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  1عقايد اسالم در قرآن كريم

مه سيد مرتضي عسكري با آنچه كه بيش از نيم قرن به رشته تحرير آورده، در طرح                 عالّ
هـا و    پـژوهش . اش ويژگـي منحـصر بـه فـردي يافتـه اسـت              گيري تكاملي   مباحث و جهت  

اش در اين مدت طوالني بر صافي و خلوص آثارش افزوده، و بر اساس  هاي شخصي   تجربه
هاي اساسي خود را در جامعه اسـالمي     تحقيقات و بررسيهاي طوالني است كه برنامه      همين  

ي دقيق و علمي با چارچوبي استوار و متين كه هر روز بـر              يها  نمايد؛ برنامه   تبيين و اجرا مي   
شود،و از افـراط و       غنا و استحكامش افزوده و با گسترش دامنه مباحث،فراگير و پربارتر مي           

اين چيزي است كه از محتواي      . و رجوع از ديدگاههاي اساسي مبرّاست     گرد    تفريط و عقب  
  . مشهود استكامالًمباحث و نتايج گسترده و مستمر آن 

كوشد تا ميراث  او مي: گيري روشني دارد  هدفعسكري فرهنگي عالمه  ـ  برنامه علمي
ي كـه در  يهـا  ايه تحريفات و پير ـ  ها و تحريفات استخراج نمايد دور از پيرايهه اسالمي را ب

كوشد تا   او مي ـ  به اسالم بسته شد | شرائط دشوار و پيچيده بعد از حيات پيامبر اكرم
يـابي و     به اصالت و حقيقت اسالم و ژرفاي ناب و خالص آن دست يابد و پـس از دسـت                  

اسالم را آنگونه كه بوده و نه اينگونـه كـه شـده، خـالص و نـاب بـه امـت                       ي،يرسوب زدا 
  .نمايداسالمي عرضه 

                                                 
 شـوال   176  شـمارة  - با اندكي تلخيص   -»الوحدة«در مجلّه عربي زبان     » سليم الحسني « مقاله آقاي    ةترجم- 1

  .38/ ص، ق  ه1415
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گيري در فرهنگ اسالمي، در بادي امر، چيـز تـازه و منحـصر بـه فـردي                    اينگونه هدف 
ي را بسياري از متفكرين اسالمي در دورانهاي گذشـته و           يزيرا چنين آرزو و تمنا    . نمايد  نمي

حال داشته و دارند؛ ولي آنچه عالمه عسكري را از ديگران ممتـاز و بلكـه ويژگـي خـاص                    
 ايشان به دنبال اصالح جزئي و مقطعي نيست تا نظري را با نظري و               بخشد اين است كه     مي

اش را براي قـانع       كند، و نيز، شيوه نقد و بررسي      فكري را با فكري ديگر سنجيده و بررسي         
يابي به مبدأ و منـشأ   او در پي دست. گيرد حدود به كار نمي ماي كردن ديگران پيرامون قضيه 

 آنگونـه كـه       ميراث اسالمي است تا پس از شـناخت،        اصلي تحريف و انحراف در اسالم و      
اي واحد    اش برخيزد؛ و چون تحريف و انحراف را همراه و به صورت قضيه              بايد به معالجه  

بيند رسيدن به اسالم ناب و اصيل را هم بدون بحث و بررسـي همـه جانبـه و شـامل و             مي
هاي اسالم بـه      انب و شاخه  داند؛ بدين خاطر، در همه جو       ميبعيد و ناشدني     جامع األطراف 

نشيند و از پيش فرضـهاي خـود سـاخته و پـيش داوريهـاي معمـول           بحث و به بررسي مي    
اي كه با همه نصوص تاريخي مانند روايات، احاديث، رويـدادها و              گونهه  كند، ب   اجتناب مي 

غير آن كه به دست ما رسيده برخوردي نقادانه دارد، و همـه را موضـوعاتي قابـل بررسـي                    
ـ . داند  و ايراد نميصداند، و هيچ يك را غير قابل نق      مي رف ايشان بحث و بررسي علمي ص

و سالم در پرتو قرآن كريم و سنت قطعي و موثـق را تنهـا راه درمـان و تـشخيص سـره از           
  .شناسد ناسره و در نتيجه شناخت حد و مرز اصالت از انحراف مي

اش را بـر ايـن        ات مشهور و پـرآوازه    هاي علمي و تأليف     عالمه عسكري خود، همه يافته    
هـاي گونـاگون      تأليفـاتي كـه در عرصـه      . روش بنيان نهاده و به رشته تحرير درآورده است        

علمي است ولي در هدف اصلي و اساسي همديگر را يافته و در راه تحقق آن هـدف سـير                    
  .كنند مي

بناميم سـخن   نگار يا پژوهشگر تاريخ      بدين خاطر است كه اگر عالمه عسكري را تاريخ        
  ـ  ايم؛ با آنكه اين عنواني است كـه در اذهـان بـسياري از خواننـدگان     دقيق و درستي نگفته

 رسـوخ   ـ   از حدود چهل سال پيش تا كنون بن سبااهللاعبد پس از پيدايش كتاب او به نام 
  .كرده و جايگزين شده است

ها   ت كه شاخه  آري، آقاي عسكري مورخ نيست، او صاحب برنامه جامع و فراگيري اس           
او جوينده و كاوشگر انحـراف و       . گيرد  و فروع آن، همه جوانب ميراث اسالمي را در بر مي          
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حدود آن است؛ در هر جا كه باشد، تا از اين راه، اسالم اصيل و ناب را شناسـائي و اثبـات           
  .نمايد

قـت   با اندكي د   ،عقايد اسالم در قرآن كريم    :شايد اين آن چيزي باشد كه از همين كتاب        
  . صفحه به زبان عربي انتشار يافته است500به دست آيد، كتابي كه جلد اول آن در حدود 

اين كتاب، عقايد ناب و خالص اسالم را از زالل گوارا و مـصفّاي قـرآن كـريم عرضـه                    
  :گويد ه آقاي عسكري خود اين حقيقت را در مقدمه كتاب آورده و ميكچنان. دارد مي

كند،   هر چه تمامتر بيان مياسالم را با روانيِمن ديدم قرآن كريم عقايد 
را به خوبي اي كه هر عاقل عرب زباني كه به سن رشد رسيده باشد آن  بگونه

  .كند فهميده و درك مي
  :گويد عالمه عسكري در اين كتاب با ماليمت به دانشمندان اعتراض كرده و مي

شي از آن است كه اين پيچيدگي و گره كور و چند دستگي در عقايد اسالم، نا
علما در تفسير قرآن به فلسفه فيلسوفان و عرفان صوفيان و كالم متكلمان و 
روايات اسرائيلي، و ديگر روايات بررسي نشده منسوب به رسول خدا، اعتماد 

اند؛ و با اين كار از  نموده، و آيات قرآن كريم را با آنها تأويل و توجيه كرده
اند كه تنها دانايان به روش  هائي ساخته يستانعقايد اسالم طلسم و معما و چ

فهمند، و همين  علمي علما در فنون بالغت و منطق و كالم و فلسفه آنها را مي
  .انجاميد... ه وعكار به تفرقه مسلمين به گروههاي معتزله و اشاعره و مرج

 پس، اين كتاب با ويژگيهايي كه برشمرديم، به يقـين كتـابي بـسيار شايـسته اسـت كـه                   
  .هاي علوم اسالمي باشد تواند از بهترين كتب درسي دوره مي

 پيوسـتگي و انـسجام    ـ   عالمه عسكري ـ  يابد كه استاد ما خواننده در اين كتاب در مي
اي كه بحث پيـشين زيـر بنـاي           خاصي را در عرضه عقايد در آن به كار برده است؛ به گونه            

سازد عقايد اسـالم را بـا         نده را قادر مي   باشد و خوان    بحث آينده و راه وصول و درك آن مي        
يابـد مقـدمات الزم را بـراي درك           چنانكه به زودي در مي    . بگيرد پيوستگي دقيق علمي فرا   

  .مباحث آينده پشت سر گذارده است
روي اصطالحات لغوي تكيه خاصي شـده   ـ  همچون ديگر كتب مؤلف ـ  در اين كتاب

سـازد    ح از كتابهاي لغت معتبر آشنا مي      ات مصطلَ ايشان ابتدا خواننده را با تعاريف لغ      . است
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و سپس به توضيح و شرح هر يك از لغات و كلمات مورد بحـث و مـواد اصـلي آنهـا در                       
پردازد تا جهات و اسباب اختالف در هر يـك از دو اصـطالح    اصطالح اسالمي و لغوي مي  

شـود    رو متحمل مي   اسالمي و لغوي را آشكار سازد، و همه اين زحمات و تالشها را از آن              
  .گيري صحيح و اساسي را فراهم نمايد كه زمينه بحث را آماده و امكان استنتاج و بهره

اي كامل و     گونهه  كند عقايد اسالم را ب      بدين خاطر، خواننده با مطالعه كتاب احساس مي       
ـ               فراگير با شيوه   ا اي علمي و جديد و روشن، به دور از پيچيدگي و ابهام، دريافته اسـت؛ و ب

بيند، و اين چيزي اسـت كـه          نياز مي   مطالعه آن خود را از مراجعه به ديگر كتب اعتقادي بي          
هاي اعتقادي كه بـه پيچيـدگي و         شود، به ويژه در دوره      به ندرت در كتابهاي ديگر يافت مي      

  .اند ابهام و تكرار در سطوح علمي اسالمي مشهور شده
م در ايـن كتـاب، خـود را در مقابـل             با درك همه جانبه عقايد اسـال       ،همچنين خواننده 

بيند، و اين همه مرهون شيوه  اي از تفسير آن مي تالش جديدي براي فهم قرآن و روش تازه  
  .اي است كه عالمه عسكري در برخورد با آيات قرآني به كار گرفته است و اسلوب ويژه

يـدتي بـه   اي را در تحقيقات قرآني و عق كتاب عالمه سيد مرتضي عسكري جايگاه ويژه  
هـاي اصـيل      ايشان با اين كتاب، گـام بلنـدي در اجـراي برنامـه            . خود اختصاص داده است   

  .اند اسالمي خود برداشته
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  نمودار مباحث

و ابراهيم و موسي و نوح «: �نسخ در دوره پيامبران صاحب شريعت پس از آدم   ـ 1
  . عليهم اجمعيناهللاصلوات عيسي و محمد 

  �ت آدم و نوح و ابراهيم  يكساني شريع ـ الف
  ."نسخ و آيه" معناي اصطالحي  ـ ب
  .�و اذا بدلنا آية مكان آية�: و آيه �ما ننسخ من آية�: تفسير آيه كريمه ـ ج
  . به پايان رسيد� ويژه بني اسرائيل بود و با بعثت خاتم انبياء �شريعت موسي  ـ د

  .و ـ  معناي نسخ در شريعت يك پيامبر
  :دهد مين انسان را به آثار عمل پاداش مي رب العال ـ 2

  . پاداش دنيوي ـ الف
  .پاداش اُخروي ـ ب
  . به هنگام مرگ ـ ج
  . در قبر ـ د
  .در محشر و قيامت ـ  ه
  . در بهشت و دوزخ ـ و
  .پاداش صبر ـ ز

  .پاداش عمل ميراث آيندگان
  .شفاعت، پاداش برخي اعمال است
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  .حبط عمل، كيفر برخي رفتارهاست
  .انس در برخورداري از پاداش عمل برابرندجن و 

  :"رب العالمين"اسماء و صفات   ـ 3
  . معناي اسم ـ الف
  .رحمان ـ ب
   . رحيم ـج
  .العرش و رب العرش  ذو ـ د
  ." األسماء الحسنيهللاو ":  معناي ـ 4

  .اهللا  ـ الف
  . كرسي ـ ب
  ."رب العالمين" اهللا مشيت  ـ 5

  .الف ـ معناي مشيت
  .رزق و روزي  ـ ب
  . هدايت و راهنمائي ـ ج
  . رحمت و عذاب ـ د
  :" مايشاء و يثبتاهللايمحو ":  بداء يا محو و اثبات ـ 6

  . معناي بداء ـ الف
  .ب ـ بداء در اصطالح علماي عقايد

  . بداء در قرآن كريم ـ ج
  . بداء در روايات مكتب خلفا ـ د
  .سالم عليهم ال بداء در روايات مكتب اهل بيت ـ  ه
  . جبر و تفويص و اختيار و معناي آنها ـ 7
  : قضا و قدر ـ 8

  . معناي قضا و قدر ـ الف
  . درباره قضا و قدرعليهم السالم روايات امامان اهل بيت  ـ ب
  . پرسش و پاسخ ـ ج
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1  

  نسخ در دورة پيامبران صاحب شريعت

  عليهم السالم شرايع آدم و نوح  ـ الف

  . و معناي هر يك از آنها"آيه" و "نسخ" اصطالح  ـ ب

  ...)و اذا بدلنا آية مكان آية(:  و آيه كريمه...)ما ننسخ من آية(:  تفسير آيه كريمه ـ ج

  . پايان يافت� ويژه بني اسرائيل بود و با بعثت خاتم انبيا � شريعت موسي  ـ د

  

1 
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پـردازيم كـه      به اموري مي  در اين بحث با مراجعه به قرآن كريم و روايات اسالمي، تنها             
بـدين خـاطر، از   . در دروه پيامبران صاحب شريعت را براي ما روشن نمايد      "نسخ"موضوع  

كنـيم؛ بلكـه      اند يـاد نمـي      هاشان از ميان رفته     هود و صالح و شعيب كه امت      : پيامبراني مانند 
اسـت،  بحث و بررسي ما ويژه پيامبراني است كه شريعت آنان بعد از خودشان باقي مانـده                 

  .گيريم ، كه به ترتيب زمان پي مي�آدم و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد : مانند

  �وحدت شرايع آدم و نوح و ابراهيم و محمد 

   پدر ابناي بشر� آدم  ـ نخست

  : فرمود�در روايات آمده است كه رسول خدا 
 را در ايـن  � خداونـد آدم . روز جمعه آقاي روزها و برترين آنها نزد خداونـد اسـت          

 و حجـر    1او در اين روز وارد آن باغ شد، و در اين روز بـه زمـين فـرود آمـده                   . روز آفريد 
  .2األسود همراه او فرستاده شد

 را در  ـ   اوصـياي پيـامبران   ـ  خداوند پيامبران و امامـان : در روايات ديگري آمده است
  .روز جمعه آفريد

  :در روايات صحيح آمده است كه
و در برخـي آمـده      .  را به حج برد و انجام مناسك را بـه وي آموخـت             �جبرئيل آدم   

                                                 
، )8 ص   1ج   ( طبقات ابن سعد چـاپ اروپـا      ،  الجمعه باب فضل الجمعة    كتاب) 5 ص   5ج  ( صحيح مسلم    - 1

  )540 و 327 و 232 ص 2ج  (مسند احمد
  .31 ص   ه1275چاپ (   ه223ت ( از رقي اخبار مكه - 2
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 را پيرامـون آن     � سايه افكند، جبرئيل هفـت بـار آدم          اهللاپاره ابري بر جايگاه بيت      : است
] رفـت و آمـد    [= ه برد و هفت بار بـين آن دو سـعي            وطواف داد، سپس او را به صفا و مر        

 در عصر عرفه به سوي خدا  �آدم  . عرفات برد  او را به     الحجةكرد، پس از آن در نهم ذي        
بعد از آن در شب دهم او را به مشعر بـرد و او              . اش را پذيرفت    تضرع نمود و خداوند توبه    

روز دهم او را به منا برد و در آنجا به عالمـت    . در آنجا تا صبح به مناجات با خدا پرداخت        
 گردانيد و هفت بار پيرامون خانـه  اش باز سپس دوباره به مكه. قبولي توبه، سرش را تراشيد  

 رفت و هفت    "صفا و مروه  "پس از آن براي خدا نماز خواند و بعد از نماز به             . طوافش داد 
 �خداوند پس از قبول توبه آدم و حوا، دوباره آنان را به هم رسانيد و آدم                 . بار سعي كرد  

  1.را به پيامبري خويش برگزيد

  عليهم السالم نوح پدر انبيا  ـ دوم

  :خداي سبحان در سوره نوح فرموده
!$̄Ρ Î) $uΖ ù=y™ö‘ r& %·nθ çΡ 4’n< Î) ÿ⎯Ïμ ÏΒ öθ s% ÷βr& ö‘ É‹Ρ r& y7 tΒ öθ s% ... tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ ’ÎoΤÎ) ö/ ä3s9 Ö�ƒ É‹ tΡ î⎦⎫Î7•Β  

Èβr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©! $# çνθ à)¨? $#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ  ...(#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ ä3tG yγÏ9#u™ Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹ s? #tŠ uρ Ÿωuρ 

%Yæ#uθ ß™ Ÿωuρ šWθäó tƒ s−θãè tƒ uρ #Z�ô£nΣuρ ...        
  ...قوم خود را انذار كن: ما نوح را به سوي قومش فرستاديم و گفتيم

من براي شما بيم دهنده آشكاري هستم كه خدا را بندگي ! اي قوم: نوح گفت
  ...كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت نمايند

ود و سواع و يغوث و "هاي  يان خود را رها نكنيد، و از بتخدا: و آنان گفتند
  ...2. دست برنداريد"يعوق و نَسر

 در قرآن كريم آنچه به بحث ما تعلق دارد، اين سخنِ خداي متعـال               �از داستان نوح    

                                                 
، )265 و 179 و 178 ص 5ج (، مـسند احمـد     )26 و   15 و   12 ص   1ج  ( طبقات ابن سعد چـاپ اروپـا         - 1

روايات متعدد و مختلفي در كيفيت ) 197-167 ص 11ج (در بحار األنوار ). 479حديث (مسند الطيالسي 
  . موجود است�حج آدم 

  .23 و 3-1/ نوح- 2
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  :در سوره شوري است كه فرموده است
tíu�Ÿ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4©œ» uρ ⎯Ïμ Î/ %[nθ çΡ ü“ Ï%©! $#uρ !$ uΖøŠ ym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) $tΒ uρ $uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ÏμÎ/ 

tΛ⎧Ïδ≡t�ö/ Î) 4©y›θ ãΒ uρ #©|¤Š Ïãuρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$!$# Ÿωuρ (#θ è% §� x�tG s? ÏμŠ Ïù 4 …  
 آنچه بر تو  همان آييني را فراروي شما قرار داد كه به نوح فرمان داده بود، و

دين را برپا : يم، اين بود كهوحي كرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي فرمود
  ...1داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد

  شرح كلمات

 در كتـاب بحـار األنـوار از امـام     اهللامجلـسي رحمـه   :  ود و سواع و يغُوث و نَـسر  ـ  1
 نيـز  صحيح بخاري و كتاب األصنام ابن كلبي مضمون آن در  ـ   روايتي آورده كه�صادق
  :ست خالصه آن چنين ا ـ آمده و

ود و سواع و يغُوث و نَسر، نيكوكاران مومن خداپرستي بودند كه چون مردند، مرگشان         
هـائي    من بـت  : ابليس ملعون نزد بازماندگان آمد و گفت      .  اندوهبار و توان فرسا شد     ،بر قوم 

. كنم تا به آنها بنگريد و انس بگيريد و خـدا را عبـادت نماييـد          شبيه آنان براي شما تهيه مي     
هائي همانند آنان براي ايشان آماده كرد، آنان هم خدا را عبادت و به اين بتها نظاره     بت پس،
هـا بردنـد و پيوسـته بـر      ها را به درون خانـه  زمستان و بارندگي كه فرا رسيد بت     . كردند  مي

 يقيناً: عبادت خداي عزيز بودند تا دوران آنان سپري و فرزندانشان جايگزين شدند و گفتند             
كردند؛ پـس، بـه جـاي خداونـد عـزّ و جـل، بـه عبـادت آنهـا                ا اينها را عبادت مي    پدران م 

و ال تَـذَرنَّ وداً و ال        (:فرمايـد   و اين همان است كه خداي متعال از قول آنان مـي           . پرداختند
  ...)2سواعاً
سـفارش بـه انجـام كارهـاي مـورد      : وصيت كردن انسان به ديگري يعني:  وصيت ـ  2

 .بيند و صالحش را در آنها ميپسندي كه خير 

                                                 
  .13/ شوري- 1
  .در تفسير سوره نوح) 139 ص 3ج  (صحيح بخاري) 252-248 ص 3ج  (بحار - 2
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  .1فرمان دادن و واجب كردن آن بر بندگانش: وصيت خداوند به چيزي يعني

  تفسير فشرده آيات

 را نزد قوم خود فرسـتاد تـا آنـان را         �خداي سبحان در آيات پيش خبر داد كه، نوح          
از خدا  : ممن بيم دهنده شمايم و مأموريت دارم به شما بگوي         : بيم دهد، نوح به ايشان گفت     

آنان در پاسخ .  و مرا در اوامر و نواهي خداوند اطاعت كنيدبترسيد و تنها او را بندگي كنيد،    
  :خداوند در آيات اخير نيز، فرمود! هاتان را رها نكنيد عبادت بت: به يكديگر گفتند

خداوند براي شما همان ديني را قرار داد كـه بـراي نـوح قـرار داده                 ! �اي امت محمد    
 وحي كرديم، همان است كه بر ابراهيم و موسي و عيسي  ـ ! اي محمد ـ  و آنچه بر توبود،

  .2اين دين را بر پاداريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد: سپس فرمود. واجب نموديم
اسـت كـه   » صـافات «آنچه بر اين مطلب داللـت دارد سـخن خـداي متعـال در سـوره            

  :فرمايد مي
íΟ≈ n=y™ 4’n?tã 8yθçΡ ’Îû t⎦⎫ÏΗ s>≈yèø9 $# �  $̄Ρ Î) y7 Ï9≡ x‹ x. “Ì“ øgwΥ t⎦⎫ ÏΖÅ¡ós ßϑø9 $# �  …çμ ¯Ρ Î) ô⎯ÏΒ 

$ tΡ ÏŠ$t7Ïã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# �   §ΝèO $ oΨ ø% t�øîr& t⎦⎪Ì� yzFψ$# �  �χÎ) uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG yè‹Ï© zΝŠ Ïδ≡t�ö/ Z} �  

øŒÎ) u™ !%y` …çμ −/ u‘ 5= ù= s)Î/ AΟŠ Î= y™ .     
 �دهيم ونه نيكوكاران را پاداش مي ما اينگ�ددر ميان جهانيان، سالم بر نوح با

 و ابراهيم � سپس ديگران را غرق كرديم�چرا كه او از بندگان با ايمان ما بود
  . هنگامي كه با قلب سليم به درگاه پروردگارش آمد�از آن شيعيان او بود

  .3جماعت ثابت تحت فرمان رئيس خود: شيعه يعني
  .4پيروان و ياران او: شيعة شخص يعني

 �شود كه، ابراهيم      ، اين مي  »ابراهيم از شيعيان و پيروان نوح بود      «: راين، معناي آيه  بناب

                                                 
  .وصي: ، مادهمعجم الفاظ القرآن الكريم - 1
  . مراجعه شودمجمع البيان و تفسير تبيانبه تفسير آيه در  - 2
  . مراجعه شودتبيان به تفسير آيه در تفسير - 3
  ."شيع":  لسان العرب ماده- 4
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  .نمود نيز، همان شريعت نوح را پيروي و تبليغ مي
  .آوريم  آينده مي  در ـ  به ياري خدا ـ توضيح بيشتر را

  � اهللا ابراهيم خليل  ـ سوم
  :است آيات زير �از آيات مربوط به بحث ما درباره ابراهيم 

  : در سوره حج ـ الف
øŒÎ) uρ $ tΡ ù&§θ t/ zΟŠ Ïδ≡t�ö/ \} šχ%s3tΒ ÏM ø& t7ø9 $# βr& �ω ñ‚Î�ô³è@ ’Î1 $\↔ ø‹x© ö� ÎdγsÛuρ z©ÉL÷& t/ 

š⎥⎫Ï�Í←!$©Ü=Ï9 š⎥⎫ÏϑÍ←!$s)ø9 $#uρ Æì�2 ”�9$#uρ ÏŠθ àf�¡9 $# �  βÏiŒ r&uρ ’Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædkpt ø: $$ Î/ 

š‚θè? ù' tƒ Zω%y Í̀‘ 4’n?tãuρ Èe≅à2 9� ÏΒ$|Ê š⎥⎫Ï? ù' tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ?dksù 9,Š Ïϑtã �  (#ρ ß‰yγô±uŠ Ïj9 

yìÏ�≈oΨ tΒ öΝßγs9 (#ρ ã�à2 õ‹tƒ uρ zΝó™$# «! $# þ’Îû 5Θ$−ƒ r& BM≈tΒθ è=÷è̈Β 4’n?tã $tΒ Νßγs% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ 

ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ( .  
چيزي را : و هنگامي كه مكان خانه را براي ابراهيم آماده ساختيم و به او گفتيم

ام را براي طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع  رار مده، و خانههمتاي من ق
 و مردم را به حج فراخوان كه پياده �كنندگان و سجود كنندگان پاكيزه گردان

 تا شاهد منافع �هاي الغر، از هر راه دوري به سوي تو آيند و سواره بر مركب
شان داديم  ي كه روزيخود باشند و نام خدا را، در روزهائي معين، بر چهارپايان

  1.بر زبان آورند
  : در سوره بقره ـ ب

øŒÎ) uρ $uΖ ù=yè y_ |M øŠ t7ø9 $# Zπt/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $YΖ øΒ r&uρ (#ρä‹ Ïƒ ªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$s)¨Β zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) ’~?|Á ãΒ ( 

!$ tΡ ô‰Îγtãuρ #’n< Î) zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î) uρ βr& #t� ÎdγsÛ z©ÉLø‹t/ t⎦⎫ Ï�Í←!$©Ü=Ï9 š⎥⎫Ï�Å3≈yèø9 $#uρ 

Æì�2”�9$#uρ ÏŠθàf �¡9 $# ...� øŒÎ) uρ ßìsù ö�tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) y‰Ïã#uθ s)ø9 $# z⎯ÏΒ ÏM ø& t7ø9 $# ã≅Š Ïè≈yϑó™Î) uρ $ uΖ−/ u‘ 

ö≅¬7s)s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yèø9 $# �  $ uΖ−/ u‘ $ uΖù= yèô_$#uρ È⎦÷⎫yϑÎ= ó¡ãΒ y7 s9 ⎯ÏΒ uρ !$uΖ ÏF−ƒ Íh‘ èŒ 

Zπ ¨Β é& Zπ yϑÎ= ó¡•Β y7 ©9 $ tΡ Í‘ r&uρ $ oΨ s3Å™$uΖ tΒ ó= è? uρ !$oΨ ø‹n= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm§�9 $# .  

                                                 
  .28-26/ حج- 1



 عقايد اسالم   �   24

24 

و هنگامي كه خانه كعبه را بازگشتگاه و مركز امن و امان مردم قرار داديم، و 
مقام ابراهيم را نمازگاه خويش گيريد، و ابراهيم و اسماعيل را فرمان ] فرموديم[

خانه مرا براي طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و :  كهداديم
هاي  راهيم و اسماعيل پايه و هنگامي كه اب�...ساجدان پاك و پاكيزه نمائيد

 �از ما بپذير كه تو شنوا و دانائي!پروردگارا: گفتند. بردند خانه را باال مي
 ما را مسلمان و فرمانبردار خويش قرار ده، و از دودمان ما امتي! پروردگارا

فرامانبردار و تسليم خود پديد آور، و شيوه عبادتمان را به ما نشان بده و توبه 
  1.پذير و مهرباني كه تو، توبهما را بپذير 

  : در سوره بقره ـ ج
(#θ ä9$s% uρ (#θ çΡθ à2 #·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t�≈|Á tΡ (#ρ ß‰tG öκsE 3 ö≅è% ö≅t/ s' ©# ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) $Z�‹ÏΖ ym ( $ tΒ uρ tβ%x. 

z⎯ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î�ô³ßϑø9 $# �  (#þθ ä9θè% $̈Ψ tΒ#u™ «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& #’n< Î) zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ) uρ t,≈ysó™Î) uρ z>θà)÷è tƒ uρ ÅÞ$t6 ó™F{$#uρ !$ tΒ uρ u’ÎAρ é& 4©y›θãΒ 4©|¤ŠÏãuρ !$ tΒ uρ u’ÎAρé& 

šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ÏΒ óΟ ÎγÎn/ §‘ Ÿω ä−Ìh�x�çΡ t⎦÷⎫ t/ 7‰ tnr& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ß⎯øt wΥuρ …çμ s9 tβθãΚ Î=ó¡ãΒ.  
لكه از آيين استوار و ب: بگو! يهودي يا نصراني شويد تا هدايت يابيد: و گفتند

ما به خدا ايمان :  بگوييد�ناب ابراهيم پيروي كنيد كه هرگز از مشركان نبود
آورديم، و به آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحق و 
يعقوب و پيامبران نسل او نازل گرديده، و نيز، آنچه به موسي و عيسي و همه 

شان داده شده است، ما هيچ يك از آنان را از ديگري انبياء از جانب پروردگار
  2.دانيم، و تنها تسليم فرمان خداييم جدا نمي

  : در سوره آل عمران ـ د
$ tΒ tβ%x. ãΝŠ Ïδ≡t� ö/ Î) $wƒ ÏŠθ åκu‰ Ÿωuρ $ |‹ÏΡ#u�óÇ nΣ ⎯Å3≈s9 uρ šχ%x. $Z�‹ÏΖ ym $VϑÎ= ó¡•Β $ tΒ uρ tβ%x. z⎯ÏΒ 

t⎦⎫Ï. Î�ô³ßϑø9 $#.      

                                                 
  .128-125/ بقره- 1
  .136-135/ بقره- 2
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ود و نه نصراني، بلكه موحدي خالص و مسلمان بود، و ابراهيم نه يهودي ب
  .1هرگز از مشركان نبود

  : و نيز در همان سوره ـ  ه
ö≅è% s−y‰|¹ ª! $# 3 (#θ ãèÎ7̈? $$ sù s' ©# ÏΒ tΛ⎧Ïδ≡t� ö/ Î) $Z�‹ÏΖ ym $ tΒ uρ tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï. Î�ô³çR ùQ$# .     
 كنيد كه خدا راست گفته است، پس آيين ناب و خدائي ابراهيم را پيروي: بگو

  .2هرگز از مشركان نبود
  : در سوره انعام ـ و

ö≅è% ©Í_̄Ρ Î) ©Í_1 y‰ yδ þ’În1 u‘ 4’n< Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β $YΨƒ ÏŠ $VϑuŠ Ï% s' ©# ÏiΒ tΛ⎧Ïδ≡t� ö/ Î) $ Z�Š ÏΖym 4 $ tΒ uρ tβ%x. 

z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï. Î�ô³ßϑø9 $# .     
يين ديني استوار؛ آ. پروردگار من مرا به راه راست هدايت كرده است: بگو

  .3خالص ابراهيم، او هرگز از مشركان نبود
  : در سوره نحل ـ ز

§ΝèO !$uΖ øŠ ym÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) Èβr& ôìÎ7̈? $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) $Z�‹ÏΖ ym ( $tΒ uρ tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Å2 Î�ô³ßϑø9 $# .    
سپس به تو وحي فرستاديم كه از آيين ابراهيم كه ايماني ناب و استوار داشت 

  .4، پيروي كنو از مشركان نبود

  :شرح كلمات

  .ن داديم، جاي داديمكآماده كرديم، تم: هيأنا:  بوأنا ـ 1
  .اعالم كن، فرابخوان، دعوت نما، كلمه اذان از همين ريشه است: نْ اَذِّ ـ 2
  .در حال پياده، كسي كه وسيله سواري ندارد، راجل يعني پياده:  رجاالً ـ 3
  .اهر گونه چهارپ: اَلبهيمة  ـ 4

                                                 
  .68/ آل عمران- 1
  .95/ آل عمران- 2
  .161/ انعام- 3
  .123/ نحل- 4
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  .شتر كم گوشت الغر اندام:  ضامر ـ 5
  .دره ميان كوهها:  فَج ـ 6
: يعنـي ) و اذ جعلنا البيت مثابة للناس(كنند،  مكاني كه مردم به آن مراجعه مي:  مثابة ـ  7

و . خانه را محل مراجعه و روي آوري حجاج قرار داديم تا گروه گروه به سـوي آن بياينـد                  
مردم با انجام مناسك حج و عمـره بـه ثـواب و             :  باشد، يعني  نيز ممكن است جايگاه ثواب    

  .رسند، و جايگاه امن و امان ايشان است پاداش مي
عبادت براي خدا، و عملي كه باعث نزديـك شـدن بـه    : "نُسك": عباداتنا:  مناسكنا ـ  8

: "منـسك " گوينـد    "نسيكه"ذبح قرباني در حج كه به حيوان ذبح شده          : شود، مانند   خدا مي 
اعمال حج و زمان و مكان آن در عرفات و مشعر و مني و غير          : "مناسك"جايگاه عبادت و    

  .آن است
  . بر آن�سنگي است بر روي زمين مقابل كعبه با اثر گامهاي ابراهيم :  مقام ابراهيم ـ 9

نـام شـريعت   . استوار، ناب و خالص، گراينده از گمراهـي بـه اسـتقامت   :  حنيف ـ  10
  . است"هينيفح" �حضرت ابراهيم

  .ثابت مستقيم  و بدور از هر گونه كژي: م قيماً، قيم و قَي ـ 11
دين، حق باشد يا باطل، بنابراين، هرگاه به خدا و پيامبران و مسلمانان نسبت : ملة  ـ  12

  .داده شود، مقصود دين حق است

  تفسير خالصه آيات

 ابـراهيم را بـر جايگـاه خانـه آگـاه            به ياد آور هنگامي كه    ! اي پيامبر : فرمايد  خداوند مي 
كردنــد و  كــرديم تــا آن را بنــا كنــد، و هنگــامي كــه ابــراهيم و اســماعيل خانــه را بنــا مــي

پروردگارا از ما بپذير، و ما را تسليم خود قرار ده،           : گفتند  خواندند و مي    ان را مي  شپروردگار
به ما نشان بـده، و خـداي        و از دودمان ما امتي تسليم خويش پديد آر، و شيوة عبادتمان را              

 در خواب ديد كـه پـسرش اسـماعيل را در راه             �سبحان دعاي آنان را پذيرفت، ابراهيم       
 اسماعيل در اين زمان به سن رشد كافي رسيده بود و با پدر در بنـاي                  1.كند  خدا قرباني مي  

                                                 
  .بيند نوعي از انواع وحي است  خواب مي آنچه پيامبر در- 1
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ـ :  اسماعيل را از آنچه ديده بود آگاه كـرد، او گفـت            �خانه همكاري داشت، ابراهيم      در پ
ن يا مـرا از شـكيبا   ـ   اگر خـدا بخواهـد   ـ  هر چه بدان مأموري انجام ده كه به زودي! جان
يابي، پس هنگامي كه تسليم فرمان خدا شدند، و ابراهيم فرزندش اسماعيل را بـر زمـين          مي

آن خـواب را بـه      ! اي ابـراهيم  : خوابانيد تا او را در راه خدا قرباني كند، خداوند ندايش داد           
چرا كه او شروع به ذبح كردن اسماعيل نمود، و اين همان چيزي بـود كـه                 ! انديراستي رس 

كرد، او در خواب نديده بود كه فرزند را ذبح كرده است، و در همان                 در خواب مشاهده مي   
 آن را   � قرار داد كه در منـي       ابراهيم قوچي را فراروي  حال بود كه خداوند در فداي اسماعيل        

  .قرباني كرد
ابراهيم را فرمان داد تا دعوت براي حج را اعالن دارد و به مردم خبر دهد                خداي متعال   

كه به زودي پياده و سواره و از راههاي دور به حج خواهند آمد، و خداونـد ايـن خانـه را                      
و فرمان داده تا مردم نمازگاه خـود        . براي مردم جايگاه امن و تحصيل ثواب قرار داده است         

  .درا از مقام ابراهيم برگيرن
  :فرمايد دهد و مي  خبر مي�خداي سبحان در آيات ديگر از ملّت و دين ابراهيم 

  ـ  ص و استوار بود، او نه مشرك بود و نـه يهـودي و نـه نـصراني    لابراهيم مسلماني خا
 را �خداونـد مـا را فرمـان داده تـا آيـين ابـراهيم        ـ  اند چنانكه برخي اهل كتاب پنداشته

  : به اين كار ويژگي بخشيده و به او فرموده تا بگويدپيروي نمائيم، و پيامبر را
پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرده است، دين قيم و ملت ابراهيم پاك نهاد روي                

 �و از جمله پيرويهاي خاتم انبياء از شـريعت جـدش ابـراهيم              ! گردان از شرك به اسالم    
كنند و  ت رسول خدا نيز چنين مياي است كه او دستور داده، ام    آوردن مناسك حج به شيوه    

  .آورند كه ابراهيم خليل الرحمان آورده است مناسك حج را چنان به جا مي

  نتيجه بحث

ايـن روز بـر خـاتم       . زيست مبارك بود     و هر كه در دوران او مي       �روز جمعه بر آدم     
  .باشد  و امت او نيز، تا هميشه روزگار مبارك مي�انبيا 

 و پيروان ايشان تا بـه امـروز بـه           � و خاتم انبيا     �ابراهيم   و   � را آدم    اهللاحج بيت   
همچنين براي پيروان خاتم    . جاي آوردند، و بدين گونه تا هميشه روزگار انجام خواهند داد          
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 پيـرو نـوح و تـابع        � همان ديني را مقرر داشت كه به نوح فرموده بود، و ابراهيم              �انبيا  
 و امت او را فرمان داد تـا پيـرو   � خاتم انبيا    بدين خاطر نيز خداي سبحان     شريعت او بود،  

  .شريعت ابراهيم و دين استوار او باشند
 نيـست، آنچـه هـست تجديـد         �هيچگونه اختالفي در شرايع پيامبران از آدم تا خـاتم           
 حـج  �قـبالً گذشـت كـه آدم    . شريعت سابق با شريعت الحق و گاهي اكمـال آن اسـت   

 بـا   �هاي حج را تجديد كرد، و خاتم انبيـا            خي نشانه  با بناي كعبه بر    �گزارد، و ابراهيم    
 و روشـن سـاختن سـاير        �هاي احرام و برگرفتن نمازگاه از مقـام ابـراهيم               تعيين ميقات 

  .ها، آن را تكميل كرد نشانه
 �خداي سبحان از احكام اسالم آنچه را كه انـسان آنـروزين نيـاز داشـت بـراي آدم              

  .زيست و از شهر و تمدن بدور بود م خود ميفرستاد، انساني كه بر زراعت و دا
هنگامي كه نسل آدميان فزوني گرفت و در عصر نوح آباديها بنا كردنـد و در شـهرهاي              

  ـ  هاي انـسان متمـدن شـدند    تر در اندازه بزرگ سكني گزيدند و نيازمند قانونمندي گسترده
ني كه ساكنان شهرهاي    انساني با نيازهاي بسيار در امر تجارت و جامعه و مشكالت گوناگو           

 نازل فرمـود  � خداوند هم آنچه از احكام اسالم را كه نياز داشتند بر نوح  ـ  بزرگ دارند
 از اينگونه احكام متناسب با نياز       �تا حاجات آنان را رفع نمايد، همانند آنچه بر خاتم انبيا            

  .زمان فرو فرستاد
چنانكه . آوردند   شرك روي مي    پس از انبياي خود منحرف و به       هاي گذشته معموالً    امت

كار اوالد آدم در عصر نوح به عبادت بتها انجاميد، در چنين حالتي پيامبر ابتـدا همـه را بـه                     
چنانكه كار نوح و ابـراهيم و سـاير         . كند  توحيد خداي خالق و ترك عبادت بتها دعوت مي        

 حاجيان رفت و     چنين بود و آن حضرت در بازارهاي عرب و خيام          �پيامبران تا خاتم انبيا     
  ! و رستگار شويد"اهللاال اله اال ": بگوئيد: فرمود آمد كرده و مي

. كـرد    هم مـي   "ربوبيت"در ميان برخي امتها گاهي رهبر سركش و طاغوت آنان ادعاي            
 درباره پروردگارش احتجاج كـرد، و فرعـونِ سـركش    �چنانكه نمرود سركش با ابراهيم  

 حاالتي پيـامبر خـدا دعـوت را از توحيـد ربـوبي آغـاز                در چنين .  گفت "انا ربكم االعلي  "
 پروردگار مـن آن     "ربي الذي يحيي و يميت    ":  به نمرود فرمود   �كند، چنانكه ابراهيم      مي

  .ميراند كند و مي است كه زنده مي
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ــي  ــود  �و موس ــون فرم ــه فرع %uΖš/u‘ ü“Ï$ : ب ©!$# 4‘ sÜôãr& ¨≅ä. >™ ó© x« … çμs)ù= yz §ΝèO 3“y‰yδ 
همان كسي است كه به هر موجودي آنچه را الزمه آفرينش او بوده داده، سپس  پروردگار ما   

  : آمده است"أعلي" شرح اين سخن موسي به فرعون، در سورة 1.هدايت كرده است
ËxÎm7y™ zΟ ó™$# y7 În/ u‘ ’n?ôãF{$# � “Ï%©! $# t,n= y{ 3“§θ |¡sù � “ Ï%©! $#uρ u‘ £‰ s% 3“y‰ yγsù � 

ü“Ï%©! $#uρ yl t�÷z r& 4©tçö�pR ùQ$# �  …ã& s# yè y∨sù ¹™ !$ sWäî 3“uθ ôm r& .  

 و � همان كه آفريد و منظم كرد�ات را منزّه شمار نام پروردگار بلند مرتبه
 � و آنكه چراگاه را پديد آورد�گيري كرد و هدايت نمود همان كه اندازه

      2.سپس آن را خشك و تيره قرار داد
  :و در سوره اعراف كه فرموده

�χÎ) ãΝä3−/ u‘ ª! $# “Ï%©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ .  
  .3 است، همان كه آسمان و زمين را آفريداهللاپروردگار شما 

شـدند، ماننـد قـوم        بنابراين، برخي امتهاي گذشته در اصل عقيده توحيدي منحرف مـي          
گرديدند، مانند كـار قـوم لـوط و           و برخي در عمل از اسالم منحرف مي       ... نوح و ابراهيم و   

  .شعيب
اگر آنچه را كه در قرآن كريم و روايات پيـامبر و آثـار انبيـا و اخبـار آنـان در مـدارك                        

يابيم كه پيامبر پسين تجديد كننده شريعت نازلة خداونـد            اسالمي است بررسي كنيم، در مي     
بدين . شده است شريعتي كه از طرف امتها مندرس و تحريف مي      .بر پيامبر پيشين بوده است    

  :را فرمان داده تا بگوئيمخاطر، خداوند ما 
 $̈Ψ tΒ#u™ «! $$ Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠ s9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& #’n< Î) zΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ) uρ t,≈ysó™Î) uρ z>θà)÷è tƒ uρ 

ÅÞ$t6 ó™F{$#uρ !$tΒ uρ u’ÎAρé& 4©y›θ ãΒ 4©|¤ŠÏãuρ !$tΒ uρ u’ÎAρé& šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ÏΒ óΟ ÎγÎn/ §‘ Ÿω ä−Ìh�x�çΡ t⎦÷⎫ t/ 

7‰ tnr& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ß⎯øt wΥuρ …çμ s9 tβθãΚ Î= ó¡ãΒ .   

                                                 
  .50/ طه- 1
  .5-1/ اعلي- 2
  .54/ اعراف- 3
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ما به خدا ايمان آورديم، و به آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهيم و : بگوئيد
اسماعيل و اسحق و يعقوب و پيامبران نسل او نازل گرديده، و نيز، آنچه به 

ما هيچ يك . موسي و عيسي و همه انبيا از جانب پروردگارشان داده شده است
  .1دانيم، ما تنها تسليم فرمان خداييم از آنان را از ديگري جدا نمي

پيامبران بدينگونه است كه شما بيان داشـتيد، پـس   اگر شرايع : ممكن است كسي بپرسد  
  : چيست كه خداوند فرمودهعليهم السالم در شرايع انبيا "نسخ"معناي 

$ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρ r& $yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9�ö4 sƒ ¿2 !$pκ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷WÏΒ 3 öΝs9 r& öΝn= ÷è s? ¨βr& ©! $# 4’n?tã Èe≅ä. 

&™ ó©x« í�ƒ Ï‰s% .   
و يا نسخ آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن يا همانند آن "نسخ"هر حكمي را 

  !؟2دانستي كه خداوند بر هر چيز تواناست آيا نمي. آوريم را مي
  :عال چيست كه فرموده در اين سخن خداي مت"تبديل"و نيز معناي 
#sŒ Î) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ#u™ šχ%x6 ¨Β 7πtƒ#u™   ª! $#uρ ÞΟ n= ôãr& $ yϑÎ/ ãΑÍi”t∴ãƒ (#þθ ä9$s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& ¤�tIø�ãΒ 4 ö≅t/ 

óΟ èδç�sYø. r& Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ .  

 و  ـ ]حكمي را نسخ نمائيم[= اي را به آيه ديگر مبدل كنيم  و هنگامي كه آيه
بندي، بلكه  تو افترا مي: گويند  مي ـ د چه حكمي را نازل نمايددان خدا بهتر مي

  !3دانند بيشترشان نمي
  :بحث در اينجا پيرامون دو موضوع است: گوئيم در پاسخ مي

  ."آية" و اصطالح "نسخ" اصطالح  ـ 1
  :نمائيم  در مبحث آينده آن را بررسي مي ـ  به ياري خدا ـ كه. معناي آيات مذكور ـ 2

                                                 
  .136/ بقره- 1
  .106/ بقره- 2
  .101/ نحل- 3
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  و معناي آنها  آيةصطالح نَسخ وا

   نسخ ـ نخست

 مـثالً . آيـد   ا چيـز ديگـر اسـت كـه پـس از آن مـي              بنسخ در لغت، از بين بردن چيزي        
  .خورشيد سايه را از بين برد: نَسخَت الشَّمس الظلَّ: گويند مي

نسخ در اصطالح اسالمي، از بين بردن احكام يك شـريعت بـا احكـام شـريعت ديگـر                   
 |نسخ برخي احكام شرايع گذشته با احكامي كه در شـريعت خـاتم انبيـا                : است، مانند 
:  ماننـد  |همچنين، نسخِ حكم موقت با حكم دايم در شـريعت خـاتم انبيـا               . آمده است 

حكم ارث بردن از يكديگر بر اساس عقد اخوت ميان مهاجرين و انصار پيش از فتح مكـه                  
  .1ه، نسخ گرديدكديگر پس از فتح مدر مدينه، كه با حكم ارث بردن خويشاوندان از يك

   آية ـ دوم

  : در اصطالح اسالمي لفظي است مشترك ميان سه معنيآية
  :فرمايد  به معناي معجزه انبيا، چنانكه در سوره نمل به موسي بن عمران مي ـ 1

ö≅Åz ÷Šr&uρ x8y‰ tƒ ’Îû y7 Î6 ø‹y_ ól ã�øƒ rB u™ !$ ŸÒ ø‹t/ ô⎯ÏΒ Î�ö4 xî &™ þθ ß™ ( ’Îû Æìó¡Î@ BM≈tƒ#u™ 4’n< Î) tβöθ tãö� Ïù 

ÿ⎯Ïμ ÏΒ öθ s% uρ4ö...  

                                                 
 تفسير الدر المنثـور   و  ) 221 و   328 ص   2جلد   (تفسير ابن كثير  و  ) 27 و   26 ص   10جلد   (تفسير طبري  - 1

  )207 ص 2جلد (
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عيب بيرون آيد، اين در زمره  دستت را در گريبان ببر تا سفيد و درخشنده بي
اي است كه تو با آنها به سوي فرعون و قومش فرستاده  گانه معجزات نه

  ...1شوي مي
 انـد، چنانكـه در سـوره نمـل     تركيبي از الفاظ قرآني كه با شـماره مـشخص شـده     ـ  2

  :فرمايد مي
û§Û 4 y7 ù= Ï? àM≈tƒ#u™ Èβ#u™ ö�à)ø9 $# 5>$tG Å2 uρ A⎦⎫Î7•Β .    

  .هاي قرآن و كتابي مبين است اين آيه. طا، سين
  .2كند هائي از كتاب خدا كه حكمي از احكام شريعت را بيان مي  بخش يا بخش ـ 3

 آن،   ي مدلول و معنـا    "آيه"پس، مالحظه شد كه مقصود از نامگذاري بخشي از قرآن به            
 متوجه همان حكم است، و الفاظ قرآنيِ "نسخ"يعني حكمي است كه در آن بخش آمده، و         

  .شود در بردارنده آن حكم را شامل نمي
اي كه در كالم اسـت و بـر مقـصود             و نيز، دانسته شد كه معني در لفظ مشترك با قرينه          

  .شود داللت دارد، مشخص مي
���  

  : اسالمي بود، اما تفسير دو آيه مورد بحث در اصطالح" آيةنسخ و"اين معناي 

  تفسير آيه نسخ

سوره بقره آمده كه آنچه مربوط به بحـث ماسـت   ) 152 ـ  40(آيه نسخ در ضمن آيات 
  :آوريم مي

û©Í_t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) (#ρ ã�ä. øŒ $# z©ÉLyϑ÷è ÏΡ û©ÉL©9 $# àM ôϑyè ÷Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ (#θ èù ÷ρr&uρ ü“Ï‰öκyéÎ/ Å∃ρé& öΝä. Ï‰ ôγyèÎ/ 

}‘≈−ƒ Î) uρ Èβθç7yδö‘ $$sù � (#θ ãΖÏΒ#u™ uρ !$yϑÎ/ àM ø9 t“Ρ r& $]% Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 öΝä3yè tΒ Ÿωuρ (#þθ çΡθ ä3s? tΑ̈ρr& ¤� Ïù%x. 

⎯Ïμ Î/ ( Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@ ©ÉL≈tƒ$ t↔ Î/ $ YΨ uΚ rO WξŠ Î= s% }‘≈−ƒ Î) uρ Èβθà)¨? $$ sù � Ÿωuρ (#θ Ý¡Î6 ù=s?  Yys ø9 $# 

                                                 
  .12/ نمل- 1
  .جلد دوم آمده است) القرآن الكريم و روايات المدرستين (ث مصطلحاتبح شرح مفصل آن در - 2
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È≅ÏÜ≈t7ø9 $$Î/ (#θ ãΚ çG õ3s? uρ ¨,ys ø9$# öΝçFΡ r&uρ tβθçΗ s> ÷ès? � ... û©Í_t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) (#ρ ã�ä. øŒ $# z©ÉLyϑ÷è ÏΡ û©ÉL©9 $# 

àM ôϑyè ÷Ρ r& ö/ä3ø‹n= tæ ’ÎoΤr&uρ öΝä3çG ù= �Ò sù ’n?tã t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9 $# � (#θ à)¨? $#uρ $ YΒ öθ tƒ �ω “Ì“ øgrB ë§ø�tΡ ⎯tã 

<§ø�¯Ρ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×π yè≈x�x© Ÿωuρ ä‹s{ ÷σ ãƒ $pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝèδ tβρã�|ÁΖ ãƒ � ...

øŒÎ) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝä3s)≈sV‹ÏΒ $ uΖ÷è sù u‘ uρ ãΝä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# (#ρä‹ è{ !$ tΒ Νä3≈oΨ ÷& s?#u™ ;ο §θ à)Î/ (#ρã� ä. øŒ$#uρ $ tΒ 

ÏμŠ Ïù öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? .   
و به ! هائي را كه به شما ارزاني داشتم به ياد آوريد نعمت! اي بني اسرائيل

ايد وفا كنيد، تا من نيز به پيمان شما وفا كنم، و تنها از من  اني كه با من بستهپيم
هاي آن با آنچه در كتب  ام ايمان بياوريد كه نشانه  و به آنچه فرستاده�بترسيد

شماست مطابقت دارد، و شما نخستين كافر به آن نباشيد، و آيات مرا به بهاي 
 و حق را با باطل نياميزيد، و حقيقت �ناچيزي نفروشيد، و تنها از من بترسيد

تان  هائي را كه ارزاني نعمت! اي بني اسرائيل ... �دانيد كتمان نكنيد را كه مي
 و بترسيد از روزي �داشتم و شما را بر جهانيان برتري بخشيدم، به ياد آوريد

و هيچ شفاعتي از كسي پذيرفته نشود و كه هيچ كس، ديگري را به كار نيايد 
و به  ... �امتي از كسي قبول نگردد، و به هيچ روي ياري نخواهند شدهيچ غر

ياد آوريد زماني را كه از شما پيمان گرفتيم، و كوه طور را باالي سر شما قرار 
ايم، با قدرت بگيريد، و آنچه در آن است به ياد  داديم، آنچه را به شما داده

  .1داشته باشيد شايد پرهيزكار شويد
ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ÷& s?#u™ ©y›θ ãΒ |=≈tG Å3ø9 $# $ uΖøŠ ¤�s% uρ .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰ ÷èt/ È≅ß™”�9$$Î/ ( $ oΨ ÷& s?#u™ uρ ©|¤Š Ïã t⎦ø⌠$# zΝtƒ ó� sΔ 

ÏM≈oΨ Éi& t6 ø9 $# çμ≈tΡ ô‰ −ƒ r&uρ Çyρã�Î/ Ä ß̈‰à)ø9 $# 3 $ yϑ̄=ä3sù r& öΝä. u™ !%y` 7Αθß™u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“uθ öκsE ãΝä3Ý¡à�Ρ r& 

÷Λän÷�y9 õ3tFó™$# $Z)ƒ Ì� x�sù ÷Λä⎢ ö/ ¤‹x. $Z)ƒ Ì� sù uρ šχθè=çG ø)s? � (#θ ä9$s% uρ $oΨ ç/θ è= è% 7# ù= äî 4 ≅t/ ãΝåκs] yè ©9 ª! $# 

öΝÏδÌ�ø�ä3Î/ Wξ‹Î=s)sù $̈Β tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ �   $£ϑs9 uρ öΝèδu™ !%y` Ò=≈tG Ï. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×−Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 

öΝßγyè tΒ (#θ çΡ%x. uρ ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% šχθßsÏFø�tG ó¡tƒ ’n?tã t⎦⎪Ï%©! $# (#ρã� x�x. $£ϑn= sù Νèδu™ !$y_ $ ¨Β (#θ èù t� tã 

                                                 
  .63-40/ بقره- 1
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(#ρ ã�x�Ÿ2 ⎯Ïμ Î/ 4 èπuΖ÷è n= sù «! $# ’n?tã š⎥⎪Í�Ï�≈s3ø9 $# � $ yϑ|¡ø⁄Î/ (#÷ρ u�tIô© $# ÿ⎯Ïμ Î/ öΝßγ|¡à�Ρ r& βr& 

(#ρ ã�à�ò6 tƒ !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# $·‹øó t/ βr& tΑÍi”t∴ãƒ ª! $# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î# ôÒ sù 4’n?tã ⎯tΒ â™ !$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$t6 Ïã ( 

ρâ™ !$ t6 sù A= ŸÒ tó Î/ 4’n?tã 5= ŸÒ xî 4 z⎯ƒÌ�Ï�≈s3ù= Ï9 uρ ÑU#x‹ tã Ñ⎥⎫Îγ•Β �  #sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγs9 

(#θ ãΨ ÏΒ#u™ !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$s% ß⎯ÏΒ ÷σ çΡ !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠ n=tã šχρã� à�õ3tƒ uρ $ yϑÎ/ …çν u™ !#u‘ uρ uθ èδuρ 

‘,ysø9 $# $]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγyè tΒ 3 ö≅è% zΝÎ= sù tβθè=çG ø)s? u™ !$ uŠ Î; /Ρ r& «! $# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% βÎ) ΝçGΨ ä. 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ •Β �  ô‰ s)s9 uρ Νà2 u™ !%y` 4©y›θ•Β ÏM≈uΖÉi& t7ø9 $$ Î/ §ΝèO ãΝè? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏè ø9 $# .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ 

öΝçFΡ r&uρ šχθßϑÎ=≈sß .     
ما به موسي كتاب داديم، و از پي او پيامبران فرستاديم، و به عيسي بن مريم 

آيا چنين نيست كه هر .  را با روح القدس تاييد كرديمداليل روشن داديم، و او
گاه پيامبري چيزي برخالف هواي نفس شما آورد، سركشي كرديد، گروهي را 

دلهاي ما در غالف :  و گفتند�!تكذيب نموده و جمعي را به قتل رسانديد؟
نه، بلكه خداوند آنان را به خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساخته، و ! است

 و هنگامي كه از طرف خداوند، كتابي بر ايشان �آورند  ايمان مي،مخيلي ك
هائي بود كه با خود داشتند، و پيش از اين، به خود نويد  آمد كه موافق نشانه

دادند، با اين همه، آنگاه كه اين كتاب، و پيامبر شناخته  پيروزي بر كافران مي
 خيلي بد � كافران بادشده نزد آنها آمد، به او كافر شدند؛ پس لعنت خدا بر

خود را فروختند كه به ناروا به آيات نازله خدا كافر شدند، و از اينكه خداوند 
فرستد، معترض بودند، از  به هر كس از بندگانش كه بخواهد، آيات خود را مي

اين رو به خشمي افزون بر خشم ديگر گرفتار آمدند، و كافران را عذابي است 
به آنچه خداوند فرستاده ايمان : ان گفته شود و چون به آن�خوار كننده
آوريم، و به غير  ما به آنچه بر خودمان نازل شده ايمان مي: گويند بياوريد، مي
كند،  شوند، در حالي كه حق است، و كتابشان را هم تصديق مي آن كافر مي

 و �!كشتيد؟ اگر شما ايمان داريد پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي: بگو
و شما پس از او ستمكارانه گوساله . وسي آن همه معجزات را براي شما آوردم
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  1.را برگرفتيد
 ...ô‰s)s9 uρ !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) ¤M≈tƒ#u™ ;M≈oΨ Éi& t/ ( $ tΒ uρ ã�à�õ3tƒ !$ yγÎ/ �ωÎ) tβθà)Å¡≈x�ø9 $# �... öθ s9 uρ óΟ ßγ¯Ρ r& 

(#θ ãΖ tΒ#u™ (#öθ s)¨? $#uρ ×π t/θ èV yϑs9 ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×�ö4 yz ( öθ ©9 (#θ çΡ%x. šχθßϑn= ôètƒ  �... �  $̈Β –Š uθ tƒ 

š⎥⎪Ï%©! $# (#ρ ã�x�x. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# Ÿωuρ t⎦⎫ Ï. Î�ô³çR ùQ$# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6 ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 9�ö4 yz ⎯ÏiΒ 

öΝà6 În/ §‘ 3 ª! $#uρ �⇒tG øƒ s† ⎯Ïμ ÏG yϑôm t�Î/ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ 4 ª! $#uρ ρ èŒ È≅ôÒ x�ø9 $# ÉΟŠÏà yè ø9 $# �  $tΒ 

ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρr& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9�ö4 sƒ ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$ yγÎ=÷WÏΒ 3 öΝs9 r& öΝn= ÷è s? ¨βr& ©! $# 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« 

í�ƒ Ï‰s% .     
هاي روشني براي تو فرستاديم؛ و جز فاسقان كسي به آنها كفر  ما نشانه... 
شدند، پاداشي كه نزد  و اگر آنان ايمان آورده و پرهيزكار مي ... �ورزد نمي

كافرانِ اهل كتاب و ... �...�دانستند خداست براي آنان بهتر بود، اگر مي
ي بر شما نازل گردد، مشركان، دوست ندارند كه از سوي خداوند، خير و بركت

دهد و  در حالي كه خداوند، رحمت خود را به هر كس بخواهد اختصاص مي
 هر حكمي را نسخ كنيم يا نسخ آن را به �خداوند صاحب فضل بزرگ است

دانستي كه خداوند  آيا نمي. آوريم تأخير اندازيم، بهتر از آن، يا همانند آن را مي
 2!بر هر چيز تواناست؟

 ...¨Š uρ ×�4ÏV Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# öθ s9 Νä3tΡρ –Šã� tƒ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈yϑƒÎ) #·‘$¤�ä. #Y‰|¡ym 

ô⎯ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã ΟÎγÅ¡à�Ρ r& .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ t⎦̈⎫ t6 s? ãΝßγs9 ‘,ys ø9$# ( �...    (#θ ä9$s% uρ ⎯s9 Ÿ≅äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# 

�ωÎ) ⎯tΒ tβ%x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t�≈|Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅è% (#θ è?$ yδ öΝà6 uΖ≈yδö� ç/ βÎ) 

óΟ çGΖ à2 š⎥⎫Ï% Ï‰≈|¹ �  4’n?t/ ô⎯tΒ zΝn= ó™r& …çμ yγô_uρ ¬! uθ èδuρ Ö⎯Å¡øt èΧ ÿ…ã& s# sù …çν ã� ô_ r& y‰Ψ Ïã 

⎯Ïμ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝÎγøŠ n= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡ t“ øt s† �...    ⎯s9 uρ 4©yÌ ö� s? y7Ψ tã ßŠθåκuJ ø9$# Ÿωuρ 

                                                 
  .92-87/ بقره- 1
  .106-99/ بقره- 2
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3“t�≈|Á ¨Ψ9 $# 4©®Lym yìÎ6 ®K s? öΝåκtJ ¯=ÏΒ 3 ö≅è% �χÎ) “ y‰èδ «! $# uθ èδ 3“y‰çλù; $# 3 È⎦È⌡ s9 uρ |M ÷è t7̈? $# 

Νèδu™ !#uθ ÷δr& y‰÷è t/ “Ï%©! $# x8u™ !%y` z⎯ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $#   $tΒ y7 s9 z⎯ÏΒ «! $# ⎯ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ A�4 ÅÁ tΡ .     
  آرزو دارند ـ  كه در جانشان ريشه كرده ـ بسياري از اهل كتاب، از روي حسد

 كامالًشما را بعد از اسالم و ايمان، به كفر بازگردانند، با اينكه حق براي آنها 
هيچ كس جز يهود يا نصاري، هرگز داخل : و گفتند ... �روشن شده است

گوئيد، دليل خود  اگر راست مي: اين آرزوي آنهاست، بگو. بهشت نخواهد شد
د و نيكوكار باشد،  آري، هر كس كه روي خود را تسليم خدا كن�را بياوريد

پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين 
هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهند شد تا از آيين آنان  ... �شوند مي

و اگر از تمايالت آنان پيروي . هدايت، تنها هدايت الهي است: پيروي كني، بگو
يچ يار و ياوري از سوي خدا نخواهي  ه ـ اي  بعد از آنكه آگاه شده ـ كني

  1.داشت
 ...û©Í_t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) (#ρ ã� ä. øŒ$# z©ÉLyϑ÷è ÏΡ û©ÉL©9 $# àM ôϑyè÷Ρ r& ö/ä3ø‹n= tæ ’ÎoΤr&uρ óΟä3çG ù= �Ò sù ’n?tã t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9$# 

�   (#θ à)¨? $#uρ $ YΒ öθ tƒ �ω “Ì“ øgrB ë§ø�tΡ ⎯tã <§ø�¯Ρ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ $pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ 

$ yγãèx�Ζ s? ×π yè≈x�x© Ÿωuρ öΝèδ tβρç�|ÇΖãƒ .    
هائي را كه به شما ارزاني داشتم و شما را بر جهانيان  نعمت! اي بني اسرائيل... 

 و بترسيد از روزي كه هيچ كس ديگري را به �برتري بخشيدم به ياد آوريد
ه و شفاعت سودش نرساند، و ب. كار نيايد، و غرامتي از كسي پذيرفته نشود

  .2هيچ روي ياري نگردند
اي كه برخي از آن را در گذشـته دربـاره    خداوند، پس از بيان اين آيات، با تمهيد مقدمه 

  :قيام ابراهيم و اسماعيل بر ساختن كعبه آورديم، و فرمود
(øŒÎ  ـ الف uρ ßìsù ö� tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) y‰ Ïã#uθ s)ø9 $# z⎯ÏΒ ÏM ø& t7ø9 $# ã≅Š Ïè≈yϑó™Î) uρ ...  

                                                 
  .120-109/ بقره- 1
  .123 و 122/ بقره- 2
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  ...1بردند هاي كعبه را باال مي براهيم و اسماعيل پايهو هنگامي كه ا
(øŒÎ  ـ ب uρ $uΖ ù=yè y_ |M øŠ t7ø9 $# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $YΖ øΒ r&uρ ...     

  ...2و هنگامي كه خانه را محل مراجعه و مركز امن و امان مردمان قرار داديم
$!  ـ ج tΡ ô‰Îγtãuρ #’n< Î) zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î) uρ βr& #t� ÎdγsÛ z©ÉLø‹t/ t⎦⎫Ï�Í←!$ ©Ü=Ï9 š⎥⎫Ï�Å3≈yè ø9 $#uρ 

Æì�2”�9$#uρ ÏŠθàf �¡9 خانه مرا براي طواف : و به ابراهيم و اسماعيل فرموديم . #$
  .3كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و سجده كنندگان، پاك و پاكيزه نمائيد

  :ايدفرم كند، و مي  را معين مي"نسخ"با چنين تمهيدي، موضوع مورد  خداوند،
ô‰ s% 3“ t�tΡ |= �= s)s? y7 Îγô_ uρ ’Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7Ï% $yγ9|Ê ö� s? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜx© 

Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9 uθ sù öΝä3yδθã_ãρ …çν t� ôÜx© 3 ¨βÎ) uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ è?ρ é& 

|=≈tG Å3ø9 $# tβθßϑn= ÷è u‹s9 çμ̄Ρ r& ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ öΝÎγÎn/ §‘ 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅Ï�≈tó Î/ $£ϑtã tβθè= yϑ÷è tƒ �  ÷⎦È⌡ s9 uρ 

|M øŠ s? r& t⎦⎪Ï%©! $# (#θ è?ρ é& |=≈tG Å3ø9 $# Èe≅ä3Î/ 7π tƒ#u™ $̈Β (#θ ãè Î7s? y7 tFn= ö7Ï% 4 !$tΒ uρ |MΡ r& 8ìÎ/$ tFÎ/ öΝåκtJ n= ö6 Ï% 

4...�   t⎦⎪ Ï%©! $# ãΝßγ≈uΖ÷& s?#u™ |=≈tG Å3ø9 $# …çμ tΡθ èù Ì�÷è tƒ $ yϑx. tβθèù Ì� ÷è tƒ öΝèδu™ !$ oΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $ Z)ƒ Ì� sù öΝßγ÷Ζ ÏiΒ 

tβθßϑçG õ3u‹s9 ¨,ys ø9$# öΝèδuρ tβθßϑn= ôètƒ .   
 تو را به سوي يقيناًو ! بينيم ما نگاههاي انتظار آميز تو را به سوي آسمان مي

گردانيم، پس، روي خود را به سوي مسجد  اي كه دوستش داري باز مي قبله
الحرام بگردان، و هر جا كه باشيد روي خود را به سوي آن كنيد، به يقين آناني 

د اين فرمان حقي است كه از دانن اند، به خوبي مي كه كتاب آسماني داده شده
 �كنند غافل نيست ناحيه پروردگارشان صادر شده، و خداوند از آنچه مي

اي بياوري، از قبله تو پيروي  سوگند كه اگر براي اهل كتاب هر گونه آيه
 آنان كه كتاب �...كني نخواهند كرد؛ و تو نيز از قبله آنها پيروي نمي

                                                 
  .127/ بقره- 1
  .125/ بقره- 2
  .125/ بقره- 3
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شناسند، براستي  را، همچون فرزندان خود مي] پيامبر[= ايم، او  شان داده آسماني
  1.كنند كه جمعي از ايشان حق را دانسته كتمان مي

خداوند از جدال اهل كتاب با مسلمانان دربـاره عـوض شـدن قبلـه نيـز، خبـر داده و                      
  :فرمايد مي

ãΑθà)u‹y™ â™ !$ yγx��¡9 $# z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $ tΒ öΝßγ9©9 uρ ⎯tã ãΝÍκÉJ n=ö6 Ï% ©ÉL©9 $# (#θ çΡ%x. $ yγø‹n= tæ 4 ≅è% °! 
ä−Î�ô³pR ùQ$# Ü>Ì� øóyϑø9 $#uρ 4 “Ï‰ öκu‰ ⎯tΒ â™ !$t±o„ 4’n< Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β � ... $ tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7É)ø9 $# 

©ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκöJ n=tæ �ωÎ) zΝn= ÷è uΖÏ9 ⎯tΒ ßìÎ6 ®K tƒ tΑθß™§�9 $# ⎯£ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïμ ø‹t7É)tã 4 βÎ) uρ ôM tΡ%x. 

¸ο u�4Î7s3s9 �ωÎ) ’n?tã t⎦⎪Ï%©! $# “ y‰yδ ª! $# 3 $ tΒ uρ tβ%x. ª! $# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3oΨ≈yϑƒÎ) 4 �χÎ) ©! $# 

Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ™ t� s9 ÒΟŠ Ïm§‘ .     
اي كه بر آن بودند  چه چيز آنان را از قبله: گويند به زودي سفيهان مردم مي

مشرق و مغرب از آنِ خداست و خداوند هر كس را كه : بازگردانيد؟ بگو
اي را كه قبالً بر آن بودي  ما آن قبله...  �كند بخواهد به راه راست هدايت مي

كنند، از كساني كه به  پيروي ميتنها براي اين قرار داديم تا افرادي كه از پيامبر 
 جز بر  ـ گردند، مشخص شوند، و راستي را كه اين حكم جاهليت باز مي

و خدا هرگز ايمان شما را .  دشوار بود ـ كساني كه خداوند هدايتشان كرده
  .2گرداند، زيرا خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان است ضايع نمي

  تفسير آيه تبديل

 كـه مـا     3سوره نحل آمده اسـت    ) 124 تا   101(اي از آيات      مجموعهآيه تبديل در ضمن     
  :فرمايد خداوند مي. آوريم آنچه را به اين بحث اختصاص دارد مي

                                                 
  .146-144/ بقره- 1
  .143 و 142/ بقره- 2
) القرآن الكريم و روايات المدرستين (" مصطلحات ا سالميِ" آن را در بحث  شرح بيشتر بحث و مدارك- 3

  .يابيد جلد اول مي
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#sŒ Î) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ#u™ šχ%x6 ¨Β 7πtƒ#u™   ª! $#uρ ÞΟ n= ôãr& $ yϑÎ/ ãΑÍi”t∴ãƒ (#þθ ä9$s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& ¤�tIø�ãΒ 4 ö≅t/ 

óΟ èδç�sYø. r& Ÿω tβθßϑn= ôètƒ �  ö≅è% …çμ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à)ø9 $# ⎯ÏΒ š�Îi/ ¢‘ Èd,pt ø: $$ Î/ |M Îm7s[ ã‹Ï9 

š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ “Y‰ èδuρ 2”t�ô±ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ßϑù= Ï9 �... $ yϑ̄Ρ Î) “Î�tIø�tƒ z>É‹ s3ø9 $# t⎦⎪ Ï%©! $# 

Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «! $# ( y7 Í×̄≈s9 'ρé&uρ ãΝèδ šχθç/ É‹≈x6 ø9$# �...  (#θ è=ä3sù $ £ϑÏΒ 

ãΝà6 s% y— u‘ ª! $# Wξ≈n= ym $Y7Íh‹sÛ (#ρ ã�à6 ô© $#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# βÎ) óΟçFΖ ä. çν$ −ƒ Î) tβρß‰ç7÷è s? �  

$ yϑ̄Ρ Î) tΠ §�ym ãΝà6 ø‹n= tæ sπ tG øŠ yϑø9 $# tΠ¤$! $#uρ zΝós s9 uρ Ì�ƒÍ”∴Ï‚ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδé& Î�ö4 tó Ï9 «! $# ⎯ÏμÎ/ ( Ç⎯yϑsù 

§�äÜôÊ$# u�ö4 xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã  χÎ* sù ©! $# Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm §‘ �  Ÿωuρ (#θ ä9θà)s? $ yϑÏ9 ß# ÅÁ s? 

ãΝà6 çG oΨ Å¡ø9 r& z>É‹ s3ø9 $# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#t�ym (#ρç�tIø�tG Ïj9 ’n?tã «! $# z>É‹ s3ø9 $# 4 ¨βÎ) 

t⎦⎪ Ï%©! $# tβρç�tIø�tƒ ’n?tã «! $# z> É‹s3ø9 $# Ÿω tβθßsÎ=ø�ãƒ �  ’n?tãuρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρßŠ$ yδ $ uΖøΒ §� ym $ tΒ 

$ oΨ óÁ |Á s% y7 ø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% (  ...�...  �   §ΝèO !$ uΖøŠ ym÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) Èβr& ôìÎ7̈? $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡t�ö/ Î) 

$Z�‹ÏΖ ym ( $tΒ uρ tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ Å2Î�ô³ßϑø9 $# �  $ yϑ̄Ρ Î) Ÿ≅Ïè ã_ àM ö6 ¡¡9$# ’n?tã š⎥⎪Ï%©! $# 

(#θ à�n= tG ÷z $# ÏμŠÏù 4 ...     
حكمي را جايگزين حكمي [= اي را به آيه ديگر مبدل كنيم  و هنگامي كه آيه

! بندي تو افترا مي: گويند داند چه حكمي را نازل كند، مي و خدا بهتر مي] نمائيم
روح القدس آن را از جانب پروردگارت :  بگو�دانند نه، بلكه بيشترشان نمي

قدم بدارد، و هدايت و بشارتي براي به حق نازل كرده، تا افراد با ايمان را ثابت 
بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند؛  تنها كساني افترا مي ... �مسلمانان باشد

تان كرده  پس، از آنچه خدا روزي ... �آنها خود دروغگويان واقعي هستند
است، حالل و پاكيزه بخوريد؛ و شكر نعمت خدا را به جا آوريد اگر او را 

د، تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را با نام غير  خداون�پرستيد مي
ر حالي داند، بر شما حرام كرده است؛ اما كسي كه ناچار شود،  خدا سر بريده

 و به خاطر �كه تجاوز و تعدي از حد ننمايد، خداوند بخشنده و مهربان است
 تا ،»اين حالل است و آن حرام«: شود، نگوئيد دروغي كه بر زبانتان جاري مي
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بندند، رستگار نخواهند   كساني كه بر خدا دروغ مييقيناًبر خدا افترا بنديد، 
...  �...  آنچه را پيش از اين براي تو شرح داديم، بر يهود حرام كرديم�شد

 كه ايماني ناب و استوار  ـ سپس بر تو وحي فرستاديم كه از آيين ابراهيم
به فقط بر عليه كساني بود كه  روز شن� پيروي كن ـ داشت و از مشركان نبود

  1...در آن اختالف كردند
 ايـن سـوره   118اما آنچه را خداوند در گذشته براي پيامبر حكايت كرده بود و در آيـه         

  :يادآوري فرموده، اينهاست

  : سوره آل عمران93 آيه  ـ الف

‘≅ä. ÏΘ$yè©Ü9$# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û©Í_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) �ωÎ) $ tΒ tΠ§� ym ã≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) 4’n?tã ⎯Ïμ Å¡ø�tΡ .  
بر خود ] يعقوب[= همه غذاها براي بني اسرائيل حالل بود، جز آنچه اسرائيل 

  .حرام كرده بود

  : سوره انعام146 آيه  ـ ب

’n?tãuρ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρßŠ$yδ $ oΨ øΒ §� ym ¨≅à2 “ÏŒ 9�à�àß ( š∅ÏΒ uρ Ì� s)t7ø9 $# ÉΟ oΨ tó ø9 $#uρ $ oΨ øΒ §� ym 

öΝÎγø‹n= tæ !$ yϑßγtΒθ ßs ä© �ωÎ) $ tΒ ôM n= yϑym !$ yϑèδâ‘θ ßγàß Íρ r& !$tƒ#uθ ys ø9 $# ÷ρr& $ tΒ xÝ n=tG ÷z $# 5Οôà yè Î/ 4 

y7 Ï9≡ sŒ Ο ßγ≈oΨ ÷ƒ z• y_ öΝÍκÈJøó t7Î/ ( $̄Ρ Î) uρ tβθè% Ï‰≈|Á s9 .     
را حرام ] حيواناتي كه سم يكپارچه دارند[= دار  و بر يهودان هر حيوان ناخن

را بر ايشان تحريم نموديم؛ مگر كرديم، و از گاو و گوسفند، پيه و چربي آنها 
چربيهائي كه بر پشت آنها قرار دارد، و يا در دو طرف پهلوهاست، و يا آنها كه 

شان به آنها داديم؛ و ما  با استخوان آميخته است؛ اين كيفر را به خاطر ستمكاري
  .راستگو هستيم

                                                 
  .124-101/ نحل- 1
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  :شرح كلمات

مبر، اخبار تورات را درباره بعثت يعني صفات قرآن و صفات پيا: مصدقاً لما معكم  ـ  1
سـفر تثنيـه    كند، مانند آنچه در باب سي وسـوم از            پيامبر و فرستادن قرآن بر او، تصديق مي       

آمده و ترجمـه آن چنـين   )  ميالدي به زبان عربي1831چاپ ريچارد و اطس لندن     ( تورات
  :است

: ل خواند و گفت   اين است دعاي خيري كه موسي مرد خدا پيش از مردن بر بني اسرائي             
خداوند از سينا بر آمد و از ساعير نورافشان شد و از كوه فاران آشكار گشت و با او هزاران 

مردمان را دوست داشت، همـه پاكـان   . راستش شريعتي آتشين استنفر از پاكان، در دست   
ي موسـي مـا را بـه سـنت        . پذيرنـد   آنانكه به او نزديكترند تعليم او را مي       . او هستند در دست   

  .فرمان داد كه ميراث جماعت يعقوب باشد
  :چنين است)  ميالدي به زبان فارسي1839در چاپ ريچارد و اطس لندن (همين نص 

  باب سى و سيوم

    و اينست دعاى خير كه موسي مرد خدا قبل از مردن بر بنى اسرائيل خواند1
 فـاران نـور     و گفت كه خداوند از سيناى برآمد و از سعير نمـودار گـشت و از كـوه     2

افشان شد و با ده هزار مقرّبان ورود نمود و از دست راستش شريعتى آتشين بـراي ايـشان                   
  رسيد
  بلكه تبائل را دوست داشت و همگى مقدساتش در قبضة تو هستند و مقرّبـان پـاى                   3

  تو بوده تعليم ترا خواهند پذيرفت
    موسي ما را بشريعتى امر كرد كه ميراث بنى يعقوب باشد4
 چنـين   184در ص   ) بدون تـاريخ چـاپ    ( لندن   1مين نص در چاپ دانشگاه اكسفورد     ه

  :آمده است

                                                 
  .باشد  مشخص مي- فقط  در بخش عهد جديد- اين چاپ با رنگ سرخ و سياه- 1
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CHAPTER 33 

AND tise is the blessing, where with Moses the man of God blessed 
the children of Israel before his death. 

2 And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir 
unto them; he shined forth 'from mount Paran. And 'he came with ten 
thousands of saints: from his right hand went ,a fiery law for them. 

3 Yea, 'he loved the people; all his saints are in thy hand: and they 'sat 
down at thy feet every one shall 'receive of thy words. 

4 'Moses commanded us a law. 'even the inheritance of the congration 
of Jacob. 

  .اين نص با آنچه به زبان فارسي آورديم يكسان است
يعني عدد هزاران را معـين كـرده        ) او با ده هزار از مقرّبان آمد      : (در اين نص آمده است    

با او هزاران نفر از     : (است، چه، در نص اول بدون آنكه تعداد هزاران را معين كند آمده بود             
كرد و سپس با ده هزار نفر به سرزمين فـاران           زيرا، آنكه از غار حراء در فاران ظهور         ) پاكان

 است، و اهل كتـاب ايـن نـص را در عـصر حاضـر                |يعني مكه آمد، خاتم انبيا محمد       
تحريف كردند تا بشارت تورات به بعثت خاتم انبيا را كتمان كنند، و مـا ايـن را در بحـث                     

  .ايم شرح داده) يكصد و پنجاه صحابي ساختگي ( تمهيدي پنجم از جلد دوم كتاب

  »مصدقاً لما معكم« در تفسير نتيجه بحث

 پـيش از مـرگ خـود در         ×موسي بن عمـران     : گويد  اين باب تورات با صراحت مي     
  :وصيتش به بني اسرائيل گفته است

پروردگار عالميان تورات را در كوه سينا فرستاد و انجيل را در كوه سعير و قـرآن را در                   
  :هاي شريعت سوم را بر شمرده و فرموده سپس ويژگي ـ  مكه ـ كوه فاران

آيد در حالي كه ده هزار نفر از مقربان با اويند، و ايـن همـان ده هـزار                     او به مكه در مي    
و اينكـه شـريعت سـوم شـريعت جهـاد      .  در فتح مكه هستند| اهللانفر سپاهيان رسول 

  .است
بنـي  گيـري      موضـع  پذيرند، و در اين تصريح اشاره بـه         و اينكه امت او تعليماتش را مي      

 و  �اسرائيل دارد كه به انحراف افتادند و گوساله پرست شـدند و بـا پيامبرشـان موسـي                   
  .كه در قرآن و تورات از آن ياد شده است... ساير انبياي خود مجادله كردند و 
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كنيم؛ چه، اگـر بخـواهيم همـه بـشاراتي را كـه               ما در اينجا به اندكي از بسيار بسنده مي        
 در باقي  ـ  اند  با همه تحريفاتي كه در آن انجام داده ـ   آمده و|خاتم انبيا درباره بعثت 

مانده كتابهاي آسماني به دست ما رسيده، و در عصر خاتم انبيا نزد اهل كتـاب بـوده، اگـر                    
آري، به سبب همين بـشارات   . كشد  بخواهيم همه آنها را عرضه كنيم، اين بحث به درازا مي          

  :فرمايد چند آيه بعد مياست كه خداي سبحان در 
t⎦⎪ Ï%©! $# ãΝßγ≈uΖ ÷& s?#u™ |=≈tG Å3ø9 $# …çμ tΡθ èù Ì� ÷ètƒ $yϑx. tβθèù Ì�÷è tƒ öΝèδu™ !$ oΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $Z)ƒ Ì� sù öΝßγ÷ΖÏiΒ 

tβθßϑçG õ3u‹s9 ¨,ys ø9$# öΝèδuρ tβθßϑn= ôètƒ .      
 را همچون فرزندان خود] پيامبر[= ايم او  كساني كه به آنان كتاب آسماني داده

  !1كنند شناسد؛ براستي كه گروهي از آنان، حق را دانسته كتمان مي مي
 و  | با قرآن، و صفات ويـژه پيـامبر          |بنابراين، مسلم است كه بعثت خاتم انبيا        

و . امت او، تصديقي است بر همان چيزهائي كه نزد اهل كتاب در تـورات و انجيـل اسـت                  
  ..سپاس و حمد پروردگار عالميان راست

يعنـي حـق و باطـل را در هـم نياميزيـد تـا حقيقـت را        : اطل�لبِسوا الحقَّ بِالب ال تَ ـ  2
  .بپوشاند، يا اينكه حق را با باطل نپوشانيد تا آن را مشكوك جلوه دهيد

  .فدا، عوض دادن براي رهائي: عدل ـ 3
  .يعني يكي پس از ديگري را رسالت داديم. پشت سر هم فرستاديم:  قَفَّينا ـ 4
  .چيزي كه در غالف و پوشش باشد: جمع اَغْلَف: لْف غُ ـ 5
خواستند، پيروزي بر دشمن در جنگ، يعني اهل كتـاب بـا    پيروزي مي:  يستَفتحون ـ  6

  .2جستند  و شفيع قرار دادن آن حضرت نزد خدا پيروزي مي|ذكر نام پيامبر خاتم 
 از مـاده نَـسأ   "نُنْسئها" بايد مخفف "انُنْسه"آن را به تأخير اندازيم، : ا�نُؤخِّره: نُنْسها ـ  7

هر حكمي را نسخ كنيم يا نسخ آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن يا همانند آن                  : باشد، يعني 
  .آوريم را مي
 به معناي نـسيان و فراموشـي باشـد    "نَسي" از ماده  "ا�نُنْسيه"تواند مخفّف      نمي "نُنْسها"

                                                 
  .146/ بقره- 1
  . مراجعه شودتفسير طبري به تفسير آيه در - 2
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ه از قرآن را از ياد مردم ببريم، بهتر از آن يا هماننـد آن               قرائت هر آي  : تا معني چنين شود كه    
  : زيرا1 ـ اند  چنانكه برخي آن را اينگونه تفسير كرده ـ !آوريم را مي

:  خداي متعال خود حفظ قرآن را از فراموشي و نسيان ضمانت كرده، و فرمـوده  ـ  الف
هرگـز فرامـوش نخـواهي      خوانيم و تـو       ما به زودي قرآن را بر تو مي       ) سنقرئك فال تنسي  (

  .كرد
 هيچ گونه مصلحتي در اينكه آن را از ياد مردم ببرد نيست، خداوند آيـاتي را كـه    ـ  ب

  !خود فرستاده تا مردم بخوانند چرا از يادشان ببرد؟
  .ائد يعني يهوديان�جمع ه: يهودي شدند، هوداً: هادوا:  هادوا و هوداً ـ 8
يعني خداونـد شـما را در آن زمـان بـر فرعونيـان مـصر و       : نالَمي� فَضَّلكم علَي الع ـ  9

  .عمالقه و ديگر مردمان شام برتري داد
  . است"سوي" و "جهت"شَطْر را چند معني است كه از جمله آنها، :  شَطْر10
  پيش از تحويل قبلـه  ـ  خداوند هرگز نمازهائي را كه: انَكُم� ليضيع ايماهللانَ �ا ك� م ـ  11

  .كند ايد تباه نمي يت المقدس گزارده به سوي بـ 
  .هرگاه جايگزين كنيم، حكمي را به حكم ديگر بدل كنيم: ا بدلنا� إذ ـ 12

قيمت جنس است و بـدل جـايگزين اصـل          عوض  : فرق بين عوض و بدل آن است كه       
  .گردد مي

بـر  اي كه خداوند قرآن و احكام و تفسير آن را به وسـيله او   فرشته:  روح القُدس ـ  13
  .فرستد پيامبر مي

دار و در اينجا مقصود هر حيواني است كه سم آن شكاف نـدارد،   ناخن:  ذي ظُفُر ـ  14
  . اعلماهللا و  ـ شتر و شترمرغ و اُردك و غاز: مانند

  ها روده:  ألحوايا ـ 15
  .آنچه با استخوان ممزوج شده:  ما اختَلَط بِعظْمٍ ـ 16

                                                 
  .روايت آن دو از سعد بن ابي وقاص در تفسير آيه، مراجعه شود و طبري و تفسير قرطبي به - 1
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  تفسير آيات

  :اي كه در ضمن آيات مكي سوره نمل آمده است  آيه آيه تبديل، ـ نخست
  :خداوند سبحان در اين آيات فرموده

اي را جايگزين آيه ديگر كنيم، يعني حكمي از شـريعت سـابق را برداشـته و                   هرگاه آيه 
  !تو دروغزني: گويند حكم ديگري را كه در قران آمده به جاي آن بگذاريم، به رسول ما مي

آورد تـا   م قرآني را فرشته مخصوص از جانـب خـدا بـه حـق مـي       احكا: بگو! اي پيامبر 
تـو  . مؤمنان را بر ايمان خود ثابت قدم بدارد، و بـراي مـسلمانان هـدايت و بـشارت باشـد       

  ـ   يعني مـشركان  ـ  آورند دروغزن كساني هستند كه به آيات خدا ايمان نمي!دروغزن نيستي
  !آنان خودشان دروغگويانند
ايـم،   تـان داده   از آنچـه روزي   : فرمايـد   رد نزاع را شرح داده و مي      خداوند پس از اين، مو    

هاي حيوان و امثال آن را كه بر بني اسرائيل حرام كـرده بـوديم،                 گوشت شتر و چربي   : مانند
حالل و پاكيزه، بخوريد، زيرا خداوند آنها را بر شما حرام نكرده، بلكه تنها خوردن مردار و                 

 مگـر   ـ   براي غير خدا قرباني كنند، بر شما حرام كردهخون و گوشت خوك و آنچه را كه 
 اينهاست كه بر شما حرام شده، شما از پيش خـود   ـ  براي مضطر كه ناچار از خوردن باشد

گفتند و خداوند در سـوره انعـام          ، چنانكه مشركان مي   »اين حرام و آن حالل است     «: نگوئيد
امـا يهـود، خداونـد بـر آنـان      . ن اسـت اينها كار مشركا. از آن خبر داده است) 140 ـ  138(

  .سوره انعام آمده است) 146(اي قرار داده كه در آيه  حرامهاي ويژه
در حالل و حرام پيرو ملّـت ابـراهيم بـاش، و از    : ما به تو وحي كرديم  ! اما تو اي پيامبر   

جمله اموري كه در شريعت ابراهيم بود، روز جمعه روز استراحت هفته است، اما شـنبه را                 
) 163(تنها بر بني اسرائيل تعطيل كرديم و كار در آن بر ايشان حرام بـود، چنانكـه در آيـه                     

  .سوره اعراف آمده است
بنابر آنچه آورديم، معناي تبديل آيه در اينجا، تنها تبديل برخي احكام تورات با احكـام                

  . است�قرآن، و بازگشت به شريعت ابراهيم خليل 
و إذَا بـدلْنا آيـةً       :فرمايد  ند، فرموده خداي سبحان است كه مي      ك  آنچه بيان ما را تاكيد مي     

لـه بـه معنـاي      ذكّر در نَزَّ   زيرا، ضمير مـ    قُلْ نَزَّلَه روح الْقُدس   ... قالُوا إنَّما أنْت مفتَر   ... مكَانَ آيةً 



 عقايد اسالم   �   46

46 

ره اي بود كه جـزء سـو        گردد، و اگر بحث بر محور تبديل آيه          باز مي  "حكم"يعني به   ) آية(
قل نزّلها روح القدس يعني ضمير مؤنـث        : فرمود  است، شايسته آن بود كه خداي سبحان مي       

  !]دقت كنيد! [آورد نه مذكّر مي
  :اي كه در بين آيات مدني سوره بقره آمده است  آيه نسخ، آيه ـ دوم

  :خداي متعال در اين آيات فرموده
يد و به پيمان او وفا كنيد، پيمـاني     هاي خدا را بر خود به ياد آور         نعمت! اي بني اسرائيل  

آنچه به شما داديم پرتوان بگيريد و آنچـه را در آن            ": فرمودكه گاه فرستادن تورات به شما       
به پيمان خود با خـدا وفـا كنيـد تـا            . ، و در آن بشارت بعثت خاتم انبيا بود        "است ياد كنيد  

ا در دنيـا و آخـرت بـر شـما           خداوند نيز، به عهدي كه با شما بسته وفا نمايد، و نعمـتش ر             
به آنچه بر خاتم رسوالن فرستاديم ايمان آوريد كه او درسـتي آنچـه را نـزد                 . فزوني بخشد 

حق را كتمـان نكنيـد، و آن را دانـسته بـا             . كند  شما، در كتابهاي خداست، همه را اثبات مي       
 كه عيسي    كتاب داد و پس از او نيز، رسوالني فرستاد         �خداوند به موسي    . باطل نپوشانيد 

آيـا چنـين   . بن مريم از آنان بود، همو كه با براهين روشن و با روح القدس تأييدش فرمـود  
اي را  نيست كه هر زمان پيامبري چيزي برخالف هواي نفس شما آورد، تكبر ورزيديد، عده     

دلهاي ما در غـالف اسـت، و ايـن          : و گفتيد ! دروغزن ناميديد و جمعي را به قتل رسانديد؟       
حاال هم كه قرآن از سوي خدا براي شما آمده، و اخبـاري را كـه نـزد                 ! فهميم  ا نمي چيزها ر 

شويد، در حاليكه پيش از اين، براي پيروزي بر كفـار،             كند به آن كافر مي      شماست محقق مي  
ايـد، بـه او و بـه     داديد، حال كه پيامبر آمده و شما او را شناخته نام او را شفيع خود قرار مي      

خود را به بهاي بدي فروختيد كه به آنچـه خـدا فرسـتاده              !كرده كافر شديد  آنچه خدا وحي    
كافر شديد، كافر شديد كه چرا خداوند پيامبري را در نسل اسماعيل قـرار داده و در ذريـه                   

 خـوار كننـده     ،يعقوب نگذارده؟ پس به غضب خدا گرفتار شدند، و بـراي كـافران عـذاب              
  .است

چه كه خداوند بر خاتم پيامبران فرستاده ايمان آوريـد،          به آن : و هر گاه به يهود گفته شد      
ما تنها به آنچه بر خودمان نازل شده ايمان آورده و به آنچه بر غير ما نـازل گرديـده                    : گفتند

اخبـاري كـه    . كند   در حاليكه آن حق است و اخبار كتب انبيا را تصديق و اثبات مي              !كافريم
  .باشد  ميدرباره بعثت خاتم انبياست و در نزد آنان
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دانيد چرا انبياي الهي را كه پيش از          اگر خود را مؤمن به خدا مي      : به آنان بگو  ! اي پيامبر 
آوريـد    گوئيد به آنچه بر شما فرستاده شده ايمان مي          چگونه مي ! اين نزد شما آمدند كشتيد؟    

  با آيات روشني نزد شما آمد و شما به جاي ايمان به خدا گوساله را               �در حاليكه موسي    
 نازل كرده،   �اكنون هم، خداوند همانگونه كه آيات روشن خود را بر موسي            ! پرستيديد؟

 نيز فرستاده است، و جز فاسقان، هيچكس بـه  |آن آيات را بر خاتم انبياي خود محمد   
  .آن كافر نخواهد شد

 خداوند پاداش آنـان را خواهـد داد، ولـي           يقيناًاگر يهود ايمان آورند و از خدا بترسند،         
ه سود كه كافران اهل كتاب و مـشركين مكـه، خـوش ندارنـد هيچگونـه خبـر و كتـاب                      چ

آسماني بر شما مسلمانان نازل گردد، حال آنكه خداوند هر كه را بخواهد به رحمت خـود                 
  .بخشد ويژگي مي

خداوند هر حكمي را نسخ كند يا آن را به تأخير انـدازد، بهتـر از آن يـا هماننـد آن را                       
  . بر هر كاري تواناستآورد، خداوند مي

بسياري از اهل كتاب، بدان سبب كه وحـي الهـي بـر غيـر بنـي اسـرائيل نـازل شـده،                       
حسودانه دوست دارند شما را از ايماني كه به خاتم انبيا داريد به سوي كفـر بازگرداننـد، و                

هيچ كـس جـز     : به شما گفتند  ! اين در حالي است كه حق بودنش بر آنان آشكار شده است           
: بگـو ! شود، يعني شما بـا اسـالمتان از بهـشت محروميـد     ا نصاري داخل بهشت نمي  يهود ي 

آري، هر كه اسالم آورد و كارهاي شايسته انجام دهد پاداش او نزد خـدا  . دليلتان را بياوريد 
  .شوند مگر آنكه پيرو دينشان گردي محفوظ است، و يهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي

هائي را كه بر شـما      نعمت! اي بني اسرائيل  : ساخته و فرموده  پس از آن يهود را مخاطب       
بخشيدم و شما را بر مردم عصر خودتان برتري دادم به ياد آورديـد و از روز قيامـت پـروا                     

  .كنيد
 و چگـونگي آن را بيـان         و يهـود،   |سپس مورد نزاع و سبب دشمني ميـان پيـامبر           

   سوي آسـمان بـراي تحويـل قبلـه از بيـت     ما نگاههاي انتظارآميز تو به    : فرمايد  داشته، و مي  
هـر  . گـردانيم  از آن خشنود باشي باز مياي كه  بينم، اكنون تو را به سوي قبله  المقدس را مي  

اهـل  . جا كه هستي، تو و همه مسلمانان، روي خود را به سـوي مـسجد الحـرام بگردانيـد                  
داندن قبلـه بـه سـوي    دانند كه گر كنند و نصاري، خوب مي   كتاب، يهود كه با تو دشمني مي      
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باشد، و تو هر گاه دليل و آيتي بـراي آنـان آوردي               كعبه، حق، و از جانب پروردگارشان مي      
  .كنند ات پيروي نمي سخنت را نپذيرفته و از قبله

چه چيـز آنـان را از بيـت المقـدس قبلـه سـابق       : گويند  بزودي سبك مغزان از مردم مي     
 مشرق و مغرب از آنِ اوست، هر كه را بخواهـد            فرمان، فرمان خداست و   : بگو! بازگردانيد؟

كند، قبله قرار دادن بيت المقدس و گرداندنش به سوي مكّه بـراي               به راه راست هدايت مي    
امتحان مردمان است، مردم مكه را با گرداندن قبله از كعبه به سوي بيت المقدس، در مكـه،                  

كند تـا عيـان       در مدينه، امتحان مي   و يهود را با گرداندن قبله از بيت المقدس به سوي مكه،             
باشـد، از     نمايد كه آيا پس از آنكه دانستند اين موضوع حق و از جانب پروردگارشـان مـي                

كشند و به سوي بيت المقدس و كعبـه رو            عصبيت قومي قبيلگي و اسرائيلي خود دست مي       
  !كنند يا خير مي

 از كساني كـه بـه       | اهللاتا پيروان رسول     آن است     امتحان اين گروه و آن گروه براي      
چنانكه نمازهائي را كه پيش از اين به سوي         . گردند مشخص شوند    جاهليت خويش باز مي   

  .اند، نزد خدا تباه نخواهد شد بيت المقدس گزارده
اي با آيه ديگر كه در آيات مكي سوره           شود كه، مراد از تبديل آيه       و بدينگونه روشن مي   

. ه، تبديل حكمي بـا حكـم ديگـر از سـوي خداسـت             نحل، در يادآوري مجادله قريش آمد     
  .سوره انعام آمده است) 146 ـ 138(مشروح اين مجادله در آيات 

شود كه، مقصود از نسخ آيه و پايان مدت آن، در داستان يهود مدينـه،                  روشن مي  ،و نيز 
 براي حكمتي  ـ   يا پايان مدت حكم يك شريعت خاص�نسخ حكم در شريعت موسي 

  . بوده است ـ اندد كه خدا مي
  :گويد او مي. راه صواب را يافته است) آية (تفسير واژهراغب اصفهاني در 

 است، يك سوره كامل باشد يا " آية"اي كه داللت بر حكمي كند  هر جمله«
  .»هائي چند يا بخش] به اعتبار معناي آيه در سوره[بخشي از يك سوره 

سخ آيه و تأخير انداختن آن كـه در دو آيـه   اي با آيه ديگر و ن     پس، مقصود از تبديل آيه    
در بحـث آينـده جايگـاه نـسخ و حكمـت آن در              . كريمه آمده است، اينها بود كه گذشـت       

  .كنيم  بررسي مي ـ  به اذن خداي متعال ـ  را�شريعت موسي 
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   ويژه بني اسرائيل�شريعت موسي 

نانكه در بخش چهـارمِ      كه در تورات آمده ويژه بني اسرائيل بود، چ         �شريعت موسي   
  :باب سي و سوم سفر تثنيه آمده است

  .» ما را به سنتي فرمان داد كه ميراث جماعت يعقوب باشد�موسي«
 ما را به شريعتي دسـتور داد كـه ويـژه جماعـت يعقـوب، يعنـي بنـي        �يعني موسي  

مر نـسخ   در بحث آينده ا   . اسرائيل است، در آياتي كه گذشت نيز، بيان اين ويژگي آمده بود           
  .كنيم  با تفصيل بيشتري بررسي مي ـ  به اذن خداي متعال–را 

   �حقيقت نسخ در شريعت موسي 

  ـ   بـر حـسب تسلـسل زمـان     ـ  ما در اين بحث، ابتدا داستان بني اسـرائيل در قـرآن را  
  :پردازيم آورده، سپس به امر نسخ در شريعت آنان مي

  هاي خدا  تذكر بني اسرائيل به نعمت ـ نخست

  :فرمايد  خداوند در سوره بقره مي ـ 1
û©Í_t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) (#ρã� ä. øŒ$# z©ÉLyϑ÷è ÏΡ û©ÉL©9 $# àM ôϑyè ÷Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ ’ÎoΤr&uρ öΝä3çG ù= �Ò sù ’n?tã t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9$# 

� ... øŒ Î) uρ Νà6≈oΨ øŠ ¯gwΥ ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ tβöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u™ þθ ß™ ÅU#x‹ yèø9 $# tβθçt ¿o2x‹ ãƒ 

öΝä. u™ !$ oΨ ö/ r& tβθãŠ óstFó¡tƒ uρ öΝä. u™ !$ |¡ÎΣ 4 ’Îûuρ Νä3Ï9≡ sŒ Ö™ Iξ t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×Λ⎧Ïà tã � øŒÎ) uρ $uΖ ø%t� sù ãΝä3Î/ 

t� óst7ø9 $# öΝà6≈uΖ øŠ pgΥr' sù !$ oΨ ø% {� øîr&uρ tΑ#u™ tβöθ tãó� Ïù óΟ çFΡ r&uρ tβρá� ÝàΨ s? � øŒÎ) uρ $ tΡ ô‰tã≡uρ #©y›θãΒ 
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z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& \' s# ø‹s9 §ΝèO ãΝè? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏè ø9$# .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰ ÷èt/ öΝçFΡ r&uρ šχθßϑÎ=≈sß .        
هائي را كه به شما ارزاني داشتم به ياد آوريد و اينكه،  نعمت! اي بني اسرائيل

و هنگامي كه شما را از چنگال  ... �من شما را بر جهانيان برتري بخشيدم
پسران شما : دادند فرعونيان رهانيدم، آنان كه شما را به بدترين وجه شكنجه مي

و در اينها امتحان بزرگي از . ندگذاشت بريدند و زنانتان را زنده مي را سر مي
 و هنگامي كه دريا را براي شما شكافتيم و �سوي پروردگارتان براي شما بود

شما را نجات داديم و فرعونيان را غرق نموديم؛ در حالي كه شما نظاره 
 و هنگامي كه با موسي چهل شب وعده گذارديم، سپس شما بعد �كرديد مي

  1.د؛ در حالي كه ستمگر بوديداز او، گوساله را انتخاب كردي
  :فرمايد  در سوره اعراف مي ـ 2

$ tΡ ø— uθ≈y_uρ û©Í_t7Î/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) t� ós t7ø9 $# (#öθ s? r' sù 4’n?tã 7Θöθ s% tβθà�ä3÷è tƒ #’n?tã 5Θ$oΨ ô¹ r& öΝçλ°; 4 (#θ ä9$s% 

©y›θßϑ≈tƒ ≅yèô_ $# !$uΖ©9 $ Yγ≈s9Î) $ yϑx. óΟ ßγs9 ×π yγÏ9#u™ 4 tΑ$ s% öΝä3̄Ρ Î) ×Πöθ s% tβθè=yγøgrB .    
و بني اسرائيل را از دريا عبور داديم، در راه به گروهي رسيدند كه با خضوع و 

براي ما ! اي موسي: گفتند. هاي خود گرد آمده بودند كرنش پيرامون بت
كه شما را راستي : گفت! معبودي قرار ده، همانگونه كه آنان معبودهائي دارند

  2!قومي نادانيد
  :فرموده در سوره طه  ـ 3

ãΛàι¯=|Ê r&uρ ‘“ Ì�ÏΒ$ ¡¡9$# .... y7 Ï9≡ x‹ s3sù ’s+ ø9 r& ‘“Í� ÉΔ$ ¡¡9$# �   ylt� ÷zr' sù öΝßγs9 Wξ ôfÏã #Y‰ |¡y_ 

…ã& ©! Ö‘#uθ äz (#θ ä9$ s)sù !#x‹≈yδ öΝà6 ßγ≈s9 Î) çμ≈s9 Î) uρ 4©y›θãΒ …  ô‰ s)s9 uρ tΑ$ s% öΝçλm; ãβρã�≈yδ ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 

ÉΘöθ s)≈tƒ $ yϑ̄Ρ Î) Ο çF⊥ ÏFèù ⎯Ïμ Î/ ( ¨βÎ) uρ ãΝä3−/ u‘ ß⎯≈oΗ ÷q§�9 $# ‘ÏΡθ ãè Î7̈? $$ sù (#þθ ãè‹ÏÛr&uρ “Ì� øΒ r& �  (#θ ä9$ s% 

⎯s9 yy u�ö9 ¯Ρ Ïμø‹n= tã t⎦⎫ Ï�Å3≈tã 4©®Lym yìÅ_ ö� tƒ $ uΖø‹s9 Î) 4©y›θãΒ .     
 و براي آنان �و سامري اينگونه القا كرد. ... و سامري آنان را گمراه كرد

                                                 
   .51،50،49،47/ بقره- 1
  .138/ اعراف- 2
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اين خداي : و گفتند. د آوردپدياي كه صداي گوساله داشت،  مجسمه گوساله
! اي قوم من:  هارون به آنان گفته بود،و پيش از آن... شما و خداي موسي است

. پروردگار شما خداوند رحمان است!ايد شما با اين، مورد امتحان قرار گرفته
ما همچنان مالزم :  گفتند�پس، از من پيروي كنيد و فرمان مرا اطاعت نمائيد

  1. سوي ما بازگرددآن هستيم تا موسي به
  :فرمايد  در سوره بقره مي ـ 4

øŒÎ) uρ tΑ$ s% 4©y›θãΒ ⎯ÏμÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ öΝä3̄Ρ Î) öΝçFôϑn= sß Νà6 |¡à�Ρ r& ãΝä. ÏŒ$ sƒ ÏkB$$Î/ Ÿ≅ôfÏè ø9$# 

(#þθ ç/θ çG sù 4’n< Î) öΝä3Í←Í‘$ t/ (#þθ è= çFø% $$sù öΝä3|¡à�Ρ r& öΝä3Ï9≡ sŒ ×�ö4 yz öΝä3©9 y‰Ψ Ïã öΝä3Í←Í‘$t/ z>$tG sù öΝä3ø‹n= tã 4 

…çμ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm§�9 $# .   
شما با ! اي قوم من: زماني را كه موسي به قوم خود گفت] به ياد آوريد[و 

پس، توبه كنيد و به سوي خالق خويش . انتخاب گوساله به خود ستم كرديد
اين كار براي شما در پيشگاه پروردگارتان . و خودهاتان را بكشيد. بازگرديد

  2.پذير و مهربان است سپس خداوند توبه شما را پذيرفت، كه او توبه. هتر استب

   تورات و برخي احكام آن ـ دوم

  :فرمايد  خداوند در سوره بقره مي ـ 1
øŒÎ) uρ $ tΡ õ‹s{ r& öΝä3s)≈sV‹ÏΒ $ uΖ÷è sù u‘ uρ ãΝä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# (#ρä‹ è{ !$ tΒ Νä3≈oΨ ÷& s?#u™ ;ο §θ à)Î/ (#ρã� ä. øŒ$#uρ $ tΒ 

ÏμŠ Ïù öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? .    
هنگامي را كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را باالي سر ] به ياد آوريد[ و 

ايم با قدرت بگيريد؛ و آنچه را  آنچه را به شما داده:] و گفتيم[شما قرار داديم 
  3.در آن است به ياد داشته باشيد، شايد پرهيزكار شويد

                                                 
  .91-85/ طه-1
  .54/ بقره-2
  . اعراف نيز آمده است171 بقره و 93، نزديك به آن در آيات 63/ بقره- 3
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  : در سوره اسراء فرموده ـ 2
$ oΨ ÷& s?#u™ uρ ©y›θãΒ |=≈tG Å3ø9 $# çμ≈oΨ ù=yè y_ uρ “W‰ èδ û©Í_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) ...  

  1... وسيله هدايت بني اسرائيل ساختيم،ما به موسي كتاب آسماني داديم و آن را
  :فرمايد  در سوره آل عمران مي ـ 3

‘≅ä. ÏΘ$yè©Ü9$# tβ$Ÿ2 yξÏm û©Í_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜu�ó Î) �ωÎ) $ tΒ tΠ§� ym ã≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) 4’n?tã ⎯Ïμ Å¡ø�tΡ ⎯ÏΒ 

È≅ö6 s% βr& tΑ̈”t∴è? èπ1 u‘ öθ −G9 $# 3 …     
همه خوردنيها بر بني اسرائيل حالل بود جز آنچه اسرائيل پيش از نزول تورات 

  2...بر خود حرام كرده بود
  : در سوره انعام فرموده ـ 4

’n?tãuρ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρßŠ$yδ $ oΨ øΒ §� ym ¨≅à2 “ÏŒ 9�à�àß ( š∅ÏΒ uρ Ì� s)t7ø9 $# ÉΟ oΨ tó ø9 $#uρ $ oΨ øΒ §� ym 

öΝÎγø‹n= tæ !$ yϑßγtΒθ ßs ä© �ωÎ) $ tΒ ôM n= yϑym !$ yϑèδâ‘θ ßγàß Íρ r& !$tƒ#uθ ys ø9 $# ÷ρr& $ tΒ xÝ n=tG ÷z $# 5Οôà yè Î/ 4 

y7 Ï9≡ sŒ Ο ßγ≈oΨ ÷ƒ z• y_ öΝÍκÈJøó t7Î/ ( $̄Ρ Î) uρ tβθè% Ï‰≈|Á s9 .     
 گوسفند، پيه و دار را حرام كرديم، و از گاو و و بر يهوديان، هر حيوان ناخن

شان را بر آنان تحريم نموديم، مگر چربيهايي كه بر پشت گرفته يا در  چربي
اين را به خاطر ستمي كه . پهلوها دارند و يا آنها كه با استخوان آميخته است

  3.گوئيم كردند به آنها كيفر داديم و ما راست مي مي
  :فرمايد  در سوره نحل مي ـ 5

’n?tãuρ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρ ßŠ$ yδ $ uΖøΒ §� ym $ tΒ $ oΨ óÁ |Á s% y7 ø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ( $ tΒ uρ öΝßγ≈oΨ ôϑn= sß ⎯Å3≈s9 uρ 

(#þθ çΡ%x. öΝåκ|¦ à�Ρ r& tβθßϑÎ= ôà tƒ .     
را كه پيش از اين براي تو شرح داديم، بر يهود حرام كرديم؛ ما به آنها چيزهائي 

                                                 
  .2/ اسراء- 1
  .93/ آل عمران- 2
  .146/ انعام- 3
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  1.كردند ولي آنان به خودشان ستم مي. ستم نكرديم
  : فرموده در سوره نساء ـ 6

š�è= t↔ ó¡o„ ã≅÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# βr& tΑÍi”t∴è? öΝÍκöJ n=tã $Y7≈tFÏ. z⎯ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 4 ô‰ s)sù (#θ ä9 r' y™ #©y›θãΒ u�y9 ø. r& 

⎯ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ (#þθ ä9$s)sù $ tΡ Í‘ r& ©! $# Zο t� ôγy_ … $ tΡ öθ x�yè sù ⎯tã y7 Ï9≡sŒ 4 ...  $uΖ ÷èsù u‘ uρ ãΝßγs% öθ sù u‘θ ’Ü9$# 

öΝÎγÉ)≈sV‹ÏϑÎ/ … $oΨ ù= è%uρ öΝçλm; Ÿω (#ρ ß‰÷è s? ’Îû ÏM ö6 ¡¡9$# $ tΡ õ‹ s{r&uρ Νåκ÷] ÏΒ $̧)≈sW‹ÏiΒ $ Zà‹Î=xî �  

$ yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟßγs)≈sV‹ÏiΒ ΝÏδÌ�ø�ä. uρ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «! $# ãΝÎγÎ= ÷Fs% uρ u™ !$ uŠ Î; /Ρ F{$# …   öΝÏδÌ� ø�ä3Î/ uρ 

öΝÎγÏ9 öθ s% uρ 4’n?tã zΟ tƒ ö� tΒ $·Ζ≈tFöκæ5 $VϑŠ Ïà tã �   5Ο ù=Ýà Î6 sù z⎯ÏiΒ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρ ßŠ$yδ $ oΨ øΒ §� ym öΝÍκöJn= tã 

BM≈t7ÍhŠ sÛ ôM̄= Ïmé& öΝçλm; öΝÏδÏd‰ |Á Î/ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «! $# #Z�4 ÏWx. �   ãΝÏδÉ‹÷{ r&uρ (#4θ t/ Ìh�9$# ô‰s% uρ (#θ åκçΞ 

çμ ÷Ζtã öΝÎγÎ= ø. r&uρ tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# È≅ÏÜ≈t7ø9 $$Î/ 4 .  
خواهند كتابي از آسمان بر آنان نازل كني؛ آنان از موسي  اهل كتاب از تو مي

ولي ما از !... خدا را آشكار به ما نشان ده: تر از اين را خواستند و گفتند بزرگ
ي نكنيد و از آنان پيمان محكمي روز شنبه تعد: و به آنان گفتيم... آن درگذشتيم

و به ...  انكار آيات خدا، و كشتن پيامبرانشكني آنان، و  پيمان به خاطر�گرفتيم
 به خاطر ظلمي كه از يهود �خاطر كفرشان، و تهمت بزرگي كه بر مريم زدند

ي را يها صادر شد، و به خاطر جلوگيري بسيارشان از راه خدا، بخشي از پاكيزه
 و نيز، به خاطر ربا گرفتن، در � آنان حالل بود، برايشان حرام كرديم كه بر

  2.ه از آن نهي شده بودند، و خوردن اموال مردم به باطلحالي ك
  :فرمايد  در سوره اعراف مي ـ 7

öΝßγù= t↔ ó™uρ Ç⎯tã Ïπ tƒ ö�s)ø9 $# ©ÉL©9 $# ôM tΡ$ Ÿ2 nο u�ÅÑ%tn Ì�ós t7ø9 $# øŒ Î) šχρß‰÷è tƒ ’Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# øŒÎ) 

óΟ ÎγŠ Ï? ù' s? öΝßγçΡ$ tF‹Ïm tΠ öθ tƒ öΝÎγÏFö; y™ $ Yã§�ä© tΠ öθ tƒ uρ Ÿω šχθçFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟ Îγ‹Ï? ù' s? 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 

Νèδθè=ö6 tΡ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθà)Ý¡ø�tƒ .   

                                                 
  .118/ نحل- 1
  .161-153/ نساء- 2
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زماني كه در روز شنبه ! و از آنان درباره شهري كه در ساحل دريا بود بپرس
شدند، اما در غير روز  كردند، آنگاه كه ماهيانشان روز شنبه آشكار مي تجاوز مي

ن را به چيزي امتحان كرديم كه شدند، اين چنين آنا شنبه اينگونه ظاهر نمي
  1.كردند نافرماني مي

  : در سوره نحل فرموده ـ 8
$ yϑ̄Ρ Î) Ÿ≅Ïèã_ àM ö6 ¡¡9 $# ’n?tã š⎥⎪Ï%©! $# (#θ à�n= tG ÷z $# ÏμŠÏù 4 ...2  

  ...روز شنبه تنها به عنوان يك مجازات بود، بر كساني كه در آن اختالف كردند

  ي و نافرماني آنانهاي خدا بر بني اسرائيل و سركش  نعمت ـ سوم

  :فرمايد  خداوند در سوره اعراف مي ـ 1
ãΝßγ≈oΨ ÷è ©Üs% uρ ó©tLoΨ øO $# nο u�ô³tã $ »Û$t7ó™r& $ VϑtΒ é& 4 !$ uΖø‹ym ÷ρ r&uρ 4’n< Î) #©y›θ ãΒ ÏŒÎ) çμ8s)ó¡oK ó™$# ÿ…çμãΒ öθ s% 

Âχr& >Î�ôÑ $# š‚$|Á yèÎn/ t�yf y⇔ø9 $# ( ôM |¡yft7/Ρ $$ sù çμ ÷Ψ ÏΒ $tFt⊥ øO $# nο u�ô³tã $YΖøŠ tã ( ô‰ s% zΝÎ= tæ 

‘≅à2 <¨$tΡ é& öΝßγt/ u�ô³̈Β 4 $ uΖù= ¯=sßuρ ãΝÎγøŠ n= tæ zΝ≈yϑtó ø9 $# $ uΖø9 t“Ρ r&uρ ãΝÎγø‹n= tæ  ∅yϑø9 $# 3“uθ ù= ¡¡9$#uρ ( 

(#θ è= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ à6≈oΨ ø% y— u‘ 4 $ tΒ uρ $tΡθ ßϑn= sß ⎯Å3≈s9uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 öΝåκ|¦à�Ρ r& 

šχθßϑÎ= ôà tƒ �  øŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#θ ãΖ ä3ó™$# Íν É‹≈yδ sπ tƒ ö� s)ø9 $# (#θ è= à2 uρ $ yγ÷Ψ ÏΒ ß] ø‹ym óΟçG ø⁄ Ï© 

(#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm (#θ è=äz ÷Š$#uρ z>$t7ø9 $# #Y‰ ¤fß™ ö� Ï�øó̄Ρ öΝä3s9 öΝà6 ÏG≈t↔ ÿŠ ÏÜyz 4 ß‰ƒ Í”t∴y™ 

š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9 $# �   tΑ£‰ t6 sù š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ßϑn= sß öΝåκ÷] ÏΒ »ωöθ s% u�ö4 xî ”Ï%©! $# Ÿ≅ŠÏ% óΟ ßγs9 

$ uΖù= y™ö‘ r' sù öΝÎγøŠ n= tæ #Y“ ô_Í‘ š∅ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# $yϑÎ/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθßϑÎ= ôà tƒ .    
  ـ هاي جدا از هم  با شاخه ـ ما بني اسرائيل را به دوازده تيره از يك دودمان

و هنگامي كه قوم موسي از او آب خواستند، به او وحي كرديم . تقسيم كرديم
وازده چشمه از آن بيرون جست، ناگهان د! عصاي خود را بر سنگ بزن: كه

                                                 
  .154 و 47/  و نساء 65/، بقره163/ اعراف- 1
  .124/ نحل- 2
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بان  و ابر را بر آنها سايه. شناخت اي كه هر گروه، آبشخور خود را مي بگونه
اي  از روزيهاي پاكيزه:] و گفتيم. [ را بر آنان فرستاديم"منّ و سلوي"كرديم، و 

آنان به ما ستم نكردند، ولي به خودشان ستم . ايم، بخوريد كه به شما داده
] بيت المقدس[= در اين شهر : نگامي كه به آنان گفته شد و ه�كردند مي

گناهان ما ! خداوندا: ساكن شويد، و از هر جا خواستيد از آن بخوريد و بگوئيد
 با تواضع وارد شويد تا گناهان شما را ببخشيم، و ،و از آن در! را بريز

ه غير  اما ستمگران آنها، اين سخن را، ب�نيكوكاران را پاداش افزونتر بدهيم
آنچه به آنان گفته شده بود، تغيير دادند؛ و ما به خاطر اينكه پيوسته ستمگر 

  1.بودند، باليي از آسمان برايشان فرستاديم
  : در سورة مائده فرموده ـ 2

øŒÎ) uρ tΑ$s% 4©y›θãΒ ⎯Ïμ ÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ (#ρã� ä. øŒ$# sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) Ÿ≅yè y_ öΝä3ŠÏù u™ !$uŠ Î; /Ρ r& 

Νä3n= yè y_uρ %Z.θ è= •Β Νä39s?#u™ uρ $̈Β öΝs9 ÏN ÷σ ãƒ #Y‰ tnr& z⎯ÏiΒ t⎦⎫ ÏΗs>≈yè ø9 $# �  ÉΘöθ s)≈tƒ (#θ è= äz÷Š $# 

uÚ ö‘ F{$# sπ y™£‰ s)ßϑø9 $# ©ÉL©9 $# |= tG x. ª! $# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ρ‘‰ s? ö� s? #’n?tã ö/ ä. Í‘$ t/ ÷Šr& (#θ ç7Î= s)Ζ tFsù 

t⎦⎪ Î�Å£≈yz �   (#θ ä9$ s% #©y›θßϑ≈tƒ ¨βÎ) $ pκJÏù $ YΒ öθ s% t⎦⎪Í‘$ ¬7y_ $̄Ρ Î) uρ ⎯s9 $yγn= äzô‰ ¯Ρ 4©®Lym (#θ ã_ã� øƒ s† 

$ yγ÷ΖÏΒ βÎ* sù (#θ ã_ã� øƒ s† $yγ÷Ζ ÏΒ $ ¯Ρ Î* sù šχθè=Åz≡yŠ �   tΑ$s% ÈβŸξã_ u‘ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©! $# šχθèù$sƒ s† 

zΝyè ÷Ρ r& ª! $# $ yϑÍκöJ n= tã (#θ è= äz÷Š$# ãΝÍκöJ n= tã šU$t6 ø9 $# #sŒ Î* sù çνθ ßϑçG ù= yzyŠ öΝä3̄Ρ Î* sù tβθç7Î=≈xî 4 ’n?tãuρ «! $# 

(#þθ è= ©. uθ tG sù βÎ) ΟçGΨ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β �  (#θ ä9$ s% #©y›θßϑ≈tƒ $ ¯Ρ Î) ⎯s9 !$yγn= äzô‰ ¯Ρ #Y‰ t/ r& $ ¨Β (#θ ãΒ#yŠ $yγŠ Ïù ( 

ó= yδøŒ$$sù |MΡ r& š�š/ u‘ uρ Iξ ÏG≈s)sù $̄Ρ Î) $oΨ ßγ≈yδ šχρß‰ Ïè≈s% �   tΑ$s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) Iω à7 Î=øΒ r& 

�ωÎ) ©Å¤ ø�tΡ ©Å�r&uρ ( ø−ã�øù $$sù $ sΨ oΨ ÷& t/ š⎥÷⎫ t/ uρ ÏΘöθ s)ø9 $# t⎦⎫É)Å¡≈x�ø9 $# �  tΑ$s% $yγ¯Ρ Î* sù îπ tΒ §� pt èΧ 

öΝÍκöJn= tã ¡ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& Zπ uΖy™ ¡ šχθßγ‹ÏK tƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 Ÿξ sù } ù̈' s? ’n?tã ÏΘöθ s)ø9 $# š⎥⎫É)Å¡≈x�ø9 $# .     
بر خود را نعمت خدا ! اي قوم من: و هنگامي را كه موسي به قوم خود گفت

.  آوريد آنگاه كه در ميان شما پيامبراني قرار داد، و شما را حاكم گردانيد به ياد

                                                 
  .162-160/ اعراف-1
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!  اي قوم من�و به شما چيزهائي بخشيد كه به هيچ يك از جهانيان نداده بود
ته، وارد شويد و به پشت به سرزمين مقدسي كه خداوند براي شما مقرر داش

در آنجا گروهي ! اي موسي:  گفتند�سر خود بازنگرديد كه زيانكار شويد
شويم تا آنها از آن خارج شوند، اگر آنها از  ستمگرند، و ما هرگز وارد آن نمي

 دو نفر از مرداني كه از خدا �آنجا خارج شوند ما وارد خواهيم شد
شما از دروازه شهر بر : اده بود، گفتندترسيدند، و خداوند بر آنان نعمت د مي

 �و بر خدا توكل كنيد اگر ايمان داريد. آنان درآييد كه تا وارد شويد، پيروزيد
مادامي كه آنان در آنجا هستند، ما هرگز وارد آن نخواهيم ! اي موسي: گفتند

:  گفت�ايم تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما همين جا نشسته! شد
كار،   تنها اختيار خود و برادرم را دارم، ميان ما و اين جماعت گنهمن! پروردگارا

اين سرزمين تا چهل سال بر آنها ممنوع است، آنان :  فرمود�جدائي بيفكن
  1.كار، غمگين مباش پيوسته سرگردان خواهند بود و تو بر اين قوم گنه

  شرح كلمات

بنـي  . ، لقب او اسرائيل است�يعقوب فرزند اسحاق پسر ابراهيم خليل :  اسرائيل ـ  1
  .باشند اسرائيل نسل او از دوازده پسرش مي

  .عذابتان ميكردند، عذاب خوار كننده:  يسومونكم ـ 2
  .گذاشتند زنده مي:  يستَحيون ـ 3
  .كردند، مالزم بودند خاضعانه عبادت مي:  يعكُفون ـ 4
  .صداي گاو و گوسفند: ار� خُو ـ 5
  .شويم جدا نمي:  لن نَبرَح ـ 6
فتنه خدا، براي امتحان بندگان اسـت و فتنـه ابلـيس و مـردم،     . امتحان شديد:  فُتنْتُم ـ  7

خداوند درباره فتنه ابلـيس بـه مـردم هـشدار داده و     . باشد گمراهي و به زحمت افكندن مي 
دربـاره  و  ! شيطان شـما را نفريبـد     ! اي فرزندان آدم  ) يا بني آدم ال يفتننّكم الشيطان     : (فرموده

                                                 
  .26-20/ مائده- 1
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ذ            : (فتنه مردم فرموده   ـم عـوا فَلَهتُوبي لَم ثُم ناتؤمالْم ؤمنينَ وإنَّ الّذينَ فَتَنُوا الْم�    ـنَّم وهج اب
كساني كه مردان و زنان با ايمان را شكنجه داده و به زحمـت افكندنـد                ) اب الْحريقِ �لَهم عذ 

  .ب آتش سوزان استسپس توبه نكردند، براي آنان عذاب دوزخ و عذا
  .هستي بخش: ارِئ ب ـ 8
  .اسباط در اينجا به معناي قبيله و تيره است:  اَسباطاً ـ 9

  .فوران كرد، بيرون جست:  فَانْبجست ـ 10
مـرغ  : �اَلسلوي. چيزي شبيه عسل جامد، چسبنده و شيرين: اَلْمنّ: � اَلْمنُّ و السلوي ـ  11

حوزه دريـاي مديترانـه كـه در زمـستان بـه مـصر و سـودان                 سماني، بلدرچين، از پرندگان     
  .كند مهاجرت مي

  .گناهان ما را بريز، بار ما را سبك كن:  حطَّة ـ 12
  .باال برديم، برافراشتيم:  رفَعنا ـ 13
  .پيمان مؤكّد، ملتزم شدن به عهد و پيمان: پيمان شما، ميثاق:  ميثاقَكم ـ 14
  .هاي او وسوسه: الشيطانعذاب، رِجزُ : جز اَلرِّ ـ 15
  .كنند شوند، راه را گم مي حيران مي: يتَيهون ـ 16
  .غمگين مشو، افسوس مخور:  تَأس� ال ـ 17
  . ستم ننمائيد،تجاوز نكنيد:  تَعدوا� ال ـ 18
  .عهد و پيماني محكم و مؤكّد:  ميثاقاً غليظاً ـ 19
  .ها روده:  اَلْحوايا ـ 20
  .نزديك و اآشكار:  شُرَّعا ـ 21
  .قانون گذارد و مقرر كرد براي آنان:  جعلَ لَهم ـ 22

  تفسير آيات

هائي را كه بر شما بخـشيدم و در           نعمت: خداوند در آيات گذشته به بني اسرائيل فرمود       
 را كـه بـه هـيچ يـك از           "�مـنّ و سـلوي    "ميان شما پيامبران و حاكمان قرار دادم، و نعمت          

  .ا را به ياد آوريده جهانيان داده نشده، اين نعمت
داشـتن    خداي سبحان آنان را از ذلّت بردگي فرعون و كشته شدن فرزندان و زنده نگـه               
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زنان براي كنيزي، نجات داد و فرعون و سپاهيانش را غرق كرد و آنان را از دريا عبور داد،                   
:  گفتنـد  �بـه موسـي     . با اين وجود، آنان همين كه ديدند گروهي به عبادت بتها مشغولند           

و نيـز، هنگـامي كـه       ! هاي اينان قرار ده تـا آن را پرسـتش كنـيم             براي ما نيز بتي همانند بت     
!  براي دريافت تـورات بـه كـوه طـور رفـت، بـه پرسـتش گوسـاله برخاسـتند                    �موسي  
 فرمانشان داد تا به آن سرزمين مقدس كه خدا براي آنان تقدير كرده بود، درآيند؛                �موسي
 ما تا آنها از آنجا بيـرون   ـ   عمالقه ـ  وهي زورگو و ستمگرنددر آنجا گر! اي موسي: گفتند

به شهر درآييد كه  :  و فرد ديگري از آنان گفتند      "يسع" يا   "يشوع". شويم  نيايند وارد آن نمي   
تو و پروردگـارت برويـد و بـا    ! اي موسي: شويد، سرپيچي كردند و گفتند   بزودي پيروز مي  

مـن تنهـا بـر خـودم و      ! پروردگـارا : موسي گفت ! يما   بجنگيد، ما همين جا نشسته     "عمالقه"
ايـن  : خـداي سـبحان فرمـود     ! كار جدائي بـيفكن     برادرم اختيار دارم، ميان ما و اين قوم گنه        

سرزمين مقدس چهل سال بر اينان حرام شـد، در ايـن مـدت در صـحراي سـينا حيـران و                      
  .كاران اندوهگين مباش گشته خواهند ماند، تو بر اين گنه گم

بني اسرائيل را بـه دوازده تيـره تقـسيم          : فرمايد  ند در سوره اعراف درباره آنان مي      خداو
عـصايش را بـر آن سـنگ        :  خواستند، به او وحي كرديم     بو هنگامي كه از موسي آ     . كرديم

 ابـر را   ـ  ها يك چـشمه   براي هر يك از تيره ـ  بزند، دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت
گونـه و    از حرارت خورشـيد در امـان باشـند، و شـيريني عـسل        نيز بر سر آنان گسترانيد تا     

در اين شهري كه    : گوشت پرنده را به آنان خورانيد، و پس از طي مسافت به آنان گفته شد              
روبروي شماست سكني گزينيد، و از محصوالت آن بخوريد، و در حـين ورود بـه دروازه                 

 يعني خدايا گناهان مـا  "حطَّة": يدشهر خدا را سپاس گوئيد و براي او سجده نمائيد و بگوئ          
 گفتند، يعني ما به دنبال      1حنطَّة "حطَّة"ستمكاران اين واژه را تغيير دادند و به جاي          . را بريز 

  .خداوند نيز، به سبب اين اعمال، عذاب آسماني را بر آنان نازل فرمود!گندم هستيم
خواهنـد تـا      هل كتاب از تـو مـي      ا! اي پيامبر :  آنان فرموده   خداوند در سوره نساء درباره    

تر از آن را از موسي خواسـتند         رگزكتابي را از آسمان بر آنان نازل كني، اينان پيش از اين ب            
مـا از گناهانـشان     !  به ما نشان ده تا بـا چـشمان خـود او را ببينـيم               اخدا را آشكار  : و گفتند 

                                                 
  .، اينگونه آمده استمجمع البيان و بحار االنوار در تفسير آيه، در - 1
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  .درگذشتيم، و كوه طور را بر فرازشان افراشتيم
 شير و گوشت شتر بود، يعقـوب دچـار          �ي و نوشيدني اسرائيل     ترين خوردن   محبوب

ترين خـوردني و نوشـيدني خـود،          نوعي از بيماري شد و خدا شفايش داد، او نيز، محبوب          
او همچنين .  بر خويشتن حرام كرد ـ   براي سپاس از خداوند ـ  يعني گوشت و شير شتر را

   بر خود حرام كرد، ـ   پشت حيوان است غير از آنچه بر ـ  هاي كبد و كليتين و پيه را چربي
  1.خورد  آن را مي،بردند و آتش زيرا اين چربي را در گذشته براي قرباني مي

بـه كـساني كـه موسـي بـن          : از جمله پيمانهاي يهود با خداوند درباره عقايد آن بود كه          
 ،� و بعثت خاتم انبيـا       � يعني بعثت عيسي     ، بعثت آنان را بشارت داده است      �عمران  

  . آورديم ـ تثنيه تورات از سفر  ـ اين بشارت را قبالً. ايمان بياورند
خداونـد در   .  تعدي نكننـد   ،دربارة احكام نيز، عهد كردند كه در روز شنبه از تعطيل كار           

  .اين باره پيمان شديد و محكمي از آنان گرفته بود
، آن  �و به مـريم     آنان پيمانهاي خود با خدا را شكستند و به آيات خدا كفر ورزيدند              

خداونـد نيـز، بـراي ادب كـردن آنـان،      . بانوي پاك و مطهر، دروغ بزرگي را نـسبت دادنـد        
هائي را كه برايشان حالل بود، حرامـشان كـرد، چنانكـه وقتـي بـه پرسـتش گوسـاله          پاكيزه

 يعني هر كه به گوساله ايمان نياورده بود  ـ  برخاستند، فرمانشان داد تا خودهاشان را بكشند
داشتند و معامالت   همچنين، چون از ايمان آوردن به خدا باز مي ـ  وساله پرستان را بكشدگ

هاي حالل بـر آنـان        خوردند، با آنكه از ربا نهي شده بودند، پاكيزه          كردند و ربا مي     ربوي مي 
  .حرام گرديد

مخالفت ديگر آنان شكستن پيماني بود كه با خدا بسته و اكيـداً از صـيد مـاهي در روز                    
آمدنـد ولـي در       ماهيان در روز شنبه آشكارا به نزديك سـاحل مـي          : شنبه ممنوع شده بودند   

تعطيل روز شنبه تنها بر بنـي       . كردند، و اين امتحاني ويژه آنان بود        روزهاي ديگر چنين نمي   
  .اسرائيل بود، همانها كه درباره آن اختالف كردند

  :فرمايد خداي متعال در سوره نساء مي

                                                 
 سـيوطي  و   تفـسير طبـري   آنچه در متن آورديـم از       ). 169-2/168( چاپ حجازي قاهره     سيره ابن هشام   - 1

  .تر باشد  است از آنچه كه در متن آورديم درستسيره ابن هشامرسد آنچه در   به نظر مياست،
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خواهند تا كتابي ويژه آنان از آسمان بياوري، آنان بزرگتر از  كتاب از تو مي يهوديان اهل   
خدا را آشكارا به ما نشان ده تا با چشمان          :  خواستند و گفتند   �اين را از پيامبرشان موسي    

ما از اين خطاي بزرگ آنان درگذشتيم و كوه طور را بر فرازشان افراشتيم،         ! خود او را ببينيم   
 و محكم از آنان گرفتيم كه، هر چه موسي بن عمران برايشان آورد بـه آن        و پيمانهاي شديد  

 و محمـد بـن      �عمل كنند، بخشي از پيمان ما، ايمان به انبياي خدا بويژه عيسي بن مريم               
آنان به مريم عذرا تهمت زدند، به احكام تورات دروغ بستند، انبياي خدا را              .  بود � اهللاعبد  

تند، از راه خدا بازداشتند و ربا گرفتند و امـوال مـردم را نـاروا                انكار كرده و بسياري را كش     
هائي را كه پيش از آن برايـشان حـالل بـود،              ما نيز، به سبب اين همه ستم، پاكيزه       ! خوردند

از جمله محرمات بر آنها، صيد ماهي در روز شنبه بـراي سـاحل نـشينان                . حرامشان كرديم 
  !كردند را به آنان نزديك شده و خودنمائي ميها در اين روز آشكا بود، آنجا كه ماهي

  نتيجة بحث

هـاي معاصـر       شام و ساير ملت    "عمالقه" مصر و    "فرعونيان"خداوند بني اسرائيل را بر      
پيامبراني همچون موسي و هارون و عيسي و اوصـياي آنـان را در            . آنان برتري بخشيده بود   

از ايشان پيمانهـاي    . وي آنان قرار داد   بين ايشان برانگيخت، و مهمتر از همه، تورات را فرار         
 و "منّ و سـلوي "نعمت . و محكم گرفت تا به آنچه در كتابهايشان آمده عمل نمايند    شديد  

آنان در برابر اين همه نعمت، آيات       . شان داد   جاري نمودن آب از سنگ و غير آن را، ارزاني         
مردمـان را خوردنـد و      خدا را انكار كردند و گوساله پرست شـدند، ربـا گرفتنـد و امـوال                 

چنين مردمي بـراي تربيـت نفـوسِ آلـوده خـود            . هرگونه نافرماني ديگر را به جاي آوردند      
نيازمند آن شدند تا خداوند، كشتن خودهاشان را بر آنان واجب و كار دنيائي در روز شـنبه                  

دم آن آنان درباره ترك عمل در روز شنبه اختالف كردند، چنانكه مر        . را برايشان حرام نمايد   
 خداوند هرچه را اسرائيل بر خـود حـرام كـرده            1.شهر ساحلي نيز، در اين باره حيله كردند       

 براي پيـرايش جانـشان بـر آنـان نيـز،       ـ   خوردن چربي و گوشت شتر و مانند آن را ـ  بود

                                                 
1 -  ت"ة   به مادبو تفسير طبري و ابن كثير و سيوطي       و تفسير آيه در      "قاموس كتاب مقدس  " در كتاب    "س  ...

  .مراجعه شود
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اي خود  عالوه بر آن، چون بني اسرائيل هميشه نيازمند همبستگي و اتّحاد قبيله        . حرام فرمود 
هاي سركش كه پيرامون آنها را گرفته بودند، مقابله نمايند؛            ا بتوانند با عمالقه و قبطي     بودند ت 

 بـر آنـان    ـ   پيش از آنكه سليمان مسجد معروف به هيكل سليمان را بنا كنـد  ـ  خداوند نيز
 بگردند، و مراسم ديني خود      "خيمه اجتماع "واجب فرمود تا براي عبادت، همگي به سوي         

مادرش مريم و رزندان هارون به جاي آورند، همانگونه كه عيسي بن مريم   را به سرپرستي ف   
 بودند به سوي آنان فرستاد  ـ   زاده يهوداي بني اسرائيل ـ   را كه از نسل داودعليهما السالم

چنانكـه از   . و برخي از آنچه را كه برايشان حرام كرده بود، حرام كرده بـود، حـالل فرمـود                 
  :فرمايد عمران مي در سوره آل �زبان عيسي 

 ...’ÎoΤr& ô‰ s% Νä3çG ø⁄ Å_ 7π tƒ$t↔ Î/ ⎯ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ ( …   $]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ £“y‰ tƒ š∅ÏΒ 

Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ¨≅Ïm T{uρ Νà6 s9 uÙ÷è t/ “Ï%©! $# tΠ Ìh�ãm öΝà6 ø‹n= tæ 4 …     
و آنچه پيش از من در ... ام اي از پروردگارتان براي شما آورده من نشانه... 
ام تا برخي چيزها را كه بر شما  كنم، و آمده رات بوده تصديق و اثبات ميتو

  1...حرام شده بود، حالل نمايم
سي بن عمران تا عيـسي بـن   بنابر آنچه آورديم، روشن شد كه انبياي بني اسرائيل، از مو 

اند، و برخي احكـام شـرعي تـورات            به سوي بني اسرائيل فرستاده شده      عليهم السالم، مريم  
بنابراين، چنين احكامي موقتي اسـت و از قبيـل          . ها براي مصلحت بني اسرائيل نازل شده      تن

تحريم چيزهائي است كه اسرائيل بر خود حرام كرده بود، لذا مدت برخي از آنها بـا بعثـت               
. ها را براي آنان حالل كرد اي از آن حرام   پايان يافت و آن حضرت پاره      �عيسي بن مريم    

 بود كه آن حضرت آمـد و سررسـيد همـه را    �ها نيز، تا بعثت خاتم انبيا اي از آن مدت پاره 
  :دارد خداي سبحان در سوره اعراف اين موضوع را اينگونه بيان مي. بيان فرمود

t⎦⎪ Ï%©! $# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§�9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓ W{$# “Ï%©! $# …çμ tΡρß‰ Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδy‰Ψ Ïã ’Îû 

Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδã�ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒ uρ Ç⎯tã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅Ït ä†uρ ÞΟ ßγs9 

ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌh� pt ä†uρ ÞΟ ÎγøŠ n= tæ y] Í×̄≈t6 y‚ ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ÷Ζ tã öΝèδu�ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñF{$#uρ ©ÉL©9 $# ôM tΡ%x. 

                                                 
  .50-49/ آل عمران- 1
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óΟ ÎγøŠ n= tæ 4 ...  
د، پيامبري كه صفاتش را در كنن  را پيروي مي ـ  بني امي ـ آنان كه اين رسول

يابند؛ آنان را به معروف امر كرده و از  تورات و انجيلي كه نزد خود دارند، مي
ها را براي آنان حالل و ناپاكيها را برايشان حرام  دارد؛ پاكيزه منكر باز مي

كند؛ بارهاي سنگينشان را از آنان برداشته و زنجيرهائي را كه بر آنها بوده  مي
  1.گشايد مي

  .شان بوده بارهاي سنگين آنها، يعني تكاليف سختي كه بر عهده: اصرَهم
���  

  . نسبت به شرايع پيش از آن بود�در شريعت موسي » نسخ«اين شأن 
  . نسخ گرديد� بود نيز، در شريعت خاتم انبيا �برخي از آنچه در شريعت موسي 

شـود، چنانكـه      واقـع مـي   آن است كه تنها در شريعت يك پيامبر         » نسخ«نوع ديگري از    
  :آيد مي

                                                 
  .157/ اعراف- 1
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  در شريعت يك پيامبرمعناي نسخ 

اي از آن را كه در شريعت خاتم       براي شناخت معناي نسخ در شريعت يك پيامبر، نمونه        
  :داريم  واقع شده بيان مي�انبيا 

خواسـتند بـا پيـامبر نجـوا كننـد،            اين نمونه، نسخِ وجوب صدقه بر كساني بود كه مـي          
  :سوره مجادله آمدهچنانكه در 

$ pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) ãΛä⎢ ø‹yf≈tΡ tΑθß™§�9$# (#θ ãΒ Ïd‰ s)sù t⎦÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øgwΥ Zπ s% y‰|¹ 4 y7 Ï9≡sŒ 

×�ö4 yz ö/ ä3©9 ã�yγôÛr&uρ 4 βÎ* sù óΟ©9 (#ρß‰ ÅgrB ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θ à�xî îΛ⎧Ïm§‘ . ÷Λä⎢ ø)x�ô© r&u™ βr& (#θ ãΒ Ïd‰ s)è? t⎦÷⎫ t/ 

ô“y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øgwΥ ;M≈s% y‰|¹ 4 øŒÎ* sù óΟ s9 (#θ è= yè ø�s? z>$s? uρ ª! $# öΝä3ø‹n= tæ (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 

(#θ è?#u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©! $# …ã& s!θ ß™u‘ uρ 4 ª! $#uρ 7�4 Î7yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? .     
دا در گوشي خواهيد با رسول خ هنگامي كه مي! ايد اي كساني كه ايمان آورده

. تر است اي بدهيد؛ اين براي شما بهتر و پاكيزه سخن بگوئيد، پيش از آن صدقه
آيا ترسيديد پيش از نجوايتان . و اگر نيافتيد خداوند آمرزنده مهربان است

صدقاتي بدهيد؟ اكنون كه اين كار را نكرديد و خداوند توبه شما را پذيرفت، 
ازيد و خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد كه نماز را بر پا داريد و زكات را بپرد

  1.دهيد آگاه است خداوند به آنچه انجام مي
  :مشروح اين داستان در تفاسير چنين است

                                                 
  .13-12/ مجادله- 1
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پرداختند، و با ايـن كـار بـه            مي �برخي از صحابه بيش از حد الزم به نجواي با پيامبر            
 �كريمانه رسول خـدا   اخالق  . دادند   جلوه مي  �نوعي خود را از نزديكان و خاصان پيامبر         

 �اين كار گاهي پيامبر اكـرم       . كرد  اي بود كه درخواست هيچ نيازمندي را رد نمي          نيز بگونه 
حكم پرداخت صـدقه بـراي كـسي كـه          . كرد  داد ولي بر آن صبوري مي       را در تنگنا قرار مي    

 بـن  اين گروه نجواي با پيـامبر را رهـا كردنـد و علـي          . بخواهد با پيامبر نجوا كند نازل شد      
 ديناري را به ده درهم تبديل كرد و ده مرتبه صدقه داد و به نجواي بـا پيـامبر،                    �ابيطالب  

پس از تامين هدف و تربيت آن گروه با اين حكم، مدت   . دانست، پرداخت   در آنچه مهم مي   
  1.آن به سر آمد، و حكم صدقه دادن برداشته شد

  فشرده بحث نسخ و نتيجه آن

موسي بن عمران تا عيـسي  :  تا زمان پيامبران بني اسرائيل�  از زمان آدم ـ  روز جمعه
  . روزي مبارك و روز استراحت بني آدم بود ـ عليهما السالمبن مريم 

، همگي مناسك حج را به جاي       � و پيامبران پس از او تا دوره ابراهيم          �و نيز، آدم    
سـپس  .  كردنـد  آوردند، به عرفات و مشعر و مني رفتند و مكان بيت را هفـت بـار طـواف                 

 خانه خدا را ساختند و پس از آن با پيروانشان در حج بـه               عليهما السالم ابراهيم و اسماعيل    
  .دور خانه طواف كردند

 شريعت او را تجديد كرد و شريعتي بسان شريعت خـاتم      � نيز، پس از آدم      �نوح  
  :مايدفر انبيا آورد و همه انبياي بعدي از او پيروي كردند زيرا، خداي متعال مي

!$tíu�Ÿ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe  ـ 1 $# $tΒ 4©œ» uρ ⎯Ïμ Î/ %[nθçΡ ...  
  2...ديني را فرا روي شما قرار داد كه به نوح فرمان داده بود

(�χÎ   ـ 2 uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG yè‹Ï© zΝŠ Ïδ≡t�ö/ Z} .  
  1.و ابراهيم از پيروان او بود

                                                 
كننـد، مراجعـه       و ديگر تفاسيري كه در تفسير آيات به روايات اعتمـاد مـي             تفسير طبري يه در    به تفسير آ   - 1

  .شود
  .13/ شوري- 2
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  :فرمايد  و امت او نيز مي� به خاتم انبيا  ـ 3
?ôìÎ7̈  ـ الف $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) $Z�‹ÏΖ ym ( .      

  2.از دين ناب و استوار ابراهيم پيروي كن
θ#)  ـ ب ãè Î7̈? $$sù s' ©# ÏΒ tΛ⎧Ïδ≡t� ö/ Î) $Z�‹ÏΖ ym .  

  3.پس، از آيين خالص و پا بر جاي ابراهيم پيروي كنيد
، � تا انتخاب محمد خـاتم انبيـا         �بنابراين، شرايع رسوالن از گزينش آدم صفّي خدا       

مه يكي است؛ مگر آنچه در شريعت ارسالي به انبياي بني اسرائيل از موسي بن عمران تـا                  ه
، پديد آمد و مصلحت ويژه اين قوم در آن لحاظ شـده بـود، و خـداي                  �عيسي بن مريم    

  :فرمايد متعال درباره آن مي
ä. ÏΘ$yè≅‘   ـ 1 ©Ü9$# tβ$Ÿ2 yξ Ïm û©Í_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) �ωÎ) $tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏ™ℜu�ó Î) 4’n?tã ⎯Ïμ Å¡ø�tΡ 
...  

همه خوردنيها بر بني اسرائيل حالل بود، جز آنچه اسرائيل بر خود حرام كرده 
  4.دبو
⎪⎦n?tãuρ t’  ـ 2 Ï%©! $# (#ρ ßŠ$ yδ $ uΖøΒ §� ym $ tΒ $ oΨ óÁ |Á s% y7 ø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ( ...  

  5.آنچه را پيش از اين براي تو شرح داديم، بر قوم يهود حرام كرديم
$  ـ 3 yϑ̄Ρ Î) Ÿ≅Ïèã_ àM ö6 ¡¡9$# ’n?tã š⎥⎪Ï%©! $# (#θ à�n= tG ÷z $# ÏμŠ Ïù 4 ...  

  6.تعطيل روز شنبه تنها بر عليه كساني است كه در آن اختالف كردند
: در بخش چهارم باب سي و سوم سفر تثنيه تورات نيز، بـا صـراحت آمـده اسـت كـه                    

  .)موسي ما را به شريعتي ويژه اوالد يعقوب، فرمان داد(

                                                                                                              
  .83/صافات -1
  .123/ نحل- 2
  .95/ آل عمران- 3
  .93/ آل عمران- 4
  .118/ نحل- 5
  .124/ نحل- 6
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بـا  . تـوز بودنـد     چنين تغييري نيز آن بود كه، بني اسرائيل قومي لجـوج و كينـه             حكمت  
نمودند و در مقابل دشـمنان        كردند و از نفس اماره بالسوء پيروي مي         ميانبياي خود دشمني    

اين قوم پس از آنكه خداوند دريا را برايشان شـكافت و از             . دادند  سستي و زبوني نشان مي    
شان داد، گوساله پرست شدند و از ورود به سرزمين مقدسي كـه      ذلّت بردگي فرعون رهائي   

 سـر بـاز    ـ   از وحشت برخورد با عمالقه كه در آنجا بودند ـ  خدا براي آنان تهيه ديده بود
  .زدند

گيري در شريعت بود، لـذا،   پاكسازي و بازسازي نفوس چنين امتي نيازمند نوعي سخت      
ند و  تكـش   رده بودند مرتدان گوساله پرست را مـي       هم بايد مؤمناني كه گوساله را پرستش نك       

شـد و هـم، چهـل سـال در صـحراي سـينا                هم، كار كردن در روز شنبه بر آنان حـرام مـي           
  !ماندند سرگردان مي

از سوي ديگر، از آن رو كه آنـان تنهـا مؤمنـان عـصر خـود بودنـد، و اطـراف آنـان را                       
ازمنـد ارتبـاط و پيونـدي قـوي و          هاي كافر تجاوزگر نيرومندي احاطـه كـرده بـود، ني            ملت

تنگاتنگ در ميان خود بودند تا نقاط ضعف خويش را جبـران كـرده و بـه يكـديگر يـاري                     
رسانند و از ديگران متمايز و به خويشتن پيوسـته باشـند؛ بـراي وصـول بـه ايـن اهـداف،                      

، كتـاب   اي براي آنان تعيين فرمود كه، تابوت در بر دارنده الـواح تـورات               خداوند قبله ويژه  
 در آن قرار گرفته بود، و نيز، 1 ـ   و ساير ماترك آل موسي و آل هارون ـ  شريعت ويژه آنان

  .زل فرموداقوانين ديگري متناسب با شرايط زمان و مكان و ظرفيت خاص آنان ن
اي از شرايط      مدت برخي از اين قوانين با از بين رفتن پاره          �در دوره عيسي بن مريم      

  . بعضي از آن محرمات را به فرمان خدا حالل كرد�ي به آخر رسيد و عيس
، بني اسرائيل در شهرها پراكنده شـدند و بـا سـاير مردمـان گـرد                 �در عصر خاتم انبيا     

كردند، از اينكه ماهيتشان مشخص       هائي كه ايشان در بين آنها زندگي مي         آمدند، آنان و ملت   
 و ساختارشـان از همـسايگان و        شود و ديگران دريابند كـه اينـان از جـنس آنـان نيـستند،              

شدند؛ بويژه كـه مـردم شـهرها اسـرائيلي را از خـود                خاطر مي   ها جداست، آزرده    همشهري
بـدين سـبب،   . دانـستند  دانستند و او را مشكل ساز و بلوا آفرينِ مجامعِ يكنواخـت مـي    نمي

                                                 
  .284/ بقره- 1
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همچـون  كرد، وبال گردن ايشان شد، و امـوري           ها جدا مي    احكامي كه آنان را از ديگر ملت      
همانگونه كـه شـرح     . ها بود، بار دوش آنان گرديد       تعطيل روز شنبه كه بر خالف ساير امت       

  .آن در سفر تثنيه تورات آمده است
 به فرمان خدا مشكل آنان را برطرف، و هرچه خداوند در زمانهاي گذشته              �خاتم انبيا   

  :فرمودخداوند در سوره اعراف . بر آنان حرام كرده بود، همه را حالل نمود
t⎦⎪ Ï%©! $# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§�9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓ W{$# “Ï%©! $# …çμ tΡρß‰ Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδy‰Ψ Ïã ’Îû 

Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδã�ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒ uρ Ç⎯tã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅Ït ä†uρ ÞΟ ßγs9 

ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌh� pt ä†uρ ÞΟ ÎγøŠ n= tæ y] Í×̄≈t6 y‚ ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ÷Ζ tã öΝèδu�ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñF{$#uρ ©ÉL©9 $# ôM tΡ%x. 

óΟ ÎγøŠ n= tæ 4 ...  
كنند، پيامبري كه صفاتش را در   را پيروي مي ـ  بني امي ـ آنان كه اين رسول

يابند؛ آنان را به معروف امر كرده و از  تورات و انجيلي كه نزد خود دارند، مي
 براي آنان حالل و ناپاكيها را برايشان حرام ها را دارد؛ پاكيزه منكر باز مي

كند؛ بارهاي سنگينشان را از آنان برداشته و زنجيرهائي را كه بر آنها بوده  مي
  1...گشايد مي

هـاي    گونه، احكامي را كه در زمانهاي گذشته به سود آنان بود، و در دوره               خداوند بدين 
بال گردنشان شده بود، اين احكام را       بعدي كه با ديگر مردمان در سطح جهان درآميختند، و         

اما احكامي كه در شريعت موسي براي همه مردم بود و بني اسرائيل             . از دوش آنان برداشت   
ماننـد حكـم قـصاص در       . هم از مردم بودند، اين احكام، نه برداشته شد و نه نسخ گرديـد             

  :فرمايد تورات كه خداوند در سورة مائده از آن خبر داده و مي
!$̄Ρ Î) $ uΖø9 t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκJÏù “ W‰èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝä3øt s† $pκÍ5 šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ßϑn= ó™r& t⎦⎪ Ï%©# Ï9 

(#ρ ßŠ$ yδ … $oΨ ö; tFx. uρ öΝÍκöJ n=tã !$ pκJÏù ¨βr& }§ø�¨Ζ9$# Ä§ø�¨Ζ9 $$Î/ š⎥÷⎫yè ø9$#uρ È⎦÷⎫ yèø9 $$ Î/ y#Ρ F{$#uρ 

É#Ρ F{$$Î/ šχèŒ W{$#uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £⎯Åb¡9 $#uρ Çd⎯Åb¡9$$ Î/ yyρã�àf ø9$#uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 ⎯yϑsù šX£‰|Á s? 

                                                 
  .157/ اعراف- 1
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⎯Ïμ Î/ uθ ßγsù ×ο u‘$¤�Ÿ2 …ã& ©! 4 ⎯tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øt s† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈©à9$# .  
پيامبراني كه تسليم خدا . ما تورات را كه در آن هدايت و نور بود نازل كرديم

و بر آنان در آن مقرر داشتيم كه جان ... كردند بودند، با آن براي يهود حكم مي
در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بيني با بيني، و گوش با گوش، و 

 و هر كس قصاص را دندان برابر دندان باشد، و هر زخمي قصاص دارد؛
اي است براي او، و هر كس به آنچه خدا نازل كرده حكم نكند،  ببخشد كفّاره
  1.ستمگر است

حكم قصاص كه در اينجا آمده، پيش از تورات و بعد از آن تا به امـروز، جريـان دارد؛                    
ساير احكامي كه خداوند براي انسان از آن رو كه انسان است مقـرر فرمـوده نيـز، در هـيچ         

  . از دروانها و شرايع انبيا تغيير نكرده استيك

   تبديلشأن نزول آية

 را به احكام ديگـري در شـريعت      �هنگامي كه خداوند برخي احكام شريعت موسي        
 شـوريدند و  � قـريش بـر رسـول خـدا      ـ   چنانكه بيان داشتيم ـ   تبديل كرد�خاتم انبيا 

  : به خودشان بازگردانيد و فرمودخداوند سخن آنان را! بندي تو بر خدا دروغ مي: گفتند
#sŒ Î) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ#u™ šχ%x6 ¨Β 7π tƒ#u™   ª! $#uρ ÞΟ n=ôãr& $ yϑÎ/ ãΑÍi”t∴ãƒ (#þθ ä9$s% !$yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& ¤�tIø�ãΒ 4 ...$yϑ̄Ρ Î) 

“Î�tIø�tƒ z> É‹s3ø9 $# t⎦⎪Ï%©! $# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «! $# (  ...(#θ è=ä3sù $£ϑÏΒ ãΝà6 s% y— u‘ ª! $# 

Wξ≈n=ym $Y7Íh‹sÛ .  
داند چه   و خدا بهتر مي ـ و هنگامي كه حكمي را به حكم ديگر مبدل كنيم

تنها كساني دروغ !... تو تنها يك دروغزني: گويند  مي ـ حكمي را نازل كند
تان كرده،  پس، از آنچه خدا روزي... بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند مي

  2.حالل و پاكيزه بخوريد

                                                 
  .45-44/ مائده- 1
  .114،105،101/ نحل- 2
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زهائي مانند گوشت شتر و چربي گوشت حيوانات، بر شما حرام نيـست، تنهـا               يعني چي 
مردار و خون و گوشت خوك و آنچه براي غير خـدا ذبـح شـده بـر شـما حـرام اسـت و                         

خداوند پس از آن، قريش را از       . كردند  هاشان هديه مي    قربانيهائي كه مشركان مكه براي بت     
گونه   همان! اين حرام و آن حالل است     : نگوييدخودسرانه  : افتراي بر خدا نهي كرد و فرمود      

  :فرمايد كه شرح گفتارشان را در سوره انعام آورده و مي
(#θ ä9$s% uρ ÿ⎯Íν É‹≈yδ ÒΟ≈ yè÷Ρ r& î^ ö� ymuρ Ö� ôfÏm �ω !$ yγßϑyèôÜtƒ �ωÎ) ⎯tΒ â™ !$ t±®Σ öΝÎγÏϑôãt“ Î/ íΟ≈yè ÷Ρ r&uρ 

ôM tΒ Ìh� ãm $yδâ‘θ ßγàß ÒΟ≈ yè ÷Ρ r&uρ �ω tβρã�ä. õ‹ tƒ zΟ ó™$# «! $# $ yγøŠ n= tæ ¹™ !#u�ÏIøù $# Ïμø‹n= tã 4... (#θ ä9$ s%uρ $ tΒ 

† Îû ÈβθäÜç/ Íν É‹≈yδ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ×π|Á Ï9%s{ $tΡ Í‘θ à2 ä%Îk! îΠ §� pt èΧuρ #’n?tã $ uΖÅ_≡uρø— r& ( βÎ) uρ ⎯ä3tƒ 

Zπ tG ø‹̈Β óΟ ßγsù Ïμ‹Ïù â™ !%Ÿ2 u�à° 4 öΝÎγƒ Ì“ ôf uŠ y™ öΝßγx�ô¹ uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) íΝŠ Å6 ym ÒΟŠ Î=tæ .     
  ـ و جز كساني كه ما بخواهيم.  اينها چهارپايان و كشت ممنوعه است:و گفتند

و اينها چهارپاياني است كه سوار !  نبايد از آن بخورند ـ به گمان خودشان
بردند و بر  و چهارپاياني كه نام خدا را بر آن نمي! شدن بر آنها حرام شده است

انات است ويژه مردان آنچه در شكم اين حيو: و گفتند!... بستند خدا دروغ مي
. و اگر مرده باشد همگي در آن شريكند! ماست؛ و بر زنانمان حرام است

  1.دهد؛ او حكيم و داناست خداوند بزودي كيفر اين توصيف آنان را مي
  :در سوره يونس نيز، به آن اشاره كرده و فرموده

ö≅è% Ο çF÷ƒ u™ u‘ r& !$̈Β tΑt“Ρ r& ª! $# Νä3s9 ∅ÏiΒ 5−ø— Íh‘ ΟçFù= yè yf sù çμ ÷ΖÏiΒ $YΒ#t� ym Wξ≈n=ym uρ ö≅è% ª! !#u™ 

šχÏŒr& öΝä3s9 ( ôΘr& ’n?tã «! $# šχρç�tIø�s? .     
هائي را كه خداوند بر شما نازل كرده و شما برخي از آن را  آيا روزي: بگو

آيا خداوند به شما اجازه داده، يا بر خدا : ايد؛ بگو حالل و بخشي را حرام كرده
  2!بنديد؟ دروغ مي

 از موضـوعات   ـ  ونه، مسئله حالل و حرام ميان رسوالن خدا و مـشركان قـريش  بدينگ

                                                 
  .139-138/ انعام- 1
  .59/ يونس- 2
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خود ساخته قريش گرفته تا احكام ويژه شريعت موسي كـه خداونـد بنـا بـر مـصلحت در                    
  . مورد بحث بود ـ شريعت خاتم انبياء آن را به احكام ديگري تبديل فرموده، همه

آورد و بـا عـرف        ه فرمان خـدا مـي     بهللا قريش در مكه با هر حالل و حرامي كه رسول ا          
دانـستند مخـالف بـود، بـه دشـمني        مـي �ديني آنها و آنچه از شريعت موسي بن عمران         

آنـان بـا پيـامبر دربـاره        . همين دشمني، در مدينه نيز، از طرف يهود برپا شـد          . خاستند  برمي
 سـوره   خداوند در . كرد به ستيز برخاستند     احكامي كه بخشي از محتواي تورات را نسخ مي        

  :فرمايد بقره اين جدال را بيان داشته و خطاب به بني اسرائيل مي
$ yϑ̄=ä3sù r& öΝä. u™ !%y` 7Αθß™u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“uθ öκsE ãΝä3Ý¡à�Ρ r& ÷Λän ÷�y9 õ3tFó™$# $ Z)ƒ Ì�x�sù ÷Λä⎢ö/ ¤‹ x. $Z)ƒ Ì� sù uρ 

šχθè=çG ø)s? .  
ر تكب. آيا چنين نيست كه هرگاه رسولي چيزي برخالف هواي نفس شما آورد

  1!اي را دروغزن خوانديد، و جمعي را كشتار كرديد؟ ورزيدند؛ پس، عده
#sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγs9 (#θ ãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$s% ß⎯ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠ n= tã šχρã� à�õ3tƒ uρ $yϑÎ/ 

…çν u™ !#u‘ uρ ...  
! يمان بياوريدبه آنچه خداوند نازل فرموده، ا: و هنگامي كه به آنها گفته شود

آوريم كه بر خود ما نازل شده است، و به غير  ما به چيزي ايمان مي: گويند مي
  2...ورزند آن كفر مي

  :فرمايد  مي�و به پيامبر اكرم 
$ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >πtƒ#u™ ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9�ö4 sƒ ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ= ÷WÏΒ 3 …  

ازيم، بهتر از آن يا همانندش را خير اندأهر حكمي را نسخ كنيم يا به ت
  3...آوريم مي
⎯s9 uρ 4©yÌ ö�s? y7Ψ tã ßŠθåκuJ ø9$# Ÿωuρ 3“ t�≈|Á ¨Ψ9 $# 4©®Lym yìÎ6 ®K s? öΝåκtJ ¯=ÏΒ 3 ...  

                                                 
  .87/ بقره- 1
  .91/ بقره- 2
  .106/ بقره- 3
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  1!...شوند تا از دين آنان پيروي كني يهود و نصاري هرگز از تو خشنود نمي
بويژه نسخ قبلـه بـه      مجادله بني اسرائيل با رسول خدا پيرامون احكام نسخ شده تورات            

  :بود كه خداوند در سوره بقره از آن خبر داده، و فرمودههللا سوي بيت ا
بينيم؛ اكنون تو را به سمت  ما نگاههاي انتظارآميز تو را به سوي آسمان مي

هرجا كه هستيد روي خود را به ... گردانيم اي كه از آن خشنود باشي باز مي قبله
دانند كه   خوب مي ـ  يهود و نصاري ـ اهل كتاب. سوي مسجد الحرام كنيد

اي براي  اين حق و از جانب پروردگارشان است، و تو هرگونه آيت و نشانه
  2.اهل كتاب بياوري آنان از قبله تو پيروي نخواهند كرد

چنانكـه مقـصود از     . پس، مقصود از نسخ آيه در اين مورد، نسخ اين حكم خاص بـود             
كردنـد، تبـديل       مجادلـه مـي    �ش درباره آن با رسول خدا       اي به آيه ديگر كه قري       تبديل آيه 

  .برخي احكام حالل و حرام نزد قريش و غير قريش در مكه بود
  :فرمايد در اين سخن خداي متعال كه مي) آية(بنابراين، روشن شد كه مراد از كلمه 

 حكمـي  هرگاه» اذا بدلنا حكماً مكان حكم«: حكم است، يعني» و اذا بدلنا آية مكان آية    «
  ...را جايگزين حكمي كنيم

هـر  : نيز، مـراد ايـن اسـت كـه    » ما ننسخ من آية او ننسها«: و در اين سخن خداي متعال   
  .آوريم حكمي را نسخ كنيم يا به تأخير اندازيم، بهتر از آن يا همانندش را مي

، �مثالِ به تأخير انداختن حكم، تأخير انداختن روي كردن به قبله در شريعت موسي             
تبديل آن به حكم روي كردن به سوي بيت المقدس اسـت كـه در آن زمـان بـراي بنـي                      و  

  .اسرائيل مفيد و خيرافزا بود
مثالِ نسخ حكم و تبديل آن به حكمي بهتر نيز، نسخ حكم روي كردن به بيت المقدس                 
در شريعت خاتم انبياست كه همه مردمان تا هميشه تاريخ بايد روي خود را به سوي كعبـه           

  .نندبگردا
  .اي با آيه ديگر، تبديل حكمي با حكم ديگر است پس، مقصود از تبديل آيه

                                                 
  .120/ بقره- 1
  .145 و 144/ بقره- 2
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كنـد، گـاهي      همچنين آشكار شد كه، احكامي را كه خداونـد بـراي مردمـان مقـرر مـي                
تغييـر و     مصلحت انسان از آن رو كه انسان است در آن لحاظ شده است؛ چنين احكامي بي               

  :فرمايد ر سوره روم از آن خبر داده و ميبديل است، همانگونه كه خداي سبحان د بي
óΟ Ï% r' sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z�‹ÏΖ ym 4 |N t� ôÜÏù «! $# ©ÉL©9 $# t� sÜsù }¨$̈Ζ9$# $pκöJn= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 

«! $# 4 š�Ï9≡sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s)ø9 $#  ∅Å3≈s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn= ôètƒ .  
 و خالص پروردگار كن، فطرتي كه خداوند روي خود را متوجه دين ناب

انسانها را بر آن آفريده، هيچگونه تبديلي در آفرينش الهي نيست، اين است 
  1!دانند دين استوار؛ ولي بيشتر مردم نمي

يعني، هيچگونه تبديلي در قوانيني كه خداوند براي مردمان به تناسب فطرتـشان مقـرر               
  :داي متعال در سوره بقرهفرموده، راه ندارد؛ همانند اين سخن خ

ßN≡t$Î!≡uθ ø9 $#uρ z⎯÷èÅÊö� ãƒ £⎯èδy‰≈s9÷ρ r& È⎦÷,s! öθ ym È⎦÷⎫ n=ÏΒ%x. ( ô⎯yϑÏ9 yŠ#u‘ r& βr& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπ tã$|Ê§�9 $# 4 .  
 فرزندان  ـ خواهند دوران شيرخوارگي را به كمال رسانند  آنها كه مي ـ مادران

  .2دهند خود را دو سال تمام شير مي
 �ه باشند و در هرجا زندگي كنند، تفاوتي ندارند، حـوا همـسر آدم    اين مادران، هر ك   

باشد و نوزاد خود را در سايه درخت و غـار شـير دهـد، يـا نـسل پـس از او در غارهـا و                           
  !ها؛ شير دادن كامل دو سال است ها و كاخ خيمه

تغييـر اسـت؛      همچنين است حكم روزه و قصاص و حرمت ربا براي بنـي آدم كـه بـي                
  :داي سبحان در سوره بقره فرمودهچنانكه خ

$  ـ 1 yγ•ƒ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝà6 ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏG ä. ’n?tã š⎥⎪Ï%©! $# ⎯ÏΒ 

öΝà6 Î= ö7s% öΝä3ª= yès9 tβθà)−G s? .  
از شما نوشته گونه كه بر پيشينيان  روزه بر شما نوشته شد، همان! اي اهل ايمان

                                                 
  .30/ روم- 1
  .233/ بقره- 2
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  .1شويدشد؛ تا پرهيزگار 
$  ـ 2 pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ...  

  ...2قصاص بر شما نوشته شد! اي اهل ايمان
!ymr&uρ ª≅¨   ـ 3 $# yìø‹t7ø9 $# tΠ §�ym uρ (#4θ t/ Ìh�9 $# 4 …  

  ...3خداوند بيع را حالل و ربا را حرام كرده است
ب با فطرت انساني انسان براي او مقرر فرمـوده،       اينها و ديگر احكامي كه خداوند متناس      

وصـي،  : اين احكام در تعبيـر قـرآن بـه لفـظ          . كنند  در هيچ يك از شرايع آسماني تغيير نمي       
  .يوصيكم، وصية و كَتَب آمده است

اما آنچه را كه خداوند براي برخي مردم، متناسب با شرايط خاص آنان مقـرر فرمـوده،                 
مانند احكامي كه در گذشـته راجـع   . رسد ز بين رفتن آن شرايط به سر ميمدت آنها نيز، با ا  

 آورديم و متناسب با شرايط خاص آنان بود، و يا آنچـه كـه خداونـد بـراي                   به بني اسرائيل  
مهاجرينِ با پيامبر از مكه مقرر فرمود، و ارث بردن از راه برادر خواندگي با انصار مدينه در                  

ناخت، سپس مدت آن بعد از فـتح مكـه بـه سـرآمد و ايـن             ابتداي هجرت را به رسميت ش     
  : سوره انفال از آن خبر داده و فرموده75 ـ 72حكم منسوخ گرديد و خداوند در آيات 

» ¨βÎ) z⎯ƒÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρã� y_$yδuρ  «هجرت  ـ  از مكه ـ آنانكه ايمان آوردند و 

⎪⎦t« .كردند Ï%©! $#uρ (#ρ uρ#u™ (#ÿρ ç�|Ç tΡ ¨ρ «يعني انصار . نكه پناه دادند و ياري كردند و آنا

y7«. پيامبر در مدينه Í×̄≈s9 'ρé& öΝåκÝÕ ÷è t/ â™ !$ u‹Ï9 ÷ρr& <Ù÷è t/ 4 « شان اولياي  اين گروه، بعضي

⎪⎦t«. بعض ديگرند، يعني واليت ارث و ياري كردن دارند Ï%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ öΝs9 uρ 

(#ρ ã�Å_$pκç‰ $tΒ / ä3s9 ⎯ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈s9 uρ ⎯ÏiΒ >™ ó©x« 4©®Lym (#ρ ã�Å_$ pκç‰ 4 ...t⎦⎪Ï%©! $#uρ (#ρ ã� x�x. öΝåκÝÕ ÷è t/ 

â™ !$ uŠ Ï9÷ρ r& CÙ÷è t/ 4 « ،گونه واليت و  هيچآنانكه ايمان آوردند و هجرت نكردند
شان  و آنانكه كافر شدند برخي... تعهدي در برابر آنان نداريد تا هجرت كنند

                                                 
  .183/ بقره- 1
  .178/ بقره- 2
  .275/ بقره- 3
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  ...ولي برخي ديگرند
  :دارد گونه بيان مي  اينخداوند، سپس نسخ اين حكم را

(#θ ä9 'ρé&uρ ÏΘ%tnö‘F{$# öΝåκÝÕ ÷èt/ 4’n< ÷ρ r& <Ù÷è t7Î/ ’Îû É=≈tFÏ. «! $# 3.  
  .و خويشاوندان، در كتاب خدا، نسبت به يكديگر سزاوارترند

يعني، خويشاوندان در احكامي كه خداوند براي همه انسانها مقـرر داشـته، حـق تقـدم                 
  1.دارند

كه آيات الهي قرآن را شنيدند و ديدند صفات قرآن، آنچه را            خالصه، قوم يهود هنگامي     
كند، به آن كافر شدند و         نزد خود دارند تصديق و اثبات مي       �كه درباره بعثت رسول خاتم      

آوريم و به غير آن مانند انجيل و قرآن           ما تنها به توراتي كه بر ما نازل شده ايمان مي          : گفتند
ال آيات روشن قرآن و معجزات و احكـام آن خبـر داده و              خداوند نيز، از ارس   ! باور نداريم 

مـا هـر حكمـي از       : شـود، و بـاز فرمـوده        جز فاسقان هيچ كس به آن كافر نمـي        : فرمايد  مي
 يا آن را بـه تـأخير انـدازيم،     ـ   مانند نسخ قبله بودن بيت المقدس ـ  شريعتي را نسخ كنيم

داوند خود مالك آسمانها و زمين اسـت،        آوريم، خ   بهتر از آن يا همانند آن را براي مردم مي         
شوند مگر آنكـه      راضي نمي هللا دهد، و يهود و نصاري از رسول ا         هرچه را بخواهد انجام مي    

  .از احكامي كه بر او نازل شده دست برداشته و پيرو احكام شريعت آنان گردد
  :ايدفرم  تكرار كرده و مي"اسراء"خداي سبحان اين مفهوم را با بياني ديگر در سوره 

$ oΨ ÷& s?#u™ uρ ©y›θãΒ |=≈tG Å3ø9 $# çμ≈oΨ ù=yè y_ uρ “W‰ èδ û©Í_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜu�ó Î) ...  
  2.ما به موسي كتاب داديم و آن را وسيله هدايت بني اسرائيل ساختيم

  :فرمايد سپس مي
¨βÎ) #x‹≈yδ tβ#u™ ö�à)ø9 $# “Ï‰ öκu‰ ©ÉL̄= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& .  

  3.كند ست، هدايت مياين قرآن به راهي كه استوارترين راهها
  .استوارتر است] فراگيرتر و[ آمده �يعني، راه قرآن از آنچه در كتاب موسي 

                                                 
  . و ساير تفاسير روايي مراجعه شودتفسير طبري و مجمع البيان به تفسير آيه در - 1
  .2/ء اسرا- 2
  .9/ اسراء- 3



 75   �   شريعت احبص پيامبران دورة در نسخ

75 

���  
سخن را در مباحث ربوبيت به اينجا رسانديم كـه، رب العـالمين بـراي انـسان نظـامي                   
متناسب با سرشت و فطرت او مقرر فرمود، سپس او را در مـسير عمـل بـه ايـن مقـررات                      

 چگـونگي پـاداش رب العـالمين بـه      ـ   به اذن خداي متعـال  ـ ث آيندهدر بح. هدايت كرد
  .نمائيم انسان، در دنيا و آخرت را، بررسي مي
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  رب العالمين و پاداش اعمال انسان

  . در دنيا و آخرت ـ الف و ب

  . در هنگام مرگ ـ ج

  . در قبر ـ د

  .در محشر  ـ  ه

  .در بهشت و جهنّمو ـ 

  .و شكيبايي پاداش صبر  ـ ز

  . پاداش عمل ميراث نسلها ـ ح

2 
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  انسان و پاداش كار در دنيا

هـر كـه گنـدم كاشـت گنـدم          : بينيم  همه ما انسانها نتايج كار خود را در زندگي دنيا مي          
بدينگونـه هـر انـساني نتيجـه دسـترنج خـود را       . بدرود، و آنكه جو كاريد جو حاصل بـرد       

  .خورد مي
اعمال ما در زنـدگي دنيـا   . مادي عملكرد ما در حيات دنيوي است  اي از آثار      اينها نمونه 

لَة رحـم   "براي مثال آثار    . عالوه بر آثار مادي، نتايج و آثار معنوي بسياري نيز، دارد           در  "صـ 
  : از آن خبر داده، و فرموده�زندگي انسانهاست كه رسول خدا 

  »رصلَةُ الرَّحم تَزيد في العمرِ و تَنْفي الفَقْ«
  .زدايد رسيدگي به خويشاوندان، عمر را زياد و فقر را مي

  :و نيز فرموده
تَزيد في الْعمرِ، و صدقَةُ السرِّ تُطْفيء غَضَب الرَّب، و اَنَّ قَطيعةَ الرَّحمِ و صلَةُ الرَّحمِ 
اع ٰ الرَّحم، و اَنَّ تَثَقَّلَ الرَّحمِ اْنقطا و يثْقالنِٰار بالقع منْ اَهلهٰانِ الديٰالْيمينَ لَتَذَر

  .النَّسلِ
رسيدگي به خويشاوند، عمر را طوالني و صدقه دادن پنهان، خشم پروردگار را 

راستي را كه قطع پيوند با خويشاوند و سوگند دروغ، . كند خاموش مي
 و رحم عقيم .سازد هاي بارور را عقيم مي هاي آباد را برَهوت و رحم سرزمين

  .1مساوي با نابودي نسل است
                                                 

  ."رحم" ماده سفينة البحار - 1
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كنـد،    صـدقه پنهـاني، خـشم خـدا را خـاموش مـي            ) تُطْفئُ غَضَب الرَّب  : (اينكه فرموده 
خشم و كيفر دنيائي خدا شده و بنابر        مقصود اين است كه، اگر انسان با رفتار خود مستحق           

ني ايـن بـال را از او دور         آن باشد كه به جان و مال يا مربوطين او آسيبي برسد، صدقه پنهـا              
  .كند مي

و چـون   . 1آب و علف، كـوير و برهـوت اسـت           بالقع جمع بلْقَع، سرزمين خشك و بي      
  : فرموده�چنين است امير المؤمنين 

ا تُكَفِّرُ ٰالِ و منْسأة في األجلَ، و صدقَةُ السرِّ فَانَّهٰ في الم و صلَةُ الرَّحمِ فَانَّها مثْراةٌ...
  .الْخَطيئَة

و رسيدگي به خويشاوند كه، مال را افزون و مرگ را به تأخير اندازد، و ... 
  :و نيز فرموده. 2پوشاند صدقه پنهاني كه، گناه را مي

  .اةٌ للْعددٰو صلَةُ الرَّحمِ منْم... 
  .3و رسيدگي به خويشاوند فزوني افراد است... 

حكمت خـود چنـين خواسـته تـا فراوانـي روزي و             يابيم كه، خداوند به       از اينها در مي   
  . باشد"قطع رحم" و تنگدستي و ناباروري در "صله رحم"ازدياد نسل در 

 كه نوع واحدي از جنس را به بـازار عرضـه            بدين سبب است كه گاهي دو نفر بازرگان       
بـرد و منـشأ زيانكـاري اول و سـودمندي دوم،              كنند، يكي زيان كرده و ديگري سود مي         مي
  .پاداشي برابر با عملِ هر يك از سوي خدا: ع اول و پيوند ثاني با خويشاوندان استقط

زيـرا خداونـد    . پاداش چنين اعمالي وابسته به ايمان و عدم ايمان انسان به خدا نيـست             
براي عملكرد انسان در دنيا آثاري دنيايي و نتايجي عقبايي قـرار داده اسـت كـه هرگـاه در                    

آمد دنيـائي آن در دنيـا، و نتيجـه             و با اراده كاري را انجام داد، پي        حال بيداري و هوشياري   
  .رسد آخرتي آن در عقبي به او مي

همچنين خداوند براي رفتار انسان با خدا و كردارش با خلق، جـزا و پاداشـي برابـر و                   

                                                 
  . ماده بلْقَع المعجم الوسيط - 1
  .108 خطبه نهج البالغة - 2
  .252 حكمت نهج البالغة - 3
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هـاي خـدا     اين مخلوق انسان باشد يا حيوان يا يكي از نعمت         . متناسب با آن قرار داده است     
و همه آنهـا از خواسـت و حكمـت          . ارزانيش داشته، براي هر يك پاداشي مناسب است       كه  

 خود به ما خبر داده كه بـراي انـسان چيـزي جـز               " رب العالمين  ". گيرد  الهي سرچشمه مي  
  :نتيجه كردارش نيست

βr&uρ }§øŠ ©9 Ç⎯≈|¡ΣM∼ Ï9 �ωÎ) $tΒ 4©të y™ .  
  .1تاي جز نتيجه تالش او نيس براي انسان بهره

، هر كس براي دنيا كار كند خداوند سبحان نتيجه كار او را در دنيا                كه نين خبر داد  همچ
  :نمايد به او نشان دهد، و هر كس براي آخرت بكوشد پاداش كارش را در آخرت به او مي

∅tΒ uρ ÷Š Ì�ãƒ z>#uθ rO $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ⎯ÏμÏ? ÷σ çΡ $ pκ÷]ÏΒ ⎯tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ z>#uθ rO Íο t� ÅzFψ$# ⎯Ïμ Ï? ÷σ çΡ $ pκ÷] ÏΒ 4 

“Ì“ ôf uΖy™uρ t⎦⎪Ì� Å3≈¤±9 $# .  
دهيم؛ و هر كس پاداش آخرت  هر كس پاداش دنيا را بخواهد، از آن به او مي

دهيم؛ و به زودي سپاس گزاران را پاداش خواهيم  را بخواهد، از آن به او مي
  .2داد
⎯tΒ tβ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκöJ s9Î) öΝßγn=≈yϑôãr& $pκJÏù óΟ èδuρ $ pκJÏù Ÿω 

tβθÝ¡y‚ö7ãƒ �  y7 Í×̄≈s9 'ρé& t⎦⎪Ï%©! $# }§øŠ s9 öΝçλm; ’Îû Íο t� ÅzFψ$# �ωÎ) â‘$̈Ψ9 $# ( ...  
زندگي دنيا و زينت آن را بخواهند، نتيجه كامل اعمالشان را ] تنها[كساني كه 

 اين گروه. شود دهيم، و چيزي از آنان كاسته نمي در همين دنيا به آنان مي
  ...3اند كه در آخرت نصيبي جز آتش ندارند كساني
⎯̈Β tβ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ s' s# Å_$yèø9 $# $uΖ ù=¤f tã …çμ s9 $yγŠ Ïù ... � ô⎯tΒ uρ yŠ#u‘ r& nο t�Åz Fψ$# 4©të y™uρ $ oλm; $ yγuŠ ÷èy™ 

uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù tβ%Ÿ2 Ο ßγã‹÷è y™ #Y‘θ ä3ô±̈Β �  yξ ä. ‘‰ ÏϑœΡ Ï™ Iωàσ ¯≈yδ Ï™ Iωàσ ¯≈yδuρ ô⎯ÏΒ 

Ï™ !$ sÜtã y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ%x. â™ !$sÜtã š�În/ u‘ #·‘θ Ýà øt xΧ .     

                                                 
 .39/ نجم- 1

  .145/ آل عمران- 2
  .16-15/ هود- 3
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 و هر �...دهيم هر كس كه زندگي زودگذر دنيا را بخواهد، در دنيا به او مي
كس سراي آخرت را طلب كند و كوشش مناسب آن نمايد و مؤمن باشد، سعي 

اعطاي  هر يك از دو گروه را از �و تالش آنان پاداش داده خواهد شد
  .1سازيم؛ و عطاي پروردگار تو هرگز منع نشده است مند مي پروردگارت بهره

  شرك كلمات

  .دهيم حق آنان را تمام و كمال مي: نُوف الَيهم
  .شود چيزي از حقشان كاسته نمي:  ينْقَصون�ال:  يبخَسون�ال

  .ممنوعاً، حظْر يعني منع: محظُوراً

  پاداش دنيا و آخرت

بينـد،    اي از اعمال چنان است كه انسان جزاي آن را در دنيا مـي               آنچه آورديم، پاره  بنابر  
  .رسد ولي بخشي از آنها تنها در روز قيامت به انسان مي

مثال، شهيدي كه در راه خدا جنگيده تا به فيض شـهادت نائـل آمـده، امكـان دريافـت                    
دهـد،    اش او را در آخـرت مـي       پاداش دنيوي را ندارد تا از آن بهره گيرد؛ لذا خداونـد پـاد             

  :چنانكه فرموده
Ÿωuρ ¨⎦t⎤ |¡øt rB t⎦⎪Ï%©! $# (#θ è= ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅t/ í™ !$ uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ tβθè%y— ö� ãƒ �  

t⎦⎫Ïm Ì� sù !$ yϑÎ/ ãΝßγ9s?#u™ ª! $# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î# ôÒ sù tβρç�Å³ö; tG ó¡o„uρ t⎦⎪Ï%©! $$ Î/ öΝs9 (#θ à)ysù= tƒ ΝÍκÍ5 ô⎯ÏiΒ 

öΝÎγÏ�ù= yz �ωr& ì∃öθ yz öΝÍκöJ n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ óstƒ �   tβρç�Å³ö; tG ó¡o„ 7π yϑ÷è ÏΖÎ/ z⎯ÏiΒ «! $# 

9≅ôÒ sù uρ ¨βr&uρ ©! $# Ÿω ßìŠ ÅÒãƒ t�ô_ r& t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# .     
اند  بلكه آنان زنده! هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند

هائي كه   آنان به خاطر نعمت�شوند ي داده ميو نزد پروردگارشان روز
خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خشنودند و به خاطر كساني كه 

                                                 
  .20-18/ اسراء- 1
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اند، شادمانند كه نه ترسي بر ايشانست و نه اندوهي  هنوز به آنان نپيوسته
از نعمت خدا و بخشش او و اينكه خداوند پاداش ] آنان [�خواهند داشت
  .1كند، خوشحال و مسرورند ه نمينيكوكاران را تبا

گر و كسي كه انسان مؤمني را با ظلم و تجاوز بـه قتـل    همچنين است حال انسانِ سلطه   
يابـد، چنانكـه خـداي سـبحان      رسانده است؛ چنين كسي نيز، جزاي خود را در آخرت مـي       

  :فرموده
⎯tΒ uρ ö≅çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγy_ #V$Î#≈yz $pκJÏù |= ÅÒ xîuρ ª! $# Ïμ ø‹n= tã …çμ uΖyè s9 uρ 

£‰ tãr&uρ …çμ s9 $ ¹/#x‹ tã $VϑŠ Ïà tã .  
و هر كس انسان با ايماني را از روي عمد به قتل برساند، جزاي او دوزخ 

ماند، و خداوند بر او خشم كرده، و از رحمت خود  است، و در آن جاودانه مي
  .2تدورش ساخته، و عذاب بزرگي برايش تهيه ديده اس
كـور و كـر و      : آيـد، ماننـد     همچنين است حال كسي كه معلـول جـسمي بـه دنيـا مـي              

الخلقه كه اگر به خدا و روز قيامت ايمان آورد و دوستدار اوليـاي خـدا باشـد و بـر                       ناقص
نقص عضو خويش براي خدا شكيبائي ورزد، چنين كـسي را خداونـد در زنـدگي جاويـد                  

دنيائي و رنج و زحمتـي كـه بـراي آن در راه خـدا               دهد كه با اين كمبود        آخرت پاداشي مي  
  .3تحمل كرده، قابل قياس نباشد

يابـد،    بنابر آنچه آورديم، عدل الهي بدون دريافت پاداش عمل در آخرت، تحقـق نمـي              
خداوند براي دريافت پاداش اعمال، پس از زندگي دنيا، مراحل متعـددي قـرار داده كـه در               

  .گيريم هاي بعدي آن را پي مي بحث

                                                 
  .171-169/ آل عمران- 1
  .93/ نساء- 2
ثواب كسي كه خدا را در حال كوري مالقات كند و آن را براي              : بابهللا حمه ا  صدوق ر  ثواب االعمال  به   - 3

 روايت كوري كه    -جلد اول بحث شفاعت   . و نيز، به معالم المدرستين    . 21خدا تحمل كرده باشد، حديث      
  . مراجعه گردد- آمد و از آن حضرت خواست تا دعا كند خدا شفايش دهد�نزد پيامبر 
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  انسان و پاداش او در آخرت

كارد و پـس از چنـد مـاه     انسان خود در كشتزار خويش گاهي گندم و ذرت و سبزه مي  
  .كند محصول آن را درو و برداشت مي

كارد و پس از سه يا چهار سال،          گاهي نيز، انگور و انجير و زيتون و سيب و پرتقال مي           
  .چيند محصول آن را مي

  .گيرد كارد و پس از هشت سال يا بيشتر، از آن بهره مي دو ميو گاهي خرما و گر
بدينگونه، انسان نتيجه كار عادي و روزمره خود را به دست آورده و خانواده خويش و                

  :فرمايد سازد؛ با اين وجود خداوند سبحان مي مند مي ديگران را از آن بهره
¨βÎ) ©! $# uθ èδ ä−#̈— §�9$# ρ èŒ Íο §θ à)ø9 $# ß⎦⎫ÏG yϑø9 $# .  

  .1خداوند روزي دهنده است، خداوند قوي قدرتمند
ª! $# “ Ï%©! $# öΝä3s)n= s{ ¢Ο èO öΝä3s% y— u‘ .  

  .2تان داد خداوندي كه شما را آفريد سپس روزي
Ÿωuρ (#þθ è=çFø)s? Νà2 y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈n=øΒ Î) ( ß⎯ós̄Ρ öΝà6 è% ã— ö� tΡ öΝèδ$−ƒ Î) uρ ( .  

  .3دهيم ما و آنان را روزي ميفر زندانتان را از ترس فقر نكشيد، ما ش

                                                 
  .58/ ذاريات- 1
  .40/ روم- 2
  .151/ انعام- 3
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⎦Éi⎪ r(Ÿ2 uρ ⎯ÏiΒ 7π −/ !#yŠ �ω ã≅Ïϑøt rB $ yγs% ø— Í‘ ª! $# $ yγè%ã— ö� tƒ öΝä.$ −ƒ Î) uρ 4 .  
اي كه قدرت حمل روزي خود را ندارد، خداوند او و شما را  چه بسا جنبنده

  .1دهد روزي مي
ª! $#uρ Ÿ≅�Ò sù ö/ ä3ŸÒ ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ ’Îû É−ø— Ìh�9$# 4 .  

  .2خي از شما را بر برخي ديگر در روزي برتري دادخداوند بر
كند، همه آنها را      كارد، درخت را غرس مي      زند، دانه را مي     آري، انسان زمين را شخم مي     

دهد تا دانه برگيرد و ميوه بچيند و    زدايد و آنها را پرورش مي       هاشان را مي    دهد، آفت   آب مي 
  :فرمايد اي سبحان مياز آن بخورد و به هر كه خواست بخوراند، ولي خد

»   ماهإي و قُكُمنُ نَرْزو درست هـم فرمـوده، زيـرا،        ! دهيم  ما شما و آنان را روزي مي      » نَح
آنكه در آب و خاك خواص روياندن گياه را قرار داده و چگونه كاشتن و غـرس كـردن را                    

ان در  مثال روزي دادن خدا و روزي خـوردن انـس         . به ما آموخته، همو روزي دهنده ماست      
سـلف  [= دنيا، همانند غـذا دادن ميزبـان بـه ميهمـان در غـذاخوريهاي خودكـار امـروزي                   

در ايـن   ! خـودت را پـذيرائي كـن      : شـود   است كه عمالً بـه ميهمـان گفتـه مـي          ] ها  سرويس
دهد، و هر گونـه خـوردني كـه ميهمـان بـا آزادي             ها، غذاي ميهمان را ميزبان مي       غذاخوري

هاي ميزبان است، امـا ميهمـاني كـه وارد چنـين              ند از فرآورده  ك  كامل براي خود انتخاب مي    
شود اگر خود اقدام نكند و از قاشق و چنگال و بـشقابي كـه ميزبـان تهيـه                     ها مي   غذاخوري

و بـا دسـت خـود هرچـه خواسـت      ديده برندارد و با پاي خود به سوي غذاي آماده نـرود     
[= نان را غذا داده ميزبان غـذاخوري  برنگيرد، چيزي نخواهد خورد، با اين حال، آنكه ميهما        

در چنين حالتي زيان احتمالي بد خوردن نيز، بر عهده ميهمان اسـت             . است] سلف سرويس 
و چـه درسـت و صـادق اسـت آنچـه            . كه خود غذاي زيانبار و غير مفيد را برگرفته اسـت          

   :خداي عظيم در سوره ابراهيم فرموده
ª! $# “Ï%©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ tΑt“Ρ r&uρ š∅ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ ylt� ÷zr' sù ⎯ÏμÎ/ z⎯ÏΒ 

                                                 
  .60/ عنكبوت- 1
  .71/ نحل- 2
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ÏN≡t�yϑ̈V9 $# $]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 š�ù= à�ø9 $# y“Ì� ôf tG Ï9 ’Îû Ì� óst7ø9 $# ⎯Íν Ì�øΒ r' Î/ ( t�¤‚ y™uρ ãΝä3s9 

t�≈yγ÷Ρ F{$# �  t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 }§ôϑ¤±9$# t� yϑs)ø9 $#uρ È⎦÷⎫ t7Í←!#yŠ ( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$pκ̈]9 $#uρ .    
خداوند همان كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد؛ و از آسمان آبي نازل 

ها را  ها را براي روزي شما از زمين بيرون آورد، و كشتي كرد و با آن ميوه
مسخّر شما گردانيد تا در پهنه دريا به فرمان او روان گردند، و نهرها را در 

  ـ ردشي منظم و مستمر با گ ـ  و خورشيد و ماه را�اختيار شما قرار داد
  .1مسخّر شما كرد و شب و روز را به تسخير شما درآورد

  : فرمايد و در سوره نحل مي
ª! $#uρ tΑt“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$tΒ $ u‹ôm r' sù ÏμÎ/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκÌE öθ tΒ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãèyϑó¡o„ �   ¨βÎ) uρ ö/ ä3s9 ’Îû ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# Zο u�ö9 Ïès9 ( / ä3‹É)ó¡�Σ $®ÿÊeΕ ’Îû ⎯Ïμ ÏΡθ äÜç/ .⎯ÏΒ È⎦÷⎫ t/ 7^ ö� sù 

5ΘyŠuρ $ ·Ψ t7©9 $TÁ Ï9%s{ $ ZóÍ←!$y™ t⎦⎫Î/ Ì�≈¤±=Ïj9 �   ⎯ÏΒ uρ ÏN≡t�yϑrO È≅‹Ï‚ ¨Ζ9$# É=≈uΖôãF{$#uρ 

tβρä‹ Ï‚−G s? çμ ÷ΖÏΒ #\� x6 y™ $ »%ø— Í‘ uρ $·Ζ |¡ym 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè=É)÷è tƒ �  

4‘ ym÷ρ r&uρ y7 •/ u‘ ’n< Î) È≅øt ª[“$# Èβr& “É‹Ïƒ ªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ç/ z⎯ÏΒ uρ Ì� yf ¤±9$# $£ϑÏΒ uρ tβθä© Ì� ÷ètƒ 

�  §ΝèO ’Í?ä. ⎯ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡t�yϑ̈W9 $# ’Å5è=ó™$$sù Ÿ≅ç7ß™ Å7 În/ u‘ Wξ ä9 èŒ 4 ßlã�øƒ s† .⎯ÏΒ $ yγÏΡθ äÜç/ Ò>#u�Ÿ° 

ì# Î= tFøƒ ’Χ …çμ çΡ≡ uθ ø9 r& ÏμŠÏù Ö™ !$x�Ï© Ä¨$̈Ζ=Ïj9 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã�©3x�tG tƒ .  
. خداوند از آسمانها آبي فرستاد؛ و زمين را پس از آنكه مرده بود حيات بخشيد

 و در �شنوند راستي را كه در اين، نشانة روشني است براي قومي كه مي
از ميان غذاي از درون شكم آنها، : وجود چهارپايان، براي شما عبرتي است

هاي   و از ميوه�نوشانيم جويده و خون، شير نابِ گوارايِ نوشندگان به شما مي
راستي را كه . گيريد درخت نخل و انگور، مسكرات و روزي خوب و پاكيزه مي

 و پروردگار تو به �انديشند در اين، نشانه روشني است براي قومي كه مي
هائي كه مردم بنا  ن و داربستاز كوهها و درختا: زنبور عسل وحي كرد كه

                                                 
  .33 و 32/ ابراهيم- 1
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 سپس از تمام ثمرات بخور و راههاي را كه �هائي برگزين كنند، خانه مي
پروردگارت براي تو تعيين فرموده، به راحتي بپيما، از درون شكم آنها، 

. شود كه در آن، شفاي مردمان است نوشيدني، با رنگهاي مختلف خارج مي
  1.كنند  است براي قومي كه انديشه ميبراستي كه در اين امر، نشانه روشني

  شرح كلمات

يعني هميشه درگردشند، حركت در مسير تعيـين شـده، شـأن و    : مستمرَّين:  دائبين ـ  1
  .عادت هميشگي آنها شده است

  .غذاي جويده در شكمبه و معده حيوانات:  فَرْث ـ 2
هـاي   مردم بـاال بـرده و شـاخه   هائي كه  برند، داربست از آنچه باال مي: ا يعرِشُون� مم ـ  3

  ...كنند و دهند، يا سقفي كه بر روي درختان خرما بنا مي درخت مو را روي آن قرار مي

  بازگشت به آغاز

هائي را براي ميهمانان خود، انسان، در اين جهـان فـراهم              بخش، نعمت   پروردگار روزي 
زودگـذر و آخـرت     ضرر بـراي دنيـاي        وري مفيد و بي     يابي و بهره    آورده و چگونگي دست   

  :جاويدان را، به وسيله انبيا و اوصيا و علما تعليمش داده و فرموده
$ yγ•ƒ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝä3≈oΨ ø% y— u‘ (#ρã� ä3ô© $#uρ ¬! .  

ايم بخوريد و خدا را شاكر  هائي كه روزي شما كرده از پاكيزه! اي اهل ايمان
  .2باشيد
  :فرمودهو نيز 

y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅Ïmé& öΝçλm; ( ö≅è% ¨≅Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6 ÍhŠ ©Ü9 $#   .  
ها  همه پاكيزه: چه چيزهائي براي آنها حالل شده است؟ بگو: پرسند از تو مي

                                                 
  .69-65/ نحل- 1
  .172/ بقره- 2
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  .1براي شما حالل گرديده است
  : فرموده�و نيز، در وصف خاتم انبياي خود 

‘≅Ït ä†uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠ Ìh�pt ä†uρ ÞΟ ÎγøŠ n=tæ y] Í×̄≈t6 y‚ ø9$# .  
  .2كند ها را برايشان حرام مي ها را براي آنان حالل، و ناپاك پاكيزه] پيامبر[= او 

بنابراين، پروردگار سبحان ما را آفريد، هرچه در اطرافمان بود مسخّر مـا گردانيـد و در                 
او همچنين، نتيجه . ن دادما ها كه نتيجه زراعت و كشت خود ما بود، روزي        اين دنيا از پاكيزه   

  :گرداند، چنانكه فرموده اعمالمان را روزيِ آخرتمان مي
š⎥⎪Ï%©! $#uρ (#ρ ã� y_$yδ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ¢Ο èO (#þθ è= ÏFè% ÷ρr& (#θ è?$tΒ ãΝßγ¨Ψ s% ã— ö� uŠ s9 ª! $# $ »%ø— Í‘ $YΖ |¡ym 4 .  

آنانكه در راه خدا هجرت كردند، سپس كشته شدند يا مردند، خداوند روزي 
  .3كوئي به آنان خواهد دادني
  :فرمايد و نيز مي

 ...�ωÎ) ⎯tΒ z>$s? z⎯tΒ#u™ uρ Ÿ≅ÏΗxåuρ $ [sÎ=≈|¹ y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù tβθè= äzô‰tƒ sπ ¨Ψ pgø: $# Ÿωuρ tβθßϑn= ôà ãƒ $\↔ ø‹x© 

�  ÏM≈̈Ζy_ Aβô‰ tã ©ÉL©9 $# y‰ tãuρ ß⎯≈oΗ÷q§�9 $# …çν yŠ$t7Ïã Í= ø‹tó ø9$$ Î/ 4 …çμ ¯Ρ Î) tβ%x. …çν ß‰ ôãuρ $ |‹Ï? ù' tΒ �   

�ω tβθãèyϑó¡o„ $pκJÏù #·θ øó s9 �ωÎ) $ Vϑ≈n= y™ ( öΝçλm; uρ öΝßγè%ø— Í‘ $ pκJÏù Zο t� õ3ç/ $|‹Ï±tãuρ .  
پس، اين . مگر آنان كه توبه كنند و ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند... 

هاي   بهشت�شوند و كمترين ستمي به آنان نخواهد شد گروه داخل بهشت مي
 به آن وعده داده، مسلماً وعده رحمان بندگانش را غياباًجاوداني كه خداوند 

 در آنجا هرگز گفتار بيهوده نشنوند و جز سالم نيابند و �خدا شدني است
  4 �روزي آنان صبح و شام در آن مقرر است

پس، رب حكيم جزاي انسان را كه نتيجه عملكرد اوست، در دنيا سـريع و در آخـرت                  
هاي بسياري از آن خبر       گرداند؛ همانگونه كه خود در سوره        مي  به او باز    معلوم پس از مدت  

                                                 
  .4/ مائده- 1
  .157/اعراف -2
  .58/ حج- 3
 .63-60/ مريم- 4
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  :فرموده» زلزال«داده و در سوره
⎯yϑsù ö≅yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\�ø‹yz …çν t� tƒ �   ⎯tΒ uρ ö≅yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #v�x© …çν t� tƒ .  

اي  ذره و هر كه به اندازه �بيند اي نيكي كند، آن را مي پس، هر كه به مقدار ذره
  .1بيند بدي نمايد، آن را مي

  :و در سوره يس فرموده
tΠ öθ u‹ø9 $$sù Ÿω ãΝn= ôà è? Ó§ø�tΡ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ šχ÷ρt“ øgéB �ωÎ) $tΒ óΟ çFΖ à2 tβθè= yϑ÷ès? .     

شود، و پاداشي جز آنچه عمل  اي ستم نمي پس، در آن روز به هيچكس ذره
  .2شويد كرديد داده نمي مي

كارد، برداشـتي جـز حنظـل نـدارد، و كـسي كـه                 حنظل تلخ مي   آري، آنكه در اين دنيا    
چيند، همانگونه كه خداي سبحان در سـوره          هاي نيكو مي    كند، ميوه   درختان بارور غرس مي   

  :فرمايد  مي"نجم"
βr&uρ }§øŠ ©9 Ç⎯≈|¡ΣM∼ Ï9 �ωÎ) $tΒ 4©të y™ �  ¨βr&uρ …çμ uŠ ÷èy™ t∃ôθ y™ 3“ t�ãƒ .     

 و سعي او به زودي � سعي و تالش او نيستاي جز و اينكه، براي انسان بهره
  .3شود ديده مي

گانـه    ها و عوالم پـنج      بيند، بلكه در حالت     انسان پاداش عملكرد خود را تنها در دنيا نمي        
  :بيند ذيل نيز، نتايج آن را مي

  . به هنگام مرگ ـ 1
  . در قبر ـ 2
  . در محشر ـ 3
  . در بهشت و جهنم ـ 4
  .گذارد داش عمل را براي آنان به ارث مي در بازماندگاني كه پا ـ 5

                                                 
  .8 و 7/ زلزال- 1
  .54/ يس- 2
  .40 و 39/ نجم- 3
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���  
اي از پاداش گرفتن انسان در كارهـاي دنيـائي را بيـان داشـتيم، در                  در اين بحث، نمونه   

 چگونگي پاداش خداوند به انسان در هنگام مـرگ را   ـ   به اذن خداي متعال ـ  بحث آينده
  .نمائيم بررسي مي
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  انسان و پاداش او به هنگام مرگ

  :خداي سبحان در وصف آن فرموده. ين مرحله از مراحل آخرت، مرگ استاول
ôN u™ !%y ùρ äο t� õ3y™ ÏN öθ yϑø9 $# Èd,pt ø: $$Î/ ( y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ |MΨ ä. çμ ÷ΖÏΒ ß‰‹Ït rB .     

سرانجام، سكَرات از خود شدنِ مرگ به حق فرا رسد، اين همان ] اي انسان[ 
   !1گريختي چيزي است كه تو از آن مي

اين همـان  . شود، فرا رسد ظه هولناك مرگ و شدتي كه بر عقل آدمي چيره مي     يعني، لح 
  !هميشه از آن گريزان بودي] انسان[= مرگي است كه تو 

ö≅è% Νä39©ù uθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏN öθ yϑø9 $# “Ï%©! $# Ÿ≅Ïj. ãρ öΝä3Î/ ¢Ο èO 4’n< Î) öΝä3În/ u‘ šχθãè y_ö�è? .  
ستاند، سپس به سوي   را ميفرشته مرگ كه بر شما مأمور شده، جان شما: بگو

  .2شويد پروردگارتان بازگردانده مي
ستاند و در سوره زمـر        فرشته مرگ جان شما را مي     : اينكه خداوند در اين سوره فرموده     

!ª :فرموده $# ’ ®ûuθtG tƒ }§ à�Ρ F{$#و در سوره نحل فرموده. 3گيرد  خداوند جانها را مي :ãΝßγ9 ©ùuθtGs? 

èπs3 Í× ¯≈ n= yϑø9$#و در ســوره انعــام فرمــوده. 4گيرنــد ان آنهــا را مــي فرشــتگان جــ :çμ÷F ©ùuθs? $uΖè= ß™â‘ 

                                                 
  .19/ ق- 1
  .11/ سجده- 2
  .42/ زمر- 3
  .32 و 28/ نحل- 4
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  :زيرا. در اين سخنان، هيچگونه منافاتي نيست. 1گيرند فرستادگان ما جان او را مي
دهنـد، و همـه        را ياري مي   "ملك الموت "فرشتگان رسوالن خدايند و در گرفتن جانها        

گيـرد كـه      ر حقيقت خدا خودش جانها را مـي       پس د . كنند  آنان به فرمان خدا قبض روح مي      
  .دهد فرشتگان را به آن فرمان مي

با شروع اين مرحله از مراحل آخرت، امكان عمل در دنيا از آدمي سلب گشته و ديـدار       
بيند چيزي است كه صـدوق        گردد، و از جمله آثاري كه در آن حال مي           نتيجه عمل آغاز مي   

وم رجـبِ   «: وايت كرده كه آن حضرت فرموده ر �با سند خود از رسول خدا       هللا رحمه ا  صـ
توالْم كَراتنُ سهو2.كند هاي مرگ را آسان مي روزه ماه رجب سختي» ي  

چنانكه خـداي   . حالِ آدمي در اين مرحله، بر حسب عملي كه انجام داده، دوگونه است            
  :سبحان خبر داده و فرموده

!$̈Β r' sù βÎ) tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/ §� s)ßϑø9 $# �   Óy÷ρ t� sù ×β$pt ø†u‘ uρ àM ¨Ζ y_uρ 5ΟŠ Ïè tΡ �   !$̈Β r&uρ βÎ) tβ%x. 

ô⎯ÏΒ É=≈pt õ¾ r& È⎦⎫ÏϑuŠ ø9 $# �   ÒΟ≈n= |¡sù y7 ©9 ô⎯ÏΒ É=≈pt õ¾ r& È⎦⎫ÏϑuŠ ø9 $# �   !$ ¨Β r&uρ βÎ) tβ%x. z⎯ÏΒ 

t⎦⎫Î/ Éj‹ s3ßϑø9 $# t⎦,Îk! !$�Ò9 $# �   ×Αã”ã∴sù ô⎯ÏiΒ 5ΟŠ ÏΗxq �   èπ u‹Î= óÁ s? uρ AΟŠ Ït rb .     
 اما اگر از � در روح و ريحان و بهشت نعيم است�ا اگر از مقرّبان باشدام

سالم بر تو باد از سوي اصحاب :] گويند به او مي [�اصحاب يمين باشد
 با آب جوشان دوزخ پذيرائي � اما اگر از تكذيب كنندگان گمراه باشد�يمين

  3.گيرد  و در آتش جهنم جاي مي�شود مي
شوند خبر   با آن روبرو مي ـ   مقربان و اصحاب يمين ـ  ه اولخداي متعال از آنچه گرو

  :فرمايد داده و مي
$ pκçJ −ƒ r' ¯≈tƒ ß§ø�¨Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑôÜßϑø9 $# �  û©ÉëÅ_ ö‘ $# 4’n< Î) Å7În/ u‘ Zπ uŠ ÅÊ#u‘ Zπ̈Š ÅÊ ó� £Δ �  ’Í?ä{ ÷Š $$sù ’Îû 

“Ï‰≈t6 Ïã �   ’Í?ä{÷Š $#uρ ©ÉL̈Ζ y_ .   

                                                 
  .61/ انعام- 1
  .4/ثواب روزه رجب حديث:  بابثواب االعمال - 2
  .94-88/ واقعه- 3
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 در حالي كه هم تو از او . بازگرد به سوي پروردگارت�!اي روح آرام يافته
 و در � پس در سلك بندگان من درآي�خشنودي و هم او از تو راضي است

  1.بهشت من وارد شو
  :فرمايد  نيز خبر داده و مي ـ  آنانكه در زندگي دنيا به خود ستم كردند ـ و از گروه دوم
#©¨Lym #sŒÎ) u™ !%y` ãΝèδy‰tnr& ßNöθ yϑø9 $# tΑ$s% Éb>u‘ ÈβθãèÅ_ ö‘ $# � þ’Ìj?yè s9 ã≅yϑôãr& $[s Î=≈|¹ $yϑŠ Ïù 

àM ø. t� s? 4 Hξ x. 4 $ yγ¯Ρ Î) îπ yϑÎ= x. uθ èδ $yγè= Í←!$s% ( ⎯ÏΒ uρ ΝÎγÍ←!#u‘ uρ î ŷ— ö� t/ 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ �.  

مرا باز ! پروردگار من: گويد تا آنگاه كه مرگ يكي از آنان فرا رسد، مي
! اين چنين نيست! صالحي انجام دهم شايد در آنچه ترك كردم عمل �!گردانيد

و پشت سر آنان برزخي است تا روزي ! راند اين سخني است كه او بر زبان مي
  .2شوند كه برانگيخته مي

  شرح كلمات

خداونـد يـا ملـك المـوت جـان او را      : كند، يعني تمام و كمال دريافت مي: � يتَوفي ـ  1
 ،شـود  تميز و برخي حـواس آدمـي گرفتـه مـي    در هنگام خواب نيز كه قوه   . گيرند   مي كامالً

  .مانند اين است كه روح او گرفته شده است
  .آب جوشان:  حميم ـ 2
  .سوزاندن با آب جوشان در جهنّم:  تَصلية جحيم ـ 3
  .مانع و مرز ميان دو چيز:  برْزخ ـ 4

���  
كنـد،    ك مـي  انسان در اين مرحله، پايان زندگي دنيائي و مرگ همه اعضاي خـود را در              

پس، اگر انبيـا را  .  ندارد ـ  اند  جز آنچه انبيا خبر داده ـ  ولي ابزاري براي شناخت بعد از آن
اند، ايمان آورد، به عالم       تصديق كرده و به آنان و آنچه از صفات خدا و شريعت الهي آورده             

 آنچـه   اند بـا    قياس آنچه درباره آخرت گفته    . آورد  آخرت و مراحل مختلف آن هم ايمان مي       

                                                 
  .30-27/ فجر- 1
  .100-99/ مؤمنون- 2
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ايم، ممكن نيست؛ زيرا، ابزارهاي شناخت مـا محـدود و ويـژه               كه ما در دنيا ديده و شناخته      
 چنانكـه در گذشـته بيـان     ـ  زندگي اين دنياست و براي بررسي اخبار انبياء دربارة آخـرت 

  . كاربردي ندارد ـ داشتيم
 مـا   از جمله رواياتي كه درباره آخرين لحظات زنـدگي و فرارسـيدن مـرگ بـه دسـت                 

  : كه فرموده�رسيده، روايتي است از امام صادق 
اء يهودياً اَو ٰانعٍ يمنَعه فَلْيمت انْ شٰات و لَم يحج حجة اإلسالمِ دونَما مٰمنْ م

  .نَصرانياً
هر كس مرگش فرارسد و بدون عذر موجه حج واجب را نگزارده باشد، بايد 

  .1راني بميردبه خواست خود، يهودي يا نص

                                                 
  .2/عقاب كسي كه حج را ترك كند حديث:  بابثواب االعمال- 1
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  انسان و پاداش او در قبر

از سـؤال آن    : گردد، انباشته اسـت     هاي روائي از آنچه ميت در قبر با آن روبرو مي            كتاب
 گرفته تا ديدن آثار سوء خلق و حسن خلق و ساير رفتـاري كـه                1دو فرشته مأمور از عقايد    

ي بهشت يا گـودالي از گودالهـاي        و اينكه، قبر براي ميت، بوستاني از بوستانها       . داشته است 
 چيني رود يا گاه بول كردن از نجاست پروا نكنـد، در    و كسي كه در پي سخن    .2آتش است 

 و هر كه اخالق خود را نيكو گرداند از هنگـام ورود در قبـر تـا پايـان                    3شود  قبر عذاب مي  
جـام دهـد،    ، و هر كه ركوع خود را به درسـتي ان          4گيرد  مراحل حسابرسي قيامت، پاداش مي    

  .5شود هيچگونه هراسي در قبر بر او وارد نمي

                                                 
  . مراجعه شودسفينة البحار در "نكر" به ماده - 1

  . مراجعه شودسفينة البحار در "قبر" به ماده - 2

الـدليل علـي    : ، بـاب  الطهـارة صحيح مسلم كتـاب     ،  1، حديث   295ص  هللا  صدوق رحمه ا    االعمال ثواب - 3

سـنن ابـي داود     و  ) 1/188(، باب االتّقاء من البـول       الطهارةسنن دارمي كتاب    ،  241-240نجاسة البول ص    

 في البـول    التشديد: ، باب الطهارةسنن ابن ماجه كتاب     و  ) 35-1/34(االستبراء من البول    : ، باب كتاب طهارة 
مـن  : ، بـاب  صحيح بخاري كتاب الوضوء   و  ) 419،  417 ،   5/266 و   1/225 (مسند احمد و  ) 1/124-125(

  ).8/21(من الكبائرالنميمة ، و باب )8/20(، باب الغيبة كتاب االدب، و )1/64(الكبائر ان ال يستر من بوله 
  .ثواب ادخال سرور بر برادر مؤمن:  باب180 ص ثواب االعمال - 4
  ."ركع"، ماده سفينة البحار - 5
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  انسان و پاداش او در محشر

  الف ـ به هنگام نفخ صور

ور ". گردد  روز محشر با دميدن در صور براي حسابرسي آغاز مي          عـرب      "صـ در لغـت 
  :فرمايد خداي سبحان مي. دمند تا صدا كند چيزي همانند شاخ است كه در آن مي

y‡ Ï�çΡ uρ ’Îû Í‘θ 	Á9 $# t,Ïè|Á sù ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ⎯tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# �ωÎ) ⎯tΒ u™ !$ x© ª! $# ( §ΝèO 

y‡ Ï�çΡ ÏμŠ Ïù 3“t� ÷zé& #sŒ Î* sù öΝèδ ×Π$uŠ Ï% tβρã�ÝàΖ tƒ .    
ميرند،  شود، پس همه كساني كه در آسمانها و زمينند مي  دميده مي"صور"در 

شود، ناگهان همگي   در آن دميده ميمگر آناني كه خدا بخواهد، سپس بار ديگر
  .1بپا خاسته و در انتظارند

 تفـسيري آمـده   "نَفـخ "در حديث براي .  در اينجا صوتي است با پي آمد مرگ "صعق"
  :كه فشرده آن چنين است

  : دو نوبت خواهد بود"صور"دميدن در 
، مگـر   ميرنـد   دمد و همه موجودات آسمانها و زمين مي         اسرافيل در صور مي   : نوبت اول 

  ـ  پـس از آن خداونـد  . حامالن عرش و جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل: آنان كه خدا بخواهد
انـد؟   چـه كـساني بـاقي مانـده    : فرمايـد   به ملك المـوت مـي   ـ  در حاليكه خود داناتر است

جز ملك الموت و حامالن عرش و جبرئيل و ميكائيل هيچ كـس بـاقي             ! پروردگارا:گويد  مي

                                                 
  .68/ زمر- 1
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بايد بميرند و روح آنـان قـبض        : به جبرئيل و ميكائيل بگو    : فرمايد  د مي خداون. نمانده است 
كـه بـاقي   : فرمايـد   به ملـك المـوت مـي    ـ   در حاليكه خود داناتر است ـ  پس از آن! گردد

: فرمايد  مي! جز ملك الموت و حامالن عرش كسي باقي نمانده        ! پروردگارا: گويد  مانده؟ مي 
! اي ملك المـوت   : فرمايد  بعد مي !  روحشان گرفته شود   بايد بميرند و  : به حامالن عرش بگو   

بمير اي ملك   : فرمايد  مي. كسي جز ملك الموت باقي نيست     : كند  كه مانده است؟ عرض مي    

Ç⎯yϑÏj9 à7: كند   ندا مي  او نيز ميميرد و خداي ذوالجالل       ! الموت ù= ßϑø9$# tΠöθu‹ ø9$# (    امروز حكومـت 
ن هنگام خداي جبـار ذوالجـالل خـود پاسـخ     در اي. دهد از آن كيست؟ هيچكس پاسخ نمي 

  1. از آنِ خداي يگانه قهار استÏ‰Ïn≡uθø9$# Í‘$£γs)ø9$# !¬: فرمايد خويشتن را داده و مي
سپس دوباره  : چنانكه خود فرمود  . دمد   مي "صور"پس از آن، هرگاه خواست دوباره در        

  2!دمد، ناگهان همگي بپا خاسته و در انتظارند مي] صور[= در آن 
  :فرمايد خداوند درباره آن مي: نوبت دوم
‡y  ـ1 Ï�çΡ uρ ’Îû Í‘θ 	Á9 $# öΝßγ≈uΖ÷è yϑpgm	 $Yè÷Η sd .     

  3.كنيم شود؛ و ما همه را جمع مي  دميده مي"صور"در 
tΠ ـ 2  öθ tƒ uρ ã‡ x�Ζ ãƒ ’Îû Í‘θ	Á9 $# tíÌ“ x�sù ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ⎯tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# �ωÎ) ⎯tΒ u™ !$ x© 

ª! $# 4 <≅ä. uρ çν öθ s? r& t⎦⎪ Ì�Åz≡yŠ .    
شود، و تمام كساني كه در آسمانها و زمين   دميده مي"صور"روزي كه در 

روند، جز كساني كه خدا خواسته، و همگي با  هستند در وحشت فرو مي
  4!شوند خضوع و ذلّت به پيشگاه او حاضر مي

‡y  ـ 3 Ï�çΡ uρ ’Îû Í‘θ 	Á9 $# #sŒ Î* sù Νèδ z⎯ÏiΒ Ï^#y‰ ÷ F̀{$# 4’n< Î) öΝÎγÎn/ u‘ šχθè=Å¡Ψ tƒ �  (#θ ä9$ s% 

$ uΖn= ÷ƒ uθ≈tƒ .⎯tΒ $ uΖsV yè t/ ⎯ÏΒ 2$ tΡ Ï‰ s%ö� ¨Β 3 #x‹≈yδ $tΒ y‰ tãuρ ß⎯≈oΗ÷q§�9$# šXy‰ |¹ uρ šχθè= y™ö� ßϑø9 $# 

                                                 
  .16/ مؤمن- 1
  ).327-6/326 ( و غير آنكافي به نقل از بحار ، و)337-5/336 (سيوطيدر المنثور  - 2
  .99/ كهف- 3
  .87/ نمل- 4
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�  βÎ) ôM tΡ$Ÿ2 �ωÎ) Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰ Ïn≡uρ #sŒ Î* sù öΝèδ ÓìŠÏΗ sd $oΨ ÷ƒ t$©! tβρç�|Ø øt èΧ �   tΠ öθ u‹ø9 $$sù 

Ÿω ãΝn= ôà è? Ó§ø�tΡ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ šχ÷ρt“ øgéB �ωÎ) $tΒ óΟçFΖ à2 tβθè= yϑ÷è s? .     
شود، بناگاه آنان از قبرها شتابان به سوي پروردگارشان   دميده مي"صور"در 
! چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟! اي واي بر ما: گويند  مي�روند مي

اين همان است كه خداي رحمان وعده داده بود، و فرستادگان او راست 
 نزد ما  اين رويداد، صيحه واحدي بيش نيست كه ناگهان همگي�گفتند

شود، و پاداشي جز  اي ستم نمي  امروز به هيچ كس ذره�:گردند احضار مي
  1.شويد كرديد داده نمي آنچه عمل مي

  :آورد، فرمود و نيز، درباره اينكه همه انسانها را جمع كرده و گرد هم مي
öΝßγ≈tΡ   ـ 1 ÷�|³ym uρ öΝn= sù ö‘ ÏŠ$ tóçΡ öΝåκ÷] ÏΒ #Y‰ tnr& .     

  2!كنيم انگيزيم، و احدي از ايشان را فروگذار نمي يو همه آنان را بر م
tΠ  ـ 2 öθ tƒ ã‡ x�Ζãƒ ’Îû Í‘θ	Á9 $# 4 ç�à³øt wΥuρ t⎦⎫ÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# 7‹ Í×tΒ öθ tƒ $]% ö‘ ã— .     

شود و مجرمان را با بدنهاي كبود در آن روز   دميده مي"صور"روزي كه در 
  3.آوريم گرد هم مي

tΠ  ـ 3 öθ tƒ ç�à³øt wΥ t⎦⎫ É)−G ßϑø9 $# ’n< Î) Ç⎯≈uΗ ÷q§�9 $# #Y‰ øù uρ .    
  4!آوريم روزي كه پرهيزكاران را دسته جمعي به پيشگاه خداوند رحمن مي

  شرح كلمات

  .ذليالنه و با كُرنش: اخرين� د ـ 1
  .قبرها:  اَجداث ـ 2
  .آيند شوند، با سرعت از قبرها بيرون مي جدا مي:  ينْسلُون ـ 3

                                                 
  .54-51/ يس- 1
  .47/ كهف- 2
  .102/ طه- 3
  .85/ مريم- 4
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  .زرق، به معناي كبودي و نيلگوني استزرق جمع زرق يا اَ:  زرقاً ـ 4
وفْد نام هيئت و گروهي است كه براي دريافت پاداش يا هر گونه نيازي نزد :  وفْداً ـ  5

  .روند حاكم مي

   در مشاهد روز قيامت ـ ب

  :كند خداوند سبحان مشاهد روز قيامت را اينگونه معرفي مي
Νåκ̈Ξ. ..ـ 1 r& tβθèOθ ãèö6 ¨Β �  BΘöθ u‹Ï9 8Λ⎧Ïà tã �   tΠ öθ tƒ ãΠθà)tƒ â¨$̈Ζ9$# Éb> t�Ï9 t⎦⎫ÏΗ s>≈yèø9 $# .    

 روزي كه مردم در پيشگاه � در روزي بزرگ�شوند آنان برانگيخته مي... 
  1.ايستند پروردگار جهانيان برپا مي

tΠ  ـ 2 öθ tƒ ãΠθà)tƒ ßyρ”�9$# èπs3Í×̄≈n= yϑø9 $#uρ $ y�|¹ ( �ω šχθßϑ̄= s3tG tƒ �ωÎ) ô⎯tΒ tβÏŒ r& ã& s! ß⎯≈oΗ ÷q§�9 $# 

tΑ$ s%uρ $\/#uθ |¹ .     
 جز آنكه  ـ ايستند و هيچ يك  در يك صف مي"فرشتگان" و "روح"روزي كه 

  2!گويند  سخن نمي ـ اش دهد و درست بگويد خداي رحمن اجازه
=t,n  ـ 3 yzuρ ª! $# ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ Èd,pt ø: $$ Î/ 3“ t“ ôfçG Ï9 uρ ‘≅ä. ¤§ø�tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡Ÿ2 

öΝèδuρ Ÿω tβθßϑn= ôà ãƒ .     
خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است تا هر كس به آنچه كسب كرده 

  3.پاداش داده شود، و به آنان ستم نخواهد شد
.ä≅¨  ـ 4 uρ ?⎯≈|¡ΣÎ) çμ≈oΨ øΒ t“ ø9 r& …çν u�È∝ ¯≈sÛ ’Îû ⎯Ïμ É)ãΖ ãã ( ßlÌ� øƒ éΥuρ …çμ s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# $ Y7≈tFÅ2 

çμ9s)ù= tƒ #·‘θ à±Ψ tΒ �  ù&t�ø% $# y7 t6≈tG Ï. 4’s∀ x. y7 Å¡ø�uΖ Î/ tΠöθ u‹ø9 $# y7 ø‹n= tã $Y7Š Å¡ym .     
ايم؛ و روز قيامت كتابي براي او  و هر انساني، كردارش را بر گردنش آويخته

: شود  به او گفته مي�!آوريم كه آن را فراروي خود گشوده بيند بيرون مي

                                                 
  .6-4/ مطفقين- 1
  .38/ نبأ- 2
  .22/ جاثيه- 3
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  1.گر خويش باشيهمان بس كه امروز خود حساب! كتابت را بخوان
ä. 7π̈Β≅‘ ...  ـ 5 é& #©tçô‰ è? 4’n< Î) $ pκÈ:≈tG Ï. tΠöθ u‹ø9 $# tβ÷ρt“ øgéB $ tΒ ÷Λä⎢Ζä. tβθè= yϑ÷è s? � #x‹≈yδ $oΨ ç6≈tFÏ. 

ß,ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n= tæ Èd,ysø9 $$ Î/ 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. ã‡ Å¡Ψ tG ó¡nΣ $ tΒ óΟçFΖ ä. tβθè= yϑ÷è s? �... #y‰ t/ uρ öΝçλm; ßN$t↔ Íh‹y™ 

$ tΒ (#θ è= ÏΗxå s−%tnuρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θ çΡ%x. ⎯Ïμ Î/ šχρâ™ Ì“ öκtJ ó¡o„ �  Ÿ≅Š Ï%uρ tΠ öθ u‹ø9 $# ö/ ä39|¡Ψ tΡ $ yϑx. 

óΟ çF‹Å¡nΣ u™ !$ s)Ï9 ö/ ä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈yδ â/ ä31 uρ ù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# $ tΒ uρ / ä3s9 ⎯ÏiΒ t⎦⎪ Î�ÅÇ≈̄Ρ �   Νä3Ï9≡sŒ â/ ä3̄Ρ r' Î/ 

öΝè? õ‹ sƒ ªB$# ÏM≈tƒ#u™ «! $# #Yρ â“ èδ â/ ä3ø? §�xîuρ äο 4θ u‹ys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# 4 tΠöθ u‹ø9 $$ sù Ÿω tβθã_ t�øƒ ä† $pκ÷] ÏΒ Ÿωuρ 

öΝèδ šχθç7tG ÷è tG ó¡ç„ .     
داديد  شود، امروز پاداش آنچه را انجام مي هر امتي به سوي كتابش خوانده مي

گويد؛ ما هرچه   اين كتاب ماست كه به حق با شما سخن مي�دهند به شما مي
دادند بر آنان  و بديهاي آنچه انجام مي ... �نوشتيم داديد مي را شما انجام مي

 و به آنان �!گيرد ن را فرا ميكردند، آنا شود، و آنچه استهزايش مي آشكار مي
بريم همانگونه كه شما ديدار امروزتان را  امروز شما را از ياد مي: شود گفته مي

 اين بدان خاطر �از ياد برديد، و جايگاه شما دوزخ است و هيچ ياوري نداريد
امروز ! است كه شما آيات خدا را به سخره گرفتيد و زندگي دنيا شما را فريفت

  2. بيرون آيند و نه عذرشان پذيرفته گرددنه از دوزخ
Β̈$  ـ 6 r' sù ô⎯tΒ š† ÎAρé& …çμ t7≈tG Ï. ⎯Ïμ ÏΨŠ Ïϑu‹Î/ ãΑθà)u‹sù ãΠäτ !$ yδ (#ρâ™ t� ø%$# ÷μu‹Î6≈tFÏ. ...  

  $̈Β r&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρ é& …çμ t7≈tG Ï. ⎯Ï& Î!$ yϑÏ±Î0 ãΑθà)uŠ sù ©Í_tFø‹n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷μ uŠ Î6≈tFÏ. �   óΟ s9 uρ Í‘ ÷Šr& $ tΒ 

÷μ u‹Î/$ |¡Ïm .  
بيائيد نامة مرا  :گويد پس، كسي كه نامه اعمالش به دست راستش داده شده، مي

اي كاش : گويد و آنكه نامه اعمالش به دست چپش داده شده مي!... بخوانيد
دانستم حساب من   و نمي�هرگز نامه اعمالم به دست من داده نشده بود

                                                 
  .14 و 13/اء اسر- 1
  .35-33 و 29-28/ جاثيه- 2
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  1!چيست
Β̈$  ـ 7 r' sù ô⎯tΒ š† ÎAρé& …çμt7≈tG Ï. ⎯Ïμ ÏΨŠ Ïϑu‹Î/ �  t∃öθ |¡sù Ü= y™$pt ä† $\/$ |¡Ïm #Z�4 Å¡o„ �  ...   

$̈Β r&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρ é& …çμ t7≈tG Ï. u™ !#u‘ uρ ⎯Íν Ì� ôγsß �   t∃ öθ |¡sù (#θ ããô‰ tƒ #Y‘θ ç6 èO .     
 بزودي حساب آساني �پس، كسي كه نامه اعمالش به دست راستش داده شده

 �ه پشت سرش داده شدهو اما كسي كه نامه اعمالش ب... �شود براي او مي
  2.بزودي فرياد هالكت و واويال سر دهد

⎤Ÿωuρ ¨⎦t  ـ 8 |¡øt s† t⎦⎪Ï%©! $# tβθè=y‚ ö7tƒ !$ yϑÎ/ ãΝßγ9s?#u™ ª! $# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î# ôÒ sù uθ èδ #Z�ö4 yz Νçλ°; ( ö≅t/ 

uθ èδ @�Ÿ° öΝçλ°; ( tβθè%§θ sÜã‹y™ $tΒ (#θ è= Ïƒ r2 ⎯Ïμ Î/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# 3 .  
ورزند و آنچه را خدا از فضل خويش به آنان داده، انفاق  كساني كه بخل مي

به . كنند، گمان نكنند اين كار به سود آنان است؛ بلكه براي آنان شرّ است نمي
زودي در روز قيامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزيدند، طوق گردنشان 

  3.گردانند
tΠ ...  ـ 9 öθ tƒ uρ ãΠθà)tƒ ß‰≈yγô© F{$# �  tΠöθ tƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈©à9 $# öΝåκèE u‘ É‹ ÷ètΒ ( ...     

 روزي كه عذرخواهي ستمگران سودي �روزي كه گواهان به پا خيزند... 
  4...براي آنان ندارد

tΠ  ـ 10 öθ tƒ uρ ß] yè ö7tΡ ’Îû Èe≅ä. 7π ¨Β é& #́‰‹Îγx© ΟÎγøŠ n= tæ ô⎯ÏiΒ öΝÍκÅ¦à�Ρ r& ( $ uΖø⁄ Å_uρ š�Î/ #́‰‹Íκy− 

4’n?tã Ï™ Iωàσ ¯≈yδ 4.  
را ] پيامبر[=  هر امتي، گواهي از خودشان بر آنان برانگيزيم، و تو روزي كه از

  5!دهيم گواه بر آنان قرار مي

                                                 
  .26-19/ حاقه- 1
  .11-7/ انشقاق- 2
  .180/ آل عمران- 3
  .51/ غافر- 4
  .89/ نحل- 5
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Lym #sŒ̈©#  ـ11 Î) $ tΒ $yδρâ™ !%y` y‰ Íκy− öΝÍκöJn= tã öΝßγãè ôϑy™ öΝèδã�≈|Á ö/ r&uρ ΝèδßŠθè= ã_ uρ $yϑÎ/ (#θ çΡ%x. 

tβθè=yϑ÷è tƒ ∩⊄⊃∪   (#θ ä9$s% uρ öΝÏδÏŠθ è=ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγx© $oΨ ø‹n= tã ( (#þθ ä9$ s% $ uΖs)sÜΡ r& ª! $# ü“ Ï%©! $# t,sÜΡr& 

¨≅ä. &™ ó©x« ...  
كردند  ها و پوستهاشان به آنچه مي رسند، گوشها و چشم هنگامي كه به آن مي

چرا بر ضد ما گواهي داديد؟ : گويند  آنان به پوستهاي خود مي�گواهي دهند
آورده ما را گويا خداوندي كه هر موجودي را به نطق : دهند جواب مي

  1...ساخت

  شرح كلمات

  .كنايه است از عمل خير و شرّ او: ائره� ط ـ 1
  .دهد هالكت، يدعو ثُبوراً، يعني فرياد هالكت سر مي:  ثُبور ـ 2
طوق گردن بر آنان زنند، يعني بخل آنان در اداي حقوق واجـب را بـه   :  سيطَوقُون ـ  3

  .ايندصورت ماري در گردنشان مجسم نم
شهيد گواه قاطع، و أشهاد جمع شـاهد اسـت و مقـصود از آن،    :  اَلشَّهيد و األشْهاد ـ  4

و نيز، هر كه گواه اعمالي باشـد  . دهند هاي خود گواهي مي     انبيا و همراهان آنانند كه بر امت      
  .شود كه از انسان صادر مي

  : روايت است كه|درباره آثار اعمال در روز قيامت از رسول خدا 
  .امةِ في الْموقفٰاحةً يوم الْقيٰا اَطْوالَكُم ر�ارِ الدني� اَطْولُكُم قُنُوتاً في د ـ 1

تر اسـت، در روز قيامـت و در           طوالني] نمازشان[كساني كه از شما در خانه دنيا قنوت         
  2. استراحتي افزون دارند،جايگاه حساب

  :فرمود روايت است كه | از وصي رسول خدا  ـ 2
  .امةِٰاشرْ بِكَفَّيه األرض لَعلَّ يصرِف عنْه الغَلَّ يوم القي�ا سجد اَحدكُم فَلْيب�إذ

كند كف دستهاي خـود را بـر زمـين بچـسباند تـا شـايد                  هرگاه يكي از شما سجده مي     

                                                 
  .21-20/ فصلت-1
  .55 ثواب االعمال، ص - 2
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  1.تشنگي روز قيامت را از او بگرداند
  : است كه فرمود| از رسول خدا  ـ 3

ورةِ   �امةِ مثْلَ الذَّرةِ علي   ٰاولَ علَيه و استَحقَرَه حشَرَه يوم الْقي      � فَقيرٍ اَو تَط   � بغي علي   منْ صـ 
  .ار�رجلٍ يدخُلُ النّ

هر كس بر فقيري ستم كرده يا فخر فروشي كند و كـوچكش پنـدارد، خداونـد در روز             
  2.كند اني، داخل آتش ميقيامت او را همانند مورچه در سيماي انس

  : است كه فرمود� از امام صادق  ـ 4
  .ابِ�منَ الْحسهللا انَّ الْمتَكَبرينَ يجعلُونَ في صورةِ الذَّر يتَوطَّأهم النّاس حتّي يفْرَغ ا

رونـد تـا      متكبران در روز قيامت به صورت مورچه درآمده و مردم از روي آنها راه مـي               
  3. حساب فارغ گرددخداوند از

                                                 
   .56-55 ثواب االعمال، ص - 1
  .عقوبات اعمال:  باب335 ثواب االعمال، ص - 2
  .265 ثواب االعمال، ص - 3
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  انسان و پاداش او در بهشت و جهنم

 بر حسب اعمالي كه در زندگي اين دنيا انجام داده و در آن  خداوند انسان را در آخرت،
دهـد؛   هاي بهشتي پاداش و با عذاب جهنم كيفر مي شوند، با نعمت   سرا فرارويش مجسم مي   

  :همانگونه كه خود از آن خبر داده و فرموده
!© (�χÎ  ـ 1 $# ã≅Åz ô‰ãƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ;M≈̈Ζy_ “Ì� øgrB ⎯ÏΒ 

$ yγÏFøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{$# ...  
اند، در باغهائي از  خداوند كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده

  1...كند  وارد مي ـ  كه از زير درختانش نهرها جاري است ـ بهشت
ô⎯tΒـ 2 uρ Ÿ≅Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4† s\Ρ é& uθ èδuρ Ñ∅ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í×̄≈s9 'ρ é' sù šχθè= äzô‰ tƒ 

sπ ¨Ψ pgø: $# tβθè%y— ö� ãƒ $pκJÏù Î�ö4 tó Î/ 5>$|¡Ïm.  
 در صورتي كه مؤمن  ـ  مرد باشد يا زن ـ اي انجام دهد هر كس عمل شايسته

  2.شوند حسابي داده مي باشد داخل بهشت شده و روزي بي
tΒ ö≅yϑ÷è⎯. ..  ـ3 tƒ #[™ þθ ß™ t“ øgä† ⎯ÏμÎ/ Ÿωuρ ô‰Ågs† …çμ s9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ #Z�4ÅÁ tΡ � 

∅tΒ uρ ö≅yϑ÷è tƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ⎯ÏΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4©s\Ρé& uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù tβθè=äzô‰ tƒ 

                                                 
 .23/ حج- 1

 .40/ مؤمن- 2
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sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿωuρ tβθßϑn= ôà ãƒ #Z�4É)tΡ .    
م دهد، كيفر شود؛ و ولي و ياوري جز خدا براي هر كس عمل بدي انجا

 چه مرد و  ـ  و كسي كه چيزي از اعمال صالح را انجام دهد�خويش نيابد
 در صورتي كه مؤمن باشد داخل بهشت شده و كمترين ستمي به  ـ چه زن

  1.آنان نخواهد شد
tΠ  ـ 4 öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# “ t�s? š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ç/ x‹ x. ’n?tã «! $# Νßγèδθã_ ãρ îο ¨Š uθó¡•Β 4 }§øŠ s9 r& ’Îû 

zΟ ¨Ψ yγy_ “Yθ ÷V tΒ š⎥⎪Î�Éi9 s3tG ßϑù= Ïj9 �.. . ôM u‹Ïjù ãρ uρ ‘≅ä. <§ø�tΡ $̈Β ôM n= Ïϑtã  ...t,‹Å™uρ 

š⎥⎪Ï%©! $# (#öθ s)¨? $# öΝåκ®5 u‘ ’n< Î) Ïπ ¨Ζyf ø9 $# #·� tΒ ã— ( ...  
يا آ. بيني كه رويشان سياه است روز قيامت كساني را كه بر خدا دروغ بستند مي

و به هر كس آنچه انجام داده  ... �در جهنم براي متكبران جايگاهي نيست؟
و كساني كه تقواي الهي گزيدند گروه گروه به ... كم و كاست داده شود بي

  2...شوند سوي بهشت برده مي
!©%t⎦⎪Ï  ـ 5 $# (#θ ãΖtΒ#u™ $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ%Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ãΒ �   (#θ è= äz÷Š$# sπ̈Ψ yf ø9 $# óΟ çFΡ r& ö/ ä3ã_≡uρ ø— r&uρ 

šχρç�y9 øt éB .    
شما و :] شود گفته مي. [آنان كه به آيات ما ايمان آورده و مسلمان بودند] به[

  3.همسرانتان با شادكامي وارد بهشت شويد
y7  ـ 6 ù= Ï? uρ èπ̈Ψ pgø: $# û©ÉL©9 $# $ yδθßϑçG øO Í‘ρ é& $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. šχθè= yϑ÷ès? ... ¨βÎ) t⎦⎫ÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# ’Îû 

É>#x‹tã tΛ©⎝ yγy_ tβρà$Î#≈yz ...  $ tΒ uρ öΝßγ≈oΨ ôϑn= sß ⎯Å3≈s9 uρ (#θ çΡ%x. ãΝèδ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$#         
... شويد داديد وارث آن مي اين بهشتي است كه به پاداش اعمالي كه انجام مي

ما به آنها ستم نكرديم، آنان خود ... گناهكاران در عذاب جهنم جاويدانند] اما[

                                                 
 .124-123/ نساء- 1

 .73 و 70 و 60/ زمر- 2

 .70-69/ زخرف- 3
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  1!ستمكار بودند
!©%š⎥⎪Ï   ....  ـ7 $#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |= yδ©%!$# sπ �Ò Ï�ø9 $#uρ Ÿωuρ $pκtΞθ à)Ï�Ζ ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# 

Νèδ÷�Åe³t7sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r& �   tΠ öθ tƒ 4‘yϑøt ä† $ yγøŠ n= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ζ yγy_ 2”uθ õ3çG sù $pκÍ5 

öΝßγèδ$t6 Å_ öΝåκæ5θ ãΖã_ uρ öΝèδâ‘θßγàßuρ ( #x‹≈yδ $tΒ öΝè? ÷”t∴Ÿ2 ö/ ä3Å¡à�Ρ L{ (#θ è%ρä‹ sù $ tΒ ÷Λä⎢Ζä. 

šχρâ“ ÏΨ õ3s? .     
كساني كه طال و نقره را گنجينه و اندوخته كرده و آن را در راه خدا انفاق ... 

روزي كه آن را در آتش جهنم ! كنند، آنان را به عذاب دردناكي بشارت ده نمي
و به آنها [گداخته كرده و صورتها و پهلوها و پشتهايشان را با آن داغ كنند 

پس بچشيد آنچه را ! دوختنداين همان چيزي است كه براي خود ان:] بگويند
  2!اندوختيد مي

  : روايت كرده كه فرمود�با سند خود از رسول خدا هللا شيخ صدوق رحمه ا
رِجلٌ عليه :  ينادون بِالْويل و الثُّبورٰاَربعة يؤذونَ اَهلَ النّارِ علي مابِهم منَ األذي

 ٰاس لَم يجِد لَها في نَفْسه اَداء و الات و في عنُقه اَموالُ النّٰابوت من حجر فَانَّه مٰت
اب البولُ جسده و رجلٌ ٰ اَينَ اَصيبالي ٰانَ الٰمخْلَصاً و رجلٌ يجرٌّ اَمعاءه، فَانَّه ك

يسيل فُوه قيحاً و دماً، فَانَّه كانَ يحاكي فَينْظر كُلَّ كَلمةٍ حبيثةٍ فَيفسد بها و يحاكي 
جمشي بِالنَّميمةَبِها و رة و يالنّاسِ بِالغيب أكُلُ لُحوممه، فَإنَّه كانَ يأكُلُ لَحلٌ ي.  

هاي هالكت خواهي و واويالئي  بينند و نعره چهار گروهند كه با عذابي كه مي
 كسي كه صندوقي از سنگ  ـ 1: آورند دهند، جهنميان را به ستوه مي كه سر مي

اش  ي از دنيا رفته كه حقوق مالي مردم بر عهدهبر روي اوست، زيرا او در حالت
هاي   كسي كه روده ـ 2. بوده و قصد پرداخت و خالصي از آن را نداشته است

كشد، او كسي بوده كه از رسيدن بول به هر جاي بدنش  خود را با خود مي
كند، زيرا   كسي كه از دهانش چرك و خون فوران مي ـ 3. باكي نداشته است

                                                 
 .76 و 74 و 72/ زخرف- 1

 .35-34/ توبه- 2



107   �   انسان اعمال پاداش و العالمين رب 

107 

 را از دهان اين و آن گرفته و براي ديگران بازگو نموده و فساد او سخنان زشت
او كسي . خورد  كسي كه گوشت خود را مي ـ 4. كرده است و فتنه ايجاد مي

  1.خورده است چيني مي است كه گوشت مردم را با غيبت و سخن
  :خداي سبحان از درهاي متعدد بهشت و جهنّم نيز خبر داده و فرموده

... ¨βÎ) uρ t⎦⎫ É)−Fßϑù= Ï9 z⎯ó¡ßs s9 5>$ t↔ tΒ �  ÏM≈̈Ψ y_ 5βô‰ tã Zπys−G x�•Β ãΝçλ°; Ü>≡uθ ö/ F{$# .     
 باغهاي جاويدان بهشتي كه �براي پرهيزكاران فرجام نيكويي است... 

  2.درهايش به روي آنان گشوده است
  :و خطاب به ابليس كه لعنت خدا بر او باد، فرموده

¨βÎ) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠ s9 y7 s9 öΝÍκöJn= tã í⎯≈sÜù=ß™ �ωÎ) Ç⎯tΒ y7 yè t7̈? $# z⎯ÏΒ t⎦⎪Íρ$tó ø9$# �   ¨βÎ) uρ tΛ©⎝ yγy_ 

öΝèδß‰Ïãöθ yϑs9 t⎦⎫ ÏèuΗ ødr& �   $oλm; èπ yèö7y™ 5>≡uθ ö/ r& Èe≅ä3Ïj9 5>$t/ öΝåκ÷] ÏiΒ Ö™ ÷“ ã_ ìΘθ Ý¡ø)¨Β .  
تو هرگز بر بندگان من تسلط نخواهي يافت، مگر گمراهاني كه از تو پيروي 

 هفت در دارد و براي هر دري گروه �!دگاه همه آنهاست و جهنم، ميعا�كنند
  3!اند معيني از آنان تقسيم شده

  شرح كلمات

نقير، خال يا فرورفتگي كوچكي در پشت هسته خرماست كه اشياء سـبك و  :  نَقيراً ـ  1
  .زنند ارزش را به آن مثل مي بي

  .جايگاه، محل اقامت و استقرار: � مثْوي ـ 2
  . گروه، زمر جمع زمره، به معناي فوج و گروه استگروه:  زمراً ـ 3
  .بازگشت، فرجام، عاقبت:  مĤب ـ 4
  .هاي ثبات و آرامش بهشت:  جنّات عدن ـ 5

                                                 
 .296-295 ص عقاب االعمال - 1

 .50-49/ ص- 2

 .44-42/ حجر- 3
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  تفسير آيات در روايات

  : روايتي است كه فرموده�در تفسير آيات مذكور از رسول خدا 
  1.رخي ديگر استبهشت هشت در دارد و جهنم هفت در، برخي از درها بهتر از ب

  : روايتي است كه فرموده�و از امام علي 
ماننـد همـين درهاسـت،      : گويـد گفتـيم     اند؟ راوي مي    دانيد درهاي جهنم چگونه     آيا مي 

دستش را روي دستش نهاد و آن را گشود، يعني درهاي جهنّم مانند             : نه، چنين است  : فرمود
برخي از درهـا روي  : آن آمده است بعد از تفسير قرطبيو در . خود جهنم روي هم سوارند  

اهـل هـر طبقـه در همـان طبقـه           :  روايت كـرده كـه     �برخي ديگر است، و از رسول خدا        
  2.هستند

  :فرموده) جزء مقْسوم( روايت است كه در تفسير �و باز از رسول خدا 
اند كه هر گروهـي       براي هر دري از درهاي جهنم، گروه معيني از اهل آتش تقسيم شده            

  3.شوند اند عذاب مي دار اعمالي كه انجام دادهبه مق
اي از احاديثي كه آيات گذشته را شرح كرده و نتايج اعمـال را                در خاتمه، با آوردن پاره    
  :بريم دارد، اين بحث را به پايان مي به اجمال و تفصيل بيان مي

  : روايت كرده كه فرمود� در اصول كافي از امام جعفر صادق  ـ 1
را خشنود كند خداي عزَّ و جلّ از اين خشنودي موجـودي را بيافرينـد               هر كس مؤمني    

مـژده بـاد تـو را كـه در          ! اي ولـي خـدا    : گويد  كه به هنگام مرگ مالقاتش كرده و به او مي         
كرامت و رضوان خدا هستي، پس از آن پيوسته با اوست تا به گور رفته و همـين مـژده را                      

دهـد و     ز به ديدارش رفته و همان بشارت را به او مي          پس از برانگيخته شدن ني    . به او بدهد  
آن . ماند تا در مراحل سخت و هولناك پيوسته نويدش داده و دلـشادش دارد               در كنار او مي   

من همان خـشنودي    : گويد  رحمت خدا بر تو باد، تو كه هستي؟ مي        : گويد  شخص به او مي   

                                                 
 .100-99 ص 4، جلد الدر المنثور، تفسير سيوطي - 1

 . مراجعه شودسيوطي و رطبيتفسير ق و مجمع البيان به تفسير آيه در - 2

 .100-99 ص 4، جلد الدر المنثور، تفسير سيوطي - 3
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  1.و سروري هستم كه بر فالن كس وارد آوردي
 روايت كرده كـه  � از امام صادق بحار به نقل از معاني األخبار صدوق در كتاب  ـ  2
  :فرمود

زدايـد و او بـا        هر كس اندوهي را از مؤمني بزدايد خداوند غمهاي آخرت را از او مـي              
و هر كس مؤمني را از گرسنگي برهاند خداونـد          . آيد  دلي خُنُك و خجسته از قبر بيرون مي       

ر كس شربتي به او بنوشاند خداوند از جام سـر بـه مهـر               هاي بهشتش بخوراند، و ه      از ميوه 
  2.بهشتي سيرابش گرداند

  : است كه فرموده� از امام ابي الحسن اصول كافي در  ـ 3
آنـان  . آوردن نياز نيازمنـدان هـستند     برخدا را در زمين بندگاني است كه هميشه در پي           

كند خداوند در روز قيامـت      اند، آري، هر كس مؤمني را خشنود          آسوده خاطران روز قيامت   
  3.دلش را شادمان گرداند

  : روايت كرده كه فرمود� از امام صادق اصول كافي در  ـ 4
كند مگر آنكه خداي متعـال نـدايش          هيچ مسلماني نياز مسلمان ديگري را برآورده نمي       

  4.شوم پاداشت بر من است، و به چيزي غير از بهشت براي تو خشنود نمي: دهد
 از قول معروف بن خَرَّبوذ آورده كه گفـت، شـنيدم امـام    ثواب االعمالر  صدوق د ـ  5
  :فرمود  مي�باقر 

 و انّا الَيـه     هللانّا  « : هر مؤمني كه در دنيا به مصيبتي دچار شود و در حال مصيبت بگويد             
اش را    خداونـد همـه گناهـان گذشـته       ! گـرديم   ما از خدائيم و به سوي او باز مـي         » اجِعون�ر

و هرگاه در آينده عمر     : و فرمود ! اي را كه مستوجب آتش باشد       آمرزد، مگر گناهان كبيره    مي
و حمـد خـدا    ]  بگويد »اجِعونَ� و انّا الَيه ر    هللانّا  « [خود به ياد مصيبت افتد و استرجاع نمايد         

م به جاي آورد، خداوند همه گناهاني را كه در فاصله استرجاع اول و اسـترجاع ثـاني انجـا                  

                                                 
 .12 حديث 191 ص 2 جلد اصول كافي - 1

 .355 ص 6 بحار جلد - 2

 .2 حديث 197 ص 2 اصول كافي جلد - 3

 .7 حديث 194 ص 1 اصول كافي جلد - 4
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  1!آمرزد، مگر گناهان كبيره را داده مي
:  آورده كه خداي متعال فرموده� از رسول خدا � از امام صادق بحار األنوار در  ـ  6

اي را وارد بهشت نكنم مگر آنكه به آسيب جسماني مبتاليش كنم، پس، اگـر ايـن               هيچ بنده 
 چيره گردانم كه اگر بـا آن  گري را بر او  بال در حد كفّاره گناهانش بود كه بود، وگرنه سلطه         

كفّاره گناهانش را پس داد به همان بسنده شود، وگرنه روزيِ او را در تنگنا قرار دهم تا اگر     
گناهانش با آن شسته شد كه شد، وگرنه به هنگام مرگ چنان بر او سخت بگيرم كه پـاك و     

  2...گناه نزد من آيد و آنگاه او را وارد بهشت گردانم بي
  : فرمود� است كه رسول خدا ح بخاريصحي در  ـ 7

هيچ مسلماني نيست كه دچار مصيبت گردد مگـر آنكـه خداونـد گناهـانش را بريـزد،                  
  3.ريزد گونه كه برگ درخت مي همان
  : در روايت ديگري است كه ـ 8

رسد مگر آنكه خداوند آن را كفّاره گناهانش قـرار            هيچ مصيبتي به شخص مسلمان نمي     
  4.ري بدن او را بخراشددهد، حتي اگر خا مي

  : است كه رسول خدا فرمودهصحيح مسلم و صحيح بخاري در  ـ 9
تر از آن به او برسد مگر آنكه خداونـد            هيچ مسلماني نيست كه خراش خاري يا سخت       

  5.ريزد گونه كه درخت برگ خود را مي ريزد، همان با آن گناهانش را مي
  : فرمود�ول خدا  است كه رسمسند احمد و صحيح بخاري در  ـ 10

گونه رنج و سختي، درد و مرض، مصيبت و اندوه، آزار و آسـيب و حتـي خـراش                     هيچ
  6.رسد مگر آنكه خداوند آن را كفّاره گناهانش گرداند خاري به مسلماني نمي

                                                 
 .234 به نقل از ثواب االعمال ص 128-127 ص 82 بحار جلد - 1

 .كتاب التمحيص به نقل از 172 ص 6 جلد بحار - 2

 .المرضشدة :  بابكتاب المرضي 3-2 ص 3 جلد صحيح بخاري - 3

 .ما جاء في كفّارة المرض:  بابصحيح بخاري كتاب المرضي - 4

 و  الـصالة كتـاب البـرّ و       صـحيح مـسلم   شدة المرض،   :  باب كتاب المرضي  3 ص   3 جلد   صحيح بخاري  - 5

 .المومن فيما يصيبهثواب :  باباالدب

  .180 ص 3 ج مسند احمدما جاء في كفّارة المرض و :  بابكتاب المرضي 2 ص 3 جلد صحيح بخاري - 6
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  پاداش صبر و شكيبايي

رار گونه كه براي هر يك از اعمال انسان پاداش دنيوي و جزاي اُخروي ق               خداوند همان 
داده، همچنين براي صبر و شكيبائي انسان بر ناخوشـيها و مـصائب نيـز، جـزاي دنيـائي و                    

 روايـت كـرده كـه آن        � از رسـول اكـرم       �امـام علـي     . پاداش آخرتي مقرر داشته است    
  :حضرت فرمود

  . و صبرُ علَي الطّاعةِ، و صبرُ عند المعصيةصبرٌ عند المصيبة: اَلصبر ثَالثةٌ
خويشتن داري به هنگام مصيبت، استقامت و :  و شكيبائي سه گونه استصبر

  1.پايداري در اطاعت، شكيبيدن و بردباري در برابر معصيت
بني اسرائيل را به خاطر آنكه در زنـدگي دنيـا صـبر و    : خداوند در سوره اعراف فرموده  

  :استقامت نشان دادند، پاداش داده است
$ uΖøO u‘ ÷ρ r&uρ tΠ öθ s)ø9 $# š⎥⎪Ï%©! $# (#θ çΡ%x. šχθà�yè ôÒ tFó¡ç„ šXÍ�≈t±tΒ ÇÚ ö‘ F{$# $ yγt/ Ì�≈tótΒ uρ ©ÉL©9 $# 

$ uΖø. t�≈t/ $pκJÏù ( ôM £ϑs? uρ àM yϑÎ= x. š�În/ u‘ 4©o_ó¡ßsø9 $# 4’n?tã û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu�ó Î) $ yϑÎ/ (#ρ ç�y9 |¹ ( $tΡ ö� ¨Β yŠ uρ 

$ tΒ šχ%x. ßìuΖóÁ tƒ Üχöθ tãö�Ïù …çμ ãΒ öθ s% uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθä© Ì�÷è tƒ .    
هاي سرزميني را كه بركت داده بوديم، به آن قوم به ضعف  ها و مغرب مشرق

به ميراث داديم، و وعده نيك پروردگارت بر بني ] اسرائيلبني [= كشيده شد 
اسرائيل به خاطر صبر و استقامتي كه نشان دادند، تحقق يافت، و آنچه فرعون 

                                                 
 .مسكن الفُؤاد به نقل از 139 ص 82 جلد بحار - 1
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  1!افراشتند، درهم كوبيديم ساختند و مي و فرعونيان مي
  :فرمايد گانه صبر و شكيبائي مي و نيز، درباره پاداش انواع سه

Νä3̄Ρ  ـ 1 uθ è= ö7oΨ s9 uρ &™ ó©y´ Î/ z⎯ÏiΒ Å∃öθ sƒ ø: $# Æíθ àfø9 $#uρ <Èø)tΡ uρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ä§à�Ρ F{$#uρ 

ÏN≡t�yϑ̈W9 $#uρ 3 Ì� Ïe±o0uρ š⎥⎪Î�É9≈¢Á9 $# �  t⎦⎪Ï%©! $# !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β (#þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î) uρ 

Ïμ ø‹s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ �  y7 Í×̄≈s9 'ρ é& öΝÍκöJn= tæ ÔN≡uθ n= |¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×π yϑômu‘ uρ ( š�Í×̄≈s9 'ρé&uρ ãΝèδ 

tβρß‰ tG ôγßϑø9 $# .   
 همه شما را با چيزي از ترس و گرسنگي و كاهش در مالها و جانها و يقيناً

نانكه هر مصيبتي به ايشان  آ�!كنيم، و بشارت ده شكيبايان را ثمرات امتحان مي
 آنان، مشمول صلوات �!گرديم ما از خدائيم و به سوي او باز مي: رسيد گفتند

  2!و رحمت پروردگار خود هستند، آنان، همان هدايت يافتگانند
øŠ§{  ـ2 ©9 §�É9 ø9 $# βr& (#θ —9 uθ è? öΝä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î�ô³yϑø9 $# É>Ì� øóyϑø9 $#uρ £⎯Å3≈s9 uρ §�É9 ø9 $# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ 

«! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπx6 Í×̄≈n= yϑø9 $#uρ É=≈tG Å3ø9 $#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9 $#uρ ’tA#u™ uρ tΑ$yϑø9 $# 4’n?tã ⎯ÏμÎm6 ãm 

“Íρ sŒ 4† n1 ö� à)ø9 $# 4’yϑ≈tG uŠ ø9 $#uρ t⎦⎫Å3≈|¡yϑø9 $#uρ t⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# t⎦,Î# Í←!$¡¡9 $#uρ ’Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$# 

uΘ$s% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’tA#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# šχθèùθ ßϑø9 $#uρ öΝÏδÏ‰ôγyè Î/ #sŒ Î) (#ρ ß‰yγ≈tã ( t⎦⎪ Î�É9≈¢Á9 $#uρ ’Îû 

Ï™ !$ y™ù' t7ø9 $# Ï™ !#§�œØ9 $#uρ t⎦⎫Ïnuρ Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7 Í×̄≈s9 'ρé& t⎦⎪Ï%©! $# (#θ è% y‰ |¹ ( y7 Í×̄≈s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθà)−G ßϑø9 $# .     
اين نيست كه روي خود را به سوي مشرق و مغرب كنيد، بلكه ] تنها[نيكي 

نيكي و نيكوكردار آن است كه به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب و 
پيامبران، ايمان آورده و مال خود را، با آنكه دوستش دارد، به خويشاوندان و 

كند، و نماز را   انفاق ميماندگان و سائالن و بردگان، يتيمان و مسكينان و در راه
 به  ـ  هرگاه عهد بستند ـ پردازد، و نيز، آناني كه دارد، و زكات را مي برپا مي

ها و بيماريها و زمان جنگ صبر و  كنند، و در برابر محروميت عهد خود وفا مي

                                                 
 .137/ اعراف- 1

 .157-155/ بقره- 2
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 و ايشان همان  گويند اند كه راست مي دهند، اينان كساني استقامت نشان مي
  1!پرهيزكارانند

پرهيزكاران و هدايت يافتگـان و  : خالصة اين آيات كه از سوره بقره آورديم اين شد كه      
گانـه صـبر و شـكيبائي         اند كه كارهاي شايسته انجام داده و به انـواع سـه             نيكوكاران كساني 

  .اند آراسته
ها و مصاديق صبر بر طاعت و مصيبت، صبر و شكيبائي مؤمنان بر اذيت                از جمله نمونه  

كنند، چنانكه خداي  سخريه و ريشخندي است كه براي ايمانشان به خدا تحمل ميو آزار و 
  :متعال از آن خبر داده و فرموده

çμ…  ـ 1 ¯Ρ Î) tβ%x. ×,ƒ Ì� sù ô⎯ÏiΒ “ÏŠ$t6 Ïã šχθä9θ à)tƒ !$oΨ −/ u‘ $̈Ψ tΒ#u™ ö�Ï�øî$$ sù $ uΖ s9 $ uΖ÷Η xqö‘$#uρ |MΡ r&uρ 

ç�ö4 yz t⎦⎫ÏΗ ¿q≡§�9$# �   ÷Λèεθßϑè? õ‹ sƒ ªB$$ sù $‡ƒ Ì� ÷‚Å™ #©¨Lym öΝä. öθ |¡Σr& “ Ì�ø. ÏŒ Ο çFΖ ä. uρ öΝåκ÷]ÏiΒ 

šχθä3ys ôÒ s? �   ’ÎoΤÎ) ãΝßγçF÷ƒ t“ y_ tΠ öθ u‹ø9 $# $ yϑÎ/ (#ÿρ ç�y9 |¹ öΝßγ¯Ρ r& ãΝèδ tβρâ“ Í←!$ x�ø9 $# .    
ما ايمان آورديم، ما را بيامرز و بر ! پروردگارا: گفتند آري، گروهي از بندگانم مي

 و شما آنان را به باد مسخره �!رحم كنندگانيما رحم كن كه تو بهترين 
 من �خنديديد گرفتيد تا ياد مرا از خاطرتان زدودند، و شما همچنان به آنها مي

امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم، راستي را كه آنان 
  2!رستگارانند

!©%z⎯ƒÏ  ـ 2 $# ãΝßγ≈uΖ ÷& s?#u™ |=≈tG Å3ø9 $# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î# ö7s% Νèδ ⎯Ïμ Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ �  #sŒÎ) uρ 4‘ n=÷Fãƒ öΝÍκöJn= tã 

(#þθ ä9$s% $ ¨ΖtΒ#u™ ÿ⎯Ïμ Î/ çμ ¯Ρ Î) ‘,ysø9 $# ⎯ÏΒ !$ uΖÎn/ §‘ $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î# ö7s% t⎦⎫ÏϑÎ= ó¡ãΒ �  y7 Í×̄≈s9 'ρ é& 

tβöθ s? ÷σ ãƒ Νèδt�ô_ r& È⎦÷⎫s? §� ¨Β $yϑÎ/ (#ρç�y9 |¹ tβρâ™ u‘ ô‰ tƒ uρ ÏπuΖ |¡ysø9 $$ Î/ sπy∞ÍhŠ ¡¡9 $# $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ 

šχθà)Ï�Ψ ãƒ �   #sŒ Î) uρ (#θ ãè Ïϑy™ uθ øó̄=9 $# (#θ àÊ t� ôãr& çμ÷Ζ tã (#θ ä9$ s%uρ !$ uΖs9 $oΨ è=≈uΗùår& öΝä3s9 uρ 

ö/ ä3è=≈uΗ ùår& íΝ≈n= y™ öΝä3ø‹n= tæ Ÿω ©Èö tFö; tΡ t⎦⎫Î= Îγ≈pgø: $# .    

                                                 
 .177/ بقره- 1

 .111-109/ مؤمنون- 2
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 و �آورند ايم، به آن ايمان مي آنانكه پيش از قرآن، كتاب آسماني به آنها داده
اينها همه حق . به آن ايمان آورديم: گويند هنگامي كه بر آنان تالوت شود مي

 آنان به �ما پيش از اين هم مسلمان بوديم. است و از جانب پروردگار ماست
ها  دارند، و با نيكي ريافت ميخاطر شكيبائي و صبرشان، پاداش خود را دوبار د

 و هرگاه �كنند ايم انفاق مي شان داده كنند، و از آنچه روزي ها را دفع مي بدي
اعمال ما از آن : گويند گردانند و مي سخن لغو و بيهوده بشنوند از آن روي مي

  1!ماست و اعمال شما از آن خودتان، سالم بر شما، ما خواهان جاهالن نيستيم
  : در سوره رعد صابران و برپا دارندگان نماز را بشارت داده و فرموده خداوند ـ 3

t⎦⎪ Ï%©! $#uρ (#ρç�y9 |¹ u™ !$ tóÏG ö/ $# Ïμ ô_ uρ öΝÍκÍh5 u‘ (#θ ãΒ$ s%r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ à)x�Ρ r&uρ $ £ϑÏΒ öΝßγ≈uΖ ø%y— u‘ #u�Å  

Zπ u‹ÏΡ Ÿξ tãuρ šχρâ™ u‘ ô‰tƒ uρ Ïπ oΨ |¡pt ø: $$ Î/ sπ y∞ÍhŠ ¡¡9 $# y7 Í×̄≈s9 'ρé& öΝçλm; ©t< ø)ãã Í‘#¤$! $# �  àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã 

$ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ ⎯tΒ uρ yxn=|¹ ô⎯ÏΒ öΝÍκÉ″ !$t/#u™ öΝÎγÅ_≡uρ ø— r&uρ öΝÍκÉJ≈−ƒ Íh‘ èŒuρ ( èπ s3Í×̄≈n= yϑø9 $#uρ tβθè= äzô‰ tƒ ΝÍκöJ n= tã 

⎯ÏiΒ Èe≅ä. 5>$t/ �   íΝ≈n= y™ / ä3ø‹n= tæ $yϑÎ/ ÷Λän÷�y9 |¹ 4 zΝ÷è ÏΨ sù ©t<ø)ãã Í‘#¤$! $# .  
دارند، و از   خاطر پروردگارشان شكيبائي ورزيده، و نماز را برپا ميو آنان كه به
ايم، در نهان و آشكار، انفاق كرده و با حسنات سيئات را  شان داده آنچه روزي

  ـ هاي جاويدان كه  بهشت�:كنند؛ فرجام نيك آن سرا، ويژه آنان است دفع مي
گردند و  ايگزين مي در آنها ج ـ با پدران و همسران و فرزندان صالح خود

سالم بر شما كه صبوري :] و گويند [�فرشتگان از هر دري بر آنان وارد شده
  2!وه كه چه نيكوست فرجام آن سرا! كرديد

  شرح كلمات

در اينجا مـراد بناهـاي مـستحكمي اسـت كـه فرعونيـان در       . برند باال مي:  يعرِشُون ـ  1
  .ساختند امالك خود مي

 سختي "اء�بأس"سختي و ناخوشي و جنگ كه در اينجا، مراد از : اء�س اَلْبأس و الْبأ ـ  2
                                                 

 .55-52/ قصص- 1

 .24-22/ رعد- 2
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  . زمان جنگ است"بأس"و ناخوشي و مراد از 
  .رانند كنند، از خود مي دفع مي: يدفَعون:  يدرؤن ـ 3

  پاداش صابران در روايات

  : فرموده�رسول خدا :  روايت كرده كه فرموده�در بحار با سند خود از امام صادق 
هاي اعمال گشوده و ترازوهـاي سـنجش برقـرار گـردد، بـراي بـال                  هنگامي كه پرونده  

و ايـن آيـه را تـالوت    ! ديدگان صابر، نه ترازوي سنجش نهند و نه پرونـده عمـل گـشايند           

yϑ̄Ρ$: (فرمود Î) ’ ®ûuθãƒ tβρ ç�É9≈ ¢Á9$# Νèδt� ô_ r& Î�ö
tóÎ/ 5>$ |¡Ïm (      حـساب    صابران پاداش خـود را بـي
  1!ددارن دريافت مي

  : روايت كرده كه فرمود�و باز در بحار با سند خود از امام زين العابدين 
كجاينـد  : زند  اي فرياد مي    هنگاميكه خداوند همه اولين و آخرين را گرد آورد، جارزننده         

خيزنـد، فرشـتگان    افرادي سرافراز به پا مي: فرمود! حساب وارد بهشت شوند؟     صابران تا بي  
! بـه سـوي بهـشت     : گوينـد   رويد؟ مي   اي فرزندان آدم به كجا مي     : ندگوي  نزد آنان رفته و مي    

: گوينـد  مگـر شـما كـه هـستيد؟ مـي     : گويند  آري، مي : گويند  پيش از حساب؟ مي   : گويند  مي
در طاعت خدا اسـتقامت كـرديم و از         : گويند  صبر شما چگونه بوده؟ مي    : گويند  مي! صابران

جلّ ما را ميرانيد و روحمـان را دريافـت          داري نموديم تا خداي عزّ و         معصيت او خويشتن    
ايد كه گفتيد، وارد بهشت شـويد كـه پـاداش عمـل           شما همانگونه : گويند  فرشتگان مي . كرد

  2!كنندگان بسيار نيكوست
 آورده است كـه     � با سند خود از امام باقر        ثواب االعمال در  هللا و نيز، صدوق رحمه ا    

  :فرموده
ه براي خدا صبوري كـرده و دوسـتدار آل محمـد            هر كس نابينا از دنيا رود، در حالي ك        

  3.حساب به مالقات خدا نائل گردد  باشد، بي|
���  

                                                 
 .10/، و زمر145 ص 82 جلد اربح - 1

 .138 ص 82 جلد بحار - 2

 .234 و 61، ص ثواب االعمال - 3
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هـا دريافـت      هاست كه انسان براي عمل يا صبر بـر ناخوشـي            هائي از پاداش    اينها نمونه 
 چگونگي به ارث ماندن نتايج اعمـال را بررسـي    ـ   به ياري خدا ـ  در بحث آينده. دارد مي
  .نمائيم مي
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  پاداش عمل، ميراث نسلها

هـاي بعـدي نيـز، بـاقي      خداوند سبحان خبر داده كه پاداش و نتيجه عمـل بـراي نـسل            
  :فرمايد  مي چنانكه در سوره نساء. ماند مي

|·÷‚ u‹ø9 uρ š⎥⎪Ï%©! $# öθ s9 (#θ ä. t� s? ô⎯ÏΒ óΟ ÎγÏ�ù= yz Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $ ¸�≈yèÅÊ (#θ èù%s{ öΝÎγøŠ n= tæ (#θ à)−G u‹ù= sù ©! $# 

(#θ ä9θ à)u‹ø9 uρ Zωöθ s% #́‰ƒ Ï‰y™ �  ¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©! $# tβθè= à2ù' tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’yϑ≈tG uŠ ø9 $# $ ¸ϑù= àß $ yϑ̄Ρ Î) 

tβθè=à2 ù' tƒ ’Îû öΝÎγÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ ( šχöθ n= óÁ u‹y™uρ #Z��Ïè y™ .  
كساني كه اگر فرزندان صغير و ناتواني از خود بر جاي گذارند از آينده آنان 

 �خدا بپرهيزند و سخني سنجيده و استوار گويندبيمناكند، بايد بترسند و از 
خورند، تنها در اندرون خود آتش  آنانكه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مي

  .شوند هاي آتش بريان مي خورند و بزودي در شعله مي
  :فرمايد در سوره كهف مي

$ s)n= sÜΡ$$sù #©̈Lym !#sŒÎ) !$ u‹s? r& Ÿ≅÷δr& >πtƒ ö� s% !$yϑyè ôÜtG ó™$# $ yγn=÷δr& (#öθ t/ r' sù βr& $ yϑèδθà�Íh‹ŸÒ ãƒ #y‰ y ùθ sù 

$ pκ�Ïù #Y‘#y‰ É` ß‰ƒ Ì�ãƒ βr& �Ùs)Ζ tƒ …çμ tΒ$s% r' sù ( tΑ$s% öθ s9 |M ø⁄Ï© |N õ‹y‚ −G s9 Ïμ ø‹n= tã #\� ô_r& � ... 

� $̈Β r&uρ â‘#y‰ Ågø: $# tβ%s3sù È⎦÷⎫yϑ≈n= äóÏ9 È⎦÷⎫ yϑŠ ÏK tƒ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# šχ%x. uρ …çμ tFøt rB Ö”∴x. $ yϑßγ©9 tβ%x. uρ 

$ yϑèδθç/ r& $[s Î=≈|¹ yŠ#u‘ r' sù y7 •/ u‘ βr& !$ tóè= ö7tƒ $ yϑèδ£‰ä© r& %y Ì̀�÷‚ tG ó¡tƒ uρ $ yϑèδu”∴x. Zπyϑôm u‘ ⎯ÏiΒ 

y7 Îi/ ¢‘ 4 ...  
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اي رسيدند و از آنان  به راه خود ادامه دادند تا به مردم قريه] خضر و موسي[
خواستند كه به ايشان غذا دهند؛ ولي آنان از مهمان كردنشان خودداري نمودند؛ 

. آن را برپا داشت] خضر[خواست فروريزد،  در آنجا ديواري يافتند كه مي
 اما آن ديوار، � ...�!يخواستي در برابر اين كار مزدي بگير مي: موسي گفت

از آنِ دو نوجوان يتيم در آن شهر بود؛ و زير آن، گنجي بود متعلق به آن دو؛ و 
خواست آنان به حد بلوغ برسند و  پدرشان مرد صالحي بود؛ و پروردگار تو مي

  ...1گنجشان را استخراج نمايند؛ اين رحمتي از پروردگارت بود

  شرح كلمات

ديد يعني سخن درست و استوار كـه موافـق عـدل و شـرع     درست، قول س:  سديد ـ  1
  .باشد
  .آتش برافراخته سركش كه مراد از آن جهنم است:  سعير ـ 2
  .فروريزد، يعني آن ديوار در حال فروريختن و انهدام بود:  ينْقض ـ 3
  .برسنديعني به سن رشد و توانمندي ) يبلُغا اَشُدهما(قوت و توانشان، و :  اَشُدهما ـ 4

  آثار عمل بعد از مرگ

آثار برخي از اعمال پس از مرگ انسان نيز، باقي مانده و سود و زيـان آن بـه صـاحب                     
  : آورده است كه فرمود�صدوق در كتاب خصال از امام صادق . گردد عمل برمي

انسان پس از مرگ هيچگونه ثواب و پاداشي به دنبال خود ندارد مگر پـاداش سـه كـار        
اي  اي كه در حال حيات به راه انداخته باشد، مانند موقوفه  صدقه جاريه، صدقه ـ  1: نيك را

 سـنّت   ـ  2. يابـد  كه ارث برده نشود، اين جريان، پس از مرگ او تا روز قيامـت ادامـه مـي   
  .هدايت و راهنمائي كه خود به آن عمل كرده و پس از او مورد عمل ديگران قرار گيرد

  2.راي او آمرزش بخواهداي كه ب  فرزند شايسته ـ 3

                                                 
 .82-77/ كهف- 1

 .153 ص 1 ج خصال صدوق - 2
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  : فرموده�شرح اين حديث در روايت ديگري چنين است كه امام 
اي   فرزنـد شايـسته   ـ  1: برد شش چيز است كه مؤمن پس از مرگ خود از آنها سود مي

 4 چاه آبي كه حفر كند  ـ  3 كتاب و قرآني كه خوانده شود  ـ  2كه برايش آمرزش بخواهد 
اي كـه    سنت پسنديده ـ  6يان آبي كه براي صدقه وقف نمايد  جر ـ  5 درختي كه بكارد ـ 

  1.پس از وي به كار آيد
���  

تا اينجا، آثار عمل در دنيا و آخرت و به ارث ماندن آن را بيان داشتيم، از جمله آثـار و                     
 است كه پروردگار عالميان آن را به برخي از بندگان خود            "حق شفاعت "نتايج اعمال نيك    

  .نمائيم  آن را بررسي مي ـ  به ياري خدا ـ ا در بحث آيندهكند و م عطا مي

                                                 
 .323 ص 1 ج خصال صدوق - 1
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  شايستگي شفاعت، پاداش برخي اعمال

   تعريف شفاعت ـ الف

شفاعت در زبان عرب به معناي ضميمه كـردن دو چيـز هماننـد و درخواسـت عفـو و                  
با بخشش براي گناهكار است؛ شفيع و شافع كسي است كه براي ياري رساندن به گناهكار                

  .كند او همراه شده و در حق وي شفاعت مي

   شفاعت در قرآن ـ ب

  :فرمايد خداي متعال در سوره طه مي
tΠ öθ tƒ ã‡ x�Ζ ãƒ ’Îû Í‘θ 	Á9 $# 4 ...� ... 7‹ Í×tΒ öθ tƒ �ω ßìx�Ζ s? èπ yè≈x�¤±9 $# �ωÎ) ô⎯tΒ tβÏŒ r& ã& s! ß⎯≈oΗ ÷q§�9$# 

z©ÅÌ u‘ uρ …çμ s9 Zωöθ s% .  
در آن روز شفاعت هيچ كس سودي ..  .�...روزي كه در صور دميده شود

نبخشد مگر كسي كه خداي رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضي 
  1.است

  :فرمايد و در سوره مريم مي
�ω tβθä3Î=ôϑtƒ sπyè≈x�¤±9 $# �ωÎ) Ç⎯tΒ x‹ sƒ ªB$# y‰ΖÏã Ç⎯≈uΗ ÷q§�9 $# #Y‰ôγtã .  

                                                 
 .109 و 102/ طه- 1
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عهد و پيماني آنان هرگز حق شفاعت ندارند، مگر كسي كه نزد خداي رحمان 
  1.دارد

  :و در سوره اسراء فرموده
... #©|¤ tã βr& y7 sWyè ö7tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑøt ¤Χ .  

] مقام شفاعت[= اميد است پروردگارت تو را به مقامي درخور ستايش ... 
  2.برانگيزد

  :و در سوره انبيا فرموده
 ...ω šχθãè x�ô±o„ �ωÎ) Ç⎯yϑÏ9 4©|Ó s? ö‘ $# Νèδuρ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏG uŠ ô±yz tβθà)Ï�ô±ãΒ.   
جز براي كسي كه خدا راضي است شفاعت ] بندگان شايسته[= آنان ... 
  3.آنان از ترس خدا بيمناكند. كنند نمي

  :فرمايد و در سوره اعراف مي
š⎥⎪Ï%©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB$# öΝßγuΖƒ ÏŠ #Yθ ôγs9 $Y7Ïè s9uρ ãΝßγø? §� xîuρ äο 4θ u‹ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# 4 tΠ öθ u‹ø9 $$ sù óΟ ßγ8 |¡⊥tΡ 

$ yϑŸ2 (#θ Ý¡nΣ u™ !$s)Ï9 óΟ ÎγÏΒ öθ tƒ #x‹≈yδ ...�  ...�... tΠöθ tƒ ’ÎA ù' tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθà)tƒ š⎥⎪Ï%©! $# 

çνθ Ý¡nΣ ⎯ÏΒ ã≅ö7s% ô‰ s% ôNu™ !%y` ã≅ß™â‘ $uΖ În/ u‘ Èd,ysø9 $$ Î/ ≅yγsù $ uΖ©9 ⎯ÏΒ u™ !$ yèx�ä© (#θ ãè x�ô±uŠ sù !$uΖ s9 ...  
فتند؛ و زندگاني دنيا مغرورشان آنان كه دين خود را بيهودگي و بازيچه گر

گونه كه ديدار اين روزشان  كنيم، همان فراموششان مي] قيامت[= ساخت؛ امروز 
روزي كه حقيقت امر فرارسد، كساني كه در ... � ...�...را فراموش كردند

راستي را كه رسوالن پروردگار ما : گويند گذشته آن را فراموش كرده بودند مي
  4شفيعاني براي ما وجود دارد كه شفاعتمان كنند؟حق را آوردند؛ آيا 

                                                 
 .87/ مريم- 1

 .79/ اسراء- 2

 .28/ انبيا- 3

 .53-51/ اعراف- 4
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  تفسير آيات

روزي كه در صور دميده شود شفاعت هيچ كس كارساز نيست مگـر شـفاعت بنـدگان                 
  .شان داده و از گفتار راضي است صالح خدا كه اجازه

 رحمان عهد و پيمـاني      يو نيز، هيچكس مالك شفاعت نيست مگر كساني كه نزد خدا          
  .يا و اوصيا و بندگان شايسته خدا كه با ايشاننددارند، يعني انب

 وعـده داده اسـت، و       �شفاعت، همان مقام محمودي است كه خداوند به خـاتم انبيـا             
كنند كه خداوند از شفاعت براي آنان راضي باشـد؛ و در               تنها از كساني شفاعت مي     �انبيا

ه در حاليكـه هـيچ      همين روز است كه مغروران و كساني كـه زنـدگاني دنيـا فريبـشان داد               
  آيا براي ما شفيعاني هست كه شفاعتمان كند؟: گويند اي ندارند، مي كننده شفاعت

   شفاعت در روايات ـ ج

 از قـول  � آورده است كه امـام رضـا     �در بحار به نقل از كتاب عيون اخبار الرضا          
ول رسـ :  روايت كرده كـه فرمـود      � و او از پدرش تا امير المؤمنين         �پدرش امام كاظم    

  : فرموده�خدا 
 حوضي و منْ لَم اهللاُ فَال اَورده  ـ اَلْكَوثَر:  اَلْحوض ـ منْ لَم يؤمنْ بِحوضي

  ...اعتي� شَفاهللاُالَه �اعتي فَال اَن�يؤمنْ بِشَف
وض من وارد ح خداوند او را بر  ـ   حوض كوثر ـ  هر كس به حوض من ايمان نياورد

  ... شفاعت من ايمان نياورد، خداوند شفاعت مرا به او نرساندنسازد، و هر كس به
پـس معنـاي   ! �اي فرزند رسول خدا  : پرسد   مي �راوي در پايان روايت از امام رضا        

ãŸω": فرمايـد   فرموده خداي عزّ و جـل چيـست كـه مـي            uρ šχθ ãèx�ô±o„ �ω Î) Ç⎯yϑÏ9 4© |Ós? ö‘$# " 
: معنـاي آيـه ايـن اسـت كـه     : فرمود. تكنند مگر براي كسي كه خدا راضي اس         شفاعت نمي 
  1.كنند مگر براي كسي كه خداوند دينش را پسنديده است شفاعت نمي

  : فرموده|در مسند احمد آورده است كه رسول خدا 

                                                 
 .28/، و انبيا34 ص 8 ج بحار - 1
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ي         القـ ـومبد يلْعو القُرآنُ يشفعانِ ل ي     ٰاَلصيامقـولُ الـصـة، يام�تُـه الطَّـع     : امنَعم بر و  �اَي ام
  .ان�فَيشْفَع: الَ�منَعتُه النَّوم بِاللَّيلِ فَشَفِّعني فيه، ق:  فيه، و يقُولُ الْقُرْآن1النَّهارِ فَشَفِّعنيالشَّهوات بِ

من ! پروردگارا: كنند، روزه گويد    روزه و قرآن در روز قيامت براي بنده خدا شفاعت مي          
و قـرآن   . فيع او گـردان   او را در طول روز از همه غذاها و شهوات بازداشتم، حال، مـرا شـ               

و بدينگونه او را : فرمود. من او را از خواب شب بازداشتم، كنون مرا شفيع او قرار ده          : گويد
  2.كنند شفاعت مي

  : فرموده است|رسول خدا :  است كه فرمود�در روايت ديگري از امام علي 
  .اءٰاء ثُم الشُّهدٰاء ثُم العلَمٰنْبِياَلْاَ:  عزَّ و جلَّ فَيشفَّعوناهللاِثَالثَةٌ يشْفَعونَ الَي 

اند كه نزد خداي عزّ و جلّ شفاعت كرده و شفاعتشان پذيرفته  سه گروه
  3.انبيا و علما و شهدا: شود مي

  : فرمود�در سنن ابن ماجه آورده است كه رسول خدا 
  . الشُّهداءاء ثُم العلماء ثُمٰاَالنْبي: يشْفَع يوم الْقيامةِ ثَالثَةٌ

  4.انبيا و علما و شهدا: كنند سه گروه در روز قيامت شفاعت مي
 در روز قيامت حـديثي آورده       � درباره شفاعت رسول خدا      �در بحار از امام صادق      

  :كه در آخر آن آمده است
ارفَع : و جلَّعزَّ هللا فَيقُولُ اهللا اء اٰاشٰاجِداً فَيمكُث مٰ يومئذ يخرُّ س�هللا انَّ رسولَ ا... 

اماً ٰ اَنْ يبعثَك ربك مقٰعسي": ٰاليٰلك قَولُه تَعٰو ذ. رأسك و اشْفَع تُشَفَّع، وسلْ تُعطَ
  ."محموداً

افتد و تا هنگامي كه خدا بخواهد   در آن روز به سجده مي�رسول خدا ... 
 سر خود را بردار و :فرمايد كند، پس از آن خداي عزّ و جلّ مي درنگ مي

ات عطا  شفاعت كن تا شفاعتت پذيرفته گردد، و درخواست كن تا خواسته

                                                 
 . آمده كه اشتباه است"فيشفعني"در متن كتاب  - 1

 .174 ص 2 ج مسند احمد - 2

 .34 ص 8 ج بحار - 3

 .4313 باب ذكر شفاعت حديث سنن ابن ماجه - 4
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اميد است پروردگارت : و اين همان سخن خداي متعال است كه فرموده. شود
  1.تو را به مقامي درخورِ ستايش برانگيزد

، آمـده    و ديگران با عبـاراتي متفـاوت نيـز         تفسير ابن كثير و طبري    مشروح اين خبر در     
  2.است

  : فرمود� روايت كرده كه رسول خدا �ترمذي از امام صادق 
  .شَفاعتي لاَهلِ الكَبائرِ منْ اُمتي

  3.باشد شفاعت من براي صاحبان كبائر از امتم مي

  نتيجة بحث

شـود كـه، شـفاعت در روز     از مجموع آيات و احاديث وارد درباره شفاعت دانسته مـي         
نه بخواهد نيست؛ بلكه شفاعت برابر با مـشيت خـداي حكـيم،             قيامت براي هر كس هرگو    

پاداش اعمالي است كه خداوند آنها را اسباب شفاعت قرار داده اسـت؛ ماننـد اينكـه، بنـده                   
اش از صميم  مسلماني در واجبي از واجباتش كوتاهي كرده و در مقابل آن در زندگي دنيائي

 بوده، و آنان را از آن رو كه اوليـاي  سالمعليهم ال و اهل بيت او �هللا قلب دوستدار رسول ا  
اند دوست داشته است؛ يا آنكه عالمي را بدان سبب كه عالمِ اسالمي بوده گرامـي                  خدا بوده 

خداوند نيـز او    . داشته، يا به مؤمن صالحي كه بعدها به شهادت رسيده نيكوئي نموده است            
اش در  هد كه تقصير و كوتـاهي د اش پاداشي مي را به خاطر آن حب قلبي و اين اقدام علمي 

  .آن واجب را جبران نمايد
در نقطه مقابل نيز، آثار اعمال زشت و گناهان است كه پـاداش اعمـال نيـك را تبـاه و                     

  .نمائيم  آن را بررسي مي ـ  به ياري خدا ـ كند و ما در بحث آينده نابود مي

                                                 
 .79/، و اسراء36 ص 8 ج بحار - 1

سـنن   و   102 ص   3 كتاب تفـسير ج      صحيح بخاري  و   ابن كثير  و   قرطبي و   تفسير طبري  به تفسير آيه در      - 2
 . مراجعه شود267 ص 9 ج سنن ترمذيو ) 4312( حديث هابن ماج

 .»صفة يوم القيامة«  كتاب سنن ترمذي - 3
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  تباهيِ پاداش، كيفرِ برخي اعمال

  تباهي عمل تعريف حبط و  ـ الف

نتيجه اعمال آدمـي در آخـرت بـه    . حبط عمل و كار، بطالن و تباه شدن نتيجه آن است       
  :گردد داليل زير تباه مي

   اينكه به خدا و روز قيامت ايمـان نيـاورد يـا مـشرك باشـد و بـا خـدا و رسـول          ـ  1
  .بستيزد
گونـه   نيز همـان  اينكه عمل را به قصد نفع دنيائي انجام داده باشد كه پاداش آن را  ـ  2

  .كند كه خواسته در دنيا دريافت مي
  ...تقوا باشد و آداب اسالمي را سبك بشمارد و ريا كند و  اينكه بي ـ 3

   حبط عمل در قرآن كريم ـ ب

خداي سبحان در قرآن كريم چگونگي حـبط و تبـاهي اعمـال نيـك آدميـان را، از هـر             
اشته و در سوره اعراف درباره كافران به صنف و گروهي كه باشند، همراه با داليل آن بيان د

  :فرمايد آيات خدا و قيامت مي
š⎥⎪Ï%©! $#uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $uΖ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ Ï™ !$s)Ï9 uρ Íο t�Åz Fψ$# ôM sÜÎ6 ym öΝßγè=≈yϑôãr& 4 ö≅yδ šχ÷ρt“ øgä† �ωÎ) $ tΒ 

(#θ çΡ%x. šχθè= yϑ÷è tƒ .  
. گردد باه ميكنند، اعمالشان ت آنان كه آيات خدا و ديدار قيامت را تكذيب مي
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  1!شوند؟ كردند پاداش داده مي آيا جز آنچه عمل مي
  :فرمايد در سوره توبه درباره مشركان مي

$ tΒ tβ%x. t⎦⎫ Ï. Î�ô³ßϑù= Ï9 βr& (#ρ ã�ßϑ÷è tƒ y‰Éf≈|¡tΒ «! $# z⎯ƒÏ‰ Îγ≈x© #’n?tã ΝÎγÅ¡à�Ρ r& Ì�ø�ä3ø9 $$ Î/ 4 
y7 Í×̄≈s9 'ρé& ôM sÜÎ7ym óΟ ßγè=≈yϑôãr& ’Îûuρ Í‘$̈Ζ9 $# öΝèδ šχρà$Î#≈yz � $ yϑ̄Ρ Î) ã�ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈|¡tΒ «! $# 

ô⎯tΒ š∅tΒ#u™ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# tΠ$ s%r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ’tA#u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# óΟ s9uρ |·øƒ s† �ωÎ) ©! $# 

( #† |¤ yè sù y7 Í×̄≈s9 'ρ é& βr& (#θ çΡθ ä3tƒ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï‰tFôγßϑø9 $# .     
نند در حالي كه به كفر خويش مشركان را نشايد كه مساجد خدا را آباد ك

 �.اين گروه اعمالشان تباه گرديده و در آتش دوزخ جاودانند! دهند گواهي مي
كند كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و  مساجد خدا را تنها آن كسي آباد مي

اميد است اين گروه از . نماز را برپا دارد و زكات را بپردازد و جز از خدا نترسد
  2.ن باشنديافتگا راه

  :فرمايد ها مي در سوره بقره درباره مرتدين و از دين برگشته
... ⎯tΒ uρ ÷ŠÏ‰ s? ö� tƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯ÏμÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑuŠ sù uθ èδuρ Ö� Ïù%Ÿ2 y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù ôM sÜÎ7ym óΟ ßγè=≈yϑôãr& 

’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο t� ÅzFψ$#uρ ( y7 Í×̄≈s9 'ρé&uρ Ü=≈ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝèδ $yγŠ Ïù šχρà$Î#≈yz .  
چنين كساني همه . هر كس از شما كه از دينش برگردد و در حال كفر بميرد... 

اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند 
  3.بود

  :فرمايد  مي�جويان با رسول خدا   درباره كافران و ستيزه�در سوره محمد 
¨βÎ) z⎯ƒÏ%©! $# (#ρ ã� x�x. (#ρ ‘‰|¹ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «! $# (#θ —% !$x© uρ tΑθß™§�9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t⎦̈⎫ t7s? ãΝßγs9 

3“y‰ çλù; $# ⎯s9 (#ρ •�ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹x© äÝ Î6 ósãŠ y™uρ óΟ ßγn=≈yϑôãr& �   $ pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& 

                                                 
 .147/ اعراف- 1

 .18 و 17/ توبه- 2

 .217/ بقره- 3
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©! $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9$# Ÿωuρ (#þθ è=ÏÜö7è? ö/ ä3n=≈uΗ ùår& .  
را از راه خدا بازداشتند و بعد از آنكه راه ] مردمان[ر شدند و آنان كه كاف

جوئي كردند، هرگز  با رسول خدا ستيزه] باز هم[هدايت برايشان روشن شد 
بزودي اعمالشان را تباه و نابود ] بلكه خداوند[رسانند  زياني به خدا نمي

ت كنيد اطاعت كنيد خدا را و اطاع! ايد  اي كساني كه ايمان آورده�كند مي
  !رسول خدا را و اعمال خود را تباه نسازيد

گيـرد بلكـه     تنها دامن كافران را نمي ـ  آيد  چنانكه گذشت و مي ـ حبط و تباهي اعمال
  :فرمايد گردد، خداوند در سوره حجرات مي مسلمانان را نيز شامل مي

$ pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#þθ ãè sùö� s? öΝä3s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc©É<̈Ψ9 $# Ÿωuρ (#ρã� yγøgrB …çμ s9 ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ 

Ì�ôγyf x. öΝà6 ÅÒ ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 βr& xÝ t7øt rB öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβρâ� ßêô±s? .  
صداي خود را فراتر از صداي پيامبر نكنيد، و با ! ايد اي كساني كه ايمان آورده

 سخن مگوئيد كه  ـ گوئيد خن ميگونه كه با يكديگر س  بدان ـ او به آواز بلند
  !اعمالتان تباه گردد و شما ندانيد

  :فرمايد در سوره بقره مي
$ yγ•ƒ r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈s% y‰ |¹ Çd⎯yϑø9 $$Î/ 3“sŒ F{$#uρ “É‹ ©9 $%x. ß,Ï�Ψ ãƒ …ã& s!$ tΒ 

u™ !$ s& Í‘ Ä¨$̈Ζ9$# uρ ...  
هاي خود را با منّت و آزار   و بخشودهصدقات! ايد اي كساني كه ايمان آورده

تباه و باطل مسازيد، همانند كسي كه مال خود را براي ريا و خودنمائي انفاق 
  ...كند و مي

   حبط عمل در روايات ـ ج

در روايات اسالمي به بسياري از داليل و اسباب حبط اعمال اشاره شـده اسـت كـه در                 
  :آوريم هائي از آنها را مي زير نمونه
 روايتـي آورده كـه آن حـضرت       � از رسول خـدا      كتاب ثواب االعمال  صدوق در   شيخ  

  :فرموده
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  .كند  خداوند براي او در بهشت درختي را غرس مي"هللاسبحان ا": هر كس بگويد
  .كارد  خداوند براي او در بهشت درختي را مي"الحمد هللا": هر كس بگويد

  .نشاند بهشت درختي را مي خداوند براي او در "هللا ال اله اال ا": و هر كس بگويد
  . خداوند براي او در بهشت درختي را برآورد"اكبرهللا  ا": و هر كس بگويد

! بنابراين، درختان ما در بهشت بسيار اسـت       ! اي رسول خدا  : يكي از مردان قريش گفت    
آري، ولي بر حذر باشيد كه آتشي بر آنها نفرستيد تا همه را بـسوزاند، زيـرا خـداي              : فرمود

ــد  مــيعــزّ و جــلّ ≈¯'pκš‰r$": فرماي tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™§�9$# Ÿω uρ (#þθè= ÏÜö7 è? 

ö/ ä3 n=≈ uΗùår& "     اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول خـدا را           ! ايد   اي كساني كه ايمان آورده
      1!باطل نكنيد] با نافرماني[و اعمال خود را 

  :اند كه فرموده  آورده|ر آن از رسول خدا در صحيح مسلم و غي
انَّ فَرَطَكُم علَي الْحوض، منْ ورد شَرِب، و منْ شَرِب لَم يظْمأ بعد، و لَيرِدنَّ 

  .الُ بيني و بينَهم�علَي اَقْوام اَعرفُهم و يعرِفُوني ثُم يح
نوشد و هر كه   هر كس رسيد ميبه سوي من بر حوض كوثر سبقت جوئيد كه
شوند كه آنان  هائي بر من وارد مي نوشيد بعد از آن تشنه نگردد، در آنجا گروه

  !افتد شناسند سپس ميان من و آنان جدائي مي را شناخته و آنان نيز مرا مي
  :در روايت ديگري است كه فرموده
ا رأيتُهم اخْتَلَجوا دوني، � اذ�تّياحبني ح�الٌ ممنْ ص�لَيردنَّ علَي اْلحوض رِج

  .ا اَحدثُوا بعدك�انَّك ال تَدري م: النَّ لي�ابي، فَيق�ابي اَصح�فَلَاَقُولَنَّ اَي رب اَصح
بينم از من  آيند، ولي تا آنان را مي مرداني از اصحابم بر حوض كوثر نزد من مي

به من گفته ! يارانم! يارانم! خداي من: مگوي مي] با شتاب[كنند، من  جداشان مي
  2!تو نميداني اينان بعد از تو چه كردند: شود مي

  : آمده است|در حديث ديگري از رسول خدا 
ا ٰي! ادرٰا غٰي! اجِرٰا فٰي! افرٰا كٰي: اءٰامةِ بِأربعةِ اَسمٰ بِه يوم الْقيٰالْمرائي يدعيانَّ 

                                                 
 .33 آيه �، و سورة محمد 32 ص ثواب االعمال - 1

 .40 و 32 و 28 و 27 و 26، حديث الفضائل، كتاب صحيح مسلم - 2
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 ال خَالقَ لَك الْيوم، فَالْتَمس اََجرَك ممنْ كُنْت  ك و بطَلَ اَجرُك وحبطَ عملُ! اسرٰخ
لُ لَهمتَع.  

اي ! اي كافر: گويند زنند مي روز قيامت شخص رياكار را با چهار نام صدا مي
اي  كردارت تباه و پاداشت باطل گرديد، امروز بهره!  زيانكاريا! اي مكّار! فاجر

  1!كردي كنون پاداش خود را از كسي درخواست كن كه برايش كار مينداري، ا

  خالصه بحث

  ـ  در بحث آينـده .  به انسان را بيان داشتيم"رب العالمين"هائي از پاداش  تا اينجا، نمونه
  .داريم  شركت جن و انس در پاداش و كيفر الهي را بيان مي ـ به ياري خدا

                                                 
 .346 به نقل از أمالي صدوق ص 295 ص 72 ج بحار - 1
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  نند انسانندجنّيان در پاداش و كيفر هما

 آورديم كه خداوند همه فرشتگان را فرمـان داد تـا بـراي آدم               �در بحث خلقت آدم     
سجده كنند، آنان همه سجده كردند جز ابليس كه از جنيان بـود، خـداي سـبحان نيـز او را              

آوريم بيـان خداونـد از    آنچه در اينجا مي. كيفري درخور داده و از درگاه خود بيرونش راند   
  .اش در روز قيامت خواهد بود و همزادان جنيسرانجام او 

  :فرمايد  خداوند در سوره انعام مي ـ 1
tΠ öθ tƒ uρ óΟ èδç�à³øt s† $ YèŠ ÏΗ sd u�|³÷è yϑ≈tƒ Çd⎯Ågø: $# Ï‰ s% Ο è? ÷�sYõ3tG ó™$# z⎯ÏiΒ Ä§Ρ M}$# ( ...   u�|³÷è yϑ≈tƒ Çd⎯Ågø: $# 

Ä§Ρ M}$#uρ óΟ s9 r& öΝä3Ï? ù' tƒ ×≅ß™â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ�Á à)tƒ öΝà6 ø‹n= tæ ©ÉL≈tƒ#u™ ö/ ä3tΡρ â‘É‹Ψ ãƒ uρ u™ !$s)Ï9 

öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈yδ 4 (#θ ä9$s% $ tΡ ô‰ Íκy− #’n?tã $ uΖÅ¡à�Ρ r& ( ÞΟ ßγø? §� sïuρ äο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# (#ρ ß‰Íκy− uρ #’n?tã 

öΝÍκÅ¦à�Ρ r& óΟ ßγ¯Ρ r& (#θ çΡ%x. š⎥⎪Ì� Ï�≈Ÿ2.      
! ماعت جنياناي ج:] گويد مي[روزي كه خداوند همه آنان را گرد هم آورد 

آيا رسوالني از ! اي گروه جن و انس... شما بسياري از انسانها را گمراه ساختيد
كردند و شما را از ديدار  خود شما به سويتان نيامدند كه آيات مرا بازگو مي

! دهيم ما بر ضد خودمان گواهي مي: گويند آنان مي! دادند؟ چنين روزي بيم مي
  1.فت و به زيان خود گواهي دهند كه كافر بودندزندگي دنيا آنان را فري] آري[

  :فرمايد در سوره جن از زبان خود جنيان براي قوم خويش مي ـ 2

                                                 
 .130 و 128/ انعام- 1
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$̄Ρ r&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ßϑø9 $# $̈Ζ ÏΒ uρ tβθäÜÅ¡≈s)ø9 $# ( ô⎯yϑsù zΝn= ó™r& y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù (#÷ρ §�pt rB #Y‰ x© u‘ �  $ ¨Β r&uρ 

tβθäÜÅ¡≈s)ø9$# (#θ çΡ%s3sù zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 $Y7sÜym .     
و هر كس اسالم آورد . گروهي از ما مسلمان و گروهي ستمگرند:] آنان گفتند[

  1! اما ستمگران هيزم و آتشگيره دوزخند�راه رشد و هدايت را برگزيده است
  :فرمايد  در سوره اعراف مي ـ 3

tΑ$ s% (#θ è=äz ÷Š$# þ’Îû 5Ο tΒ é& ô‰ s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Νà6 Î= ö6 s% z⎯ÏiΒ Çd⎯Éfø9 $# Ä§ΡM}$#uρ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# ( $yϑ̄= ä. 

ôM n= yzyŠ ×π ¨Β é& ôM uΖ yè ©9 $pκtJ ÷zé& ( #©̈Lym #sŒ Î) (#θ à2 u‘#̈Š$# $ pκ�Ïù $YèŠÏΗ sd ôM s9$s% óΟßγ1 t� ÷zé& öΝßγ9s9ρ T{ 

$ oΨ −/ u‘ Ï™ Iωàσ ¯≈yδ $tΡθ �= |Ê r& öΝÍκÌE$t↔ sù $ \/#x‹ tã $Z�÷è ÅÊ z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ( tΑ$s% 9e≅ä3Ï9 ×# ÷èÅÊ ⎯Å3≈s9 uρ �ω 

tβθßϑn=÷è s? �   ôM s9$ s%uρ óΟ ßγ9s9ρé& óΟ ßγ1 t� ÷zT{ $yϑsù šχ%x. ö/ ä3s9 $ uΖøŠ n= tã ⎯ÏΒ 9≅ôÒ sù (#θ è%ρ ä‹sù 

z>#x‹ yèø9 $# $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθç7Å¡õ3s? .     
هاي مشابه خود، از جن و  در رديف گروه: فرمايد مي] خداوند به ستمگران[

كند  شود همتاي خود را لعن مي اي وارد مي هرگاه دسته! انس، در آتش درآييد
تا چون همگي در آنجا به هم رسند، گروه دنباله رو درباره پيشوايان خود 

پس كيفر دوزخي آنان . تنداينان بودند كه ما را گمراه ساخ!  پروردگارا: گويند مي
عذاب همه مضاعف است ولي شما : فرمايد خداوند مي! را مضاعف كن

شما بهتر از ما نبوديد، پس بچشيد :  پيشوايان به دنباله روان گويند�دانيد نمي
  2!عذاب را كه محصول كار خودتان است

  :فرمايد  در سوره هود مي ـ 4
... ôM £ϑs? uρ èπ yϑÎ= x. y7 În/ u‘ ¨βV| øΒ V{ zΟ ¨Ψ yγy_ z⎯ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# Ä¨$̈Ζ9$#uρ t⎦⎫Ïè uΗødr& .  

جهنّم را از همه جن و انس انباشته : و فرمان پروردگارت قطعي شده كه... 
  3!گردانم

                                                 
 .15 و 14/ جن- 1

 .39 و 38/ اعراف- 2

 .119/ هود- 3
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. اينها برخي از آيات قرآن كريم درباره رفتار جنيان و مجازات آنان در دنيا و آخرت بود  
 انـسان  ةگونـه كـه دربـار     بدان ـ  را شرح و تفصيل حاالت ويژه جن در قيامت ،قرآن كريم

  . نياورده است ـ آورده

  خالصه بحث پاداش و كيفر

 ،كارد و پس از چنـد مـاه كـه بگـذرد              گندم و جو و حبوبات را مي       ، خود ،انسان: گفتيم
نشاند و پس از چند سال كه  و نيز، انواع درختان ميوه را مي   . كند  محصول آن را برداشت مي    

خورد، با اين حـال،       يعني انسان محصول دسترنج خود را مي      . گيرد   آن را برمي   ة ميو ،گذشت

=θè#) ":فرمايــد خــداي ســبحان مــي ä. $£ϑÏΒ ãΝä3 x%y—u‘ ª!  ،تــان داده  روزي، از آنچــه خداونــد" #$

yγ•ƒ$": فرمايـد    و نيـز مـي     1!بخوريد r'¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈ oΨø%y—u‘ " 
: فرمايـد   و مـي   2.تان داديم بخوريـد     هاي آنچه روزي    از پاكيزه ! ايد   كه ايمان آورده   اي كساني 

"Ÿω uρ (#þθè= çGø)s? öΝä.y‰≈ s9÷ρ r& sπu‹ ô±yz 9,≈ n= øΒÎ) ( ß⎯øt ªΥ öΝßγè%ã—ö� tΡ ö/ä.$−ƒ Î)uρ "         فرزندانتان را از تـرس فقـر و 
   3!دهيم ما آنها و شما را روزي مي! گرسنگي نكشيد

 آن است كه انسان در اين مجموعه هستي همانند كسي است كه بـه               اين براي : و گفتيم 
هـا    رود و بايد با دست خود از خويشتن پذيرائي كند، در چنين مكان               مي " سلف سرويس  "

نمايد ميزبـان     ها را براي آنان فراهم مي       آن كسي كه ميهمانان را اطعام كرده و انواع خوردني         
آماده كردن آن بـراي خويـشتن آزاد اسـت و اگـر             است، ولي ميهمان نيز در انتخاب غذا و         

اقدام نكند و بشقاب و قاشق برندارد و نزديك ديگ غذا نشود و هرچه خواسـت برنگيـرد                  
ماند و حق اعتراض هم ندارد، همچنانكه اگـر پرخـوري كنـد يـا غـذاي نابـاب                     گرسنه مي 

  .بخورد نيز، تبعات آن بر خود اوست كه چنين كرده است
اي است كه برخي از نتايج        يري از نتايج اعمال معنوي خويش نيز بگونه       گ  انسان در بهره  

                                                 
 .114/ و نحل88/ مائده- 1

 .172/ بقره- 2

 .31/ اسراء- 3
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كند، مانند آثار صلة رحم كافر كه براي  كردار خود را تمام و كمال در همين دنيا دريافت مي  
يابـد، ماننـد آثـار شـهادت كـه ويـژه              برخي را نيز تنها در آخرت مي      . او پاداش دنيائي دارد   

ل نيز بهره هر دو سرائي دارد مانند صله رحم مؤمن كه پـاداش              برخي از اعما  . مؤمنين است 
  .دارد دنيائي و آخرتي آن را تماماً دريافت مي

اش   بنابر آنچه آورديم، انسان نتيجه رفتار معنوي خود را، بدانگونه كه نتيجه رفتار مادي             
ا و آخـرت هـر دو،   دارد، يا در دنيا و يا در آخرت، و يا در دني       گيرد، تماماً دريافت مي     را مي 

  !همچنين است نتايج اعمال سوء و زشت
حق شفاعت در روز قيامت و اينكه خداي رحمان به برخي از انسانها چنين كرامتـي را                 

همچنـين اسـت   . دهـد  در دنيا انجام مي انسان  فرمايد، نيز، محصول اعمالي است كه         عطا مي 
:  كردار دنيائي آنان اسـت، زيـرا       حبط و تباهي اعمال انسانها در روز قيامت كه نتيجه برخي          

"}§ øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼Ï9 �ω Î) $tΒ 4© tëy™ "1! براي انسان پاداشي جز آنچه خود كرده نيست  
قرآن كريم همچنين خبر داده كه جنيان هم بمانند انسيان پاداش اعمالشان را در آخرت               

  .دارند تماماً دريافت مي
 و بـه اقتـضاي برخـي از صـفات           "نرب العالمي "همه آنچه را آورديم بر اساس تقدير        

 صـفات ديگـري از رب العـالمين را     ـ   به ياري خدا ـ  پروردگاري اوست، در بحث آينده
  .بررسي خواهيم كرد

                                                 
 .39/ نجم- 1
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  برخي از صفات و اسماي رب العالمين

  . معناي اسم ـ 1

  . الرّحمن و الرحيم ـ 3 و 2

   ذوالعرش و رب العرش ـ 4

3 
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   معناي اسم ـ 1

 در اصطالح قرآني به معناي صفات و خواص اشياء و بيان كننده حقيقـت آنهـا                  "اسم"

=zΝ̄ ": فرمايد بنابراين، آنجا كه خداي متعال مي. است tæuρ tΠyŠ#u™ u™ !$oÿ ôœF{$# $yγ̄= ä. " خداوند علم 
خداونـد علـم خـواص اشـياء و         : شود كه    معنايش اين مي   1.اسماء را همگي به آدم آموخت     

 جز علم غيب را كه هـيچ كـس در آن بـا خـدا      ـ   آموخت� را همگي به آدم ساير علوم
  .كند مگر كسي كه او بخواهد و بخشي از اخبار نهان را در اختيارش بگذارد شركت نمي

   معناي رحمان و رحيم ـ 3 و 2

اي آمده كه برخـي از آنهـا آثـار            ها و صفات ويژه     در قرآن كريم براي خداوند متعال نام      
هـا و صـفات     از جمله اين نـام    . برخي آثار اَُخروي و برخي آثار هر دو سرائي دارند         دنيائي،  

  :نمائيم اند كه معناي آنها را بررسي مي "رحمان و رحيم"هاي  واژه
مهربـاني و نرمـي و رقـت        " به معناي    "رحم و رحمت و مرْحمت    "هاي لغت     در كتاب 

  سخني دارد كـه      "رحم" در ماده    "قرانمفردات الفاظ ال  "راغب در كتاب    .  آمده است  "قلب
  :فشرده آن چنين است

. اي كه باعث احسان به رحمـت شـده گـردد          رقت قلبي و مهرباني است بگونه     : رحمت
اين واژه گاهي در معناي رقّت صرْف، و گاهي در معناي احسان بدون رقّت استعمال شـده                 

                                                 
 .30/ بقره- 1
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نهـا احـسان مجـرد      تمقـصود   گـوئيم     هنگامي كه از رحمت خداي متعال سـخن مـي         : است
رحمتي كه از سوي خدا باشد بخـشش        : رقت است، و بدين خاطر در روايت آمده است          بي

  .و بخشودن، و رحمتي كه از سوي آدميان باشد رقّت و مهرباني است
 ويژه خداي متعال است و معناي آن جز بر خدا راست نيايد، زيـرا تنهـا              "رحمان"واژه  

  .ه استاوست كه رحمتش همه چيز را فراگرفت
: خداونـد دربـاره خـود فرمـوده       . شود   درباره خدا و غير خدا استعمال مي       "رحيم"واژه  

"¨βÎ) ©! $# Ö‘θà�xî ×Λ⎧Ïm  ô‰s)s9":  فرمـوده  �و دربـاره پيـامبر    .  خداوند آمرزنده مهربان اسـت     " ‘§

öΝà2u™ !% y` Ñ^θß™u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡à�Ρ r& î“ƒ Í• tã Ïμø‹ n= tã $tΒ óΟšGÏΨtã ëÈƒ Ì� ym Νà6ø‹ n= tæ 

š⎥⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠÏm براستي رسولي از شما بسويتان آمد كه رنجهاي شما بر او            ." ‘§
   1.بر هدايت شما پاي فشار و با مؤمنان رئوف و مهربان است. گران است

زيرا، احسان خداونـد    . خداي متعال رحمانِ دنيا و رحيمِ آخرت است       : و نيز، گفته شده   
خداونـد  . منان و كافران، و در آخرت مخصوص مؤمنان اسـت         در دنيا عام است و شامل مؤ      

© ":در سوره اعراف فرموده    ÉLyϑôm u‘uρ ôM yèÅ™uρ ¨≅ä. &™ ó© x« 4 $pκâ: çG ø.r'|¡sù t⎦⎪Ï% ©# Ï9 tβθà)−Gtƒ ."  رحمت 
:  يعنـي 2.گردانم كه تقوا پيشه كنند      من همه چيز را فراگرفته، و بزودي آن را ويژه كساني مي           

  .ي مؤمنان و كافران هر دو است و در آخرت ويژه مؤمنان استرحمت من در دنيا برا
  : نيز در اين باره سخني دارد كه فشرده آن چنين است"تاج العروس"صاحب كتاب 

زيـرا، رحمـت او     .  نامي است مخصوص خداوند كه به غير او راسـت نيايـد            "رحمان"
  . شامل است"خلق و رزق و سودرساني"همه موجودات را از طريق 

ايـن  : بعـد گويـد   .  نامي است عام براي هر كه به صفت رحمت متصف گـردد            "رحيم"
 اسمي خاص بـراي     "رحمان":  است كه فرموده   �جعفر صادق   ] امام[همان معناي سخن    
  . اسمي عام براي صفتي خاص"رحيم"صفتي عام است و 
 در چهـل و هفـت مـورد از قـرآن كـريم بـا                "رحيم"اند اين است كه،       مؤيد آنچه گفته  

                                                 
 .128/ توبه- 1

 .156/ اعراف- 2
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  1. قرين و همراه آمده است"ودود" و "رئوف" و "برّ" و "فورغ"
 اسم و صفت كسي آمده كه انسان را پس از خلقت            "الرّحمن" در سوره    "رحمان"واژه  

و آموزش بيان، با نعمت هدايت قرآني گرامي داشته، و زمـين را بـا هرچـه در آن اسـت از         
سـپس جـن و انـس را       . او آفريده است  وري    ها و رياحين براي بهره      ها و دانه    ها و نخل    ميوه

Äd“r'Î6": مخاطــب ســاخته و فرمــوده sù Ï™ Iω#u™ $yϑä3 În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3 è?"هــاي   پــس كــدامين نعمــت
اي  هـاي دنيـائي، پـاره    و پـس از ارشـاد بـه برخـي نعمـت         ! كنيـد   پروردگارتان را انكار مـي    

%∃ô⎯yϑÏ9uρ t": فرمايد  آور شده و مي     هاي آخرت را ياد     نعمت s{ tΠ$s)tΒ ⎯ ÏμÎn/u‘ Èβ$tF ¨Ζy_ "   و براي 
تـا پايـان سـوره كـه        . آن كس كه از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهـشتي خواهـد بـود              

x8": فرمايــد مــي t�≈ t6 s? ãΛôœ$# y7 În/u‘ “ÏŒ È≅≈ n= pg ø:$# ÇΠ#t� ø.M}$#uρ" خجــسته و زوال ناپــذير اســت نــام 
  !پروردگار صاحب جالل و بزرگوار تو

  »لعرشرب ا« ذوالعرش و  ـ 4

  : سخن گفته آيات زير است"عرش خدا"از جمله آياتي كه در قرآن كريم از 
  :فرمايد  در سوره هود مي ـ 1

uθ èδuρ “Ï%©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒ r& šχ%Ÿ2 uρ …çμ ä© ö� tã ’n?tã Ï™ !$yϑø9 $# 

öΝà2 uθ è= ö7uŠ Ï9 öΝä3•ƒ r& ß⎯|¡ôm r& Wξ yϑtã 3 ...  
 "عرش"آفريد و ] دوران[= ي كه آسمانها و زمين را در شش روز اوست خدائ

  2...او بر آب قرار داشت، تا شما را بيازمايد كه كدام يك نيكوكارتريد
  : در سوره يونس فرموده ـ 2

¨βÎ) ÞΟ ä3−/ u‘ ª! $# “Ï%©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“uθ tG ó™$# ’n?tã 

Ä ö̧� yèø9 $# ( ã� În/ y‰ ãƒ t� øΒ F{$# ( ...  

                                                 
 . مراجعه شود"رحم" ماده معجم الفهرس به - 1

 .7/ هود- 2
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] دوران[=  است همان كه آسمانها و زمين را در شش روز "هللا"پروردگار شما 
  1...آفريد، سپس بر عرش قرار گرفت و به تدبير كار پرداخت

  : در سوره فرقان فرموده ـ  3
“Ï%©! $# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγuΖ ÷� t/ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒ r& ¢ΟèO 3“uθ tG ó™$# ’n?tã 

Ä ö̧� yèø9 $# 4 ß⎯≈yϑôm §�9$# ö≅t↔ ó¡sù ⎯Ïμ Î/ #Z�� Î6 yz.  
] دوران[= خداوندي كه آسمانها و زمين و هرچه را ميان آنهاست در شش روز 

آفريد، سپس بر عرش قرار گرفت، خداي رحمان، از او بخواه كه از همه چيز 
  2.آگاه است

  : در سوره غافر فرموده ـ 4
 ...t⎦⎪ Ï%©! $# tβθè= Ïϑøt s† z ö̧� yèø9 $# ô⎯tΒ uρ …çμ s9 öθ ym tβθßsÎm7|¡ç„ Ï‰ ôϑpt ¿2 öΝÍκÍh5 u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ ⎯ÏμÎ/ 

tβρã�Ï�øó tG ó¡o„uρ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u™ $ uΖ−/ u‘ |M ÷èÅ™uρ ¨≅à2 &™ ó©x« Zπyϑôm §‘ $ Vϑù=Ïãuρ ö� Ï�øî$$ sù t⎦⎪ Ï%©# Ï9 

(#θ ç/$ s? (#θ ãè t7̈? $#uρ y7 n=‹Î6 y™ öΝÎγÏ% uρ z>#x‹ tã ËΛ⎧Ås pgø: $# .  
  كنند و آنان كه پيرامون آنند، پروردگارشان  آنان كه عرش خدا را حمل مي... 

] گونه بدين[را تسبيح و ستايش كرده و به او ايمان دارند و براي مؤمنان 
رحمت و علم تو همه چيز را فراگرفته است، پس ! پروردگارا: آمرزش خواهند

اند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ  دهكساني را كه توبه كرده و به راه تو آم
  3!دار  نگاه

  :فرمايد  در سوره زمر مي ـ 5
“t� s? uρ sπ x6 Í×̄≈n= yϑø9 $# š⎥⎫Ïjù !%tn ô⎯ÏΒ ÉΑöθ ym Ä ö̧� yèø9 $# tβθßsÎm7|¡ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝÍκÍh5 u‘ ( z©ÅÓ è%uρ 

Νæη uΖ ÷� t/ Èd,pt ø: $$ Î/ Ÿ≅Š Ï% uρ ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈yèø9 $# .  
اند و به ستايش  بيني كه بر گرد عرش خدا حلقه زده را ميو فرشتگان 

                                                 
  .3/ يونس- 1
 .59/ فرقان- 2

 .7/ غافر- 3
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ستايش : ميان آنان به حق داوري گردد و گفته شود. پروردگارشان تسبيح گويند
  1! پروردگار جهانيان است"هللا"ويژه 

  :فرمايد  در سوره حاقّه مي ـ 6
… ã≅Ïϑøt s†uρ z ó̧� tã y7 În/ u‘ öΝßγs% öθ sù 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ×πuŠ ÏΖ≈oÿsS .  
  2.كنند  روز عرش پروردگارت را هشت فرشته برفراز آنها حمل ميآن... 

  شرح كلمات

تخت حكومـت را بـه      . عرش در لغت جاي سقف دار و جمع آن عروش است          : اَلْعرش
عـرش بـه معنـاي ملـك و      . انـد   اعتبار بلندي جايگاه و عزّت و شوكت حاكم عرش ناميـده          

خداوند ملك و   : يعني»  عرْشَهم اهللاُثَلَّ   «: گويد كتاب لسان العرب  در  . مملكت نيز آمده است   
  : شاعر عرب زباني در اين باره گفته است3.سلطنت آنان را نابود كرد

ــروان  نــو مذا مــا برُوشُــهم"اثَلّــث ع" 
  چو نابود شد ملك مروانيان

ــم   ــر �و أودت كَـ ــاد و حميـ  ا أودت إيـ
ـر و إيــديان    يـم4فروريخــت چــون ح 

  

 
:  آمـده اسـت  "�سـوي " ماده "التحقيق في كلمات القران" در كتاب  ـ   الف:� استوي ـ  2

كند؛ يعني در هر جائي بر حسب حال و اقتضاي             به اقتضاي محل، تغيير مي     "استواء"معناي  
  .آنجاست

 متعـدي شـود   "�علـي " هرگاه با "استواء":  آمده است"مفردات راغب" در كتاب  ـ  ب
نُ علَـي العـرشِ     �الـرّحم ": دهـد، ماننـد      استقرار يـافتن مـي     چيرگي و :  يعني "استيال"معناي  
  . خداي رحمان بر عرش تسلط و چيرگي دارد"استَوي
 سـريِر  � علـي �استوي": شود اينكه گفته مي:  آمده است"المعجم الوسيط " در كتاب  ـ  ج

شـست،  ، بر تخت حكومت قـرار گرفـت يـا بـر كرسـي سـلطنت ن                "الْملْك اَو علَي الْعرْشِ   

                                                 
 .75/ زمر- 1

  .17/ حاقّه- 2
 .ثَلَلَ مراجعه شود:  مادهلسان العربعرش، و :  مادهالمعجم الوسيط و مفردات راغب به - 3

 ).7 ص 58جلد  (بحار - 4
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  .اختيار مملكت را به دست گرفت: مقصود آن است كه
  :اخطلِ شاعر در مدح بِشر بن مروان اموي گفته است

  العراق                 من غير سيف اودمٍ مهراق قد استوي بشرٌ علي
  1.ريزي در اختيار گرفت بِشر مملكت عراق را بدون شمشير و خون

  تفسير آيات

 " رب العـالمين " در اسـماي الهـي از صـفات        "ان و رحـيم   رحم"پس از آنكه دانستيم     
 در اصطالح قرآني به     "اسم"است و هر يك را در دنيا و آخرت آثاري است، و دانستيم كه               
 در لغت عرب كنايه "عرش"معناي صفات و خواص اشياء و بيان كننده حقيقت آنهاست و  

 متعدي شود معناي    "�علي"گاه با    هر "استواء"از حكومت و قدرت است، و نيز، دانستيم كه          
اسـتوي علـي سـرير الملـك او علـي           ": شـود   دهد، و اينكه گفته مي       مي "استيال و چيرگي  "

 اختيـار  "تـولَّي الملـك  ":  بر تخت سلطنت يا بر عـرش حكومـت نشـست، يعنـي         "العرش
  .مملكت و حكومت را در دست گرفت

 ياد كرده مراجعـه     "واي بر عرش  است"اي كه قرآن كريم از        گانه  اكنون اگر به موارد هفت    
  :  متعدي شده است، مانند"ي�عل" با "استواء"بينيم در همه آنها  كنيم مي

" 3“ uθ tG ó™$# ’n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( ã�În/ y‰ ãƒ t�øΒ F{$# ( " بر عرش قرار گرفت و به تدبير كار ،
   2پرداخت

" ¢Ο èO 3“uθ tG ó™$# ’n?tã Ä ö̧�yè ø9 $# ( …   ã�În/ y‰ ãƒ t� øΒ F{$# "سپس بر عرش قرار گرفت ، ...
  3.به تدبير كار پرداخت

بر عرش قرار گرفـت و      : فرمايد  با صراحت مي  ] بدون اشاره به نوع تدبير    [در اين آيات    
: فرمايد  به انواعي از تدبير نيز اشاره كرده و مي        ) 54(در سوره اعراف    . به تدبير امر پرداخت   

                                                 
. گذشـت  هجـري در بـصره در    74 بشر بن مروان برادر عبد الملك مروان خليفه اموي است كه در سـال                - 1

 .يابيد  ميتاريخ دمشق ابن عساكرسرگذشت او را در 

 .3/ يونس- 2

 .2 و رعد 5 و 4 سجده - 3
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" 3“uθtGó™$# ’ n? tã Ä¸ ó�yêø9$# © Å´ øóãƒ Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$pκ¨]9$# …"             بر عرش قـرار گرفـت، بـا شـب روز را 

’ #$™uθtGó“3 ": فرمايد  تدبير كار را با كنايه آورده و مي       ) 4(و در سوره حديد     ... پوشاند  مي n? tã 

Ä¸ ó�yêø9$# 4 ÞΟn= ÷ètƒ $tΒ ßkÎ= tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $tΒuρ ßl ã� øƒ s† $pκ÷]ÏΒ "         بر عرش قرار گرفت، آنچه در زمـين 
يعني خداوند به هرچه در مملكتش      . داند  شود همه را مي     چه از آن خارج مي    رود و آن    فرومي

  .گردند جريان يابد آگاه است و همه با تدبير خود او مي

 #$™uθtGó“3  ": فرمايـد   يابيم، آنجا كـه مـي        سوره فرقان را نيز درمي     59از اينجا معناي آيه     

’ n? tã Ä¸ ö� yèø9$# 4 ß⎯≈ yϑôm §�9$# ö≅t↔ó¡sù ⎯ ÏμÎ/ #Z��Î6 yz"          ،بر عرش قدرت قرار گرفت، خداي رحمـان 
آنكه بر عرش قدرت قـرار گرفتـه همـان          : يعني! تنها از او بخواه كه از همه چيز آگاه است         

خداي رحمان است كه همه عالميان را با رحمت گسترده خويش پرورش داده و هر كه در                 
  .دهد به اقتضاي رحمت و رحمانيت اوست مملكت او كاري انجام مي

≈⎯ß": فرمايد  كيد بيشتري آمده، مي   أبا ت ) 5( طه    موضوع در سورة   اين oΗ÷q§�9$# ’ n? tã Ä¸ ö� yèø9$# 

3“uθtG ó™$# "خداي رحمان است كه بر عرش قدرت قرار گرفته و تسلط دارد .  

=ut,n": فرمايـد   مـي ) 7(بنابراين، از آنچه در سوره هـود         y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘F{$#uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 

5Θ$−ƒ r& šχ% Ÿ2uρ … çμä© ö� tã ’ n? tã Ï™ !$yϑø9$# "         آفريـد  ] دوران[=  آسمانها و زمين را در شش روز
شود كه در مملكت خداوندي پـيش         از آن دانسته مي   . و عرش قدرت او بر آب قرار داشت       

دانـد، چيـز ديگـري        از خلقت آسمانها و زمين، جز همان آبي كه تنها خدا حقيقتش را مـي              
  .وجود نداشته است

%t⎦⎪Ï  ": فرمايد مي) 7(ه در سوره غافر و از آنچه ك ©!$# tβθè= Ïϑøt s† z¸ ö� yèø9$# "   آنانكـه عـرش 
انـد كـه برخـي را         شود كه مقصود فرشتگان كارگزار درگاه الهي        كنند، دانسته مي    را حمل مي  

رسوالن قرار داده و برخي را به امداد پيامبران فرسـتاده اسـت، برخـي حـامالن عـذاب بـر                  
كنند، و خالصه، هـر يـك بـه           اند و برخي آدميان را قبض روح مي          لوط هائي مانند قوم    امت

  .كاري ويژه و متناسب با آنچه مقتضاي ربوبيت خداي متعال در عالم ماست مشغولند
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ã≅Ïϑøt ": فرمايـد   مـي ) 17(و نيز، از آنچه در سوره حاقّه         s† uρ z¸ ó� tã y7 În/u‘ öΝßγs%öθsù 7‹Í× tΒöθtƒ 

×πuŠÏΖ≈ oÿ sS "    كننـد، دانـسته    روردگارت را در آن روز هشت فرشـته حمـل مـي       و عرش قدرت پ
شود كه مقصود اين است كه فرشتگانِ اجرا كننده فرمان خداوند در روز قيامـت هـشت                   مي

  .اند گروه

%uθèδuρ ”Ï": كه فرمـوده  ) 14(و در سوره نحل      ©!$# t� ¤‚ y™ t� ós t7 ø9$# (#θè= à2ù'tGÏ9 çμ÷ΖÏΒ $Vϑós s9 

$wƒ Ì� sÛ (#θã_ Ì� ÷‚ tGó¡n@uρ çμ÷ΨÏΒ ZπuŠù= Ïm $yγtΡθ Ý¡t6 ù= s? ”t� s? uρ š� ù= à�ø9$# t� Åz#uθtΒ ÏμŠÏù " ــدائي ــت خ  اوس
پوشـيد بيـرون    كه دريا را مسخر شما گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيوري كه مي              

معنايش اين است كـه دريـا را رام       . شكافند  بيني كه سينه دريا را مي       ها را مي    آوريد، و كشتي  
.  اسـت  � آن سود ببريم، و ايـن يكـي از مـوارد آمـوزش بـه آدم                  "خواص"از  ما كرد تا    

  :فرمايد مي) 8 ـ 5(چنانكه پيش از اين در همان سوره 
zΟ≈ yè÷Ρ F{$#uρ $ yγs)n= yz 3 öΝà6 s9 $ yγŠ Ïù Ö™ ô∃ÏŠ ßìÏ�≈oΨ tΒ uρ $ yγ÷Ψ ÏΒ uρ tβθè=à2 ù' s? �   öΝä3s9 uρ $yγŠ Ïù 

îΑ$uΗ sd š⎥⎫Ïm tβθçt†Ì� è? t⎦⎫Ïnuρ tβθãm u�ô£n@ �   ã≅Ïϑøt rBuρ öΝà6 s9$s)øO r& 4’n< Î) 7$s# t/ óΟ©9 

(#θ çΡθ ä3s? ÏμŠ Éó Î=≈t/ �ωÎ) Èd,Ï±Î0 Ä§à�Ρ F{$# 4 �χÎ) öΝä3−/ u‘ Ô∃ρâ™ t� s9 ÒΟ‹Ïm §‘ �   Ÿ≅ø‹sƒ ø: $#uρ 

tΑ$ tóÎ7ø9 $#uρ u��Ïϑys ø9 $#uρ $ yδθç6 Ÿ2 ÷�tIÏ9 ZπuΖƒ Î— uρ 4...  
ع ديگر است، و افش و منو چهارپايان را آفريد كه در آنها براي شما وسيله پوش

گاهيكه از صحرا :  و مايه شكوه و زينت شمايند�خوريد از گوشت آنها مي
 و بارهاي �داريد شان مي گردانيد و هنگامي كه به صحرا روانه بازشان مي

. كنند سنگين شما را، به جاهائي كه جز با مشقّت زياد به آن نميرسيد، حمل مي
 و اسبها و استرها و االغها �و مهربان استراستي را كه پروردگار شما رئوف 

  ... آنها سوار شويد و زينت شما باشد و را آفريد تا بر
وري از آنها را نيز به مـا          خداوند عالوه بر آنكه آنها را رام و مسخّر ما گردانيد، راه بهره            

  .آموخت تا از گوشت و پوست و سواري و حمل بارشان استفاده نمائيم
  :فرمايد  مي13 و 12ت در سوره زخرف آيا
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“Ï%©! $#uρ t,n=y{ yl≡uρø— F{$# $ yγ¯=ä. Ÿ≅yè y_ uρ /ä3s9 z⎯ÏiΒ Å7 ù= à�ø9$# ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$#uρ $ tΒ tβθç6 x. ö� s? �  

(#…âθ tG ó¡tFÏ9 4’n?tã ⎯Íν Í‘θ ßγàß ¢Ο èO (#ρã� ä. õ‹ s? sπ yϑ÷èÏΡ öΝä3În/ u‘ #sŒ Î) ÷Λä⎢ ÷ƒ uθ tG ó™$# Ïμ ø‹n= tã (#θ ä9θ à)s? uρ z⎯≈ysö6 ß™ 

“Ï%©! $# t� ¤‚ y™ $ oΨ s9 #x‹≈yδ $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 …çμ s9 t⎦⎫ ÏΡ Ì�ø)ãΒ .  
ها را آفريد و براي شما از كشتيها و چهارپايان وسيله  خداوندي كه همه زوج

 و چون بر آن استقرار يافتيد �سواري ساخت تا بر پشت آن سوار شويد
منزّه است خداوندي كه اين را مسخّر : نعمت پروردگارتان را ياد كنيد و بگوئيد

  .ام ما گردانيد وگرنه ما را توان تسخير آن نبودو ر
گيري از آنچه در اين آيات آمده را به مـا آمـوزش               آري، همان خداوندي كه روش بهره     

 خود آنها را مسخّر و رام ما ساخته است، همو زنبور عـسل را  "ربوبيت"داده و به مقتضاي     
ها بمكد و عسل بسازد، و  هو شكوفها خانه گيرد و از گلها  الهام كرد تا در كوهها و داربست

وري از آن را بـه آنهـا          همو دريا را در اختيار ماهيان قرار داد و با الهام غريـزي روش بهـره               
و بدينگونه، با رحمت واسعه خويش نياز هر يك از مخلوقـات را بـه وسـيله              ... آموخت و   

و آموخـت تـا از آن       موجودات ديگر در اختيار او نهاد و خواص اشياء مورد نيازش را بـه ا              
به عبارت ديگر، به زنبور عسل اسامي و خواص آنچه را براي ادامه زندگي نيـاز                . بهره گيرد 

داشت بياموخت، و به ماهيان نيز اسامي و خواص اشياء مورد نيازشان را آموزش داد تـا در             
  ...زندگي به كار گيرند و

فَتَبـارك اهللاُ اَحـسنُ     ": رمـود اما انسان كه خداوند پس از تكميل خلقتش در معرفي او ف           
خداوند همه اسامي و !  بزرگ و خجسته است خدائي كه بهترين آفرينندگان است      "الخالقينَ

  :فرموده) 13(چنانكه در سوره جاثيه . خواص اشياء را به او آموخت
" t�¤‚ y™uρ / ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# $Yè‹ÏΗsd çμ÷Ζ ÏiΒ 4".  

  .ند هر چه در آسمانها و زمين است همه را خود مسخر شما ساخته استخداو
  :فرموده) 20(و در سوره لقمان 

óΟ s9 r& (#÷ρ t� s? ¨βr& ©! $# t� ¤‚ y™ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# .     
آيا نديديد خداوند آنچه در آسمانها و زمين است همه را مسخّر شما كرده 

  است؟
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گيـري از سـاير       ، پروردگار رحمان هر يـك از اصـناف مخلوقـاتش را در بهـره              بنابراين
مخلوقات، در حد نياز هدايت فرموده، و مخلوقي را كه مورد نياز مخلوق ديگر بوده تكويناً                

  .مسخّر او ساخته است
انسان نيز، با استعداد خدادادي و عقل كاوشگري كه توان درك خواص همـه اشـياء را                 

وشد و در فراگيري علوم مجاهده نمايد، خواهد ديـد كـه همـه مخلوقـات                داراست، اگر بك  
 را دريابـد    "اتـم "اند، مثالً اگر بكوشد تا خـواص          براي به كارگيري در اختيار او نهاده شده       

 از اشيائي است كه مـسخر انـسان گرديـده، مـسلماً       "اتم" به آن خواهد رسيد، و چون        يقيناً
گونـه كـه خداونـد        در مـسير اهـداف خـود دارد، همـان         توان شكافتن و به كارگيري آن را        

هاي علوم فيزيك و شيمي را در اختيارش نهـاد و             خواص آتش و الكتريسيته و ديگر شاخه      
آنها را مسخّر او ساخت تا از فلزات مختلف سفينه فضائي بسازد و آن را در اطـراف زمـين    

  ...به گردش درآورد و 
نيازمند كسي است كه بـه راه       ] سيري ناپذير است  از آن رو كه سركش و       [اما اين انسان    

وري از مسخّرات هدايتش نمايد تا آنچه را آموخته و در اختيـار گرفتـه در راه                   صحيح بهره 
رب " را بـا آن بـه نـابودي نكـشاند،            "حرث و نسل  "زيان خود و ديگران به كار نگيرد، و         

وري   درست به كارگيري و بهره     انبياي واالمقام را براي هدايت او فرستاده تا روش         "رحمان
، فرسـتادن   "رب رحمـان  "پـس، از جملـه آثـار رحمـت          . از مسخّرات را به او نشان دهند      

بيـان ايـن موضـوع در سـوره         . پيامبران و انزال كتابهـاي آسـماني و تعلـيم مردمـان اسـت             
  : چنين است"رحمان" با تفسير لفظ "اَلرَّحمن"

" ß⎯≈oΗ÷q§�9$# � zΝ̄= tæ tβ#u™ ö� à)ø9   .خداوند رحمان، قرآن را تعليم فرمود. " #$

" šYn= y{ z⎯≈|¡ΣM}$# � çμ yϑ̄= tã tβ$u‹t6 ø9 انسان را آفريد، و به او سخن گفتن . " #$
  .آموخت

" ß§ôϑ¤±9 $# ã� yϑs)ø9 $#uρ 5β$t7ó¡çt   .گردند  خورشيد و ماه با حساب منظمي مي" 2¿

" ãΝôf̈Ζ9 $#uρ ã� yf¤±9 $#uρ Èβ#y‰ àfó¡o„ " براي او سجده و فروتني  و گياه و درخت
  .كنند مي



 147   �   العالمين رب اسماي و صفات از برخي

147 

" u™ !$ yϑ¡¡9 $#uρ $yγyè sù u‘ yì|Ê uρuρ šχ#u”� Ïϑø9  آسمان را برافراشت وميزان و قانون " #$
  .برنها

" uÚ ö‘F{$#uρ $ yγyè|Ê uρ ÏΘ$tΡ F| Ï9 "و زمين را براي خاليق آفريد .  

" $pκ0Ïù ×π yγÅ3≈sù ã≅÷‚̈Ζ9 $#uρ ßN#sŒ ÏΘ$yϑø. F{$# "ي پرشكوفه استها و نخلها  در آن ميوه.  

" = pt ø: $#uρ ρèŒ É# óÁ yèø9 $# ãβ$pt ø†§�9 $#uρ "هاي همراه با كاه و گياهان خوشبو  و دانه.  

" Äd“r' Î6 sù Ï™ Iω#u™ $ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? "هاي   پس كدام يك از نعمت"تان را "رب
  كنيد؟ تكذيب مي

" x8t�≈t6 s? ãΛôœ$# y7 În/ u‘ “ÏŒ È≅≈n= pgø: $# ÇΠ#t�ø. M}$#uρ "تو، "رب"رگ و خجسته است اسم  بز 
  .آن صاحب جالل و اكرام

äÝÝ¡ö6 ":  است كـه   "رب"و نيز    tƒ s−ø—Îh�9$# ⎯yϑÏ9 â™ !$t±o„ â‘Ï‰ø)tƒ uρ "         روزي را بـراي هـر كـه 
  1.بخواهد گسترش داده و تنگ گرداند

 در دنيـا آورديـم، همـه مردمـان از مـؤمن و كـافر را در                  "رب"آنچه از آثـار رحمـت       
 در دنياسـت و رحمـت او همـه          "رب العـالمين  " از صـفات     "رحمان"نابراين،  ب. گيرد  برمي

  .گردد خاليق و از جمله مؤمنان و كافران را شامل مي
كننـد، قـرآن     بر پيامبران هدايت مي"وحي" مردمان را به وسيله     "رب العالمين "و چون   

  :فرمايد مي كه از اسماي حسناي الهي است نسبت داده و "رب" را به نام "وحي"كريم 
 ...y7 Ï9≡ sŒ !$ £ϑÏΒ #©yr÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) y7 •/ u‘ z⎯ÏΒ Ïπ yϑõ3Ït ø: $# 3 .  

  2. تو به تو وحي كرده است"رب"هائي است كه  اين، از حكمت
  :و فرموده

ôìÎ7̈? $# !$ tΒ z©Çrρé& y7 ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ š�Îi/ ¢‘ ( .  
  1. تو بر تو وحي شده پيروي كن"رب"از آنچه كه از سوي 

                                                 
 .39 و 36/ سباء- 1

 .39/ اسراء- 2
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 نـسبت   " رب العالمين  "ستادن رسوالن و انزال كتابهاي آسماني را به         قرآن همچنين، فر  
  :او به قومش گفت: فرمايد  مي�دهد و در شرح حال هود  مي

 ÉΘöθ s)≈tƒ }§øŠ s9 ’Î1 ×π yδ$x�y™ ©Íh_Å3≈s9 uρ ×Αθß™u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9 $# �   öΝà6 äóÏk= t/ é& ÏM≈n=≈y™Í‘ 

’În1 u‘ .  
 "اي از سوي  تي در من نيست، ولي من فرستادهگونه سفاه هيچ! اي قوم من

  2.رسانم هاي پروردگارم را به شما مي رسالت] كه [�ام"رب العالمين
  :او به قومش گفت: فرمايد  مي�و دربارة نوح 
ÉΘöθ s)≈tƒ }§øŠ s9 ’Î1 ×' s#≈n= |Ê ©Íh_Å3≈s9 uρ ×Αθß™u‘ ⎯ÏiΒ Éb>§‘ š⎥⎫ÏΗs>≈yè ø9 $# �   öΝä3äó Ïk= t/ é& ÏM≈n=≈y™Í‘ 

’În1 u‘  ...3  
 "اي از سوي  گونه گمراهي در من نيست، ولي من فرستاده هيچ! اي قوم من

  .رسانم هاي پروردگارم را به شما مي رسالت] كه [�ام"رب العالمين
  :او به فرعون گفت: فرمايد  مي�و دربارة موسي 
ãβöθ tãö� Ï�≈tƒ ’ÎoΤÎ) ×Αθß™u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9 $# .  

  4. هستم" رب العالمين"اي از سوي  ادهمن فرست! اي فرعون
  :و درباره انزال كتابهاي آسماني فرموده

ã≅ø? $#uρ !$ tΒ z©Çrρé& y7 ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ É>$ tG Å2 š�În/ u‘ ( .  
  5! تو به تو وحي شده تالوت كن"رب"آنچه را از كتاب 

ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ Éb>§‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yè ø9$# .  
 رب " كتاب، كه شك و ترديدي در آن نيست، از سوي نازل شدن اين

                                                                                                              
 .106/ انعام- 1

 .68 و 67 اعراف - 2

 .62 و 61/ اعراف- 3

 .104/ اعراف- 4

 .27/ كهف- 5
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  1. است"العالمين
…çμ ¯Ρ Î) ×β#u™ ö� à)s9 ×ΛqÌ� x. … ×≅ƒÍ”∴s? ⎯ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈yè ø9$# .  

" رب العالمين"نازل شده از سوي ... براستي كه آن، قرآن كريمي است
2  

  :فرمايد  نسبت داده و مي"رب"و نيز، امر و فرمان را به 
ö≅è% z� sΔ r& ’În1 u‘ ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ ( (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ öΝä3yδθã_ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰Éf ó¡tΒ .  
 من به عدالت فرمان داده است، و اينكه، روي خود را در هر "رب": بگو

  3.مسجد به سوي او بداريد
 و  | اطاعت كرد، چنانكه از قـول خـاتم انبيـا            "رب"بدين سبب بايد تنها از فرمان       

  :فرمايد مؤمنان مي
z⎯tΒ#u™ ãΑθß™§�9 $# !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& Ïμø‹s9 Î) ⎯ÏΒ ⎯ÏμÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ 4...(#θ ä9$ s% uρ $ uΖ÷è Ïϑy™ $oΨ ÷è sÛr&uρ ( 

y7 tΡ#t� ø�äî $ oΨ −/ u‘ ...  
ش بر او نازل شده ايمان آورده است، و همه "رب"پيامبر به آنچه از سوي 
! ت كرديم، پروردگاراشنيديم و اطاع: و گفتند... اند مؤمنان نيز ايمان آورده

  4...آمرزش تو را
كنند، خداي متعال اطاعت       را تبليغ مي   " رب العالمين  "پيامبران نيز، بدان سبب كه اوامر       

  :آنان را در رديف اطاعت خود قرار داده و فرموده
 ...(#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9$# Ÿωuρ (#þθ è=ÏÜö7è? ö/ä3n=≈uΗùår& .  
د خدا را، و اطاعت كنيد رسول را، و اعمال خويش را تباه اطاعت كني... 

  5!نسازيد
 را نافرماني كـرده     " رب العالمين  "همچنين است گناه و معصيت كه از هر كس سرزند           

                                                 
 .2/ سجده- 1

 .80 و 77 واقعه - 2

 .29/ اعراف- 3

 .285/ بقره- 4

 .33/ محمد- 5
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  :است، چنانكه فرموده
 ...(#ÿρ ß‰yf |¡sù HωÎ) }§Š Î=ö/ Î) tβ%x. z⎯ÏΒ Çd⎯Éfø9 $# t,|¡x�sù ô⎯tã Ì�øΒ r& ÿ⎯Ïμ În/ u‘ 3   
 و از فرمان  ـ  كه از جن بود ـ همگي سجده كردند جز ابليسفرشتگان ... 
"1.ش بيرون شد"رب  

  :و نيز فرموده
(#ρ ã�s)yè sù sπ s%$̈Ψ9 $# (#öθ tG tãuρ ô⎯tã Í� öΔ r& óΟ ÎγÎn/ u‘ .  

  2!شان سرباز زدند"رب" را پي كردند، و از فرمان "ناقه"] قوم ثمود[
معناي آن بـاقي اسـت، چنانكـه         و فرمان از جمله حذف شده ولي         "امر"گاهي نيز لفظ    

  : فرموده�درباره آدم 
#©|Â tãuρ ãΠ yŠ#u™ …çμ−/ u‘ 3“uθ tó sù .  

  3!ش را نافرماني كرد، و از پاداش محروم شد"رب"آدم 
  . ربش را نافرماني كرد"امر" �يعني آدم 

 آنـان سـرپيچي از فرمـان      رسانند، نافرماني    را به مردم مي    "رب"پيامبران نيز چون اوامر     
 به حساب آيد، چنانكه خداوند درباره فرعون و قوم او و كساني كـه پـيش از آنـان                    "بر"

  :فرمايد اند مي بوده
u™ !%y ùρ ãβöθ tãö� Ïù ⎯tΒ uρ …ã& s# ö6 s% ...   (#öθ |Á yè sù tΑθß™u‘ öΝÍκÍh5 u‘ ...     

   شان "رب"با فرستاده ... فرعون و كساني كه پيش از او بودند
   4.مخالفت كردند

خواهـد،     خـويش آمـرزش مـي      "رب"كند از      از نافرماني نيز، هرگاه توبه مي      انسان پس 
  :چنانكه فرموده

š⎥⎪Ï%©! $# tβθä9θ à)tƒ !$ oΨ −/ u‘ !$ oΨ ¯Ρ Î) $̈Ψ tΒ#u™ ö� Ï�øî$$ sù $ uΖ s9 $ oΨ t/θ çΡ èŒ .  

                                                 
 .50/ كهف- 1

 .77/ اعراف- 2

 .121/ طه- 3

 .10 و 9/ حاقة- 4
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  1!ما ايمان آورديم، پس گناهان ما را بيامرز! "پروردگارا": گويند آنان كه مي
$ tΒ uρ tβ%x. óΟ ßγs9 öθ s% HωÎ) βr& (#θ ä9$s% $ uΖ−/ u‘ ö�Ï�øî$# $uΖ s9 $oΨ t/θ çΡ èŒ .  

  2!گناهان ما را بيامرز! "پروردگارا": و سخنشان تنها اين بود كه
 $ oΨ −/ u‘ ö� Ï�øî$$sù $ uΖs9 $oΨ t/θ çΡ èŒ ö�Ïe�Ÿ2 uρ $̈Ψ tã $ oΨ Ï?$t↔ Íh‹y™ .  
  3!گناهان ما را بيامرز، و بديهاي ما را بپوشان! "پروردگارا"
  :فرمايد  مي�قول موسي  قصص از ةدر سور

… Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àM ôϑn= sß ©Å¤ø�tΡ ö�Ï�øî$$ sù ’Í< t� x�tó sù ÿ…ã& s! 4 .  
 4.و خداوند او را بخشيد! من به خويشتن ستم كردم، مرا ببخش! پروردگارا... 

  : است چنانكه فرموده"رب" نيز، از صفات "غفور و غفّار"بدين سبب 
t⎦⎪ Ï%©! $#uρ (#θ è= ÏΗxå ÏN$t↔ Íh‹¡¡9 $# ¢Ο èO (#θ ç/$ s? .⎯ÏΒ $ yδÏ‰÷è t/ (#þθ ãΖtΒ#u™ uρ ¨βÎ) y7 −/ u‘ .⎯ÏΒ $ yδÏ‰ ÷èt/ Ö‘θ à�tó s9 

ÒΟ‹Ïm §‘ .  
] بدانند كه[آنان كه گناه كردند و بعد از آن توبه نموده و ايمان آوردند،

  5. است"غفور و مهربان" تو پس از آن، "پروردگار"
  :فرمايد و از قول نوح به قومش مي

àM ù=à)sù (#ρã� Ï�øótFó™$# öΝä3−/ u‘ …çμ̄Ρ Î) šχ%x. #Y‘$ ¤�xî .  
 بخواهيد كه او بسيار "آمرزش"تان "پروردگار"از : گفتم] نوح گفت به آنان[
  6. است"آمرزنده و غفّار"

  :در سوره بقره فرموده
#‘ ¤)n= tG sù ãΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/ §‘ ;M≈yϑÎ= x. z>$ tG sù Ïμ ø‹n= tã 4 …çμ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ãΛ⎧Ïm§�9$# .  

                                                 
 .16/ آل عمران- 1

 .147/ آل عمران- 2

 .193/ آل عمران- 3

 .16/ قصص- 4

 .153/ اعراف- 5

 10/ نوح- 6
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ش كلماتي را دريافت، و خداوند توبه او را پذيرفت، "پروردگار" آدم از پس
  1. است"پذير و مهربان توبه"زيرا او 

 اسـت،  "رب العـالمين "و كساني كه گناه را با توبه جبران نكننـد، كيفـر كردارشـان بـا               
  :چنانكه فرموده
ö≅è% y“ ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ èù u�ó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «! $# ... (#þθ ç7� ÏΡ r&uρ 4’n< Î) 

öΝä3În/ u‘ (#θ ßϑÎ=ó™r&uρ …çμ s9 ⎯ÏΒ È≅ö6 s% βr& ãΝä3u‹Ï? ù' tƒ Ü>#x‹ yè ø9$# §ΝèO Ÿω šχρç�|ÇΖ è? .     
از رحمت خدا ! ايد اي بندگان من كه بر خويشتن اسراف و ستم كرده: بگو

د و سر به فرمان او گزاريد، تان بازگردي"پروردگار"به سوي ... نوميد نشويد
  2!پيش از آنكه عذاب به سراغتان آيد، سپس ياري نگرديد

 در برابر اعمال نيز، گاهي در دنياست، گاهي در آخرت و گاهي در دنيا و "رب"پاداش 
  :فرمايد  نسبت داده و مي"رب"آخرت، كه قرآن كريم همه را به 

ô‰ s)s9 tβ%x. :* t7|¡Ï9 ’Îû öΝÎγÏΨ s3ó¡tΒ ×πtƒ#u™ ( Èβ$tG ¨Ψ y_ ⎯tã &⎦⎫ Ïϑtƒ 5Α$ yϑÏ© uρ ( (#θ è= ä. ⎯ÏΒ É−ø— Íh‘ öΝä3În/ u‘ 

(#ρ ã�ä3ô© $#uρ …çμ s9 4 ×ο t$ù# t/ ×π t6 Íh‹sÛ ;> u‘ uρ Ö‘θ à�xî � (#θ àÊ t�ôãr' sù $uΖ ù=y™ö‘ r' sù öΝÍκö0n= tã Ÿ≅ø‹y™ ÇΠ Ì�yè ø9$# 

Νßγ≈oΨ ø9 £‰ t/ uρ öΝÍκö0 oK ¨Ζ pg¿2 È⎦÷⎫tF̈Ζ y_ ö’tA#uρ sŒ @≅à2 é& 7Ý ÷Ηs~ 9≅øO r&uρ &™ ó©x« uρ ⎯ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅ŠÎ= s% �   

y7 Ï9≡ sŒ Νßγ≈oΨ ÷ƒ t“ y_ $ yϑÎ/ (#ρ ã� x�x. ( ö≅yδuρ ü“Ì“≈pgéΥ �ωÎ) u‘θ à�s3ø9 $# . 3     
به . [دو باغ از راست و چپ: اي بود  در محل سكونتشان نشانه"سبا"براي قوم 
شهري . تان بخوريد و سپاس او بگزاريد"پروردگار"از روزي :] آنان گفتيم

 آنان روي گرداندند، و ما سيل ويرانگر را �!ي آمرزنده"پروردگار"يزه و پاك
هاي تلخ و شورگز  شان را به دو باغ با ميوه]پربار[بر سرشان فرستاديم و دو باغ 

 اين كيفر را به خاطر كفرانشان به آنان �و اندكي از درخت سدر مبدل ساختيم
  !؟دهيم و آيا جز كفران كننده را كيفر مي. داديم

                                                 
 .37/ بقره- 1

 .54 و 53/ زمر- 2

  .15/ سبا- 3
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قرآن كريم بـرانگيختن    . اما پاداش نهائي در قيامت پس از برانگيختن و حسابرسي است          
  :فرمايد  نسبت داده و مي"رب"و حسابرسي را نيز به 

¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθ èδ öΝèδç�à³øt s† 4 .  
  1.انگيزد  تو، همو آنان را بر مي"پروردگار"

  :فرمايد و مي
$̈Β $uΖ ôÛ§�sù ’Îû É=≈tG Å3ø9 $# ⎯ÏΒ &™ ó©x« 4 ¢Ο èO 4’n< Î) öΝÍκÍh5 u‘ šχρç�|³øt ä† .     

سپس همگي به سوي .  فروگذار نكرديم"اين كتاب"هيچ چيز را در 
  2.شوند شان گرد آورده مي"پروردگار"

  :فرمايد و مي
÷βÎ) öΝåκæ5$ |¡Ïm �ωÎ) 4’n?tã ’În1 u‘ ( öθ s9 tβρã�ãèô±n@ .  
  3!ر درك كنيد من است اگ"پروردگار"حساب آنان تنها با :] نوح گفت[

گيرنـد     خدا قرار مي   "رحمت"مردم پس از حسابرسي يا مؤمنند كه به هر حال مشمول            
  :خداوند درباره مؤمنان فرموده. و يا غير مؤمن كه از رحمت خدائي بدورند

tΠ öθ tƒ ç�à³øt wΥ t⎦⎫É)−G ßϑø9 $# ’n< Î) Ç⎯≈uΗ÷q§�9$# #Y‰ øù uρ .  
  4.انگيزيم  برمي"رحمان" جمعي به سوي خداي روزي كه پرهيزكاران را دسته

 در آن روز ويژه مؤمنان است، بدين خاطر نيـز خداونـد،             "رب العالمين "آري، رحمت   
  :آيد، چنانكه فرموده  مي"رحمان" پس از "رحيم"شود و واژه   آخرت ناميده مي"رحيمِ"

" ß‰ôϑys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# �   Ç⎯≈uΗ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm §�9$# .  
. "رحيم" و "رحمان" آن خداي � پروردگار جهانيان است"هللا"ستايش ويژه 
گيرد، ولي رحمت  در اين دنيا همه عالميان را در برمي» رحمان«زيرا رحمت 

  .ويژه مؤمنان است» رحيم«
                                                 

 .25/ حجر- 1

 .38/ انعام- 2

 .113/ شعراء- 3

 .85/ مريم- 4
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  :و درباره غير مؤمنان و كافران فرموده
¨βÎ) zΟ ¨Ψ yγy_ ôM tΡ%x. #YŠ$|¹ ó� ÉΔ �  t⎦⎫Éó≈©Ü=Ïj9 $ \/$t↔ tΒ  ...[™ !#t“ y_ $ »%$sù Íρ .       

...  و بازگشتگاهي براي نافرمانان�راستي را كه جهنم كمينگاهي است سخت
  1]كردند با آنچه مي[كيفري برابر 
  : مالك روز جزا ناميده شده، چنانكه فرموده"رب العالمين"به همين سبب نيز، 

ß‰ôϑys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ø9 $# �   Ç⎯≈uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠ Ïm§�9$# �  Å7 Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$! $# .  
 "رحيم"، هم "رازق" است و هم "رحمان" هم "رب"بنابر آنچه آورديم، 

  . و هم واجد ديگر اسماي حسناست"غفور" و هم "تواب"است و هم 

  نتيجه بحث

 مخلوقات همان است كه آنـان را بـه بهتـرين            "رب":  فرمود "اعلي"خداوند در سوره    
شان فرمود، پس از آن حدود و اندازه زندگي هر يك           وجه آفريد، سپس آماده پذيرش هدايت     

 "رب": در آيات بعدي چراگاه حيوان را مثـال زد و فرمـود           . را معين و آنها را هدايت نمود      
همان است كه چراگاه حيوانات را بيرون آورد و آن را پرورش داد تا پس از سبزيِ شـديد                   

  . برسد"گياه خشكيده"به پايان رشد خود يعني 
 بود در   "ربوبيت" كه آيات آن را آورديم و همه در وصف           "رحمان"در سوره   همچنين  

  : اشاره كرد و فرمود ـ  از راه آموزش بيان ـ ابتداي آن به پرورش انسان
" šYn=y{ z⎯≈|¡ΣM}$# .çμyϑ̄= tã tβ$u‹t6 ø9 $# "   

يعني او را براي پذيرش هدايت . انسان را آفريد و او را سخن گفتن آموخت
  .آماده كرد

 در پرورش انسان اشاره كـرد       "ربوبيت" به گوشه ديگري از صفات       "علق"و در سوره    
  :و فرمود

t,n= y{ z⎯≈|¡ΣM}$# ô⎯ÏΒ @,n=tã ...   “Ï%©! $# zΟ ¯=tæ ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ �   zΟ ¯= tæ z⎯≈|¡ΣM}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs> ÷è tƒ .     

                                                 
 .26 و 22 و 21/ نبأ- 1
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 و به �همان كسي كه به وسيله قلم آموزش داد... انسان را از خون بسته آفريد
  .دانست تعليم فرمود انسان آنچه را نمي

  .يعني او را براي پذيرش هدايت آماده ساخت
وي "شرح كلمه   ] آموزش بيان و تعليم با قلم     [= هر دو مورد مذكور      اسـت كـه در      "سـ 

  . آمده است"يٰاعل"سوره 
رب " چگـونگي هـدايت انـسان بـه وسـيله         "شـوري و نـساء و آل عمـران        "در سوره   

 را مقـرر داشـت و آن را         "اسالم"براي انسان دين    :  را شرح و بسط داده و فرمود       "العالمين
  ...هاي خود به سوي پيامبرانش فرستاد و در كتاب

پروردگار شما همان خداوندي است كه آسـمانها و         :  فرمود "يونس و اعراف  "در سوره   
  .زمين را آفريد و آنها را هدايت تسخيري فرمود

) 102(در آيـه  ) 101 ـ  95(يادآوري انواع مخلوقات در آيـات   پس از "انعام"در سوره 
  :فرمود

ãΝà6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝä3š/ u‘ ( Iω tμ≈s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ ó_ x« çνρ ß‰ç6 ôã$$ sù 4 .  
. اين است پروردگار شما، هيچ الهي جز او نيست، آفريننده همه چيز اوست

  .پس، تنها او را عبادت كنيد
���  

 و اسـماي او آورديـم، همگـي از          "رب"هاي ربوبيت از صفات       نجا در بحث  آنچه تا اي  
  به ياري خدا ـ  "اسماي حسنات الهي"در بحث از .  و اسماي حسناي اوست"هللا"صفات 

  .آوريم  است مي"هللا" اسماي ديگري را كه ويژه ـ 
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  اسماي حسناي الهي

  هللا ا ـ 1

   كرسي ـ 2

4 
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  هللا ا ـ 1

 بـوده كـه اسـم جـنس     "هٰال" در اصـل    "هللا": انـد   شناس گفته   ن لغت برخي از دانشمندا  
 گرديـده، سـپس الـف را حـذف          "اَإلله" است، الف و الم تعريف بر سر آن آمده و            "آلهه"

:  ماننـد  "هللا" و   "هٰال": يعنـي .  شـده اسـت    "هللا"اند تـا      كرده و دو الم را در هم ادغام كرده        
انـد، و دو    "رجال" و   "آلهه" اسم جنس    "له و رجل  ا": اند، دو تاي اول   "اَلرَّجل" و   "رجل"

 مورد نظـر را     "هٰال" و   "رجل" با الف و الم تعريف معرفه شده و          "و اَلرجل هللا ا": تاي دوم 
هيچ الهي نيست مگر آن الهي كه       : شود   مي "هللاه الّا ا  ٰال ال "بنابراين، معناي   . اند  مشخّص كرده 

  .مورد نظر و قصد گوينده است
  :باه است، زيراو اين پنداري اشت

ل  "  ـ   به اصـطالح نحويـان   ـ  "هللا"لفظ  رتَجـلَـم ماسـت و  ] منحـصر بـه فـرد    [= "ع
مخصوص ذات باري تعالي است؛ آنكه صفاتش جامع جميع اسماي حسناست و هيچكس             

 بـا او  "اُلُوهيـت و ربوبِيـت  "شود، چنانكه هيچ كـس در   در اين نام با او شريك و انباز نمي     
  .شريك نگردد

 در اصطالح اسالمي اسمي است مخصوص براي ذاتي كه دربردارنده جميع            "هللا"پس،  

!¬ ": صفات كمال است، چنانكه خود سبحانه و تعالي فرمـوده          uρ â™ !$oÿ ôœF{$# 4© o_ó¡çt ø:$# "   همـه 
  : و فرموده1 است"هللا" از آنِ ٰاسماي حسني

                                                 
 .180/ اعراف- 1
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"ª! $# Iω tμ≈s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( ã& s! â™ !$ yϑó™F{$# 4©o_ó¡çt ø: $# "  
  1. از آنِ اوستٰخداوندي كه معبودي جز او نيست، همه اسماي حسني

هيچ خالق و مؤثّري در هستي وجود ندارد، و جـز ذات            :  يعني "هللاه االّ ا  ٰ ال ٰال"بنابراين،  
  .ي، معبود ديگري نيستٰدر بردارنده همه صفات كمال و صاحب همه اسماي حسن

پاينده، كسي كه قائم بـه ذات       :  يعني "قيوم".  است "قيوم"يكي از اسماي حسناي الهي      
ايـن  . دهـد   خويشتن است، نگهدارنده هر چيز و كسي كه مايه قوام موجودات را به آنها مي              

 :سوره طه آمده است) 50(معني در آيه 

 $ uΖš/ u‘ ü“ Ï%©! $# 4‘sÜôãr& ¨≅ä. >™ ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ     
ودي آنچه الزمه آفرينش و قوام او پروردگار ما آن كسي است كه به هر موج

  !بوده داده، سپس هدايت كرده است
 اسـت و  "رب" جامعِ جميع صفات كمـال و اسـماي حـسناست كـه       "اهللاِ"پس، همان   

 اسـت و    "رحـيم " اسـت و     "غفّـار " اسـت و     "تـواب " است و    "رزاق" است و    "رحمان"
رآن كريم گاهي به جاي رب       در ق  "هللا"بدين خاطر نيز، لفظ     ...  است و    "مالك يوم الدين  "

 را  "رب" آمده و صـفات      "رب" بوده به جاي     "رب"نشسته يعني آنجا كه شايسته ذكر نام        
 و كسي كـه بـه انـسان پـاداش           "رزاق و تواب و غفور و رحيم      ": بر خود گرفته است مانند    

  :دهد، چنانكه فرموده كارش را مي
!ª  ـ 1 $# äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# ⎯yϑÏ9 â™ !$t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 4 .  
  2.گرداند  است و روزي را براي هر كس بخواهد گسترش داده و تنگ مي"هللا"
!© �χr&uρ  ـ 2 $# uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §�9$# .  

  3.پذير و مهربان است  همو توبه"هللا"و براستي كه 
!© (βÎ¨  ـ 3 $# Ö‘θà�xî ÒΟŠ Ïm§‘ .     

                                                 
 .8/ طه- 1

 .26/ رعد- 2

 .104/توبه- 3
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  1. آمرزنده و مهربان است"هللا"راستي را كه 
ÞΟ  ـ 4 ßγtƒ Ì“ ôf u‹Ï9 ª! $# z⎯|¡ôm r& $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷è tƒ .  

  2.اند كرده  پاداششان دهد، پاداش بهتري كاري كه مي"هللا"تا 
 و پـاداش دهنـده      "رزاق و غفور و رحيم    "در آياتي كه گذشت، چنانكه ديديم، صفات        

مـال و    جامع جميـع صـفات ك      "هللا" داده شده، زيرا     "هللا"است به   » رب العالمين «كه ويژه   
  .است» رب العالمين«خود 

  : است مانند"هللا"برخي اسماء و صفات آمده در قرآن كريم نيز، صفت ويژه 
ª! $# Iω tμ≈s9 Î) �ωÎ) uθ èδ �©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9 $# 4 Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ 4 …çμ ©9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 3 ⎯tΒ #sŒ “Ï%©! $# ßìx�ô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã �ωÎ) ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫ t/ óΟÎγƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

$ tΒ uρ öΝßγx�ù= yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅs ãƒ &™ ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏμÏϑù= Ïã �ωÎ) $ yϑÎ/ u™ !$ x© 4 yìÅ™uρ çμ •‹Å™ö� ä. 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ ( Ÿωuρ …çν ßŠθä↔ tƒ $ uΚ ßγÝà ø�Ïm 4 uθ èδuρ �’Í?yè ø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# .  
هرگز خواب .  و پاينده است"حي و قيوم" كه "هللا"ودي نيست جز هيچ معب

گيرد، هرچه در آسمانها و زمين است از آنِ  سبك و سنگيني او را فرا نمي
چه كسي است كه نزد او، جز به فرمانش، شفاعت كند؟ آنچه را كه . اوست

داند، و به چيزي از علم او آگاه  پيش رو و آنچه را كه پشت سرشان است مي
 حكومت او آسمانها و زمين را در "كرسي". گردند، جز آنچه خود بخواهد نمي

 [= "علي و عظيم"كند، و اوست كه  اش نمي برگرفته، و نگاهداري آنها خسته
  3.است] بلند مرتبه و با عظمت

 خـالق  "هٰال" اسـت و از صـفات   "هللا"همه اسـماء و صـفات وارد در ايـن آيـه ويـژه       
  .يان نيستانه پرورشگرِ ج"رب"و

عزيز، حكيم، قدير، سميع، بصير، خبير، غنّـي، حميـد، ذوالفـضل            ": و نيز، صفاتي مانند   

                                                 
 .182/ بقره- 1

 .121/ توبه- 2

 .255/ بقره- 3
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  . است"هللا" از صفات مخصوص "...العظيم، واسع عليم، فعال ما يشاء و 
 همـين صـفات و   "هللا" نامي است براي هر يك از اين صفات و حقيقت     "هللا"بنابراين،

  .اسماي حسناست
  .آورند  مي"هٰاَإلل" را به جاي "الوهيم"   و"هللا" را به جاي "هوهي"در زبان عبري نيز، 

 او آسمانها و زمين را در برگرفته        "كرسي حكومت " اين است كه     "هللا"يكي از صفات    
  :پردازيم  مي"كرسي"اكنون به بررسي معناي . است
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  كرسي ـ 2

  . است"تخت وعلم"كرسي در لغت به معناي 
كرسـي خـدا   «: اند كه گفتـه اسـت   كثير از ابن عباس روايت كردهطبري و قرطبي و ابن    

  ».علم اوست
گونه كه از سخن فرشـتگان خبـر داده كـه در دعـاي خـود         خداوند همان «: طبري گويد 

  :گفتند
علم تو همه چيز را فراگرفته، در اين آيه، نيـز،     !  پروردگارا "ربنا وسعت كلَّ شيء علْما    "

yì": خبر داده كه   Å™uρ çμ•‹ Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘F{$#uρ ( "           علم او آسـمان و زمـين را فراگرفتـه 
 "كُرّاسـه " در اصل به معناي علم است، و اينكه عرب به جزوه علمي              "كرسي"زيرا،  . است

  ـ  »... و "كَراسـي "شود  گويد از همين باب است، چنانكه به علما و دانشمندان هم گفته مي
  .پايان سخن طبري

خداونـد متعـال سـخن    : گـوئيم   مي ـ   به ياري خدا ـ  ر آنچه طبري گفته، ما نيزاضافه ب
  : به قوم خود را آورده كه به ايشان گفته است�ابراهيم 

yìÅ™uρ ’În1 u‘ ¨≅à2 >™ ó©x« $ ¸ϑù=Ïã 3 Ÿξ sù r& tβρã��2 x‹ tFs? .    
    1گيريد؟ علم پروردگار من همه چيز را در برگرفته، آيا پند نمي

 :  به قوم خود را كه گفته است�و سخن شعيب 

                                                 
 .80/ انعام- 1
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 yìÅ™uρ $ uΖš/ u‘ ¨≅ä. >™ ó©x« $̧ϑù= Ïæ 4 .  
  1.علم پروردگار ما همه چيز را در برگرفته است

  : به سامري را كه گفته است�و سخن موسي 
!$ yϑ̄Ρ Î) ãΝä3ßγ≈s9 Î) ª! $# “Ï%©! $# Iω tμ≈s9 Î) �ωÎ) uθ èδ 4 yìÅ™uρ ¨≅à2 >™ ó©x« $ Vϑù=Ïã .     

 است، همان كه جز او معبودي نيست، علم او همه چيز "هللا"معبود شما تنها 
  2.را فراگرفته است

 نيز، در پاسـخ     � يعني امام جعفر صادق      |ششمين وصي از اوصياي رسول خدا       

ــه پرســيد ــاي : كــسي ك ــه"كرســي"معن yì":  در جمل Å™uρ çμ•‹ Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘F{$#uρ ( " 
   3.علم خداست: چيست؟ فرمود

خداوند در داستان   .  آمده است  "تخت و علم  ": قرآن كريم به هر دو معناي      در   "كرسي"
  : فرموده"ص ":  در سوره�سليمان 

ô‰ s)s9 uρ $ ¨ΖtFsù z⎯≈yϑø‹n= ß™ $uΖ øŠ s)ø9 r&uρ 4’n?tã ⎯Ïμ Íh‹Å™ö�ä. #Y‰ |¡y_ .     
  4...او جسدي افكنديم] تخت[= ما سليمان را آزموديم و بر كرسي 

 :فرمايد و در اين آيه مي

 ãΝn= ÷ètƒ $ tΒ š⎥÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& $tΒ uρ öΝßγx�ù= yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠ Åsãƒ &™ ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ïϑù=Ïã �ωÎ) $ yϑÎ/ 

u™ !$ x© 4 yìÅ™uρ çμ •‹Å™ö�ä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ ( ...  
او آگاه » علم«داند، و به چيزي از  خداوند، پيشاروي آنان و پشت سرشان را مي

او آسمانها و زمين را فراگرفته ] علم[= كرسي . واهدنگردند، جز آنچه خود بخ
  5.است

                                                 
 .89/ اعراف- 1

 .98/ طه- 2

 ."وسع كرسيه السموات واالرض": عزّ و جلّّهللا  باب معني قول ا327 ص توحيد صدوق - 3

 .34/ ص- 4

 .255/ بقره- 5
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 آمده كه با اين قرينه معناي       "علْمه"چنانكه در آيه شريفه مشهود است پس از         » كرسي«
 "علـم او " آگـاه نگردنـد،    ـ   جز آنچه خود بخواهد ـ  "علم خدا"به چيزي از : شود آن مي

  .آسمانها و زمين را در برگرفته است
 همـه چيـز در      "كُلُّ شَـيء فـي الْكُرسـي      : گويد  ، معناي برخي از روايات كه مي      بنابراين

  .همه چيز در علم خداوند است: شود كه  است، اين مي"كرسي"
را كه بـا آن     » عبوديت«دهيم و بحث       را پايان مي   "اسماي حسناي الهي  "در اينجا بحث    

  .نمائيم مرتبط است بررسي مي
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  :عبد و عبادت

"عدت"اطاعت كرد،   :  يعني "بوديبعبـادت "اطاعت با خضوع و فروتنـي و        :  يعني "ع" 
  . رساتر است"عبوديت"اطاعت با نهايت خضوع و فروتني كه از : يعني

   عبوديت ـ الف

   دبنَع اكيالع « كه پس از ذكر      "حمد" در سوره    "در جمله ا بت"آمده،  » الَمينٰروديبع" 
  .كنيم تنها تو را اطاعت مي:  است، يعنيبه معناي اطاعت

ده       ٰمنْ اَط ":  نيز كه فرموده   �در حديث امام صادق      بـع ةٍ فَقَـديصعالً في مجر هـر   "اع 
عبـادت و   " چنانكه مشهود است،     1.كس انساني را در گناهي اطاعت كند او را عبادت كرده          

  .اند  آمده  قرين هم و به يك معني"اطاعت
 نيز، گوش فرادادن به سخن ديگران كه نوعي اطاعت و پيـروي             � رضا   در سخن امام  

  : دانسته شده، چنانكه فرموده"عبادت"  از آنان است
، و انْ هللاعزّ و جـلّ فَقـد عبـد ا   هللا انَ النّاطقُ عن اٰاطقٍ فَقَد عبده، فَإنْ كٰي الي ن  ٰمنْ اَصغ 

  .انَ النّاطقُ عن ابليس فَقد عبد ابليسٰك
 كـرده اسـت، حـال اگـر گوينـده از      "عبادت"اي گوش بسپارد او را  هر كس به گوينده 

 كرده و اگر از ابليس سخن گويد، ابليس را          "عبادت"خداي عزّ و جلّ سخن گويد، خدا را         

                                                 
 .398 ص 2 جلد اصول كافي - 1
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  1. كرده است"عبادت"
چنانكـه  .  براي موجودات باشعور، اختياري، و براي ديگران با تـسخير اسـت            "عبادت"

  :به انسانها فرمودهخداي سبحان 
$ pκš‰ r' ¯≈tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ ç6 ôã$# ãΝä3−/ u‘ “Ï%©! $# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪ Ï%©! $#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% …     

 كنيد، همان كه شما و پيشينيان شما را "عبادت"پروردگارتان را ! اي مردم
  2...آفريد

  :و درباره ديگر موجودات فرموده
¬! uρ ß‰àf ó¡o„ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒ uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ 7π−/ !#yŠ èπs3Í×̄≈n= yϑø9 $#uρ öΝèδuρ Ÿω 

tβρç�É9 õ3tG ó¡o„ .    
تمام آنچه در آسمانها و زمين است از جنبندگان و فرشتگان براي خدا سجده 

  3.ورزند كنند و تكبر نمي مي] فروتني[= 

   عبد ـ ب

  : چهار معني است"عبد"براي 
  :آنچه خداي متعال در سوره نحل فرموده مانند "برده" به معناي "عبد"  ـ 1

z> u�ŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ #Y‰ö6 tã %Z.θ è=ôϑ̈Β �ω â‘Ï‰ø)tƒ 4’n?tã &™ ó©x« .  
  4.برده مملوكي را كه قادر بر هيچ چيز نيست: خداوند مثالي زده

  :اند كه فرموده  آورده� است، چنانكه از قول رسول خدا "عبيد"جمع اين عبد 
  .الْعبيد فَهو حرٌّمنْ خَرَج الَينا منَ 

  5.بيايد آزاد است] اسالم[=  كه به سوي ما "بردگان"هر يك از 

                                                 
 .13 حديث 92 ص 18 جلد وسائل الشيعه، 63 حديث 303 ص 1 جلد � عيون اخبار الرضا - 1

 .21/ بقره- 2

 .49/ نحل- 3

 .75/ نحل- 4

 .248 ص 1 جلد مسند احمد - 5
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ترين مثال آن در سخن خداي متعال است كه  ، روشن"بنده شدن" به معناي "عبد"  ـ  2
  :فرموده

βÎ) ‘≅à2 ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ HωÎ) ’ÎA#u™ Ç⎯≈uΗ ÷q§�9$# #Y‰ ö7tã .     
 نزد خدا "بندگي"مانها و زمين نيست مگر آنكه به حال هيچ كس در آس

  1.رحمان آيد

χ ": است ماننـد  ] بندگان [= "عبيد"در اين معني نيز جمع عبد        r& uρ ©! $# }§ øŠs9 5Ο≈ ¯= sàÎ/ 

Ï‰ŠÎ6 yèù= Ïj9 "2.كند  خداوند نسبت به بندگان ستم نمي  
 دربـاره آن  "عابـد " به معناي بنده عبادتگر و خدمت كننـده كـه تعبيـر    "عبد"  ـ  4 و 3

  :رساتر است، و اين بر دو قسم است
است، مانند سخن "عباد" و بنده خالص و حقيقي خدا بودن كه جمع آن "عبد"  ـ  الف

  :فرمايد ي و جوان همراهش كه ميٰخداي متعال در حكايت از موس
#y‰ y ùθ sù #Y‰ö6 tã ô⎯ÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$t6 Ïã çμ≈oΨ ÷$ s?#u™ Zπ yϑôm u‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡ Ï‰ΖÏã .     

 ما را يافتند كه از نزد خود رحمتي به او داده "بندگان"اي از " بنده"در آنجا 
  3.بوديم

 و بنده دنيا بودن يعني كسي كه همه توان خود را وقف دنيا و دنيـاخواهي  "عبد"  ـ  ب
د الـدرهم و       :!  فرموده � است، چنانكه پيامبر     "عبيد"كند، در اينجا نيز جمع عبد        بـع س تَعـ

  4.هالك شده است] طال و نقره[=  بنده درهم و دينار "دينارعبد ال
 دارد بـه كـسي كـه فرمـان     "امر و نهي"و چون پروردگار عالميان براي هدايت مردمان      

 اسـت،  "عابـد " بنـدگي پروردگـار نمـود، او         "عبد الرب ": گويند  كند مي   خدا را اطاعت مي   
  .اطاعت خدا كرده و مطيع پروردگار است: يعني

شـود،     به معناي معبود اسـت، و بـراي او مراسـم دينـي برگـزار مـي                 "هٰال"ز، چون   و ني 
                                                 

 .93/ مريم- 1

 .51/ انفال- 2

 .65/ كهف- 3

 ).1386ص  (سنن ابن ماجه - 4
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] پرسـتنده [= كـرد، او عابـد   ] پرسـتش [=  فالني خدا را عبادت   "عبد فُالنٌ اإلله  ": گويند  مي
  1.آورد او مراسم ديني را براي خدا به جا مي: است، يعني

هـاي     برشمرديم، و در بحـث     "هٰال" از صفات    "الوهيت"هاي    همه آنچه را كه در بحث     
يكي ديگر  .  رب العالمين است   "هللا" دانستيم، همگي از صفات      "رب" از صفات    "ربوبيت"

  ـ  جريان هر چيزي به مشيت و خواست اوست، و مـا : اينست كه» رب العالمين«از صفات 
  .دهيم  در بحث آينده آن را توضيح مي ـ به ياري خدا

                                                 
مفـردات  ،  صـحاح جـوهري    در كتـاب     "عبد"اي است از مطالب ماده         آورديم فشرده  "بدع" آنچه درباره    - 1

 چاپ مصر كـه عبـارات آنهـا را ممـزوج            معجم القرآن الكريم  فيروز آبادي و      قاموس اللغة  راغب،   القرآن

 .كرده و با سياق يكسان بيان داشتيم
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  مشيت رب العالمين

  . معناي مشيت ـ الف

   مشيت خدا در رزق ـ ب

   مشيت خدا در هدايت ـ ج

   مشيت خدا در رحمت و عذاب ـ د

5 
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   معناي مشيت در لغت و قرآن كريم ـ نخست

   مشيت در لغت ـ الف

 است و به اين معنـي، مـردم نيـز داراي            "اراده و خواستن  " در لغت به معناي      "مشيت"
  : كريم فرمودهاند، خداوند در قرآن مشيت

"¨βÎ) ⎯Íν É‹≈yδ ×ο t� Ï. õ‹ s? ( ⎯yϑsù u™ !$ x© x‹sƒ ªB$# 4’n< Î) ⎯Ïμ În/ u‘ Wξ‹Î6 y™ "  
 راهي به سوي "بخواهد"اين هشدار و تذكري است، پس هر كس 

  1!گزيند پروردگارش برمي
 كند كه راهي به سوي پروردگارش برگزيند بـا كمـال     "بخواهد و ارده  "انسان اگر : يعني

، عـبس   )55(هـاي مـدثر       يار خود بر آن قادر است، مانند اين آيه، در سـوره           آزادي و به اخت   
  .، و غير آنها نيز آمده است)29(، كهف )28(، تكوير )12(

  :خداوند مشيت به معناي لغوي را به خود نيز نسبت داده و فرموده
öΝs9  ـ 1 r& t� s? 4’n< Î) y7 În/ u‘ y# ø‹x. £‰ tΒ ¨≅Ïjà9 $# öθ s9 uρ u™ !$ x© …çμ n= yè yfs9 $YΨ Ï.$ y™ .     

 "خواست مي"آيا نديدي چگونه پروردگارت سايه را گسترده ساخت؟ و اگر 
  2.داد آن را ساكن قرار مي

Β̈$  ـ 2 r' sù t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ à)x© ’Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9$# öΝçλm; $pκ�Ïù ×��Ïù y— î,‹Îγx© uρ �  š⎥⎪Ï$Î#≈yz $pκ�Ïù $ tΒ 

                                                 
 .29 و انسان 19 مزمل - 1

 .45/ فرقان- 2
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ÏM tΒ#yŠ ÝV≡uθ≈uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{$#uρ �ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ×Α$̈è sù $ yϑÏj9 ß‰ƒ Ì�ãƒ �    

$̈Β r&uρ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρ ß‰Ïè ß™ ’Å∀ sù Ïπ̈Ψ pgø: $# t⎦⎪ Ï$Î#≈yz $ pκ�Ïù $ tΒ ÏM tΒ#yŠ ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÞÚ ö‘ F{$#uρ �ωÎ) $ tΒ 

u™ !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹™ !$ sÜtã u�ö� xî 7Œρä‹ øgxΧ .   
 [= "زفير و شهيق" اما آنان كه بدبخت شدند، در آتشند و براي آنان در آنجا

 و تا آسمانها  و زمين برپاست جاودانه در آن �است] هاي بلند دم و بازدم ناله
 كه پروردگار تو هر چه را بخواهد "بخواهد"ارت گمانند، مگر آنچه پرورد مي

اند و تا آسمانها و   و اما آنان كه خوشبخت شدند، در بهشت�دهد انجام مي
، "بخواهد"مانند، مگر آنچه پروردگارت  يزمين برپاست جاودانه در آن م

  1.بخششي است پيوسته
  .نيز آمده است) 51(و فرقان ) 86(هاي اسراء  همانند اين دو آيه در سوره

  :اما معناي آيات گذشته چنين است
 آيا نديـدي  "أًلًم تَرَ إلي ربك كَيف مد الظِّلَّ":  خداوند سبحان در مورد اول فرمود ـ  1

 به تناسب نزديكي خورشيد به مغرب، سـايه را بـه سـوي     ـ   بعد از ظهر ـ  چگونهخداوند 
اش در شـب رسـانيد و اگـر           مشرق گسترش داد تا آنگاه كـه غـروب كـرد بـه حـد نهـائي                

 "گسترش سـايه و حركـت آن بـه          : داد، يعني   قرار مي ساكن   سايه را هميشه     "خواست  مي"
  .رون نيستي است و از خواست خدا بي اله"مشيت و اراده

اهل جهنم براي هميـشه در آتـشند، و اهـل بهـشت     :  خداوند در مورد دوم فرمود ـ  2
 خداونـدي اسـت و از خواسـت خـدا           "مشيت"براي هميشه در بهشت، و اين با قدرت و          

  .بيرون نيست

   مشيت در اصطالح قرآني ـ ب

ن كـريم،  رزق، هدايت، عذاب، رحمت و مشتقات آنهـا در قـرآ         : هاي  هرگاه پس از واژه   
 آمده، مقصود آن است كه جريـان رزق و روزي و هـدايت و امثـال    " خدا  مشيت"بحث از   

                                                 
 .108-106/ هود- 1
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هائي است كه خداوند به مقتضاي حكمت خويش مقرر داشته است، و              آنها، بر اساس سنت   
انـد كـه      سنت خداوندي در اين امور تغيير ناپذير است و آنها از مصاديق ايـن آيـه شـريفه                 

!» ™sπ̈Ζß ": فرمايد  مي $# ... ⎯s9uρ y‰Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7 s?"    و در سـنت    ...  اين سنت الهي است
  : فرمايد چنانكه در سوره فاطر نيز مي 1!گونه تبديلي نخواهي يافت الهي هيچ

" ⎯n= sù y‰ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7s? ( ⎯s9 uρ y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒ Èθ øt rB.  
 يافت، و هرگز در سنت الهي تغييري هرگز در سنت خدا تبديلي نخواهي

  !يابي نمي

                                                 
 .23/ و فتح62/ احزاب- 1
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   مشيت خدا در رزق و روزي ـ دوم

  :فرمايد  ميٰ خداوند در سوره شوري ـ 1
…çμ s9 ß‰‹Ï9$s)tΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# ⎯yϑÏ9 â™ !$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) Èe≅ä3Î/ 

>™ ó©x« ×Λ⎧Î= tæ .    
 "بخواهد" را براي هر كس "روزي". انها و زمين از آنِ اوستكليدهاي آسم
  1.او به همه چيز آگاه است. گرداند دهد يا تنگ مي گسترش مي

  : در سوره عنكبوت فرموده ـ 2
⎦Éi⎪ r(Ÿ2 uρ ⎯ÏiΒ 7π −/ !#yŠ �ω ã≅Ïϑøt rB $yγs% ø— Í‘ ª! $# $yγè% ã— ö� tƒ öΝä.$−ƒ Î) uρ 4 uθ èδuρ ßì‹Ïϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î= yèø9 $# �   

⎦È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ t�¤‚ y™uρ }§ôϑ¤±9 $# t� yϑs)ø9 $#uρ £⎯ä9θà)u‹s9 ª! $# ( 
4’¯Τr' sù tβθä3sù ÷σ ãƒ �   ª! $# äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# ⎯yϑÏ9 â™ !$t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ ÿ…ã& s! 4 ¨βÎ) ©! $# 

Èe≅ä3Î/ >™ ó©x« ÒΟŠÎ= tæ �   ⎦Í.s! uρ Ο ßγtFø9 r' y™ ⎯̈Β tΑ̈“ ¯Ρ š∅ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ uŠ ômr' sù ÏμÎ/ 

uÚ ö‘ F{$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ yγÏ? öθ tΒ £⎯ä9θ à)u‹s9 ª! $# 4 È≅è% ß‰ ôϑys ø9$# ¬! 4 ö≅t/ óΟ èδç�sYò2r& Ÿω tβθè=É)÷è tƒ .  
 خود را ندارد، خداوند او و شما را "روزي"اي كه قدرت حمل  چه بسا جنبنده

چه كسي :  و هرگاه از آنان بپرسي�داناستدهد و او شنوا و   مي"روزي"
: گويند آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخّر كرده است؟ مي

                                                 
 .12/ شوري- 1
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 خداوند �!شوند؟ پس با اين حال، چگونه به انحراف كشيده مي! "هللا"
 گسترش داده و تنگ "بخواهد" را براي هر كس از بندگانش كه "روزي"

چه كسي از :  و اگر از آنان بپرسي�ز آگاه استگرداند، خداوند به همه چي مي
 "هللا": گويند آسمان آبي فرستاد و با آن زمين را، پس از مردنش، زنده كرد؟ مي

  1.دانند حمد و ستايش ويژه خداست، اما بيشتر آنان نمي: بگو
  : در سوره سبا فرموده ـ 3

ö≅è% ¨βÎ) ’În1 u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# ⎯yϑÏ9 â™ !$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ …çμ s9 4 !$ tΒ uρ Ο çFø)x�Ρ r& ⎯ÏiΒ 

&™ ó©x« uθ ßγsù …çμ à�Î= øƒ ä† ( uθ èδuρ ç�ö� yz š⎥⎫Ï% Î—≡§�9 $# .  
 وسعت "بخواهد" را براي هر يك از بندگانش كه "روزي"  پروردگار من: بگو

كند و او  و هر چه را انفاق كنيد، جاي آن را پر مي. گرداند داده و يا تنگ مي
  2. دهندگان است"روزي" بهترين

  :فرمايد مي  در سوره اسراء ـ 4
Ÿωuρ ö≅yèøgrB x8y‰ tƒ »' s!θ è=øó tΒ 4’n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ $ yγôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6 ø9 $# y‰ãè ø)tFsù $ YΒθ è=tΒ 

#·‘θ Ý¡øt ¤Χ �   ¨βÎ) y7 −/ u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9 $# ⎯yϑÏ9 â™ !$t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) tβ%x. ⎯Íν ÏŠ$t6 ÏèÎ/ #M��Î7yz 

#Z��ÅÁ t/ �   Ÿωuρ (#þθ è= çG ø)s? öΝä. y‰≈s9 ÷ρr& sπ u‹ô±yz 9,≈n=øΒ Î) ( ß⎯øt ªΥ öΝßγè% ã— ö� tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨βÎ) öΝßγn= ÷Fs% 

tβ%Ÿ2 $ \↔ ôÜÅz #Z�� Î6 x. ...   Ÿωuρ (#θ ç/ t� ø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# �ωÎ) ©ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ômr& 4©®Lym x�è= ö7tƒ 

…çν £‰ ä© r& 4 (#θ èù ÷ρr&uρ Ï‰ôγyè ø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγyèø9 $# šχ%x. Zωθä↔ ó¡tΒ �   (#θ èù ÷ρ r&uρ Ÿ≅ø‹s3ø9 $# #sŒ Î) ÷Λä⎢ ù=Ï. 

(#θ çΡ Î— uρ Ä¨$ sÜó¡É)ø9 $$Î/ ËΛ⎧É)tFó¡ßϑø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz ß⎯|¡ômr&uρ Wξƒ Íρù' s? .     
و نه به يكباره ] تا از انفاق باز ماني[نه دست خود را بسته و آويزه گردن كن 

 مسلماً پروردگارت �گشاي كه سرزنش ديده و حسرتبار گرديآن را ب
گرداند، او به حال   گشاده يا تنگ مي"بخواهد" را براي هر كس "روزي"

                                                 
 .63-60/ عنكبوت- 1

 .39/ سبا- 2
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ما آنان و شما را !  فرزندان خود را از بيم فقر نكشيد�بندگانش آگاه است
ل يتيم، جز به او به م...  كشتن آنان گناه بزرگي استيقيناً. دهيم  مي"روزي"

نيكوترين وجه، نزديك نشويد تا آنگاه كه به حد بلوغش رسد، و به عهد 
 و چون چيزي را پيمانه �!گردد خويش وفا كنيد كه از عهد و پيمان سؤال مي

كنيد، حقِ پيمانه را ادا نمائيد، و با ترازوي درست وزن كنيد كه اين بهتر و نيك 
  1.فرجامتر است

  : در سوره آل عمران فرموده ـ 5
È≅è% ¢Ο ßγ¯=9$# y7 Î=≈tΒ Å7 ù=ßϑø9 $# ’ÎA ÷σ è? š� ù= ßϑø9$# ⎯tΒ â™ !$ t±n@ äíÍ”∴s? uρ š� ù=ßϑø9 $# ⎯£ϑÏΒ â™ !$ t±n@ –“ Ïèè? uρ 

⎯tΒ â™ !$ t±n@ ‘ΑÉ‹è? uρ ⎯tΒ â™ !$ t±n@ ( x8Ï‰ uŠ Î/ ç�ö� y‚ø9 $# ( y7 ¨Ρ Î) 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« Ö�ƒ Ï‰ s% �   ßkÏ9θè? 

Ÿ≅øŠ ©9 $# ’Îû Í‘$yγ¨Ψ9 $# ßkÏ9θè? uρ u‘$ yγ¨Ψ9 $# ’Îû È≅øŠ ©9$# ( ßlÌ� ÷‚è? uρ ¢‘ y⇔ø9$# š∅ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# ßlÌ� ÷‚è? uρ 

|M Íh‹yϑø9 $# z⎯ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# ( ä−ã— ö�s? uρ ⎯tΒ â™ !$t±n@ Î�ö� tó Î/ 5>$|¡Ïm .  
 حكومت "بخواهي"مالك حكومتها توئي؛ به هر كس ! بار خدايا: بگو   
 "واهيبخ"گيري؛ هر كس را   حكومت مي"بخواهي"بخشي، و از هر كس  مي

ها همه به دست  خوبي.  خوار گرداني"بخواهي"عزّت بخشيده و هر كس را 
شب را در روز داخل كرده و روز را در شب . توست و تو بر هر چيزي توانائي

آوري و مرده را از زنده، و به هر كس  بري، و زنده را از مرده بيرون مي مي
  2.دهي  مي"روزي" بدون حساب "بخواهي"

  نه است؟مشيت خدا چگو

قـرار  » صلة رحـم  «در بحث پاداش اعمال آورديم كه خداوند متعال وسعت رزق را در             
بـرد، چنانكـه در داسـتان         داده، و اوالد آدمي آثار صالح و درسـتي پـدرش را بـه ارث مـي                

گذشت كه ديوار در حال فـروريختن را برپـا          ]�خضر  [=  و عبد صالح خدا      �ي  ٰموس

                                                 
 .35-29/ اسراء- 1

 .24-26/ آل عمران- 2
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 دو يتيمي كه پدرشان مرد صالحي بود، باقي بمانـد و آن             داشت تا گنج مدفون زير آن براي      
اي از    ايـن دو، نمونـه    . دو پس از رسيدن به سنّ بلـوغ و رشـد خـود، آن را بيـرون آورنـد                  

 "هـاي ثابـت الهـي    سـنت " و خواست خدا در امر روزي دادن است كه بر اساس        "مشيت"
  .يابد جريان مي
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   مشيت خدا در هدايت و راهنمائي ـ سوم

  :هدايت انسان در قرآن كريم دو گونه است
  .هدايت به معناي آموزش عقايد و احكام اسالمـ 1
  .هدايت به معناي توفيق در ايمان و عمل صالحـ 2

قرآن كريم هدايت نوع اول را بيشتر به پيامبراني نسبت ميدهد كه خداوند براي تبليغ و                
گاهي نيز، آن را بـه خـود خـدا كـه     . سترساندن عقايد و احكام اسالم به انسانها فرستاده ا  

  .دهد پيامبران را با دين اسالم فرستاده نسبت مي
 و  "ميـشّت "دهد، گـاهي بـا ذكـر          قرآن كريم هدايت نوع دوم را تنها به خدا نسبت مي          

  ."مشيت"اينكه اين هدايت خواسته خداوند است، و گاهي بدون ذكر 
 پسند و گزينش مردم و اقـدام عملـي   گيري از هر دو نوع هدايت را،   خداوند شرط بهره  

  :آيد گانه زير مي بيان آن در مباحث سه. آنان براي رسيدن به آن قرار داده است

   هدايت آموزشي ـ الف

قرآن هدايت آموزشي مردمان به معناي تبليـغ اسـالم را گـاهي بـه انبيـا نـسبت داده و                     
  :فرمايد مي

 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’n< Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β �   ÅÞ≡u�ÅÀ «! $# “Ï%©! $# …çμ s9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# 

$ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 3 Iωr& ’n< Î) «! $# ç�� ÅÁ s? â‘θ ãΒ W{$# .  
 راه خداوندي كه هر چه در �كني براستي كه تو به سوي راه راست هدايت مي
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همه كارها به سوي خدا باز ! آگاه باشيد. آسمانها و زمين است از آنِ اوست
  1.دگرد مي

  :فرمايد گاهي نيز، هدايت انبيا را به خدا نسبت داده و مي
öΝßγ≈uΖ  ـ 1 ù=yè y_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $tΡ Ì� øΒ r' Î/ .  

  2.كردند آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مي
uθ  ـ 2 èδ ü”Ï%©! $# Ÿ≅y™ö‘ r& …ã& s!θ ß™u‘ 3“y‰ ßγø9 $$Î/ È⎦⎪ ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν t�Îγôà ã‹Ï9 ’n?tã Ç⎯ƒÏe$! $# 

⎯Ï& Íj# à2 .  
او كسي است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيـروز                    

  3.گرداند
  :به همين معني، هدايت را به كتابهاي آسماني نيز، نسبت داده و فرموده

ã�öκy− tβ$ŸÒ  ـ 1 tΒ u‘ ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& ÏμŠ Ïù ãβ#u™ ö�à)ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨ ÉiB t/ uρ z⎯ÏiΒ 3“ y‰ßγø9 $# 

Èβ$s% ö�à�ø9 $#uρ 4 .  
هايي از ره يافت و جدائي  ماه رمضان ماهي كه قرآنِ هدايتگرِ مردمان، و نشانه

  4.حق و باطل، در آن ماه نازل گرديده است
tΑt“Ρ  ـ 2 r&uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ �   ⎯ÏΒ ã≅ö7s% “W‰ èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 .  

  5. از پيش، براي هدايت مردم فرستاده استو تورات و انجيل را،
  :گاهي نيز، هدايت آموزشي را مستقيماً به خداي ذوالجالل نسبت داده و فرموده

óΟ  ـ 1 s9 r& ≅yèøgwΥ …ã& ©! È⎦÷⎫uΖ øŠ tã �   $ ZΡ$ |¡Ï9 uρ É⎥÷⎫tG x�x© uρ �   çμ≈oΨ ÷ƒ y‰ yδuρ È⎦ø⎪ y‰ô∨̈Ζ9$# .     
ن و دو لب؟ و او را به راه خير آيا براي انسان دو چشم قرار نداديم؟ و يك زبا

                                                 
 .53 و 52/ شوري- 1

 .73/ انبياء- 2

 .33/ توبه- 3

 .185/ بقره- 4

 .4 و 3/ آل عمران- 5
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  1!و شر هدايت نكرديم؟
Β̈$  ـ 2 r&uρ ßŠθßϑrO öΝßγ≈oΨ ÷ƒ y‰ yγsù (#θ ™6 ys tFó™$$sù 4‘ yϑyè ø9$# ’n?tã 3“y‰ çλù; $# .  

  2!بصري را بر هدايت ترجيح دادند اما قوم ثمود را هدايت كرديم، ولي آنان بي
هاي   ا گاهي به پيامبران و كتاب     بنابراين، خداي متعال هدايت تعليمي و آموزش اسالم ر        

و ايـن از آن روسـت كـه خـود او            ! دهد، و گاهي به ذات پاك خويـشتن         خويش نسبت مي  
  .ها براي آموزش مردم فرستاده است پيامبران را با اين كتاب

  به ياري خـدا  ـ  در بحث آينده چگونگي برخورد انسان با پذيرش يا رد اين هدايت را
  .نمائيم  بررسي ميـ 

   انسان و گزينش هدايت يا گمراهيـ  ب

يابيم كه مردم هميشه پس از آمدن انبيا و كتابهاي آسـماني،              با دقت در آيات قرآن درمي     
اي گمراهـي   گزيدند، و دسته اي هدايت را بر گمراهي برمي     دسته: اند  به دو گروه تقسيم شده    
  :دادند، به آيات زير توجه فرمائيد را بر هدايت ترجيح مي

$!  ـ 1 yϑ̄Ρ Î) ßNö� ÏΒ é& ÷βr& y‰ç6 ôãr& �Uu‘ Íν É‹≈yδ Íο t$ù# t7ø9 $# ...   ÷βr&uρ (#uθ è= ø? r& tβ#u™ ö� à)ø9$# ( Ç⎯yϑsù 

3“y‰ tF÷δ$# $ yϑ̄Ρ Î* sù “Ï‰ tG öκu‰ ⎯ÏμÅ¡ø�uΖ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ¨≅|Ê ö≅à)sù !$ yϑ̄Ρ Î) O$tΡ r& z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζßϑø9 $# .  
و اينكه قرآن را ... مام پروردگار اين شهر را عبادت كن من مأمور شده:] بگو[

تالوت نمايم، پس هر كس هدايت يافت به سود خود هدايت شده، و هر كس 
  3!من تنها از بيم دهندگانم: گمراه شد، بگو

‰ö≅è% $pκš  ـ 2 r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% ãΝà2 u™ !%y` ‘,ysø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3În/ §‘ ( Ç⎯yϑsù 3“ y‰tF÷δ$# $yϑ̄Ρ Î* sù 

“Ï‰ tG öκu‰ ⎯ÏμÅ¡ø�uΖ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ¨≅|Ê $ yϑ̄Ρ Î* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκö�n= tæ ( !$tΒ uρ O$ tΡ r& Νä3ø‹n= tæ 9≅‹Å2 uθ Î/ .  
حق از سوي پروردگارتان به سراغ شما آمده، هر كس هدات ! اي مردم: بگو

                                                 
 .10-8/ بلد- 1

 .17/ فصلت- 2

 .92 و 91/ نمل- 3
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يابد، به سود خويش هدايت يافته، و هر كس گمراه شود، تنها به زيان خود 
  1.گردد، و من وكيل بر شما نيستم گمراه مي

“Ç⎯̈Β 3 ـ 3 y‰tF÷δ$# $yϑ̄Ρ Î* sù “Ï‰ tG öκu‰ ⎯Ïμ Å¡ø�uΖ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ¨≅|Ê $ yϑ̄Ρ Î* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκö� n=tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? 

×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t�÷zé& 3 $ tΒ uρ $ ¨Ζä. t⎦⎫Î/ Éj‹ yèãΒ 4©®Lym y] yèö6 tΡ Zωθß™u‘.  
  هر كس هدايت يابد، به سود خويش هدايت يافته، و هر كس گمراه شود، 

  دارد؛  گردد؛ و هيچ كس بار گناه ديگري را برنمي يتنها به زيان خود گمراه م
  2.كنيم مگر آنكه پيامبري برانگيخته باشيم مجازات نمي] كسي را[و ما هرگز 

  انسانِ هدايت جو و امداد الهي

  :فرمايد جو مي خداوند در سوره مريم درباره هدايت خواهانِ هدايت
ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ª! $# š⎥⎪Ï%©! $# (#÷ρ y‰ tG ÷δ$# “W‰èδ 3 .  

  3.افزايد اند، خداوند بر هدايتشان مي آنان كه در مسير هدايت افتاده
  :فرمايد  مي� " محمد"و در سوره 

t⎦⎪ Ï%©! $#uρ (#÷ρ y‰ tG ÷δ$# óΟèδyŠ#y— “W‰èδ öΝßγ9s?#u™ uρ óΟ ßγ1 uθ ø)s? .  
آنان كه هدايت يافتند ، خداوند بر هدايتشان افزود و ايشان روح تقوي 

  4.بخشيد
ن رسـوالن الهـي هـدايت را برگزيـده و در راه خـدا بـه تـالش                   آنان كـه بعـد از آمـد       

ولي كساني كه پيامبران را تكذيب كـرده و         . گردند  خيزند، سزاوار توفيق خداوندي مي      برمي
خـداي سـبحان از هـر دو        . از هواي نفس پيروي كنند، گمراهي آنان حتمي و يقيني اسـت           

  :گروه خبر داده و فرموده
!©%z⎯ƒÏ  ـ 1 $#uρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈] tƒ Ï‰ öκs]s9 $uΖ n=ç7ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©! $# yìyϑs9 t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# .  

                                                 
 .108/ يونس- 1

 .15/ اسراء- 2

 .76/مريم - 3

 .17/محمد- 4
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و . كنيم  به راههاي خود، هدايتشان مييقيناًآنان كه در راه ما به تالش برخيزند، 
  1.خداوند با نيكوكاران است

‰ô  ـ 2 s)s9 uρ $uΖ ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$# ( 
Νßγ÷Ψ Ïϑsù ô⎯̈Β “y‰ yδ ª! $# Νßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β ôM ¤)ym Ïμ ø‹n= tã ä' s#≈n=�Ò9 $# 4 (#ρç�� Å¡sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 
(#ρ ã�ÝàΡ $$sù y# ø‹x. šχ%x. èπt7É)≈tã š⎥⎫Î/ Éj‹ s3ßϑø9 $# �   βÎ) óÉ Ì�øt rB 4’n?tã öΝßγ1 y‰ èδ ¨βÎ* sù ©! $# 

Ÿω “Ï‰ öκu‰ ⎯tΒ ‘≅ÅÒ ãƒ ( $ tΒ uρ Ο ßγs9 ⎯ÏiΒ š⎥⎪Î�ÅÇ≈̄Ρ .     
خداي را عبادت كنيد و از طاغوت : ما در بين امتي رسولي برانگيختيم كه

شان به اثبات  برخي را خداوند هدايت كرد، و برخي گمراهي! دوري گزينيد
پس، در روي زمين بگرديد و بنگريد سرانجام تكذيب كنندگان چگونه . رسيد

خداوند هر كس را گمراه ] ان كهبد[ اگر بر هدايتشان اصرار بورزي �!بود
  2.كند، و آنان هيچ ياوري ندارند ساخت هدايت نمي

$  ـ 3 ¸)ƒ Ì�sù 3“y‰ yδ $ ¸)ƒ Ì� sù uρ ¨,ym ãΝÍκö� n=tã ä' s#≈n=�Ò9 $# 3 ÞΟ ßγ¯Ρ Î) (#ρä‹ sƒ ªB$# t⎦⎫ ÏÜ≈uŠ ¤±9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ÏΒ 
ÈβρßŠ «! $# šχθç7|¡øt s†uρ Νåκ̈Ξ r& šχρß‰ tG ôγ•Β.   

شان به اثبات رسيده، آنان شياطين  ايت كرده، و گروهي گمراهيخداوند، گروهي را هد

  3:گانند پندارند كه هدايت يافته را به جاي خداوند اولياي خود برگزيدند، و مي

  :آيد شرح آن چنان است كه مي. الهي» مشيت«، هدايتي است با »هدايت«اين نوع از 
  وندي هدايت به معناي توفيق ايمان و عمل با مشيت خدا ـ ج

هدايت به معناي امداد الهي در ايمان و عمل با اشاره به مشيت الهي در آيـات زيـر در                    
  :هاي بقره، نور و يونس، چنين آمده است سوره

ª! $#uρ “Ï‰ ôγtƒ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ 4’n< Î) :Þ≡u�ÅÀ ?Λ⎧É)tG ó¡•Β .  
  4.كند  به راه راست هدايت مي"بخواهد"خداوند هر كس را 

  :تدر سوره انعام آمده اس
                                                 

 .69/ عنكبوت- 1

 .37-36/ نحل- 2

 .30/ اعراف- 3

 .25/ و يونس46/ و نور213 و 142/ بقره- 4
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⎯tΒ Î* t±o„ ª! $# ã& ù# Î=ôÒ ãƒ ⎯tΒ uρ ù' t±o„ çμ ù=yè øgs† 4’n?tã :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β .     
 بر صراط "بخواهد"و هر كس را  كند،  گمراه مي"بخواهد"خداوند هر كس را 

  1.دهد مستقيم قرار مي
  : قصص آمده استةدر سور

y7 ¨Ρ Î) Ÿω “Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯Å3≈s9 uρ ©! $# “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ 4 uθ èδuρ ãΝn= ÷ær& 

š⎥⎪Ï‰tFôγßϑø9 $$ Î/.  
تواني هر كه را دوست داري هدايت كني، ولي خداوند هر كه را  تو نمي

  2.كند، و او به هدايت يافتگان آگاهتر است  هدايت مي"بخواهد"

  شرح كلمات

  .صراط، راه آشكار، و مستقيم، راست و بدون كژي است:  صراط مستقيم ـ 1
  : دين را خداوند در سوره فاتحه چنين بيان داشته است"صراط مستقيمِ"

xÞ≡u�ÅÀ t⎦⎪Ï%©! $# |M ôϑyè ÷Ρ r& öΝÎγø‹n= tã Î�ö� xî ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟ Îγø‹n= tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9 !$ �Ò9$# .     
اي، و نه   آنان غضب كرده راه آشكار كساني كه نعمتشان دادي، نه كساني كه بر

  3.گمراهان
زكريا "را كه نعمت داده بيان داشته و پس از ذكر داستان     خداوند در سوره مريم كساني      

[= در ايـن كتـاب      ... "واذكر في الكتاب ابراهيم   ": فرمايد   مي "�و يحيي و مريم و عيسي       
... در اين كتـاب موسـي را يـاد كـن          ... "واذكر في الكتاب موسي   "...ابراهيم را ياد كن   ] قرآن

  ..."ب ادريسواذكر في الكتا"..."واذكر في الكتاب اسماعيل
  :فرمايد سپس مي

y7 Í×̄≈s9 'ρé& z⎯ƒÏ%©! $# zΝyè ÷Ρ r& ª! $# ΝÍκö�n= tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# ⎯ÏΒ Ïπ −ƒ Íh‘èŒ tΠyŠ#u™... ô⎯£ϑÏΒ uρ $ uΖ÷ƒ y‰ yδ 

!$ oΨ ø‹u; tG ô_ $#uρ 4 #sŒ Î) 4’n?÷G è? ÷ΛÏιø‹n= tæ àM≈tƒ#u™ Ç⎯≈uΗ ÷q§�9 $# (#ρ”� yz #Y‰ £∨ß™ $|‹Å3ç/ uρ  .     

                                                 
 .39/ انعام- 1

 .56/ قصص- 2

 .7/ فاتحه- 3
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و از كساني ... د كه خداوند نعمتشان داده بود، از فرزندان آدمآنان پيامبراني بودن
كساني كه هرگاه آيات خداي رحمان بر آنان . كه هدايت كرديم و برگزيديم

  1.افتادند ريزان به خاك مي كنان و اشك شد، سجده تالوت مي
شان عمل بـه آن بـود، همـان كـه      صراط و راه اينان دين اسالم، و سيره و روش زندگي      

  .خواندند دم را به آن فرا ميمر
كساني كه بر آنان غضب شده، اينان تنهـا قـوم يهـود بودنـد كـه      :  مغضوب عليهم ـ  2

  :خداي متعال در سوره بقره آنان را معرّفي كرده و فرموده
 ôM t/ Î�àÑ uρ ÞΟ ÎγøŠ n= tæ ä' ©! Éj‹9$# èπ uΖx6 ó¡yϑø9 $#uρ ρ â™ !$t/ uρ 5= ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «! $# 3 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ¯Ρ r' Î/ 

(#θ çΡ%x. šχρã� à�õ3tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «! $# šχθè=çG ø)tƒ uρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# Î�ö� tó Î/ Èd,y⇔ø9 $# 3 y7 Ï9≡sŒ $oÿÏ3 (#θ |Á tã 

(#θ çΡ$ Ÿ2̈ρ šχρß‰ tF÷è tƒ .  
  ذلّت و خواري و بيچارگي بر آنان مقرّر شد، و با خشم خدا قرين آمدند، 

يامبران را به ناروا ورزيدند، و پ و اين بدان سبب بود كه به آيات الهي كفر مي
  2.نمودند كشتند، و اين براي آن بود كه نافرماني كرده و تجاوز مي مي

  .، نيز، آمده است)112(همانند اين تعبيرات درباره آنان، در سوره آل عمران 
گمراهان، همه كساني كه از اسالم روي گردانند، چنانكـه در  : ضالّين:  و الَ الضّالّين ـ  3

  :با صراحت فرموده) 90 ـ 85(سوره آل عمران 
⎯tΒ uρ Æ�tG ö; tƒ u�ö� xî ÄΝ≈n= ó™M}$# $YΨƒ ÏŠ ⎯n=sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çμ÷Ψ ÏΒ  ...¨βÎ) y7 Í×̄≈s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθ—9!$�Ò9 $#  

و آنان همان ... هر كس جز اسالم ديني را برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد
  .گمراهانند

  .بجوييد» رب العالمين«ايت كند، شرح آن را در بحث هد هدايت مي:  يهدي ـ 4

                                                 
 .58/ مريم- 1

 .61/ بقره- 2
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  : مشيت الهي در عذاب و رحمت ـ چهارم

بيان مشيت الهي در عذاب و رحمت، در مـواردي از قـرآن كـريم از جملـه در سـوره                     
  :فرمايد  مي� ٰخداوند با اشاره به دعاي موسي. اعراف آمده است

ó= çG ò2 $#uρ $ uΖs9 ’Îû Íν É‹≈yδ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ZπuΖ |¡ym ’Îûuρ Íο t� ÅzFψ$# $̄Ρ Î) !$tΡ ô‰ èδ y7 ø‹s9 Î) 4 tΑ$s% þ’Î1#x‹ tã 

Ü=Š Ï¹é& ⎯Ïμ Î/ ô⎯tΒ â™ !$ x© r& ( ©ÉLyϑôm u‘ uρ ôM yèÅ™uρ ¨≅ä. &™ ó©x« 4 $pκâ: çG ø. r' |¡sù t⎦⎪Ï%©# Ï9 tβθà)−G tƒ 

šχθè? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# t⎦⎪ Ï%©! $#uρ Νèδ $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ �   t⎦⎪Ï%©! $# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§�9 $# 

¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓ W{$# “Ï%©! $# …çμ tΡρ ß‰Ågs† $¹/θ çG õ3tΒ öΝèδy‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδã� ãΒ ù' tƒ 

Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒ uρ Ç⎯tã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅Ït ä†uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌh� pt ä†uρ ÞΟ ÎγøŠ n= tæ y] Í×̄≈t6 y‚ ø9$# 

ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ÷Ζ tã öΝèδu�ñÀ Î) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ ©ÉL©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠ n= tæ 4 š⎥⎪Ï%©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ 

çνρâ‘ ¨“ tãuρ çνρã� |Á tΡ uρ (#θ ãè t7̈? $#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& ÿ…çμ yè tΒ   y7 Í×̄≈s9 'ρé& ãΝèδ šχθßsÎ= ø�ßϑø9 $# . 

و براي ما در اين دنيا و در آخرت، نيكي مقرّر فرما، ما به سوي :] موسي گفت[ 
رسانم، و   مي"بخواهم"عذاب خود را به هر كس : فرمود. ايم تهتو بازگش

آن را براي كساني كه تقوا پيشه كنند و . رحمت من همه چيز را فراگرفته است
 �آورند، مقرّر خواهم داشت  آنان كه به آيات ما ايمان مي زكات بپردازند، و

 ي"آنان كه از اين پيامبر و نبيكه صفاتش را در پيامبري. كنند  پيروي مي"ام 
آنان را به معروف فرمان داده و از منكر باز . يابند تورات و انجيلِ نزد خود مي

كند و بارهاي  ها را بر آنان حالل شمرده و ناپاكيها را حرام مي دارد، پاكيزه مي
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پس، كساني كه به او ايمان . دارد سنگين و زنجيرهائي را كه بر آنان بود برمي
 داشتند و ياريش كردند و از نوري كه با او نازل شده اش آوردند و گرامي

  1.پيروي نمودند، آن همان رستگارانند
  :فرمايد در سوره انبيا مي
z> u�tIø%$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝßγç/$ |¡Ïm öΝèδuρ ’Îû 7' s# ø�xî tβθàÊÌ� ÷è•Β �   $tΒ ΝÎγŠ Ï? ù' tƒ ⎯ÏiΒ 9�ò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ 

ΝÎγÎn/ §‘ B^ y‰ øt ’Χ �ωÎ) çνθ ãè yϑtG ó™$# öΝèδuρ tβθç7yè ù= tƒ �   ZπuŠ ÏδŸω öΝßγç/θ è= è% 3 (#ρ•�| r&uρ “ uθ ôf̈Ζ9 $# 

t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ çΗ s> sß ö≅yδ !#x‹≈yδ �ωÎ) Ö�t±o0 öΝà6 è= ÷V ÏiΒ ( šχθè? ù' tFsù r& t� ósÅb¡9 $# óΟçFΡ r&uρ šχρç�ÅÇ ö7è? 

�   tΑ$ s% ’În1 u‘ ãΝn= ÷è tƒ tΑöθ s)ø9 $# ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ ( uθ èδuρ ßì‹Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yèø9 $# �   ö≅t/ 

(#þθ ä9$s% ß]≈tóôÊ r& ¥Ο≈ n=ôm r& È≅t/ çμ1u�tIøù$# ö≅t/ uθ èδ Ö�Ïã$x© $ uΖÏ? ù' uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅Å™ö‘ é& 

tβθä9̈ρ F{$# �   !$ tΒ ôM uΖtΒ#u™ Νßγn= ö6 s% ⎯ÏiΒ >π tƒ ö� s% !$yγ≈oΨ õ3n= ÷δr& ( öΝßγsù r& šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ �   !$ tΒ uρ 

$ uΖù= y™ö‘ r& š�n= ö6 s% �ωÎ) Zω%y Í̀‘ û©ÇrθœΡ öΝÍκö� s9Î) ( (#þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì� ò2Ïe%! $# βÎ) óΟ çFΖä. Ÿω 
šχθßϑn= ÷ès? �   $ tΒ uρ öΝßγ≈oΨ ù= yè y_ #Y‰ |¡y_ �ω tβθè=à2 ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$# $tΒ uρ (#θ çΡ%x. t⎦⎪Ï$Î#≈yz 

�  §ΝèO ÞΟ ßγ≈oΨ ø% y‰|¹ y‰ôãuθ ø9 $# öΝßγ≈uΖ øŠ pgΥr' sù ⎯tΒ uρ â™ !$ t±®Σ $uΖò6 n= ÷δr&uρ t⎦⎫Ïù Î�ô£ßϑø9 $# �   ô‰s)s9 

!$ uΖø9 t“Ρ r& öΝä3ö‹s9 Î) $Y6≈tG Å2 ÏμŠÏù öΝä. ã� ø. ÏŒ ( Ÿξ sù r& šχθè= É)÷è s? .     
خبري  حساب مردم به آنان نزديك شد و آنان همچنان در غفلت و بي] روز[

آيد  اي از سوي پروردگارشان براي آنان نمي  هيچ يادآور تازه�!روي گردانند
خبري   دلهاشان در لهو و بي�گيرند  ميمگر آنكه آن را شنيده و به بازي

آيا او جز بشري همانند : فرررفته، و آنان كه ستم كردند پنهان و درگوشي گفتند
: گفت] پيامبر [�!رويد؟ بينيد از پي سحر مي آيا با آنكه مي! شماست؟

 �داند، و او شنوا و داناست پروردگارم همه سخنان آسمان و زمين را مي
بلكه خوابهاي آشفته است، يا آن را به دروغ به خدا ] نيستاينها وحي : [گفتند

اي بياورد،  بايد براي ما معجزه! نسبت داده، نه، بلكه او يك شاعر است
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 هيچ يك از آباديهاي پيش از �گونه كه پيامبران پيشين فرستاده شدند همان
 ما �ند؟آور آيا اينان ايمان مي.  ايمان نياوردند ـ  كه نابودشان كرديم ـ اينان

. نفرستاديم] موجود ديگري[كرديم   از تو، جز مرداني كه به آنان وحي ميشپي
 ما پيامبران را كالبدهايي كه غذا نخورند قرار �دانيد از آگاهان بپرسيد اگر نمي

اي را كه به آنان   سپس وعده�!نداده بوديم، آنان عمر جاويدان هم نداشتند
 ما بر شما كتابي �!ان را هالك نموديمداده بوديم راست گردانيديم، و مسرف

  1!كنيد؟ نازل كرديم كه مايه تذكر و اعتالي شما در آن است، آيا درك نمي
  : فرموده"اسراء"در سوره 

⎯̈Β tβ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ s' s# Å_$yèø9 $# $uΖ ù=¤f tã …çμ s9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â™ !$ t±nΣ ⎯yϑÏ9 ß‰ƒ Ì�œΡ ¢ΟèO $ oΨ ù= yè y_ …çμ s9 tΛ©⎝yγy_ 

$ yγ8 n=óÁ tƒ $YΒθ ãΒ õ‹ tΒ #Y‘θ ãm ô‰̈Β �   ô⎯tΒ uρ yŠ#u‘ r& nο t� ÅzFψ$# 4©të y™uρ $ oλm; $ yγuŠ ÷èy™ uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σ ãΒ 

y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù tβ%Ÿ2 Ο ßγã‹÷è y™ #Y‘θ ä3ô±̈Β �   yξ ä. ‘‰ ÏϑœΡ Ï™ Iωàσ ¯≈yδ Ï™ Iωàσ ¯≈yδuρ ô⎯ÏΒ Ï™ !$ sÜtã 

y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ%x. â™ !$sÜtã š� În/ u‘ #·‘θ Ýà øt xΧ .     
 و به هر كس "بخواهيم"دگذر دنيا را بخواهد، هرچه هر كس كه زندگي زو

دهيم، سپس جهنم را برايش مقرر داريم تا   كنيم در دنيا به او مي"اراده"
 و هر كس خواهان آخرت باشد و �نكوهيده و رانده شده مالزم آن گردد

 پاداش سعي او داده خواهد  ـ  در حالي كه مؤمن باشد ـ براي آن بكوشد
و گروه را از اعطاي پروردگارت افزوني دهيم كه عطاي  هر يك از د�شد

  2.دريغ نشده است] از كسي[گاه  پروردگارت هيچ
  :فرمايد  مي"انسان"در سوره 

�χÎ) Ï™ Iωàσ ¯≈yδ tβθ™7Ït ä† s' s# Å_$yè ø9 $# tβρâ‘ x‹ tƒ uρ öΝèδu™ !#u‘ uρ $ YΒ öθ tƒ Wξ‹É)rO �    ...�   ¨βÎ) 

⎯Íν É‹≈yδ ×ο t�Ï. õ‹ s? ( ⎯yϑsù u™ !$ x© x‹ sƒ ªB$# 4’n< Î) ⎯Ïμ În/ u‘ Wξ‹Î6 y™ �   $tΒ uρ tβρâ™ !$t±n@ HωÎ) βr& u™ !$ t±o„ 

ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $ ¸ϑŠ Î= tã $Vϑ‹Å3ym �   ã≅Åz ô‰ãƒ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ ’Îû ⎯ÏμÏFuΗ ÷qu‘ 4 t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9 $#uρ 

                                                 
 .10-1/ انبياء- 1

 .20-18/ اسراء- 2
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£‰ tãr& öΝçλm; $ ¹/#x‹ tã $JΚ‹Ï9 r&.     
سر خود رها  ا پشتاينان زندگي زودگذر دنيا را دوست داشته و روز سختي ر

 اين يك يادآوري است، پس هر كه خواهد راهي به سوي � ...�!كنند مي
 "بخواهد"خواهيد مگر آنكه خدا   و شما چيزي نمي�پروردگارش برگزيند

 در رحمت خود وارد "بخواهد" هر كس را �خداوند دانا و حكيم است
  1.و براي ستمكاران عذابي دردناك آماده كرده است. كند مي

���  
از جمله صـفات خداونـد متعـال ايـن          . بود» رب العالمين « و اراده    "مشيت"اين معناي   

 در  ـ   بـه يـاري خـدا    ـ  كند كه معناي آن را  مي"محو يا اثبات"است كه هرچه را بخواهد 
  .آوريم بحث آينده مي

                                                 
 .31-27/ انسان- 1
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  بداء يا محو و اثبات

  . معناي بداء ـ الف

  .يد اسالمي بداء در اصطالح علماي عقا ـ ب

  .در قرآن كريم  بداء ـ ج

  . روايات مكتب خلفا درباره بداء ـ د

  . درباره بداءعليهم السالم روايات امامان اهل بيت  ـ  ه

6 
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   معناي لغوي بداء ـ نخست

  :بداء در لغت دو معني دارد
 يكـي از  پـس، . اين موضوع آشـكار و واضـح شـد   : ، يعني"بدا األمرُ بدواً و بداء"  ـ  1

  . آشكار شدن و وضوح است"بداء"معاني 
در اين موضـوع چنـين رأيـي بـرايش پيـدا شـد، رأي       : ا لَه في الْأمر كَذاً، يعنيٰبد"  ـ  2
  .اي پيدا كرد تازه

   معناي بداء در اصطالح علماي عقايد اسالمي ـ دوم

 چيزي اسـت كـه    درباره خداوند، آشكار كردن"بداء": اند  گفته "عقايد اسالمي "علماي  
انـد    بنابراين، كـساني كـه پنداشـته      . بر بندگان مخفي بوده و ظهورش براي آنان تازگي دارد         

 درباره خداوند اين است كه براي حق تعالي نيز، همانند مخلوقـات، رأي              "بداء"مقصود از   
 شود، سخت در اشـتباهند، راسـتي را    پيدا مي– داشته "بداء"غير از آنچه پيش از  ـ  اي تازه

  .پندارند كه خداوند برتر و باالتر از آن است كه مي

   در قرآن كريم  بداء ـ سوم

  :فرمايد مي) 27 و 7( آيات "رعد" خداي متعال در سوره  ـ الف
ãΑθà)tƒ uρ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρ ã� x�x. Iωöθ s9 tΑÌ“Ρ é& Ïμø‹n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏμÎn/ §‘ 3 ...  

اي از پروردگارش بر او  عجزهچرا آيت و م: گويند كساني كه كافر شدند مي
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  ...نازل نشده؟
  :فرمايد همان سوره مي) 40 ـ 38(سپس در آيات 

...$ tΒ uρ tβ%x. @Αθß™t� Ï9 βr& u’ÎA ù' tƒ >π tƒ$t↔ Î/ �ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 Èe≅ä3Ï9 9≅y_ r& Ò>$tG Å2 � (#θ ßs ôϑtƒ 

ª! $# $tΒ â™ !$t±o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïãuρ ‘Πé& É=≈tG Å6 ø9 $# � βÎ) uρ $̈Β y7 ¨Ζtƒ Ì� çΡ uÙ÷è t/ “ Ï%©! $# 

öΝèδß‰Ïè tΡ ÷ρr& y7 ¨Ζ uŠ ©ù uθ tG tΡ $yϑ̄Ρ Î* sù š�ø‹n= tã à�≈n= t6 ø9 $# $ uΖøŠ n= tæuρ Ü>$|¡Ït ø: $# .   
هر . اي بياورد مگر به فرمان خدا هيچ پيامبري را نشايد كه آيت و معجزه

 خداوند هر چه را بخواهد محو و نابود، و هر چه �دوراني را سرنوشتي است 
نزد ] لوح مخفوظ[= گذارد، و ام الكتاب   بخواهد اثبات و بر جاي ميرا

دهيم به تو نشان دهيم،  اي از آنچه را كه به آنان وعده مي  و اگر پاره�اوست
بميرانم، در هر حال، آنچه بر عهده توست تنها تبليغ و ] پيش از موعد[يا تو را 

  .برماست] آنان[رساندن است، حساب 

  شرح كلمات

  : آيه در لغت عالمت و نشان آشكار است، چنانكه اين شاعر گفته است:آية  ـ 1
   اَنَّه واحدٰتَدلُّ علي    و في كُلِّ شَيء لَه آيةٌ

  .در هر چه كه بنگري نشانه آشكار وجود و دليلِ روشن يكتائي خداوند است
ي بر قدرت الهـي      نام گرفته كه نشان درستي آنان، و دليل        "آيت"معجزات انبيا از آن رو      

است، همان پروردگاري كه ايشان را توان آوردي چنان معجزاتي مانند عصاي موسي و ناقه    
سـوره اعـراف    ) 73(سـوره شـعرا و      ) 67(گونـه كـه در آيـات          همـان . صالح بخشيده است  

  .گذشت
هـاي كـافر نـازل فرمـوده،          هائي را كه خداوند بر امـت        قرآن كريم همچنين انواع عذاب    

  :فرمايد ده است، چنانكه در سوره شعراء درباره قوم نوح مي نامي"آيت"
§ΝèO $oΨ ø% t� øîr& ß‰ ÷èt/ t⎦⎫ Ï%$t7ø9 $# �   ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ (  

اي   و نشانه"آيت" راستي را كه در آن �سپس بر جاي ماندگان را غرق كرديم
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  1.است
  :فرمايد و درباره قوم هود مي

çνθ ç/ ¤‹ s3sù öΝßγ≈oΨ õ3n= ÷δr' sù 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ ( .     
راستي را كه در . ، ما هم نابودشان كرديم را تكذيب كردند] هود[آنان پيامبرشان 

  2].براي خردمندان[اي است   و نشانه"آيت"آن 
  :و درباره قوم فرعون در سوره اعراف فرموده

$ uΖù= y™ö‘ r' sù ãΝÍκö� n=tã tβ$ sùθ’Ü9$# yŠ#t� pgø: $#uρ Ÿ≅£ϑà)ø9 $#uρ tíÏŠ$x��Ò9 $#uρ tΠ ¤$! $#uρ ;M≈tƒ#u™ ;M≈n=¢Á x�•Β .  
هاي   كه آيات و نشانه ـ پس، طوفان و ملخ و آفت گياهي و قورباغه و خون را

  3. بر آنان فرستاديم ـ جدا جدا بودند
  .مدت، وقت و زمان محدود، سرانجام و پايان:  اَجل ـ 2

و .  مدت عمرش به سر آمد     مرد و : يعني. فالن كس اجلش فرارسيد   : شود  اينكه گفته مي  
  .اند براي آن وقت محدودي قرار داده: براي آن اَجلي تعيين شده، يعني: شود اينكه گفته مي

مقـدار نوشـته   "براي كتاب معاني متعددي است و مقـصود از آن در اينجـا   :  كتاب ـ  3
زمان آوردن  :  كه  كه در آيه آمده اين است      "ابٰلَكُلِّ اَجلٍ كت  :  است، و معناي   "شده يا مقدر  

هر دورانـي را سرنوشـتي معـين        :  از پيش تعيين شده است، يعني      �معجزه به وسيله پيامبر     
  .است
 در لغت به معنـاي باطـل كـردن و از    "محو"گرداند،  كند، زايل مي محو مي:  يمحو ـ  4

  :فرمايد مي) 12(گونه كه خداي متعال در سوره اسراء  بين بردن است، همان
!$ tΡ öθ ysyϑsù sπ tƒ#u™ È≅ø‹©9 $# !$uΖ ù= yèy_ uρ sπ tƒ#u™ Í‘$ pκ̈]9 $# Zο u�ÅÇ ö7ãΒ .  

  .بخش قرار داديم پس، نشانه شب را محو كرده و نشانه روز را روشني
  :فرمايد مي) 24(و در سوره شوري 

ßxôϑtƒ uρ ª! $# Ÿ≅ÏÜ≈t6 ø9 $# ‘,Ït ä†uρ ¨,pt ø: $# ÿ⎯ÏμÏG≈yϑÎ= s3Î/ 4 .  
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. دارد را به فرمان خود ثابت و استوار ميخداوند باطل را محو و نابود و حق 
  .برد يعني آثار باطل را از بين مي

  تفسير آيات
 درخواست كردنـد    �كفار قريش از رسول خدا      : فرمايد  خداي سبحان در اين آيات مي     

تا براي آنان معجزاتي بياورد، خداوند نوع درخواست آنان را نيز در سوره اسراء بيان داشته                
  :و فرموده

(#θ ä9$s% uρ ⎯s9 š∅ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4©®Lym t� àfø�s? $uΖ s9 z⎯ÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# %·æθç7.⊥ tƒ  ...÷ρ r& xÝÉ)ó¡è@ u™ !$ yϑ¡¡9 $# 

$ yϑx. |M ôϑtãy— $uΖ øŠ n= tã $̧�|¡Ï. ÷ρr& u’ÎA ù' s? «! $$ Î/ Ïπx6 Í×̄≈n= yϑø9 $#uρ ¸ξ‹Î6 s% .  
آوريم تا آنكه چشمه جوشاني از اين سرزمين  ما هرگز به تو ايمان نمي: و گفتند

 بر سر ما  ـ پنداري گونه كه مي  آن ـ يا قطعات آسمان را... براي ما بيرون آوري
  1.فرود آوري، يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بياوري

%ô$tΒuρ tβ": فرمايد  سوره رعد مي  ) 38(و در آيه     x. @Αθß™t� Ï9 βr& u’ ÎA ù'tƒ >πtƒ$t↔Î/ "    هيچ پيـامبري 
 مگر به فرمـان خـدا،   "هللاالّ باذن ا" بياورد  ـ  اند او خواسته كه از  ـ  اي را حق ندارد معجزه

  .اي دارد زيرا هر كاري در تقدير مكتوب الهي زمان ويژه
: فرمايـد   خداوند در آيه بعد بدون فاصله، استثناي از تقدير مكتوب را بيان داشته و مـي               

 خدا بسته نيـست     دست: كند، يعني    خداوند هر چه را بخواهد محو مي       "ا يشاء ٰمهللا يمحو ا "
و هر جا كه خواست رزق و اجل و سعادت و شـقاوت را در ايـن مكتـوبِ مقـدر، تغييـر                       

دهـد،    در آن جـاي مـي   ـ  ها  از نانوشته ـ   و هر چه را بخواهد"اءٰا يشٰو يثْبِت م"دهد،  مي
گونه  يچ كه ه"لوح محفوظ" اصل كتاب تقدير و سرنوشت يعني "ابٰو عنْده اَُم الْكت "زيرا  

  .تغيير و تبديلي در آن نيست، نزد خداست
دهم       ": فرمايد  بدين خاطر بعد از آن مي      الَّذي َنعـ ضعب نَّكا نُرِينْ ما اي از     اگـر پـاره    "و

 يا  "اَو نَتَوفَّينَّك "به تو نشان دهيم،     ] در زمان حيات  [دهيم    ها را كه به آنان وعده مي        مجازات
  .اي و بس  در هر حال تو تنها ابالغ كننده"ا علَيك الْبالغٰفَانَّم"يرانم، بم] پيش از آن[تو را 
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اند كه مؤيد گفتـار ماسـت و          طبري و قرطبي و ابن كثير در تفسير اين آيه روايتي آورده           
  :فشرده آن چنين است

  :گفت كرد و مي خليفه دوم عمر بن خطاب پيرامون خانه خدا طواف مي
ا، و انْ كُنْت كَتَبتَني في اَهلِ ٰادةِ فَأثْبِتْني فيهٰنْت كَتَبتَني في اَهلِ السعاَلّلهم انْ كُ

اء ٰا تَشٰادةِ و الْمغْفرَةِ، فَانَّك تَمحو مٰاوةِ و الذَّنْبِ فَامحني و اَثْبِتْني في اَهلِ السعٰالشَّق
  .ابِٰو تُثْبِت و عنْدك اُم الكت

اي، در بين آنان استوارم دار، و اگر  اگر مرا در زمره سعادتمندان قرار داده! خدايا
اي، از ميان اشقيايم محو و در بين سعادتمندانم  در زمره شقاوتمندانم نوشته

داري، و كتاب  گزين فرما، زيرا تو هر چه را بخواهي محو يا برقرار مي جاي
  .اصلي نزد توست

  :گفت اند كه بارها مي رده آو"ابي وائل"و از قول 
ا، ٰاء فَأثْبِتْنٰا سعدٰ انْ كَُنْت كَتَبتَن ا سعداء، وٰاء فَامح و اكْتُبنٰا اَشْقيٰم انْ كُنْتَ كَتَبتَنالله

  .ابِٰاء و تُثْبِت و عنْدك اُم الْكتٰا تَشٰفَانَّك تَمحو م
اي، از بين آنان محو و در زمره   قرار دادهاگر ما را در زمره بدبختان! خدايا
اي در آن  بختان قرارمان داده گزين فرما، و اگر در زمره نيك بختانمان جاي نيك

داري، و كتاب  استوارمان دار، زيرا تو هر چه را بخواهي محو يا برقرار مي
  1.اصلي نزد توست
  :در بحار االنوار آمده است

اء، فَانَّك قُلْت في ٰاء فَامحني منَ الْاَشْقياء و اكْتُبني منَ السعدٰي كُنْت منَ الْاَشْق و انْ
اء و يثْبِت و ٰا يشٰمهللا يمحوا ا«: صلَواتُك علَيه و آلهنبِيك  ٰابِك الْمنْزل عليٰكت

  .»ابِٰعنْده اُم الْكت

                                                 
ترين سلمه اسدي كـوفي اسـت، شـرح       ابو وائل شقيق  .  هر دو حديث را طبري در تفسير آيه آورده است          - 1

جاهليت و اسـالم را درك      [= ثقه است و مخَضْرم     : چنين است كه  ) 10/354 (تهذيب التهذيب حال او در    
 و تابعين حضور داشته و در خالفت عمر بـن عبـد العزيـز در سـن يكـصد                    در زمان صحابه  ] كرده است 

 .سالگي از دنيا رفته است
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بختان جايگزين فرما،  و و در بين نيكو اگر از بدبختانم مرا از زمره آنان مح
خداوند هر چه را : اي  نازل شده فرموده�زيرا تو در كتاب خود كه بر پيامبرت 

  1.دارد و كتاب اصلي نزد اوست بخواهد محو يا برقرار مي
قرطبي نيز، در ذيل روايتي از صحيح بخاري و مسلم آورده، بر اين معني استدالل كرده                

  : فرمود�رسول خدا : گويد است، روايت مي
في اَثَرِه ألَهنْسي و هقفي رِز ط لَهسباَنْ ي رَّهنْ سه ـ مله ـ  اَجمحلْ رصفَلْي .  

گردد، بايد به خويشاوند  كسي كه از وسعت روزي و زيادتي عمر خشنود مي
  2.خود نيكي نمايد

 چگونـه در عمـر و اَجـل         :و از ابن عباس نقل كرده كه او در جواب كسي كـه پرسـيد              
  :خداي عزَّ و جلّ فرموده: شود؟ گفت زيادتي مي

uθ èδ “Ï%©! $# Νä3s)n= yz ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ¢Ο èO #©|Ó s% Wξ y_r& ( ×≅y_ r&uρ ‘ ‡Κ |¡•Β …çν y‰Ψ Ïã ( .     
او كسي است كه شما را از گل آفريد، سپس مدتي مقرر داشت، و اَجل حتمي 

  3.نزد اوست
 يعنـي   ـ  ول در آيه اَجل بنده از تولد تا مرگ است، و اجل دوماَجل ا: ابن عباس گفت

برد، و كـسي جـز     از زمان مرگ تا قيامت است كه در برزخ به سر مي ـ  آنچه نزد خداست
 به جا آورد، خداوند هـر       "صلَه رحم "اي از خدا بترسد و        داند، پس اگر بنده     خدا آن را نمي   

افزايـد، و اگـر نافرمـاني كنـد و       و به عمر اولش مي   چه را بخواهد از عمر برزخي او كاسته       
اش  اش كاسته و به عمـر برزخـي    نمايد، خداوند هر چه بخواهد از عمر دنيائي   "قطع رحم "

  4...افزايد مي
  :ابن كثير بر اين استدالل افزوده و سخني گفته كه فشرده آن چنين است

نمايـد، آنـان    اند هماهنگ مـي  هاين سخن با روايتي كه احمد و نسائي و ابن ماجه آورد      «

                                                 
 .162 ص 98 ج بحار - 1

 و 20(حـديث  1982 ص صحيح مسلم، و )13 و 12 (كتاب االدب باب  ) 34 ص   3جلد   ( صحيح بخاري  - 2
 ).76 ص 5 و جلد 266 و 247 ص 3جلد  (مسند احمداز باب صله رحم و ) 21

 .2/ انعام- 3

 ).331-329 ص 9جلد  (تفسير قرطبي - 4
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  : فرمود�اند كه رسول خدا  آورده
اء و ال يزيد في ٰانَّ الرَّجلَ لَيحرَم الرِّزقَ بِالذَّنْبِ يصيبه و ال يرد القَدر االَّ الدع

  .الْعمرِ االَّ الْبِرّ
بال و گردد، و چيزي جز دعا  انسان گاهي به خاطر گناه از روزي محروم مي

  1.افزايد گرداند، و چيزي جز نيكي عمر را نمي سرنوشت را باز نمي
  :و درحديث ديگري فرموده

  .اء و الْأرضٰانِ بينَ السمٰاء لَيعتَلجٰاء و الْقَضٰانَّ الدع
  2».كنند دعا و سرنوشت در ميان آسمان و زمين با هم مبارزه مي

اند، وجوه ديگـري نيـز        در معناي اين آيه گفته    آنچه آورديم يكي از چند وجهي بود كه         
محو حكمـي و    :  در آيه  "محو و اثبات  "مراد از   : اند، مانند اين سخن كه      در معناي آيه آورده   

مقـصود  : تر آنست كه بگـوئيم      اثبات حكم ديگر است، يعني نسخ احكام شريعت، و درست         
  :و گفته استدر آيه همه را شامل است، چنانكه قرطبي نيز اين را برگزيده 

  3.»گردد، و اين اظهر است و خدا داناتر اين آيه عام است و شامل همه چيز مي... «
و   ": اند كه او درباره ايـن آيـه         طبري و سيوطي از ابن عباس آورده       حـمش  ٰ م اهللاُي و  ٰا يـ اء

تقدير و برنامه   خداوند امور هر سال را در شب قدر         :  گفته است  "ابِٰيثْبِت و عنْده اُم الْكت    
  4...بختي و بدبختي را كند جز نيك مي

  :فرمايد  خداي سبحان در سوره يونس مي ـ ب
Ÿωöθ n= sù ôM tΡ%x. îπtƒ ö� s% ôM uΖ tΒ#u™ !$yγyè x�uΖ sù !$ pκß]≈yϑƒÎ) �ωÎ) tΠ öθ s% }§çΡθ ãƒ !$ £ϑs9 (#θ ãΖ tΒ#u™ $ uΖø�t±x. öΝåκ÷] tã 

z>#x‹ tã Ä“ ÷“ Ï‚ø9 $# ’Îû Íο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÷Λàι≈oΨ ÷è−G tΒ uρ 4’n< Î) &⎦⎫Ïm .     
ها ايمان نياوردند تا ايمانشان سودشان  چرا هيچ يك از مردم شهرها و آبادي

دهد؟ مگر قوم يونس كه چون ايمان آوردند، عذاب ذلت و خواري را در 

                                                 
 ).90 حديث 10( باب مقدمه سنن ابن ماجه - 1

 ).519 ص 2جلد  (تفسير ابن كثير - 2

 ).329 ص 2جلد  (تفسير قرطبي - 3

 .عبارت از طبري است) 65 ص 4جلد  (تفسير سيوطيو ) 111 ص 13جلد  (تفسير طبري - 4
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  1.زندگي دنيا از آنان برداشتيم، و تا مدتي آنان را برخوردار ساختيم

  شرح كلمات

  . زايل كرديم، از بين برديم، برداشتيم: كَشَفْْنا ـ 1
  .خواري، رسوائي:  خزْي ـ 2
  .وقت و زمان نامعلوم كه بيش و كم آن مشخص نيست:  حين ـ 3

  تفسير آيه

گونه كه در تفسير طبري و قرطبي و مجمـع البيـان آمـده،                 آن �فشرده داستان يونس    
  :چنين است

پرسـتيدند، خداونـد    و بـت مـي    زيـستند      در نينوا از اراضي موصـل مـي        �قوم يونس   
 پرستي بـاز دارد،    را به سوي ايشان فرستاد تا آنان را به اسالم فراخوانده و از بت    �يونس

 را پيـروي كردنـد،   �ايشان سرباز زدند، دو نفر از آنان يكي عابد و ديگري عالم، يـونس      
 كار نهي كرد و  خواست تا بر عليه آن قوم نفرين كند و عالم او را از اين�عابد از يونس 

كند ولي هالكـت بنـدگانش را         بر اينان نفرين مكن، زيرا خدا دعايت را مستجاب مي         : گفت
عـذاب در   : د را پذيرفت و نفرين كرد، خداوند فرمـود        ب سخن عا  �يونس  ! دوست ندارد 

 آن را به آنان خبر داد، وقـت عـذاب كـه نزديـك شـد                 �يونس  . گردد  فالن روز نازل مي   
آن عابد از ميان ايشان بيرون رفت ولي آن عالم در ميانشان باقي مانـد،              به همراه    �يونس  

  : با خود گفتند�قوم يونس 
ايم، مواظب باشيد اگـر او امـشب در بـين شـما               ما تا به حال از يونس دروغي را نديده        

باقي ماند كه عذابي در كار نيست، ولي اگر بيرون رفت بدانيد كه صبح فردا عذابتان قطعـي              
 آشكارا از بينـشان بيـرون رفـت، آنـان كـه ايـن را                � كه به نيمه رسيد يونس       شب. است

دانستند و آثار عذاب رامشاهده و به هالكت خود يقين كردند به نزد آن عالم رفتنـد، او بـه                    
كنـد و عـذاب را از شـما           بـه شـما رحـم مـي       او  به سوي خدا زاري كنيد كـه        : ايشان گفت 

                                                 
 .98/ يونس- 1
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يد و زنـان و كودكانتـان را از هـم جـدا كنيـد و بـين              به سوي بيابان بيـرون شـو      : دارد  برمي
آنان چنين كردند؛ با زنـان و       ! هاتان جدائي افكنيد، سپس دعا كنيد و بگرييد         حيوانات و بچه  

كودكان و چهارپايان خويش سر به صحرا نهادند، لباس پشمينه پوشيدند و اظهـار ايمـان و                 
هاشـان از آدمـي و        مـادران و بچـه    توبه كردند و نيت خود را خالص نمودند و ميـان همـه              

حيوانات جدائي افكندند سپس ناليدند و فرياد زاري سردادند، صداها كـه درهـم پيچيـد و                 
  :فريادها كه آميخته شد، با ناله و اندوه به سوي خداي عزّ و جلّ توجه نموده و گفتند

شيد و ما به آنچه يـونس آورده بـود ايمـان آورديـم، خداونـد آنـان را بخـ           ] پروردگارا[
دعايشان را پذيرفت و عذابي را كه بر سرشان سايه گسترده بود از ايشان برطـرف سـاخت                  

  ...و
 محو و برطـرف   ـ   بعد از آنكه توبه كردند ـ  گونه عذاب را از قوم يونس خداوند بدين

  .دارد كرد، آري، خداوند هر چه را بخواهد محو كرده يا برقرار مي
  :فرمايد اف مي خداوند سبحان در سوره اعر ـ ج

$ tΡ ô‰tã≡uρ uρ 4©y›θ ãΒ š⎥⎫ÏW≈n=rO \' s# ø‹s9 $ yγ≈uΖôϑyϑø? r&uρ 9�ô³yè Î/ §ΝtG sù àM≈s)‹ÏΒ ÿ⎯ÏμÎn/ u‘ š∅ŠÏè t/ ö‘ r& \' s# ø‹s9 

4 .  
ما با موسي سي شب وعده گذاشتيم، و آن را با ده شب ديگر تكميل كرديم تا 

  1.ميقات پروردگارش چهل شب تمام شد
  :و در سوره بقره فرموده

øŒÎ) uρ $tΡ ô‰ tã≡uρ #©y›θãΒ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& \' s# ø‹s9 §ΝèO ãΝè? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏè ø9$# .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ öΝçFΡ r&uρ šχθßϑÎ=≈sß 
.     

 در حالي  ـ و هنگامي كه با موسي چهل شب وعده گذارديم، و شما بعد از او
  2. گوساله را برگزيديد ـ كه ستمكار بوديد

                                                 
 .142/ اعراف- 1

 .51/ بقره- 2
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  لفا بداء در روايات مكتب خ ـ چهارم

طيالسي و احمد و ابن سعد و ترمذي روايتي دارند كه فـشرده آن بـا عبـارت طيالـسي                    
  :چنين است

يا رب : اطعاً نُوره، قالَٰ رجالً اَزهر سٰ آدم ذُريته فَرأيٰاَريهللا انَّ ا: �هللا  رسولُ ا قالَ
يا رب : قالَ! ستُّونَ سنَة: الا عمرُه؟ قٰيا رب فَم: قالَ! ذا ابنُك داودٰه: منْ هذا؟ قالَ

مرِهمرِك: قالَ! زِدني عن عم هالّ تَزيدمري؟ قال: قال! ال انَة: وما عس اَلف !مقالَ آد !
قَد : فَلَما حضَرَه الْموت و جاءته المالئكةُ قالَ... فَقَد وهبت لَه اَربعينَ سنَإ منْ عمري

نْ عم يقنَةبونَ سعد: قالُوا. مري اَربتَها لبهو قَد نَّكاودٰا .  
 را به او نشان داد، آدم در ميان آنان �خداوند نسل آدم :  فرمود�رسول خدا 

اين : اين كيست؟ فرمود! خدايا: اي نورافشان، عرض كرد مردي را ديد با چهره
شصت : فرمودخدايا عمر او چقدر است؟ : عرض كرد! فرزند تو داود است

شود مگر آنكه از عمر  نمي: فرمود! خدايا در عمر او بيفزاي: عرضه داشت! سال
آدم ! هزار سال: عمر من چقدر است؟ فرمود: عرض كرد! خودت به او بيفزائي

هنگام وفات او كه فرارسيد و ... من چهل سال از عمرم را به او بخشيدم: گفت
هنوز چهل سال از عمر من باقي : فرشتگان قبض روح به بالينش آمدند گفت

  1!تو خودت آن را به داود بخشيدي: گفتند! است
 و همانند آن، از روايـات       "صله رحم " آنچه در گذشته، درباره آثار        اين روايت به اضافه   

  . است"ابٰاء و يثْبِت و عنْده اُم الْكتٰ مايشاهللاُيمحو "مكتب خلفا آورديم از مصاديق 
 به ياري خـداي   ـ  اند كه  را بداء نام نهاده"محو و اثبات" عليهم السالمهل بيت امامان ا

  .نمائيم  در بخش پنجم آن را بررسي مي ـ متعال

                                                 
 طبقات ابن سعد  ،  )371 و   298 و   251 ص   1جلد   (مسند احمد ،  )2692 حديث   350ص   (مسند طيالسي  - 1

. در تفسير سوره اعراف) 196/197 ص 11جلد  (سنن ترمذي، )9-7 قسمت اول ص     1جلد  (چاپ اروپا   
 . آورده است� باقر نيز با اختالفي اندك آن را از امام) 103-102 ص 4جلد  (بحار االنواردر كتاب 
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  بداء در روايات امامان اهل بيت عليهم السالم  ـ پنجم

  : آورده است كه فرمود� از امام صادق "بحار"در 
اَلْإقْرار بِالْعبوديةِ، و خَلْع : الٍٰ يأخُذُ علَيه ثَالثَ خصٰما بعثَ عزَّ و جلَّ نَبِياً حتّي

  .اءٰيقَدم ما يشاء و يؤخِّرُ ما يشهللا الْأنداد، و اَنَّ ا
: خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرده مگر آنكه سه چيز را از او خواسته است

راي او، و اينكه خداوند هر اقرار به بندگي خدا، نفي هرگونه شريك و همتا ب
  1.دارد چه را بخواهد مقدم داشته و هر چه را بخواهد واپس مي

  : آورده و فرموده"محو و اثبات" همين معني را در بيان ديگري با لفظ �امام صادق 
 الْأنْداد، و اَنَّ اَإلقْرار بالْعبودية؟، و خَلْع:  يأخُذُ علَيه ثَالثاًٰنَبِياً قَطُّ حتّيهللا ما بعثَ ا

  .اءٰيمحو ما يشاء و يثبِت ما يشهللا ا
  :خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرده مگر آنكه سه چيز را از او خواسته است

اقرار به عبوديت خدا، نفي هرگونه شريك و همتا براي او، و اينكه خداوند هـر چـه را                   
  2.دارد ميبخواهد محو كرده و هر چه را بخواهد برقرار 

  : ناميده كه فشرده آن چنين است"بداء" را "محو و اثبات"و در روايت سومي 
  ...بالْبداء... ٰ تَعاليهللا يقرَّ ٰا تَنَبأ نَبي قَطُّ حتّيٰم

هيچ پيامبري هرگز نشان پيامبري نگيرد مگر آنكه براي خداي متعال به اين 
  3... است"بداء"ف به يكي از آنها اعترا... امور اعتراف نمايد

  :اند كه فرمود  روايت كرده�از امام رضا 
رِ، وريمِ الْخَمالّ بِتَحاً قَطُّ اثَ نَبيعداء ما ببِالْب رَّ لَهقاَنْ ي .  

 [= "بداء"خداوند هرگز پيامبري را نفرستاد مگر با حرمت شراب و اينكه به 
  4.در حق خدا اعتراف نمايد] محو و اثبات

                                                 
 .به نقل از توحيد صدوق) 108 ص 4جلد  (بحار - 1

 . همان مدرك-2

 . همان مدرك- 3

 . همان مدرك- 4
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  : نيز خبر داده و فرموده"محو و اثبات" از زمان � روايت ديگري، امام صادق در
ا فَيكْتُبون ما ٰاء الدنْيٰ سمٰانَ لَيلَةُ الْقَدرِ نَزَلَت الْمالئكةُ و الرُّوح و الْكَتَبه اليٰا كٰاذ

اَو اَو يؤخِّرَه  اَنْ يقَدم شَيئاً اهللاُاد ٰا اَرٰتَعالي في تلْك السنَةِ فإذهللا اء اٰيكُون منْ قَض
  .ادٰاء ثُم اَثْبت الَّذي اَرٰا يشٰينقُص شَيئاً اَمرَ الملَك اَنْ يمحو م

آيند  شود فرشتگان و روح و نويسندگان به آسمان دنيا فرود مي شب قدر كه مي
و اگر خدا نويسد،  و هر چه را خداي متعال در آن سال مقرر فرموده مي

بخواهد چيزي را پيش انداخته يا واپس بدارد، يا چيزي را بكاهد، به فرشته 
 "برقرار" يا "محو و نابود"گونه كه خواسته  دهد آن را همان مأمور فرمان مي

  1.دارد
  : نيز در بيان ديگري از آن خبر داده كه فشرده آن چنين است�امام باقر 

ائنٌ في اَمرِ السنَة و يصيب ٰا هو كٰكَتَبةُ الَي الَّماء فَيكْتُبونَ متَنَزَّلَ فيها الْمالئكة و الْ
ا ٰاء و يؤخِّرُ مٰيقدم منْه ما يش  فيه الْمشيئَةٰاليٰ تَعهللاو اَمرُ موقُوف : قالَ. اٰاد فيهٰالْعب
  .ابٰ و يثْبِت و عنْده اُم الْكتاءٰ ما يشاهللاُيمحو : ٰاليٰاء و هو قَولُه تَعٰيش

آيند و هرچه را كه  در شب قدر فرشتگان و نويسندگان به آسمان دنيا فرود مي
  .نويسند رسد، همه را مي در آن سال شدني است و هر چه در آن به بندگان مي

ته و كارهائي است كه وابسته به مشيت الهي است، هر چه را بخواهد مقدم داشـ               : فرمود
 يمحو ": دارد، و اين معناي سخن خداي متعال است كه فرموده و هر چه بخواهد واپس مي    

  2."ابٰاء و يثْبِت و عنْده اُم الْكتٰا يشٰ ماهللاُ
، "اء اَجلُهـا  ٰا ج ٰ نَفٌساً  اذ   اهللاُو لَنْ يؤخِّرَ    ":  در حديث ديگري درباره اين آيه      �امام باقر   

: فرمـود . انـدازد   به تأخير نمي ـ   هنگامي كه اجلش فرا رسد ـ  رگ كسي راخداوند هرگز م
زماني كه اجل فرود آيد و نويسندگان آسمان آن را بنويسند، اين اجل را خداوند به تـأخير                  

  3.اندازد نمي

                                                 
 .تفسير علي بن ابراهيمبه نقل از ) 99 ص 4جلد  (بحار - 1

 . شيخ مفيدامالي به نقل از 102 ص 4جلد  (بحار- 2

 .تفسير علي بن ابراهيم همان به نقل از - 3
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 چهل سال از �در اين بابِ از بحار همان داستاني را كه آدم هللا عالمه مجلسي رحمه ا
  1. بخشيد و ما آن را در روايات مكتب خلفا آورديم، آورده استعمر خود را به داود

 به اين معني    "بداء" بود، اما    عليهم السالم  در روايات امامان اهل بيت       "بداء"اين معناي   
  ـ  "تـر آن را نميدانـسته   اي در كار پيدا شود كـه پـيش   براي خداوند رأي جديد و تازه"كه، 

پنـاه  خـدا  اهل بيت منكَر و مردود اسـت، و مـا از آن بـه     اين ديدگاه در مكتب  ـ  هللامعاذ ا
 در اين باره همان است كـه مجلـسي از امـام             عليهم السالم ديدگاه امامان اهل بيت     . بريم  مي

  : فرموده�صادق آورده، امام 
  . عزَّ و جلَّ يبدولَه في شَيء لَم يعلَمه اَمس فَأبرُوا منْهاهللاَمنْ زعم اَنَّ 

هر كس گمان كند كه براي خداي عزّ و جلّ در چيزي، رأي تازه و جديدي 
  2.دانسته، از او بيزاري بجوئيد تر آن را نمي شود كه پيش پيدا مي

  اثر اعتقاد به بداء

انـد هرگـز      بختان قرار گرفته    اگر كسي معتقد گردد كه، برخي از انسانها كه در زمره نيك           
گيرند، و برخي از انـسانها كـه          ر رديف بدبختان قرار نمي    گاه د   حالشان عوض نگردد و هيچ    
بختـان در     اند هرگز حالـشان عـوض نـشده و در رديـف نيـك               در زمره بدبختان قرار گرفته    

مانده است؛ اگر چنين تـصوري در     آيند، و قلم از تغيير سرنوشت انسانها خشكيده و باز           نمي
كنـد كـه هـيچ، بلكـه بـه كـار خـود ادامـه           گناهكار از گناه خويش توبه نمي     يقيناًكار باشد   

پندارد كه شقاوت و بدبختي سرنوشت حتمي اوست و امكان تغييـر در آن                دهد، زيرا مي    مي
بختـاني و در      كند كه، تـو از نيـك        از طرف ديگر، شيطان بنده نيكوكار را وسوسه مي        ! نيست

سـستي در   زمره اشقياي بدبخت نخواهي رفت، و همين وسوسه كافي اسـت كـه او را بـه                  
  .عبادت و اطاعت بكشاند و با او آن كند كه نبايد

 را بـه وضـوح و       "مـشيت "برخي از مسلمانان كه معاني آيات و روايـات وارد دربـاره             
انسان بر آنچـه    "اند كه،     گروهي چنين پنداشته  : اند  اند به دو گروه تقسيم شده       كمال در نيافته  

                                                 
 .علل الشرايعان به نقل از  هم- 1

 . صدوقاكمال الدينبه نقل از ) 111 ص 4جلد  (بحار - 2
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همه كارها به انسان تفـويض و واگـذار         : ندا  ، و گروه ديگر معتقد شده     "كند مجبور است    مي
 اين موضوع را بررسي كـرده و راه حـق و    ـ   به ياري خدا ـ  ما در بحث آينده. شده است

  .شناسيم صواب در اين باره را باز مي
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  جبر و تفويض و اختيار

   معناي لغوي جبر ـ الف

 يعني كـسي كـه بـا زور بـه           "مجبور"ري با زور است و       در لغت واداشتن به كا     "جبر"
  .كاري وادار شده است

   جبر در اصطالح علماي عقايد اسالمي ـ ب

كننـد مجبـور كـرده        خداي متعال بندگانش را بر آنچه مي      :  در اين اصطالح يعني    "جبر"
اده و اي كـه بنـده در ايـن بـاره ار     است، در كار نيك باشد يا بد، زشت باشد يا زيبا، بگونـه      

  .اختيارِ ترك فعل و سرپيچي از آن را ندارد
 آيـد همـان       را عقيده بر آن است كه، هر چـه بـراي انـسان پديـد               "جبر"پيروان مكتب   

برند، او اختياري ندارد، ايـن        سرنوشت از پيش تعيين شده اوست، انسان را آنجا كه بايد مي           
  1.سخن، سخن اشاعره است

   معناي لغوي تفويض ـ ج

  .ر لغت به معناي واگذار كردن و اختيار دادن است د"تفويض"

                                                 
ابن ) الفصل في الملل و االهواء و النحل      ( در حاشيه    ملل و نحل شهرستاني    در كتاب    "اشاعره" به معرفي    - 1

 .مراجعه شود) 153-119 ص 1جلد (حزم 
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   در اصطالح علماي عقايد اسالمي"تفويض"  ـ د

خداوند متعال كارهاي بندگان را به خود آنان واگذار         :   در اين اصطالح يعني    "تفويض"
دهند و خداوند قدرتي بر افعال آنان ندارد،  هر چه بخواهند آزاد و رها انجام مي. كرده است

  1. است"معتزله"خن، سخن اين س

   معناي لغوي اختيار ـ  ه

برگزيـدن و پـسنديدن و آزاد       .  در لغت به معناي حق انتخاب و گزينش است         "اختيار"
  .بودن در انتخاب را اختيار گويند

   اختيار در اصطالح علماي عقايد اسالمي ـ و

ارهـا مكلّـف و از      خداي متعال بندگانش را به وسيله انبيا و رسوالن خود بر برخي از ك             
خداوند پس از آنكه قدرت و اراده انجـام كـار و تـرك آن را بـه                  . برخي نهي فرموده است   

كنند، حق انتخاب و گـزينش قـرار داده، و هـيچ              بندگانش بخشيده و براي آنان در آنچه مي       
ز كس را در اين راه مجبور نكرده، از آنان خواسته است تا در آنچه كه به آن فرمان داده يا ا                    

 در بحـث   ـ   بـه يـاري خـدا    ـ  استدالل بر اين موضـوع . آن باز داشته، او را اطاعت نمايند
  .آيد آينده مي

                                                 
ابـن  ) الفصل في الملل و االهواء و النحل( در حاشيه ملل و نحل شهرستاني در كتاب    "معتزله" به معرفي    - 1

 .مراجعه شود) 57-55 ص 1جلد (حزم 
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  قضا و قدر

  . معناي قضا و قدر ـ الف

  . درباره قضا و قدرعليهم السالم رواياتي از امامان اهل بيت  ـ ب

  . پرسش و پاسخ ـ ج
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  معاني قضا و قدر

 در معاني متعددي استعمال شده كه آنچه مربوط به اين بحث اسـت              "رقضا و قد  "ماده  
  :آوريم مي

   برخي معاني ماده قضا ـ الف

  : درگير، مانند به معناي داوري ميان دو طرف"قضا"  ـ 1
ô¨βÎ) y7 −/ u‘ ©ÅÓ ø)tƒ öΝæη uΖ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# $yϑŠ Ïù (#θ çΡ%x. ÏμŠÏù tβθà�Î=tG øƒ s† .   

  1.كند كردند، ميان آنان داوري مي وز قيامت، در آنچه اختالف ميپروردگار تو ر
 به معناي آگاه كردن، مانند سخن خداي متعال در داستان لوط و آگاه كردن "قضا"  ـ  2

  :فرمايد او از سرانجام قومش كه مي
!$ oΨ ø‹ŸÒ s% uρ Ïμ ø‹s9 Î) y7 Ï9≡ sŒ t� øΒ F{$# �χr& t�Î/#yŠ Ï™ Iωàσ ¯≈yδ ×íθ äÜø)tΒ t⎦⎫Ås Î6 óÁ •Β .   

ما لوط را از اين موضوع آگاه كرديم كه صبحگاهان، همه آنان ريشه كن 
  2.خواهند شد

  :  به معناي واجب كردن و فرمان دادن، مانند"قضا"  ـ 3
 4©|Ó s%uρ y7 •/ u‘ �ωr& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? HωÎ) çν$−ƒ Î) .     

                                                 
 .93/ يونس- 1

 .66/ حجر- 2
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  1.پروردگار تو فرمان داده كه جز او را نپرستيد
  :، مانند"و تقديراراده " به معناي "قضا"  ـ 4

#sŒ Î) uρ #©|Ó s% #X� öΔ r& $ yϑ̄Ρ Î* sù ãΑθà)tƒ …ã& s! ⎯ä. ãβθä3uŠ sù .     
  2.شود و مي! موجود باش: گويد  كند، تنها مي"اراده"و هرگاه چيزي را 

uθ èδ “Ï%©! $# Νä3s)n= yz ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ¢Ο èO #©|Ó s% Wξ y_r& ( .     
 "مقدر"مدتي ] هر يكبراي [او خداوندي است كه شما را از گل آفريد، سپس 

  3.فرمود
  .يعني براي زنده بودن انسان اندازه و مقدار معيني قرار داد

   برخي معناي ماده قدر ـ ب

 يعنـي  "قدير" يعني توانا و "قادر" يعني قدرت يافت، توان اقدام پيدا كرد، "قَدر"  ـ  1
  :فرمايد مي) 81(س ٰتوانمند، خداي متعال در سوره ي

}§øŠ s9 uρ r& “Ï%©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& t,è=øƒ s† Ο ßγn= ÷WÏΒ 4  
   نيست همانند آنها را بيافريند؟"قادر"آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريد، 

  :فرمايد مي) 20(در سوره بقره 
 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# |= yδs%s! öΝÎγÏè ôϑ|¡Î/ öΝÏδÌ�≈|Á ö/ r&uρ 4 �χÎ) ©! $# 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« Ö�ƒ Ï‰ s% .     

برد، زيرا خداوند بر هر چيز  اگر خدا بخواهد، گوش و چشم آنان را از بين مي
  . است"توانمند"

  .يعني خداوند بر انجام هر كاري به هر گونه كه حكمتش اقتضا كند قدرت دارد
 يعنـي او را در تنگنـاي   "قَدر الرِّزقَ علَيـه و يقْـدر  : يعني در تنگنا قرار داد، "قَدر"  ـ  2

  :فرمايد مي) 36(خداوند در سوره سبا . دهد معيشت قرار داده و مي

                                                 
 .23/ اسراء- 1

 .117/ بقره- 2

 .2/ انعام- 3
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ö≅è% ¨βÎ) ’În1 u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# ⎯yϑÏ9 â™ !$t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ .     
 "تنگ"پروردگار من روزي را براي هر كس بخواهد وسعت داده يا : بگو
  .كند مي

 يعني خداونـد آن را تـدبير   "األمرَ بِقَدرههللا قَدر ا"رد، ر و اندازه كي يعني تدب"قَدر"  ـ  3
  :فرمايد مي) 12(كرد يا خواستار وقوع آن شد، چنانكه در سوره قمر 

$ tΡ ö�¤f sù uρ uÚ ö‘ F{$# $ZΡθ ã‹ãã ’s+ tG ø9 $$ sù â™ !$ yϑø9 $# #’n?tã 9�øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% .     
باران و [=  آب ؛ و اين دو هائي بيرون فرستاديم و زمين را شكافتيم و چشمه

  .آميختند  با هم در"اي كه تدبير و خواسته شده بود به اندازه"] چشمه

   معناي قَدر ـ ج

 يعني خداوند حكم و فرمان داد كه " الْأمرَقَدر" حكم كرد، فرمان داد،  يعني"قَدر"  ـ  1
   :فرمايد درباره زن لوط مي) 58(گونه باشد، چنانكه در سوره نمل  كار، اين

çμ≈oΨ ø‹yfΡ r' sù ÿ…ã& s# ÷δr&uρ �ωÎ) …çμ s? r&t�øΒ $# $ yγ≈tΡ ö‘ £‰ s% z⎯ÏΒ š⎥⎪Î�É9≈tó ø9 $# .  
او از : اش را نجات داديم، جز زنش كه فرموديم و خانواده] لوط[= ما او 

  .بازماندگان باشد
  .يعني حكم و فرمان ما اين بود كه آن زن از هالك شدگان باشد

 يعنـي در انجـام كـار درنـگ     "قَدر في األمر" درنگ كرد،  يعني مدارا نمود،"قَدر"  ـ  2
  :فرمايد  مي�به داود ) 11(كرد و با آن مدارا نمود، چنانكه خداي متعال در سوره سبا 

Èβr& ö≅uΗùå$# ;M≈tóÎ7≈y™ ö‘ Ïd‰s% uρ ’Îû ÏŠ ÷�œ£9 $# (  
  .هاي كامل و فراخ بساز و در بافتن آنها با تأمل و مدارا عمل كن زره 

در ساختن زره عجله مكن بلكه با دقت و زمان كافي اقدام كن تـا نتيجـه كـارت                   يعني  
  .محكم و استوار باشد

   معناي قَدر ـ د

  :فرمايد مي) 21( به معناي كميت و مقدار و اندازه، چنانكه در سوره حجر "قَدر"  ـ 1
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βÎ) uρ ⎯ÏiΒ >™ ó©x« �ωÎ) $ tΡ y‰ΨÏã …çμ ãΨ Í←!#t“ yz $ tΒ uρ ÿ…ã& è! Íi”t∴çΡ �ωÎ) 9‘ y‰ s)Î/ 5Θθ è= ÷è̈Β .    
هر چه هست خزاين آن نزد ماست، و ما جز به مقدار و اندازه معين آن را نازل 

  .كنيم نمي
  :فرمايد مي) 22 ـ 20( به معناي زمان و مكان، چنانكه در سوره مرسالت "قَدر"  ـ 2

óΟ s9 r& / œ3)è= øƒ wΥ ⎯ÏiΒ &™ !$̈Β &⎦⎫Îγ¨Β �   çμ≈oΨ ù= yè yfsù ’Îû 9‘#t� s% A⎦⎫Å3̈Β �   4’n< Î) 9‘ y‰ s% 5Θθ è=÷è ¨Β �     
 سپس آن را در قرارگاه محفوظ و آماده �آيا شما را از آبي پست نيافريديم

  ! معين و معلوم؟"زماني" تا �قرار داديم
 يعني حكم نافذ و قطعي و محكـم  "اهللاِقَدر " به معناي حكم قطعي و نافذ، "قَدر"  ـ  3

  :فرمايد  مي)38(خدا، چنانكه در سوره احزاب 
sπ ¨Ζß™ «! $# ’Îû t⎦⎪ Ï%©! $# (#öθ n= yz ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ%x. uρ ã� øΒ r& «! $# #Y‘ y‰ s% #·‘ρß‰ø)¨Β .     

قطعي و نافذ و "اين سنّت الهي در پيشينيان نيز جاري بوده، و فرمان خدا 
  . است"شدني

ث  و نسبت آن به خـداي متعـال باعـ          "قضا و قدر  "شايد تعدد معاني ماده     : مؤلف گويد 
 در قـرآن    "قضا و قدر  "شده تا برخي از مسلمانان به اشتباه افتاده و چنان پندارند كه معناي              

كند، نيك يـا بـد، بـر اسـاس            و حديث اين است كه، انسان در زندگي خويش هرچه را مي           
!  و سرنوشتي است كه خداوند، پيش از آفرينش او، برايش مقرر داشته اسـت              "قضا و قدر  "

  . هر دو اطالق شده است"تفويضي" و "جبري"، به "قَدري"ا واژه چنانكه در روايات م
 كـه  "قُـرْء "گـردد، ماننـد واژه     نام شيء و ضد آن مي     "قَدر"و بنابر چنين اطالقي، واژه      

  . هر دو"پاكي" و "حيض"نامي است براي 
و گـذريم    و پاسخ آن براي پرهيز از طول بحث در مي    "ها  قَدري"در پايان از بيان اقوال      

 بـه يـاري    ـ  كنيم تـا  ايم بسنده مي تنها به آوردن احاديثي كه پاسخ اين اقوال را در آن يافته
  . عالوه بر پاسخ، توضيح و شرح موضوع نيز باشد ـ خدا
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   در قضا و قدرعليهم السالمرواياتي از امامان اهل بيت 

ابن عساكر در  و �صدوق در كتاب توحيد با سند خود تا امام حسن     : روايت نخست 
  ]عبارت از صدوق است: [اند تاريخ با سند خود تا ابن عباس آورده

اَخْبِرنا عن خُروجنا الي :  فقال�دخَل رجل من اهل العراق علي اميرالمؤمنين 
ما هللا  اَجل يا شيخ، فوا�و قَدر؟ فقال له امير المومنين هللا اهل الشام اَبِقضاء من ا

هللا عند ا: و قَدرٍ، فقال الشيخهللا ن واد االّ بقضاء من اعلَوتم تَلْعة و الهبطتم بط
لعلّك تظنّ قضاء حتماً و !  مهالً يا شيخ�احتسب عنائي يا امير المؤمنين، فقال

قدراً الزماً، لو كان كذلك لبطل الثَواب و العقاب و األمرُ و النَّهي و الزَّجر، و لَسقَط 
لمحسن محمدة؟، و لكان ٰئمة؟ و الٰي مسيء المعني الوعيد و الْوعد، و لم يكن عل

المحسن اَولي بالالئمة من المذنب و المذنب اولي باالحسان من المحسن تلك مقالةُ 
عزّ هللا انّ ا! يا شيخ. عبدة األوثان و خُصماء الرحمان و قَدرية هذه االمة و مجوسها

و . ي علي القليلِ كثيراً و لم يعص مغلوباٰي تحذيراً، و اعطٰو جلّ كّلَّف تخييراً، و نه
اطالً ذلك ظَنُّ الذين ٰلم يطَع مكرهاً، و لم يخلق السموات و األرض و ما بينهما ب

  .كَفَروا فَويل للّذين كفروا من النّار
آيا خروج ما بر شاميان به :  وارد شد و گفت�مردي عراقي بر اميرمؤمنان 

به خدا سوگند از هيچ ! آري يا شيخ: به او فرمود الهي است؟ امام "قضا و قدر"
 از "قضا و قدري"بلندي باال نرفتيد و در هيچ پستي فرود نيامديد مگر به 
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  1!اميدوارم رنج من نزد خدا به حساب آيد: آن مرد گفت! خداوند
قضاي حتمي و قَدر "شايد پنداشتي ! آهسته اي شيخ:  به او فرمود�امام 
گيري  گر چنين باشد كه ثواب و عقاب و امر و نهي و پيشا! گويم  را مي"قطعي

نه مالمتي بر گناهكار به  معني است، باطل شده، و ترساندن و مژده دادن بي
جاست و نه ستايشي از نيكوكار رواست، بلكه نيكوكار به مالمت سزاوارتر از 

   بت اين گفتار2!تر از نيك رفتار است ه نيكي شايستهببدكار بوده و گناهكار 
 و مجوسان اين امت "قَدري مسلكان"پرستان و دشمنان خداي رحمان و 

خداي عزّ و جلّ بندگان را مكلّف ساخت تا به اختيار خود ! اي شيخ! است
و بر كار اندك پاداش بسيار  عمل كنند و آنان را نهي كرد تا خود باز ايستند،

او آسمانها "ديده، دهد، شكست خورده نافرماني نشده و ناخواسته اطاعت نگر
و زمين و موجودات ميان آن دو را به باطل نيافريده، اين گمان كساني است كه 

  3!كافر شدند، پس واي بر كساني كه كافر شدند از عذاب آتش
  :آن شيخ برخاست و سرود: راوي گويد

ــط  ــو بِـ ــذي نَرْجـ ــام الـَّ ــت اإلمـ ــهٰاَنْـ تـاع 
ــا م  ــنْ ديننـ مـ تــح ــٰا كٰاَو ضَـ  ساًان ملتَبـ

ــل ف   ــي فعـ ــذرة فـ ــيس معـ ــشةٰفَلَـ احـ 
  

ــرَّحم     ــنَ الـ ــاةِ مـ ــوم النِّجـ ــاًٰيـ  ن غُفرانـ
ــك عنّـــا فيـــه إحـــس ــزاك ربـ انـــاًٰجـ 

ــصياناً   ــسقاً و عـ ــا فـ ــت راكبهـ ــد كنْـ  قـ
  

 امـــت آرزويـــم كـــرم خـــدات  باشـــد    بـــه قي   تو همان امام حقي كه بـه يمـن طاعـت او

                                                 
 الهي است كه سزاوار پاداش نيستيم، پس اميدوارم رنج مـن            "قضا و قدر  " يعني اگر خروج و جهاد ما به         - 1

 خدا به حساب آيد و در رديف اعمال كساني قـرار گيـرد كـه روز قيامـت مـورد فـضل و        در اين راه نزد   
 .گيرند رحمت خدا قرار مي

 زيرا هر دو در اصل مساويند، چون عمل به اراده و اختيار آنـان نبـوده، از طرفـي چـون نيكوكـار مـورد                    - 2
يست، به خاطر همين پنـدار، او       داند در حالي كه چنين ن       گيرد و اين را حق خود مي        ستايش مردم قرار مي   

به مالمت سزاوارتر است از گناهكار، زيرا گناهكار مورد مالمت مـردم اسـت و او خـود را سـزاوار ايـن                    
داند، در حالي كه چنين نيست، پس بايد به او احسان شود تا تحمل آزار و مالمت مـردم را بـا            مالمت مي 

 !آن جبران كند، نه به نيكوكار

 . سوره ص27 از آيه  اقتباسي است- 3
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 تو زدين ما به يك دم همه شبهه را زدودي         

 پس از اين بيان روشن نسزد گنـاه بـر مـن      

  

ــد   ــر او جــزات باش ــه ب ــواهم ك ــز از خــدات خ  مگ

ــد       ــات باش ــرا نج ــه م ــوانم ن ــذرت ت ــه مع ــه ن  ك

  

، امـام ابـو     عليهم الـسالم  روايت دوم از ششمين امام از امامان اهل بيت          : "روايت دوم "
  :آوريم كه فرموده  مي�جعفر بن محمد الصادق هللا عبد ا

عزَّ و جلَّ اَجبرَ النّاس هللا رجلٌ زعم انَّ ا:  ثَالثَةِ اَوجهٰإنّ النّاس في القَدر علي
و رجلٌ يزْعم اَنَّ األمرَ . افرٌٰفي حكْمه فَهو كهللا علَي المعاصي فَهذا قَد ظَلَم ا
كَلَّف هللا  او رجلٌ يزعم اَنَّ.  في سلطانه فَهو كافرٌاهللاَمفَوض إلَيهِم فَهذا قَد اَوهنَ 

اء ٰا اَسٰو إذهللا ا اَحسنَ حمد اٰا يطيقُونَ و إذٰا لٰا يطيقُونَ و لَم يكلِّفهم مٰاد مٰالعب
  .الغٌٰذا مسلم بٰفَههللا استغفرُ ا

 كسي كه عقيده دارد خداي عزّ و  ـ 1: اند  بر سه راه رفته"قَدر"مردم درباره 
الهي به ] باز دارنده[ است، او درباره فرمان جلّ مردم را به گناهان مجبور كرده

  .خدا ستم كرده، پس او كافر است
 كسي كه معتقد است همه كارها به مردم واگذار شده، او خدا را در قدرت  ـ 2

  .كافر است] نيز[و سلطنت خويش ضعيف و ناتوان پنداشته، پس او 
ند مكّلف كرده، و توان  كسي كه عقيده دارد خداوند بندگان را به آنچه مي ـ 3

آنچه را در توانشان نيست از آنان نخواسته است، او هرگاه كار نيكي انجام دهد 
خواهد،  خدا را سپاس گويد و اگر كار بدي از او سر زند از خدا آمرزش مي

  1.رسيده است] به حق[اين همان مسلمان 
 است كـه  �ضا از هشتمين امام از ائمه اهل بيت، امام علي بن موسي الر       : روايت سوم 

  :فرموده
اد في ٰاه، و لَم يعص بِغَلَبةٍ و لَم يهمل الْعبٰعزَّ و جلَّ لَم يطَع بِاكرهللا  انَّ ا ـ 1

ا اَقْدرهم علَيه فَان ائتَمرَ العباد ٰ مٰادر عليٰا ملَّكَهم و القٰالك لمٰملكه، هو الْم
اء اَنْ ٰانعا، و انِ ائتَمرُوا بِمعصيته فَشٰا مٰاداً، و ال منْهٰ منْها صاهللاُكُنِ اعته لَم يِٰبِط

  .يحولُ بينَهم و بينَ ذلك فَعلَ و انْ لَم يحلْ و فَعلُوه فَلَيس هو الَّذي اَدخُلَهم فيه
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كست نافرماني خداي عزّ و جلّ از روي اجبار اطاعت نشده، و از ضعف و ش
نگرديده، و بندگان را در مملكت خويش بيهوده نگذاشته، او بر همه آنچه كه 

اگر . در اختيارشان نهاده مالك، و بر همه اموري كه توانشان داده توانمند است
بندد و از طاعت بازشان  بندگان در پي طاعتش باشند خداوند راه آنان را نمي

اش باشند و او بخواهد ميان آنان و گناه فاصله  نيدارد، و اگر به دنبال نافرما نمي
شود، خواهد كرد، و اگر مانع از گناه نشد و آنان انجامش دادند، او نيست كه 

  1.آنان را در آن راه انداخته است
كند مجبور بر اين پيروي نيست و انساني كه خـدا را    انساني كه خدا را پيروي مي     : يعني

خواهـد   خواست خدا چيره نشده بلكه اين خود خداست كه مـي        كند بر اراده و       نافرماني مي 
  .بنده در كارش مختار و آزاد باشد

  :فرمايد خداي متعال مي:  و فرموده ـ 2
ا تَشاء، و بِقُوتي اَديت الَي ٰاء لنَفْسك مٰيا ابنِ آدم بِمشيئتي كُنْت اَنْت الَّذي تَش

ع تيتي قَومعبِن اً،فَرائضي، وصيراً قَوِيميعاً بلتُك سعتي، جيصعلي م"!$ ¨Β y7 t/$ |¹ r& 

ô⎯ÏΒ 7πuΖ |¡ym z⎯Ïϑsù «! $# ( !$tΒ uρ y7 t/$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7πy∞Íh‹y™ ⎯Ïϑsù y7 Å¡ø�¯Ρ 4".  
با خواست من است كه تو گزينشگر شده و هر چه را بخواهي ! اي فرزند آدم

آوري، و  اجباتم را به جا ميكني، و با نيروي من است كه و براي خود اختيار مي
اي، من تو را شنوا و بينا و  ام توانمند شده هاي من است كه بر نافرماني با نعمت

رسد از  هر چه از نيكوئي به تو مي"] پس اين را بدان كه[توانا ساختم، 
  2.باشد خداست، و هر چه از بدي به تو رسيد از خودت مي

  :در روايت ديگري آمده است
"ب لتملْتُها فيكععتي الّتي جبِقُو يعاصالم"،  

  3!با نيرويي كه در تو نهاده بودم به گناهان اقدام كردي

                                                 
 ).361ص  (توحيد صدوق - 1
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  : روايت است كه فرموده�از امام صادق 
ا اَمرٌ بينَ اَمرَين؟ ٰو م: الِ قُلتٰكنْ اَمرٌ بينَ اَمرَينِ، قٰ ال جبرَ و ال تَفويض و ل ـ 1

لك رِجلٌ رأيتَه معصيةٍ فَنَهيتَه فَلَم ينْتَه فَتَركْتَه فَفَعلَ تلك المعصية، ٰمثَلُ ذ: �قال 
  .فَلَيس حيثُ لم يقْبل منْك فَتَركْتَه كُنت اَنْت الَّذي اَمرتَه اَمرتَه بِالْمعصيةِ

: گفتم: راوي گويد. نه جبر است و نه تفويض، بلكه چيزي ميان اين دوست
مثال آن مثال كسي است كه در حال گناه : فرمودچيزي ميان اين دو يعني چه؟ 

كني و او آن  پذيرد پس از آن رهايش مي كني و او نمي است و تو او را نهي مي
دهد، پس چنان نيست كه چون از تو نپذيرفت و تو به حال  گناه را انجام مي

  1!فرمانش دادياي كه به گناه  خود رهايش كردي، اين تو بوده
ا لَم تَستَطع اَنْ تَلوم العبد علَيه فَهو ٰ ما استَطَعت اَنْ تَلوم العبد علَيه فَهو منْه و م ـ 2

ذا ٰلم عصيت؟ لم فَسقْت؟ لم شَرِبت الْخَمر؟ لم زنَيت؟ فه:  للْعبداهللاُ، يقُولُ اهللاِمن فعلِ 
عبد و ال يقُولُ لَه لم مرِضْت؟ لم قَصرت؟ لم ابيضَضْت؟ لم اسوددت؟ لأنَّه منْ فعلُ الْ
  .ٰاليٰ تَعاهللاِفعلِ 

هر كاري را كه بتواني بنده را بر آن سرزنش كني، از آنِ اوست، و هر چه را كه 
اش   بندهخداوند به. نتواني بنده را بر آن سرزنش نمائي، از آنِ خداست

چرا شراب خوردي؟ چرا نافرماني نمودي؟ چرا سركشي كردي؟ : فرمايد مي
چرا : پرسد اش نمي چرا زنا كردي؟ زيرا، اينها كار بنده است، خداوند از بنده

مريض شدي؟ چرا قدت كوتاه است؟ چرا سفيد رنگي؟ چرا سياه رويي؟ چون 
  2.اينها كار خداوند است

  شرح روايات

  : دو طرف دارد"ض تفوي" و "جبر"
  .گردد  طرفي كه به خدا و صفات خدا باز مي ـ 1

                                                 
 ).362ص  (توحيد صدوقو ) 160 ص 1جلد  (كافي - 1
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  .شود  طرفي كه به انسان و صفات او مربوط مي ـ 2
 به خدا و صفات خدا مربوط است، سزاوار آن است كه آن را   "جبر و تفويض  "آنچه از   

 مربـوط  از خدا و انبياي خدا و اوصياي ايشان بگيريم، و آنچه به انسان و صفات و افعال او  
كـنم، كـافي    كنم، و من آن كار را نمـي        من اين كار را مي    : گوئيم  شود، همين مقدار كه مي      مي

هاي گذشته نيز دانـستيم       در بحث . كنيم به اختيار خويش است      است تا بدانيم كه هر چه مي      
كه سير زندگي انسان با سيره ذره و اتم و سيارات و كهكشانها و ديگر مسخّرات به فرمـان                   

اين از يك طرف، از طرف ديگر، خداوند انسان را . ، در حركات و نتايج، يكسان نيستخدا
گونـه كـه      به حال خود رها نكرده و او را به خود واگذار ننموده تا هرچـه بخواهـد، همـان                  

دهد، همان را انجام دهد، بلكه خداوند به وسـيله            دوست دارد و هواي نفس او فرمانش مي       
هم راه ايمان قلبي به حق را بـه او نـشان داده و هـم روش                 :  كرده اش  انبياي خود راهنمائي  

. عمل شايسته سودمند جسماني را به او نموده و هم از اعمال زيانبار آگاهش ساخته اسـت                
او اگر از هدايت خود پيروي كند و يك گام در صراط مستقيم الهي به پيش رود، خداونـد                   

س به خاطر آثار عملـش در دنيـا و آخـرت            برد، سپ   دستش را گرفته و ده گام جلوترش مي       
دهد، و خداوند به مقتضاي حكمت و سنّت خويش براي هر كس              هفتصد برابر پاداشش مي   

  .افزايد بخواهد مي
سلف "خداوند اين دنيا را همانند مهمانسرائي از نوع         : ما در گذشته مثالي زديم و گفتيم      

) 20(انكـه در سـوره اسـراء         براي مؤمن و كـافر هـر دو آمـاده كـرده اسـت، چن               "سرويس
  :فرمايد مي

yξ ä. ‘‰ ÏϑœΡ Ï™ Iωàσ ¯≈yδ Ï™ Iωàσ ¯≈yδuρ ô⎯ÏΒ Ï™ !$ sÜtã y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ%x. â™ !$ sÜtã š�În/ u‘ #·‘θ Ýà øt xΧ .  
دهيم، زيرا عطاي  هر دو گروه، اينان و آنان را، از عطاي پروردگارت افزون مي

  .پروردگارت هرگز از كسي دريغ نشده است
 امداد الهي نبود، و بندگان خدا توان جسمي و فكـري خـويش و امكانـات                 براستي اگر 

توانـست عمـل    آماده و مسخّر اين عالم را از خداي سبحان نداشتند، نه مؤمنِ ره يافتـه مـي             
صالح و شايسته انجام دهد، و نه كافر گمراه توان اقدام زيانبار فاسد را داشت، راسـتي اگـر                 

: ز انسان سلب كند، حتي اگر جزء كـوچكي از آن باشـد            خداوند يك لحظه عطاي خود را ا      
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كنـد    تواند بكند؟ بنابراين، انسان هر چه مي        چه مي ... و  ... بينائي، سالمت، عقل و انديشه و       
پـس انـسان در     . به اختيار خود و به وسيله ابزاري است كه خداوند بـه او بخـشيده اسـت                

  .انتخاب مختار و در اكتساب وامدار است
كه مجبور صرْف هـم نيـست، نـه           ن در اين عالم خودكار محض نيست چنان       آري، انسا 

كنـد مجبـور اسـت، بلكـه      همه كار اين عالم به او واگذار شده و نه بر كاري كه انتخاب مي   
، و اين همان مـشيت خـدا و سـنّت و قـانون او               ]اَمرٌ بينَ أمرَينِ  [= امري است ميان دو امر      

و هرگـز در سـنت الهـي تغييـر و     . "تَبـديالً هللا و لَنْ تَجِد لَسنَّةِ ا". درباره افعال بندگان اسـت    
  !تبديلي نيابي

  چند پرسش و پاسخ

  :آيد هاي چهارگانه زير مي در اين بخش پرسش
كند مختار است، با آنكه شيطان بر او چيرگـي دارد و در     چگونه انسان در آنچه مي ـ  1

كنـد و بـه كـار         اخته و در قلب او وسوسـه مـي        شود به اغواي آدمي پرد      حالي كه ديده نمي   
  خواند؟ شرّش فرا مي

بينـد    انسان در محيط فاسد نيز اينچنين است، او كه جز فـساد و شـر چيـزي نمـي     ـ  2
  كند؟ چگونه به اختيار خود عمل مي

 انساني كه دعوت پيامبران به او نرسيده و در نقاط دوردست سكونت دارد چه بايد  ـ 3
  بكند؟
شـود و    چيست؟ چرا او به خاطر رفتار ديگـران دوسـتدار شـرّ مـي    "زنازاده"ه  گنا ـ  4

  كند؟ شرارت مي

  2 و 1پاسخ پرسش 

  1.پاسخ اين دو پرسش را در آنچه كه در بحث ميثاق در ابتداي كتاب آورديم بجوئيد
در آنجا گفتيم كه خداي متعال حجت را بر انسان تمام كرده، و با وديعت نهادن عزيـزه              
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رساند، راه عذر او را بـسته         ساز اصلي مي    سببها كه او را به        سبب پديده كاوش از   بحث و   
  :درباره ميثاق الهي فرموده) 172(است، و براي همين است كه در سوره اعراف 

" χr& (#θ ä9θ à)s? tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈uŠ É)ø9 $# $̄Ρ Î) $̈Ζà2 ô⎯tã #x‹≈yδ t⎦,Î# Ï�≈xî "     
  .ناآگاه بوديم] پيمان[= تا روز قيامت نگوئيد ما از اين 

شود تا اندرون خود را از        گونه كه در هر حالي از غريزه گرسنگي غافل نمي           انسان همان 
گردد تا سبب ساز حقيقي را        خواهي نيز غافل نمي     طعام سير كند، همچنين از غريزه معرفت      

  .بشناسد

  پاسخ پرسش سوم

 Ÿω": فرمـوده ) 286(خداي سـبحان در سـوره بقـره         : گوئيم  در پاسخ به اين پرسش مي     

ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $²¡ø�tΡ �ω Î) $yγyèó™ãρ 4 "كند  خداوند هيچ كس را جز به مقدار توانش تكليف نمي.  

  پاسخ پرسش چهارم

 نيز، مجبور بر انجام كار شرّ نيست، آنچه كـه هـست ايـن اسـت كـه حالـت                     "زنازاده"
را نسبت بـه قـوانين      اي است كه چون خود        روحي مرد و زن بدكار در حال ارتكاب بگونه        

دانـد و اگـر بـر     دانند كه جامعه كار آنان را آلـوده و كثيـف مـي        بينند، و مي    جامعه خائن مي  
رفتارشان آگاه شود و آنان را در حال ارتكاب ايـن پـستي ببينـد بـا آنـان دشـمني كـرده و                        

اري دانند همه نيكان و پاكان و صاحبان اخالق كريمه از چنين كـ              دارد، و مي    مطرودشان مي 
گذارد و از راه وراثـت        جويند، اين حالت روحي و كابوس دروني بر نطفه اثر مي            بيزاري مي 

سـازد و بـا       آورد و مـي     گردد و او را شرّ دوست و دشمن نيكيها بـار مـي              به نوزاد منتقل مي   
 و "زيـاد بـن ابيـه   "نمونه بـارز ايـن سـيرت       . خواند  نيكان و معروفان جامعه به ستيزش مي      

 بودند كه در دوران حكومتشان در عراق همه آنچه را كه نبايد، كردند؛              "زيادابن  "فرزندش  
 جسم شريف آن حـضرت و  �بويژه ابن زياد كه به دستور او پس از شهادت امام حسين       

را هللا ياران پاكش را مثله كردند، و سرهاي ايشان را در شهرها گرداندنـد، و حـرم رسـول ا                  
، و ديگر كارها كه بـه دسـتور او انجـام شـد، و ايـن در                  اسيرانه به كوفه و شام روانه كردند      
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 هـيچ فـرد ديگـري نمانـده بـود تـا در برابـر                �حالي بود كه پس از شهادت امام حسين         
گونه توجيهي براي اينگونه كارهاي او وجود نداشـت،           حكومت آنان مقاومت نمايد، و هيچ     
ترين خانواده عـرب و   خواست شوكت و عظمت شريف جز اينكه او دوستدار شرّ بود و مي   
هـا    اعتبار نمايد، آري، او ذاتاً شرّ دوست و دشمن نيكي           اسالم را درهم بشكند، و آنان را بي       

  1.بود و با كريمان و شريفان جامعه سر ستيز داشت
، شـر دوسـتي و نيـك سـتيزي و آزار نيكـان و               ]پذيريم كه   درست است و مي   [بنابراين  

ذاتي او شده است، ولي با وجود ] تقريباً [ ـ  حالل زاده برخالف  ـ  پاكان جامعه در زنازاده
كنند مجبور نيستند،     كنند يا نمي    همه اينها، هيچ يك از آن دو بر كارهاي خير و شرّي كه مي             

اولـي غـرق در شـهوت       : مثال آن دو، مثال جوان رشيد تنومند و پيرمرد ناتوان خميده است           
ده و دومي، فاقد نيروي جـواني و تـارك   جسماني و دوستدار وصول به خواهش نفساني بو 

 "زنـا "روشن است كه در چنين حالي كه پيرمرد خميـده نميتوانـد             ! شهوت جسماني است  
كند و جوان رسيده در اوج توان جنسي است، اين جوان مجبور بر زنا كردن نيست تا اگـر                   

شـد و او    چنين گناه زشتي را مرتكب شد معذور باشد، بلكه اگر زمينه زنـا بـرايش فـراهم                  

"t∃% s{ tΠ$s)tΒ ⎯ ÏμÎn/u‘ "        از مقام پروردگـارش ترسـيد ‘ yγtΡ uρ }§ ø�̈Ζ9 $# Ç⎯tã 3“uθoλ ù;$# "    و نفـس 

βÎ*sù sπ̈Ψpg¨"خويش را از خواسته نابجايش بازداشت        ø:$# }‘ Ïδ 3“uρ ù'yϑø9$#" ًجايگاه او بهشت    يقينا 
   2.است

و در آن بينديشيم، او را در       گونه، هر يك از ابعاد زندگي انسان را كه بررسي كرده              بدين
يابيم، مگر آنچه از روي غفلت و عدم آگاهي باشـد كـه آن                كارهاي خود صاحب اختيار مي    

  .هم آثار اُخروي ندارد
���  

هـاي    در آيات قرآن كريم بـود، در بحـث  "عقايد اسالم"ها بر بيان   تا اينجا اساس بحث   
پـردازيم و    در قرآن كريم مي"غان الهيسيره مبلّ" به بررسي  ـ   به اذن خداي متعال ـ  آينده

                                                 
 در �، و بحـث شـهادت امـام حـسين     "بن سباهللا عبد ا" به بحث ملحق كردن زياد در جلد اول كتاب   - 1

 . مراجعه شود"معالم المدرستين"جلد سوم 

 ...و اما من خاف:  سوره نازعات40 اقتباس از آيه - 2
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 در شرح و بيان آيات كريمه قرآن سودمند يافتيم          "تورات و انجيل و كتب سيره     "هر چه از    
  .آوريم مي

  رب العالمينهللا والحمد
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  1پيوست شمارة 

عليهم السالمراههاي بحث و بررسي در عقايد اسالمي و برتري راه اهل بيت 
1  

هميشه مورد بحث و بررسي مسلمانان و پژوهـشگران اسـالم بـوده و              » ايد اسالمي عق«
هست، و با آنكه همه مسلمانان بر اينكه مرجع عقايد اسالم قـرآن و حـديث اسـت، اتفـاق      

 هاي مختلف  بنا به داليل و انگيزه ـ  نظر دارند، با اين حال، در طول ساليان و قرون گذشته
پديدار گشته كه به برخـي از اسـباب         » عقايد اسالمي «تي درباره    ديدگاهها و آراي متفاو    2ـ  

  :كنيم آنها اشاره مي
  .اختالف در راه و روش بحث و بررسي و استنباط

علماي يهود و نصاري، در صفوف مـسلمانان و آميخـتن           » أحبار و رهبان  «نفوذ و رخنه    
 .و داستانهاي ساختگي» اسرائيليات«روايات اسالمي با 

 .أويل و تفسيرهاي نادرست از نصوص اسالميبدعتها و ت

 .اي و تمايالت سياسي هاي قبيله درگيري

 .اعتنايي به نصوص اسالمي جهل و ناداني و بي

پرداختـه و راههـا و      ) اختالف در راهها و روشـها     (ما در اين مقاله به بررسي سبب اول         

                                                 
نشريه مجمـع جهـاني اهـل بيـت علـيهم           » رسالة الثقلين « ترجمه مقاله آقا شيخ عباسعلي براتي در مجله            - 1

 . ق  ه1415السالم تهران، شماره دهم، سال سوم، 

 1405 چاپ پنجم، بيـروت      46 ص   1جلد  » في علم الكالم  «:  دكتر احمد محمود صبحي در مقدمه كتاب       - 2
 . م1985/  ه
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 علـيهم الـسالم   را بـا راه و روش اهـل بيـت           » عقايد اسـالمي  «روشهاي موجود در بررسي     
  .داريم مقايسه، فراروي خوانندگان قرار داده و برتري راه اخير را روشن و بيان مي

  اختالفات عقيدتي، ريشه و تاريخ آن

 نمودار شد ولـي  |اختالفات فكري و عقيدتي مسلمانان از همان دوران پيامبر اكرم    
زيرا، رسول خـدا    . انجامداي نبود كه به پيدايش مذاهب كالمي، و مكاتب فكري بي            به اندازه 
دادند؛ به ويژه كه روح        خود شخصا به درمان آن پرداخته و مجال گسترش به آن نمي            |

اي بر جامعه اسـالمي آن روز حـاكم بـود كـه در تـاريخ                  صداقت و برادري و محبت بگونه     
  .نظير است بديل يا كم بي

ر صـحابه و يـاران      و سرنوشت انسانها بود كـه ذهـن و فكـ          » قَدر«براي نمونه، موضوع    
داشت تا آنجا  پيامبر را به خود مشغول داشته و آنان را به بحث و گفتگو در اطراف آن وامي      

كه در نهايت به مراء و خودنمائي و جدال كشيد و صداي درگيري آنـان بـه گـوش پيـامبر                     
گونه آنـان را از    بدين ـ   چنانكه در كتابهاي حديث آمده ـ   رسيد و آن حضرت|اكرم 

  :امه آن برحذر داشتاد
رسـول  : احمد بن حنبل از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت كرده كه گفـت               

 راوي  ـ  ديـد » قَـدر « روزي از منزل بيرون آمد و مردم را در حال گفتگو درباره |خدا 
اي سرخ شد كه گويا دانـه انـار بـر      از شدت خشم بگونه| رنگ چهره پيامبر  ـ  :گويد

جـرح و تعـديل و تجزيـه و         [شما را چه شده كـه بـه         « :فرمود! اند  اكندهرخسار مباركش پر  
] و نفـي و اثبـات  [كتاب خدا پرداخته و بخـشي از آن را بـا بخـش ديگـر مقايـسه              ] تحليل

  1»كنيد؟ پيشينيان شما به خاطر اين كارها نابود شدند؟ مي
 بـه نحـو     ـ ي آن راس اصول عقايد اسالمي و مباني اسا|قرآن كريم و سنّت پيامبر 

در [اند؛ برخي پرسشهاي بعد از آن رو مطرح شـد كـه     براي امت اسالمي بيان داشته ـ  كلّي
پاسخ صريحي در قرآن و سنّت براي آنها نبود و مسلمانان نيازمند استنباط و اجتهـاد                ] ظاهر

بدين خاطر،  . شدند و اين مسؤليت بر دوش فقها و مجتهدانِ در عقايد و احكام قرار گرفت              

                                                 
 .196-178 ص 3، ج »مسند احمد« - 1
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 نيز، گاهي در مسائل اعتقادي بـا يكـديگر اخـتالف داشـتند؛ اگـر چـه                  |به پيامبر   صحا
هـاي بعـد نتـايج و آثـار            با اخـتالف آنـان در دوره       |اختالفشان در زمان حيات پيامبر      

فرمود و بـا    در حيات خود شخصاً در بين آنان داوري مي    |زيرا، پيامبر   . متفاوتي داشت 
مـردم   |؛ ولـي پـس از رحلـت پيـامبر    1خشكانيد يرهنمودهاي خود ريشه اختالف را م  

 كـه برگزيـده خلفـا و حاكمـان      ـ  مجبور شدند به اجتهاد يكي از صحابه يا گروهي از آنان
 روي آورند و از آنان داوري بخواهند، در حالي كه صحابه ديگر، ديدگاهها و آراي  ـ  بودند

مونه بارز آن اختالف در موارد      ن.] افزود  و اين خود بر اختالف مي     . [كردند  خود را حفظ مي   
  :زير است

  2|  اختالف درباره خالفت يا امامت امت پس از وفات پيامبر اكرم  ـ 1
دادند، و اينكه آيا ندادن زكات باعث ارتـداد و بيـرون     كشتن كساني كه زكات نمي ـ  2

  شود يا خير؟ شدن از دين مي
ها و مكتبهاي كالمي و اعتقـادي       گونه، هر اختالفي مبدأ پيدايش ديدگاهها و گروه         بدين

اي گرديد كه هر يك نيز به طور طبيعي با روشي كه در اسـتدالل و اسـتنباط برگزيـده                      ويژه
  ـ   بنـابر تحقيـق مـا    ـ  مهمترين اين مكتبها. بودند، به تدوين آراء و عقايد خويش پرداختند

  :مكتبهاي زير است
  .مكتب نقلي محض
 .مكتب عقلي محض

 .فيمكتب ذوقي و اشرا

 .مكتب حسي و تجربي

 .مكتب فطري

                                                 
 .7 ص 1، ج »مجموعة الوثائق السياسة«، هللا حميد ا، و دكتر محمد342-341 ص 1ج » سيرة ابن هشام «- 1

الفـصل فـي الملـل و       «، و ابن حزم     39 و   34 ص   1ج  » مقاالت االسالميين و اختالف المصلّين    «:  اشعري - 2
 .»فجر االسالم«: ، و احمد امين111 ص 2ج » االهواء و النحل
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   مكتب نقلي محض ـ الف

در عـصر خـود پيـشوا و        [     ه 241: متوفـاي [هـا     امـام مـذهب حنبلـي     » احمد بن حنبل  «
اين مكتب هماننـد مكتـب      . پيشروترين شخصيت شخصيت اين مكتب به شمار آمده است        

ايـات و نقـل آن      آنان كه كـاري جـز پاسـداري از رو         : است] اخباريان عامه [= اهل حديث   
گونـه    اين. اند  نداشته و با تدبر و انديشه در عمق و محتوا، و جداسازي سره از ناسره بيگانه               

نامند و حنبلي مذهبان اهل سنّت در فقـه، از ايـن       » سلَفيه«هاي اخير     گيري را در دوره     جهت
]  و علـت  از سـبب  [آنان رأي و نظر در مسائل ديني را حرام، پرسش           . كنند  روش پيروي مي  

. داننـد   نشيني در برابر هواپرستان مي      گرائي و عقب    را بدعت و كندوكاو و استدالل را بدعت       
پيـروي  «انديشه سنت كـرده و آن را          اين گروه همه توان خويش را وقف درس و بحث بي          

  .نامند مي» گرائي بدعت«و غير آن را » كردن
رد در مسائل اعتقادي را تدوين و باالترين و برترين تالش آنان اين است كه احاديث وا   

ها و اسناد آن بپردازند؛ چنانكه امام بخاري و احمد  بندي نموده و به شرح الفاظ و واژه دسته
اينها كارشان بدانجا رسـيده كـه علـم         . اند  بن حنبل و ابن خزيمه و بيهقي و ابن بطّه و كرده           

برخي از آنان در اين باره رسالة       . اند  كالم و ديدگاه عقلي در مسائل عقيدتي را حرام شمرده         
رسالة تحريم النظر في علم «: اي به نـام  اند، مانند ابن قدامه در نوشته اي نيز، تدوين كرده     ويژه

  .»الكالم
ممكن نيـست كـسي را   . شوند اهل كالم هرگز رستگار نمي«: احمد بن حنبل گفته است    

او بـدگوئي از    » .ر و حيلت باشـد    كه در دل او مك      در پي كالم و ديدگاه كالمي ببيني مگر آن        
نيز، دوري گزيد، چـرا كـه   » زاهد و باورع  «متكلمان را بدانجا رسانيد كه از حارث محاسبي         

آيـا تـو    ! واي بـر تـو    «: احمـد بـه او گفـت      . گرايان تصنيف كرده بود     او كتابي در رد بدعت    
 آيـا بـا ايـن    كنـي تـا پـس از آن بـه رد آنهـا بپـردازي؟       نخست بدعتهاي آنان را بازگو نمي   

كني؟ اين خود، آنان را به  ات مردم را به مطالعه بدعتها و انديشه در شبهات وادار نمي         نوشته
علماي كالم زنـديق و خـرا       «: احمد چنين گفته است   » .خواند  رأي و نظر و كندوكاو فرا مي      

  .»بكارند
 آنان را   حكم من درباره اهل كالم اين است كه بايد        «: شافعي گفته است  : زعفراني گويد 
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اين كيفر كـسي اسـت كـه     : با خوشه خرما زده و در ميان قبايل و عشاير بگردانند و بگويند            
  »!كتاب و سنّت را رها كرده و به كالم گرويده است

در اين باره اتفاق نظـر داشـته و شـدت           ] اخباريان عامه [= حديث  اهل  هاي    همه سلفي 
صـحابه  «: گوينـد   اينان مي . اند   نقل كرده  عمل آنان در مقابله با متكلمين بيش از آن است كه          

 از سـخن   ـ  انـد   با آنكه به حقايق داناتر و در گفتار رساتر از ديگـران بـوده   ـ  |پيامبر 
زايـد، و   دانستند از كالم شرّ مي  گفتن دربارة عقايد خودداري نكردند مگر بدان خاطر كه مي         

 المتعمقـون، هلـك     هلـك المتعمقـون، هلـك     «:  فرمـوده  |بدين سبب است كه پيـامبر       
  ».كنجكاوان هالك شدند، كنجكاوان هالك شدند، كنجكاوان هالك شدند» المتعمقون

  !گردند هالك مي] ديني[يعني غوركنندگان در عمق و ريشه مسائل 
و » قَـدر «در عقيـده بـه راه تجـسيم و تـشبيه رفتـه و بـه                 ] اخباريان عامـه  [= اين گروه   

  1.اند اده بودن انسان معتقد شدهسرنوشت تغيير ناپذير، و مسلوب االر
 حـرام   ـ   چنانكه گذشـت  ـ  آنان تقليد در عقايد را جايز دانسته و رأي و نظر در آن را

  .دانند مي
  :دكتر احمد محمود صبحي گويد

بن حسن عنبري و هللا  برخالف نظر عبيد ا ـ با وجود آنكه تقليد در عقايد«
گونه كه رأي فخر رازي  همان نه ممكن است و نه جايز،  ـ 2حشويه و تعليميه

 است، و رأي جمهور بر آن است كه تقليد در عقايد جايز نيست، و 3در محصل
آن را به اجماع اهل حق و غير آن نسبت » شرح الترتيب«استاد ابو اسحاق در 

ها در  هيچ كس جز حنبلي: گفته است» الشامل«داده، و امام الحرمين در كتاب 
ت؛ با اين وجود، امام شوكاني، مكلَّف دانستن مردم به عقايد قائل به تقليد نيس

و وظيفه بيش از توان » تكليف بااليطاق«وجوب انديشه و نظر در عقايد را، 
درباره وجوب [او پس از آوردن اقوال و ديدگاههاي پيشوايان . دانسته است

آور است اين  چه عجيب و شگفت! پناه بر خدا«: گويد مي] انديشه در عقايد
                                                 

 ).في الرسائل المنيرة (، »يثرسالة عقيدة السلف و اصحاب الحد« :  صابوني، ابو عثمان اسماعيل- 1

 .300 ص 4، ج »االحكام في اصول االحكام«:  آمري- 2

 .267-266، ص »ارشاد الفحول« شوكاني، - 3
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براستي كه اين جنايتي بزرگ بر عامه مردم و اين امت مرحومه است، !... نانسخ
مگر نه . [و تكليف بر چيزي است كه در توان ندارند و تحملش را نيارند

اي كه به درجه نظر و اجتهاد  همان ايمان حملي و تقليدي صحابه] آنست كه
  »!...نرسيده و به آن نزديك هم نشدند، آنان را كفايت كرد؟

او نظر دادن در اين باره را بر بسياري از مـردم حـرام و از گمراهـي و نـاداني شـمرده                       
  1.است

از اين رو، علم منطق نيز نزد ايشان حرام است، و از روشـهاي رسـيدن بـه شـناخت و                     
تـرين    هـا و قـديم      با آنكه علم منطق از مشهورترين مقيـاس       . معرفت بشري به حساب نيايد    

تـدوين كـرده و نـام آن را         » ارغنون«در كتابي به نام     » ارسطو«ه  آنهاست، اين علمي است ك    
  .علم سنجش و ميزان نهاده است

علم منطق از ديدگاه صاحبان اين روش به تنهائي براي نگهداري ذهن از خطا و اشـتباه              
كندي و فـارابي و     : بسياري از انديشمندان اسالم مانند    «: گويند  آنان مي . در فكر كافي نيست   

و امام غزالي و ابن ماجه و ابن طفيل و ابن رشد، در منطق به برتري رسيدند، ولي                  ابن سينا   
پـس، منطـق    . و ديدگاهها با يكديگر اختالف عميق و بنيـادين پيـدا كردنـد              در افكار و آراء   

  ».ميزان سنجش حق و باطل نيست
. رديـده تـر گ    هاي اخير، در برابر علم منطق و كالم، بسيار نـرم            گيري در دوره    البته جهت 

او علم كالم را به كلـي       : بينيم  اش مقابل علم كالم آشفته مي       مثالً ابن تيميه را در موضعگيري     
ستند به داليل عقلي و شرعي بـوده و  مكند بلكه اگر ضرورت اقتضا كند و كالم      تحريم نمي 

وسيله مرزبندي و جداسازي شبهات ملحدان و زيـديقان و خرابكـاران باشـد، آن را جـايز                  
  2.ددان مي

رســالة الـرّد علــي  «: اي بــه نـام  او در عـين حــال، منطـق را تحــريم و در رد آن رسـاله   
بـراي  )  م1650 ـ  1596(دكـارت فرانـسوي   «: گويـد  نويسد، و پيروانش مـي  مي» المنطقيين

                                                 
؛ دكتـر  67-66، ص »الجام العوام عن علم الكالم«: ؛ غزالي25ص  » االرشاد الي قواطع االدلة   «:  امام جويني  - 1

 .لد اولمقدمه ج» في علم الكالم«: احمد محمود صبحي

 .307-306 ص 3، ج »مجموع الفتاوي«:  ابن تيميه- 2
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تشخيص خطا و صواب، به جاي منطق ارسطاطاليس، مقياس و ميزان جديدي اختراع كـرد               
 تفكر خويش مقياس اختراعي او را گـام بـه گـام دنبـال كنـد      اگر انسان در  «: و تأكيد نموده  

ولـي  » .ور اسـت  يقيناًراهي جز رسيدن به صواب ندارد، و نتيجه به كارگيري روش دكارتي             
چنين نشد و اميدهاي برخاسته از روش دكارت در دوره معاصر، به سرنوشت آمـال مـورد                 

  ـ  پيش از ميالد مسيح تا به حـال  از  ـ  نظر در منطق ارسطو دچار آمد، و مسائل مورد بحث
  1.همچنان كه بود برجاي ماند

اين همان چيزي است كه بسياري از انديشمندان مسلمانِ پيشين از جملـه امـام غزالـي                 
تهافـت  «: را به سوي ترك و طرد روش عقلي راند، غزالي در كتـاب خـود  (   ه505 ـ  450(

دقـت در ايـن كتـاب غزالـي         . كند  باطل مي با داليل عقلي آراي فيلسوفان را رد و         » الفالسفة
آن عقلي كه مبناي داليل است، همـان عقلـي اسـت كـه آنهـا را بـر بـاد                     : گواه آن است كه   

  ! دهد مي
هيات و اخالق، جز ظن و گمـانِ دور      ٰكند كه از عقل انساني در عالم ال         غزالي اثبات مي  

  .كند از يقين چيز ديگري تراوش نمي
تهافـت  «: نيـز در كتـاب خـود   (   ه595: متوفـاي (اندلـسي  فيلسوف اسالمي ابـن رشـد     

كنـد بـين عقـل        ابن رشد كسي است كه اثبـات مـي        . آراي غزالي را رد كرده است     » التهافت
فصل المقال بين الحكمة    «: صريح با نقل صحيح هيچگونه تعارضي نيست، و اين از كتاب او           

» ابن تيميه «گيري با      اين موضع  و شگفت آنكه او در    . گردد  روشن مي » و الشريعة من االتصال   
  .رسند به يك نتيجه مي» موافقت عقل صريح با نقل صحيح«: در كتابش

ضديتش با روشهاي عقلي و     [:گيري ابن تيميه      توان ميان اين دو موضع      حال، چگونه مي  
  !دانيم؟ را جمع كرد نمي] موافقتش با حكم عقل صريح

، پيروي از   عليهم السالم مكتب اهل بيت    » اخباريانِ«مكتب خلفا، و    » اهل حديث «روش  
 در حـد   ـ  »رأي و قيـاس «ظواهر نصوص شرعي، آيات و روايات، و تـالش در پرهيـز از   

                                                 
 .20-5، ص »التوحيد الخالص«:  دكتر عبد الحليم محمود- 1
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يا مذهب اهل حديث در عـصر مـا، جزيـرة العـرب     » مكتب سلفي« پايگاه 1. است ـ  امكان
  2.شوند يگروههاي اندكي از آنان نيز در عراق و شام و مصر يافت م. باشد مي] منطقه نجد[

   مكتب عقلي محض ـ ب

پيروان اين مكتب با تكيه بر شأن و مقام عقل بشري، بماننـد ابـزاري بـراي شـناخت و                    
، و در عقيـده     »مكتب رأي «اينان را در ديدگاه اسالمي، پيروان       . معرفت، از ديگران متمايزند   

پديـد  . ددگـر   پيدايش اين مكتب به دوران نخـستين تـاريخ اسـالم بـاز مـي              . نامند» معتزله«
عمـرو بـن   «و همـدرس او  (   ه131 ـ  80(» واصل بـن عطـا  «آورندگان اوليه مكتب اعتزال 

ابـن  «: معاصر منصور دوانيقي بودند كه پس از آنان پيـشواياني، ماننـد  (   ه144 ـ  80(» عبيد
پيـدا  (     ه 415: متوفـاي (» قاضي عبد الجبارين احمـد همـداني      «وزير مأمون عباسي و     » دؤاد
نام » جبائيان«و  » جاحظ«و  » ابو هذيل علّاف  «و  » نظّام«توان از     رگان ابن طايفه مي   از بز . كرد
  .برد

اين ديدگاه به عقل بشري بهاي بسيار داده و در شناخت خداي سبحان و صفات او آن                 
ادراك و تطبيق شريعت اسالمي از نظر اين گروه، جز با عقل            . شمارد  را قوياً كارآ و مهم مي     

  .رسد م نميانساني به انجا
در زمان ما پيروان و ياراني به ايـن نـام نـدارد و تنهـا بخـشي از                   ] معتزله[= اين مكتب   

تـوان گفـت كـه اينـان بـا            داخل شده است، و مي    » اباضيه«و  » زيديه«افكار آنان در مذهب     
همچنين با شيعه اثنا عـشريه و       » معتزله«اند    در بخشي از ديدگاههاي فكري شريك     » معتزله«

را از آن   » معتزله«] اخباريان عامه [= يه در برخي جوانب همسوئي دارد اهل حديث،         اسماعيل
  .اند لقب داده» قَدريه«رو كه به آزادي اراده و انتخاب در انسان معتقدند، 

تـأليف قاضـي عبـد      » شرح االصول الخمـسه   « آنان در عقايد كتاب       از مهمترين كتابهاي  

                                                 
؛ 252، ص   »صون المنطق و الكالم عن علمي المنطـق و الكـالم          «: ، سيوطي »اوائل المقاالت «:  شيخ المفيد  - 1

 -194، ص   هج البحث عنـد مفكـري االسـالم       منا « :؛ علي سامي النشار   202، ص   »ارشاد الفحول «: شوكاني
 و  424 و   240 و   204 و   167 و   154، ص   »الفكر السلفي عند االثنـي عـشريه      «: ؛ علي حسين الجابري   195
439. 

 .57-56، ص »تاريخ الجهميه و المعتزله«:  قاسمي- 2
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حـسن  : عتزلـه ماننـد   تأليف گروهي از رهبـران م     » حيدرسائل العدل و التو   «الجبار معتزلي و    
ارين احمد استبصري و قاسم رسي و عبد الجب.  

شدند كه بر     اي مواجه مي    معتزله چنان بودند كه هرگاه آيات قرآني يا سنّت روايت شده          
بـه  » مكتب تأويل «بدين خاطر آنان از پيروان      . كردند  خالف عقايدشان بود، آن را تأويل مي      

آنان در عين حال، خدمات بزرگي نيز به اسالم ارائه كردند و در ابتداي دوره             . اند  دهشمار آم 
 فرهنگي شديدي بر ضد اسالم برپا شـده بـود بـه مقابلـه بـا آن       ـ  عباسي كه هجوم فكري

به آنان گرويدند، ولي اندكي بعد در دوره        » مأمون و معتصم  «برخي از خلفا مانند     . پرداختند
 به زيان ايشان دگرگون شد و احكام كفر و ضالل و تفسق يكي پس از                جريان امر » متوكل«

گونـه كـه خـود ايـشان در دوره سـيطر بـر        ديگري بر عليه آنان صادر گرديد؛ درست همان   
پـذيرفت    كردند و هر كس نظر ايشان را نمـي          كاخها و درباريان عباسي، با مخالفان خود مي       

  ! دادند آزارش مي
  1.يابيد  جديد و قديم درباره معتزله ميشرح بيشتر را در تأليفات

  :گانه مشهورند معتزله با اين اصول پنج
 توحيد، به معناي منزّه دانستن خداوند از صفات مخلوقين، و عـدم امكـان رؤيـت     ـ  1

  .خدا با ديدگان به طور مطلق
عدل، يعني خداي سبحان به بندگانش ظلم نكرده و مخلوقاتش را بـه انجـام گنـاه     ـ  2

  .كند  نميمجبور
دهد نه مؤمن اسـت و نـه     المنزلة بين المنزلتين، يعني كسي كه گناه كبيره انجام مي ـ  3

  .كافر بلكه فاسق است
ترسـاندن  [و وعيد ] مژده بهشت[ وعد و وعيد، يعني بر خدا واجب است به وعده  ـ  4

  .خود كه به مؤمنان و كافران داده وفا نمايد] از جهنم
نهي از منكر، يعني مخالفت با حاكمان ظالم كـه از ظلـم خـويش     امر به معروف و  ـ  5

  2.باز نايستند، واجب است

                                                 
 .) م1974(للنشر و التوزيع االهلية ، چاپ بيروت، دار »المعتزله«: هللا زهدي حسن جار ا- 1

 .105 ص 1ج » الواحد الصمدهللا رسائل العدل و التوحيد و نفي التشبيه عن ا«:  قاسم رسي- 2
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   ماتريدي يا راه ميانه در اهل تسنّن ـ مكتب اشعري

مكتـب  «كه امروزه بيشتر اهل سنّت با آن همسوئي دارند، تعديل شـده      » مكتب اشعري «
: متوفاي[عني شيخ ابوالحسن اشعري     زيرا، بنيانگذار آن ي   . و روش اهل حديث است    » معتزله

 300[ مذهب معتزلي داشت و در حوالي سـال   ـ   در حدود چهل سال ـ  خود ابتدا[   ه324
بر فراز منبر جامع بصره، بيزاري خود از مذهب اعتزال و بازگشت بـه مـذهب سـنّت و                    [  ه

از روش  اي مركـب      جماعت را اعالم كرد و در صدد برآمد تـا راه و روش معتـدل و ميانـه                 
او در پـي آن شـد   . رواج دهـد مردم عقلي معتزله و سيره نقلي اهل حديث را در ميان عامه            

تا مكتب اهل حديث را تقويت و ياري نمايد ولي اين كار را با همان روش معتزله، يعني با                   
بدين خاطر نيز، رانده معتزلـه و مانـده اهـل حـديث             . داد  استدالل عقلي و برهاني انجام مي     

 بـا ايـراد اشـكاالت مهـم و اساسـي، روش او را انحـراف و        ر دو گروه تا به حال،  شد، و ه  
  .اند اند، حتي برخي از تندروهاي آنان او را تكفير كرده واپس گرايايي دانسته

 بدون آنكه رابطه و پيوندي بـا وي داشـته    ـ  دانشمند ديگري كه معاصر اشعري بود نيز
او ابو منـصور ماتريـدي   . روش را گزيده و ادامه دهد در صدد برآمد تا همان راه و  ـ  باشد

اين . است، وي نيز پيشواي عقيدتي گروهي از اهل سنّت است         [     ه 333: متوفاي[سمرقندي  
دو رهبر در مجموعه آراء و ديدگاهها با هم اختالفاتي نيز دارند كه برخي مهمترين آنهـا را                  

  1.اند تا يازده مورد برشمرده

                                                 
آيـت اهللا شـيخ     . ، قسم االُشـاعره و الماتريديـة      »تاريخ المذاهب االسالميه  «: محمد ابو زهره  :  مراجعه كنيد  - 1

، ص  »فـي الـشمال اإلفريقـي     الفرق االسـالميه    «: و الفردبل .4 و   2 و   1، ج   »الملل و النحل  «: جعفر سبحاني 
 .»في علم الكالم«: ، احمد محمود صبحي118-130
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اين است كه از يك طرف شديداً از تأويل معنـاي           » كتب اشعري م«مهمترين ويژگيهاي   
، يعنـي  »بال كيـف «كوشد تا با قول  كند، و از طرف ديگر مي ظاهر آيات و روايات پرهيز مي   

فـرار  » تشبيه و تجسيم«اينكه كيفيت در صفات باري تعالي راه ندارد، از در افتادن به مهلكه            
كند از راه كسب است        انسان در كردار خود آنچه مي      ، يعني اينكه  »بالكسب«نمايد، و با قول     

دوري گزيند؛ اگر چه اين روش نيز در ديـد گروهـي            » جبر«نه اقدام، از فروشدن در ورطه       
ديگر از دانشمندان، ناتواني و كوتاهي در حلّ مسائل فكري و اعتقـادي بـه حـساب آمـده                   

اخباريـان  [= ل اهل حـديث     به تدريج بر ثبات خود افزود و در مقاب        » مكتب اشعري «. است
  1.ايستادگي كرد و در جهان اسالم گسترش يافت] عامه

   مكتب ذوقي اشرافي–ج 

بريم، راه و روشي متفاوت كه مسائل كالميِ متكـي            سخن را به سمت و سوي ديگر مي       
ايـن  . پيمايـد   بر چرخه بحث و مناقشه را رها كرده و مسلك رمزي عشقي صـوفيان را مـي                

اد با روش فيلسوفان و متكلمان كه بر پايه عقل و نقل بنا شده، اخـتالف                مسلك در همه ابع   
را از  » امام غزالي «را مؤسس اين مكتب در بغداد، و        [     ه 309: متوفاي[» منصور حلّاج «. دارد

» الجـام العـوام عـن علـم الكـالم         «: غزالي در كتـاب خـود     . اند  بزرگترين رهبران آن شمرده   
...] كـالم و فلـسفه و   [= و بزگزيدگان است و غير اين راه      » صخوا«اين راه، راه    «: گويد  مي
و دون پايگان و راه كساني است كه تفاوتشان با عوام تنها در دانستن ادلّه است،                » عوام«راه  

  2».و دانستن ادله استدالل نيست
برخي از پژوهشگران درباره روش امام غزالي و صوفيان، در دريافـت عقايـد اسـالمي،                

  3.اند  تأليف كردهكتابي ويژه
دانـد، و ايـن       گرچه غزالي نظر و كاوش در حقيقت ذات الهي را بـر عـوام حـرام مـي                 «

كند، ولي او، اديبان و نحويان و محدثان و فقيهان            سخني است كه هيچ كس بر او انكار نمي        
                                                 

البدايـة و   «: ، ابـن كثيـر    343 ص   3ج  » مـرآة الجنـان   «: ، اليافعي 391 ص   3ج  » طبقات الشافعيه «:  السبكي - 1

 .76 ص 14ج »النهاية

 .67-66، ص »الجام العوام عن علم الكالم «- 2

 .» نظر الغزاليالحقيقة في«:  دكتر سليمان دنيا- 3
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عوام آورده، و تأويـل را منحـصر و محـدود بـر راسـخان در علـم                  و متكلّمان را در رديف      
انـد،    اوليائي هستند كه در درياي معرفت غرق و از شهوتها بريده          و آنان در ديد وي      دانسته،  

غزالـي در  «: گوينـد  و اين عبارت خود قرينه است بر درستي ادعاي برخي محققين كـه مـي      
دارد كه با عقايد عام و آشكارش كه        ] و مرموزي [اعتقاد ويژه   ... حكمت اشرافي و ذوقي و      

  ». مقام حجة االسالمي رسيده، مغاير استبا آن در ديد مردمان به
  :پرسد دكتر صبحي مي

! آيا براستي راسخان در علم تنها صوفيانند و فقيهان و مفـسران و متكلّمـان خارجنـد؟                «
تنهـا  [= اگر چنان است كه شرّ با ظهور و پيدايش فن كالم گسترش يافته، آيا ايـن اسـتثناء                   

گذارد تا به     اي در اختيار آنان نمي       مجال ويژه  فرصت و ] صوفيان را راسخان در علم دانستن     
  !پروا بپردازند؟ تنهائي جوالن داده و به ادعاهاي ناروا و گستاخيهاي بي

آن بـسيار   ] از شـرع  [فيض و اشراق و اصـول بيگانـه         : ديدگاههاي تصوف فلسفي مانند   
لّمـان  روشن است، و شرّ و زيان آن بر عقايـد اسـالمي بـه هـيچ روي كمتـر از شـرور متك           

  1».نيست
ولي به هر حال، اين طايفه آثار فراواني در عقايد اسالمي بـه روش صـوفيانه بـر جـاي             

  2.است» فتوحات مكيه«هاي آن كتاب  اند كه از نمونه گذارده

  ]علمي به اصطالح روز[=  تجربي  ـ  مكتب حسي ـ د

خـي از   اي نوظهـور اسـت كـه بر         اين روش در انديشه اسالمي، روشـي تـازه و پديـده           
دانشمندان مسلمان در سده اخير، به پيروي از رهبران فكري اروپـاي معاصـر، آن را دنبـال                  

پيروان اين روش در مصر جديد، هند، عراق و ديگر بالد اسـالمي كـه از فرهنـگ                  . اند  كرده
انـد، يافـت      استعماري غرب و امواج فكري وارادتي آن به جهان اسالم منفعل و متأثر شـده              

  .شوند مي
اعتماد تام و تمام بـر      . اي دارند   بشري ديدگاه ويژه  » ابزار شناخت و معرفت   «ن درباره   آنا

                                                 
 .606-604 ص 2ج » في علم الكالم«:  دكتر احمد محمود صبحي- 1

، و سـميع    »اليواقيت و الجـواهر فـي بيـان عقايـد االكـابر           «: شعراني، عبد الوهاب بن احمد    :  مراجعه كنيد  - 2
 . م1985،   ه1405: ، چاپ سوم، دار الكتاب اللبناني»الصوفية في نظر االسالم« : عاطف الزين
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روشهاي حسي و تجربي و رها كردن كامل راه و روش عقلي قـديم و منطـق ارسـطوئي از          
و مـسائل مـاوراي     » معارف الهي  « كوشند تا بحث از     ايشان مي . هاي بارز آنان است     مشخصه

  1.و در ميدان حس و عمل دنبال كنند»  تجربيعلوم«طبيعي را با روشهاي 
از جمله آثار اين مكتب كالمي جديد، تفسير معجزات بـه علـل مـادي ايـن جهـاني، و       

برخي از پژوهـشگران بـراي بحـث و    . تفسير نبوت به نبوغ و ويژگيهاي فردي بشري است       
  2.اند بررسي اين ديدگاه كتابي مستقل تأليف كرده

او را اگـر    . يـابيم   مي» سيد احمد خان هندي   «هاي    دگاه را در نوشته   هائي از اين دي     نمونه
نتوانيم از پيروان اين مكتب بشماريم، از كساني خواهد بود كه با ايـن ديـدگاه همـسوئي و                   

سبب اين نزديكي نيز آن است كه او با مطرح كردن آراي دانـشمندان جديـد                . نزديكي دارد 
كوشد تا اثبات كند كه قـرآن         ز اين ديدگاهها، مي   غربي در تفسير قرآن و پركردن تفسيرش ا       

 بدون آنكه براي ديدگاه خود حـد   ـ  احمد خان هندي. با همه كشفيات جديد موافق است
و مرزي بشناسد و موضوع و روش و هدف را در مـسائل دينـي و مباحـث علمـي جديـد                      

منطبق و هماهنگ هاي علوم تجربي  همه قرآن با داده«: گويد  در يك كالم مي ـ  روشن كند
  3».است

   راه فطرتعليهم السالم مكتب اهل بيت  ـ   ه

علـيهم  خمير مايه اين مكتب يعني راه فطـرت، در تعليمـات و آموزشـهاي اهـل بيـت                   
فهـم صـحيح عقايـد اسـالم بـدون          «: اند كه   آنان براي مردم بيان داشته    .  موجود است  السالم

اين بياني اسـت كـه ريـشه در كتـاب و            » .تطبيق و هماهنگي با فطرت انساني ممكن نيست       
  :زيرا، در قرآن كريم كه باطل به هيچ روي در آن راهي ندارد، آمده است. سنّت دارد

... |N t� ôÜÏù «! $# ©ÉL©9 $# t� sÜsù }¨$̈Ζ9$# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È,ù=y⇐Ï9 «! $# 4 š�Ï9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$! $# 

                                                 
 .، مقدمه»التوحيد الخالص، اواالسالم و العقل«:  دكتر عبد الحليم محمود- 1

 .»االسالم في عصر العلم « :فريد و جدي. »المسلمون و العلم الحديث«:  دكتر عبد الرزاق نوفل- 2

: اقبال الهـوري  . 14-11ص  » تفسير القرآن الكريم، االجزاء العشرة االولي     «: محمود شلتوت :  مراجعه كنيد  - 3

العـروة  «: ؛ سيد جمـال الـدين اسـد آبـادي    151-147، ترجمه احمد آرام ص   »احياي تفكر ديني در اسالم    «

 .، رم، ايتاليا383 ص 7شماره » الوثقي
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ÞΟ ÍhŠ s)ø9 $#  ∅Å3≈s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ .  
فطرت الهي، سرشتي كه خداوند انسانها را بر آن آفريده، دگرگوني در ... 

  1!دانند آفرينش الهي نيست؛ اين است آيين استوار؛ ولي بيشتر مردم نمي
بهترين راه براي رسيدن به معارف ديني،       «: پروردگار گرامي در اين آيه اشاره فرموده كه       

هـاي بـد هـم دگرگـون           كه در جوامع فاسد و تربيت      فطرتي. راه فطرت سليم انساني است    
كنـد، و علـت اينكـه بيـشتر مـردم             شود و هوسها و درگيريها آن را محو و نـابود نمـي              نمي
توانند حق و حقيقت را به درستي دريابند آن است كـه خودخـواهي و عـصبيت، نـور                     نمي

 فطريشان بـه حقـايق و   يابي فطرتشان را خاموش كرده، و طغيان و سركشي، ميان آنان و راه           
  ».علوم واقعي الهي، فاصله شده است

 آمـده   � نيز تأكيد شده و در روايتي از رسول خـدا            �اين معني در سنّت پاك احمدي       
  :است

  .انهٰانه اَو يمجسٰانه اَو ينَصرٰاه يهودٰكُلٌّ مولُود يولَد علَي الْفطْرَةِ فَاَبو
بـا  [آيد و اين پـدر و مـادر هـستند كـه او را                 پاك الهي به دنيا مي    هر نوزادي بر فطرت     

  2.كنند يهودي يا نصراني يا مجوسي مي] تربيت خود
  ـ  گيري از عقل و نقل و شهود و اشـراق و روش علمـي   راه فطرت به هيچ روي با بهره

هـاي  مهم آن است كه اين راه منحصر و محدود به هيچ يك از ابزار             . تجربي مخالفتي ندارد  
شناخت نيست بلكه هر يك را در جاي خود، برابـر بـا هـدايت خـداي سـبحان، بـه كـار                       

  :فرمايد گيرد، هدايتي كه قرآن كريم از آن خبر داده و مي مي
tβθ–Ψ ßϑtƒ y7 ø‹n= tã ÷βr& (#θ ßϑn= ó™r& ( ≅è% �ω (#θ –Ψ ßϑs? ¥’n?tã / ä3yϑ≈n=ó™Î) ( È≅t/ ª! $# �⎯ßϑtƒ ö/ ä3ø‹n= tæ ÷βr& 

ö/ ä31 y‰ yδ Ç⎯≈yϑƒM∼ Ï9 βÎ) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈|¹.      
اسالم آوردن خود : اند؛ بگو نهند كه اسالم آورده آنان بر تو منت مي!] اي پيامبر[

نهد كه شما را به سوي  را بر من منت نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منّت مي

                                                 
 .30/ روم- 1

مـسند  «و  . 24،23،22كتاب قـدر حـديث      » صحيح مسلم «، كتاب جنائز و كتاب تفسير،       »صحيح بخاري  «- 2
 . آصف محسني »صراط الحق«  و 353 ص 3، و جلد 481،410،393،275،233 ص 2، ج »احمد
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  1!راستگو باشيد] در ادعاي ايمان[ايمان هدايت كرده است، اگر 
  :فرمايد در جاي  ديگر مي

Ÿωöθ s9 uρ ã≅ôÒ sù «! $# ö/ ä3ø‹n= tæ …çμ çG uΗ ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’s1 y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰ tnr& #Y‰ t/ r& .  
  2.شد و اگر فضل و رحمت الهي بر شما نبود، هرگز احدي از شما پاك نمي

از امتيازات اين راه آن است كـه پيـروانش از ورود در منـاظرات كالمـي و شـكوك و                     
 در نهـي از     عليهم السالم د، و در اين باره به احاديث اهل بيت          كنن  شبهات پيچيده دوري مي   

از ديد آنان متكلماني كه توفيق هدايت به اين راه          . نمايند  دشمني و جدال در دين استناد مي      
   3.رسد اند، اختالفشان در مسائل عقيدتيِ يك مذهب گاهي به يكصد مسأله هم مي را نيافته
 عليهم السالم را بر آن آفريده، در روايات اهل بيت         پاك كه خداوند انسان     » فطرت«اين  

براي آشنائي بيشتر با    . تعبير شده است  » عقل طبعي «و زماني به    » طينت و سرشت  «گاهي به   
توانيد به جوامع و كتب حديثي پيروان و پاسـداران ميـراث گرانبهـاي اهـل           اين موضوع مي  

  4. مراجعه نمائيدعليهم السالمبيت 

                                                 
 .17/ حجرات- 1

 .21/ نور- 2

 . چاپ كتابخانه داوري قم20-11ص » كشف المحجة لثمرة الحجة«:  علي بن طاووس- 3

  .  ه1392المؤمن و الكافر، چاپ چهارم، اسالميه، تهران طينة  باب 2 ص 3، ترجمه، جلد كافي كليني - 4
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   در بررسي عقايد اسالميعليهم السالمني مكتب اهل بيت اصول و مبا

مـدارك عقايـد    . يكي از مهمترين مباحث در عقايد، بحث و بررسي از مدارك آن است            
لكـن  .  است� تنها كتاب خدا و سنّت پيامبر  ـ  گونه كه در گذشته آورديم  همان ـ  اسالمي

ان در آن است كه، مكتب اهل        و راه ديگر   عليهم السالم تفاوت اساسي بين مكتب اهل بيت       
گونـه خواسـته دل و هـواي           قوياً خود را تابع اين مدارك دانسته و هـيچ          عليهم السالم بيت  

دارد، و در پي جوئي و دريافت عقايد از اين دو مرجع              نمينفس و عصبيتي را بر آنها مقدم        
از جملـه   . دارد   را ملحوظ مي   �هللا كريم و روايات رسول ا    تنها اصول عامه اجتهاد در قرآن       

  :آنكه
در برابر نـصوص و تـصريحاتي كـه خـالي از معـارض باشـد، يـا معـارض تـوان           ـ  1

ايـن در   . دارنـد   ايستادگي در برابر نص را نداشته باشد، هرگز اجتهاد را بر نص مقـدم نمـي               
حالي است كه برخي هوا پرستان و مكتب تراشـان در پـي آننـد تـا بـا تـأويالت واهـي و                        

هـائي از آن را نـشان     بـزودي نمونـه   ـ  خود را از قيد نـصوص برهاننـد  توجيهات سست، 
  .خواهيم داد

  :فرمايد مي» حارث بن حوط« در پاسخش به �امام امير المؤمنين علي 
 ...نْ اَتاقَّ مالْح رِفتَع لَم الْبٰنَّك رِفتَع لَم و نْ اَتٰاهم رِفلَ فَتَعٰاطاه.  
اي  اي تا عمل كننده به آن را بشناسي و باطل را نشناخته تو حق را نشناخته... 

  1.تا عاملش را بشناسي

                                                 
 .262:  حكمت،نهج البالغه - 1
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 هيچ چيـز  عليهم السالمپيروان مكتب اهل بيت :  به بيان ديگر ممكن است بگوييم ـ  2
دارند، و اين در عقيده اسالمي اصلي         را بر نص و روايتي كه قطعي و متواتر باشد مقدم نمي           

اين چيزي است كه بايد     . ظن و گمان و اوهام در عقايد جائي ندارند        زيرا،  . بسيار مهم است  
و آناني قرار گيرد كه روايات ضعيف و اخبار آحاد را در            » سلَفي«مورد توجه و تنبه ديدگاه      

. نماينـد   كنند و مسلمانان را بر اسـاس آن تكفيـر مـي              از آن دفاع مي    عقايد پذيرفته و شديداً   
راست و دروغ، عـام و خـاص،        «ه بايد توجه كنند كه در روايات،        و اخباريان عام  » ها  سلفي«

بزودي شرح و بيان بيشتر     . اند   در كنار يكديگر قرار گرفته     1»محكم و متشابه و حفظ و وهم      
  .آوريم اين موضوع را مي

  :ضروري و نظري:  عقايد اسالمي شامل دو بخش است ـ 3
. د مگر آنكه از ديـن بيـرون رود        كن  ضروري آن است كه هيچ مسلماني آن را انكار نمي         

  .توحيد، نبوت و معاد: زيرا، از بديهيات دين است مانند
نظري آن است كه نيازمند تحقيق و برهان و شاهد و دليل بوده و اختالف صاحبان آراء                 

شود ولي تكفير منكر نظـري ممنـوع          منكر ضروري تكفير مي   . و مذاهب در آن ممكن باشد     
  .است
  .دانند ارزش مي ن در عقيده را بي قياس و استحسا ـ 4
 بـه شـرط مراعـات همـه      ـ   به موافقت حكم صريح عقلي با حكم صـحيح نقلـي   ـ  5

. كننـد   ايمان دارند و هيچگاه ظن و گمان را جايگزين يقـين نمـي   ـ  اوصاف الزم در آن دو
  .گيرند آنان هرگز به خبر ضعيف استناد نكرده و خبر واحد را به جاي صحيح متواتر نمي

زني و اجتهادات شخصي در عقايد پرهيز كرده و از به كارگيري تعـابيري    از گمانه ـ  6
  .نمايند اند دوري مي به شمار آمده» بدعت«كه 

 را معـصوم   ـ  عليهم اجمعـين هللا  صلوات ا ـ  گانه  همه انبياي الهي و امامان دوازده ـ  7
جب است و مجتهد در ايـن آثـار         دانند و معتقدند ايمان به آثار و روايات صحيح آنان وا            مي

كند، ولي هرگاه شروط اجتهاد را مراعات نموده و همه توان             گاهي صواب و گاهي خطا مي     
  .و تالش خود را به كار برده باشد، معذور خواهد بود

                                                 
 .210: ، خطبهنهج البالغه - 1
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گويند، و نيز، كساني كـه  » ملْهم«و » محدث« در بين امت كساني هستند كه آنان را  ـ  8
رسند، ولي همه اينها نيازمند اثبات اسـت   ند و از راه آن به حقايق مي      بين  خوابهاي صحيح مي  

  .رود و كاربرد آن در حد عقيده شخصي است و عمل بدان از محدوده فردي فراتر نمي
 مناظره و مناقشه در عقايد اگر براي فهميدن و فهماندن همـراه بـا رعايـت ادب و     ـ  9

بحـث و منـاظره     . داند نگويـد     كه آنچه را نمي    ولي بر انسان است   . تقوا باشد پسنديده است   
هرگاه به مرز لجاجت و خودنمائي با سخنان زشت و خُلقيات سوء رسـيد، امـري قبـيح و                   

  .ناپسند و اجتناب از آن براي حفظ عقيده واجب است
چيزي است اختراعي و ساختگي به اسم دين كه از دين نيست و ريـشه  » بدعت « ـ  10

نامند كه اگر بـا دقـت نظـر بـه آن توجـه شـود،                » بدعت«چيزي را   گاهي نيز   . شرعي ندارد 
ل و     . نامنـد » سـنّت «نيـست   » سـنّت «نيست؛ چنانكه گاهي چيزي را كه       » بدعت« پـس، تأمـ

  1. ضروري استٰانديشه قبل از فتوي
، زيرا تا كفر كسي با اقرار خـود او يـا بينـه    »تكفير« وجوب دقت نظر و تعمق در  ـ  11

موجب حـد شـرعي     » تكفير«چه،  . ديده، حكم كفر درباره وي جايز نيست      قطعي اثبات نگر  
حـدود بـا   » اتٰانَّ الْحدود تُدرأ بِالـشُّبه «: گردد و قاعده فقهي در حد شرعي اين است كه   مي

و كافر شمردن ديگران از بزرگترين گناهان است مگـر آنكـه بـه          . گردند  شبهات برطرف مي  
  .حق باشد

 �گونه كه رسول خدا  همان» كتاب و سنّت و عترت«ار خالف به  وجوب رد مو ـ  12
  :فرمان داده، و خداي متعال درباره آن فرموده

öθ s9 uρ çνρ–Šu‘ ’n< Î) ÉΑθß™§�9$# #† n< Î) uρ ’Í< 'ρé& Ì� øΒ F{$# öΝåκ÷] ÏΒ çμ yϑÎ= yès9 t⎦⎪ Ï%©! $# …çμ tΡθ äÜÎ7/Ζ oK ó¡o„ öΝåκ÷] ÏΒ 3 
Ÿωöθ s9 uρ ã≅ôÒ sù «! $# öΝà6 øŠ n= tã …çμ çG uΗ ÷qu‘ uρ ÞΟ çF÷è t6 ¨? ]ω z⎯≈sÜøŠ ¤±9 $# �ωÎ) WξŠ Î=s% .  
 كه قدرت  ـ به پيامبر و رهبران خودشان] آمدها را حوادث و پيش[اگر 

و اگر فضل . گردند  بازگردانند، از ريشه مسائل آگاه مي ـ تشخيص كافي دارند

                                                 
الحـدود و  رسالة رسائل الشريف المترضي،   « [:     ه 436: متوفاي[ سيد مرتضي، علي بن الحسين الموسوي        - 1

 .»الحقايق
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  1.كرديد و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده كمي، همگي از شيطان پيروي مي
  : درباره صفات خداوند نيز، چنين استعليهم السالمديدگاه اهل بيت   ـ 13

خداي عزّ و جلّ حي و قدير و عليم بالذات است؛ يعني زنده بـودن و قـدرت و علـم،                     
 بـرخالف آنچـه مـشبهه و بـدعت گـذاراني       ـ  خداي سـبحان . عين ذات باري تعالي است

ايـن  .  زائد بر ذات منـزّه و مبرّاسـت   از صفات و احوال ـ  اند همچون ابو هاشم جبائي گفته
 و بيشتر مرجئـه و همـه    ـ   مگر آنان كه نام برديم ـ  ديدگاهي است كه همه اماميه و معتزله

 ديدگاهي ميـان اثبـات و       2.زيديه و گروهي از اصحاب حديث و حكمت بر آن انفاق دارند           
دانند،   ذات منزّه مي  تعطيل، يعني در عين حال كه خداي سبحان را از داشتن صفات زائد بر               

  .دانند ثمر نمي بحث درباره صفات و اسماي حسناي الهي را ممنوع و بي
برخـي  » حسن و قبحِ«درك : گويند عقلي معتقد بوده و مي» حسن و قبح« آنان به  ـ  41

  .نزد عقل بديهي و آشكار است اشياء

                                                 
 .83/ نساء- 1

 .18ص » اوائل المقاالت«:  شيخ مفيد- 2
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   راه قرآن عليهم السالمراه اهل بيت

 در عقايد اسالمي هنگامي كه با معلومات بديهي و          يهم السالم علبرتري مكتب اهل بيت     
هـايي از آن اشـاره        بـه نمونـه   . يابد  هاي يقينيِ با ارزش مقايسه گردد، تجلّي بيشتري مي          داده
  :كنيم مي

  : درباره توحيد ـ 1

 در توحيد، تنزيه مطلق خداوند از هرگونه تشبيه و تنظيـر       عليهم السالم مكتب اهل بيت    
  :چنانكه فرموده.  با مخلوقات بر اساس تعاليم قرآن استو همانندي

}§øŠ s9 ⎯Ïμ Î=÷WÏϑx. Ö™ ï† x« ( uθ èδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç�"ÅÁ t7ø9 $# .  
   1.نيست و او شنواي بيناست] خداوند[= هيچ چيز همانند او 

دانـد، چنانكـه    همچنين رؤيت خداوند با ديدگان را با الهام از قـرآن كـريم مـردود مـي        
  :فرموده

�ω çμ à2Í‘ ô‰ è? ã�≈|Á ö/ F{$# uθ èδuρ à8Í‘ ô‰ãƒ t�≈|Á ö/ F{$# ( uθ èδuρ ß#‹ÏǕ=9$# ç�"Î6 sƒ ø: $# .  
  2.بيند و او لطيف و آگاه است ها را مي بيند ولي او همه چشم ها او را نمي چشم

  .داند و نيز، توصيف خداوند به صفات مخلوقين از سوي آفريدگان را ناممكن مي
  :چنانكه فرموده

                                                 
 .11/ شوري- 1

 .103/ انعام- 2



 249   �   پيوستها

249 

çμ…   ـ الف oΨ≈ysö7ß™ 4’n?≈yè s? uρ $ £ϑtã šχθà�ÅÁ tƒ .  
  1.كنند منزّه است خدا و برتر است از آنچه توصيف مي

z⎯≈ys  ـ ب ö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb> u‘ Íο ¨“ Ïè ø9$# $¬Η xå šχθà�ÅÁ tƒ .     
  2.كنند منزّه است پروردگار تو، پروردگار عزّت، از آنچه توصيف مي

  : عدلدرباره  ـ 2

گونه ظلم و ستم را از خداي متعال نفي كـرده و ذات   هر عليهم السالممكتب اهل بيت   
  :چنانكه خود فرموده. داند اقدس باري تعالي را عدل مطلق مي

  .إِنَّ اهللاَ ال يظلم مثقالَ ذَرةٍ  ـ الف
  .ستم نمي كند] هم[اي  خداوند به اندازه ذره

!© (βÎ¨  ـ ب $# Ÿω ãΝÎ= ôà tƒ }¨$̈Ψ9 $# $\↔ ø‹x© £⎯Å3≈s9 uρ }¨$̈Ζ9$# öΝåκ|¦à�Ρ r& tβθãΚ Î=ôà tƒ .     
  3.كنند كند ولي اين مردم به خودشان ستم مي خداوند به مردم هيچ ستم نمي

  : درباره نبوت ـ 3

علـيهم   درباره نبوت، قول به عصمت مطلـق انبيـا     عليهم السالم ديدگاه مكتب اهل بيت     
  . استالسالم

  :زيرا خداي متعال فرموده
tΒ$  ـ الف uρ tβ%x. @c©É<oΨ Ï9 βr& ¨≅äótƒ 4 ⎯tΒ uρ ö≅è=øó tƒ ÏNù' tƒ $yϑÎ/ ¨≅xî tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# .  

 روز قيامت آنچه را كه در  كند، و هر كس خيانت كند، هيچ پيامبري خيانت نمي
  4.آورد آن خيانت كرده با خود مي

}ö≅è% þ’ÎoΤÎ) ß∃%s  ـ ب r& ÷βÎ) àM øŠ |Á tã ’În1 u‘ z>#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã .  

                                                 
  .100/ انعام- 1
 .180/ صافات- 2

 .44/يونس - 3

 .161. آل عمران- 4
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اگر پروردگارم را نافرماني كنم، از عذاب روزي ] نيز[من : گوب!] اي پيامبر[
  1!بزرگ بيمناكم

öθ  ـ ج s9 uρ tΑ§θ s)s? $ oΨ ø‹n= tã uÙ÷è t/ È≅ƒ Íρ$s% F{$# �   $ tΡ õ‹ s{V{ çμ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫Ïϑu‹ø9 $$Î/ �   §ΝèO 

$ uΖ÷è sÜs)s9 çμ ÷ΖÏΒ t⎦⎫ Ï? uθ ø9 $# .    
 �گرفتيم درت مي ما او را با ق�بست سخن دروغ بر ما مي] پيامبر[= اگر او 

  2!كرديم سپس رگ قلبش را قطع مي
زيـرا، خـداي   . داند  همچنين، همه فرشتگان را معصوم مي عليهم السالم مكتب اهل بيت    

  :متعال فرموده
$ pκö� n=tæ îπ s3Í×̄≈n= tΒ ÔâŸξ Ïî ×Š#y‰Ï© �ω tβθÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝèδt� tΒ r& tβθè= yèø�tƒ uρ $ tΒ tβρâ� sΔ ÷σ ãƒ .  

اند كه بسيار خشن و سختگيرند و  گمارده شده] جهنم[= فرشتگاني بر آن 
هرگز خدا را در آنچه فرمانشان داده نافرماني نكنند و بدانچه مأمورند عمل 

  3.كنند مي

  : درباره امامت ـ 4

 در امـور    �امامت يعني، نيابت از رسول اكـرم        : گويد   مي عليهم السالم مكتب اهل بيت    
زيـرا، خـداي متعـال      . رسـد   كه به غيـر معـصوم نمـي       دنيا و دين، عهد و پيماني الهي است         

  :فرموده
ÏŒÎ) uρ #’n?tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) …çμ š/ u‘ ;M≈uΚ Î=s3Î/ £⎯ßγ£ϑs? r' sù ( tΑ$s% ’ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ%y` Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΒ$ tΒ Î) ( tΑ$s% 

⎯ÏΒ uρ ©ÉL−ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “Ï‰ ôγtã t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# .     
اي چند بياموزد و او به خوبي از   او را بگونهو هنگامي كه پروردگار ابراهيم

! من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم: عهده آنها برآمد، خداوند فرمود

                                                 
 .15/انعام- 1

 .46-44/ حاقّه- 2

 .6/ تحريم- 3
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عهد و پيمان من : فرمود!] اماماني قرار ده[از دودمان من نيز : ابراهيم عرض كرد
  1!رسد به ستمكاران نمي

: گيـريم كـه     نتيجـه مـي   ] �هيم  و كيفيـت امتحـان شـدن ابـرا        [ از محتواي آيه شريفه     
 همگـي، رؤياهـاي صـادقِ مـصون از دروغ           وابهاي رسوالن و انبيا و امامان عليهم السالم       خ

  2.دارد است، و خداي متعال آنان را از اشتباه در خواب نيز، نگه مي
 با قـرآن كـريم      عليهم السالم اي از مطابقت و همگوني راه اهل بيت           آنچه آورديم نمونه  

  .المي بوددر عقايد اس

                                                 
 .124/ بقره- 1

 .41 ص اوائل مقاالت شيخ مفيد، - 2
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  در مكتب اهل بيت عليهم السالم» عقل«جايگاه 

 در ارزش و كـاربري عقـل، ديـدگاهي اسـت            علـيهم الـسالم   ديدگاه مكتب اهل بيـت      
متوسط، كه از تندروي و يكسونگري معتزله، و كندروي و جمود ظاهربينان اهـل حـديث،                

  :گويد  مي[] ه413: متوفاي[شيخ مفيد . در امان است

رسـد   اخبار صريح بر امامت امامان شما به حد تواتر نمي         «: مخالفان اماميه بگويند  اينكه  «
زيـرا،  . اعتبار نكنـد    ، مكتب ما را زيان نرساند و حجت ما را بي          »و اخبار آحاد حجت نيست    
اسـت، داليلـي كـه در گذشـته مـشروح آن را در              » داليل عقلـي  «اخبار ما همراه و قرين با       
  ـ   چنانكـه مخـالف مـا پنداشـته     ـ  ايم؛ داليلي كه اگر مامان آوردهوجوب امامت و صفات ا

  »...1وجوب نص بر امامان نيز باطل خواهد بود» داليل عقلي«باطل باشند، 

هـاي مكتـب    من به خواست خدا و توفيق او، در ايـن كتـاب، تفـاوت         «: گويد  و نيز، مي  
 گـروه عدليـه معتزلـه را اثبـات          هاي جدائي ميان عدليه شيعه و       شيعه و مكتب معتزله و مايه     

  2».كنم مي

خداونـد بـه سـوي هـيچ        ... «: گويد  مي[     ه 381: متوفاي[شيخ صدوق، محمد بن بابويه      
خواند مگر بعد از آنكه حقانيتش را در عقول تصوير كرده باشد، و اگـر آن را                   سببي فرا نمي  

ا اشـياء، گـرد آمـده       زير. تصوير نكرده باشد دعوت و فراخواني ناروا و حجت ناتمام است          

                                                 
  .  ه1413 چاپ كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، قم 46ص »  المسائل الجارودية«:  شيخ مفيد- 1

 .»اوائل المقاالت في المذاهب و المختارات«:  شيخ مفيد- 2
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انكار رسوالن بود، خداونـد     ] زمينه[پس، اگر در عقل     . اَشكال و خبر دهنده از ضد خويشند      
  1».فرمود هرگز هيچ پيامبري را مبعوث نمي

خدا را به ياري خدا     : سخن درست در اين باره آن است كه گفته شود         «: گويد  و نيز، مي  
 خود شناختيم، همو بخشنده عقول اسـت، و اگـر           زيرا، اگر خدا را به وسيله عقل      . شناختيم

به وسيله انبيا و رسوالن و حجتهاي او شناختيم، همه رسوالن و انبيا و امامان را او برگزيده                  
است، و اگر با جان و روان شناختيم، پديد آورنـده آن خـداي ذوالجـالل اسـت، پـس، بـا                      

  2».اوست كه او را شناختيم
عقل، يعني همـراه كـردن آن بـا كتـاب و سـنّت و امامـان                  گيري و كاربري      اينگونه بهره 

 عليهم السالم  را در هيچ يك از روشهاي اسالمي، جز روش اهل بيت             عليهم السالم معصوم  
  :فرمايد  در اين باره مي�امام صادق . يابيم نمي

  .اهللاُا عرِف ٰا، و لَو ال نَحنُ مٰا عرِفْنٰ ماهللاُلَو لَا 
  3.شد شديم، و اگر ما نبوديم خدا شناخته نمي ناخته نمياگر خدا نبود ما ش

  يعنــي اگــر حجتهــاي خــدا نبودنــد، «: گويــد ابــن بابويــه در شــرح ايــن حــديث مــي
شد، و اگر خدا نبـود حجتهـاي خـدا شـناخته              خداوند آنگونه كه سزاوار است شناخته نمي      

  4».شدند نمي

  مناظرات كالمي و ديدگاه اهل بيت عليهم السالم

حث گذشته با ديدگاه كساني كه هر گونه بحـث و جـدال و منـاظره در ديـن را                    در مبا 
دانستند آشنا شديم؛ و نيز، با ديدگاه كساني كه معتدل بـوده و ميـان اقـسام                   مطلقاً ممنوع مي  

 در اين باره نيز، راهي      عليهم السالم روش اهل بيت    . مناظره، قائل به تفصيل و جدائي بودند      
  :دانند روي از كتاب خدا جدال را دو گونه ميآنان به پي. ميانه است

                                                 
  .  ه1301، چاپ سنگي، تهران، »النعمةكمال الدين و تمام «:  ابن بابويه- 1

 .290، ص توحيد صدوق- 2

 . همان مرجع- 3

 . همان مرجع- 4
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  . و نيكوحسن جدال  ـ 1

  . جدال قبيح و زشت ـ 2

  :فرمايد خداي متعال مي
äí÷Š$# 4’n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$ Î/ Ïπsà Ïãöθ yϑø9 $#uρ Ïπ uΖ |¡pt ø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈y_ uρ ©ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ôm r& 4 
¨βÎ) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôãr& ⎯yϑÎ/ ¨≅|Ê ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδuρ ÞΟ n=ôãr& t⎦⎪Ï‰ tG ôγßϑø9 $$Î/ .  
با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنان به ] مردم را[

كسي كه از ] حال[پروردگار توبه . روشي كه نيكوتر است مجادله و مناظره كن
  1.شناسد راه او گمراه شده داناتر است؛ و همو هدايت يافتگان را بهتر مي

  :گويد در اين باره ميهللا شيخ مفيد رحمه ا
فرمودند   به گروهي از شيعيانشان دستور ميعليهم السالمپيشوايان صادق ما «

تا از اظهار حق باز ايستند و خويشتن داري نمايند، و حق را در درون خود از 
هه اي رفتار كنند كه شب دشمنان دين مستور داشته و در برخورد با آنان بگونه

مخالف بودن را از ذهنشان بزدايند؛ زيرا، اين روش به حال آن گروه مفيدتر 
دادند تا با مخالفين  و در همان حال، به گروه ديگري از شيعيان فرمان مي. بود

به جدال و مناظره پرداخته و آنان را به سوي حق فراخوانند؛ زيرا، امامان ما 
  2».ياني به آنان نخواهد رسيددانستند كه از اين راه ز  ميعليهم السالم

از عتـرت  » امامـان منـصوص  «در سخن خود،  » صادقان«از  هللا مقصود شيخ مفيد رحمه ا    
 هستند كه خداوند در كتاب خود به طهارتشان گواهي داده و آنان را از گناه و                 �هللا رسول ا 

  :معصيت پاك دانسته و آنان را مورد خطاب قرار داده و فرموده
$ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅÷δr& ÏM ø@ t7ø9 $# ö/ä. t� ÎdγsÜãƒ uρ #Z�" ÎγôÜs? .  

خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاك  خداوند تنها مي

                                                 
 .125/ نحل- 1

 .66، ص »تصحيح االعتقاد«:  شيخ مفيد- 2
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  1.و پاكيزه گرداند
خداوند امت اسالمي را نيـز بـه تقـواي الهـي و همراهـي بـا آنـان در عقيـده و عمـل                         

  :دهفراخوانده و فرمو
$ pκš‰ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)®? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9 $# .  

  2.اي اهل ايمان، تقواي الهي پيشه كنيد و با صادقان باشيد
 نامشان را با صراحت بيان فرموده و هر يك          �آري، آنان اماماني هستند كه رسول خدا        

نـص و  . انـد   صريح و روشـن معرفـي كـرده    ـ   امام تا دوازده ـ  از امامان نيز، امام بعدي را
هر .  موجود است  �آنان در سنّت پاك محمدي      ] و آخرين [اشاره بر نام و عدد و نام اولين         

  3.كه خواهد رجوع نمايد

  عقل نيازمند وحي است

علـيهم  از جمله سخناني كه به همراهي و مالزمت عقل و شـرع در مكتـب اهـل بيـت                    
] عقل نيازمنـد وحـي اسـت      : [گويد  او مي . استهللا  صدوق رحمه ا    تأكيد دارد، سخن   السالم

 كه با نظر به زهره، بعد از آن به ماه و سپس بـه خورشـيد و           �اما استدالل ابراهيم خليل     «

ÉΘ« : غروب آنان گفت   öθs)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) Ö™ ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθä.Î�ô³ è@ «  براي [هائي كه  من از شريك  ! اي قوم
. ز آن رو بود كه او نبي ملهم و پيامبر مبعوث به الهام خـدائي بـود                ، ا 4سازيد بيزارم   مي] خدا

y7« : زيرا، خداي متعال خـود فرمـوده       ù= Ï? uρ !$uΖçF ¤f ãm !$yγ≈ oΨøŠs?# u™ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4’ n? tã ⎯ ÏμÏΒöθs% 4  «  اينهـا
 از الهـام  [و همـه مـردم بماننـد ابـراهيم          »  !5داليل ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش داديم         

                                                 
 .33/ احزاب- 1

 .119/ توبه- 2

: ، ابـن طولـون الدمـشقي      »مـه اإلثنـي عـشر     مقتضب االثر في النص علـي عـدد االئ        «:  ابن عباس جوهري   - 3

 چاپ كنگره هزاره شيخ     46-45، ص   »المسائل الجارودية «: المفيد. »الشذرات الذهبية في ائمه االثنا عشرية     «

ابو طالب تجليل   : شيخ حرّ عاملي تحقيق   » اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات    «: و نيز به   .     ه 1413مفيد، قم   

 .ه نمائيد ، مراجع  ه1401چاپ قم، 

 .78/ انعام- 4

 .83/ انعام- 5
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نيـاز    اگر ما در شناخت توحيد از مساعدت و شناسـاندن خـدا بـي             . نيستند] غيبي برخوردار 

=óΟn« : فرمـود    نمي �بوديم و شناخت عقلي ما را بس بود، خداي سبحان به پيامبر اكرم               ÷æ$$sù 

… çμ̄Ρ r& Iω tμ≈ s9Î) �ω Î) ª!   1.نيستهللا» ا«پس بدان كه معبودي جز  » #$
تواند خـدا را آنگونـه         عقدل بدون مساعدت وحي نمي     :مقصود ابن بابويه اين است كه     

  !اعتبار است كه بايد بشناسد، نه آنكه نتايج عقلي بي
عقل در مقدمات و نتـايج نيازمنـد وحـي          «: گويد  همچنين است سخن شيخ مفيد كه مي      

كنـد و   ولي در همان حال، خود او كاربري عقل را در مهم عقايد اسالمي تقويت مي          » .است
اما نهي از كالم و سخن درباره خداوند، تنها براي آن است كه از تشبيه خـدا بـه                   «: گويد  مي

  2».دنخلق و نسبت به ستمكاري به خالق دادن، باز ايست
او در احتجاج با مخالفين براي كاربرد عقل و نظر دليل آورده و در حالي كه آنان را بـه                    

كاربرد عقل و نظر، چـرخش بـه        روي گرداني از    : گويد  كند، مي   ناتواني در رأي توصيف مي    
  3.باشد سوي تقليد است كه به اتفاق امت، مذموم و ناپسند مي

  جايگاه نقل

 با همه ارزشي كـه      عليهم السالم در مكتب اهل بيت     » عقل«در گذشته يادآور شديم كه      
و اين را هيچ يـك از مكتبهـاي فكـري           . نياز نيست   دارد، از نور وحي بي    » معرفت ديني «در  

در [زيـرا، نقـل     . آنچه كه هست حدود اعتماد بر نقـل اسـت         . كند  مي انكار نمي  كالمي اسال 
گـاهي بـه صـورت      ] چه، قرآن كريم نقل متواتر و قطعي اسـت        . اينجا مقصود حديث است   

. زدايد  رسد، يعني به دليل كثرت راويان و ناقالن هرگونه شك و شبهه را مي               متواتر به ما مي   
 يـا  علـيهم الـسالم   يـا عتـرت طـاهره    �هللا  از رسـول ا اي كه انسان به صدور حديث      بگونه

رسـد، بلكـه تنهـا        اما گاهي به اين حد نمي     . كند  صحابه گرامي آن حضرت اطمينان پيدا مي      
رسـد كـه آن را        دهد، و گاهي نيز، به حدي مـي         ظنّ و گمان قوي يا ضعيف را به دست مي         

                                                 
 .19/ محمد- 1

 .27ـ26، صتصحيح االعتقاد بصواب االنتقاد - 2

 .ه1370، تبريز، اوائل المقاالت، چاپ شده با 28، صتصحيح االعتقاد بصواب االنتقاد - 3
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 مـدعي صـدور آن از       خبر واحد گويند، يعني خبري كه يك نفر روايت كـرده و يـك نفـر               
معصوم است كه در اين حالت نيز، در بسياري از موارد موجب ظنّ و گمانِ متمايل به شك    

  .و جهل است
اينگونـه روايـات تـا      «:  در حالت اخير آن است كه      عليهم السالم روش مكتب اهل بيت     

  ».هنگامي كه قرينه صدق و درستي همراه ندارند، قابل اعتماد و استناد نيستند

  اعتباري خبر واحد در عقايد بي

 هنگـامي كـه بـه مـسائل         علـيهم الـسالم   اعتمادي به خبر واحد در مكتب اهل بيـت            بي
زيرا، عقايد به خاطر اهميتي كه دارنـد بـا          . شود  رسد، از آنچه گفتيم شديدتر مي       عقيدتي مي 

 سلف  و�هللا داليل ضعيف و براهين واهي اثبات نگردند، بويژه كه زمان ما از زمان رسول ا
صالح بسيار فاصله گرفته و بر ماست تا با تـالش و كوشـش بـسيار، از گفتـار مـشكوك و                      

ها، يـا آنچـه نزديـك بـه آنهاسـت، روي              ت و باوركردني  يايقينزني دوري نموده و به        گمانه
ها و اختالفات جدلي و جنجالي كه بزرگترين خطـر را بـراي        آوريم؛ تا از فرو شدن در فتنه      

  .آورد، در امان بمانيم ر پي ميدين و وحدت امت د
  :گويد در اين باره ميهللا شيخ مفيد رحمه ا

حق آن است كه آگاهي و عمل به چيزي از اخبار آحاد واجب : گويم مي«
نيست، و براي هيچ كس روا نيست تا در دين خود، از راه خبر واحد به قطع و 

ر راوي آن اي باشد كه بر صدق گفتا يقين برسد مگر آنكه همراه خبر قرينه
اين مذهب همه شيعيان و بسياري از معتزله و محكّمه و گروهي از . داللت كند

  1».مرجئه است كه با آنچه فقيه نمايان عامه و اصحاب رأي برآنند مخالف است
زيـرا، اهـل    .  در مسائل عقيدتي با احتياطنـد      عليهم السالم آري، پيروان مكتب اهل بيت      

پرهيزكارترين مردمـان   «: اند  ا به احتياط دستور داده و فرموده       پيروانشان ر  عليهم السالم بيت  
  ».كسي است كه نزد شبهات بايستد

                                                 
 . ش  ه1370 چاپ تبريز 100، ص اوائل المقاالت - 1
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  پايان سير و بررسي

 درباره عقايـد  عليهم السالمبا آنچه آورديم به پايان سير خود در روش مكتب اهل بيت           
اهـي   چنانكه در صفحات گذشـته بيـان شـد، ر          عليهم السالم راه اهل بيت    . اسالمي رسيديم 

مثالً مسائل الهيات   . گيرد  متكامل است كه از همه ابزارهاي شناخت، در جاي خود، بهره مي           
زيرا، اين مسائل از دسترس چنـين ابـزاري         . كاود  و صفات باري تعالي را از راه تجربي نمي        

اشراق باطني و عـشق     : همچنين، جمود و پاي فشردن بر يك ابزار واحد، مانند         . بدور است 
روي نكرده و     گونه كه درباره عقل نيز، غلو و زياده         همان. دارد  را نيز، روا نمي   و ذوق صوفي    

دانـد؛ و    نمـي  ـ   از جمله غيب و نهان و جزئيـات معـاد   ـ  آن را مستقل و مدرِك همه امور
  .گيري از نور عقل ناشدني است درك وحي بدون بهره: گويد درباره وحي مي

 تـا   ـ  ا به صورت روايت و سنّت و نقـل باشـد   هر چه رعليهم السالممكتب اهل بيت 
و صحابه و امامان عليهم السالم ثابت نباشد، و         ) ص(درستي نسبت آن به پيامبر    هنگامي كه   

مقابله ننمايد، و عام و خاص و       هللا آن را با ساير نصوص و تصريحات كتاب ا        تا هنگامي كه    
 مبادرت بـه قبـول آن    ـ  ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و حقيقت و مجاز آن را نشناسد

به معنـاي بـذل جهـد و تـوان          » اجتهاد«و در يك كالم، اين مكتب متمركز بر         . نخواهد كرد 
است، و تالش در به كارگيري همه توان براي فهم مقـصود شـرعي از نـصوص را، وجهـه                    

 تـا   ـ  در عين حال، از نقد و بررسـي و منـاظره و مناقـشه علمـي    . همت خود نموده است
زند، بلكه   نه تنها سرباز نمي ـ كه از برانگيختن عواطف يا ايجاد دشمني بدور باشدهنگامي 

آن را فراخواني و دعوت بـه راه پروردگـار و جـدال احـسن و حكمـت و موعظـه حـسنه          
  :گونه كه خداي متعال فرموده همان. داند مي

š⎥⎪Ï%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9 $# Ÿω ß# Ïk= s3çΡ $ ²¡ø�tΡ �ωÎ) !$yγyè ó™ãρ š�Í×̄≈s9 'ρ é& 

Ü=≈pt õ¾ r& Ïπ ¨Ζpgø: $# ( öΝèδ $pκ�Ïù tβρà$Î#≈yz �   $uΖ ôãt“ tΡ uρ $tΒ ’Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ô⎯ÏiΒ 9e≅Ïî “Ì� øgrB 

⎯ÏΒ ãΝÍκÉJ øt rB ã�≈pκ÷Ξ F{$# ( (#θ ä9$ s% uρ ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! “ Ï%©! $# $ uΖ1y‰ yδ #x‹≈yγÏ9 $ tΒ uρ $̈Ζ ä. y“ Ï‰tFöκs] Ï9 Iωöθ s9 ÷βr& 

$ uΖ1y‰ yδ ª! $# ( ô‰s)s9 ôNu™ !%y` ã≅ß™â‘ $uΖ În/ u‘ Èd,pt ø: $$ Î/ ( (#ÿρßŠθ çΡ uρ βr& ãΝä3ù= Ï? èπ̈Ψ yf ø9 $# $yδθßϑçG øO Í‘ρ é& 

$ yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè= yϑ÷è s? .     
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 ما هيچ كس را جز به اندازه  ـ آنان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند
 آنچه در دلها �ن جاويدان آنان اهل بهشتند و در آ ـ كنيم توانش تكليف نمي

سپاس و ": گويند مي. كنيم، از زير آنان نهرها جاري است از كينه دارند، بر مي
اگر ] راستي را كه[ستايش خداي راست كه ما را به اين مسير رهنمون شد؛ 

مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق ! يافتيم خدا ما را هدايت نكرده بود، راه نمي
اين بهشت را در برابر اعمالي : شود به آنان گفته مي] ن هنگامدر اي ["!را آوردند

  1!داديد به ارث برديد كه انجام مي

                                                 
 .43-42/ اعراف- 1
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  2پيوست شمارة 

  ابتداي آفرينش و برخي صفات آفريدگان در روايات

  : ابتداي آفرينش به روايت مسعودي ـ 1

ينش را در    روايت كند كه آن حضرت ابتداي آفر       �مسعودي با سند خود از امام علي        
  :سخني فشرده چنين بيان فرموده است

فسح االرض علي ظهر الماء، و أخرج من الماء دخاناً فجعله السماء، ثم ... 
المالئكة من أنوار أبدعها، و هللا استجلبهما الي الطاعة فأذعنتا باالستجابة، ثم أنشأ ا

شهرت في عليه و سلم فهللا أرواح اخترعها، و قَرَنَ بتوحيده نبوة محمد صلي ا
آدم أبان فضله المالئكة، و أراهم ما هللا السماء قبل بعثته في االرض، فلما خلق ا

هللا خصه به من سابق العلم من حيث عرَّفَه عند استنبائه إياه أسماء األشياء، فجعل ا
آدم محراباً و كعبة و باباً و قبلة أسجد إليها األبرار و الروحانيين األنوار، ثم نبه آدم 

ه، و كشف له عن خطر ما ائتمنه عليه، بعد ما سماه إماماً عند علي مستودع
  .المالئكة

زمين را بر پشت آب گسترانيد، و از آب، دود و دخاني بيرون كشيد و آن را ... 
آنها نيز فروتنانه . سپس آن دو را به اطاعت فراخواند. سماء و آسمان گردانيد

 را از نوري كه خود ابداع ها پس از آن، فرشته. پاسخ دادند و اجابت كردند
با توحيد و يگانگي . كرده و روحي كه خود اختراع نموده بود، پديد آورد
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 پيش �از اين رو، پيامبر اكرم .  را قرين و همراه فرمود�خويش نبوت محمد 
هنگامي كه خداوند آدم . از بعثت در زمين، در آسمانها مشهور و بلند آوازه بود

اش را در علم و  راي فرشتگان آشكار ساخت، و ويژگياش را ب را آفريد برتري
 به  ـ  از راه خبر دادن از حقيقت اشياء ـ دانشي كه از پيش به او داده بود

اي قرار  آري، خداوند آدم را محراب و كعبه و باب و قبله. فرشتگان نشان داد
  ـ اداد تا ابرار روحاني و روحانيان نوراني به سوي او سجده آرند، سپس او ر

 بر امانتدار بودنش آگاه كرد و  ـ پس از آنكه نزد فرشتگان امامش ناميد
  1.خطرات و لغزشگاههاي آن را فرا رويش نمايان ساخت

  : ابتداي آفرينش در خطبه اول نهج البالغه ـ 2

أنشأ الخلق إنشاء، وابتدأه ابتداء، بال روية أجالها، و ال تجربة استفادها، و ال ... 
أحال االشياء الوقاتها، و الءم بين . دثها، و ال همامة نفس اضطرب فيهاحركة أح

مختلفاتها، و غرَّز غرائزها، و الزمها اشباحها؛ عالماً بها قبل ابتدائها، محيطاً بحدودها 
  .و انتهائها، عارفاً بقرائنها و أحنائها

 فيها ماء ثم أنشأ سبحانه فتق االجواء، و شق االرجاء، و سكائك الهواء، فاجري
متالطماً تياره، متراكماً زخّاره، حمله علي متن الريح العاصفة، و الزعزع القاصفة، 
فأمرها برده، و سلّطها علي شده، و قرنها  إلي حده؛ الهواء من تحتها فتيقٌ، و الماء 

ثم آنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبها، و أدام مربها، و أعصف مجراها، . من فوقها دفيق
 الزّخّار، و إثارة موج البحار، فمخضته مخض  أبعد منشاها، فأمرها بتصفيق الماءو 

السقاء، و عصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله الي آخره و ساجيه إلي مائره، حتّي 
عب عبابه، و رمي بالزّبد ركامه، فرفعه في هواء منفتق، و جو منفهق، فسوي منه 

اً مكفوفاً، و علياهنَّ سقفاً محفوظاً، و سمكاً سبع سموات جعل سفالهنَّ موج
ثم زينها بزينة الكواكب، و ضياء . مرفوعاً، بغير عمد يدعمها، و ال دسار ينظمها

                                                 
 .43 ص 1ج ، مروج الذهب - 1
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الثواقب، و أجري فيها سراجاً مستطيراً، و قمراً منيراً، في فلك دائر، و سقف سائر، 
  .و رقيم مائر

لي و تجربه پيشين، و جداي از هر مخلوقات را به دور از هر گونه انديشه قب... 
گونه تأثيرپذيري و انفعال و اضطراب دروني پديد آورد، و موجودات را در 

هاشان را پيوندي به هنجار و  تفاوت. ايجاد و مستقر كردشان  ظرف زماني
را تركيبي خوشگوار بخشيد، و در حالي كه قبل از پيدايش، شان را  سرشت

 ابتدا و انتها و حدود و ماهيت و ژرفاي آنها دانست و به شان را مي چگونگي
  .احاطه داشت، سرشت و فطرت هر يك را مالزم و همراه آن قرار داد
آب موج . سپس فضا را گسترانيد و پيرامون و باالي آن را وسعت بخشيد

آفرين و سركش و انباشته و ناآرام را بر پهنه آن روان كرد، و آن را در حوزه 
 پر صالبت قرار داد و فرمانش داد تا از فروريختن و كوبنده اقتدار باد دمنده

در . گسستن بازش داشته و محكم و فشرده در محدوده خويش نگهدارش باشد
  .حالي كه هواي زيرينش گسترده و باز، و آب روئينش جهنده و در پرواز بود

 .آنگاه باد ديگري، عقيم و نابارور آفريد تا هماره مالزم و همراه آب باشد
فرمانش داد تا بر آن بتازد و آب انباشته و انبوه را به جنبش آورد آن درياي 

آن باد نيز، آن درياي انباشته را همچون مشك . متراكم را به موج آفريني وادارد
آب، به جنبش آورد، و چنان بر آن وزيد كه اول و آخر و ساكن و متحركش را 

پس، كفها را در . ها پديد آورد د و كفدر هم نورديد تا انبوه و انبوه برفراز آم
فضاي باز و جو گسترده باال برد و هفت آسمان استوار از آن پديدار ساخت؛ 

كار و روئينشان را سقفي  زيرينشان را موجي ثابت و بي] طبقه[آسمانهائي كه 
سپس آنها را با ستارگان و . مسمار قرار داد ستون و بي بلند و محفوظ و بي

ني آراست و خورشيد نورافشان و ماه تابنده را در آنها و در هاي نورا شهاب
  ...اي تابان، به جريان واداشت اي چرخان و سقفي گردان و صفحه گردونه

  :شرح كلمات

  تفكر و انديشه:  الرُّوية ـ 1
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  .موجودي سرشتي ويژه قرار داد
 آن  شَبح، سايه و تصوير وهمي اشـياء اسـت و در اينجـا مقـصود    : احهاٰا اَشْبٰ اَلْزَمه ـ  6

است كه، صاحب هر خوي و طبيعتي را با همان سرشت جداناشدني از او، مالزم و همـراه                  
  ...مثالً شخص شجاع و دلير بيمناك نيست و. قرار داد
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خداوند بـه همـه طبـايع و خـصلتها و صـفات             : اينجا كنايه از امور پنهان اشياء است، يعني       
  .رف و آگاه استموجودات عا

  : أنْشَأ سبحانَه فَتْقَ الْأجواء و شَقَّ الْأرجاء و سكائك الْهواء ـ 8
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  .گسترش داد
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  3پيوست شمارة 

  1كَونْ و هستي يا عالم طبيعت در قرآن كريم

همـه  : يعنـي . بيانگر موجودات خارجي و ظـواهر طبيعـي اسـت       » هستي«و  » ونكَ«واژه  
آفريدگان اعم از انسان و حيوان و ستارگان و سيارات و كهكشانها و ديگر موجودات را در                 

  .يردگ بر مي
 آمـده، تـأليفي اسـت از    2»مـك مـيالن  « دائـرة المعـارف  بنابر آنچه در   » هستي«و  » ونكَ«

زمين و مـاه و خورشـيد و اجـرام منظومـه            : مجموعه اجسامي كه قابل شناختن است، مانند      
هـا و معـادن و خاكهـا و           همچنانكـه صـخره   . شمسي و كهكشانها و ديگر اشياي مابين آنها       

  .ها و ديگر اجسام ثابت و متحرك را نيز شامل استگازها و حيوانات و انسان
را براي اشـاره بـه فـضا و اجـرام     » كَونْ« شناسان از روي ناچاري واژه       منجمان و ستاره  

كه وسعت و گستردگي مجموعه هستي چنـان اسـت كـه            گيرند، در حالي    آسماني به كار مي   
كرانند، و خورشـيد،      شت بي هاي ريز اين پهند     زمين و ماه و خورشيد و ديگر سيارات، نقطه        

و همين زمين مـا و      ! ستاره از كهكشاني است كه نزديك يكصد ميليون ستاره دارد         تنها يك   
آورنـد، در ديـد مـا         گردند و نظم اين جهاني را پديد مي         سياراتي كه دور خورشيد مي    ديگر  

  .نمايند انسانها بسيار عظيم و گسترده مي

                                                 
 26در نشريه فرهنگـي سـفارت پاكـستان در دمـشق شـماره              » حافظ محمد سليم  « برگرفته از مقاله آقاي      - 1

 1370-1/اسفند، فروردين)  م1991/  آذار-شباط(

2  - MACMILAN ENCICLOPEDIA 
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 ميليون مايل است، و اين به نظر انسان مسافتي    93فاصله زمين ما با خورشيد نزديك به        
بسيار بعيد و دور است، ولي همين مسافت را اگر با مسافتي كه خورشيد با دورترين سياره                 

براي مثال، مـسافت سـياره   . نمايد منظومه شمسي دارد مقايسه كنيم، بسيار اندك و كوتاه مي     
خورشيد يعني سه مليـارد و ششـصد و         با زمين تقريباً چهل برابر مسافت زمين و         » پلوتون«

  .مايل است) 3620000000(بيست مليون 
بيـگ  «تـرين آنهـا تئـوري         ديدگاههاي بسياري است؛ تـازه    » كَون و هستي  «دربارة اصل   

همه : گويد  ارائه شد و صريحاّ مي    » جورج الميتر «توسط  )  م 1920( است كه در سال      1»بانگ
ظيم پديـد آمـده اسـت؛ و ايـن شـكل گـسترده              در هستي از يك انفجار ع     » مواد و پرتوها  «

  .يابد طبيعت نتيجه آن است و همچنان نيز، توسعه و گسترش مي
 هزار مليون سال پيش بـه وقـوع         20 تا   10انفجار مذكور در حدود     : گويد  اين نظريه مي  

» هليوم«و » هيدروژن«پيوسته است؛ و با توجه به اينكه درجه حرارت ابتدائي و بسيار باالي 
 چنين گسترش ناگهاني و تشكيل يكباره هستي از گاز هليوم كافي بوده، اين نظريه بـا                 براي
  .هاي عملي نيز، به خوبي، دمساز است داده

 دربـاره   2»هابـل «آور و قابل توجه ديگري است كه به قانون            در اين باره، كشف شگفت    
امـري  » كـون و هـستي  «بـر اسـاس ايـن تئـوري، گـسترش           . گسترش هستي معروف است   

ايـن  . هميشگي است، و اين گسترده شدن در همه جهات هستي يكسان و يكنواخت است             
رنگ نورِ صادره از اختران موجود در كهكشانهاي دور، بـه سـوي انتهـاي               : گويد  تئوري مي 

خطوط طيفـي آنهـا بـه سـمت طـول           : يعني) جائي سرخ   جابه(كند،    سرخ طيف حركت مي   
دور شدن كهكشانها از ما و كهكـشان مـا         :  اين يعني  يابند، و   موجهاي بلندتر، تغيير مكان مي    

  .و افزوده شدن بر فواصل ميان كهكشانها در عالم وجود) راه شيري(= 
دهنـد كـه چنـدين برابـر          شناس از كهكشانهاي عظيمي خبر مـي        اخيراً دانشمندان كيهان  

. سـد ر   هستند و فاصله آنها با زمينِ مـا بـه ده مليـون سـال نـوري مـي                   3كهكشان راه شيري  

                                                 
1  - BIGBANG THEORY 

 ). م1953-1889( ادوين پاول هابل دانشمند اخترشناس امريكائي - 2

3  - MILKYWAY.  
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شناخت اين كهكشانها در مرحله اول پايان يافته و بسياري از دانشمندان را بـه ايـن نتيجـه                   
گـشايد و يـا بـه         نهايت پر مـي     يا به سوي توسعه و گسترش بي      » كَون و هستي  «رسانده كه   

  .كشيده شود] و فشردگي[ناچار بايد به سوي درون 
  :كون و هستي در قرآن كريم

ب آسماني است، با روشني هر چه تمامتر، از حقـايق اساسـي             قرآن كريم كه آخرين كتا    
» كـون و هـستي    «هر چه در    : دهد كه   دارد و توضيح مي     عالم هستي و آفرينش آن پرده برمي      

  .است» خداي خالق و رب العالمين«است نشان آفرينش 
خداوند، ماه و خورشيد و آسمانها و زمين و مابين آنهـا را در انـدازة متناسـب آفريـده                    

  :فرمايد قرآن كريم در اين باره مي. است
ßìƒ Ï‰t/ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( #sŒÎ) uρ #©|Ó s% #X� öΔ r& $yϑ̄Ρ Î* sù ãΑθà)tƒ …ã& s! ⎯ä. ãβθä3uŠ sù .  

و هرگاه فرمانِ شدنِ چيزي را صادر كند، . هستي بخش آسمانها و زمين اوست
  1.شود و آن چيز، فوري موجود مي! موجود باش: گويد تنها مي

. در آيه دليل آن است كه خداوند اشياء را از نيستي به هـستي آورده اسـت                » بديع«واژه  
بـه معنـاي آن اسـت كـه      » بـدع «واژه  «: گويـد   مي» مفردات«علّامه راغب اصفهاني در كتاب      

ايـن واژه هرگـاه دربـاره       . پديـد آورده شـود    » الگـو «و نمونـه و     » ماده«چيزي بدون نياز به     
رود، معنـايش آن اسـت        از صفات و اسماي حسناي الهي به كار مي         خداوند در رديف يكي   

  :فرمايد قرآن كريم در جاي ديگري مي» .كه خداي عزّ و جلّ اشياء را از نيستي آفريده است
uθ èδuρ ”Ï%©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ Èd,ys ø9$$Î/ ( tΠöθ tƒ uρ ãΑθà)tƒ ⎯à2 ãβθà6 u‹sù 4 .  

] به هر چيز[ا و زمين را به حق آفريد، و روزي كه اوست خدائي كه آسمانه
  2.شود فوري موجود مي! موجود باش: گويد مي
ماننـد اسـت، كـه        براي اشاره به چيز جديد بي     » حق«به كار رفتن واژه     «: گويد  راغب مي 

هرگاه با صفت آفريدگار مرتبط گردد، مقصود آن است كه چيـز جديـدي را از نيـستي بـه                    
  ».اوست خدائي كه آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورد: عنيي. هستي آورده است

                                                 
 .117/ بقره- 1

 .73/ انعام- 2
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  :فرمايد در جاي ديگر درباره مظاهر طبيعي و فيزيكي عالم خلقت مي
uθ èδ “Ï%©! $# Ÿ≅yèy_ š[ôϑ¤±9$# [™ !$ u‹ÅÊ t� yϑs)ø9 $#uρ #Y‘θ çΡ …çν u‘ £‰ s% uρ tΑÎ—$oΨ tΒ (#θ ßϑn= ÷ètFÏ9 yŠ y‰ tã 

t⎦⎫ÏΖ Åb¡9$# z>$|¡Åsø9 $#uρ 4 $ tΒ t,n=y{ ª! $# š�Ï9≡ sŒ �ωÎ) Èd,ysø9 $$ Î/ 4 ã≅Å_Á x�ãƒ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 

tβθßϑn=ôè tƒ .  
] ماه[= اوست خدائي كه خورشيد را نوراني و ماه را تابنده قرار داد و براي آن 

را بدانيد، خداوند اين ] كارها[ايستگاههائي تقدير نمود تا شمار سالها و حساب 
فهمند، شرح  را براي كساني كه مي] خود[يات را جز به حق نيافريده، او آ

  1.دهد مي
  :فرمايد خداوند در جاي ديگري از قرآن كريم به عظمت آفرينش اشاره كرده و مي

óΟ s9 uρr& (#÷ρ t� tƒ ¨βr& ©! $# “ Ï%©! $# t,n= y{ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ öΝs9 uρ z©÷ë tƒ £⎯ÎγÉ)ù= sƒ ¿2 A‘ Ï‰≈s)Î/ #’n?tã 

βr& }‘ Å↵ øt ä† 4’tA öθ yϑø9 $# 4 #’n?t/ …çμ ¯Ρ Î) 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« Ö�ƒ Ï‰ s% .  
دانند خداوندي كه آسمانها و زمين را آفريده و از آفرينش آنها عاجز و  آيا نمي

تواند مردگان را زنده نمايد؟ آري، او بر هر چيزي  ناتوان نشده است، مي
  2.تواناست

 و جـلّ اسـت كـه ايـن          تنها خداي عـزّ   : گويند  اي كه گذشت به روشني مي       آيات كريمه 
هاي دقيق و موزون آفريده و توان دوباره آفريدن و بازگرداندن             جهان محسوس را در اندازه    

موجودات آن را دارد، و اصلِ اصيل در آفرينش ماده و نيرو و همـه قـوانين فيزيكـي عـالم                     
  . استيهستي و نيروهاي جنباننده آن، فرمان خداوند

  :چگونگي آفرينش

را بارهـا و بارهـا بيـان فرمـوده اسـت؛ آيـات زيـر                » هستي«نه آفريدن   قرآن كريم چگو  
  :دهد اي از شيوه بنيادين آفرينش را بدينگونه فراروي ما قرار مي فشرده

                                                 
 .5/ يونس- 1

 .33/ احقاف- 2
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óΟ  ـ الف s9 uρr& t� tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#ÿρ ã�x�x. ¨βr& ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $ Z)ø? u‘ $ yϑßγ≈oΨ ø)tFx� sù ( 
$ oΨ ù= yèy_ uρ z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑø9$# ¨≅ä. >™ ó©x« @c©yr ( .  

آيا كساني كه كافر شدند نديدند كه آسمانها و زمين بسته و پيوسته بودند و ما 
  1!آنها را گشوده و گسترده كرديم و هر چيزي را از آب، حيات بخشيديم؟

درپي  در آيه ديگر به شيوه شكل گيري آسمانها پس از آفريدن زمين و تأثير متقابل و پي      
  :فرمايد خلقت اشاره كرده و ميبودن كار 

“# ΝèO§  ـ ب uθ tG ó™$# ’n< Î) Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# }‘ Éδuρ ×β%s{ßŠ tΑ$s)sù $oλm; ÇÚö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ÏK øF $# %·æöθ sÛ ÷ρ r& 

$\δö� x. !$tG s9$ s% $oΨ ÷@ s? r& t⎦⎫Ïè Í←!$ sÛ .  
 پس به آن و به زمين  ـ  در حالي كه دود بود ـ سپس، به آسمان پرداخت

ما خواسته : گفتند! ش يا ناخواسته و ناخوش پيش آييدخواسته و سرخو: گفت
  2.آئيم و سرسپرده مي

  :آيه اول از حقايق زير پرده برداشته است
  .ماهيت واحدي دارد» هستي«ي مؤثر در پيدايش   ماده ـ 1
  .اي واحد به هم پيوسته است بمانند قطعه» هستي« همه  ـ 2
ـ  ـ  3 ه و مبتنـي بـر قـوانين فيزيكـي و سـير       گسترش و تفكيك اجزاي هستي،نظام يافت

تحول ماده است؛ اين نظام تنها به منظومه شمـسي و سـيارات وابـسته آن در كهكـشان مـا                     
تري هستند كـه در    شود، بلكه خود كهكشانها نيز، جزئي از نظام برتر و گسترده            خالصه نمي 

  .اند  پيرامون هسته مركزي خود در گردش ـ  همانند منظومه شمسي ـ شكل ديگري
 ديدگاهي را بنيان نهاده كه با ديدگاه برخي از          ،هاي اخير   در دوره » موريس بوكيل «دكتر  

گيري هستي، بر اساس آيات قـرآن كـريم همـسوئي و قرابـت                علماي مسلمان درباره شكل   
جـدائي و تفكيـك     «: گويـد   مـي » انديشه تفكيك كلّ به اجزاي پرشمار     «او با اشاره به     . دارد

يعنـي  » .كزي واحدي است كه عناصر آن در ابتدا به هم پيوسـته هـستند             هميشه از هسته مر   

                                                 
 .30/ انبياء- 1

 .11/ فصلت- 2
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يعني باز و جـدا، آمـده       » فتق«يعني بسته و پيوسته، و      » رتق«: همان كه در آيه شريفه با واژه      
  .است

شـود، نتيجـه     شـناخته مـي  1»انفجـار هـستي  «برابر نظريه علمي معاصر، آنچه به عنـوان    
ا درجه حرارت باال بـه شـكلي اسـتثنائي بـوده اسـت؛ و               اي واحد، در زمان واحد و ب        حادثه

اي   فرض آن است كه در هنگام اين انفجار تمام هـستي عبـارت از جزئـي واحـد در نقطـه                    
جز آنكه قوانين فيزيكي نتيجه اين انفجـار        . واحد بوده و اين جدائي در آن پديد آمده است         

اتي است كه در قرآن كريم آمده       ها و معلومات، مشابه معلوم      اين نظريه از حيث داده    . نيست
  .است

 سال پيش پـرده از  1400كند اين است كه قرآن كريم بيش از  آنچه شگفتي را افزون مي   
! اين راز برداشته است؛ در هنگامي كه هيچگونه بحث علميِ اينگونـه مطـرح نبـوده اسـت                 

ي نيز، پرده   پيرامون گسترش هست  » هابل«همان گونه كه قرآن كريم از حقايق آمده در نظريه           
  :فرمايد مي) 47(برداشته و در آيه كريمه سوره ذاريات 

u™ !$ uΚ ¡¡9$#uρ $ yγ≈oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r' Î/ $ ¯Ρ Î) uρ tβθãèÅ™θ ßϑs9 .  
  !بخشيم آسمان را با قدرت بنيان نهاديم و همواره آن را وسعت مي

ما هنگامي كه در پي فهم و درك توسعه و گـسترش هـستي بـر اسـاس نظريـه جديـد            
 همواره در حال بدل شدن به عنصر        ،موجود در خورشيد  » هيدروژن«يابيم كه     م، در مي  برآئي

اي از سـتارگان       يعني آنچـه كـه پـشته       2اي است، و غبار نوراني      با عمل ذوب هسته   » هليوم«
  .اي پر حرارت نيستند هاي هسته نمايد، چيزي جز شعله خيلي ريز همانند ذرات غبار مي

آمده يا بنا شده بر قدرت و توان باروري اسـت، و همـواره              گونه، همه هستي گرد       بدين
انتقـال يـا    : گويـد   اي استوار است كه مـي       اين نتايج روي فرضيه   . در حال توسعه و گسترش    

  .باشد  مي ـ  با امكان سنجش سرعت ـ  نتيجه تأثير متقابل اجسام بر نور3تحول سرخ
كنـيم واژه     جيد كـه مراجعـه مـي      ما در اين باره، يعني درباره گسترش هستي، به قرآن م          

                                                 
1  - BIGBANG.  
2  - STARDUST.  
3  - . REDSHIFT 
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يابيم كه دهها بار در قرآن كريم تكرار شده           را مي ] جهانها[= » الَمينٰع«بسيار مهمي با عنوان     
  :مانند. است

Å6≈s9⎯£  ـ 1 uρ ©! $# ρ èŒ @≅ôÒ sù ’n?tã š⎥⎫Ïϑn=≈yè ø9 $# .    
  1.لطف و احسان دارد» عالمين«ولي خداوند نسبت به 

ö≅è% ¨βÎ) ’ÎA  ـ 2 Ÿξ |¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øt xΧuρ † ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈yè ø9 $# .  
  2.است» عالمين«نماز و عبادت و زندگي و مرگ من همه از آنِ پروردگار : بگو

&Ÿωr& ã  ـ 3 s! ß,ù= sƒ ø: $# â� öΔ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈yè ø9 $# .  
ست خداوند، پروردگار بلند مرتبه ا. آفرينش و تدبير از آنِ اوست!  آگاه باشيد

  3.»عالمين«
$!  ـ 4 tΒ uρ š�≈oΨ ù= y™ö‘ r& �ωÎ) Zπ tΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ù=Ïj9 .  

  4.نفرستاديم» عالمين«تو را جز رحمتي براي 
†þ  ـ 5 ÎoΤÎ) $tΡ r& ª! $# �U u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#.  

  .»عالمين«منم خداوند، پروردگار 
 و حافظ و نظـم آفـرينِ عـالم بـه            آياتي كه آورديم اشاره به آن دارد كه، سرور و خالق          

به معناي تعدد در هستي يا جهانها       » عالمين« آن، خداوند سبحان است، و واژه         معناي وسيع 
  .اشاره دارد

هـاي پرشـمار يـك        در اين عوالم مليونها كهكشان وجود دارد كه در هر يك از منظومه            
ـ            اط دارنـد، و اگـر يكـي از        كهكشان ميليونها ستاره ثابت و سيار با يكديگر پيوستگي و ارتب

بـا يكـي از سـيارات، مثـل         » راه شيري «هاي موجود در ميان ملياردها ستاره كهكشان          ستاره
هـا سـياره امكـان        پيوسته و مرتبط باشد، معنايش آن است كه مليون        ) زمين(سياره خودمان   

           پيونـد  امكان ارتبـاط و     » هستي شناسي «پيوستن به زمين را دارند؛ و بر اساس دانش جديد
                                                 

 .251/ بقره- 1

 .163/ انعام- 2

 .54/ اعراف- 3

 .107/ انبيا- 4
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  .ناگهاني با سيارات ديگر در آينده مورد نظر بعيد نيست
اي دربـاره ضـخامت و گـستردگي هـستي            معلومات علمي تـازه   » موريس بوكيل «دكتر  

يكـي از   » پلوتـون «اشعه و نور خورشيد براي رسـيدن بـه          : مثالً. فراروي ما قرار داده است    
 نزديك به  ـ   سيصد هزار كيلومتر با سرعت سير نور در هر ثانيه ـ  سيارات منظومه شمسي

بنابراين، نور ستارگان دور دست آسمانها تا رسيدن به ما بايد           . خواهد  شش ساعت زمان مي   
  !ها سال نوري را سپري كرده باشند مليون

  :كند اين بررسي فشرده از عالم طبيعت، تا حدي ما را به فهم اين آيه شريفه نزديك مي
»u™ !$uΚ ¡¡9 $#uρ $yγ≈oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r' Î/ $ ¯Ρ Î) uρ tβθãèÅ™θ ßϑs9 .«  

  1.بخشيم آسمان را با قدرت بنيان نهاديم و همواره آن را وسعت مي
در بدوِ تاريخِ طبيعت و هستي باشد، قرآن كريم پرده          » خاكستر و دود  «و چون سخن از     

ΝèO #“uθtG§« : فرمايــد از راز آن نيــز گــشوده و مــي ó™$# ’ n<Î) Ï™ !$uΚ¡¡9$# }‘ Éδuρ ×β% s{ ßŠ«  . ســپس بــه
  2.آفرينش آسمان پرداخت در حالي كه دود بود

اشاره به آن است كه، ماده موجـود        » طبيعت و هستي  «در ابتداي پيدايش    » دخان«وجود  
ابـر  «پژوهشگران در دانش جديد، تئوري      . در هستي در آن وقت، حالت گازي داشته است        

اش چنـين بـوده       در مرحلـه اولّـي    طبيعت و هستي    : گويند  كنند و مي     را مطرح مي   3»سديمي
   .است

  :فرمايد قرآن كريم مي
ö≅è% öΝä3§Ψ Î←r& tβρã�à�õ3tG s9 “Ï%©! $$Î/ t,n=y{ uÚ ö‘ F{$# ’Îû È⎦÷⎫ tΒ öθ tƒ tβθè= yèøgrBuρ ÿ…ã& s! #YŠ#y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ 

�>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈yèø9 $# �  Ÿ≅yè y_uρ $ pκ�Ïù z©Å›≡uρ u‘ ⎯ÏΒ $ yγÏ%öθ sù …  � §ΝèO #“ uθ tG ó™$# ’n< Î) Ï™ !$uΚ ¡¡9 $# 

}‘ Éδuρ ×β%s{ ßŠ .  
شويد و براي او  آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر مي: بگو

                                                 
 .47/ ذاريات- 1

 .11/ فصلت- 2
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او در زمين كوههاي ! است» ها عالم«او پروردگار ! دهيد؟ همانندهايي قرار مي
سپس به آفرينش آسمان پرداخت در حالي كه به صورت ... استواري قرار داد

  1.دود بود
طبيعـت و   «گيـري     يابيم كـه عمـل شـكل        مي كه اين آيات را تالوت كنيم درمي       ما هنگا 

اوليه و سـپس جـدائي آن از هـم بـوده            » سديمي«نتيجه انبوهي و انباشتگي ابرهاي      » هستي
دارد و با اشاره به عمليـاتي        اين چيزي است كه قرآن كريم با روشني از آن پرده برمي           . است

آورد، راز خلقـت را بـه         آسماني پديد مي  » دود و دخان   «كه پيوستگي و سپس جدائي را در      
گشايد؛ و اين همان است كه دانش جديـد بـه شـرح و بـسط آن دربـاره اصـل                       روي ما مي  

  .كوشد مي» طبيعت و هستي«

                                                 
 .11-9/ فصلت- 1


