينكه ابليس سلطنتي بر آنان نداشت ،بلكه ما ميخواستيم مؤمنين به آخرت را ،از كساني كه در باره آن شك دارند متمايز
كنيم ،و پروردگار تو بر هر چيزي آگاه است ().71

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اين آيات به پارهاي از داستانهاي داوود و سليمان ،و نعمتهايي كه به ايشان موهبت فرموده بود ،اشاره ميكند ،و ميفرمايد:
چگونه كوهها و مرغان را براي داوود مسخر كرديم ،و آهن را در دستش نرم ساختيم ،و چگونه باد را در فرمان سليمان در
آورديم ،كه صبحگاهان مسير يك ماه را ميپيمود و عصرگاهان نيز مسير يك ماه را و جن را برايش مسخر كرديم كه هر
چه او ميخواست از محرابها و تمثالها و غير آن برايش ميساختند .آن گاه داوود و سليمان را دستور ميدهد به اينكه به
شكرانه اين مواهب عمل صالح كنند .و آن دو بندگاني شكور بودند.
سپس به داستان سبأ اشاره ميكند ،كه خدا به آنان دو تا بهشت در طرف راست و چپ شهر داده بود ،تا با عوايد آنها زندگي
مرفهي داشته باشند ،ولي به جاي شكر خدا ،نعمت او را كفران نموده از اداي شكرش سر باز زدند ،و خداوند سيل عرم را به
سويشان گسيل داشت ،و در نتيجه دو قسمت باغستانهاي راست و چپ محل از بين رفتند و در نتيجه مايه آبادي محلشان
از بين رفت ،و خود مردم آن چنان متفرق شدند ،كه اثري از ايشان نماند ،تنها قصههايي از آنان به جاي ماند ،همه اينها به
خاطر كفران نعمت ،و اعراضشان از شكر بود ،و خداوند جز مردم كفران گر را كيفر نميكند.
و وجه اتصال اين داستانها به آيات قبل ،كه در باره معاد بحث ميكرد ،اين است كه خدا مدبر امور بندگان خويش است ،ولي
از آنجايي كه بندگان او در دنيا فرو رفته در انواع نعمتهاي مادي هستند ،لذا معلوم نميشود كه كدام يك شكر منعم خود را
بجا آوردند ،و كدام يك كفران نمودند ،و چون در نشاه دنيا امتيازي بين اين دو طائفه نيست ،پس بايد حتما نشاه ديگر باشد،
تا در آنجا كفور از شكور ممتاز گردد.
"وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلًا يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ" كلمه" فضل" به معناي عطيه است .و كلمه" اوبي"
امر از مصدر تاويب است ،و" تاويب" از ماده "أوب -برگشتن" به معني ترجيع است و در اين جا به معناي چهچه صوت در
تسبيح نمودن است ،به دليل اينكه در جاي ديگر فرموده ":إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْراقِ وَ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ"
«1».
كلمه "طير" عطف بر محل جبال است ،چون كلمه جبال كه در ظاهر مخاطب و منادي است ،و به همين جهت به صداي
پيش خوانده ميشود ،در واقع مفعول تسخيري است كه با همين خطاب صورت گرفته است ،و معناي جمله در واقع اين
است كه ما با خطاب خود جبال و طير را مسخر او كرديم ،و معلوم است كه در اين معنا جبال و طير مفعول تسخيرند ،باري
اگر چه جبال را به خاطر حرف ندا با صداي پيش ميخوانيم طير را با صداي باال ميخوانيم ،چون عطف است بر واقع جبال،
كه آن نيز منصوب است.
از همين جا روشن ميشود ،بطالن قول بعضي از مفسرين كه گفتهاند :كلمه" اوب" به معناي سير ،است .بعضي « »7از
مفسرين آيه را چنين معنا كردهاند كه :خداوند كوهها را براي داوود مسخر كرده بود ،كه هر جا او ميرود آنها نيز با او بروند و
ما گفتيم كه :كلمه" اوب" به معناي برگشتن است ،و مراد اين است كه چون داوود تسبيح ميگفت ،كوهها و مرغان با وي
هم آواز ميشدند ،نه اينكه با او به راه ميافتادند.
"يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ" -اين جمله بيان فضلي است كه خدا به داوود داد ،و در اين جمله خطابي كه به كوهها و
مرغان شده -كه به آن خطاب مسخر شدند -در جاي تسخير قرار گرفته ،و بيان ميكند :عطيهاي كه ما به داوود داديم اين
بود كه با چنين خطابي كوهها و مرغان را مسخر وي كرديم ،و اين گونه تعبير از قبيل به كار بردن سبب در جاي مسبب
است ،و معنايش اين است كه ما كوهها را مسخر او كرديم ،تا با او هم آواز شوند ،و مرغان را نيز اين آن معنايي است كه از
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تسخير جبال و طير براي داوود به دست ميآيد ،هم چنان كه آيه  12سوره ص كه در باال نقل شده نيز به آن اشاره ميكند.
"وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ" -يعني ما آهن را با همه صالبت و سختياش براي او نرم كرديم.
"أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ "...
كلمه "سابغات" جمع سابغة است ،كه به معناي زره فراخ است .و كلمه" سرد" به معناي بافتن زره است .و اينكه فرمود":
قَدِّرْ فِي السَّرْدِ -در بافتن زره تقديري بگير" معنايش اين است كه حلقههاي زره را اندازهگيري كن ،تا با هم مناسب شوند .و
جمله" ان اعمل"...
__________________________________________________
)(1ما كوهها را چنان مسخر كرديم كه شام و صبح با او تسبيح ميگفتند و نيز مرغان را كه همه نزدش جمع شده
ميخواندند .سوره ص ،آيه 12
)(2فخر رازي ،ج  ،73ص .733
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
يك نوع تفسير است براي جمله" وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ".
"وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" -معناي اين جمله في نفسه و از نظر خود جمله روشن است ،چون ميفرمايد :عمل
صالح كنيد ،كه من به آنچه ميكنيد بينا هستم ،ولي از نظر اينكه در سياقي قرار دارد كه ميخواهد فضل را بيان كند ،و
نعمتهايي كه به داوود داده بر شمارد ،از اين رو معناي امر به شكر را افاده ميكند ،گويا فرموده" ما به داوود گفتيم:
به شكرانه اين نعمتها ،تو و قومت بايد عمل صالح كنيد".
"وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ"...
يعني ما براي سليمان باد را در شعاع يك ماه راهي كه انسانها طي ميكنند مسخر كرديم ،به طوري كه مسير" غدو" يعني
از اول روز تا ظهر آن يك ماه باشد ،و مسير" رواح" يعني از ظهر تا به عصرش نيز يك ماه باشد ،و در نتيجه از صبح تا به
غروب دو ماه مسافت را طي كند.
"وَ أَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ" -كلمه" اسلنا" از مصدر اساله است كه باب افعال از سيالن به معناي جريان است ،و كلمه" قطر"
به معناي مس است .و معناي جمله اين است كه ما معدن مس را مانند آب براي او روان و جاري كرديم.
"وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ" -يعني و جمعي از طايفه جن -چون بعدا فعل جمع به آنها نسبت داده،
ميفرمايد ":يَعْمَلُونَ لَهُ" ،پس معلوم ميشود جمعي از جن بودهاند -كه نزد او و به اذن پروردگار او كار ميكردند ،چون خدا
آنها را مسخر وي كرده بود.
"وَ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا" -يعني و هر يك كه از امر ما منحرف ميشدند ،و اطاعت سليمان نميكردند "،نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ
السَّعِيرِ" از عذاب آتش به وي ميچشانديم .از ظاهر سياق بر ميآيد كه مراد از عذاب سعير عذاب آتش دنيا بوده ،نه آخرت،
و از ظاهر الفاظ آيه بر ميآيد كه :همه طوايف جن مسخر وي نبودهاند ،بلكه بعضي از جن مسخرش بودهاند.
"يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِياتٍ"...
كلمه" محاريب" جمع محراب است ،كه به معناي نمازگاه و محل عبادت است.
كلمه "تماثيل" جمع تمثال است ،كه به معناي مجسمه از هر چيز است و كلمه" جفان "جمع جفنه است ،كه به معناي
كاسه طعام است ،و كلمه" جواب -جوابي" ،جمع جابيه است ،كه به معناي حوضي است كه آب در آن جمع شود ،و كلمه"
قدور" جمع قدر است ،كه به معناي ديگ طعام است ،و" راسيات" به معناي ثابت و پا بر جا است .منظور اين است كه
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[داستان قوم" سبا" كه متنعم بودند و كفران نمودند و هالك و نابود گشتند]  .....ص 518 :

"لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمالٍ"...
مردم سبا قومي قديمي از عرب بودند ،كه در يمن زندگي ميكردند ،و نام سبا -به طوري كه گفتهاند :-نام پدر بزرگ ايشان،
سبا پسر يشحب ،پسر يعرب پسر قحطان است ،و منظور از جمله" عَنْ يَمِينٍ وَ شِمالٍ" سمت راست و چپ آبادي ايشان
است.
"كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ" -در اين جمله امر ميكند رزق پروردگارتان را از اين دو مزرعه بخوريد ،و اين كنايه است از اينكه
اين دو مزرعه از جهت حاصلخيزي تمامي اقتصاد آن مردم را اداره ميكرده ،آن گاه بعد از امر به خوردن رزق ،امر به شكر
پروردگار ميكند ،كه چنين نعمتي و رزقي مرحمت كرده ،و چنين سرزميني به آنها داده" بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ" شهري
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
پاكيزه و ماليم طبع ،و حاصلخيز ،و پروردگاري آمرزنده ،كه بسيار ميآمرزد ،و با يك گناه و دو گناه و ده گناه بنده خود را
مؤاخذه نمينمايد.
"فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ" كلمه "عرم"
به معناي سد در مقابل رودخانه است ،كه آب را حبس ميكند .بعضي «» 1ديگر گفتهاند :به معناي باران سيلزا ميباشد،
بعضي « »7ديگر به معناي ديگري گفتهاند .و كلمه" اكل" -به دو ضمه -به معناي هر ميوهاي است كه براي انسان ماكول
باشد .و كلمه" خمط" -به طوري كه گفتهاند :-به معناي هر گياهي است كه كمي تلخ مزه باشد ،و هر چه بگذرد ،تلختر
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ديگهايي كه جن براي سليمان درست ميكردهاند ،به قدري بزرگ بودهاند كه قابل نقل و انتقال نبوده ،و هر يك در جاي
خود ثابت بوده است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
"اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً "-اين جمله خطاب به سليمان ،و ساير افراد دودمان داوود است كه با سليمان بودند ،به ايشان
ميفرمايد خدا را بندگي كنند ،تا شكر او را به جاي آورده باشند ".وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ" اين جمله يا ميخواهد مقام
شاكران را باال ببرد ،و بفرمايد كساني كه خدا را همواره شكر بگويند ،اندكند تنها افراد انگشت شمار و معدودي از آنان
چنينند ،و يا ميخواهد حكم قبلي را تعليل كند ،و بفرمايد :اين كه به شما آل داوود گفتيم شكر بگزاريد ،براي اين است كه
خواستيم عده شكرگزاران زياد شوند ،چون شكرگزاران ،خيلي كم هستند پس عده آنها را زياد كنيد.
"فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلي مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ "مراد از" دَابَّةُ الْأَرْضِ" -به طوري كه در روايت
آمده -حشره معروف به موريانه است ،كه چوبها و پارچهها را ميخورد ،و مراد از" منساة" عصا است ،و اينكه فرموده ":فَلَمَّا
خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ" كلمه" خر" از خرور است ،كه به معناي به خاك
افتادن است.
از سياق استفاده ميشود كه سليمان در حالي كه تكيه به عصا داشته ،از دنيا رفته ،و كسي متوجه مردنش نشده ،و هم چنان
در حال تكيه به عصا بوده ،و از انس و جن كسي متوجه واقع مطلب نبوده ،تا آنكه خداوند موريانهاي را مامور ميكند ،تا
عصاي سليمان را بخورد ،و عصا از كمر بشكند ،و سليمان به زمين بيفتد ،آن وقت مردم متوجه شدند ،كه وي مرده است ،و
جن به دست آورد و گفت اي كاش علم غيب ميداشت ،چون اگر علم به غيب ميداشت ،تا به امروز در باره مرگ سليمان
در اشتباه نميماند ،و اين عذاب خوار كننده را بيهوده تحمل نميكرد.
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شود .و كلمه" اثل" به معناي گياه معروف طرفاء است و بعضي « »0گفتهاند شبيه طرفاء است ولي از آن بزرگتر است و بار
و ميوه ندارد ،و كلمه" سدر" هم معنايش معروف است .و دو كلمه" اثل" و" شيء" عطف بر" اكل" هستند ،نه عطف بر"
خمط".
و معناي آيه اين است كه :مردم سبا از شكر خدا و عبادت او كه بدان مامور شده بودند ،روي گردانيدند ،و ما هم كيفرشان
كرديم يعني سيل عرم را فرستاديم تا همه شهر و باغات و مزارع آن را غرق كند ،و به جاي آن دو بهشت ،دو سر زمين
بگذارد ،كه طرفاء و گياهان تلخ و بوته سدر از آن سر در آورد ".ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ" كلمه"
ذلك" اشاره به مطلبي است كه قبال ذكر كرد ،يعني فرستادن سيل و تبديل دو بهشت به دو سر زمين كذايي ،و كلمه"
ذلك" در تقدير و در محل نصب است ،تا مفعول دوم" جزيناهم "باشد ،و تقدير آن" جزيناهم ذلك" است .و به طوري كه
گفتهاند :-فرق است بين جزاء ،و مجازات ،چون مجازات تنها در شر استعمال ميشود ،ولي جزاء در خير و شر هر دو استعمال
ميشود.
و معناي آيه اين است كه ما به مردم سبا چون كافر شدند ،و از شكر ما اعراض كردند ،و يا در مقابل كفرشان اين چنين
جزاء داديم و ما جزاي بد نميدهيم ،مگر كسي را كه بسيار كفران نعمتهاي ما كند.
"وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَي الَّتِي بارَكْنا فِيها قُريً ظاهِرَةً"...
ضمير" بينهم" به مردم سبا بر ميگردد ،و سياق كالم سياق تكميل داستان ايشان
__________________________________________________
(1و  7و )0تفسير كشاف ،ج  ،0ص .323
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
است ،و جمله مورد بحث عطف است بر جمله" كانَ لِسَبَإٍ" و مراد از قرايي كه فرموده (در آن بركت نهاديم ،قراي شام است،
و مراد از اينكه فرموده :قرايي ظاهره بود ،اين است كه نزديك به هم و پشت سر هم قرار داشتند ،به طوري كه از اين قريه
آن قريه ديده ميشد.
"وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ" -يعني سير در آن قراء را به نسبتي متناسب قرار داديم ،نه مختلف ،به طوري كه نسبت مسافت بين
اولي و دومي ،برابر بود با نسبت مسافتي كه بين دومي و سومي بود" ،سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ" در اين جمله كلمه
قول در تقدير است ،و تقدير آن" قلنا سيروا  "...است ،يعني و به ايشان گفتيم كه :در اين قريهها سير كنيد ،در حالي كه
ايمن باشيد ،اگر خواستيد در روز گردش كنيد ،و اگر خواستيد در شب ،و خالصه معنا ،اين است كه آن چنان امنيت در اين
قراء برقرار كرديم ،كه سير شب و روز در آنها فرقي نداشت ،هر وقت ميخواستند ميتوانستند با آرامش خاطر به سير
بپردازند.
"فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ"...
يعني ما اين نعمتها را در اختيار آنان قرار داديم ،ميوههاي فراوان ،و نزديكي قريهها به يكديگر و امنيت راهها و آساني سير و
فراخي زندگي ،از زيادي نعمت ملول شده ،و به تنگ آمدند و گفتند :پروردگارا بين سفرهاي ما دوري بينداز ،يعني
سفرهايمان را طوالني كن ،تا مسافتهاي دور برويم ،و بار سفر دور ببنديم ،بيابانها و باديهها بپيماييم ،و اين كفران و طغياني
بود از ايشان ،همان طور كه بني اسرائيل كفران و طغيان كرده ،از من و سلوي به ستوه آمدند ،و تقاضاي سير و پياز كردند.
كوتاه سخن اينكه خداوند نعمت را بر آنان تمام كرد ،هم در سفر كه سفرهايشان را كوتاه و راههايشان را امن و نعمت را
فراوان كرد ،و هم در حضر ،و انتظار داشت كه شكر نعمتهايش را به جا آورند ،ولي آنان كفران نعمت كردند ،هم در سفر ،و
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PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

هم در حضر ،خداوند هم در عذابي كه خودشان خواستند شتاب نمود ،شهرها و ديارشان را خراب ،و جمعشان را پراكنده
ساخت.
و بنا بر اين جمله" رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا" پيشنهاد عذابي بود ،كه خود آنان كردند ،البته پيشنهاد ضمني ،چون معناي
كالمشان مستلزم همين بود كه شهرها و ديارشان ويران گرديد ".وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ" و با ارتكاب گناهان به خود ستم كردند.
"فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ" يعني ما عيني و اثري از آنان باقي نگذاشتيم ،و جز داستانها چيزي از ايشان
باقي نگذاشتيم .اسمايي شدند ،بدون مسمي ،و جز در وهم متوهم ،و خيال متخيل ،وجودي برايشان
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
نماند ،نه ديگر شهر سبايي ماند و نه قرايي و نه مردمي از آنان فقط سخني و حكايتي از ايشان به جاي ماند ،و حتي اجزاي
وجودشان را هم متفرق كرديم ،به طوري كه دو جزء از اجزاي آنان متصل به هم باقي نماند ،تكههاي خرد و كالنشان از هم
جدا شد ،و بعد از آنكه مجتمعي نيرومند و داراي شوكت بودند ،غباري شدند ،كه حتي شبحي هم از ايشان نماند ،و براي
نسلهاي بعدي ضرب المثل شدند ،كه هر موجود نابود شده و تار و پود از دست داده را به آنان تشبيه كنند ،و بگويند ":تفرقوا
أيادي سبا -آن چنان متالشي شدند كه نعمت و قدرهاي مردم شهر سبا شد".
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" -يعني در اين داستانها كه از قوم سبا نقل كرديم ،اندرزها و آيتها است ،براي هر
كسي كه در راه خدا صبر بسيار داشته باشد ،و شكرش در برابر نعمتهاي بي شمار خدا نيز زياد باشد ،و از شنيدن و خواندن
اين آيات استدالل كند بر اينكه بر انسان واجب است كه پروردگار خود را از در شكر عبادت كند ،و نيز بر اينكه در ما وراي
اين زندگي ،روز بعثي هست ،كه در آن روز زنده ميشود و به خاطر اعمالش مجازات ميشود.
"وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" يعني ابليس آرزو و پندار خود را در باره آنان محقق كرد و
به كرسي نشاند ،و يا معنايش اين است كه شيطان ظني و پنداري كه در باره آنان داشت ،محقق يافت ،چون شيطان در باره
تمامي ابناي بشر اين آرزو و اين پندار را دارد كه همگي آنان را گمراه كند ،چون خودش گفته ":لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ -همه
ايشان را گمراه ميكنم" ،و نيز گفته" وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ" و باز وعده داد كه" وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ -و اكثر آنان از شكرگزاران
نباشند "".فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" اين جمله بيان همان صدق ظن است.
و از اينجا معلوم ميشود كه ضمير جمع در كلمه" عليهم" ،در اين جمله ،و همچنين در آيه بعدي ،به عموم مردم بر
ميگردد ،نه تنها به قوم سبا ،هر چند كه آيه شريفه به خصوص آنان منطبق است.
"وَ ما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ" از ظاهر سياق بر ميآيد كه مراد از اين
آيه اين است كه شيطان ايشان را مجبور به گمراهي نكرد ،كه به اجبار او را پيروي كنند تا در نتيجه معذور باشند ،بلكه خود
آنان به سوء اختيارشان شيطان را پيروي كردند ،و اين خودشان بودند كه پيروي او را اختيار نموده ،او هم
ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
بر آنان مسلط گرديد ،نه اينكه اول او بر ايشان مسلط شده ،و آنان به حكم اجبار پيرويش كرده باشند .هم چنان كه در جاي
ديگر فرموده ":إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ" « »1و نيز از ابليس حكايت كرده كه در
قيامت ميگويد ":وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَال تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ" «».7
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بحث روايتي [ (روايتي در باره مواهب خداوند به داود و سليمان (عليه السالم) و داستان قوم سبا)]  .....ص 553 :

در كتاب كمال الدين به سند خود از هشام بن سالم ،از امام صادق (ع) روايت كرده ،كه در ضمن حديثي كه راجع به داستان
داوود (ع) است ،فرموده:
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و منشا پيرويشان از شيطان شكي است كه در باره مساله آخرت دارند ،و آثارش كه همان پيروي شيطان است ظاهر ميشود.
پس اينكه خداي تعالي به ابليس اجازه داد تا به اين مقدار ،يعني به مقداري كه پاي جبر در كار نيايد ،بر ابناي بشر مسلط
شود ،براي همين بود كه اهل شك از اهل ايمان متمايز و جدا شوند ،و معلومشان شود چه كسي به روز جزا ايمان دارد ،و
چه كسي ندارد ،و اين باعث سلب مسئوليتشان در پيروي شيطان نميشود ،چون اگر پيروي كردند به اختيار خود كردند ،نه
به اجبار كسي.
پس اينكه كلمه" من" بر سر سلطان آورد ،و فرمود ":وَ ما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ" براي اين است كه تمامي سلطانها را
سلب كند ".إِلَّا لِنَعْلَمَ" منظور از اين علم ،رفع جهل نيست ،كه بگويي در خدا محال است ،بلكه منظور متمايز كردن است و
معنايش اين است كه ":اين كار را كرديم تا فالن و بهمان را از هم جدا كنيم" ".إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها
فِي شَكٍّ "-شاهد اين كه گفتيم جمله" نعلم" به معناي" تمييز" است ،كلمه" ممن -از كسي كه" ميباشد ،چون اگر"
نعلم" به معناي علم متعارف بود ،احتياج به اين كلمه نبود ،و چون آورده معنايش اين است كه ":مگر آنكه مشخص و جدا
كنيم ،كسي را كه ايمان به آخرت دارد ،از كسي كه از آن در شك است".
و اين جمله استثناء از سلطان ابليس بر بندگان ،و پيروي اختياري آنان از وي است ،ميفرمايد ":ابليس بر بندگان سلطنت
نداشته ،مگر سلطنت از طريق پيروي اختياري" ،چيزي كه هست ،مستثني يعني (سلطنت از طريق پيروي اختياري) از جمله
برداشته شده ،و در جايش غرض حاصل از آن نهاده شده ،و آن" تمييز فالن از بهمان است".
و اگر در آيه مورد بحث ايمان و شك هر دو مقيد به قيد آخرت شده ،براي اين است
__________________________________________________
)(1بندگان من مجبور و محكوم تو نيستند ،كه تو بر آنان مسلط شوي مگر آنهايي كه خودشان بخواهند در ضاللت پيرويت
كنند .سوره حجر ،آيه .37
)(2به من چه كه شما جهنمي شديد ،من كه بر شما مسلط نبودم ،كه مجبورتان كنم به گمراهي ،تقصير من جز اين نبود
كه من شما را دعوت كردم ،و شما به اختيار خود دعوتم را استجابت كرديد ،پس مرا مالمت مكنيد ،در عوض خود را مالمت
كنيد .سوره ابراهيم ،آيه .77
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
كه تنها جلوگير آدمي از نافرماني خدا ،و تنها وادارندهاش به اطاعت او ،ايمان به آخرت است ،نه ايمان به خدا و رسول جداي
از ايمان به آخرت ،هم چنان كه خود خداي سبحان در جاي ديگر فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ
شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ" «».1
"وَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ" -يعني خدا در باره هر چيزي علمي دارد كه معلومش به خاطر فراموشي و يا سهو و يا غير
ذلك از دستش نميرود ،و فوت نميشود ،و اين تحذير و تهديدي است از كفران و معصيت ،و انذاري است براي اهل كفر و
معصيت.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

داوود روزي از خانه بيرون شد تا زبور بخواند ،و آن جناب هر وقت زبور ميخواند هيچ كوهي و سنگي و مرغي نميماند ،مگر
آنكه او را پاسخ ميگفت ،و گفته او را دو باره تكرار ميكرد «».7
و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه" أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ" روايت كرده كه امام فرموده معنايش اين است كه به داوود گفتيم:
زره بافي كن ".وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ" فرموده :يعني ميخها (سيمها) ي آن را به يك اندازه ببر (تا وقتي حلقهاش ميكني حلقهها
هم قد باشند) "،وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ "فرمود :باد ،تخت سليمان را حمل ميكرد ،و آن را صبح تا
مسافت يك ماه راه ميبرد ،و عصر نيز تا مسافت يك ماه «».0
و در كافي به سند خود از داوود بن حصين ،و نيز از ابان بن عثمان ،از فضل ابي العباس روايت كرده كه گفت :به ابي جعفر
عرض كردم :منظور از تمثال در آيه" يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ" چيست؟ آيا مجسمه زنان
و مردان است؟
فرمود :نه ،منظور تماثيل مردان و زنان نيست ،بلكه تمثال درخت و امثال آن است «».3
و در همان كتاب از بعضي از علماي شيعه آمده كه او بدون ذكر سند از هشام بن
__________________________________________________
)(1كساني كه مردم را از راه خدا گمراه ميسازند ،عذاب شديدي دارند ،به خاطر اينكه روز حساب را فراموش كردند .سوره
ص ،آيه .73
)(2كمال الدين ،ج  ،7ص  ،373ح .3
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .122
)(4فروع كافي ،ج  ،3ص  ،323ح . [.....]0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
حكم روايت كرده ،كه گفت :حضرت ابو الحسن موسي بن جعفر (ع) به من فرمود:
اي هشام! خداوند اقليت بشر را مدح كرده ،كه فرموده ":وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ" «».1
مؤلف :اين معنا در عدهاي روايات ديگر نيز آمده ،و با يكي از دو معنايي كه در تفسير آيه گفته شد منطبق است.
و در كتاب علل به سند خود از حضرت ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :سليمان بن داوود به جن دستور داد تا قبهاي از
شيشه برايش بسازند ،روزي در بيني كه در آن قبه تكيه به عصاي خود داده بود ،و به لشكر جن خود تماشا ميكرد ،كه
چطور او را نگاه ميكنند ،كه ناگهان نظرش از لشكريان به سويي ديگر افتاد ،مردي را ديد كه در قبه اوست ،پرسيد :تو
كيستي؟ گفت :من آنم كه نه رشوه ميپذيرم ،و نه از ملوك پروايي دارم ،من ملك الموتم ،پس او را قبض روح كرد ،در
حالي كه هم چنان سر پا ايستاده ،و تكيه به عصاي خود داشت ،و جن او را تماشا ميكردند.
آن گاه فرمود :يك سال تمام براي او كار كردند ،به گمان اينكه او زنده است ،تا آنكه خداي عز و جل حشره موريانه را مامور
كرد ،تا عصاي او را خورد ،همين كه سليمان به زمين افتاد ،آن وقت جن فهميدند كه اگر غيب ميدانستند ،يك سال تمام
بيهوده در عذابي خوار كننده نميماندند( ،تا آخر حديث) «».7
مؤلف :در اينكه بعد از مرگ يك سال تكيه به عصا باقي ماند ،روايات ديگري از شيعه و سني آمده است.
و در مجمع البيان در حديثي از فروة بن مسيك آمده ،كه گفت :از رسول خدا (ص )پرسيدم :سبا مرد بوده يا زن؟ فرمود
مردي از عرب بود كه ده فرزند داشت ،كه شش تن از آنان تيامن كردند( ،يعني در يمن سكونت نمودند) ،و چهار تن ديگر
تشاوم كردند( ،يعني در سرزمين شام منزل گزيدند) ،اما آن شش نفر كه در يمن منزل كردند ،ازد ،كنده ،مذحج ،اشعرون،
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[سوره سبإ ( :)31آيات  88تا  ..... ]31ص 551 :
اشاره

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ وَ ما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَ ُه
مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ( )77وَ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِالَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ( )70قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلي هُديً أَوْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ ( )73قُلْ ال
تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَ ال نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( )73قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ()73
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انمار ،و حمير بودند ،در اين جا مردي پرسيد انمار چيست؟
فرمود :قومي بودند كه خثعم و بجيله از ايشاناند ،و اما آن چهارتني كه در شام منزل گزيدند ،عامله ،خدام ،لخم ،و غسان
بودند «».0
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از عدهاي از صاحبان جوامع و سنن از آن جناب
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص  ،13س .11
)(2علل الشرائع ،ص  ،20ح  ،7باب .23
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .023
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
روايت كرده «».1
و در كافي به سند خود از سدير روايت كرده كه گفت :مردي از امام صادق (ع) از اين كالم خداي عز و جل پرسيد كه
ميفرمايد ":فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  "...حضرتش در پاسخ فرمود :اينان قومي بودند كه آباديهايي پشت
سر هم داشتند ،به طوري كه از اين آبادي ،آن آبادي را ميديدند ،نهرهاي روان ،و اموال فراوان داشتند ،و نعمتهاي خداي
عز و جل را كفران نموده ،عافيتي كه خدا به ايشان داده بود تغيير دادند ،خدا هم نعمتهاي خود را تغيير داد ،چون خدا
نعمتي را كه به قومي ميدهد تغيير نميدهد ،تا آنكه خود آن قوم وضع خود را تغيير دهند ،پس سيل عرم را به سويشان
سرازير كرد ،و آباديهايشان را از هم پاشاند ،و ديارشان را ويران ساخت ،و اموالشان را از بين برد ،و باغاتي را كه داشتند به دو
سرزمين مبدل كرد ،كه جز خوردنيهاي تلخ ،و بوتههاي اثل ،و مختصري سدر ،چيزي نداشت ،آن گاه خداي تعالي فرمود":
ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ" «».7
مؤلف :در عدهاي روايات وارد شده كه آن قريهها كه خدا بركت در آنها نهاده ،اهل بيت رسول خدايند (ص) و آن قريهها كه
پشت سر هم قرار دارند ،واسطههاي بين اهل بيت و مردمند ،يعني علمايي كه احاديث اهل بيت و غير از ايشان را در سينه
خود حمل ميكنند ،و اين روايات متعرض باطن قرآن است ،نه تفسير آن.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،3ص .701
)(2كافي ،ج  ،2ص  ،070ح .323
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
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قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَالَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( )72وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )72وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )72قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ ال تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَ ال
تَسْتَقْدِمُونَ )(30
ترجمه آيات  .....ص 551 :

بيان آيات [ابطال الوهيت آلهه مشركين با استدالل به اينكه آنها دعاي كسي را اجابت ميكنند]  .....ص 557 :
اشاره

اين آيات بيانگر مساله توحيد است ،و پيرامون آن احتجاج ميكند.
"قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ"...
رسول گرامي خود (ص) را امر ميكند :باز بر ابطال الوهيت آلهه آنان احتجاج و استدالل كند .به اينكه اينها قدرت ندارند
دعاي كسي را مستجاب كنند ،و بنا بر اين معناي جمله" قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ "اين است كه به ايشان بگو:
آن خداياني را كه پنداشتهايد به جاي خدا معبود شمايند ،بخوانيد .و بنا بر اين ،دو مفعول كلمه" زعمتم" حذف شده ،چون
سياق بر آن دو داللت داشته( ،و تقدير آن پنداشتيد آنها را كه معبود ميباشند) و منظور از خواندن آنها حاجت خواستن از آنها
است.
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بگو :آن خدايان را كه به جاي خدا معبود خود پنداشتهايد بخوانيد( ،آن وقت خواهيد ديد كه) مالك حتي يك ذره در همه
آسمانها و زمين نيستند ،و در هيچ چيز شريك خدا نبوده ،و احدي از آنها پشتيبان وي نيستند ().77
و نزد خدا شفاعت سودي ندارد ،مگر از كسي كه به وي اجازه آن داده شود ،تا آنكه فزع از دلهايشان زايل شود ،آن وقت
ميپرسند :پروردگار شما چه گفت؟ ميگويند :حق گفت ،و او بلند مرتبه و واالست ().70
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
بگو :چه كسي شما را از آسمانها و زمين روزي ميدهد؟ و خودت پاسخ بده :خدا ،و بگو :من و يا شما بر طريق هدايت و يا
در ضاللتي آشكاريم ().73
بگو :اگر ما مجرم باشيم شما مسئول جرم ما نيستيد ،و اگر شما مجرم باشيد ،ما از آنچه شما ميكنيد بازخواست نميشويم
().73
بگو :پروردگار ما بين ما و شما جمع نموده ،سپس به حق در بين ما داوري ميكند ،و او جدا كننده حق و باطل به دانايي
است ().73
بگو به من نشان دهيد آن خدايان موهومي كه به خدا ملحق كرده و شركاي او پنداشتيد ،ابدا ،نميتوانيد نشان دهيد ،بلكه
خدا عزيز و حكيم است ().72
ما تو را نفرستاديم مگر براي اينكه از خطا و گناه بازشان داري ،و نيز نويدبخش و بيمرسان باشي ،و ليكن بيشتر مردم
نميدانند ().72
و ميگويند :اين وعده چه وقت است اگر راست ميگوييد؟ ().72
بگو ميعاد شما روزي معين است ،كه نه ساعتي آن را ميتوانيد تاخير بيندازيد ،و نه جلو ().03
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[توضيح معناي اينكه فرمود ":وَ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ"]  .....ص 552 :

"وَ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ "مشركين در باره آلهه خود قائل به شفاعت بودند ،هم چنان كه خداي تعالي
عقيده آنان را در آيه" هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ" « »1حكايت نموده است ،و منظورشان از شفاعت ،شفاعت در روز قيامت كه
قرآن آن را اثبات كرده ،نبوده ،چون به طور كلي مشرك اعتقاد به قيامت ندارد ،بلكه مراد آنان شفاعت آلهه در دنيا بوده ،كه
براي بر آورده شدن حوائج دنيايي ،پرستندگان خود را نزد خدا شفاعت ميكردند ،و به اين وسيله سعادت دنيايي آنان را
تامين ،و اصالح امورشان ميكردند.
آيه شريفه اين را نيز باطل نموده ،ميفرمايد :آلهه ،مخلوق و مملوك خدايند .آن هم مملوك از هر جهت .پس از پيش خود
مالك شفاعتي نيستند ،و چنين نيست كه در اين اثر مستقل از خدا باشند ،مگر آنكه خدا چنين اجازهاي به آنها داده باشد ،و
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و جمله" ال يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ" در جاي جواب قرار گرفته ،گويا شخصي پرسيده :اگر
مشركين خدايان خود را بخوانند ،چه ميشود؟ فرموده :هيچ حاجتي از ايشان را استجابت نميكنند ،چون مالك حتي سنگيني
و وزن يك ذره در همه ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
آسمانها و زمين نيستند ،و اگر مالك بودند ،به همان مقدار ميتوانستند استجابت كنند ،و ربوبيت و الوهيت تمام نميشود،
مگر به مالك بودن رب و اله حوائج آدمي را ،بايد خود معبود و اله مالك حاجت آدمي باشد ،تا آن را به آدمي بدهد ،و تمليك
آدمي كند ،و به آدمي انعام كند ،و در مقابل مستحق عبادت و شكر نعمت شود ،و آدمي او را عبادت كند ،تا اداي شكرش
كرده باشد ،و اما وقتي مالك كوچكترين حاجت آدمي نباشد ،پس نه رب ميتواند باشد ،و نه اله.
"وَ ما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ" -ملكي كه در جمله قبلي نفي شد ،و فرمود ":بتها مالك چيزي نيستند" ،ملك مطلق است،
كه بر همه موجودات منبسط و گسترده است ،و ملكي كه در جمله مورد بحث نفي شده ملك محدود و جزئي است ،كه
گسترده بر بعضي موجودات است ،نه ملك كلي ،كه به دو قسم مشاع و مفروز تقسيم ميشود.
و ليكن مشركين ،عالم را ملك مشترك و مشاع بين خدا و ارباب خود نميدانستند ،بلكه ميگفتند :ملك هر ناحيه عالم مال
يكي از خدايان است ،و اما خداي سبحان مالك مالكها ،و رب ارباب و آلهه است.
بنا بر اين واجب ميشود كه اين آلهه كه از نظر آنان مالك همه عالمند ،بتوانند دعاي دعا كننده خود را مستجاب كنند ،و از
اينكه ميبينيم مستجاب نميكنند ،پس ميفهميم كه مالك نيستند ،و در نتيجه ربوبيت و الوهيتي هم ندارند.
"وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ" -به حكم جمله قبلي آلهه در آسمانها و زمين شركتي با خدا نداشتند ،و به حكم اين جمله ،خدا از
بين اين آلهه ،ياور و معيني ندارد ،چون هيچ موردي فرض نميشود كه خدا خودش به تنهايي از اداره آن عاجز بماند ،و از
همه آلهه يا از بعضي از آنها كمك و ياري بخواهد ،چون اگر آلهه به اين مقدار هم در عالم مؤثر بودند ،كه خدا را در تدبير
ياري كنند ،باز ميتوانستند دعاي دعا كننده خود را در اموري كه ياورند مستجاب كنند ،و چون ميبينيم به هيچ وجه
نميتوانند دعاي خواننده خود را مستجاب كنند ،ميفهميم كه نه تنها مالك نيستند ،بلكه كمك كار خدا هم نيستند.
پس از آنچه تا كنون گفته شد معلوم شد كه :احتجاج آيه بر نفي مالك از راه مستجاب نكردن دعاي دعا كنندگان در همه
صورتهاي سه گانه جريان دارد ،يعني صورتي كه آلهه خود مالك آسمانها و زمين باشند ،و ملكشان مطلق باشد ،و صورتي كه
در مالكيت آسمانها و زمين با خدا شريك باشند ،يعني ملكشان مطلق نباشد ،و صورتي كه اصال مالك نباشند ،ولي ظهير و
ياور خدا باشند .مشرك در باره آلهه خود هر يك از اين سه صورت را قائل باشد ،آيه شريفه آن را ابطال ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
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[تفسير آيه ":حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ  "...كه تذلل و خشيت مالئكه در مقابل خداوند را حكايت ميكند و از آن ،اختالف مراتب مالئكه استفاده ميشود]  .....ص 511 :

"حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" كلمه" فزع" ماضي مجهول از تفزيع است ،و
تفزيع به معناي از بين بردن فزع ،و وحشت از دلهاست ،و ضميرهاي جمع كه در آيه است -به طوري كه از سياق بر
ميآيد -به شفعاء ،يعني مالئكه بر ميگردد.
و الزمه جمله" حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ" -با در نظر داشتن اينكه نتيجه و غايت است -اين است كه :چيزي در بين باشد
كه غايت و آخرش تفزيع قلوب و راحت شدن دلها باشد ،و آن اين است كه دلها دچار فزع و اضطرابي ممتد ،در انتظار امر
خداي سبحان باشد ،تا وقتي كه با صدور امر خدا فزع دلها تمام شود.
بنا بر اين آيه مورد بحث در معناي آيه" وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ  ...وَ الْمَالئِكَةُ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما
يُؤْمَرُونَ" «» 0خواهد بود ،چون هم آيه مورد بحث و هم آيه سوره نحل هر دو براي مالئكه اثبات ترس و فزع ميكنند.
و فزع به معناي تاثر و انقباض دل از ترس است ،و مراد از سجده شان ،سجده تذلل و ترسي است كه از پروردگار و ما فوق
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چنين قدرتي را تمليك آنها كرده باشد .پس اصل شفاعت آلهه به فرضي هم كه شفاعت داشته باشند با اذن خدا است.
"إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ" -احتمال دارد حرف" الم" در كلمه" لمن" الم ملك باشد ،و مراد از" لِمَنْ أَذِنَ لَهُ" مالئكه باشد ،و
معني اين باشد كه :شفاعت فايدهاي ندارد ،مگر آنكه خداوند شفاعت را به شافع داده باشد ،و به اذن او شفاعت كند .احتمال
هم دارد الم مزبور الم تعليل باشد ،و آن وقت مراد از" لِمَنْ أَذِنَ لَهُ" صاحب حاجت بوده ،و معنا چنين باشد:
"شفاعت سودي نميدهد ،مگر براي آن صاحب حاجتي كه خدا به شافع اجازه شفاعت در كار آنان داده باشد" .در تفسير
كشاف گفته :اين احتمال يعني احتمال دوم وجه لطيفي است ،و آيه را بايد همين طور معنا كرد «».7
از نظر ما نيز همين احتمال متعين است ،براي اينكه مالئكه -به طوري كه از كالم خداي تعالي بر ميآيد -واسطههايي
هستند براي انفاذ و اجراي اوامر الهي ،چون ميفرمايد ":ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" « »0و نيز ميفرمايد":
جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ" « »3و وساطت نامبرده خود نوعي از شفاعت است ،كه بيانش در جلد اول اين كتاب
گذشت.
__________________________________________________
)(1اينها شفيعان مايند نزد خدا .سوره يونس ،آيه .12
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .323
)(3از خدا در سخن پيشي نميگيرند و به امر او عمل ميكنند .سوره انبياء ،آيه .72
)(4خدا مالئكه را رسوالن بالدار خود كرد .سوره فاطر ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
و بنا بر اين مالئكه همهشان شفيع هستند ،اما نه در هر امري ،و براي هر كسي ،بلكه در اموري كه خدا اجازه داده باشد ،و
براي كساني كه باز خدا اجازه داده باشد ،بنا بر اين اگر در آيه مورد بحث شفاعت را جز در صورت اذن نفي كرده ،اين نفي،
با شفاعت صاحبان حاجت مناسب است ،نه با شفيعان چون گفتيم شفيعان هميشه شفيع هستند ،و هيچ وقت خالي از
شفاعت نيستند ،اين صاحبان حاجتند كه گاهي شفيعان اجازه شفاعت در حاجت آنان پيدا ميكنند ،و گاهي پيدا نميكنند،
پس آيه مورد بحث در معناي آيه" وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي" « »1است ،نه در معناي آيه ":ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
إِذْنِهِ" «».7
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خود دارند.
از همين جا روشن ميشود ،كه مراد از فزع مالئكه ،و برطرف شدن آن از ايشان ،تذلل و احساس حقارتي است كه دلهايشان
را پر كرده ،چون كه خود را اسباب و شفعاء ،و وسيله اجراي امر الهي ميدانند ،و همواره دل واپسي اين را دارند كه اوامر
الهي بر طبق آنچه صادر شده ،و خواسته ،عملي بشود ،و بر طرف شدن فزع مالئكه به اين است كه اوامر الهي را تحويل
گرفته ،و مشغول انجام آن بشوند ،به طوري كه از سراپاي وجودشان چيزي جز انجام امر خدا
__________________________________________________
)(1شفاعت نميكنند مگر كساني را كه خدا بخواهد .سوره انبياء ،آيه .72
)(2هيچ شفيعي نيست ،مگر بعد از آنكه او اجازه داده باشد .سوره يونس ،آيه .0
)(3سوره نحل ،آيه  33و 33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
ظهور نكند ،و بين خدا و انجام خواستههايش ،چيزي جز امرش واسطه نشده باشد( ،دقت بفرماييد).
و اگر فزع و تفزيع را به دلهاي آنان نسبت داده ،براي اين است كه داللت كند بر اينكه آن چنان از خود بي خود ،و از هر
چيز ديگري منصرف هستند ،كه غير از پروردگارشان به هيچ چيز ديگر توجه ندارند ،و اين بي توجهي هم چنان ادامه دارد،
تا وقتي كه فزع دلشان به امر الهي برطرف شود ،كه البته بدون درنگ و بالفاصله برطرف ميشود ،و تخلفپذير هم نيست،
چون امر الهي تعطيل و تاخير نميپذيرد ،هم چنان كه فرموده ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »1پس
نظر به اين معنا از آيه شريفه استفاده ميشود ،كه مالئكه هم چنان در فزع هستند ،تا با صدور امر الهي فزعشان زايل شود.
"قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ" -اين جمله داللت دارد بر اينكه مالئكه طوائفي مختلف و بسيارند ،كه بعضي از بعضي
ديگر از امر الهي بعد از صدور آن و بعد از آنكه فزع از دلهاي پرسش كنندگان زايل شده باشد ،ميپرسند كه چه فرموده .و
اگر طوائف مختلف نبوده باشند بعد از صدور امر الهي ،و زايل شدن فزع از دلها ،بايد همه آن امر را فهميده باشند ،نه اينكه
طايفهاي از طائفه ديگر بپرسد ،كه خداي تعالي چه فرمود؟
از اين جا معلوم ميشود كه زايل شدن فزع از دلها ،و نزول امر الهي ،نسبت به بعضي جلوتر انجام ميشود ،تا بعضي ديگر ،و
به همين جهت است آنهايي كه بعدا آرامش قلبي پيدا ميكنند ،از آنهايي كه قبال آرامش پيدا كردهاند ،ميپرسند :امر الهي
چه بود ،چون طبق قاعده بايد مسئول قبل از سائل اطالع پيدا كرده باشد.
پس معلوم ميشود همان طور كه گفتيم مالئكه مراتب مختلف ،و مقامات متفاوتي دارند ،بعضي ما فوق بعضي ديگرند ،آنها
كه در مرتبه پايينترند ،امر الهي را از آنها كه عاليترند دريافت ميكنند ،البته بدون فاصله ،و بدون تخلف ،و اين خود اطاعت
طبقه پايين از طبقه باال است ،هم چنان كه از دقت در آيه" وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ" « ،»7و آيه" ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي
الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ" «» 0كه در وصف روح االمين است ،اين اختالف مراتب
__________________________________________________
)(1سوره يس ،آيه .27
)(2هيچ يك از ما نيست مگر آنكه مقامي معلوم دارد .سوره صافات ،آيه . [.....]133
)(3نيرومندي كه نزد عرش مقام دارد ،و سايرين از او اطاعت ميكنند ،و او خود امين است .سوره تكوير ،آيه  73و .71
ترجمه الميزان ،ج ،13ص337 :
استفاده ميشود.
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[اقوال ديگر در تفسير و بيان مراد اين آيه شريفه]  .....ص 513 :

اول « »1اينكه ضمير در" قلوبهم" و در" قالوا" ي دومي به مشركين بر ميگردد ،نه به مالئكه ،و ضمير" قالوا" ي اول ،به
مالئكه بر گردد ،و معنا چنين باشد :تا آنكه فزع از قلوب مشركين زايل شود ،آن وقت مالئكه به ايشان ميگويند:
پروردگارتان چه گفت؟ مشركين در پاسخ به مالئكه ميگويند :هر چه گفت حق بود ،و خالصه اعتراف ميكنند كه اوامر خدا
در دنيا همه حق بود ،و ما به ناحق آن را انكار ميكرديم.
دوم « »7اينكه ضمير در" قلوبهم" به مالئكه برگردد ،و مراد اين باشد كه :مالئكه موكل بر اعمال بندگان ،وقتي اعمال را
به آسمان ميبرند ،غوغا و سر و صدايي دارند ،مالئكه ديگر دچار فزع ميشوند ،كه نكند قيامت به پا شده ،از شدت فزع به
سجده ميافتند ،تا آنكه فزع از دلهايشان زايل شود ،و بفهمند كه قيامت قيام نكرده ،آن وقت از آورندگان اعمال ميپرسند:
پروردگارتان چه گفت؟ ميگويند :حق گفت.
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پس در بين مالئكه ،بعضي مطاعند ،و بعضي مطيعند ،البته اطاعت ما فوق اطاعت خداي سبحان است ،چون ما فوق ايشان
شاني و وظيفهاي جز رساندن امر الهي به مطيع و ما دون خود ندارد ،پس اطاعت ما دون از ما فوق ،در حقيقت همان
اطاعت خدا است.
ممكن است اين اختالف مراتب از توصيف قول ،به حق نيز استفاده شود ،چون ميپرسند ":پروردگار شما چه گفت؟
ميگويند حق گفت" يعني چيزي گفت كه ثابت است ،و براي بطالن و تبديل راهي به سوي آن نيست.
و چقدر لطيف است ختم شدن آيه به جمله" وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" ،چون ميرساند كه مالئكه مكرمين ،و آنهايي كه ما فوق
ساير مالئكه هستند ،جز تلقي و دريافت سخن حق از خدا ،و امتثال و اطاعت وي ،كاري و پستي ندارند ،زيرا هر چند ما فوق
ديگرانند ،اما آن ما فوقي كه خود اين مالئكه نيز ما دون اويند ،و آن كبيري كه همه چيز در برابرش صغير است ،تنها و تنها
خدا است.
پس از آيه كريمه مورد بحث ،اين معنا به دست آمد كه :مالئكه در دلهايشان دچار پريشاني و فزعند ،و در ذاتشان آن چنان
تذلل و خضوع هست ،كه جز از پروردگارشان از هر چيز ديگر در غفلتند ،تنها يادي كه در دلهاي آنان است ،ياد خدا است ،و
تنها كاري كه ميكنند ،پروانهوار چرخيدن در پيرامون ساحت عظمت و كبريايي اوست و تنها انتظاري كه دارند ،صدور اوامر
الهي است ،و اين فزع دلهايشان هم چنان هست ،تا اينكه با صدور امري از ناحيه خدا ،فزع دلهايشان زايل شود ،و نيز اين
معنا به دست آمد كه :مالئكه طوائف مختلف ،و داراي مقامات متفاوت هستند ،بعضي باالتر ،و بعضي پايينترند ،و هر
طبقهاي واسطه رساندن امر خدا به ما دون خويش است.
پس مالئكه با اينكه شفعاء و اسبابي هستند كه هر يك وساطت بين دو طبقه ما فوق و ما دون را دارند ،در عين حال
شفاعت و وساطت در هيچ حادثي از حوادث خلق و تدبير نميكنند ،مگر به اذن خاص از پروردگارشان نخست امر نازل از
پروردگارشان را دريافت ميكنند ،و سپس آن حادث را پديد ميآورند ،نه اينكه خود در امري از امور ،و حادثي از حوادث
مستقل از پروردگارشان باشند ،و يا استبداد در رأي داشته باشند ،و كسي كه وضعش چنين باشد ،جز اطاعت پروردگارش
چيزي ديگر نميداند ،و نميفهمد ،آن وقت چگونه خودش ربي و معبودي مستقل ميشود؟! چطور ممكن است عطاء و منعي
به دلخواه خود داشته باشد؟ !
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
در تفسير اين آيه اقوال ديگري نيز هست.
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[احتجاج ديگري عليه مشركين با پرسش از خود مشركين در باره روزي دهنده آنان]  .....ص 511 :

"قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ"...
اين آيه احتجاج ديگري است عليه مشركين ،از ناحيه رزق ،كه مالك عمده بتپرستي ايشان است ،چون مشركين در
پرستش بت ،اين مستمسك را براي خود درست كرده بودند ،كه پرستش بت ،مايه خوشنودي آلهه است ،و وقتي از ما راضي
شدند ،رزق ما را توسعه ميدهند ،و در نتيجه سعادتمند ميشويم ،لذا رسول گرامي خود را دستور ميدهد از ايشان بپرسد :چه
كسي از آسمان و زمين رزق ايشان را فراهم ميكند؟ و خودش از اين سؤال پاسخ دهد :خداي سبحان رزق ميدهد ،چون
رزق خودش مخلوقي از مخلوقات خدا است ،و در نظر خود مشركين هم جز خدا كسي خالق نيست ،چيزي كه هست
مشركين از اعتراف به اين معتقد خود استنكاف ميورزيدند ،با اينكه در دل به آن ايمان داشتند ،به همين جهت بود كه
خداي سبحان دستور داد رسول خدا (ص) از طرف ايشان پاسخ دهد .پس فرمود ":قُلِ اللَّهُ -بگو خدا".
"وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلي هُديً أَوْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" -اين جمله تتمه كالمي است كه رسول خدا (ص) مامور شده بعد از القاي
حجت و وضوح حق در مساله الوهيت آن را با مشركين در ميان بگذارد ،و اساس اين كالم مبني بر انصاف خواستن از خصم
است ،و مفادش اين است كه هر سخني و اعتقادي يكي از دو حال را ممكن است داشته باشد :يا هدايت باشد و يا ضاللت،
و ديگر شق سوم ندارد ،نه نفيا ،و نه اثباتا ،نه ممكن است سخني هيچ يك از آن دو نباشد ،و نه ممكن است هر دو باشد .و
ما و شما كه دو اعتقاد مختلف داريم ،ممكن نيست هر دوي ما در هدايت ،و يا هر دو در ضاللت باشيم ،و ناچار يكي از ما
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سوم »«3اينكه خداي تعالي وقتي رسول گرامي خود (ص) را بعد از فترت تا زمان مسيح مبعوث كرد ،جبرئيل را براي
آوردن وحي نازل كرد ،و اين اولين بار بود كه بعد از چند صد سال گذشتن از زمان مسيح (ع) جبرئيل به زمين نازل ميشد،
لذا مالئكه خيال كردند كه مقدمات قيام قيامت فرا رسيده ،دچار فزع شدند ،ناگزير جبرئيل به هر آسماني كه ميرسيد ،با
گزارش آنچه واقع شده ،فزع از دلهاي مالئكه زايل ميكرد ،و مالئكه آن آسمان سرها بلند كرده ،به يكديگر ميگفتند:
پروردگارتان چه امري پديد آورده ،ميگفتند:
حق ،يعني وحي.
چهارم »«4اينكه ضمير مزبور به مالئكه برگردد ،و مراد اين باشد ،كه :خداي سبحان وقتي به بعضي از مالئكه وحي
ميفرستاد ،آن ملك از شنيدن وحي دچار فزع ميشد ،و بي اختيار فرياد ميكرد ،و از عظمت آن آيت به سجده ميافتاد ،و
چون فزع از دلها ميرفت ،مالئكه از اين ملك ميپرسيدند :خدا چه چيز وحي كرده؟ ميگفت حق را وحي كرده ،و يا از
يكديگر ميپرسيدند :خدا چه وحي كرده ،و ميفهميدند آنچه وحي كرده مربوط به انسانها ،و ساكنان زمين است ،و مربوط به
ايشان نيست.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،77ص .102
(2و )0روح المعاني ،ج  ،77ص .102
)(4روح المعاني ،ج  ،77ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
ولي خواننده عزيز بعد از تدبر و دقت در آيه شريفه ،و بياني كه ما در تفسير آن گفتيم ،به خوبي به ضعف اين اقوال متوجه
ميشود .و ميداند كه هيچ يك از آنها هر چند كه در جاي خود صحيح باشد ،نميتواند تفسير آيه باشد.
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سخنش هدايت ،و از ديگري ضاللت است ،حاال يا سخن و اعتقاد ما هدايت ،و از شما ضاللت است ،و يا بعكس ،از شما
هدايت و از ما ضاللت است ،حاال خودتان با نظر انصاف بنگريد ،آيا اين حجتي كه من عليه شما اقامه كردم حق است؟ يا
حجت شما ،آن وقت خودتان گمراه را از راه يافته تشخيص دهيد ،و اذعان كنيد كدام يك از ما محق و كدام مبطليم.
در اينجا سؤالي است ،و آن اين است كه چرا در دو جمله" علي هدي" و" في ضالل" تعبير مختلف شد ،در اولي با كلمه"
علي" ،و در دومي كلمه" في" آمد ،با اينكه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
ميتوانست در هر دو بفرمايد ":لعلي هدي او علي ضالل"؟ بعضي « »1در پاسخ اين سؤال گفتهاند :اختالف تعبير براي
اشاره به اين نكته بوده كه مهتدي و راه يافته مثل كسي ميماند كه بر باالي مناره قرار دارد ،و راه و پايانش را ميبيند ،و
ميبيند كه راه به سعادت او منتهي ميشود ،لذا فرمود ":لَعَلي هُديً -بر باالي هدايت است" ،ولي گمراه از آنجا كه فرو رفته
در ظلمت است ،حتي جاي پاي خود را نميبيند ،كه كجا قدم بگذارد ،تا چه رسد به اينكه منتهي اليه راه خود را ببيند ،و
بفهمد كه چه وظيفهاي دارد ،لذا در طرف ضاللت فرمود:
"أَوْ فِي ضَاللٍ".
"قُلْ ال تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَ ال نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ" يعني عمل و مخصوصا عمل شر و جرم از عامل خود به ديگري تجاوز
نميكند ،و عمل زشت كسي و بالش به غير او نميرسد .پس غير او كسي از آن باز خواست نميشود ،و بنا بر اين ،نه شما
مسئول جرم ماييد ،و نه ما مسئول كارهاي شماييم ،بلكه خود شما مسئول كار خويشيد.
اين جمله مقدمه و زمينه است براي آيه بعدي كه متعرض مساله جمع و فتح است ،چون دو طايفه وقتي از نظر عمل با هم
مختلف شدند ،يكي عمل خير كرد ،ديگري شر ،واجب است كه بين آنان فتحي پديد آيد ،يعني اين دو طايفه از هم متمايز
شوند ،تا جزاي عمل هر طايفه به خود او برگردد ،چه خير و چه شر ،چه سعادت و شقاوت ،و آن كسي كه چنين فتحي پديد
ميآورد ،پروردگار متعال است.
و اگر در آيه شريفه از عمل خود تعبير به جرم ،و از عمل مشركين تعبير به عمل كرد ،و هر دو را جرم نخواند ،و نفرمود":
عما اجرمنا و عما تجرمون" براي اين است كه در مناظره رعايت ادب را كرده باشد.
"قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ" از آنجايي كه واجب است جزاي عمل هر كسي از نيكوكاران و
بدكاران به خود او برگردد ،و الزمه اين قاعده آن است كه نخست هر دو طايفه يك جا جمع شده ،و سپس بين آنان جدايي
بيفتد ،و هر يك در يك سو قرار گيرند ،ناگزير اين كار جز از كسي كه مدبر امور انسانهاست ،بر نميآيد ،و او پروردگار متعال
است ،لذا در اين آيه به رسول خود دستور ميدهد به ايشان تذكر دهد كه :آن كسي كه بين ما و شما جمع نموده ،سپس
محق را در يك سو ،و
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،73ص .732
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
مبطل را در سويي ديگر قرار ميدهد ،خدا است ،پس همو رب هر دو طايفه است ،و هر يك ربي جداگانه ندارند ،و او است
كه فتاح عليم است .فتاح است ،چون با خلقت و تدبير ،هر چيزي را از ماسواي آن جدا ميكند ،هم چنان كه فرموده ":أَنَّ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما" « »1و هم عليم است ،چون داناي به هر چيز است.
پس آيه مورد بحث دو چيز را اثبات ميكند ،يكي بعث و قيامت را ،تا همه يك جا جمع شده ،سپس هر طايفهاي در صفي
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جداگانه قرار گيرند ،نيكوكاران در صفي و بدكاران در صفي ديگر ،و دوم انحصار اين جدا سازي براي خداي تعالي ،و اين را
از راه انحصار ربوبيت براي او اثبات ميكند و از اين طريق ربوبيت ارباب مشركين را ابطال مينمايد.
كلمه "فتاح" يكي از اسماء حسناي خدا است ،و" فتح" به معناي فاصله و جدايي انداختن بين دو چيز است ،به منظور اثري
كه بر اين جدايي مترتب ميشود ،مثال فتح باب ،براي داخل شدن به اين است كه بين دو لنگه در جدايي بيندازيم ،تا هر
يك از ديگري جدا شده ،و ما داخل خانه بشويم ،و همچنين فتح بين دو چيز ،جدايي انداختن بين آن دو است ،تا از هم
متمايز شوند ،هم به ذات ،و هم به صفات و هم به افعال.
[احتجاج ديگر :خدايان خود را به من نشان بدهيد  ..... ]...ص 511 :
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"قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" در اين آيه دستوري ديگر به رسول گرامياش (ص)
ميدهد ،و آن اين است كه از مشركين بپرسد و بخواهد خدايان خود را به وي نشان دهند تا آن جناب ببيند ،آيا آن صفاتي
كه واجب است در يك خدا و معبود باشد ،در خدايان ايشان هست يا نه؟ مثال آيا استقالل در حيات دارند؟ و آيا علم و قدرت
و سمع و بصر دارند؟ يا خير ،و معناي آيه اين است كه :به ايشان بگو :به من نشان دهيد آن خداياني كه ملحق به خدا
كرديد ،و شريك او پنداشتيد.
آن گاه خودش اين تقاضا را رد نموده ،و فرموده ":كال -نه" بتها شركاي خدا نيستند ،چون مشركين يا بتها را به عنوان
معبود خود به وي نشان ميدهند كه يك مشت سنگ و چوب ،و خالي از حيات و علم و قدرتند ،و يا ارباب آن بتها را كه
مالئكه ،و غير از مالئكه ميباشد نشان ميدهند ،و ميگويند :ما مالئكه را ميپرستيم ،و بتها عنوان تماثيلي از آن ارباب
دارند ،كه در اين صورت هر چند خدايان ايشان خالي از حيات و علم و قدرت نيستند ،و ليكن هر چه از صفات كمال دارند،
خداي سبحان به ايشان افاضه فرموده ،و خودشان در داشتن آن صفات،
__________________________________________________
)(1آسمان و زمين يك پارچه بودند ،سپس آنها را از يكديگر جدا كرديم .سوره انبياء ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
استقالل ندارند ،و حتي در كارهايشان كه اثر آن صفات است ،مستقل نيستند ،و با اين حال ديگر آن استقالل در تدبير كه
براي ارباب خود ادعا ميكنند كجا است! پس وجود واجبي با كمال بي منتهايش مانع از آن است كه يكي از مخلوقاتش در
يكي از صفاتش با او شريك شود.
مگر آنكه بگويند :خداي تعالي آن آلهه را در بعضي از شؤون خدايي يعني در تدبير خلق شركت داده نه اينكه خودشان
صالحيت ذاتي داشته باشند ،و اينهم با حكمت خداي تعالي منافات دارد.
و به همين جهت در جمله" بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" به اين جواب پاسخ داده ،و به اين حجت اشاره فرموده ،چون عزت
خدا عبارت است از منيع بودن جانب او ،از اينكه متجاوزي به حريم كمال او تجاوز كند ،بي انتها است ،و به هيچ حدي
محدود نيست ،و اين عزت مانع از آن است كه كسي يا چيزي شريك در صفات كمال او از قبيل ربوبيت و الوهيت ذاتي،
بشود .پس كلمه" عزيز" شركت شريك را كه ناشي از صالحيت ذاتي او باشد نفي ميكند ،و اما اينكه كسي بدون صالحيت
ذاتي ،بلكه به تمليك خدا شريك خدا شود ،اين هم از آنجايي كه مستلزم اراده گزافي است ،منافي با حكمت خدا است ،و
كلمه" حكيم" آن را نفي ميكند.
با اين بيان روشن شد كه آيه شريفه متضمن برهان و حجتي قاطع است .پس سزاوار است كه در آن دقت بيشتري بفرماييد.
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"وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" راغب در مفردات ميگويد :كلمه" كف" به
معناي دست آدمي يعني آن عضوي است كه با آن دفع ميكند و ميگيرد ،و" كففته" معنايش اين است كه من مچ او را
گرفتم ،و هم به اين معنا است كه من با دست خود او را دفع كردم ،و متعارف شده كه دفع را به هر وسيله كه باشد ،هر چند
با غير كف باشد كف ميگويند حتي به كسي هم كه نابينا شده مكفوف ميگويند ،و در قرآن كريم آمده كه ":وَ ما أَرْسَلْناكَ
إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" يعني من تو را نفرستادهام مگر براي اينكه جلوگير مردم از گناه باشي ،كه البته در اين آيه حرف" تاء" در
آخر" كافة" تاي مبالغه است ،نظير تايي كه در آخر كلمات راوية ،و عالمة ،و نسابة ،در ميآيد «».1
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" كف".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
مؤيد گفتار وي اين است كه در آيه شريفه رسول خدا (ص) را به دو صفت بشير و نذير توصيف فرموده ،و در نتيجه اين دو
كلمه دو حالند ،كه صفت" كافة" را بيان ميكنند.
و چه بسا گفته « »1شده كه :تقدير آيه" و ما ارسلناك اال ارسالة كافة للناس" بوده يعني ما تو را ارسال نكرديم مگر ارسالي
كه براي كافه مردم باشد ،ولي اين تفسير خالي از بعد نيست ،و بيهوده خود را به زحمت افكندن است.
و اما اينكه كافه به معناي همگي و حال از كلمه" ناس" باشد ،و معنا اين باشد كه ما تو را نفرستاديم مگر براي همگي
مردم ،صحيح نيست ،چون علماي ادب جايز نميدانند حال از صاحب حال آنهم صاحب حالي كه مجرور است مقدم بيفتد.
و بدان كه منطوق آيه هر چند در باره مساله نبوت است ،و در حقيقت از آيات قبل كه راجع به توحيد بود منتقل به مساله
نبوت شده است ،و ليكن مدلول آن حجتي ديگر بر مساله توحيد است ،چون رسالت از لوازم ربوبيت است ،كه شانش تدبير
امور مردم در طريق سعادتشان ،و مسيرشان به سوي غايات وجودشان ميباشد.
پس عموميت رسالت خاتم المرسلين ،كه رسول اوست ،نه رسول غير از او خود دليل است بر اينكه ربوبيت نيز منحصر در
اوست ،چون اگر غير از او ربي ديگر بود ،او هم به مقتضاي ربوبيتش رسولي ميفرستاد ،و ديگر رسالت رسول خدا (ص)
عمومي و براي همه نميبود ،و مردم با بودن او محتاج به رسول ديگر ميشدند كه از ناحيه آن رب ديگر بيايد ،و اين همان
معنايي است كه علي (ع) -به طوري كه روايت شده -بدان اشاره نموده ،و فرموده ":اگر براي پروردگار تو شريكي ميبود،
رسوالن آن شريك نيز براي رساندن پيامهايش نزد شما ميآمدند".
مؤيد اين معنا جملهاي است كه در ذيل آيه آمده ،و فرموده ":وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" ،چون اگر معناي آيه تنها همان
بود كه راغب در معناي كلمه" كافة" گفت چيزي نبود كه اكثر مردم آن را نفهمند ،ولي داللت انحصار رسالت در رسول خدا
(ص) بر انحصار ربوبيت در خداي عز اسمه ،چيزي است كه اكثر مردم آن را نميفهمند.
بنا بر اين مفاد آيه اين ميشود :مشركين نميتوانند شريكي براي خدا نشان دهند ،در حالي كه ما تو را نفرستاديم مگر
بازدارنده جميع مردم ،در حالي كه بشير و نذير باشي و اگر
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .320
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
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براي مشركين خداياني ديگر بود ،ما نميتوانستيم تو را به سوي همه مردم بفرستيم ،با اينكه عدهاي بسيار از ايشان بندگان
خدايي ديگرند -و خدا داناتر است-.
"وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" در اين جمله از وقت جمع و فتح ،يعني قيامت سؤال شده ،و بنا بر اين آيه
مورد بحث متصل است به آيه ما قبل ،كه ميفرمود ":قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا  ،"...و اين خود يكي از شواهدي است بر معنايي
كه ما براي آيه" وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" كرديم ،چون اگر معنا غير از آن بود كه ما گفتيم ،آيه مورد بحث و آيه
بعدياش دو تا جمله معترضه ميشدند ،كه بين آيه ":وَ ما أَرْسَلْناكَ" و آيات بعد كه متعرض مساله نبوتند فاصله شدهاند.
"قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ ال تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَ ال تَسْتَقْدِمُونَ" دستوري است از خداي تعالي به رسول گرامياش ،به اينكه
پاسخشان دهد به اينكه:
ميعادي حتمي و معين دارند ،كه ممكن نيست تخلف بپذيرد ،بلكه قطعا واقع خواهد شد ،به اين معنا كه خدا به آمدن آن
وعدهاي داده كه خلف آن نميكند ،چيزي كه هست وقت وقوع آن پوشيده است ،و كسي جز خود او از آن خبر ندارد.
و اينكه بعضي مفسرين گفتهاند :مراد از ميعاد ،روز مرگ است ،صحيح نيست ،چون مشركين از روز مرگ سؤال نكرده بودند،
زيرا قبال هم وعده مرگ به ايشان نداده بود ،تا بپرسند روز مرگ چه روزي است ،بلكه وعده جمع و فتح داده بود ،كه از
خصائص معاد است ،نه روز مرگ.
بحث روايتي [ (چند روايت در ذيل آيه ":حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ  "...و آيه ":وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ")]  .....ص 512 :
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در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر (ع) در ذيل آيه" حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" آمده كه :فرمود چون اهل آسمانها از روز بعثت عيسي بن مريم تا روز بعثت محمد بن عبد اللَّه (ص) هيچ
وحيي نشنيده بودند ،همين كه خداي تعالي جبرئيل را به سوي محمد (ص) فرستاد ،اهل آسمانها صوت وحي را شنيدند ،كه
چون افتادن آهن بر روي سنگي صاف و محكم صدا كرد ،پس همه تكان خوردند.
و همين كه از وحي فارغ شد جبرئيل نازل شد ،به اهل هر آسماني برخورد ،پريشاني و فزع از دلهاي اهل آن آسمان زايل
گشت ،آن وقت به خود آمده ،از يكديگر پرسيدند :ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
پروردگارتان چه ميگفت؟ و در پاسخ گفتند :خدا حق را گفت ،و او علي و كبير است «».1
مؤلف :نظير اين روايت از طرق اهل سنت نقل شده كه بعضي از آنها سندش تا رسول خدا (ص) هست ،و بعضي ديگر
سندش موقوف است ،و همهاش ذكر نشده ،و به هر حال كالم رسول خدا (ص) مصداقي از مصاديق آيه است ،ولي به هيچ
وجه صالحيت براي تفسير آن ندارد.
و در الدر المنثور از ابن مردويه ،از ابن عباس « »7و در مجمع البيان از ابن عباس ،از رسول خدا (ص) روايت كردهاند كه
فرمود :به من پنج چيز دادهاند ،كه به احدي از انبياي قبل از من ندادند ،اول اينكه من مبعوث شدهام به كافه مردم ،چه سرخ
پوست ،و چه سياه پوست ،و اما ساير انبياء هر يك مبعوث ميشد به قوم خودش دوم اينكه خداي تعالي مرا به وسيله رعب و
وحشت ياري فرمود ،دشمن من از مسافت يك ماه راه از من مرعوب ميشود ،سوم اينكه غنيمت براي من حالل شد،
چهارم اينكه تمام روي زمين برايم مسجد و هم طهور شد ،پنجم اينكه به من شفاعت دادند ،و من آن را براي امتم در روز
قيامت ذخيره كردهام ،و امتم ان شاء اللَّه اگر چيزي را شريك خدا نسازد ،بدان نائل ميشود «».0
مؤلف :اين معنا از ابن منذر ،از ابي هريره ،از رسول خدا (ص) نيز روايت شده.
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[سوره سبإ ( :)31آيات  36تا  ..... ]51ص 578 :
اشاره

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَ ال بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَوْ تَري إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلي
بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ ال أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ( )01قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ
صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدي بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ( )07وَ قالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ إِذْ
تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ جَعَلْنَا الْأَغْاللَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِالَّ
ما كانُوا يَعْمَلُونَ ( )00وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِالَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ ( )03وَ قالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْواالً وَ
أَوْالداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ()03
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )03وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا
زُلْفي إِالَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ ( )02وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا
مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ ( )02قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
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ليكن روايت مزبور معارض است با روايات بسياري كه ميگويند :نوح (ع) نيز مبعوث بود براي رسالت به سوي تمام بشر ،كه
در بعضي از آن روايات نام ابراهيم (ع) و در بعضي ديگر همه انبياي اولوا العزم نيز برده شده.
و از سوي ديگر اينكه شفاعت را يكي از خصائص رسول خدا (ص) دانست ،مخالف است با روايات زيادي كه براي ساير
انبياء هم شفاعت را اثبات ميكند ،خداي تعالي هم در قرآن شفاعت را خاص عموم كساني دانسته كه در دنيا شهيد و گواه
بر حق باشند ،و فرموده ":وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ" « »3و قرآن كريم
گواهي داده به اينكه حضرت عيسي (ع) از شهداء است،
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .737
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .702
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .021
)(4يعني هيچ كس از آنهايي كه كفار مشرك به جاي خدا ميخوانند قادر بر شفاعت نيست ،مگر كساني كه شاهد به حق
باشند و ميدانند .سوره زخرف ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص321 :
و فرموده ":وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً" «».1
و روايات از طرق عامه و خاصه در عموميت رسالت رسول اسالم بسيار است ،و از ظاهر بسياري از آن روايات بر ميآيد كه
كلمه" كافة" را در جمله ":وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" حال از" ناس" گرفته ،و حال را بر صاحب حال مقدم داشته ،در
حالي كه علماي نحو در آن اختالف دارند ،بصريها آن را جايز ندانسته ،و كوفيها جايزش ميدانند.
__________________________________________________
)(1روز قيامت مسيح شهيد بر آنان است .سوره نساء ،آيه .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص327 :
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يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )(39وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَالئِكَةِ أَ هؤُالءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ ()33
قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ( )31فَالْيَوْمَ ال يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَ ال
ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ ( )37وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِالَّ رَجُلٌ
يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَ قالُوا ما هذا إِالَّ إِفْكٌ مُفْتَريً وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ
مُبِينٌ ( )30وَ ما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَ ما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ( )33وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما بَلَغُوا مِعْشارَ
ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ ()33
قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْني وَ فُرادي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِالَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ
شَدِيدٍ ( )33قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( )32قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ
عَالَّمُ الْغُيُوبِ ( )32قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ ما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما يُعِيدُ ( )32قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلي نَفْسِي وَ إِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما
يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ )(50
وَ لَوْ تَري إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ ( )31وَ قالُوا آمَنَّا بِهِ وَ أَنَّي لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ( )37وَ قَدْ كَفَرُوا
بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ( )30وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي
شَكٍّ مُرِيبٍ ()33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص320 :

كساني كه كافر شدند گفتند :هرگز به اين قرآن ،و به كتابهاي آسماني كه فعال هست ايمان نميآوريم ،و اگر ظالمان را در
آن هنگام كه نزد پروردگارشان ايستاده باشند ببيني ،خواهي ديد كه با يكديگر كشمكش نموده ،جرم را به گردن يكديگر
مياندازند ،كساني كه در دنيا ضعيف شمرده شدند ،به كساني كه بزرگمنشي كردند ،ميگويند :اگر شما نبوديد ما از مؤمنان
بوديم ().01
و كساني كه بزرگمنشي كردند ،به آنان كه ضعيف شمرده شدند ،ميگويند :آيا ما شما را از هدايت بعد از آنكه در اختيارتان
قرار گرفت جلوگيري كرديم؟ نه ،بلكه خودتان مجرم بوديد ().07
و آنهايي كه ضعيف شمرده شدند ،به كساني كه بزرگمنشي كردند ،گفتند :بلكه نيرنگ شبانه روزي شما ،ما را وادار به كفر
نمود ،براي اينكه شما ما را دستور ميداديد به خدا كفر بورزيم ،و برايش شريك بگيريم( ،آن روز هم بر حسب طبيعتي كه
در دنيا كسب كرده بودند) پشيماني خود را در وقت ديدن عذاب پنهان ميكنند ،و ما كنده و زنجير به گردن كفار ميگذاريم،
آيا جز به آنچه كه ميكردند كيفر ميشوند؟ ().00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
ما به سوي هيچ قريهاي بيمرسان نفرستاديم ،مگر آنكه عياشهاي آن قريه گفتند :ما به آنچه شما به تبليغش مامور شدهايد
كافريم ().03
و نيز گفتند :ما اموال و اوالد بيشتري داريم ،و هرگز عذاب نميشويم ().03
بگو اين پروردگار من است ،كه روزي را براي هر كس بخواهد بسيار ،و براي هر كس بخواهد اندك ميسازد ،و ليكن بيشتر
مردم نميدانند ().03
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ترجمه آيات  .....ص 573 :
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و اموال و اوالد شما چنان نيست كه شما را نزد ما مقرب سازد ،مگر كسي كه ايمان آورد ،و عمل صالح كند ،كه اينگونه
افراد پاداشي دو برابر آنچه ميكردند دارند ،و در غرفهها ايمنند ().02
و كساني كه در جلوگيري از آيات ما تالش ميكنند ،و ميخواهند ما را عاجز كنند ،در عذاب احضار خواهند شد ().02
(باز هم بگو) كه :اين پروردگار من است كه رزق را براي هر كس بخواهد وسعت داده ،و براي هر كس بخواهد تنگ
ميگيرد ،و آنچه كه انفاق كنيد او جايش را پر ميكند ،و او بهترين روزي دهندگان است ().02
و روزي كه همگي را محشور ميكند ،و آن گاه به مالئكه ميگويند :آيا اينان شما را ميپرستيدند؟ ().33
در جواب ميگويند :منزهي تو اي خدا! تويي ولي ما ،نه اينان ،بلكه اينان جن را ميپرستيدند ،بيشترشان به جن ايمان
داشتند ().31
پس (به هر حال) امروز هيچ يك از شما براي ديگري مالك نفع و ضرري نيست ،و ما به كساني كه ستم كردند ميگوييم:
عذاب آتش را كه آن را تكذيب ميكردند بچشيد ().37
و چون آيات ما بر آنان تالوت ميشود ،با اينكه آياتي روشن است ،در عين حال ميگويند :اين مرد هيچ منظوري ندارد جز
اينكه شما را از آنچه پدرانتان ميپرستيدند جلوگيري كند ،و نيز ميگويند :اين آيات دروغي بيش نيست ،كه وي به خدا بسته
است ،و كساني كه كافر شدند وقتي حق برايشان روشن ميشود ميگويند :اين جز سحري آشكار نيست ().30
با اينكه ما هيچ كتابي به اين كفار قريش نفرستادهايم تا درس آن را خوانده باشند ،و نيروي تشخيص سحر را به دست آورده
باشند ،و قبل از تو هيچ بيمرساني به سوي آنان نفرستاديم ().33
(اين تنها اينان نيستند كه آيات ما را تكذيب ميكنند) ،كساني كه قبل از ايشان بودند( ،و قريش) ده يك آن نيرو را كه ما
به آنان داديم ندارند فرستادگان مرا تكذيب كردند ،و من چگونه آنان را به عذاب خود هالك كردم ،آيا از هالك قريش
عاجزم؟ ().33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
بگو :من شما را به يك اندرز موعظت ميكنم ،و آن اين است كه :فقط به خاطر خدا (و بدون اينكه غير از خدا را دخالت
دهيد) دو به دو و يا تك تك و بدون سر و صدا قيام كنيد ،و سپس در باره من بينديشيد ،آيا در مدتي طوالني كه در بين
شما زندگي كردهام سوء سابقهاي و يا جنوني سراغ داريد؟ نه ،طرف شما جنون ندارد ،او جز بيمرسان نيست ،كه شما را از
عذابي شديد كه در انتظار شماست ،ميترساند ().33
بگو :من كه از شما اجرتي نخواستهام ،و به فرض هر چه هم خواسته باشم مال خود شما ،چون پاداش من جز بر خدا نتواند
بود ،و او بر هر چيز ناظر است ().32
بگو پروردگار من حق را نازل ميكند ،و او عالم الغيوب است ().32
بگو حق آمد ،و ديگر باطل نميتواند از نو چيزي را بياورد ،و با آن رونق قبلي خود را اعاده دهد ().32
بگو :به فرضي هم كه من گمراه شده باشم ،به ضرر خودم شدهام ،و اگر راه يافته باشم ،به وحي پروردگارم يافتهام ،كه او
شنوايي نزديك است ().33
و اگر ببيني هنگامي كه كفار به فزع در ميآيند ،پس در پيشگاه خدا فراري نيست ،و چيزي از او فوت نميشود ،بلكه از
جايي نزديك دستگير ميشوند ().31
و نيز گفتند :ايمان آورديم به آن قرآن ،ولي چگونه از مكاني دور يعني از قيامت به ايمان توانند رسيد ().37
با اينكه قبال به آن كفر ورزيدند ،و از مكاني دور سخن به ناديده رها ميكردند ().30
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ميان ايشان و آن آرزو كه دارند حايل افكند ،چنان كه با نظاير ايشان از پيش همين رفتار را كرد ،كه آنان در شكي سخت
بودند ().33
بيان آيات  .....ص 575 :
اشاره

[گفتگو و مخاصمه ضعفاي كفار با بزرگانشان ،در قيامت ،كه گمراهي خود را متوجه بزرگان خود كرده بزرگانشان نيز خود را تبرئه ميكنند ] .....ص 571 :

پس جمله" وَ لَوْ تَري" خطاب به رسول خدا (ص) است ،چون خود كفار كمتر از آنند كه خطاب الهي را بفهمند ".إِ ِذ
الظَّالِمُونَ" يعني آنهايي كه به كتب خدا و فرستادگان او كفر ورزيدند و با اين عمل خود ،به خود ظلم كردند ".مَوْقُوفُونَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ" در روز قيامت براي حساب و جزاء در پيشگاه پروردگارشان ميايستند ".يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ الْقَوْلَ" يعني با
يكديگر گفتگو و با يكديگر مراجعه و مخاصمه ميكنند ".يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا" بيان همان مراجعه است ،ميفرمايد :آنها
كه در دنيا ضعيف شدند ،و تبعه ستمگران بودند" لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا" به ستمگران و پيشوايان ضاللت ميگويند ":لَوْ ال أَنْتُمْ
لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ" اگر شما نبوديد ،ما مؤمن بوديم ،منظورشان اين است كه شما ما را مجبور و وادار به كفر كرديد ،و بين ما و
ايمان حائل گشتيد.
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اين آيات فصل ديگري است از سوره ،كه در باره مساله نبوت ،و فروعات آن سخن ميگويد ،و سخناني را كه مشركين در
باره اين مساله گفتهاند نقل ميكند ،و در خالل آن آنچه در روز مرگ ،و يا روز قيامت بر سر آنان ميآيد ،خاطر نشان
ميسازد.
و اين آيات به وسيله آيه" وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" متصل به آيات قبل ميشود ،و در حقيقت آيه مزبور برزخي است
بين دو دسته آيات ،چون در آن مساله رسالت به عنوان دليل بر مساله توحيد ذكر شد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَ ال بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ" مراد از" الَّذِينَ كَفَرُوا" مشركين ،و مراد از" بِالَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ" كتب آسماني قبل از قرآن يعني تورات و انجيل است ،مشركين گفته بودند كه :نه به اين قرآن ايمان داريم ،و نه به
كتب آسماني قبل از آن ،و اين بدان جهت است كه اصوال مسلك وثنيت و شرك معتقد به نبوت و توابع آن يعني كتب
آسماني نيست.
و اينكه بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :مراد از "بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ" مساله آخرت و معاد است ،سخني است بدون دليل ،به
خالف معنايي كه ما كرديم ،كه در قرآن كريم شواهد بسيار دارد ،چون قرآن در بسياري موارد از تورات و انجيل تعبير به"
بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ" كرده ،و خطايي ديگر كه بعضي « »7از مفسرين مرتكب شدهاند ،اين است كه گفتهاند :مراد از" الَّذِينَ
كَفَرُوا" يهوديانند.
"وَ لَوْ تَري إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ"...
ظاهرا حرف" الم" در كلمه" الظالمون" الم عهد است .اين آيه و دو آيه بعد از آن اين معنا را خاطر نشان ميسازد كه وبال
اين كفر كه اساس آن گمراهي پيشوايان كفر ،و گمراهگري آنان نسبت به پيروان خويش است ،به زودي به آنان ميرسد ،و
چيزي نميگذرد كه پشيمان ميشوند ،در حالي كه پشيماني سودي نداشته باشد.
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[دروغگويي و پنهانكاري كفار در قيامت روز كشف اسرار است ،از باب ظهور ملكات رذيله و عادات بد نفساني است]  .....ص 577 :

"و اسروا" -و پنهان داشتند ":النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ "ندامت خود را چون عذاب را ديدند ،و فهميدند كه ديگر راه فراري
ندارند .و اين پنهان كاري در آن روز با اينكه روز قيامت روزي است كه همه پنهانيها و اسرار بيرون ميافتد ،و روزي است
كه" يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ -چيزي از اسرار مردم بر خدا پوشيده نميماند" « »1نظير دروغگوييشان
و انكار شركشان است ،و نيز نظير قسم دروغ خوردنشان است ،كه در قيامت همه اينها از آنان سر ميزند ،و اين از باب
ظهور ملكات رذيله است ،كه در نفوس آنها ريشه دوانده ،از آنجايي كه در دنيا همواره ندامت خود را از ترس شماتت
دشمنان پنهان ميداشتند ،اين پنهانكاري براي آنان عادت شده ،لذا در قيامت هم با اينكه روز بروز و ظهور نهانيها است،
و روز" تُبْلَي السَّرائِرُ" برون افتادن اسرار از پردهها است ،مع ذلك دست از عادت دنيايي خود بر نميدارند ،و به مقتضاي
ملكه دروغگويي باز دروغ ميگويند با اينكه ميدانند كه
__________________________________________________
)(1سوره غافر ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
دروغشان هويدا است.
خداي سبحان سپس كيفيت گرفتاريشان به عذاب را ذكر نموده ،ميفرمايد ":وَ جَعَلْنَا الْأَغْاللَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا" غل و
زنجيرها به گردنهايشان ميافكنيم تا نتوانند از عذاب بيرون آيند ".هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ -مگر به جز آنچه
ميكردند جزاء داده ميشوند؟".
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"قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا" -مستكبرين جواب دادند ،و از تهمتي كه
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]027
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
ضعفاء به ايشان زدند -كه شما ما را مجبور كرديد -به اينكه" أَ نَحْنُ صَدَدْناكُمْ" آيا ما شما را از ايمان باز داشتيم؟ مانع
شديم" عَنِ الْهُدي بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ" از اينكه هدايت را بعد از آنكه به وسيله دعوت نبوي در اختيارتان قرار گرفت بپذيريد؟
حاشا زيرا بهترين دليل بر اينكه ما شما را مجبور نكرديم ،و بين شما و ايمان حائل نشديم ،اين است كه شما در ايمان و كفر
مختار بوديد "،بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ" بلكه خودتان مجرم بوديد ،و ميخواستيد بر جرم خود ادامه دهيد ،و به همين جهت جرم
خود را تا مرز كفر كشانديد ،و با اينكه هدايت الهي در اختيارتان قرار گرفت ،زير بار نرفتيد ،بدون اينكه از ناحيه ما مجبور
شده باشيد ،پس كفر شما مستند به خود شماست ،و ما براي از آنيم.
"وَ قالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا" -اين جمله حكايت كالم ضعفاست كه در رد دفاعيه مستكبرين گفتند ":بَلْ مَكْرُ
اللَّيْلِ وَ النَّهارِ" نه ،شما بي تقصير نيستيد ،چون نقشههاي پيگير ،و مكر شبانه روزي شما ما را به كفر واداشت "،اذ" چون
شما همواره" تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً" به ما دستور ميداديد به خدا كفر بورزيم ،و براي او انداد و امثالي از
آلهه دروغي قائل شويم ،يعني شما در دنيا به طور دائم و شبانهروزي نقشه ميريختيد ،براي اينكه ما را ضعيف كنيد و بر ما
فرمانروا باشيد و ما را واداريد كه خواستههاي شما را اطاعت كنيم و ايمان آوريم ،لذا ناچار بوديم بر اينكه سر در اطاعت نهيم
و كافر و مشرك شويم چون شما كفر و شرك را از ما ميخواستيد ،و مگر اجبار غير از اين است؟
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"وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ" كلمه" مترف" اسم مفعول از ماده" اتراف" است،
كه به معناي زياده روي در تلذذ از نعمتها است ،و در اين تفسير اشاره است به اينكه زياده روي در لذايذ كار آدمي را به
جايي ميكشاند كه از پذيرفتن حق استكبار ورزد ،هم چنان كه آيه بعدي هم آن را افاده ميكند.
"وَ قالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَ أَوْالداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ" ضمير جمع به كلمه" المترفين" بر ميگردد ،و خاصيت اتراف ،و ترفه،
و غوطهور شدن در نعمتهاي مادي همين است ،كه قلب آدمي بدانها متعلق شود ،و آنها را عظيم بشمارد ،و سعادت خود
را در داشتن آنها بداند ،حاال چه اينكه موافق حق باشد ،يا مخالف آن ،در نتيجه همواره به ياد حيات ظاهري دنيا بوده ،ما
وراي آن را فراموش ميكند.
و لذا خداي سبحان از چنين افرادي حكايت ميكند كه گفتند ":نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَ أَوْالداً -ما اموال و اوالد بيشتري داريم"،
يعني سعادتي نيست جز در همين ،هم چنان كه شقاوتي هم نيست جز در نداشتن آن "،وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ" و ما در آخرت
معذب نيستيم ،و اين نفي عذابشان نيست مگر از غفلت و بي خبري از ما وراي بسياري اموال و اوالد ،وقتي سعادت و فالح
تنها در داشتن مال و اوالد بيشتري بود ،و بس ،معلوم است كه عذابي هم نيست ،مگر در نداشتن آن ،و با داشتن آن عذابي
نخواهد بود.
در اينجا وجه ديگري نيز هست ،و آن اين است كه مشركين از آن جا كه برخوردار از مال و اوالد بودند ،مغرور شدند ،و
پنداشتند كه در درگاه خدا احترامي دارند ،و اين كرامت و حرمت را هميشه خواهند داشت ،و معناي كالمشان اين است كه:
ما در درگاه خدا داراي كرامتيم ،شاهدش هم اين است كه اين همه مال و اوالدمان داده ،و ما هميشه اين كرامت را خواهيم
داشت ،پس اگر هم عذابي باشد ،ما معذب نخواهيم بود .بنا بر اين وجه آيه شريفه در معناي آيه شريفه" وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً
مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني" « »1خواهد بود.
__________________________________________________
)(1و اگر رحمتي از خود به او بچشانيم ،بعد از ناماليمي به وي رسيده بود ،تازه ميگويد اين حق از آن من بود ،و اصال
گمان نميكنم قيامتي قائم شود ،و بفرضي هم بشود و من بار ديگر به سوي پروردگارم برگردم ،باز هم نزد او نعمت و خوبي
دارم .سوره حم سجده ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
"قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" اين آيه و سه آيه بعدش جواب از اين گفتار
مشركين است ،كه گفتند ":نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا" ،و اين جواب از دو طريق و به دو صورت آمده ،اول اينكه مساله رزق يعني
اموال و اوالد ،و كمي و زيادي آن ،به دست خدا است ،كه هر كسي را به مقتضاي حكمت و مصلحت از آن روزي ميكند و
اسباب بدست آوردنش را هم فراهم ميكند ،و خواست انسان و كرامت و حرمتي كه نزد خدا دارد ،هيچ اثري در كمي و
زيادي رزقش ندارد .براي اينكه چه بسا رزق يك مؤمن ،و يك كافر ،و يك عاقل دورانديش ،زياد ميشود ،هم چنان كه
رزق يك احمق و بي عقل زياد ميشود ،و چه بسا همين نامبردگان رزقشان كم ميشود ،و يا در اول زياد ،و در آخر كم
ميشود ،پس زيادي مال هيچ داللتي بر سعادت و كرامت نزد خدا ندارد.
و همين است معناي جمله" قُلْ إِنَّ رَبِّي" كه در آن رب را به خود نسبت داده ،چون طرف خطابش يعني مشركين خدا را
رب خود نميدانستند ،و رزق دادن ،خود از شؤون ربوبيت است "،يبسط "كه توسعه ميدهد "،الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ" رزق را براي
هر كه بخواهد ،و مصلحت و حكمتش اقتضاء كند" و يقدر" و تنگ ميگيرد آن را براي هر كه بخواهد "وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
ال يَعْلَمُونَ" و ليكن بيشتر مردم نميدانند ،اگر از رزق چيزي نصيبشان نشده باشد ،محروميت خود را به اسباب ظاهري ،و
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اتفاقي نسبت ميدهند ،و اگر نصيبشان بشود ،آن را به زرنگي و حسن تدبير خود نسبت ميدهند ،و همين كافي است در
حماقت آنان.
[وجه اينكه مترفين گفتند ما عذاب نميشويم و جواب به آنان با بيان اينكه كثرت مال و اوالد بدون ايمان و عمل صالح مانع از عذاب نيست ] .....ص 572 :
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"وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفي  ...مُحْضَرُونَ" اين آيه صورت دوم جواب است ،از گفته آنان كه
گفتند ":نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَ أَوْالداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ" و حاصل آن اين است كه نبودن عذاب نتيجه تقرب به خدا است ،نه
اينكه نتيجه داشتن اموال و اوالد بيشتر باشد ،چون اموال و اوالد باعث تقرب به خدا نميشود ،تا با بودن آن عذابي نباشد ،و
بنا بر اين در آيه شريفه مقرب بودن مال ،در جاي نبودن عذاب به كار رفته ،و اين از قبيل به كار بردن سبب در جاي مسبب
است.
و همين معنا معناي جمله" وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ" نيز هست ،چون ميفرمايد:
"وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ" اموال و اوالد شما كه بدان در سعادت خود اعتماد ميكنيد و آن
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
را دليل بر نداشتن عذاب خدا ميدانيد" بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفي" چيزي نيست كه شما را نزد ما نزديك سازد.
"إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً" -مگر آن كس كه ايمان آورد ،و با مال و فرزندان خود عمل صالح كند ،مال خود را در راه خدا
انفاق نموده ،و با آن ايمان و عمل صالح را تزويج و تبليغ كرده ،در سايرين نيز منتشر سازد ،و اوالد خود را با تربيت ديني بار
آورد ،چنين افرادي پاداش دو چندان خواهند داشت ".فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ" در اين جمله به احتمال قوي موصوف"
جزاء" اضافه بر صفت" ضعف" شده ،و معناي آن پاداش دو چندان است ،و دو چندان بودنش براي اين است كه هم خود
هدايت يافتند ،و هم ديگران را هدايت كردند ،عالوه بر اينكه خداوند حسنات آنان را به ده برابر و بيشتر مزد ميدهد ".وَ هُمْ
فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ" يعني در قبههاي بلند ،از عذاب ايمنند ،پس چنين افرادي عذاب نميشوند.
"وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ" -يعني در آيات ما جديت ميكنند كه آن را از اثر بيندازند -و يا از ما پيشي بگيرند"-
أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ "اينان هر چند كه مال و اوالدشان بسيار باشد ،سرانجام در آتش احضار ميشوند.
و در جمله" وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ" از خطاب مخصوص به مؤمنين ،به خطاب عموم مردم از كافر و غير از كافر عدول
شده ،و وجهش اين است كه حكمي كه براي اموال و اوالد بيان كرد ،اختصاص به يك طايفه معيني ندارد ،اگر اين مال و
اوالد در كار خير به كار رود ،اثر جميلش به شرطي هويدا ميگردد ،كه توأم با ايمان و عمل صالح باشد ،و گر نه بيش از
پيش و بال ميآورد ".قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ" در مجمع البيان گفته ،وقتي ميگويند ":اخلف اللَّه له و عليه" شمعنايش اين است كه خداوند به جاي آنچه از
دست فالني برفت عوضي بداد «».1
سياق آيه داللت دارد بر اينكه مراد از انفاق در وجوه احسان است ،و مراد بيان اين نكته است كه چنين انفاقي نزد خدا ضايع
و گم نميشود ،بلكه خداوند آن را عوض ميدهد.
بنا بر اين جمله "قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ" در صدر آيه براي اشاره به اين نكته است كه مساله رزق ،در
سعه و ضيقش به دست خدا است ،خدايي كه اگر كم
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .023

PDF.tarikhema.org

ترجمه الميزان ،ج ،13ص321 :
روزي دهد ،خزينهاش زياد نميشود ،و اگر زياد بدهد خزينهاش كم نميگردد ،آن گاه فرموده:
"وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ" ،هر چه انفاق كنيد ،چه كم و چه زياد و آن مال هر چه باشد "،فَهُوَ يُخْلِفُهُ" خدا جانشين كننده و
جا پركن آن است ،و عوض آن را به شما ميدهد ،يا در دنيا ،و يا در آخرت "،وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" ،و او بهترين روزيرسان
است ،براي اينكه او اگر روزي ميدهد ،بال عوض و صرفا از در جود و سخا ميدهد ،ولي ديگران اگر روزي ميدهند ،به
عنوان قرض و معامله ميدهند ،آري ميدهند تا روزي پس بگيرند ،عالوه بر اينكه او رازق حقيقي است ،و ديگران واسطه
وصول رزق اويند.
[سؤال خداوند از مالئكه (أَ هؤُالءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ) و بيزاري جستن مالئكه از عبادت مشركين]  .....ص 586 :
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"وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَالئِكَةِ أَ هؤُالءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ" مراد از" يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً "-به شهادت سياق-
عابدها و معبودهايند ،و يا به عبارت ديگر بتها و بتپرستانند.
و در جمله" ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَالئِكَةِ أَ هؤُالءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ" كه خداي تعالي سؤال ميكند ،منظور سؤال از اصل
فرشتهپرستي نيست ،و از مالئكه نميپرسد ،كه آيا بتپرستان شما را پرستش ميكردند يا نه ،چون اگر سؤال اين بود .ديگر
معنا نداشت مالئكه آن را انكار كنند ،بگويند ":سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا  ،"...چون در اينكه مشركين مالئكه را ميپرستند هيچ
حرفي نيست ،بلكه مراد ،سؤال از رضايت مالئكه است ،كه آيا شما به پرستش مشركين .و خضوع عبادتي ايشان در برابر
شما راضي بوديد ،يا خير؟ همانطور كه در آيه ":أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ" از حضرت مسيح
(ع )نميپرسد كه آيا تو چنين دستوري دادهاي؟ چون هر چند ظاهر عبارت همين معنا را ميرساند ،اما ميدانيم كه منظور
اين نيست ،چون خداي تعالي ميداند كه مسيح (ع) چنين دستوري نميدهد ،بلكه مراد اين است كه آيا تو راضي بودي كه
امتت تو را به عنوان خداي دوم بپرستند؟ خواهي گفت:
اين را هم خدا ميدانست كه نه مالئكه به شرك مشركين راضي بودند ،و نه مسيح (ع) به شرك نصاري ،در جواب
ميگوييم :بله درست است ،كه خدا اين را هم ميدانست ،اما منظور از اين عبارت اين است كه به هر دو طايفه بفهماند كه
اميدي كه به شفاعت مالئكه و شفاعت حضرت مسيح (ع) داشتند ،بي جا بوده ،و براي هميشه از اين شفاعت نااميد باشند ،و
هر چه در دنيا به اين منظور عبادت كردند ،همه هدر رفته ،و بي فايده است.
"قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ"
ترجمه الميزان ،ج ،13ص327 :
مالئكه در پاسخي كه به سؤال خداي تعالي دادهاند تمامي مراسم ادب را رعايت كردهاند ،نخست او را به طور مطلق و بدون
قيد و شرط منزه از اين دانستهاند كه كسي غير از او سزاوار پرستش باشد ،دوم اينكه رضايت خود را از اينكه معبود مشركين
واقع شوند ،نفي نموده و عرضه داشتهاند كه :ما به چنين خطايي راضي نبودهايم ،سوم اينكه همين معنا را صريح نگفتهاند ،و
نخواستهاند كه حتي چنين خطايي را به زبان بياورند ،نگفتند :ما به عبادت آنان راضي نبوديم ،و اصال نامي از عبادت آنها
نبردند ،تا مقام تخاطب و گفتگوي با خداي را به مطلبي كه گوش خراش باشد آلوده نكرده باشند ،نه با تصور آن ،و نه با
تصديقش.
بلكه در پاسخ گفتند كه :ما به غير از تو وليي براي خود نميشناسيم ،و ولي ما تنها تويي ،و با نفي واليت غير از خدا ،عدم
رضايت خود را به طور كنايه رساندند ،چون اگر به پرستش مشركين راضي ميشدند ،قهرا بين آنان و مشركين مواالتي
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ميبود ،و اين مواالت با انحصار واليت در خدا منافات دارد ،بعد از آنكه واليت را منحصر در خداي تعالي كردند ،ديگر معنا
ندارد بين آنان و پرستندگانشان مواالتي باشد ،و وقتي مواالتي نبود ،رضايت به پرستش آنان نيز نخواهد بود.
[مقصود از اينكه مشركين به جن ايمان داشته آنها را عبادت ميكردهاند]  .....ص 588 :
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سپس بنا به حكايت قرآن كريم گفتند ":بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ" و جن دومين طايفه از طوايف
سهگانهاي هستند كه مورد پرستش مشركين واقع شدهاند ،چون گفتيم :مشركين سه طايفه از موجودات را ميپرستند،
مالئكه ،و جن ،و قديسين از بشر را ،از اين سه طايفه دو طايفه اول در استحقاق پرستش مقدم بر طايفه سوم ميباشند ،و
طايفه سوم هر چند كه اگر به حد كمال رسيده باشند ،از دو طايفه اول افضلند ،و ليكن هر چه باشند ملحق به آن دو
طايفهاند.
و اينكه مالئكه در كالم خود كلمه اضراب و اعراض ،يعني كلمه" بل" را به كار بردند ،دليل بر اين است كه جن به پرستش
بتپرستان راضي بودهاند.
و جن همان كساني هستند كه وثنيها آنها را مبادي شرور ،و پيدايش فساد در عالم ميدانستند ،و آنها را ميپرستيدند ،براي
اينكه از شرشان محفوظ بمانند ،هم چنان كه مالئكه را مبدء تاريخ پنداشته ،آنها را ميپرستيدند ،تا خيرات آنان را به سوي
خود سرازير كنند.
مراد از جن اينهايند ،نه آنكه -چنانچه بعضي « »1گفتهاند -ابليس و فرزندان ،و ياوران وي باشند ،و معناي عبادت ابليس
اين باشد كه دعوت وي را اطاعت نموده ،و به دعوت وي
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .322
ترجمه الميزان ،ج ،13ص320 :
مالئكه را ميپرستيدند ،و يا به دعوت وي هر گناه ديگري را مرتكب ميشدند.
دليل بر بطالن اين تفسير ،تعبيري است كه در آيه شريفه به لفظ ايمان آمده ،نه به لفظ اطاعت ،و نيز آن تفسير « »1ديگر
كه گفته ":جن در برابر مشركين مجسم ميشدند ،و مشركين آنها را مالئكه ميپنداشتند ،و ميپرستيدند" و همچنين آن
تفسير « »7ديگر كه گفته ":جنيان بدرون بتها ميرفتند ،تا در هنگام پرستش بتپرستان ،ايشان پرستش شوند" صحيح
نيست.
و اي بسا وجه اينكه ايمان به جن را به بيشتر مشركين نسبت دادند ،نه به همه آنان اين باشد كه بيشتر مشركين منظورشان
از بتپرستي مصونيت از شرور آلهه بوده ،و از سوي ديگر در مذهب ايشان مبدء تمام شرور جن بوده است ،پس در نتيجه
پرستش بيشتر آنان به طور ناخودآگاه پرستش جن بوده است.
و اينكه بعضي « »0از مفسرين گفتهاند :منظور از اكثر ،همگي مشركين است ،صحيح نيست ،چون اين توجيه و تفسير وقتي
صحيح است ،كه كلمه عبادت به اطاعت تفسير شود ،و حال آنكه توجه فرموديد كه :آيه شريفه سخني از اطاعت به ميان
نياورده ،بلكه سخن از ايمان گفته است.
"فَالْيَوْمَ ال يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَ ال ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ" اين آيه نوعي
تفريع و نتيجهگيري است ،از بيزاري جستن مالئكه از مشركين ،و در اين تفريع و در چند جاي ديگر از كالم خداي تعالي
بيان داشته ،كه :به طور كلي هر تابعي از متبوع خود ،و هر متبوعي از تابع خود بيزاري ميجويد ،از آن جمله فرموده ":وَ يَوْمَ
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الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ" « »3و نيز فرموده ":ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً" « »3و معناي آيه
روشن است.
"وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ ...مِنْ نَذِيرٍ" خطابي است از
مشركين ،به عموم مشركين ،كه بعد از شنيدن آيات قرآني يكديگر را
__________________________________________________
(1و )7كشاف ،ج  ،0ص .322
)(3روح المعاني ،ج  ،77ص .131
)(4روز قيامت متبوعين شما از شرك شما بيزاري ميجويند .سوره فاطر ،آيه .13
)(5روز قيامت يك دسته از شما به دسته ديگر كفر ميورزند ،و دستهاي دسته ديگر را لعن ميكنند .سوره عنكبوت ،آيه .73
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
هشدار ميدهند كه :در تمسك به دين آباي خود كوشا باشند ،و نيز يكديگر را تحريك ميكنند :كه عليه رسول خدا (ص) به
پا خيزند.
[ اصرار و پا فشاري مشركين در پيروي هوي و مقاومت بدون دليل در برابر حق و موعظه پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) آنان را به قيام للَّه]  .....ص 581 :
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و اگر در اين كالم ،خداي تعالي آيات خود را به وصف" بينات" توصيف فرموده ،خواسته است به نوعي ايشان را مورد عتاب
قرار دهد ،و گويا فرموده :وقتي اين آيات بر آنان خوانده ميشود ،با اينكه آياتي بينات و روشنند ،و هيچ ترديدي و شكي در
آنها نيست ،مع ذلك به جاي اينكه عموم هم مسلكان خود را دعوت كنند كه :بياييد و اين آيات را بپذيريد ،بر عكس عموم
آنها را ميخوانند تا در تقليد كوركورانه از پدران خود پافشاري كنند ،و ايشان را تحريك ميكنند كه :عليه رسول خدا (ص)
به پا خيزند .و در اينكه كلمه" آباء را به ضمير كم" اضافه كرده ،مبالغه در شوراندن مردم را افاده ميكند.
"وَ قالُوا ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَريً" -واو ،در ابتداي جمله ،جمله را عطف ميكند به كلمه" قالوا" كه قبال ذكر شده و معنايش
اين است كه مشركين قبال گفتند :اين مرد جز اين مقصودي ندارد كه شما را از مقصود پدرانتان باز بدارد ،و نيز گفتند كه:
سخنان اين مرد جز افتراي به خدا چيزي ديگر نيست ،و كلمه" هذا" در جمله مورد بحث اشاره تحقير است ،و معنايش اين
است كه با اشاره تحقيرآميز به آيات خدا اشاره نموده گفتند :اين كالمي است كه از وجهه اصلياش برگشته ،و دروغي است
بر خدا.
با اينكه جا داشت بگويند :اينها آيات بينات خدا هستند ،كه از ناحيه خدا نازل شده ،و اينكه با كلمه" هذا" به آيات بينات
اشاره كردند ،خود دليل بر اين است كه از آيات چيزي جز اين نفهميدهاند ،كه اينهم چيزي از چيزها است.
خداي سبحان از اين جا سياق كالم را تغيير داده ،ميفرمايد ":وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ"
آمدن حق براي آنها به اين است كه حق به آنها برسد و براي آنها ظاهر شود .در اين جمله ميتوانست بفرمايد ":و قالوا
للحق لما جاءهم هذا سحر مبين" ولي اين طور نفرمود ،بلكه وصف كفر را ذكر كرد ،تا به علت حكم اشاره كرده باشد ،و
چنين معنا دهد كه :كساني كه كافر شدند ،كفرشان علت شد ،تا حق صريح و روشني را كه به ايشان رسيد سحر و باطل
بخوانند.
بعد از اين جمله براي اينكه اصرارشان در پيروي هوي ،و مقاومت بدون دليل آنان را در برابر حق تاكيد كند ،فرمود ":وَ ما
آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَ ما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ" و اين جمله جملهاي است حاليه ،كه با جمله قبلي چنين معنا
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ميدهد ":كساني كه كافر شدند -،كفار قريش -حق صريح و روشن را سحر روشن خواندند ،در حالي كه ما هيچ كتابي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
به ايشان نداديم ،كه بخوانند ،و به استناد آن ،اين قرآن را باطل بدانند و رسولي هم قبل از تو به سوي ايشان نفرستاده
بوديم ،تا انذارشان كرده باشد ،و حق و باطل را بر ايشان بيان نموده باشد ،و به استناد گفتههاي آن رسول ،اين كتاب را
باطل تشخيص دهند.
"وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ" دو ضمير جمع اولي" قبلهم" و
دومي" بلغوا" به كفار قريش و پيروانشان بر ميگردد ،و ضمير جمع سومي و چهارمي به كساني كه قبل از ايشان بودند .و
كلمه" معشار" به معناي يك دهم است ،و كلمه" نكير" به معناي انكار است ،كه مراد از آن در آيه شريفه الزمه انكار
است ،نه خود آن ،و الزمه انكار همان عذاب ميباشد.
و معناي آيه اين است كه :كساني كه قبل از كفار قريش از امتهاي سابق بودند ،و كفار قريش ده يك آنها نيرو و شوكت
ندارند ،وقتي فرستادگان مرا تكذيب كردند ،ديديد كه چگونه به عذاب خود گرفتارشان نمودم ،ديگر گرفتاري قريش براي ما
كاري ندارد ،و اگر در آيه شريفه از تكلم با غير" اتيناهم" به تكلم مفرد" عذابي" التفات شده ،براي بزرگ شمردن جرم
آنان ،و افاده سختي و هول انگيزي عذاب است.
"قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْني وَ فُرادي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ" مراد از موعظه ،وصيت و سفارش
است ،حال يا كنايه از آن است ،و يا آنكه معناي تضميني آن سفارش است" أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ" يعني براي خدا قيام كنيد ،و
منظورتان جز حفظ حرمت خدا نباشد" ،مَثْني وَ فُرادي" يعني دو بدو ،و يكي يكي ،و اين تعبير كنايه از تفرق ،و دوري از
اجتماع ،و بر پا كردن غوغا است ،چون غوغا فكر و شعوري ندارد ،وقتي بپا شد ،غالبا حق را ميميراند ،و باطل را زنده
ميكند.
"ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ" -اين جمله استينافي ،و ابتداي كالم است ،و حرف "ما" ،در ابتداي آن نافيه است ،به شهادت
اينكه بعد از آن فرموده ":إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ" و ممكن هم هست آن را استفهامي و يا موصوله
گرفت ،و جمله" من جنة" آن موصول را بيان كند.
و مراد از" صاحب شما" خود رسول خدا (ص) است ،و اگر آن جناب را به اين تعبير نام برد ،براي اين است كه به ياد ايشان
بياورد كه اين مرد همان كسي است كه چهل سال با او همنشين بودند ،در اين مدت كه فاصله بين والدت و بعثت اوست،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
هيچ گونه اختاللي در فكر او ،و حتي هيچ سابقهاي از خفت رأي ،و يا هر چيزي كه توهم جنون بياورد از او نديديد ،پس
چگونه او را ديوانه ميخوانيد.
و معناي آيه اين است كه :به ايشان بگو :من شما را به موعظتي وصيت ميكنم ،و آن اين است كه بي سر و صدا ،و جدا
جدا ،براي خاطر خدا ،قيام كنيد ،و در گوشهاي به فكر فرو رويد ،چون در تنهايي فكر ،بهتر كار ميكند ،در چنين حالي در
باره امر من كه در طول عمرم در بين شما زندگي كردم ،نيك بينديشيد ،و به ياد آوريد كه :جز رأي محكم و سديد ،فكر
صائب و بلند ،صداقت و امانت ،از من نديديد ،آن وقت خواهيد فهميد كه :من مبتال به جنون نيستم ،و من جز بيمرساني كه
قوم خود را از عذاب شديدي كه در پيش رو دارند هشدار ميدهد ،چيز ديگري نيستم ،و غرض ديگري ندارم ،و خواهيد
فهميد كه من خير خواه شمايم ،نه خائن به شما.
"قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ"...
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اين كنايه است از اينكه من از شما مزدي در برابر دعوتم نميخواهم ،چون وقتي به حكم اين جمله مزدهايي كه فرضا تا
كنون از ايشان خواسته ،به ايشان ببخشد پس ديگر مزدي به وي بدهكار نيستند ،و الزمه آن اين است كه از اين به بعد هم
از ايشان مزدي نخواهد ،و منظور از اين تعبير ،دلخوش ساختن ايشان است ،تا ديگر او را متهم به اين نكنند ،كه دعوت خود
را بهانه كرده براي رسيدن به مال و يا رياست.
سپس كالم را با جمله" إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" تتميم كرده ،تا كسي به او ايراد نكند كه :هرگز
اين ادعاي تو ،يعني توقع نداشتنت قابل قبول نيست ،چون هيچ انسان عاقلي بدون هدف كاري نميكند ،جمله مورد بحث
جلو اين ايراد را گرفته ،ميفهماند كه من بدون هدف نيستم ،و بدون مزد كار نميكنم ،ولي مزدم بر خدا است ،نه بر شما ،و
خدا شاهد و ناظر عمل من است ،و او بر هر چيزي ناظر است نه تنها بر عمل من.
"قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ" كلمه" قذف" به معني افكندن است .و جمله" عَلَّامُ الْغُيُوبِ" خبر بعد از خبر براي
كلمه" ان" و يا خبر است براي مبتداي حذف شده ،كه عبارت است از ضميري كه به خداي تعالي بر ميگردد.
و مقتضاي سياق آيات سابق اين است كه :مراد از كلمه" حق" كه قذف و افكنده شده ،قرآن باشد ،كه به وسيله وحي از
خداي تعالي به رسول خدا (ص) نازل شده ،قرآني كه قول فصل ،و جدا سازنده حق از باطل است ،قرآني كه حق را تحقق
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
داده ،باطل را باطل ميسازد ،آري حقي كه از سوي عالم الغيوب به سوي وي افكنده شده ،كارش اين است كه باطل را
رسوا نموده ،و از بين ميبرد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ" « »1و نيز فرموده" قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ
زَهُوقاً" «».7
"قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ ما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما يُعِيدُ".
مراد از آمدن حق -به طوري كه از آيه قبلي استفاده شد -نزول قرآن است ،كه با حجتهاي قاطع ،و براهين ساطع خود ،هر
باطلي را ريشه كن ميكند.
"وَ ما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما يُعِيدُ" -يعني بعد از آمدن حق ،باطل امر جديدي را اظهار نميكند ،و امر باطلي كه قبال اظهار
كرده و باطل شده ،بار ديگر اظهار و اعاده نميكند ،و اين تعبير كنايه است از اينكه باطل را آن چنان ساقط كرده ،كه از
اصل بكلي از اثر افتاده.
"قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلي نَفْسِي وَ إِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ" آيه مزبور بيان اثري است كه
حق دارد ،آن حقي كه گفتيم عبارت است از وحي ،چون خداي تعالي آن را حق مطلق معرفي كرد ،پس حق وقتي از هر
جهت حق باشد ،ديگر در رساندن به واقع از هيچ جهتي خطا نميكند ،و گر نه از همان جهت كه خطا كند ،باطل خواهد بود،
پس وحي همواره هدايت ميكند ،و به هيچ وجه خطا نميكند.
و به همين جهت در تاكيد آنچه گذشت فرموده ":قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ" يعني اگر ضاللتي از من فرض شود "فَإِنَّما أَضِلُّ" اين
گمراهي همواره" علي نفسي" عليه خودم ،و از ناحيه خودم خواهد بود ،و ربطي به حقي كه به من وحي شده ندارد ،آري هر
انساني حتي انبياء اگر حفظ خدا نباشد ،در خطر ضاللت هستند ،چيزي كه هست خدا است كه انبياء را مصون از آن كرده" وَ
إِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي" پس حقي كه به من وحي شده ،جز هدايت اثر ديگري ندارد.
آن گاه اين مطلب را با جمله" إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ" تعليل نموده ،چون داللت دارد بر اينكه خدا دعا را ميشنود ،و هيچ چيز و از
آن جمله دوري ،بين او ،و شنيدن دعا ،حائل نميشود ،قبال هم زمينه را براي اين تعليل فراهم كرده ،فرموده بود :خدا عالم
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العيوب است.
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه .12
)(2بگو حق آمد و باطل رفت ،كه باطل همواره رفتني است .سوره اسري ،آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
پس هيچ امري كه مخل امر او باشد ،و از نفوذ مشيت او و هدايت مردم به وسيله وحي جلوگيري كند ،از او غايب نميشود،
هم چنان كه خودش در جاي ديگر فرموده ":عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصي كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً" «».1
[وصف حال مشركين در ساعت مرگ كه از سلطه خدا مفري نداشته ،ايمان دير هنگامشان سودي به حالشان نميرساند]  .....ص 588 :
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"وَ لَوْ تَري إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ" از ظاهر سياق سابق ،و اشعار جمله آينده كه ميفرمايد ":وَ حِي َ
ل
بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ" بر ميآيد كه :آيات چهارگانه مورد بحث ،وصف حال مشركين قريش
و امثال ايشان در ساعت مرگ است.
بنا بر اين جمله" وَ لَوْ تَري إِذْ فَزِعُوا" معنايش اين است كه چون اين مشركين به فزع جان كندن بيفتند" فَال فَوْتَ"
نميتوانند از خدا فوت شوند ،و از او بگريزند ،و يا به جايي پناهنده گشته ،يا چيزي را بين خدا و خود حائل سازند.
"وَ أُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ" -اين جمله كنايه است از اينكه بين آنان و كسي كه آنان را ميگيرد هيچ فاصله نيست و اگر به
عبارت مجهول تعبير آورده براي اين است كه گرفتن به خداي سبحان منسوب گردد .و خداي سبحان خود را توصيف كرده
به اينكه او قريب است و در جاي ديگر از معناي نزديكي خود خبر داده ،كه ":وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ ال تُبْصِرُونَ"
« »7و از نزديكي بيش از آن در آيه" وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" «» 0خبر داده و از نزديكي كه از آن نيز بيشتر
است در آيه" أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ" « »3خبر داده .سپس فرموده كه حتي از خود شما به خودتان نزديكتر است،
و اين موقف همان" مرصاد" است كه فرموده ":إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" «».3
با در نظر گرفتن اين آيات ،و اينكه ميدانيم گيرنده در جمله" وَ أُخِذُوا  ،"...خود
__________________________________________________
)(1خدا عالم به غيب است ،پس احدي را مسلط بر غيب خود نميكند ،مگر رسولي را كه صالح بداند و بپسندد ،چون او از
پيش رو ،و پشت سر ،رصدها نهاده ،تا بداند آيا رسالتهاي پروردگار خود را ابالغ كردهاند يا نه؟ و او به آنچه نزد ايشان است
احاطه دارد ،و عدد هر چيزي را بر شمرده است .سوره جن ،آيه - 28.73
)(2ما از شما به او نزديكتريم و ليكن شما نميبينيد .سوره واقعه ،آيه .23
)(3ما به او از رگ قلب نزديكتريم .سوره ق ،آيه .13
)(4خدا بين انسان و قلبش فاصله است .سوره انفال ،آيه . [.....]73
)(5به درستي كه پروردگارت در كمينگاه است .سوره فجر ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص322 :
خدا است ،ديگر چگونه تصور ميشود كه آدمي بتواند از قدرت خدا فرار كند؟ با اينكه خدا از من به من نزديكتر است ،و يا
چگونه ممكن است آدمي از قدرت مالئكهاش بگريزد ،و از قلم بيفتد ،با اينكه مالئكه مكرم كه اوامر را از خدا ميگيرند،
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ديگر هيچ حاجبي و حائلي بين آنان و خدا نيست ،و حتي واسطهاي هم در كار ندارند.
پس اينكه فرمود ":وَ أُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ "نوعي تمثيل براي نزديكي خداي تعالي به آدمي است ،تمثيل همان معنايي كه
ما از قرب ميكنيم ،چون قرب و بعد ما كه در زندان زمان و مكان قرار داريم ،غير از قرب و بعد در دستگاه الهي است ،و اگر
بخواهيم از آن گفتگو كنيم ،بايد تمثيل بياوريم و گر نه واقع قضيه مهمتر از آن است كه بتوان تصورش كرد.
"وَ قالُوا آمَنَّا بِهِ وَ أَنَّي لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ" كلمه" تناوش" به معناي تناول و گرفتن است ،و ضمير در" به" -به
طوري كه از سياق بر ميآيد -به قرآن بر ميگردد.
و مراد از اينكه فرمود از مكاني دور ميگيرند ،اين است كه در عالم آخرت هستند ،كه عالم تعيين جزاء است ،و آن بسيار دور
است از دنيا ،كه جاي عمل و محل اكتساب اختياري است ،چون در اين عالم براي كفار غيب ،شهادت ،و شهادت ،غيب
شده ،هم چنان كه آيه بعدي بدان اشاره مينمايد.
"وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ" اين جمله حال از ضمير در جمله" وَ أَنَّي لَهُمُ التَّناوُشُ" است .و
مراد از جمله" وَ يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ" اين است كه از عالم دنيا در باره عالم آخرت نسبتهاي نسنجيده ميدهند ،با
اينكه بغير از پندار و مظنه دليلي ندارند ،و با اينكه اصال آخرت غايب از حواس اينهاست ،و با اين حال چگونه ميگويند بعثي
و بهشتي و دوزخي نيست؟ بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :مراد از اين جمله اين است كه به رسول خدا (ص) نسبت ناروا
ميدهند ،و او را ساحر و دروغگو و مفتري و شاعر ميخوانند.
عنايت در اين آيه همه در اين است كه دنيا نسبت به آخرت مكاني است بعيد ،هم چنان كه در جمله قبل آخرت را نسبت به
دنيا مكاني بعيد ميخواند.
و معناي هر دو آيه با هم اين است كه :مشركين وقتي گرفتار ميشوند ،ميگويند :ما به حق كه همان قرآن است ايمان
آورديم ،و كجا و كي ميتوانند ايمان به قرآن را تناول
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،022جزء .77
ترجمه الميزان ،ج ،13ص323 :
كنند ،و بگيرند -،ايماني كه فايده نجات داشته باشد -براي اينكه در مكاني دور از دنيا گرفتار شدهاند ،و حال آنكه آنها در
دنيا بدان كفر ورزيدند ،و آخرت را با ظنون و اوهام و از مكاني بسيار دور انكار ميكردند.
"وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ" از ظاهر سياق چنين به نظر
ميرسد ،كه مراد از" ما يَشْتَهُونَ" لذائذ مادي دنيوي باشد ،كه مرگ بين ايشان و آن لذائذ فاصله ميشود .و مراد از اشياع
آن ،اشباهشان از امتهاي گذشته است ،و يا كساني است كه مذهب همينها را داشته باشند .و جمله "إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ
مُرِيبٍ" تعليل و بيان علت جمله" كَما فُعِلَ "...است.
و معناي آيه چنين است كه :بين مشركين كه به عذاب خدا گرفتار شدند ،و بين لذائذي كه در دنيا داشتند ،حيلوله ،و جدايي
افتاد ،همان طور كه با مردمي شبيه ايشان از مشركين امتهاي گذشته همين معامله شد ،به خاطر اينكه از امر حق و يا امر
آخرت در شك بودند و سخناني بدون دليل در بارهاش ميگفتند .و بدان و آگاه باش كه آنچه در معنا و تفسير اين چهار آيه
گذشت ظاهر آيات مزبور بود و روايات بسيار از طرق شيعه و سني رسيده ،كه:
آيات مورد بحث ناظر است به فرو رفتن لشكر سفياني در بيابان" بيداء" كه يكي از عالمتهاي ظهور مهدي (ع) و متصل به
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آن است ،و بنا بر اينكه آيات در اين باره نازل شده باشد ،آن گاه معنايي كه ما ذكر كرديم از باب جري ،و حمل كلي بر
مصداق ميشود.
بحث روايتي [رواياتي در باره انفاق و صدقه دادن]  .....ص 521 :
اشاره
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در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ" از معصوم (ع) رسيده كه فرمود :وقتي ولي خدا را ميبينند كه در
چه ناز و نعمت است ،و خود در آتش دوزخند ،ندامت خود را پنهان ميدارند ،شخصي پرسيد :يا بن رسول اللَّه اين پوشاندن
ندامت چه فايدهاي به حال آنان دارد ،به اينكه در عذابند؟ فرمود :از شماتت دشمنان كراهت دارند «».1
مؤلف :اين روايت را از امام صادق (ع) نيز نقل كرده.
باز در همان كتاب است كه مردي نزد امام صادق (ع) سخن از توانگران
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .730
ترجمه الميزان ،ج ،13ص321 :
گفت ،و ايشان را بد گفت ،امام صادق (ع) گفت :ساكت باش توانگر اگر صله رحم كند ،و به برادران خود نيكي نمايد ،خداي
تعالي اجر اين عمل را به او دوچندان دهد ،براي خاطر اينكه هم نيكي كرده ،و هم فريب دنياي خود را نخورده ،هم چنان
كه قرآن كريم نيز فرموده ":وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ
الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ" اموال و اوالد شما چنان نيستند كه شما را به درگاه ما نزديك سازند ،مگر كسي
را كه ايمان به خدا آورد ،و عمل صالح كند ،كه چنين كساني پاداششان در برابر اعمالي كه كردهاند ،دوچندان خواهد بود ،و
در غرفهها ايمن خواهند زيست «».1
و در امالي ،شيخ به سند خود از امير المؤمنين (ع )روايت كرده ،كه در حديثي فرمود :تا آنكه روز قيامت شود ،در آن روز
حسابشان را به نفعشان رسيده ،در برابر هر عمل صالح كه كردهاند ،ده برابر تا هفتصد برابر پاداش ميدهد ،هم چنان كه
فرموده ":جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً" و نيز فرموده ":فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ" « »7و
در كافي به سند خود از سكوني از امام صادق (ع) روايت كرده ،كه از رسول خدا (ص) نقل كردند كه فرمود :كسي كه به
پاداش ايمان داشته باشد ،نيكو بذل و بخشش ميكند «».0
و در همان كتاب به سند خود از سماعة ،از امام ابي الحسن (ع) و آن جناب از رسول خدا (ص )روايت كردهاند ،كه فرمود:
كسي كه به پاداش ايمان و يقين داشته باشد ،دلش نسبت به خرج كردن سخي ميشود «».3
و در الدر المنثور است كه ،ابن مردويه از علي بن ابي طالب (ع) روايت كرده كه فرموده :از رسول خدا (ص) شنيدم
ميفرمود :براي هر روزي نحوستي است ،نحوست هر روز را با صدقه دفع كنيد ،آن گاه فرمود :آياتي كه متعرض مساله خلف
است ،بخوانيد ،كه من از خداي تعالي شنيدم ميفرمود ":وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ" آنچه انفاق كنيد خدا عوض
ميدهد آن را ،و وقتي كسي انفاق نكند چگونه خدا عوض و پاداش ميدهد «».3
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود ،از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه
__________________________________________________
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[رواياتي در باره اينكه آيات" وَ لَوْ تَري إِذْ فَزِعُوا "ناظر بر فرو رفتن لشكر سفياني در زمين (در زمان ظهور حضرت مهدي" عج )"ميباشد]  .....ص 528 :

و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ لَوْ تَري إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ "گفته است :پدرم از ابن ابي عمير ،از منصور بن يونس ،از ابي
خالد كابلي ،برايم حديث كرد ،كه گفت امام ابي جعفر (ع) فرمود :به خدا سوگند ،گويا همين اآلن ميبينم قائم (ع) را كه به
حجر تكيه داده است ،آن گاه مردم را در رعايت حقش به خدا سوگند ميدهد ،و آن گاه ميفرمايد:
ايها الناس هر كس با من در باره خدا محاجه كند ،من أوالي به خدا هستم ،ايها الناس هر كس با من در باره آدم محاجه
كند ،من اولي و نزديكتر از سايرين به آدم هستم ،ايها الناس هر كس با من در باره نوح محاجه كند ،من از هر كس ديگر
اوالي به نوحم ،ايها الناس هر كس با من در باره ابراهيم سخن گويد ،و احتجاج كند ،من خود از هر كس ديگر نزديكتر به
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .733
)(2الدر المنثور ،ج  ،3ص .731
)(3روايت موقوف آن است كه از يكي از صحابه معصومين نقل شود بدون اين كه آن را به معصوم اسناد دهد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص320 :
ابراهيمم ،ايها الناس هر كس با من در باره موسي محاجه كند ،من خود اوالي به موسي هستم ايها الناس هر كس با من در
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)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .730
)(2امالي طوسي ،ج  ،1ص  ،73طبع نجف.
)(3فروع كافي ،ج  ،3ص  ،7ح .3
)(4فروع كافي ،ج  ،3ص  ،7ح .3
)(5الدر المنثور ،ج  ،3ص .702
ترجمه الميزان ،ج ،13ص327 :
در ذيل آيه" قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ" فرمود :جريان چنين بود كه :رسول خدا (ص) از قوم خود خواست كه اقارب او
را دوست بدارند ،و آزار و اذيت نكنند ،لذا اين آيه نازل شد كه همين اجر و مزد نيز به نفع شماست ،و ثوابش عايد خودتان
ميشود « »1و در الدر المنثور است كه حاكم -وي حديث را صحيح دانسته -از ابي هريره روايت كرده كه در ذيل آيه" وَ لَوْ
تَري إِذْ فَزِعُوا" گفته است رسول خدا (ص) فرمود :در آينده مردي در عمق دمشق خروج ميكند كه او را" سفياني"
ميگويند ،و عموم پيروانش از قبيله كلب هستند ،دست به كشتار ميزند ،و حتي شكم زنان را پاره ميكند ،و كودكان را به
قتل ميرساند ،تا آنكه قبيله قيس عليه او قيام كند و او قيس را بكشد ،و جايي را از ستم خود خالي نگذارد و در اين هنگام
مردي از اهل بيت من خروج ميكند ،تا به سفياني ميرسد ،و ستوني از لشكر خود را به سركوبي وي ميفرستد ،و ايشان را
منهزم نموده شكست ميدهند ،سفياني با همراهان خود راه ميافتد تا به" بيداء" ميرسد ،در آن سر زمين دچار خسف
ميشوند ،و در زمين فرو ميروند ،و احدي از ايشان باقي نميماند ،مگر كسي كه سرگذشت آنان را براي مردم خبر دهد
«».7
مؤلف :اين روايت از طرق اهل سنت بسيار زياد آمده بعضي مختصر و بعضي مفصل ،و آن را از طرق مختلفه از ابن عباس،
ابن مسعود ،حذيفه ،ابي هريره ،جد عمرو بن شعيب ،ام سلمه ،صفيه ،عائشه ،و حفصه ،همسران رسول خدا (ص) و نفيره،
همسر قعقاع ،و نيز از سعيد بن جبير ،به طور موقوف روايت كردهاند «».0
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درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه )31
با اموال و جانهاى خود ،در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّالم) :خدا رحم
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد  ...علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد ،زيرا مردم اگر سخنان
نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص 132
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خصوص عيسي محاجه كند و آن جناب را به رخ من بكشد ،من خود از هر كس ديگر نزديكتر به عيسي هستم ،ايها الناس
هر كس با من در خصوص محمد (ص) محاجه كند من خود از هر كس ديگر به محمد (ص) نزديكتر و اواليم ،ايها الناس
هر كس با من در خصوص كتاب خدا محاجه كند ،من از هر كس ديگر به كتاب خدا نزديكترم ،آن گاه به مقام ابراهيم
ميآيد ،و در آنجا دو ركعت نماز ميخواند ،و با سوگند به خدا حق خود را بيان ميكند.
امام ابي جعفر (ع) سپس فرمود :اوست به خدا سوگند مضطر در آيه شريفه:
"أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ".
و اولين كسي كه با او بيعت كند ،جبرئيل ،و سپس سيصد و سيزده نفرند ،و اين عده هر كدام بتوانند ،راه افتاده ،خود را به
وي برسانند ،كه ميرسانند ،و هر يك به اين صورت به وي نرسند ،در رختخوابشان ناپديد ميشوند ،و منظور امير المؤمنين
(ع) از عبارت" هم المفقودون عن فرشهم -ايشان از رختخواب مفقود ميشوند" همين است ،و نيز منظور از آيه"اسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً
پس در عمل به خيرات سبقت جوييد ،كه هر جا باشيد خدا همگيتان را ميآورد" همين است و فرمود :منظور از خيرات،واليت (و محبت اهل بيت (ع) است) .هم چنان كه در جايي ديگر فرمود ":وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلي أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ -اگر
عذاب را از ايشان تاخير اندازيم ،تا امت معدودة" ، ...منظور از امت معدوده اصحاب قائم (ع) است كه در عرض يك ساعت
همه يك جا جمع ميشوند.
وقتي قائم (ع) به سر زمين" بيداء" برسد ،لشكر سفيان در برابرش صف آرايي ميكند ،پس خداي عز و جل زمين را دستور
مي دهد ،تا پاهاي ايشان را در خود فرو ببرد ،و بگيرد ،و در باره همين مورد است ،كه خداي عز و جل ميفرمايد ":وَ لَوْ تَري
إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ وَ قالُوا آمَنَّا بِهِ" يعني ميگويند :اينك ما به قائم آل محمد (ع) ايمان آوردهايم "،وَ
أَنَّي لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ  ...وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ" يعني بين آنان و عذاب نشدن ،حائل ايجاد ميشود"،
كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ" يعني آنهايي كه قبل از ايشان مكذبين بودند ،و هالك شدند" مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ"
«».1
و الحمد للَّه رب العالمين
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .733 -733
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بنيانگذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي (ره) يكي از علماي برجسته شهر اصفهان
بودند كه در دلدادگي به اهلبيت (عليهم السالم )بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا (عليه السالم) و امام عصر (عجل
اهلل تعالي فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال  1033هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه
هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه مي دهند.
مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال  1023هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي (قدس
سره الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تيمي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه ،فعاليت خود را در زمينه هاي
مختلف مذهبي ،فرهنگي و علمي آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين (كتاب اهلل و اهل البيت عليهم السالم) تقويت انگيزه جوانان
و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسائل ديني ،جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در
تلفن هاي همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم با انگيزه نشر
معارف ،سرويس دهي به محققين و طالب ،گسترش فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار
هاي علوم اسالمي ،در دسترس بودن منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي :با
استفاده از ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت اجتماعي در تزريق امكانات
را در سطح كشور و باز از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني را در سطح جهان سرعت بخشيد.
از جمله فعاليتهاي گسترده مركز:
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب ،جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه كتابخواني
ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گوشي تلفن سهمراه
ج)توليد نمايشگاه هاي سه بعدي ،پانوراما  ،انيميشن  ،بازيهاي رايانه اي و  ...اماكن مذهبي ،گردشگري و...
د)ايجاد سايت اينترنتي قائميه  www.ghaemiyeh.comجهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندين
سايت مذهبي ديگر
ه)توليد محصوالت نمايشي ،سخنراني و  ...جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي
و)راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي ،اخالقي و اعتقادي (خط )7033373
ز)طراحي سيستم هاي حسابداري  ،رسانه ساز  ،موبايل ساز  ،سامانه خودكار و دستي بلوتوث ،وب كيوسك SMS ،و...
ح)همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام ،حوزه هاي علميه ،دانشگاهها ،اماكن مذهبي
مانند مسجد جمكران و...
ط)برگزاري همايش ها ،و اجراي طرح مهد ،ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه
ي)برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي (حضوري و مجازي) در طول سال
دفتر مركزي :اصفهان/خ مسجد سيد /حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي  /مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه
اصفهان
تاريخ تأسيس 1023 :شماره ثبت  7020 :شناسه ملي 13233137373 :
وب سايت : www.ghaemiyeh.comايميل : Info@ghaemiyeh.comفروشگاه اينترنتي :
www.eslamshop.com
تلفن  )3011( -7032370-73فكس  )3011( 7032377دفتر تهران  )371( 22012277بازرگاني و فروش 32107333132
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امور كاربران )3011(7000333
نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمي  ،غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده اي خير انديش اداره و تامين گرديده
و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست ،از اينرو اين
مركز به فضل و كرم صاحب اصلي اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه اهلل االعظم عجل اهلل تعالي فرجه
الشريف توفيق روزافزوني را شامل همگان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهلل.
شماره حساب  ، 371333230شماره كارت 1220-0333-3001-3720:و شماره حساب شبا: IR90-0180-0000-
0000-0621-0609-53به نام مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان نزد بانك تجارت شعبه اصفهان – خيابان
مسجد سيد
ارزش كار فكري و عقيدتي
االحتجاج -به سندش ،از امام حسين عليه السالم  :-هر كس عهده دار يتيمي از ما شود كه محنتِ غيبت ما ،او را از ما جدا
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده ،به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند ،خداوند به او ميفرمايد« :اي بنده
بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن ،از تو سزاوارترم .فرشتگان من! براي او در بهشت ،به عدد هر حرفي كه
ياد داده است ،هزار هزار ،كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمتها ،آنچه را كه اليق اوست ،به آنها ضميمه كنيد».
التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم :امام حسين عليه السالم به مردي فرمود« :كدام يك را دوستتر
ميداري :مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از دستش ميرَهاني ،يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني
بينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد ،امّا تو دريچهاي [از علم] را بر او ميگشايي كه آن بينوا ،خود را بِدان ،نگاه ميدارد و با
حجّتهاي خداي متعال ،خصم خويش را ساكت ميسازد و او را ميشكند؟».
[سپس ]فرمود« :حتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي .بيگمان ،خداي متعال ميفرمايد« :و هر كه او را زنده
كند ،گويي همه مردم را زنده كرده است»؛ يعني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان ،ارشاد كند ،گويي همه مردم را زنده
كرده است ،پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد».
مسند زيد :امام حسين عليه السالم فرمود« :هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق ،فرا بخواند و او اجابت كند ،اجري
مانند آزاد كردن بنده دارد».

