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 پيشگفتار

 ...به نام او كه زينت زبانها ويادگار جانها نام او
 ...به نام او كه آسايش دلها وآرايش كارها نام او
 ...به نام او كه روح روحها ومفتاح فتوحها نام او

 ...به نام او كه فرمانها روان وحالها بر نظام از نام او
لها برداشته، بس رقمهاي محبت كه به اين نام در بس قفلها كه به اين نام از د

سينه ها نگاشته، بس بيگانگان كه به وي آشنا گشته، بس غافالن كه به وي 
 ...هشيار شده، بس مشتاقان كه به اين نام دوست را يافته

 ...هم ياد است وهم يادگار، به نازش مي دار تا وقت ديدار
 گل را اثر روي تو گُلپوش كند 

 

 شراب وصل تو نوش كند آتش كه
 

 جان را سخن خوب تو مدهوش كند 
 

 !از لطف تو سوختن فراموش كند
 

معجزاتي ودنيايي از معـاني   صدر هر سخني از سخنان گهر بار رسول اكرم 
نهفته است كه از پشت كوههاي سر بفلك كشيده زمـان يكـي يكـي طلـوع مـي      

قـت نشـان فخـري اسـت     از آنجمله است؛ آن سخن گرانبهايي كه در حقي. كنند
آن روزي !.. براي ايرانيان؛ بدان افتخار مي ورزند و آن را تاج سر خود مي داننـد 

كه پيام آور آسمان به سلمان فارسي؛ پيـك هـدايت سـرزمين فـارس، ومعجـزه      
بـر دعـوت    "صدقت يـا رسـول اهللا  "وشهادت راستيني كه ايران زمين با او مهر 

 : رمودندتوحيد ويكتاپرستي زدند، خيره شده ف



 تابشي از قرآن
 

 

6 

 "لو كان هذا الدين بالثريا لبلغه رجال من هؤالء" 
اگر اين دين در آسمانها مي بود، مرداني از سرزمين فارس آنرا در مي 

 ...يافتند
سالم ودرود خدا بر تو بادا ... چه راست گفتاري اي رسول پاك هدايت! حقا

 ...نهايتها بار به بي به عدد دانه هاي باران وقطره هاي اقيانوسها تا به روز قيامت،
سرزمين فارس از ابتداي طلوع خورشيد هدايت بر آن هميشه چون ستاره اي 

وبر فطرت زمين گَه . تابان در آسمان دعوت وعلم اسالمي تجلي كرده است
گُداري مورد تاخت وتاز بدعتها وگمراهيها نيز بوده، ولي هميشه پرچم توحيد 

گانه پرچمي بوده كه سقف اين سرزمين را زينت ي "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"
 ...مي بخشيده

وتنها سه قرن است كه پرچم توحيد با آمدن موج تكفيري وخون آشام 
 !..صفويت سرنگون گشته است

 ...وچنين است... اما بايد كه صدق كالم رسالت همواره تجلي گرا باشد
هاي تاباني از  در بين اين گرد بادهاي هولناك بدعت وگمراهي هميشه مهره

 ...لعل وياقوت وزمرد درخشيده اند
حضرت آيت اهللا العظمي ابو الفضل برقعي يكي از اين ستاره هاي تابان 

ايشان سالهاي متمادي عمر خويش را در . آسمان تاريك اين سرزمين است
ولي چون روحي پويا وقلبي شيداي ... گمراهي وبدعتهاي جامعه بسر بردند

ن گونه در پي حقيقت از كتابي به كتابي و از شهري به حقيقت داشتند سلما
به حديثي پريدند، تا در نهايت شاهين وار بر فراز قله توحيد   دياري و از آيه اي

 ...جاي گرفتند



 پيشگفتار   
 

 

7 

سختيها ومرارتهايي كه اين امام موحد ايران زمين معاصر در راستاي حق 
كوتاه سخن ميدان  گويي وحقيقت جويي تحمل كرده اند داستانها دارد كه اين

 ..آن نيست
ايشان چون از شراب حقيقت توحيد مدهوش شدند در راستاي اصالح هم 
كيشان خويش قلم بدست جهادي بزرگ را آغاز نمودند كه بر اثر آن موجي از 

 .خداپرستي واصالح را در جامعه شرك آلود ايران شاهديم
د ابراهيم وار شاهكار علمي ايشان تفسير تابش است كه در آن امام توحي

سعي نموده واقعيت دين را با سخنان قرآن وكالم پاك يزدان به مسلمانان 
 .بفهماند

براي  و. تفسير تابش به مردم مي گويد كه كتاب الهي براي همگان آمده است
 اين تفسير سدهاي ساختگي بين قرآن و. هضم است درك و همگان قابل فهم و

ه اي كه مردم از قرآن كتاب ترس و واهم ملت را درهم مي شكند، و
 .پروردگارشان دارند را به يكباره از بين مي برد

از آنجا كه امام ابو الفضل برقعي عليه الرحمه از متن جامعه تشيع برخواسته 
تصورات جاهالنه اي كه در اين جامعه رسوخ پيدا كرده  است، با بدعتها و

سيار شيوا و قابل فهم براي آشنائي كامل دارد در اين تفسير ايشان با اسلوبي ب
ه همگان عمده ترين قضاياي فساد ديني را با استناد به كالم پاك الهي و فرمود

و روايات وارده از ائمه اهل بيت به بهترين وجهي  صگهربار پيامبر اكرم  هاي
 .اصالح مي نمايد

و از آنجا كه تهيه يك فهرست تفصيلي براي چنين كتاب تفسيري كاري است 
طوالني و پر حجم از آن دست برداشته تنها به مهمترين اشكاالت مذهبي بسيار 

اي كه جامعه تشيع ما بشدت با آن دست به گريبان است و در واقع اين مسائل 
سد راههايي است كه منافقين كور دل و دكانداران مذهبي در برابر فهم درست و 



 تابشي از قرآن
 

 

8 

ن تفسير مبارك مي صحيح دين قرار داده اند، در اينجا به جاههايي كه در اي
 : توانيد آنها را بيابيد اشاره مي كنيم

سوره زمر،  و. 3/، ج23/سوره سبأ، آيه و. سوره بقره 254آيه  .شفاعت .1
 .4/، ج86سوره الزخرف، آيه و. 4/، ج19/آيه

 . 59و  58اولو األمر، سوره نساء، آيه  .2

 3/ج 12سوره كهف آيه  امات أولياءكر .3

 3/، ج55استخالف ائمه سوره نور آيه  .4

 .3/،ج74عدم انحصار امامت سوره الفرقان آيه .5

 .3/، ج227/مفاسد اشعار شعراء سوره الشعرء آيه .6

سوره نمل آيه  شنيدن مردگان، و گنبد و سنگ قبر سازي بر قبرها؛حكم  .7
 .3/،ج22/سوره فاطر، آيه و. 3/، ج80

 .3/، ج68انتخاب امام از سوي خداست يا مردم، سوره قصص آيه .8

 .3/، ج4/ره لقمان آيه، سوتحكم زكا .9

طهارت آنها به چه معناست؟ سوره احزاب،  اهل بيت چه كسانيد و .10
 .3/، ج33/آيه

 3/، ج38/آيا ائمه واجب االطاعه هستند؟ سوره احزاب آيه .11

 .4/، ج18/حكم تعويذات وشگون، سوره يس، آيه .12

، 55/سوره غافر، آيه و. 4/، ج13سوره الزمر، آيه ! آيا امامان معصومند؟ .13
 .4/ج

سوره و . 4/، ج29/و آيه18/آيا صحابه مرتد شدند؟ سوره الفتح، آيه .14
سوره الحشر، و . 4/،ج10/سوره الحديد، آيهو . 4/، ج39/الواقعه، آيه

 .4/، ج10و9/آيه
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سوره جن، آيه و . 3/،ج213/خواندن غير خدا در دعاء، سوره شعراء، آيه .15
20. 

ره غاشيه، سو و .4/، ج2سوره عبس، آيه ! شفا دهنده تنها خداست  .16
 .4/،ج3/آيه

 .3/، ج46ـ44/آيا پيامبران و امامان علم غيب دارند؟ و سوره قصص، آيه .17
نقطه ديگر اينكه ما در طول مسير تهيه و ترتيب اين كتاب سعي نموده ايم 
متن اصلي تفسير امام برقعي را به خواننده آنچنان كه قلم ايشان نقش زده اند 

كلمه اي عربي را مؤلف در ضمن جمله فارسي  عينا برسانيم، تنها در مواردي كه
جاي داده اند و گمان برده ايم كه فهم آن شايد براي برخي از خوانندگان واضح 
نباشد تنها مرادف فارسي آن كلمه را در بين دو پرانتز آورده ايم تا درك جمله 

 . براي خواننده آسانتر باشد
رقعي در طول مسير علمي اشاره به اين نقطه را الزم مي دانيم كه امام ب

وپژوهشي خود كه بدون تعصب و با چشماني باز و با قلبي آماده پذيرش 
حقيقت طي نموده اند توانسته اند از بسياري از خرافات و اجتهادات نادرست و 
يا ضعيف خود را سالم بيرون كشند كه اين نقطه در مؤلفات ايشان واضح و 

مر بدو اجازه نداده بود كه با مداد قرمز از جمله مسائلي كه شايد ع. روشن است
بر آنها خط بطالن زند برخي رسوباتي است كه از عقيده اعتزالي پيشين ايشان 

كه ! هنوز بر ذهنشان مانده بود، چون؛ عدم مالقات مؤمنان با پروردگار خويش
آنرا دقيقا روشن ساخته اند، و تفسير بي مورد  صقرآن كريم و پيامبر اكرم 

كه اينچنين موارد را ما در پاورقي ! صفات الهي به معاني مجازي آنهابرخي از 
سخنان مؤلف بزرگوار روشن ساخته ايم تا خواننده محترم با حقيقت امر از 

 .آشنا گردد صديدگاه قرآن كريم و پيامبر اكرم 
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البته باز هم جاي دارد اشاره كنيم كه وجود اينگونه مسائل نه تنها قدحي بر 
جوي نيست بلكه به اين نقطه اشاره دارد كه انسان جائز الخطا  مؤلف حقيقت

مي باشد، و سخن هر كس جز خداي متعان و پيام آور او قابل بازنگري است، و 
هر انساني جز پيامبران هر چند عالم و دانشمند و صاحب مقامات عاليه و 
 مؤلفات بزرگ باشد باز هم ممكن است اشتباه كند و مؤمن همواره در پي

و او بزرگان را با ميزان ! حقيقت است نه در پي مردان و يا به اصطالح بزرگان
 !حق مي سنجد نه اينكه حق را با زبان بزرگان

با اين اميد كه خواننده محترم پس از خواندن اين گنجينه، آنرا به ساير 
بازنگري اين كتاب  آشنايان خويش معرفي كند، دست به ترتيب و دوستان و

باشيم كه در زير چتر آن  كسانيشايد كه ما نيز از جمله آن . ده ايمارزشمند ز
 .معجزه آساي رسول هدايت جايي دارند سخن گهر بار و

 "اهللا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه "
. ده ما را در راستاي پيروي آن ياري زيبايي حقيقت را به ما بنمايان و! بار الها

 !ما را از آن دوري ده زشتي باطل را بر ما آشكار ساز، و و
 

 !الهي آمين

 ،،،ناشر
 



 

مهمقد 

 

 . الذی هدانا بکتابه و ما کنا لنهتدی لو ال أن هدانا اهللاحلمدهللا 
دانيم و  فقط هدايت تو را هدايت ميو ،گذاريم پروردگارا تو را شكر و سپاس

، ما نيز به اين نعمت اقرار و "دى اللَّه هو الْهدىإِنَّ ه ": اي چنانچه خود فرموده
 ": اي به أمر تو كه فرموده م، وداني مي "هدى للناسِ"را  تواذعان داريم و كتاب 

ده و ، در كتابت تدبر كر"كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ
بتذكرات كتابت فكر  "ليتذَكَّر"دانيم، و طبق  آنرا مبارك و با بركت و خير مي

و قفل  ،تا از صاحبان انديشه و خرد محسوب شويم ،اندازيم خود را بكار مي
جهالت و سفاهتي كه بواسطة عدم تدبر در كتابت براي ديگران فراهم آمده بدليل 

 : آية

                 )٢٤/حممد( 
شكنيم و ما قرآن تو را شفاء و نور و رحمت و برهان هدايت و كمت و  مي

 : دانيم و به آية پند و موعظة روشن مي

              )۸۲/اإلسراء( 
 و آية 

                      )۱۷۴/النساء( 

 : و آية

                      )۲۰/اجلاثية( 
 : اي ايمان داريم و چنانچه فرموده

                )۵۱/العنكبوت( 
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 : اي و فرموده

                 )۸۹/النحل( 
 .دانيم مور ديني كافي و جامع مياآنرا براي راهنمائي 

 و ياران و اهل بيت صو صلوات و سالم بر پيروان كتاب تو حضرت محمد
 .باشند يافتگان راه هدايت مي  و أتباع او كه راه

اند از كتاب  ل زمان ما كه نام مسلماني برخود گذاشتههچون اكثر ا ؛و بعد
بعقائد متفرقة باطله و ذلّت نفاق و تفرقه خبرند و لذا  و آسماني خود بيديني 

و هر كس  ،اند ين حق و باطل بميزاني چنگ نزدهب گرفتار شده و براي تميز
بدنبال هر عالم نمائي رفته و بواسطة دين تقليدي تحقيقات ديني را جائز 

 و اگر گاهي به فكر تحقيق افتاده معياري. باشد و درصدد تحقيق نمي ،شمرد نمي
ران و توان گفت در امر دين حي و مي ،جدا سازند ندارند از ناحقرا  كه حق

ميزان و معيار دين آگاه  سوز خيرخواه بيداري كه ازنمايان دل سرگردانند و راه
و عالم و . اند ن ايشان سوار بودهطلباني بنام دين برگرد باشند ندارند، و غالباً دنيا

و آنرا مهجور و متروك نموده جاهل توجهي كه شايد و بايد بكتاب إلهي ندارند 
هاي علمي ديني تدريس آن جزء  و حتّي در حوزه ،اند و بهرة شايسته از آن نبرده

نيست، در صورتيكه خدا و رسول و ساير پيشوايان اسالم تماماً قرآن را  برنامه
ميزانِ حقّ و باطل و رهنماي سعادت و براي همه آنرا امام و حجت، و پيشواي 

قرآن را معرّفي : خود و سايرين دانسته و براي تصفية حقايق دين از خرافات
ا از اين واقعيات دور و متأسفانه علل فراواني باعث شده كه مردم ر. اند كرده

و بهمين . اطالعند امور دين و دنيا بي اند، و از راهنمائي قرآن در خبر داشته بي
روز قيامت  صذكر شده كه رسول خدا 30جهت است كه در سورة فرقان آية 
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كند، در  شگاه عدل إلهي از قوم و از أمت در عوض شفاعت شكايت مييپدر 
 : سورة فرقان فرموده

                        )۳۰: فرقان( 

 .»رسول خدا گويد پروردگارا قوم من اين قرآن را متروك نمودند«
د كه از بيداري مردم خبري مردم از حقائق قرآني همانا كسانين يكي از علل بي

حفظ خرافات خود مردم را از فهم قرآن حشت دارند، و براي و بتوسط قرآن
دانند، در  لغ قرآن ميهمان گويندگاني كه گاهي خود را مب. اند دور داشته

بايد امام بيايد و : گويند و مي ،دانند قرار خود قرآن را قابل فهم نميصورتيكه با
و يازده امام  صپس چرا رسول خدا: كسي نيست به آنان بگويد. آنرا بيان كند

 فهميم؟ گوئيد نمي فهم شده چرا ميو اگر بيان كردند پس قابل  !؟ردندبيان نك
بودند و بگفتار آن  كه به دروغ مدعي يپروي كتاب توراتخدايتعالي بامت يهود 

 : فرموده 5اعتنا نداشتند در سورة جمعه آية 

                           

                      

 )۵: مجعه(
اند بمانند خري باشند كه  آنانكه مدعي حمل توراتند سپس حامل آن نشده«

و  ،اند آيات إلهي تكذيب كردهل آنانكه به ثَاست م ن كتاب باشد، بدآ بار
 .».كند خدا اين قوم ستمگر را هدايت نمي

اين  در. در اين آيه خدا ايشان را خر و ستمگر و محروم از هدايت خوانده
خبرند چه بايد گفت؟ و آيا  عي حمل قرآن و از آن بي؛ بكسانيكه مدصورت

 سعادت دانست؟ نبايد ايشان را ستمگر و دور از هدايت و بي
رحال ما براي وظيفة ديني و وجداني بر آن شديم كه مردم را بيدار و ه به

و با قلم ساده و روان با دليل و برهان  ،براهنمائي قرآن ايشان را هشيار سازيم
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بمردم خود اعالن نمائيم كه اين ذلّت و بيچارگي و سرگرداني شما بواسطة 
و مشورت دوستان اطالعي و عدم تدبر در آيات قرآن است و لذا باشاره  بي

و اميد أجر از پروردگار جهان و . پرداختيم) تابشي از قرآن(بنوشتن كتاب 
ائي شده جو بوسيلة آن راهنم شايد جوانان روشن دلِ حق .كنندة قرآن داريم نازل

در اين كتاب پس از . پرچمدار هدايت ديگران شوندو بدين وسيله هر يك خود 
ني از قرآن و توضيحاتي از بعضي از نكات چند فصل مقدمات مفيده، ترجمة روا

و مقدمات الزمه كه دانستن آن بر هر مسلماني واجب . شود آن نگاشته مي
 : شود باشد ذيالً ذكر مي مي

  صقرآن و تواتر آن از رسول خدا -1
دالئل بسياري موجود است بر اينكه قرآن معمولي در بين مسلمين، همان قرآني 

زل شده، و خود آن حضرت مدون آن بود، و در نا صاست كه به رسول خدا
شده و بعد به صورت فعلي  آوري و تنظيم و تدوين حضور او و بدستور او جمع

اند، و آن جناب  ش در زير نظر او بهمين ترتيب درآوردهيو اصحاب گرام ،درآمده
 : تصويب نموده و براي أمت خود گذاشته

شد به  كه هر چه نازل مي احاديث و روايات بسياري رسيده: دليل اول
و بسياري از . بنويسيد و از حفظ كنيد: فرمود نمود و مي اصحاب خود قرائت مي

 35زنجاني ص  "تاريخ القرآن"سيوطي و كتاب  "االتقان"اين روايات در كتاب 
خوئي و ساير كتب  "تفسيرالبيان"و  "صحيح بخاري"و  "البيان مجمع"و تفسير 

من هفتاد و چند : اند از عبداهللا بن مسعود كه گفت كردهاز آن جمله روايت . آمده
اند كه ابن  و نيز روايت كرده .گرفتم فرا صاز دهان مبارك رسول خدا سوره

درغاري بود كه سورة المرسالت بر او نازل شد و  صرسول خدا: گفت مسعود
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ر و ابن اند از ابوعبيده وابن جرير و ابن منذ و نيز روايت كرده. من از او فراگرفتم
 : ت عمر بن خطاب قرائت كردويه از عمر بن عامر انصاري كه گفمرد

                 

        )۱۰۰: توبه( 

 ، زيد"الذين"قبل از كلمة  "واو"را برفع خواند و بدون  "األنصار"و كلمة 

بي بن كعب را أ است، عمر گفت برويد "واو"با  "والذين": بن ثابت گفت

است يا خير؟  "واو"با  الّذين ؛بياوريد، چون آبي آمد عمر از او سؤال كرد كه
براي من قرائت كرد وقتيكه تو  "واو"آنرا با  صخدا بلي رسول: گفت  ابي

اند و  نوشته هو باز عامة و خاص. عمر قبول كرد. مشغول فروش گندم بودي
بمن فرمود خدا مرا أمر  صبي بن كعب گفت رسول خدااند كه أ روايت كرده

بي گفت آيا خداي تعالي مرا تو قرائت نمايم و بتو ياد دهم، أ كرده كه قرآن را بر
ابي از . بلي پروردگار جهان تو را ياد نموده: فرمود صنام برده؟ رسول خدا

 . شوق چشمهايش پر از اشك شد
هائي از قرآن به من  سوره صرسول خدا: اند كه عمر گفت روايت كرده بازو

خواند در زمان  و من شنيدم كه هشام بن حكيم سورة فرقان را مي. ختوآم
كند رسول  من گوش دادم ديدم آن طوريكه او قرائت مي. صرسول خدا

داء او را گرفتم و صبر كردم تا نمازش تمام شد، ر. تهبه من نياموخ صخدا
دروغ : گفتم .صچه كس چنين قرائت را بتو آموخته؟ گفت رسول خدا: مگفت
اين سوره را به من آموخته نه اين چنين كه تو  صگوئي، چون رسول خدا مي
يا رسول : من عرض كردم ،رفتيم صخواني، پس با او به خدمت رسول خدا مي

: ضرت فرموداي؟ ح خواند كه بمن نياموخته اي مي اهللا اين سورة فرقان را به لهجه
پس او همانطوريكه من از او شنيده بودم . بخوان: شام فرمودهاو را رها كن و به 
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پس  !خواند اين چنين نازل شده صحيح مي: فرمود صرسول خدا. قرائت كرد
ي كه نقرائت تو نيز صحيح است، قرآ: ازهشام من قرائت كردم، حضرت فرمود

و باز روايت . ن است بخوانيدنازل شده هر طور و هر لهجه كه براي شما آسا
: براي تشويق اصحاب خود به حفظ قرآن فرمود صاند كه رسول خدا كرده

يعني در نمازها هر كس به قرائت قرآن و حفظ آن بهتر وارد . »فلیؤمکم أقرئکم«
: فرمود صو باز روايت مشهور آمده كه رسول خدا. است براي شما امامت كند

 : سورة الحاقّه 12اند كه آية  اصه روايت كردهو نيز عامه و خ. »أبی أقرئکم«

               )۱۲: حاقّه( 

از . كردند شد آنرا از حفظ مي نازل شد در مدح كساني كه چون قرآن نازل مي
قرآن را به  صاين قبيل اخبار متواتر است كه داللت دارد بر اينكه رسول خدا

گماشته كه از حفظ كنند و  داده و همت مي اد ميبزرگ و كوچك اصحاب خود ي
كردند و  را درك مياصحاب او چون عرب فصيح بودند و لطافت معاني قرآن 

كوشيدند و آيات قرآن در مذاق ايشان  ف زيادي به حفظ آن ميلذا با شوق و شغ
اند كه اصحاب رسول  و باز عدة زيادي نوشته. نشين بود بسيار شيرين و دل

 صآمدند نزد رسول خدا گرفتند مكرّر مي  اي را كه فرا مي آيه صخدا
يا رسول اهللا آن : كردند خواندند تا در حافظة ايشان بماند، و عرض مي مي

 صام يا خير؟ تا اينكه رسول خدا طوريكه نازل شده آيا من حفظ كرده
چنان  صاصحاب رسول خدا. نمود بلي، و حفظ ايشان را تقرير مي: فرمود مي

يادي از ايشان  121در زمان خالفت خود در خطبة  ه حضرت عليبودند ك
خورد و آرزوي مالقات ايشان را داشت و  نمود و بر فقدان ايشان تأسف مي

. »أین القوم الذین دعوا إلی اإلسالم فقبلوه و قرؤا القرآن فأحکموه«: فرمود مي
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د و قرآن را اي كه به اسالم دعوت شده و آنرا پذيرفتن كجايند آن عده ؛يعني
 . قرائت نموده و محكم كردند

اند از خارجه بن زيد از پدرخود  بسياري از مورخين و محدثين روايت كرده
وارد مدينه شد در حاليكه من هفده سوره قرائت كرده  صرسول خدا: كه گفت

: آمد و فرمود خواندم، حضرت را خوش صو از حفظ داشتم و بر رسول خدا
زيد . ا ياد بگير زيرا من از يهود بر اين قرآن، ايمن نيستماي زيد نوشتن يهود ر

و اصحاب رسول . من نوشتن يهود را در نصف ماه به خوبي ياد گرفتم: گفت
گرفتند، به ديگران تعليم  را عادت چنين بود كه چون قرآن را ياد مي صداخ

ينه و والد خود و به كسانيكه وقت نزول حاضر نبودند از اهل مدا بهنمودند،  مي
پس يك روز و يا دو روز از نزول  ،كردند مكه و اطراف آن و به همه قرائت مي

هاي خود حفظ  سينه اشخاص بسياري آنرا درشت مگر اينكه گذ اي نمي سوره
كردند و به أمر او  قرائت مي صآمدند نزد حضرت رسول كرده بودند و مي

هم ـ  باشد و علما مي كه يكي از بزرگان "ديآم". كردند خواندند و ختم مي مي
بود بر  صهائي كه در دست اصحاب رسول خدا اند كه قرآن نقل كرده ـ ديگران

آن حضرت عرضه و قرائت شده بود و آخرين قرآنهائي كه بر آن حضرت 
تا اينكه  .خواندند و نماز را طبق قرآن عثمان مي ،عرضه شد قرآن عثمان بود

لماني كه از ثقات اصحاب و نيز از عبيدة س. وفات نمود صرسول خدا
قرآني را كه امروزه مردم : اند كه گفته است روايت كرده اميرالمؤمنين علي

عرضه شد در ساليكه آن  صكنند همان قرآني است كه به رسول خدا قرائت مي
در آخرين : اند از زيد بن ثابت كه گفت و نيز روايت كرده. حضرت وفات نمود

عرضه شد من حضور داشتم و در حضور آن  صايكه قرآن به رسول خدا مرتبه
 صمن براي حضرت رسول خدا: و خود زيد گويد. حضرت استنساخ شد

نوشتم و بر آن حضرت قرائت كردم و مردم طبق همان قرائت، قرائت قرآني 
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و لذا اين زيد مورد اعتماد خلفاء و ساير . كردند تا آنكه حضرت وفات نمود مي
نانچه خواهد آمد، يك مرتبة ديگر به تصويب مردم بود وحتّي براي عثمان چ

و . قرآني نوشت، و چندين قرآن ديگر طبق همان نوشت اميرالمؤمنين علي
زمانيكه مكّه بود جماعتي را به سوي  صاند كه رسول خدا باز روايت كرده

از جمله كساني وجواناني كه . مدينه فرستاد تا به اهل مدينه قرآن بياموزند
عمير و عمار و بالل و ابن ام مكتوم بود، و پس از هجرت فرستاد مصعب بن 

بسوي مدينه چون مكّه را فتح كرد معاذ بن جبل را درمكّه گذاشت براي اينكه 
 صكرد رسول خدا و هر كس به سوي مدينه هجرت مي ،قرآن به مردم ياد دهد

اينكه مختصر . سپرد، كه به او قرآن تعليم دهد او را به يكي از حافظين قرآن مي
در شب  نشهر مدينه مانند دانشگاهي شده بود كه مرد و زن و كوچك و بزرگ آ

و روز به قرائت قرآن و يا تعليم و يا تعلّم و يا كتابت آن مشغول بودند، يكي 
و درس ديگر و حديث ديگر و علم ديگر نبود جز . نوشت گفت ديگري مي مي

و در اين . قرآن بوجود آمدقاري  قرآن تا اينكه صدها و هزارها حافظ قرآن و
بود كه افتخار داشت به  دانشگاه شاگرد مكتبي مانند أميرالمؤمنين علي

دانست چنانچه  وحتّي آن حضرت قرآن را امام خود مي. مكتب قرآنشاگردي 
كار به جائي رسيد كه براي جهاد . خواهد آمد» قرآن از نظرعلي«بنام 

ن سپاه حافظان و قاريان قرآن بودند و شد كه تمام افراد آ سپاهياني تشكيل مي
کتیبه «تر و شجاعتر بود و  سپاهي كه بنام كتيبة القرآء بود از تمام سپاهيان كاري

. بود بر ساير سپاهيان افتخار و مزيت داشت کتیبه القرآءكه پرچم آن  »القراء
اند غزوة بئر معونه است كه غزوة  يكي از غزوات چنانكه تمام مورخين نوشته

بودند و  صكوچكي بود هفتاد نفر از قراء و حافظان قرآت كه اصحاب رسول
 صو لذا رسول خدا .در آن سال قاريان كمتر بودند در آن غزوه شهيد شدند

 نكه غزوة بئر معونه در سال چهارم هجرت بود و در آبسيار متأثّر شد، درحالي 
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ين باشد بايد فهميد سال قاريان و حافظان قرآن كمتر بودند، در اين سال كه چن
اند  سالهاي بعد كه اسالم منتشر شده و مسلمين يك به صد برابر زياد شده

گرمي دارد و حافظة وچگونه بود، خصوصا اهل حجاز كه آنجا هواي خشك 
اهالي آن بسيار خوبست كه بخواندن و يا بشنيدن يك مرتبه اكثراً هر چيز را 

او محفوظ بماند و از كم و زياد  و خدا خواسته بود كه كتاب ،كردند حفظ مي
 .مصون باشد ولذا آن را در ميان مردمي قوي حافظه نازل فرمود

 كساني كه بنام و نشان حافظ قرآن بودند از صحابه -2
قرآن را  صاند يكي از كسانيكه در زمان رسول خدا در كتب فريقين نوشته

صوصاً برده شده كه و ازجمله كسانيكه نام ايشان مخ .حفظ كرده بود ابوبكر بود
حضرت امير علي بن  اند، از مهاجرين اصحاب رسول؛ اشتهتمام قرآن را حفظ د

و طلحه و زبير و سعد بن وقاص و ابن مسعود و حذيفه بن يمان و  ابيطالب
سالم و ابوهريره و عبيداهللا ابن السائب وعبداهللا بن عمر بن خطاب و عبداهللا بن 

و عايشه و حفصه و ام سلمه و مصعب بن عمرو بن عاص و عثمان بن عفان 
 .عمير و عمار و بالل و ابن ام مكتوم

عباده بن : اند از جمله و أما از انصار نيز كساني را به خصوصه نام برده
بي حليمه و مجمع بن جاريه و فضاله بن عبيد و الصامت و معاذ مكني به أ

اند چه  حافظ قرآن بوده و أما كسانيكه نام ايشان ذكر نشده و. مسلمه من مخلد
بسيار بوده و بسياري از افراد كه حافظ قرآن بودند أما نه تمام آن و پس از 

داري و عقبه بن عامر را  تميم: آنرا كامل نمودند از آن جمله صرسول خدا
هاي قرآن را حفظ  اند و هزاران نفر از اصحاب بودند كه بعضي از سوره نوشته

ي كه تمام قرآن را حفظ مله كسانجو از . كردند يداشته و در نمازها قرائت م
اند زني بود بنام ام ورقه بنت عبداهللا بن  مورخين و محدثين از او نام بردهداشته و
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رفته و او را شهيده  مكرر به زيارت او مي صالحارث كه رسول خدا
تو : به او فرمود صرسول خدا. خواندند،  او تمام قرآن را جمع كرده بود مي
حافظ قرآن اند آن قدر  و چنانچه مورخين نوشته. ات ت كن براي خانوادهامام

هاي مجاهدين قرّاء كه در جنگ يمامه  شد از صف زياد شد كه سپاهيان مرتب مي
با مسيلمة كذاب هفتصد نفر قاري قرآن شهيد شد، و عدة زيادي در جنگ 

قرآن بود به طرف هائي كه مركب از قاريان  درپي كتيبه و پي .قادسيه، شهيد شدند
آذربايجان و ايران و شامات و ارمنيه و ساير بالد در حركت بودند و همان قرآن 

 .بود كه ايشان را به اوج عزّت و عظمت و پيروزي دنيا و آخرت رسانيد

 صكتابت قرآن در حضور رسول خدا -3
ابوعبداهللا . نمودند نويسندگاني بود كه كتابت قرآن مي صبراي رسول خدا

تا ص  57ص  "االتقان"و سيوطي در كتاب  "نتاريخ القرآ" 42ي در ص زنجان
نفر بودند كه از طرف  43اند كه نويسندگان وحي  و جمع ديگري نوشته 73

: اند را كه نام برده  از جمله كساني. مأمور به نوشتن قرآن بودند صرسول خدا
ومعاويه بن و عثمان بن عفان و ابوبكر و عمرو ابوسفيان  طالب علي بن أبي

ابان بن سعيد : شدسفيان و سعيد بن عاص و دو فرزن ابي سفيان و يزيد بن ابي
و خالد بن سعيد و زيد بن ثابت و زبير بن عوام و طلحه بن عبيداهللا و سعد بن 

و  أبي وقاص و عامر بن فهيره وعبداهللا بن رواحه وعبداهللا بن سعيدبن أبي السرح
قم و ثابت بن قيس و حنظله بن الرّبيع و شرحبيل أبي بن كعب و عبداهللا بن األر

بن حسنه و عالء الحضرمي و خالد بن وليد و عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه 
و معيقب ابن ابي فاطمه الدوسي و حذيفه بن يمان وحويطب بن عبدالعزيز 

بودند و كتابت  صالعامري، و از جملة آنان كه بيشتر مالزم رسول خدا
البته بعداً . بود طالب يد بن ثابت و ديگري علي بن ابيكردند يكي ز مي
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 ندكاتبان و قاريان و حافظان قرآن در ميان اصحاب و تابعين به قدري زياد شد
كه مساجد اسالمي شب و روز پر بود از متعلّم و معلّم و استاد و شاگرد و 

ن بن خشيم چهارصد شاگرد قاري قرآ نويسنده و گويندة قرآن و مانند ربيع
 .اند داشت چنانكه اكثر مورخين و محدثين نوشته

 دادند به نوشتن قرآن أهميت مي -4
و اصحاب او و همچنين  صشود كه رسول خدا ازتاريخ و روايات معلوم مي

دادند و هر وقت آيه و  العاده مي و فوق تابعين بعدي به نوشتن قرآن اهميت بسيار
ه كه چون دد چنانكه در خبر آمنوشتن شد، فوري مي اي نازل مي يا سوره

فرمود به زيد بن ثابت بگوئيد  صنازل شد، رسول خدا »الیستوی القاعدون«
و  صرسول خدا. بيايد و كاغذ و دوات بياورد، پس به او فرمود بنويس

اصحاب او از اول بعثت در اين كار سعي داشتند چنانكه در اخبار آمده كه عمر 
چون شنيد خواهرش مسلمان شده به  صداول خسبن خطاب در اوائل بعثت ر

ايست و در آن از  اي از خانه صفحه حالت غضب به خانة او وارد شد، ديد گوشه
آيات قرآن سورة حديد نوشته شده، و صفحة ديگري ديد كه در آن سورة طه 

و  يو حتّي كاتبان وح. شود دراين كار جديت داشتند معلوم مي. نوشته شده
هر كس كاغذ داشت در كاغذ و هر كس . كردند افتخار ميقاريان به اين كار 

. نوشت نداشت در كتف گوسفند و يا پوست آهو و يا برگ و يا سنگ صاف مي
 : سورة انعام 7از آية 

                            )۷: أنعام( 

س ايشان بوده، چون قرطاس به معني كاغذ شود كاغذ در دستر معلوم مي
جتعلونه قراطیس تبدوا و «: همان سوره كه فرموده 91است و همچنين از آية 

 .»ختفون کثیراً
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دادند تا آنجا كه آقاي  كتابت و حفظ قرآن اهميت ميه به هر حال آنقدر ب
تعليم زنان مسلمه مهرية خود را  ؛نويسد كه مي "تفسيرالبيان" 169خوئي در ص 

لمين صدر اسالم مواظب بودند كه عو م. دادند و تعلّم سورة قرآن قرار مي
ند، عرضه شده بود بنويس صقرآنهاي خود را مطابق قرآني كه به رسول خدا

كردند  اي تاء مستطيل داشت آنها مواظبت مي پس اگر قرآن عرضه شده در كلمه
. ردند مدور نوشته شود كه مستطيل نوشته شود و اگر تاء مدور بود مواظبت مي

و بعد از واو . گذاشتند و مثالً اگر بعد از واو جمع هر جا الف بود همه الف مي
اصحاب اوليه، الف داشته باشد، آنجا را گذاشتند مگر جائيكه قرآن  مفرد الف نمي

سعي و كوشش در ضبط كميت و  چنان. مواظب بودند كه الف داشته باشد
تعالي وعده  چون حق. در هيچ كتابي چنين مواظبت نشدهكيفيت آن داشتند كه 

او خواست كه چنين مواظبتي از : ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿فرموده 
قرآن بعمل آيد، ناگفته نماند چه بسيار عوام و نفهمند بعضي از گويندگان 

د، زيرا كاغذ و مركّب است و قرآن گويند اين قرآنها اهميت ندار مذهبي كه مي
اند كه خود رسول  اينان ندانسته. ود امام استخحقيقي خود رسول و يا 

تابع همين قرآنهاي كاغذي بود كه روي كاغذ نوشته بودند، خدا به او  صخدا
 : فرمود
 أَج يعضا ال نالةَ إِنوا الصأَقَامابِ وتكُونَ بِالْكسمي ينالَّذونيحلصالْم ر  

 )170: ألعرافا(
. مصداق يؤمنون بالكتاب باشد و خود رسول بايد به همين قرآن ايمان آورد تا

همين . ها كه روي كاغذها نوشته شده و كتاب إلهي عبارتست از همين قرآن
گويد كاغذ و مركّب است برود در  كند و مي گوينده كه توهين به قرآن مي

ان و بگويد اين كتاب قانون را دور بيندازيد، زيرا كاغذ دادگستري حضور دادست
فهمانند كه هر  و مركّب است او را زنجيري و زنداني خواهند كرد، و به او مي
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حال ببينيد چه قدر . قانوني در كاغذ و صفحات كتابست، نه در جاي ديگر
گويد در  كه مدعي دوستي اوست و مي نادانست آن گويندة دشمن علي

اهللا اين نعوذ ب: فرمود ها را سرنيزه كرد، علي عاويه قرآنمين چون جنگ صفّ
دهند، در  دروغ به اين بزرگي را به آن امام نسبت مي !ها كاغذ ومركب است قرآن

 البالغه موجود است كه آن امام اند حتّي در نهج حاليكه تمام مورخين نوشته
و تمام . ئيم و اجابت كنيمفرمود ما سزاوارتريم كه بدعوت به قرآن لبيك بگو

اند كه هركس به همين قرآنهاي معمول در كاغذ و مركب  فرموده فقها و أئمه
توهين كند، كافر و مرتد است و در هيچ تاريخي ذكر نشده كه آن حضرت چنين 

و ما از اين  »حنن أحق مبتابعة القرآن«: توهين كرده باشد، بلكه حضرت فرمود
ولي مدعيان دوستي او  ،گويد چنين مي علي. ستيمدعوت به قرآن سرپيچ ني

و ما آن حضرت را از اين . اند ها باو بسته كه دشمن اسالم و قرآنند چنان نسبت
 .»قرآن از نظر علي« در ذيل عنوان .ها پاك خواهيم كرد تهمت

 عرضه كردند صنويسندگاني كه قرآن خود را به رسول خدا -5
و  "القراءات"از آن جمله ابوعبيده در كتاب  بسياري از مورخين و محدثين

جديد  "بحار" 92ج ، 77صو مجلسي در  "تاريخ القرآن"ابوعبداهللا زنجاني در 
خود و بخاري در  "فهرست"و محمد بن اسحق در  "اتقان"و سيوطي در كتاب 
بعضي از اصحاب او قرآن را  صاند كه در زمان رسول خدا صحيح خود نوشته
داشتند، از آن جمله علي بن  كرده و به آن حضرت عرضه ميدر حضور او جمع 

د بن النعمان و ابوالدرداء و معاذ بن جبل و ابوزيد يو سعد بن عب ابيطالب
 .ويه و زيد بن ثابتاثابت بن زيد و أبي بن كعب و عبيد بن مع

بخاري در يك جا روايت كرده از قتاده كه گفت سؤال كردم از انس بن مالك 
كه در زمان پيغمبر چه كسي جمع كرد قرآن را؟ او چهار  صخدا خادم رسول
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 -3معاذ بن جبل،  -2ابي بن كعب،  -1: نفر را نام برد كه همه از انصار بودند
كنندگان  و در جاي ديگر نقل كرده كه يكي از جمع. زيد ابو -4زيد بن ثابت، 

يوطي روايت س "اتقان"ابوالدرداء بود و در كتاب  صزمان رسول خدا قرآن در
معاذ و عبادة بن : اي بودند و پنج نفر را نام برده كرده كه جامعين قرآن عده

و جاي ديگر يكي از . ايوب انصاري الصامت و أبي بن كعب و ابوالدرداء و ابو
داري  عثمان شمرده و ديگر تميم صكنندگان قرآن را در زمان رسول خدا جمع

اند و اضافه بر كسانيكه  ي شش نفر را نام بردهداود و شعب بيهقي و ابي. را نام برده
و خوارزمي در كتاب مناقب خود روايت . ذكر شد مجمع بن جاريه را شمرده

علي بن : قرآن را جمع كردند صرسول خدا نكرده و دو نفر را نام برده كه زما
 .و أبي بن كعب ابيطالب

اي در زمان  هعد  شود كه به هر حال از مجموع اخبار و روايات مسلم مي
و  صكنندة قرآن بودند در حضور رسول خدا نويسنده و جمع صرسول خدا

بتوسط رونويس بتدريج زياد شد  ها و همان قرآن. حضور هزاران نفر اصحاب او
ه تابعين، يك قرآن چو  صكه در خانة هر يك از مسلمين چه اصحاب رسول

بن خثيم چهار صد نفر  يا بيشتر موجود بوده، تا بجائيكه يك نفري مانند ربيع
مأمور سرحد  شاگرد قاري قرآن داشت، و او بود كه از طرف حضرت أمير

د كه وهاي قرآن در عصر صحابه و تابعين زياد شده ب و آن قدر نسخه. قزوين شد
ها رو به ازدياد بود، و  در دسترس تمام مسلمين بود و بهمين صورت نسخه

زندان خود رسانيدند و نشر شده و تمام مسلمين از پدران خويش گرفتند و به فر
اند، از زمان ما  سابقين و الحقين راويان و ناقالن و كاتبان اين قرآن بوده  مسلمين

بتواتر رسيده، و هيچ كتابي اين چنين تواتري بخود  صتا زمان رسول خدا
را بدانند و متوجه باشند كه قرآن  متأسفانه مسلمين كه بايد تواتر قرآن. نديده

خبري  د دين و مدرك رسالت پيغمبر و سند شريعت ايشان است، در عين بيسن
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اند اين قرآن نوشتة  خيال كرده ايشان اند تا جائيكه بعضي از مانده و متوجه نشده
باشد، غافل از آنكه عثمان مردم رابه  يكي از اصحاب و راوي آن عثمان مي

ل مشهور بود و به ي كه بين اصحاب رسونقرائت واحد دعوت كرد، آن هم قرآ
با  صقبول اصحاب رسول عرضه شده بود، و اين عمل مورد صرسول خدا

بود نه اينكه عثمان قرآن خود را كه مدون كرده بزور  بتأييد علي بن ابيطا
در  صس از رسول خداپخير چنين نبوده، چون  !بر سايرين تحميل كرده باشد

و  "مالك يومِ الدينِ"د مثال يكي كيفيت قرائت بسياري از كلمات قرآن اختالف بو
 "هرنیطّ" يگريدبتخفف و " يطْهرنَ"واند يكي خ مي "ملک یوم الدین"ديگري 
خليفة سوم كه آنروز زمامدار مسلمين بود اصحاب . نمود طاء قرائت ميبتشديد 

 : شود اي رفع اختالف چنانكه ذيال بيان ميرراخواست ب صرسول خدا

 اكثريت قرائت مشهور را انتخاب كردعثمان به رأي  -6
 "تاريخ القرآن"و ابوعبداهللا زنجاني در  171ص  "البيان"آقاي خوئي در كتاب 

و بخاري  "الفهرست"و صاحب كتاب فهرست در  "اتقان"و سيوطي در  65ص 
اختالف  صاند كه پس از رسول خدا در صحيح خود و هم ديگران نوشته

آن هم در صدر اسالم زياد موجب تشتت و قرائت در بعضي از كلمات قرآن 
نفاق بود تا زمان عثمان اين اختالف شدت پيدا كرد، بعضي از مسلمين 

انديش به فكر رفع اختالف افتادند، كار به جائي رسيد كه معلّمين قرآن با  مآل
شاگردان خود به نزاع و مشاجره پرداختند و قرّاء و حافظان قرآن در شام و يمن 

كنده شدند و بواسطة مجاورت عرب با عجم راذربايجان و ارمنستان پو عراق و آ
ر يك نفر شد به طوريكه باعث تأث زيادتر ميو اختالط لغات، اين اختالف 

در اين هنگام حذيفه بن يمان كه يكي از بزرگان . شد مسلمان فهميده مي
بود از استمرار اين اختالف احساس خطر كرد و او با  صاصحاب رسول خدا
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هل شام در فتح ارمنيه و آذربايجان شركت كرده بود و اختالف و جدال قراء را ا
ديده بود، چون وارد بر عثمان شد عاقبت سوء اختالف قراء را اعالم و اظهار 
وحشت كرد، و فرياد زد اي خليفة رسول، أمت اسالمي را درياب، پيش از آنكه 

لذا عثمان فرستاد نزد . كنندمانند يهود ونصاري در كتاب آسماني خود اختالف 
حفصه و قرآنيكه نزد او بود خواست، سپس دوازده نفر از مهاجر و انصار را كه 

زيد بن ثابت و عبداهللا : اكثرشان جوان و با سواد بودند خواست از آن جمله بود
و پس از آن أمر كرد كه  .بن زبير و سعيد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث

فق يكديگر استنساخ كنند و دستور داد اگر در كيفيت قرآن را چند نسخة موا
نوشتن يك كلمه اختالف كرديد آن طوريكه در زبان قريش معمول است 

كرد و  بنويسيد زيرا قرآن به زبان ايشان نازل شده، و خود عثمان نيز نظارت مي
شود نظارت  را نيز خواست وگفت آنچه نوشته مي صساير اصحاب رسول خدا

رائتي كه محلّ اتّفاق و مشهور بين اصحاب و محقّق باشد كه همان كنيد و آن ق
 تا اينكه چهار نسخة قرآن موافق يكديگر در. باشد درج كنيد مي "ما أنزل اهللا"

 صحضور اصحاب رسول عرضه داشتند، و طبق همان قرائتي كه به رسول خدا
و يكي به و سپس يك نسخه ببصره و يكي به كوفه . عرضه شده بود تهيه كردند

را در مدينه گذاشتند و مقرّر شد كه هر كس در هر شهري شام فرستادند و يكي 
كند، بايد مطابق همان نسخ باشد كه ديگر اختالفي بين  قرائت و استنساخ مي

ايكه به شام فرستادند  نويسد نسخه زنجاني مي "تاريخ القرآن"در . مسلمين نباشد
بود و بعداً به لنينكراد و سپس به  تا قرن هشتم هجري در مسجد دمشق باقي

 .جاي ديگر نقل شد

 انجام داد عثمان كار واجبي را به تأييد علي -7
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مسطور شده و ابن طاوس در كتاب  68زنجاني ص  "القرآن تاريخ"چنانكه در 
و شهرستاني در مقدمة تفسيرخود  "االتقان"و سيوطي در  "سعدالسعود"

ها  و به تأييد او و به اشارة او قرآن نين عليبراي اميرالمؤمعثمان : اند نوشته
اند  كتب مذكوره روايت كرده. اي مانند يكديگر نمود هاي متّحده را جمع و نسخه

در خطابه و خطبة خود  از سويد بن علقمه كه گفت شنيدم علي بن ابيطالب
املصاحف  اقأیها الناس أهللا أهللا إیاکم و الغلو فی أمر عثمان وقولکم حر «: فرمود مي

فواهللا ماحرمن أصحاب رسول اهللا قها إال من مال، ما تقولون فی هذه : مجعنا و قال
یلقی الرجل الرجل فیقول قرائتی خیر من قرائتک و : القرائة التی اختلف الناس فیها

ف واحد أرید أن أمجع الناس علی مصح: ؟ قالما الرأي: فقلنا .إيل الکفر رجهذا َی
فأرسل إلی  .ما رأیت عمنِ: فقلنا. اختالفا لفتم الیوم کان من بعدکم أشدنکم إن اختفإ

ا و یملی اآلخر، فلم یکتب أحدکم: زید بن ثابت و سعید بن العاص و قال
و قال » التابوت«حرف واحد فی سورة البقرة فقال أحدمها  يفإال  یختلفا فی شيء

يعني فرمود اي مردم . »ب الوحیو اختار قرائة زیدبن ثابت ألنه کت» التابوة«اآلخر 
 روي در امر عثمان و بدگوئي به ادهخدا را مالحظه كنيد و از خدا بترسيد و از زي

او خودداري كنيد و از گفتن سوزانندة مصاحف به او خودداري نمائيد، زيرا به 
از اشارة گروهي از اصحاب رسول  پس قسم عثمان اين كار را نكرد مگر خدا
اين قرائت كه مردم  گوئيد در را جمع كرد و بما گفت چه ميعثمان ما . صخدا

گويد قرائت من  كند و مي اند، اين مرد آن مرد را مالقات مي در آن اختالف كرده
شود؟ پس ما گفتيم رأي خود  بهتر از قرائت تو است و اين كار منجر به كفر مي

ف واحد و خواهم مردم را جمع كنم و متّحد نمايم بر مصح گفت مي. را بگو
اختالف كنيد، پس از ) كه صدر اسالم است(قرائت واحد، زيرا گر شما امروز 

شما اختالف شديدتر خواهد شد؟ ما گفتيم اين رأي خوبي است، همين كار را 
پس عثمان فرستاد و زيد بن ثابت و سعيد بن عاص را حاضر كرد و گفت . بكن
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فر اختالفي نكردند در پس اين دو ن. يكي از شما بنويسد و ديگري بخواند
باشد، پس يكي از  مي 248كتابت قرآن مگر در يك حرف كه در سورة بقره آية 

رائت قو . بتاء مستدير» تابوه«بتاء مستطيل و ديگري گفت » تابوت«ايشان گفت 
و بتاء ( صزيد بن ثابت انتخاب شد زيرا كاتب وحي بود نزد رسول خدا

 ).مستطيل نوشته شد
د قرآني كه فعالً در دسترس هشتصد ميليون مسلمين است بنابر آنچه ذكر ش

و اصحاب او است و قرآني است كه به نظارت  صهمان قرآن رسول خدا
او تهيه شده و آن حضرت در خطب  و تصويب و تأييد اميرالمؤمنين علي

البالغه همين قرآن معمول را حجت بر خلق و امام همه دانسته و أمر بانتفاع  نهج
و اگر كم و يا زياده شده بود بر آن . از آن نموده، چنانكه خواهد آمد و اتّباع

حضرت واجب بود در زمان خالفت خود آنرا تصحيح و يا الاقلّ گوشزد كند 
تر و موجب حفظ سند شريعت و ميزان حقّ و  زيرا اين كار از هر كاري واجب

در  تش، بلكهاضافه بر اينكه آن حضرت اشكالي نكرده در زمان خالف. باطل بود
حضور مستمعين خود همين قرآن را واجب االتّباع و كافي دانسته و فرموده در 

چنانچه كلمات او در فصل دهم خواهد  ،اختالفات ديني بايد به آن رجوع كنند
بنابراين براي احدي از مسلمين عذري پذيرفته نخواهد بود در ترك تمسك . آمد

متواتره موجود مانده بدون نقص و و اين حجت باقيه و معجزة . به قرآن
 . تحريف

دادن جمع قرآن را  نسبت .نويسد مي "البيان"كتاب  170آقاي خوئي در ص 
و اجماع  صبه خلفاء امر موهومي است كه مخالف كتاب خدا و سنت رسول

كنندة قرآن ابوبكر بوده در أيام  باشد،  اگر بگوئيم جمع  أمت و مخالف عقل مي
ده كه ابوبكر همان قرآن مشهور بين اصحاب را براي خود خالفتش، چنين بو

وشكي نيست كه عثمان نيز قرآن را جمع و . دهرونويسي كرده و تدوين نمو
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مدون نموده زمان خالفتش، أما نه بمعناي اينكه آيات و سور آنرا بسليقة خود 
ت جمع كرده باشد، خير، بلكه باين معني كه مسلمين را جمع نموده بر يك قرائ

مشهور متواتر بين اصحاب و از تشتّت و تفرقة در قرائت جلوگيري كرده، 
و گفتار آقاي خوئي را جمعي از . ومسلمين را از اختالفات در قرائت بازداشته

 .اند بزرگان ديگر نيز نوشته
مشهور بين مردم اين است كه قرآن را عثمان جمع : حارث محاسبي گفته

اصلي و مدركي ندارد فقط عثمان مردم هرت نموده، ولي چنين نيست، و اين ش
. را بر قرائت به طريق واحد وادار كرد و آنهم باشاره و اختيار مهاجرين و انصار

نويسد عثمان مردم را وادار كرد به قرائت واحده همان قرائتي كه  آقاي خوئي مي
گرفته بودند و اين كار عثمان كار  صمتعارف بين مسلمين بود و از رسول خدا

أما انتقادي كه بر . وبي بود و خدمتي بود كه احدي از مسلمين بر او انتقاد نكردخ
المال  او داشتند اين بود كه چرا واليات را به بستگان و فاميل خود سپرده و بيت

و چرا بعضي از قرآنهاي مخالف قرائت مشهور را از بين . كنند را حيف و ميل مي
ن معمولي طبق رآني برخالف قرآاگر ق: نويسد مي 173و در ص . برداشت

شود كه آن قرآن كمتر  بوده، دليل بر اين نمي روايات آحاد نزد اميرالمؤمنين
از تأويل و مورد نزول  و يا زيادتر از اين قرآن معمولي بوده، بلكه در آن چيزي

و يا شرح مراد بوده، و ممكن است در مورد نزول نام بعضي از منافقين بوده كه 
باضافه . آنرا از جامعه بركنار داشته ا مصحلت ندانسته، ولذا عليانتشار آنر

منافات داشت با اينكه اسماء منافقين را  او و حسن اخالق صروش رسول خدا
و سنت خدا نيز بر اين جاري نشده كه . در كتاب خدا يعني در ذيل آن ذكر كند

ه يكديگر فحش و لمين را وادار كند كه بسمش كند و اسرار و نفاق بندگان را فا
 عليسب و لعن كنند و بجان هم بيفتند، پس اگر اسماء منافقين در قرآن 
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بوده در متن آن قرآن نبوده بلكه بعنوان توضيح بوده، و دانستن آن هم بر كسي 
 .الزم نبوده است

 صدالئل ديگر بر جمع قرآن زير نظر حضرت رسول -8
قرآن جمع و  صرسول خدا شود كه در زمان از تواريخ و روايات مسلم مي

مدون شده بشكل كتابي، اضافه بر دالئلي كه ذكر شد دالئل ديگري نيز در اينجا 
 : باشد مي

اند كه  روايت كرده صخبر متواتريكه فرق مسلمين از رسول خدا: دليل اول

. »کتاب اهللا و سنتی« و يا »إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی«: فرمود

الثقل "گذارم يكي كتاب خدا و هو  يز گران را در ميان شما مييعني من دو چ
كتابي داشته و موجود بوده  صكه آن بزرگتر است، بنابراين رسول خدا "االکرب

شود كه قرآن به شكل  كه در دسترس و ميان أمت گذاشته، و چنين استفاده مي
و سنگها و پوستها ها  اي در احجار و برگ كتابي بوده مدون، نه اينكه آيات متفرقه

و ديگر اينكه متعدد بوده، كه در دسترس همه باشد و إال اگر يك قرآن . باشد
باشد، آنهم تحت نظر وصي خود در ميان صندوقي مقفل بگذارد صدق تارك 

 .كند فيكم نمي
آيات خود قرآن كه مكرر اطالق كتاب بر قرآن شده و اگر بشكل : دليل دوم

سورة آل  119بر او صحيح نبود، مثالً در آية ب كتاب مدون نبود اطالق كتا
 : عمران فرموده

           )۱۱۹: آل عمران( 

كه اين صريح است تمام قرآن مجموع و مدون بوده بشكل كتابي كه خدا 
 : فرموده 2و در سورة بقره آية  .ايمان به تمام آنرا خواسته

             )۲: بقره( 
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 : آل عمران فرموده 7و در آية 

                       

                                                            )۷: آل عمران( 

است كه نازل كرده بر تو اين كتاب را كه قسمتي از  خدا خدائي آن«
واصل كتابست، و قسمت ديگر  بالكتا ن امآآن آيات محكماتست و 

 .»از آن متشابهاتست
شود كه كتاب مدون مجموعي باشد داراي  و چنين سخني در جائي گفت مي

مانند و . دو قسمت، سپس بگويد قسمتي از آن چنين و قسمت ديگر چنانست
 : فرموده 89آنكه در سورة نحل آية 

                 )۸۹: حنل( 

باشد، و  شود كه در آن بيان هر چيزي مي كه به كتاب مدون معيني گفته مي
 : فرموده 3مانند آنكه در سورة آل عمران آية 

    *        

 )۳: آل عمران( 
و انجيل كتاب مدوني نبوده  توراتتوان گفت مقصود از  چنانچه نمي

توان گفت  مدون شده همينطور نمي بلكه پس از موسي و عيسي
نبوده بلكه پس از فوت او مدون شده، اگر  صكتابي مدون نزد محمد

كتابي مدون در زمان خودشان  ضرت موسي و حضرت عيسيبح

 نازل نبوده           ذكر شده  53كه در سورة بقره آية

توان گفت در زمان  پس همانطور كه نمي. نعوذ باهللا غلط است
طور نسبت  كتابي نبوده و پس از فوت او كتابي شده، همين موسي
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و اينكه خدا در سورة انعام آية . نين سخني گفتتوان چ به قرآن نمي
 : فرموده 38

              )۳۸: انعام( 

باشد كه بدست رسول  كه الف و الم الكتاب اشاره به همان كتاب مدوني مي
بوده و همه چيز در آن ذكر شده، و اگر چنين نبود مردم سؤال  صخدا
 : و همچنين آيات ديگريكه فرموده آن كتاب؟كو : كردند مي
وهبِعفَات كاربم اهلْنزأَن ابتذَا كهو...   )۱۵۵من اآلية: األنعام( 

 : و فرموده اهللا
  َانيزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكزي أَنالَّذ اللَّه )17: الشورى(  
 )۱۰۵من اآلية: النساء( ...تاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِإِنا أَنزلْنا إِلَيك الْك :و

 : فرموده 37و در سورة يونس آية 

                       

              )۳۷: یونس( 

اين اطالقات و موارد مقصود مجموعة مدوني بوده به شكل  تمامكه در 
و . شود و إلّا چند آية متفرّقه ميزان صحت و سقم تمام مطالب ديني نمي ،كتاب

آمده،  نبوده و بعداً بوجود صاگر كسي بگويد چنين كتابي در زمان رسول خدا
ثمان مدون شده، و يا بدست ع يعني پس از وفات آن حضرت بدست علي

. توان مسلمان ناميد تمام اين آيات قرآن را تكذيب كرده و چنين كسي را نمي
آري تفرقه و نفاق ريشة اسالم را متزلزل كرده و آبرو و حيثيت مسلمين و كتاب 
إلهي آنان را برده و خودشان بدست خود احاديث ضد قرآني جعل كردند و 

 : قرآن بزنند، اگرچه خدا فرمودهاند كه لطمه باعتبار  گويا خواسته
 نُورِه متم اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفيونَ لرِيدي...  )۸من اآلية: الصف(  
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مالحظه كنيد دو فرقة شيعه و سنّي آمدند هر يك براي اعتبار خود و كوبيدن 
ر شد و اصل مدرك طرف اخباري جعل كردند ضد تمام آن آياتي كه فوقاً ذك

يكي خبري جعل كرد كه . ن را تضعيف كردندآاسالم و سند شريعت خود قر
خانه نشست و قرآن را جمع كرد و بشكل  ، عليصپس از رسول خدا

 دركتاب نموده، و قرآني را كه خدا براي هدايت جهانيان نازل فرموده نزد خود 
خفي كرد و م صندوقي مقفل گذاشت و آنرا نزد وصي خود امام حسن

راوي اين خبر به خدا و اسالم : بايد گفت. مسلمين را از فيض قرآن محروم كرد
در زمان خالفت خود در باالي منبر همين  و قرآن عقيده نداشته زيرا علي

البالغه وساير خطب  نهج 133قرآن معمولي را حجت و امام دانسته و در خطبة 
 قرآن مخفي نام نبرده به اضافه حقخود مردم را به آن ترغيب كرده، و خود از 

ن بسوي شما و براي شما نازل شده آاي مسلمين قر : تعالي مكرر در قرآن فرموده
 : سورة نساء 174مانند آية 

              

 : فرموده 136و در سورة بقره آية 

                 

 : فرموده 185و در آية 

                 )۱۸۵: بقره( 

 : فرموده 41و در سورة زمر آية 

               

 صبايد گفت نعوذ باهللا تمام اين آيات دروغ است، زيرا زمان رسول خدا
هم كتابي در صندوقي مقفّل شده و مردم  صكتابي نبوده، و پس از رسول خدا

 . پس از مدتي آمده چنين و چنان كرده كتاب بودند تا علي مسلمين همه بي
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براي ايشان آمدند  و جعل فضيلت بردن خلفاء از آن طرف سنّيان براي باالو 
ابوبكر بود و او  صكنندة قرآن پس از رسول خدا كه جمع اخباري جعل كردند

كتابي نجات داد، و  مسلمين نمود و آنان را از بيبود كه چنين خدمتي به جامعة 
در بعضي از اخبار ديگرشان جامع قرآن خليفة دوم عمر بود و در بعضي از 

 "البيان"قاي خوئي و هم سيوطي در كتاب آ اخبار ديگر جامع قرآن عثمان بوده،
گويد اين اخبار؛ اخبار  اند، ولي آقاي خوئي مي اين اخبار را ذكر كرده "االتقان"و 

بوده و اينان اعتبار است و گويا دست دشمن اسالم در كار  آحاد و تماماً بي
دادن  گويد نسبت مي "البيان"كتاب  171آقاي خوئي در ص . اند متوجه نشده

خدا و  بع قرآن به هر يك از خلفا امر موهومي است كه مخالف است با كتاجم
 .و عقل و اجماع مسلمين صسنت رسول

نشيني قرآن محرّك آن بوده كه  فصاحت و بالغت و شيريني و دل: دليل سوم
آنرا جمع كنند، عربي كه اشعار و خطب فصيح جاهليت را  صاصحاب رسول

رآني را كه هر فصيح و بليغي را عاجز كرده كرده، چگونه ممكن است ق جمع مي
بود جمع نكند، و حال آنكه تمام عرب دلباختة آن بودند، مؤمن عرب براي 

 .ايمانش و كافر عرب براي معارضه و آوردن مثل آياتش
و ميل و رغبت او به قرآن،  صزعامت و سلطنت رسول خدا: دليل چهارم

متمايل شد، تمام ملّتش به آن  اگر سلطان قومي به چيزي. و حفظ و نوشتن آن
كنند، خصوصاً سلطنتي كه عنوان ديني نيز داشته باشد، در اين  رغبت پيدا مي

دنيا و دين به قرآن راغب بودند و حافظ قرآن مانند  صورت مردم براي طلب
و اگر نباشد  .اشت كه براي هر كس مورد رغبت استاستاد دانشگاه مقامي د

 .، كافي خواهد بودصقرآن در زمان رسول خدامگر همين علل براي تدوين 
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هائيكه براي قرآن ذكر شده، رسول  اجرها و ثوابها و بهره: دليل پنجم
براي قرائت و حفظ و جمع و كتابت آن چقدر بيانات دارد، شيخ  صخدا

یا سلمان «: كه فرمود صروايت كرده از رسول خدا "جامع االخبار"صدوق در 
فضل «: و نيز فرمود. »القرآن أحب إلی اهللا تعالی من قرأةلعلم بعد تعلیم ا لیس شيء

القرآن أفضل کل شی دون «: و فرمود. »القرآن علی سائر الکالم کفضل اهللا علی خلقه
فقد  عطي شیئا أفضل مما أعطيمن أعطاه اهللا القرآن فرآی أن أحدا أُ«: و فرمود. »اهللا
قرآن و استظهروه فإن اهللا تعالی الإقرؤا ال«: و فرمود .»م صغیرار عظیما و عظَّصغ 
گاه خود قرار دهيد  قرائت قرآن كنيد و آنرا تكيه: يعني. »قلبا وعی القرآن بذَّعُی

روز قيامت : و فرمود .كند دليرا كه ظرف قرآن باشد زيرا خدايتعالي عذاب نمي
زيرا . از آيات قرآن بخوان و باال برو: يعني »إقرء و ارقأ«بقاري قرآن گفته شود 

اي عنايت  آيات قرآن است كه بهر آيه درجهدرجات بهشت به مقدار شمارة 
البالغه نقل خواهيم  از آن را از نهجشود، و هزاران حديث ديگر كه مقداري  مي

 165آقاي خوئي در ص . كرد و لذا حفظ و جمع قرآن مورد رغبت جوانان بود
مر كه گفت جمع كردم بسند صحيح نقل كرده از عبداهللا بن ع "البيان"كتاب 

قرآن را : رسيد، فرمود صخواندم، خبر من به رسول خدا قرآن را و هر شب مي
ن و قرائت آجمع قر صو براي اصحاب رسول خدا .ماهي يك مرتبه ختم كن

آنقدر صداي : ها بود، چنانكه كليب اسدي گويد آن يكي از بزرگترين عبادت
: فرمود مي ا بلند بود كه عليزمزمه و ضجه قاريان قرآن در مسجد رسول خد

چون كثرت  صو رسول خدا !خوشا به حال اين قوم ؛يعني »طوبی هلوالء«
صداهاي خود را كوتاه كنيد تا  ؛ضجه قاريان را بتالوت قرآن ديد، أمر نمود كه

 .يكديگر را به غلط نيفكنيد
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از اجماع أمت بر اينكه قرآن متواتر است و اگر بگوئيم قرآن پس : دليل ششم
جمع و مدون شده بدست دو نفر، برخالف اجماع سخن  صرسول خدا

پس چنانكه ذكر شد عدة زيادي در حضور رسول . ايم و اين باطل است گفته
و در محضر صدها نفر از اصحاب او اين قرآن را جمع و مدون و نشر  صخدا

ه و خلفاي پس از او هر كس قرآن را نوشت صاند، و در زمان رسول خدا نموده
و خانواده و  بنظارت و تأييد ساير اصحاب بوده و خصوصاً اميرالمؤمنين

قاريان  اند و اكثر اصحاب حضرت امير اصحاب او نيز در آن نظارت داشته
 17از كم و زياد مصون مانده است، چنانچه در فصل اند و لذا قرآن  قرآن بوده

 .بيان خواهد شد

 صترتيب قرآن فعلي زيرنظر رسول خدا -9
چنانكه از فصول گذشته ظاهر شد تدوين و تنظيم اين قرآن فعلي زير نظر 

انجام شده و از فريقين بكثرت روايات نقل شده كه هر آيه و  صرسول خدا
آنرا در كجاي : فرمود ان وحي ميببكات صشد، رسول خدا اي نازل مي سوره

ن سوره قرار قرآن و آيه را در كدام سوره قرار دهيد، و فالن سوره را پس از فال
البيان طبرسي و ساير كتب وارد شده كه  مانند حديثي كه در مقدمة مجمعدهيد، 

هاي طوالني كه اول قرآن است بمن  سوره توراتبجاي : فرمود صرسول خدا
باشد  هائيكه داراي صد آيه مي هاي مئين يعني سوره عطا شده و بجاي زبور سوره

هاي مفصل، برتري يافتم بر  سوره كه در وسط قرآن است بمن عطا شده، و با
هاي  باشد تا سورة يونس، و سوره هاي طوالني از بقره مي ساير أنبياء، سوره

هاي كوچك است، و اگر بنا بود ترتيب و تنظيم قرآن بنظر مردم  مفصل، سوره
آمد،  هاي مختلف التّرتيب باختالف ذوق ها بوجود مي واگذار شود، هزاران قرآن

از خود قرآن استفاده . شود بنظر مردم نبوده امده، پس معلوم ميو حال آنكه ني
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هاي قرآن معين و مرتّب بوده، و لذا با  سوره صشود كه زمان رسول خدا مي
فَأْتوا «: توانيد يك سوره مانند آن بياوريد و فرموده كفار مبارزه كرده كه اگر مي

هثْلم نم ةورو در سورة نور فرموده »بِس :»اساهلْنزةٌ أَنشود سوره  معلوم مي »ور
سوره بودن را نيز خدا تعيين فرموده، و نيز روايتي نقل شده در مقدمة اول تفسير 

سورة آل عمران از رسول  7در تفسير آية  "نورالثّقلين"و تفسير  "صافي"
مجیع سور القرآن مآة و أربع عشرة سورة و مجیع آیات  «: فرمود كه مي صخدا

  .» رآن ستة آالف آیة  مأة آیة و ست و ثالثون آیةالق
كند كه قرآن معمولي زمان ما، همان قرآن زمان رسول  اين روايت روشن مي

تنظيم نموده و در زير نظر آن حضرت  صاست كه خود رسول صخدا
 6336و آياتش چنانكه فرموده  114هاي آن  ترتيب و تدوين يافته و مقدار سوره

اين است  صها در زمان رسول خدا يل ديگر بر تنظيم سورهدل. عدد بوده است
دانستند  اكثر اصحاب مي »شیبتنی سورة هود«: فرمود مي صكه چون رسول خدا

فرمود در شب قدر سورة روم  و چون مي .سورة هود كدام و كجاي قرآن است
دانستند اين  وعنكبوت بخوانيد و يا سورة دخان قرائت كنيد اهل مدينه مي

پرسيدند يا رسول اهللا سورة روم يعني  ا كدام و كجاي قرآن است، و نميه سوره
 .چه

 †ئمه و أ نظر علي از قرآن -10
و  صرسول خداچون در فصول گذشته ثابت شد كه قرآن زمان ما همان قرآن 

البالغه و ساير  باشد كه بتواتر بما رسيده، اكنون مداركي از نهج اصحابش مي
آورييم تا براي پيروان ايشان عذري نماند و از  مي) معليهم السال(سخنان أئمه 

 حضرت أمير. توجه به قرآن و تعليم و تعلّم و عمل به آن كوتاهي نكنند
لمات خود همين قرآن بين أمت را امام و حجت براي همه دانسته صريحاً در ك
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ت ف فیکم ما خلفو خلَّ «: فرموده 1و مردم را أمر باتباع آن نموده، در خطبة 
علم قائم، کتاب ربکم  ال بغیر طریق واضح و المممها إذ مل یترکوهم هاألنبیاء فی أ

يعني چون خدايتعالي رسول خدا را از دنيا برد، . »مبینا حالله و حرامه: فیکم
گذاشت در ميان شما آنچه پيغمبران در ميان أمم خود گذاشتند زيرا أنبيا أمم 

بدون راه روشن و نشانة برپا، گذاشت ميان خود را مهمل و بالتكليف نگذاشتند 
. شما كتاب پروردگارتان را در حاليكه حالل و حرام آن روشن و بيان شده بود

قرآن را در دسترس أمت خود  صشود كه رسول خدا از اين خطبه معلوم مي
 .گذارده و رفته نه اينكه فقط بوصي خود سپرده باشد

شهور و العلم املأثور و الکتاب املسطور و أرسله بالدین امل «: فرموده 2در خطبة 
النور الساطع و الضیاء الالمع و األمر الصادع ازاحة للشبهات و احتجاجاً بالبینات و 

را بدين مشهور و نشانة مأثور  وديعني خدا فرستاده رسول خ .»حتذیرا باآلیات
و كتاب نوشته شده و نور درخشان و روشني نورافشان و امر آشكار براي 

يات آآوردن به آيات روشن و حذردادن بواسطة  برطرف كردن شبهات و حجت
 ).يعني قرآن كه كتابي بود در زمان رسول نوشته شده(

 & ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء*: واهللا سبحانه یقول «: فرموده 18در خطبة 
اختالف فیه  ق بعضه بعضا و أنه الوفیه تبیان کل شی و ذکر أن الکتاب یصد

، و إن &أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً*: فقال
تکشف  تنقضی غرائبه و ال تفنی عجائبه و ال القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق ال

ا فروگذار نكرديم در اين قرآن فرمايد م يعني خداي سبحائنه مي. »الظلمات إال به
بعضي از چيزي را و در اين كتاب بيان هر چيزيست و ذكر نمود كه اين كتاب 

كند و اختالفي در آن نيست، پس خدا سبحانه  آن بعض ديگر را تصديق مي
كردند و به  فرمود و اگر قرآن از نزد غيرخدا بود در آن اختالف بسياري پيدا مي
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رود و  عجائب آن از بين نمي. و باطنش عميق است تحقيق قرآن ظاهرش زيبا
 .شود شود تاريكيها جز با آن برطرف نمي مطالب بلند آن تمام نمي

، يعني اين قرآن »و کفی بالکتاب حجیجا و خصیما«: فرموده 83در خطبة 
 .براي حجت و بحث در مقابل دشمن كافي است

ر فیکم مو ع يءکل شأنزل علیکم الکتاب تبیانا ل و«: فرموده 86در خطبة 
خدا اين كتاب را : يعني .»أزمانا حتی أکمل له و لکم فیما أنزل من کتابه دینهنبیه 

است و پيغمبر خود را در ميان شما  كنندة هر چيزي بر شما نازل نمود كه بيان
 .عمر داد، تا براي او و شما در كتابيكه نازل نمود دين خود را كامل نمود

يعني آنچه را . »فما ذلک القرآن علیه من صفته فأئتم به«: فرموده 91در خطبة 
كه قرآن تو را راهنمائي كرده از صفت حقّتعالي به آن اقتدا كن و او را امام قرار 

 .ده
و تعلموا القران فإنه أحسن احلدیث و تفقهوا فیه، فإنه «: فرموده 110در خطبة 

. »أحسنوا تالوته فإنه أنفع القصصربیع القلوب و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و 
يعني قرآن را فرا گيريد زيرا قرآن نيكوترين حديث است و در قرآن فقيه شويد، 

ها است  كنندة دلها است و بنور قرآن شفا جوشيد زيرا شفاء سينه زيرا قرآن زنده
 .ها است ترين قصه و آنرا نيكو تالوت كنيد كه نافع

م احلکمان لیحییا ما أحیا القرآن و یمیتا کّمنا حفإ «: فرموده 127در خطبة 
يعني همانا دو نفر . »ما أمات القرآن و إحیاؤه االجتماع علیه و إماتته االفتراق عنه

ده كنند و آنچه را براي آنكه آنچه قرآن زنده كرده زن) در صفّين(حاكم شدند 
دن قرآن جدا انيده بميرانند، و احياء قرآن اجتماع بر آن است و ميرانيقرآن مير

شدن از آن است، در اين خطبه مردم را ترغيب كرده كه بر قرآن اجتماع كنند، 
 .شود قرآن در دسترس مردم بوده نه آنكه در صندوق مخفي باشد معلوم مي
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 یت البوکتاب اهللا بین أظهرکم ناطق الیعیا لسانه و «: فرموده 133در خطبة 
نه اينكه در (كتاب خدا بين شما است : يعني. »دم أرکانه و عز الزم أعوانه

اي  شود و خانه كتاب خدا ناطقي است كه خسته نمي) صندوقي مخفي باشد
در . (خورند گردد، و عزّتي است كه يارانش شكست نمي است كه خراب نمي

 ).كند توصيف مي را اين خطبه صريحاً همان قرآني كه بين مردم بود
رون به و تنطقون به و تسمعون به و ینطق کتاب اهللا تبص«: فرموده 133در خطبة 

بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض و الیختلف فی اهللا و الیخالف بصاحبه عن 
شنويد و  كنيد و به آن مي بينيد و به آن تكلم مي كتاب خدا قرآن را مي: يعني. »اهللا

ديگر گواه است، در شناسانيدن خدا و راه او اين كتاب بعضي از آن ببعض 
 .ف ندارد و رفيق خود را دور نگردانداختال

و  ى،یعطف اهلوی علی اهلدی إذا عطفوا اهلدی علی اهلو«: فرموده 138در خطبة 
دار،  يعني مرد عاقل دين. »لرأيعلی القرآن إذا عطفوا القرآن علی ا یعطف الرأي

هوي، و رأي خود را روند مردم به  ميگرداند وقتيكه  ميل خود را بر هدايت مي
كند وقتيكه ديگران قرآن را  ود را تابع قرآن ميخگرداند، يعني رأي  آن برميبر قر

 .گردانند بر رأي خود برمي
ور املبین و و علیکم بکتاب اهللا فإنه احلبل املتین و الن«: فرموده 156در خطبة 

 یعوج فیقام و ال النافع والعصمة للمتمسک و النجاة للمتعلق ال الشفاء النافع و الري
و لوج السمع من قال به صدق و من عمل به  دفیستعتب و الختلقه کثرة الر یزیع

و نوري  ،زيرا كه آن ريسماني است محكم ؛بر شما باد بكتاب خدا: يعني. »سبق
زننده  كند، براي چنگ و شفائي است نافع، از عطش سيراب مي ،است روشن

ا راست كنند، آويز، كج نشود تا آن ر دستگيري است، و نجاتي است براي دست
و منحرف نكند تا مورد عتاب گردد، به شنيدن كهنه نشود، كسيكه بر طبق قرآن 

 .سخن گويد گفتارش راست باشد، و كسيكه به آن عمل كند پيشي گرفته است
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 ؛فجاءهم بتصدیق الذی بین یدیه و النور املقتدی به«: فرمود 158در خطبة 
أال إن فیه علم ما یأتی و : کم عنهذلک القرآن الستنطقوه و لن ینطق ولکن أخرب

يعني پس از زمان فترت، خدا . »بینکم احلدیث عن املاضی و دوآء دآئکم و نظم ما
ن قران آاو را فرستاد كتابي آورد كه تصديق كتب گذشته و نور مورد اقتدا باشد، 

بان سخن نگويد، آگاه باشيد در اوست ، از او سخن بخواهيد و او هرگز بزاست
ه بيايد و خبر از آنچه گذشته است، در اوست دواء درد شما و نظم علم آنچ

ناطق را مؤلف گويد خدايتعالي نامة اعمال و كتب آسماني . سروساماني شما بي
 : فرموده 29خوانده، در سورة جاثيه آية 

                

ناطق گفته شود مانند  روشن باشدپس ممكن است به كتابيكه مطالب آن 
و خطبة  181و  145قرآن را ناطق خوانده در خطبة  قرآن، و حضرت امير

، و چون مانند انسان زبان گوشتي ندارد باعتباري آنرا صامت خوانده در 131
 .181و  145خطبة 

یغش و  واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذی ال«: فرموده 176در خطبة 
یکذب، وما جالس هذا القرآن أحد إال قام  یضل و احملدث الذی ال ی الالذ ياهلاد
زیادة فی هدی و نقصان من عمی، و اعلموا أنه لیس علی : بزیادة أو نقصانعنه 

فاستشفوه من أدوائکم و  ،ن من فاقة و ال ألحد قبل القرآن من غنیلقرآأحد بعد ا
ی و غلداء و هو الکفر و النفاق و الئکم فإن فیه شفاءا من أکرب األوااستعینوا به علی 

لوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلی ئتس الضالل، فاسئلوا اهللا به و توجهوا إلیه حببه و ال
و مصدق و أنه من شفع له القرآن یوم  اهللا مبثله، و اعلموا أنه شافع و مشفع وقائل

ه ینادی مناد یوم القیامة شفع فیه و من حمل به القرآن یوم القیامة صدق علیه فإن
القیامة أال إن کل حارث مبتلی فی حرثه و عاقبة عمله، غیر حرثة القرآن، فکونوا من 
حرثته و أتباعه و استدلوه علی ربکم، و استنصحوه علی أنفسکم و اموا علیه آرائکم 
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وئي است كه گ بدانيد كه اين قرآن همان نصيحت: يعني .»و استغشوا فیه أهوائکم
اي است كه دروغ  كند، و گوينده و رهنمائي است كه گمراه نمي زند گول نمي

گويد، و كسي با آن ننشست مگر اينكه پس از كنار آن، بزياده و يا نقصان  نمي
برخاست، زيادتي در هدايت، و نقصان از كوري، و بدانيد كه براي احدي پس از 

چ كتابي محتاج يعني به هي(ماند  قرآن و آشنائي با آن، احتياجي و كمبودي نمي
يعني اگر هزاران (نيازي نيست  و براي احدي پيش از قرآن بي) نخواهد بود

شفا بجوئيد براي دردهاي  ، از قرآن)كتاب بخواني بدون قرآن فقير خواهي بود
خود، و بر سختيها، به آن ياري جوئيد، زيرا در آن شفاء است از بزرگترين درد و 

و به بركت قرآن از خدا درخواست  .استآن كفر و نفاق و گمراهي و ضاللت 
، و با )يا بدستور او و با دوستي قرآن وياري او بسوي خدا توجه كنيد(كنيد 

اند بسوي خدا  بودن قرآن از مخلوق چيزي نخواهيد، زيرا بندگان توجه نكرده
بدستور چيزي مانند قرآن، بدانيد كه اين قرآن شافعي است مورد قبول و 

تصديق، و محققا هر كه را قرآن شفاعت كند پذيرفته شود، و ايست مورد  گوينده
كسيكه قرآن عليه او بگويد تصديق گردد، محققا روز قيامت منادي ندا كند كه 

 باشد جز آنانكه در آگاه باشيد هر زارعي مبتال بزراعت و عاقبت عمل خود مي
و را دليل و دل خود بذر قرآن كاشته باشند، از حافظان و پيروان قرآن باشيد و ا

راهنماي خود قرار دهيد و از آن پند بخواهيد، و عقائدخود را متّهم بدانيد و بر 
 .را در قرآن تصفيه كنيدخود  آن عرضه بداريد و آراء ورق

و إن اهللا سبحانه مل یعظ أحدا مبثل هذا القرآن فإنه «: نيز فرموده 176در خطبة 
القلب، و ینابیع العلم، وما للقلب جالء حبل اهللا املتین و سببه األمین و فیه ربیع 

حدي پند نداده بمانند اين قرآن، زيرا قرآن ا هخداي سبحانه ب: يعني .»غیره
آور اوست، و در آن زندگي دلها و  ريسمان محكم خدا، و سبب و وسيلة امن

 . هاي دانش است، و براي دل جز قرآن جالئي نيست چشمه
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عوا ببیان اهللا و اتعظوا مبواعظ اهللا و اقبلوا إنتف«: و در صدر همين خطبه فرموده
ببيان خدا : يعني .»اهللا فإن اهللا قد أعذر إلیکم باجللیة و أخذ علیکم احلجةنصیحة 

و نصايح خدا را بگيريد و پندهاي خدا را بپذيريد، زيرا خدا راه عذر  بهره بريد
دم صحيح نبود و اگر اين قرآن ميان مر. (را بر شما بسته و بر شما حجت گرفته

 ).چگونه آنرا حجت خوانده و فرموده از آن بهره بريد
علی خلقه  فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق، حجة اهللا«: فرمود 183و در خطبة 

أکمل به دینه و قبض نبیه  أخذ علیه میثاقهم و ارن علیه أنفسهم، أمت نوره، و
بحانه ما عظم من نفسه فإنه مل غ إلی اخللق من أحکام اهلدی به، فعظموا منه سوقد فر

یخف عنکم شیئا من دینه و مل یترک شیئا رضیة أو کرهه إال وجعل له علما 
لموا أنه لن یرضی عنکم بشیء و أع. کمة تزجر عنه أو تدعو إلیهبادیا و آیة حم

. »سخطه علی من کان قبلکم و لن یسخط علیکم بشیء رضیه ممن کان قبلکم
كننده و ساكتي است گويا، حجت خدا است بر  نهين امري است پس قرآ«: يعني

از ايشان پيمان گرفته و خودشان را بر آن گرو گرفته است، نور  قرآنخلق او، بر 
خود را به آن تمام، و دين خود را به آن كامل نموده و پيغمبر خود را از دنيا برد، 

بزرگ  نچه اوآفارغ شده بود، پس  قرآندرحاليكه از احكام هدايت بواسطة 
شمرده شما بزرگش شماريد، بدرستيكه از شما پنهان نكرده چيزي از دين خود 
را و فروگذار نكرده چيزي را كه مورد رضايت و كراهت او باشد، مگر آنكه 
براي آن در قرآن نشانة ظاهري و آية محكمي قرار داده، تا از آن مكروه را نهي 

كه خدا هرگز خوشنود نشود از كند و به آن مورد رضايت را بخواند، و بدانيد
شود بر شما  شما بواسطة چيزيكه بر گذشتگان غضب نمود، و غضبناك نمي

 .»بواسطة چيزيكه از گذشتگان خوشنود بوده است
مصابیحه، و سراجا  أمث أنزل علیه الکتاب نورا التطف«: فرموده 198در خطبة 

یظلم  ه و شعاعا الیضل ج یدرک قعره و منهاجا ال الیخبو توقده، و حبرا ال
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ال ختشی أسقامه، و عزا  ادم أرکانه و شفاء یخمد برهانه، و تبیانا ال ضوؤه، فرقانا ال
ه، فهو معدن اإلیمان و حببوحته، و ینابیع العلم و نختذل أعوا زم أنصاره و حقا ال ال

طانه و ه، و أودیة احلق و غیناإلسالم و بنیا ه، و ریاض العدل و غدرانه، و أثايفحبور
یغیضها الواردون، و ال ینضبها املاحتون و مناهل  حبر ال یرتفه املسترتفون و عیون ال

 یجوز یعمی عنها السائرون، و آکام ال یضل جها املسافرون، و أعالم ال منازل ال
 الفقهاء، و حماج لطرقا لعطش العلماء، و ربیعا لقلوب عنها القاصدون، جعله اهللا رّی

ثیقا عروته، ه داء، و نورا لیس معه ظلمة، و حبال وء لیس بعدالصلحاء، و دوا
ملن تواله، و سلما ملن دخله، و هدی ملن ائتم به و عذرا ملن ومعقال منیعا ذروته، عزا 

 .تا آخر ».... انتحله، وبرهانا ملن تکلم به، و شاهدا ملن خاصم به وفلجا ملن حاج به
و  ،ه نوريست خاموش نشدنيو سپس نازل نمود بر او كتابي را ك«يعني 

و دريائي است كه قعر آن ناپيداست، و  ،شود فروغ آن محو نميچراغي است كه 
و  ،و پرتوي است كه شعاع آن برطرف نشود راهي است كه روندة آن گم نشود

جداكنندة حق و باطلي است كه برهانش سست نباشد، و بياني است كه اركانش 
امراض ترس نباشد، و عزّتي است كه است كه از خراب نگردد، و شفائي 

وب نگردند، پس قرآن رند، و حقّي است كه ياران آن منكست نخوكيارانش ش
هاي علم و درياهاي آنست، و باغهاي  معدن ايمان و مركز آن است، و چشمه

و ريشة اسالم و بنيان آن، و واديهاي حقّ و محلّ آن  ،عدالت و منابع آنست
كمش هائي كه نوشندگان  ان تمامش نكنند و چشمهاست، دريائي است كه برندگ
هاي راهي است كه  ين بر آن، از آن نكاهند، و نشانهنكنند، نهرهائي است كه وارد

هائي است كه قاصدين از آن نگذرند، خداي  سيركنندگان گمش ننمايند، و تپه
ا، و كننده براي تشنگي علما، و زندگي براي قلوب فقه تعالي قرار داد آنرا سيراب

گشاده براي صلحا، و دوائيكه پس ازآن دردي نباشد، و نوريكه با آن ظلمتي  راه
نباشد، و ريسماني است كه رشتة آن محكم، و پناهگاهي است كه با روي آن 
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بلند است، و عزّتي است براي دوستانش و نردباني است براي باالروندگان، و 
زنندگان و برهاني  چنگ امام هدايت است براي مأمومينش، و عذر است براي

كنندگان و  است براي سخن گويانش، و شاهد پيروزي است براي بحث
 .»آورندگانش، تا آخر رستگاري است براي حجت

باحلق لیخرج عباده من عبادة األوثان  ا فبعث اهللا حممد«: فرموده 145در خطبة 
ه، فتجلی هلم قد بینه و أحکمإلی عبادته، و من طاعة الشیطان إلی طاعته بقرآن 

و فهم من سطوته ونوا رأوه مبا أراهم من قدرته و خوكه فی کتابه من غیر أن یسبحان
ل طأظهر من البا أخفی من احلق و ال لیس فیه شيء إنه سیأتی علیکم من بعدی زمان

بور من هللا و رسوله و لیس عند أهل ذلك الزمان سلعة أأکثر من الکذب علی ا و ال
 ه إذا حرف عن مواضعه، و ال فی البالد شيءتالوته، و ال أنفق منحق تلي  الکتاب إذا

أعرف من املنکر، فقد نبذ الکتاب محلته و تناساه حفظته، فالکتاب  أنکر من املعروف و ال
ق واحد ال یؤویهما یومئذ و أهله طریدان منفیان و صاحبان مصطحبان فی طری

یسا فیهم و معهم و لیسا معهم ه فی ذلک الزمان فی الناس و لمؤو، فالکتاب و أهل
و إن اجتمعا فاجتمع القوم علی الفرقة و افترقوا عن اجلماعة  توافق اهلدی ألن الضاللة ال

یعرفون  و ال کأم إئمة الکتاب و لیس الکتاب إمامهم فلم یبق عندهم منه إال امسه
 .»إال خطه و زبره

از عبادت  نش رارا بحقّ فرستاد تا اينكه بندگا صپس خدا محمد«: يعني
بكشاند بوسيلة  و از اطاعت شيطان بطاعت خودش ها بسوي عبادت خودش، بت

پس خدايتعالي براي بندگاش در كتابش . قرآنيكه آن را روشن و محكم نمود
ن آنكه او را ببينند بواسطة آنچه در كتابش از قدرت خود نشان وتجلّي نمود بد

س از من زماني خواهد آمد كه در آن و محقّقاً پ. داد و از سطوت خود ترسانيد
تر و چيزي از باطل آشكارتر نيست، و چيزي از دروغ  زمان چيزي از حقّ مخفي

تر از قرآن  ارزش بيشتر نباشد، و متاعي نزد اهل آنزمان بي صبر خدا و رسول
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تر از  يزي با ارزشنخواهد بود هرگاه چنانچه شاهد و بايد خوانده شود، و چ
 ه معني آنرا از موضع خود تحريف كنند و در جوامع چيزي ازقرآن نباشد هرگا
تر و چيزي خوبتر از كار زشت نباشد، پس محقّقاً حاملين قرآن  كار خوب زشت

خبرند  يعني مبلّغين قرآن و مراجع مسلمين بكلّي از آن بي(اند  آنرا فراموش كرده
رود و از مطپس قرآن واهلش هر دو ) نين باشندآنان كه مدعي نشر قرآنند چ

پس . مردم دورند، و ايشان دو رفيق هم سفر در يكراهند كسي ايشان را جا ندهد
قرآن و اهل آن در آنزمان ميان مردمند ولي گويا نيستند زيرا گمراهي با هدايت 
موافق نباشند اگرچه باهم در يكجا باشند، پس مردم بر تفرقه اتّحاد كنند و تماماً 

پيشواي قرآنند و قرآن امام ايشان نيست يشان إمام و بتفرقه خوش باشند، گويا ا
پس باقي نماند از قرآن مگر نامش و نشناسند ) در حاليكه بايد قرآن امام باشد(

 .»از قرآن مگر خط و حروفش
خوانندة عزيز . كنيم بكلمات آن حضرت ما فعال تا همينجا اكتفا مي

تو اگر از مبلّغين و مراجع . باشند مالحظه كن مصداق اين خطبه اهل زمان ما مي
فعالً در تمام منابر و در . اسالمي هستي بيدار شو و خودت را آشناي قرآن كن

تمام مطبوعات آنچه وجود ندارد مفاهيم قرآن است، وگويندگان و نويسندگان 
اد دارند، تعجب اين است كه د نفاق اتّحبراي حفظ خرافات ضد قرآني و ايجا

دانسته و امام خود، ولي اينان برعكس قرآن عمل قرآن را امام همه  علي
امام اعداءالقرآن شده دانند، نعوذ باهللا آن حضرت  نموده، قرآن را امام خود نمي

 !است
را كه در حقّ قرآن  در فصول بعد كلمات حضرت زهرا و ساير أئمه

در صحيفة علويه قرآن را  اند، ذكر خواهيم كرد و حتّي حضرت أمير فرموده
 .خود دانسته امام
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 قرآن حجت كافيه و معجزة باقيه و امام است -11
خبران فوري او را ببهانة  اگر كسي بگويد قرآن كتابي است كافي، بعضي از بي

كوبند و به اين بهانه از سخن حقّ  گفته حسبنا كتاب اهللا، مي "عمر"اينكه 
را براي  كنند، در صورتيكه خدا و رسول و أئمة هدي تماماً قرآن اعراض مي

چنين گفته باشد چه  "عمر"حال اگر . اند أمت اسالمي كافي شمرده و دانسته
. گفت من مسلمانم نبايد كسي از مسلماني فرار كند "عمر"ضرر دارد، اگر 

آوريم براي  بهرحال ما در اينجا كلمات خدا و رسول و ائمه عليهم السالم را مي
 : اتمام حجت

قرآن را كافي، و هدايت را منحصر به آن دانسته  خدا در بسياري از آيات -1
و سورة بقره آية  71در سورة انعام آية . و چيز ديگري را هادي مردم قرار نداده

 : فرموده 120

             

 .»بگو محقّقاً هدايت خدا فقط هدايت است«
سورة قصص  56ر آية در اين آيات ضمير فصل دليل بر حصر است، و د

 : برسول خود فرموده

                 

كني وليكن خدا هدايت  محقّقاً تو هر كسي را كه بخواهي هدايت نمي«
 .»كند هر كه را بخواهد مي

 : فرموده 9و خدا هدايت خود را در قرآن قرار داده، در سورة إسراء آية 

         

 : سورة بقره فرموده 272و در آية 
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 .»هدايت مردم بر عهدة تو نيست«
 : فرموده 53و در سورة روم آية 

                 

 .»اي ضاللت نبوده كنندة گمراهان از تو هدايت«
امام يا كس ديگر را  هادي نباشد آيا ممكن است صپس جائيكه پيغمبر

را هادي دانسته، فرموده تو  صو اگر در بعضي از آيات پيغمبر !هادي بدانيم؟
كني و وسيلة هدايت خود تو و ديگران قرآنست، مانند  بوسيلة قرآن هدايت مي

 : سورة شوري 52آية 

                          

           

نوري قرار داديم كه بسبب  دانستي كتاب و ايمان چيست ما قرآن را تو نمي«
 .»آن هر كس از بندگان را كه بخواهيم هدايت كنيم

بوسيلة  صداده كه رسول خدادر خطب خود تذكر  و لذا حضرت أمير
را قبول نداشتند بواسطة  صكرده، يعني عربي كه رسول خدا قرآن هدايت مي
و  86ة بو خط 2ند، چنانكه در خطبة دآور شدند و باو ايمان مي قرآن هدايت مي

بقرآن قد ... باحلق لیخرج عباده  صفبعث اهللا حممدا ؛تذكر داده كه 147خطبة 
سياري از آيات تذكر داده بخدايتعالي در  –عه شود به فصل سابق مراج – بینه

سورة  16و  15ن رسول او بسبب قرآن است مانند آية دبو  كه هدايت او و هادي
 : فرمايدمي مائده كه 

        *     

خدا بوسيلة آن هدايت  براي شما از طرف خدا نور و كتاب روشني آمد كه«
 .»مي كند
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 50در سورة سبا آية . قرار داده صو حتّي قرآن را هادي براي خود محمد
 : فرموده

                             

    

خودم، و اگر هدايت يابم  بگو اگر گمراه شوم پس همانا گمراهيم بر ضرر«
 .»كند پس به آن چيزي است كه پروردگارم وحي مي

حال اگر قرآن كه كالم خدا است براي هدايت كافي نباشد كالم پيغمبران و 
وصيا يقيناً كافي نخواهد بود، سخن خدا كه نور مبين و هدايت روشني است أ

نخواهد  يهاد ن مشكل ديگران يقيناًخاگر براي طالب هدايت كافي نباشد س
 .بود

زنند، و كتاب خدا را  اي در زمان ما دم از اسالم مي عجب اين است كه عده
دانند، كتاب كليني كه  دانند ولي كتاب كليني را براي هدايت كافي مي كافي نمي

و به دروغ  !دانند صدها خرافات و ضد و نقيض و مطالب باطله دارد كافي مي

بهرحال اين سخنان در جائي است كه . "يعتناالكافی كاف لش": جعل كردند كه

كافي و كامل ندانسته باشد، ولي خدا صريحاً كتاب خود را  خدا كتاب خود را
 : فرموده 51كافي و كامل دانسته، در سورة عنكبوت آية 

                      

ت ايشان نكرده كه بر تو كتابي نازل نموديم تا بر ايشان تالوت آيا كفاي«
 .»شود

اند  پس خدا بدون قيد و بطور اطالق كتاب خود را كافي دانسته و بعضي گفته
بودن كافي است، زيرا اين آيه در جواب يهوديان كه  كتاب خدا از جهت معجزه

د و مورد يه اطالق دارآ ؛اوالً: است كهخواستند نازل شده؟ جواب اين  معجزه مي
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بودن  اگر شما قبول داريد كه از جهت معجزه ؛ثانياً .شود نزول مخصص آيه نمي
آيا خدا  !ايد؟ نقل كرده صكافي است پس چرا صدها معجزه براي رسول خدا

كه فرموده قرآن از جهت معجزه كافي است بقول خود عمل نكرده، و براي 
گوئيد معجزات منقوله دروغ  و يا ميرسول خود معجزات ديگري ايجاد كرده، 

و براي  مگويد من هدايت بوده خود مي يكتابيكه از جهت اعجاز كاف ؛ثالثاً. است
 : فرموده 38چنانكه در سورة انعام آية  ،هر چيز و هر كس بيانم

               

 : فرموده 89و در سورة نحل آية 

                 

 .»ما اين كتاب را بر تو نازل نموديم كه براي هر چيزي بيان است«
پرسيم بيان هر چيزي  حال ما مي. البته براي هر چيزي از امور ديني و قانوني

از  .بيان براي همة مردم ؛قرآن جواب داده كه ؟شده براي كه و براي چه كساني
 : فرموده 138ن جمله در سورة آل عمران آية آ

                    

اي مردم نداند قرآن را تكذيب رن را بيان كافي و هادي بآپس اگر كسي قر
ت است كه نپرسيم آيا از عقل و ديا كرده و به خدا ايمان نياورده، ازملّت خود مي

وهمة مسلمين بايد از آن پيروي كنند،  و امام صن را كه رسولكسي قرآ
كافي نداند، ولي كتاب يك نفر آخوند را كافي بداند، آيا اين از انصاف و عدالت 

كتاب  صاسالم و خود رسول خدا يعني بگوئيم ملّت!! و وجدان است؟
اب و كت كننده نداشت تا پس از سيصد سال محمد بن يعقوب از كلين آمد كفايت

گويد البد محمد بن يعقوب را  كننده را آورد، مسلماني كه چنين مي كافي كفايت
داند، حال بايد ديد اين مسلمان تابع  افضل و برتر مي صازمحمد بن عبداهللا
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شان همه قرآن را و أئمة هدي است، اي صكيست، اگر پيرو خدا و رسول خدا
 .بوط به آن ذكر شدأما خدا كه كتاب و آيات مر .اند كافي دانسته

در بسياري از اخبار وارده فرموده قرآن امام همه و  صو أما رسول خدا
فإذا «: فرموده 17بحار جديد ص  92باشد، در جلد  حجت كافيه براي همه مي

التبست علیکم الفنت کقطع اللیل املظلم فعلیکم بالقرآن، من جعله امامه قاده إلی 
هاي ديني راه را مانند  هرگاه فتنه«: يعني .»یلاجلنة، و هو الدلیل علی خیر سب

هاي شب تاريك بر شما مشتبه كرد بر شما باد به قرآن، هر كس آنرا امام و  پاره
برد و قرآن راهنمائي است براي  ن او را به بهشت ميآپيشواي خود قرار دهد، قر

قرآن همان جلد و در وسائل الشيعه باب اول قرائة ال 19و در ص . »بهترين راه
فقر  غنی دونه و ال القرآن غنی ال«: كه فرموده صاند از رسول خدا روايت كرده

نيازي است و پس از قرآن هيچ  قرآن سبب بي«: يعني .»بعده و جناة ملن تبعه
همان  12و در ص . »احتياجي به چيزي نيست و براي پيروان خود نجاتست

شیئا أفضل  يی أن أحدا أعطاه اهللا القرآن فرآمن أعط«: فرموده صجلد رسول خدا
همان جلد روايت كرده  14و در ص  .»فقد صغر عظیما و عظم صغیرا مما أعطي

: يعني .»من طلب اهلدی من غیر القرآن أضله اهللا«: كه فرمود صاز رسول خدا
هر كس هدايت را در غير قرآن طلب كند خدا او را به گمراهي خودش «

 .»واگذارد
كه كلمات او در فصل سابق ذكر شد، و در خطبة  و أما علي بن ابيطالب

و هم حجت و كافي دانسته و ن را هم امام آو ساير خطب قر 159وخطبة  83
: يعني. »فألقی ذلکم املعذرة، و اختذ علیکم احلجة«: فرموده 86همچنين در خطبة 

: فرموده 161و در خطبة » تمام كردپس خدا با قرآن جاي عذر براي شما «
خداوند رسول خود را با حجت كافيه كه قرآن است : يعني .»جة کافیةأرسله حب«

بحار  92و در جلد  ،»حجته صمتت بنبینا حممد«: فرموده 90فرستاد، و در خطبة 
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فجعل فی اتباعه کل خیر یرجی، شرع فیه الدین «: در خطبة خود فرمود 26ص 
هر خيري كه اميد  نآخدا در پيروي قر«: يعني. »را أمر نفسه و حجة علی خلقهاإعذ

باشد قرار داد، و در قرآن دين را تشريع كرد براي آنكه عذر را تمام و حجت را 
 .»بر خلق برساند

ذكر شده  13بحار ص  92در خطبة خود كه در ج  و أما حضرت زهرا
منکشفة سرائرها و برهان متجلیة ظواهره  بصائرها و آي ةکتاب اهللا بین«: فرمود

اعه و قائد إلی الرضوان اتباعه و مؤدیا إلی النجاة أشیاعه فیه مدیم للربیة استم
 ،كتاب خدا روشن است دالئل آن«: يعني .»تبیان حجج اهللا املنیرة و مجله الکافیة

ي است كه ظواهر آن هويدا رهانو آياتي است كه رازهاي آن آشكار است و ب
بسوي خوشنودي خدا همواره آنرا استماع كنند، و پيروي از آن  است، مردم بايد

هاي نوراني  رساند، در آن است بيان حجت به نجات مي كشاند و پيروانش را مي
 . »و جمالت كفايت كننده

وسائل الشيعه در باب اول از ابواب  ؛و أما امام باقر و صادق و ساير أئمه
روز قيامت قرآن به نيكوتر : روايت كرده كه فرمود قرائة القرآن از امام باقر

منهم من « كند پروردگارا آيد و عرض مي يتي در محكمة عدل إلهي مصور
خدايا بعضي از : يعني. »ضیعنی و استخف حبقی و کذبنی و أنا حجتک علی خلقک

اين مردم مرا ضايع گذاشته و بحقّ من استخفاف كردند و مرا تكذيب كردند و 
 .حال آنكه من حجت تو بر بندگانت بودم

یدعی ابن آدم «: كه فرموده ه از امام صادقدر همان باب روايت كرد
یا رب أنا القرآن و هذا : للحساب فیتقدم القرآن أمامه فی أحسن صورة فیقول

شود فرزند  يعني روز قيامت دعوت مي. »عبدک املؤمن قدکان یتعب نفسه بتالوتی
گويد  آيد در بهترين صورتي، سپس مي پس قرآن جلو او ميآدم براي حساب، 
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ا منم قرآن و اين بندة مؤمن تو است كه خود را بواسطة تالوت من پروردگار
 .برنج افكنده

فعلیکم بالقرآن  «: كه فرمود و در باب سوم روايت كرده از امام صادق
بر شما باد بقرآن، هركس او را امام خود قرار : يعني .»من جعله أمامه قاده إلی اجلنة

 .دهد دهد، قرآن او را به سوي بهشت سوق مي
یوما  ذکر الرضا«: كه روايت كرده از امام رضا 14بحار ص  92و ج 

 تههو حبل اهللا املتین و عرو: القرآن، فعظم احلجة فیه و اآلیة املعجزة فی نظمه فقال
نه مل األزمنة أل و طریقته املثلی املودی إلی اجلنة و املنجی من النار الیخلق من یالوثق

: يعني .»لیل الربهان و احلجة علی کل إنسانیجعل لزمان دون زمان بل جعل د
ياد قرآن نمود و حجت در آن و نشانة اعجازيكه درنظم  روزي امام رضا

آويز محكم  قرآن ريسماني است متين، و دست: آنست بزرگ شمرد و فرمود
برد و از آتش دوزخ  او است كه بسوي بهشت مي. بسوي خدا است و بهترين راه

ت زمانها كهنه نشود زيرا قرآن براي اين زمان و آن زمان دهد، به گذش نجات مي
 .نيامده، بلكه قرآن براي هر انساني دليل و برهان و حجت قرار داده شده

 قرآن امام هر مسلمان و پرچم هدايت است -12
در فصل سابق ذكر شد كه  و ساير أئمه صدركلمات و خطبات رسول خدا

امام و مقتدا و  و أئمة هدي صقرآن براي همه حتّي براي رسول خدا
 : شود تي ذكر ميمااكنون در اينجا نيز دالئل و كل. هدايت است

 : و قرآن را امام ناميده و فرموده تورات 17در قرآن سورة هود آية 
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يعني قرآني به او نازل شده (آيا آنكه بر دليل روشني از پروردگارش باشد «
و با اضافه در پيروي قرآن شاهدي از خود داشته باشد و از پيش ) باشد

 .»امام و رحمت بود توراتكتاب موسي يعني 
و رحمت خوانده جائيكه تورات امام  را امام و رحمت توراتخدا در اينجا 

به رسول خود  خدايتعالي مكرّر. باشد، به طريق أولي قرآن امام و رحمت است
 : فرموده

          )106: انعام( 

 : فرموده 2و در احزاب آية 

           
 : فرمود 203و در اعراف آية 

                 

شود پيروي  بگو فقط من از آنچه از طرف پروردگارم بمن وحي مي«
 .»كنم مي

 : فرموده 43و در سورة زخرف آية 

                

 .»شود چنگ بزن به آنچه به تو وحي مي«
 : جب شده پيرو قرآن باشد يقيناً به حكم آيةوا صپس چون به رسول خدا

 ) ۲۱من اآلية: األحزاب( &     لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ*
به اضافه . و ساير افراد أمت واجب است پيرو قرآن باشند بر تمام امامان

قرآن را و در بر عموم مسلمين واجب فرموده پيروي تعالي در سورة اعراف  حقّ
 : فرموده 3آية 

          )۳: اعراف( 
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 .»پيروي كنيد آنچه را به سوي شما از پروردگارتان نازل شده«
نقل كرديم بسيار  و ساير ائمه اگرچه در فصول سابق از كلمات علي

گوئيم حضرت  باشد، اكنون مي مي اند قرآن إمام و مقتداي همه كه صريحاً فرموده
أن «: كند در صحيفة علويه در دعاي بعد تسليم الصاله عرض مي علي

نبیی و أن الدین الذی شرعت له دینی و أن الکتاب الذی أنزل  صرسولک حممدا
پيغمبر  صدهم كه پيغمبرت محمد خدايا من شهادت مي«: يعني ،»إلیه إمامی

اي او تشريع كردي دين من است و محقّقا آن من است و محققا آن ديني كه بر
 180البالغه در خطبة  كتابي كه به او نازل نمودي إمام من است، و باضافه در نهج

ن را براي تمام آو قر حجت اهللا علي خلقهقرآن  ؛و ساير خطب خود فرمودند كه
خلق حجت دانسته، و خود او از اين حجت پيروي كرده، و در وسائل الشّيعه 

أال أخربکم «: روايت كرده از آن حضرت كه فرمود ءةأبواب القرااب سوم از ب
يعني آيا خبردهم شما را به . »بالفقیه حقا من مل یترک القرآن رغبة عنه إلی غیره

را رها نكند در حاليكه از آن اعراض كند و به  قرآنفقيه حقيقي، آن است كه 
 .غير قرآن توجه نمايد

داند، و  قرآن را هم إمام و هم حجت مي حضرت پس چنانكه ذكر شد آن
اي از عوام خود را  خود متدين به قرآن و احكام و آيات آن بوده، چگونه عده

گويند  كنند، و مي خبر و بلكه به آن توهين مي دانسته و از قرآن بي پيرو علي
قرآن كافي نيست، آن وقت همان عوام چون بخواهند اثبات امامت آن حضرت 

كنند در  ل خود تأويل بامامت ميميبه  زنند، آياتي را ند به قرآن چنگ ميكن
ست چنانچه در بحث تأويل خواهد نيصورتيكه تأويل قرآن براي غير خدا جائز 

خبر و برخالف آيات  كه از قرآن بي حال بايدگفت دوست ادعائي علي. آمد
مبري از طرف و اگر پيغ. است آن رفتار و عقائدي دارد قطعاً دشمن علي

هر چيزي بيان خدا كتابي آورد و در آن كتاب ذكر شده باشد كه در اين كتاب 
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سپس بعد از هزار سال  اي رسالت من و تكاليف أمتم كافي است،رشده و ب
توان آنان را  كتاب براي أمتش كافي نيست، آيا مي ند و بگويند ايناي بياي عده

 پيرو او شمرد؟ 
اسالم كه هيچ كتابي نبود جز قرآن، قرآن را امام و  ، چگونه درصدرواهللا ال

دانستند، و به همين جهت ترقّي نموده و بر  حجبت خدا و براي خود كافي مي
تمام جهان آن روز مسلّط شدند، ولي پس از آنكه هزار كتاب ديني پيدا شد 

توان  آيا مي. روند مسلمين روز بروز در انحطاط و پستي و ذلّت خرافات فرو مي
د ترقّي نموده و به نعلّتي پيدا كرد جز دوري از قرآن؟ پس مسلمين اگر بخواه

عزّت اوليه برسند، بايد تماماً مراجعه به متن قرآن نمايند و إلّا روز بروز جهل و 
كه در  صيا كلمات رسول خداآ. بيچارگي ايشان افزون خواهد شدپراكندگي و 

، و خطبات ديگر براي بيداري »ی اجلنةمن جعله أمامه قاده إل«: فصل سابق فرمود
صريحاً  كه حضرت أمير 198و  145مردم ما كافي نيست؟ آيا به خطبة 

 170قرآن إمام هدايت است نبايد اعتنا كرد؟ خدا در سورة اعراف آية : فرمايد مي
 : فرموده

                      

      

به تحقيق ما  ،اند آنانكه بكتاب إلهي تمسك جويند و نماز را به پاداشته«
 .»گذاريم أجر اصالح كنندگان را ضايع نمي

طبق اين آيه بايد مسلمين به كتاب إلهي تمسك جويند تا امور دين و 
د و آيات آنرا بفهمند و شان تنظيم شود، بايد همه قرآن را امام خود بداننيدنيا

خود را به آن مجهز سازند تا نجات يابند، و مانند بعضي از افراد كه اصالح را از 
اند نباشند، زيرا اگر امام و مصلحي  پرداختهنديگران خواسته و به اصالح خود 
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بيايد مردم را به پيروي همين قرآن دعوت خواهد كرد، و برخود او نيز واجب 
وارد  ن پيروي كند، در اينجا روايتي از حضرت عسكريقرآاست از همين 

إن هذا القرآن هو : صقال رسول اهللا«: شده در مقدمة اول تفسير صافي كه فرمود
الوثقی، و الدرجة العلیا، و الشفاء األشفی، و  ةالنور املبین، و احلبل املتین، و العرو

اهللا، و من عقد به أموره لکربی، و السعادة العظمی، من استضاء به نوره االفضیلة 
ک به أنقذه اهللا، و من مل یفارق أحکامه رفعه اهللا، و من استشفی سعصمه اهللا، و من مت

به شفاه اهللا، و من آثر علی ماسواه هداه اهللا، و من طلب اهلدی فی غیره أضله اهللا، و 
الذی من جعله شعاره و دثاره أسعده اهللا و من جعله امامه الذی یقتدی به و معوله 

محقّقاً اين : فرمود صرسول خدا«: يعني .»اهللا إلی جنات النعیم ینتهی إلیه أداه
قرآن همان نور روشن، و ريسمان متقن و طناب محكم، و درجة باال، و شفاء 

تر است، كسيكه به نور او استفاده كند  بهتر، و فضيلت بزرگتر، و سعادت عظيم
زند خدا نجاتش دهد، آنكه از خدا او را حفظ كند،  و كسيكه به آن چنگ 

احكام او جدا نگردد خدا او را با باال برد، و آنكهاز آن شفاجويد خدايش شفا 
دهد، و آنكه قرآنرا بر غير قرآن ترجيح دهد خدا او را هدايت كند، و هر كس 
هدايت را در غير آن جويد خدا به گمراهيش واگذارد، و كسيكه قرآن را ظاهر و 

د خدا او را نيك بخت كند، و كسيكه آنرا إمام و پيشواي باطن خود قرار ده
خود كند كه مقتدا و مرجع او باشد خدا او را به سوي بهشتهاي نعمت خود 

و نشهد أن ال إله «: رمودهفالبالغه  نهج 98در خطبة  وحضرت أمير. بكشاند
مینا، و غیره، و أن حممد عبده و رسوله، أرسله بأمره صادعا، و بذکره ناطقا فأدی أ

مضی رشیدا، و خلف فینا رایة احلق، من تقدمها مرق، و من ختلف عنها زهق، و من 
 صكه برآوردندة حاجتي غير خدا نيست، و محمدما گواهيم : يعني .»لزمها حلق

تا آشكار كند و به ياد او نطق  بندة او و رسول او است، او را به أمر خود فرستاد
انجام داد، و در حال كمال رفت، و گذاشت در  كند، پس وظيفة خود را به امانت
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از دين خارج شده، و  را، هر كس بر قرآن تقدم جويد) قرآن(ميان ما پرچم حقّ 
 .هر كس از آن عقب مانده هالك شده، و هر كس الزم آن باشد به مقصد رسد

: كه قرائة القرآن روايت كرده از امام رضا 27و كتاب وسائل الشيعه باب 
عادت حضرت : يعني ،»نجوابه و متثله إنتزاعات من القرآ مه کله وکان کال«

چنين بود كه سخن او و جواب او و استشهاد او در مطالب، جمالتي از  رضا
 .قرآن بود

با اين همه كلمات ايشان باز اگر مردم از خواب غفلت و جهل بيدار نشوند 
 .ديگر كسي جز خودشان مسئول نخواهد بود

 ختالفات و دافع گمراهي مسلمين استقرآن رافع ا -13
مسلمين اگر بخواهند به عزّت و برتري و دولت حقّة از دست رفتة خود برسند، 
بايد اختالفات خود را حلّ كنند و حلّ اختالفات ايشان ممكن نيست مگر با 

ن را رافع اختالف آنان قرار داد، و فرق آمراجعة به قرآن، زيرا خدايتعالي قر
اگر كسي ايمان به خدا «قرآن را قبول دارند، اگرچه بزبان باشد،  مسلمين تماماً

دارد بايد سخن خدا را بپذيرد و براي رفع اختالف و دفع عداوت رجوع به قرآن 
 : فرموده 64كند، در سورة نحل آية 

                         

           

كني آنچه را در آن  بيان ما نازل نكرديم اين كتاب را مگر براي ايشان«
 .»ت و رحمت است براي مردم با ايمانياختالف دارند و اين كتاب هدا

كرده، پس مرجع حلّ  به توسط قرآن رفع اختالف مي صپس پيغمبر اسالم
ع خود اخباري دارند كه فمتأسفانه فرق اسالمي هر فرقه بن. اختالف قرآن است

و عداوت را  و نفاق مرجع ايشان همان اخبار است و آن اخبار اختالف و شقاق
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 و يا امام صاگر كسي بگويد رسول خدا. گرداند زند و زياد مي دامن مي
هر  و امام صرسول: اوالً ؛رفع اختالف كنند، جواب او اين است كهبايد 

زمان ما نه رسولي و : ثانياً .ا قرآن را رافع اختالف قرار دادهتابع قرآنند، و خد دو
را رافع اختالف قرار نه امامي حاضر است، و خدا صريحاً هيچ كس و هيچ چيز 

 : سورة بقره فرمود 213نداده جز قرآن را، و در آية 

                   

                       

                             

فرموده پس  19و چنانچه در سورة يونس آية (اند  دهمردم يك أمت بو«
پس خدا پيغمبرانرا براي ) هوسو  ازوحدت اختالف كردند، روي هوي

و با ايشان طبق واقع كتاب فرستاد تا آن كتاب حكم  دبشارت و انذار فرستا
اند و اختالف در آن كتاب  كند بين مردم در آنچه در ان اختالف كرده

كتاب به ايشان داده شده بود، پس از آنكه آيات نكردند مگر كسانيكه 
 .»روشن براي ايشان آمد براي ستم بين خودشان اختالف ايجاد كردند

تعالي قرآن را حاكم و رافع اختالف نموده، زيرا  در اين آيه حقّ
ترين مرجع  گردد به كتاب كه نزديك كه فاعل آن باشد برمي "يحكم"ضمير

أنبياء جمع ولي ضمير مفرد است،  زيرا .گردد برنمياست نسبت به آن، و به انبيا 
الف قرار داده و كسيكه خود موجد را موجد اخت وخدا در اين آيه أهل قرآن

ما اختلف فیه إال «: شود بدليل اينكه فرموده اختالف باشد، رافع اختالف نمي
پس به خود قرآن بايد رجوع داده شود نه به اهل آن چنانكه در  ،»الذین أوتوه

البالغه در  نيز چنانچه در نهج حضرت اميرالمؤمنين. ترجمة آيات بيان شد
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از اوالدش قرآن را رافع  اين كتاب خواهد آمد و ساير أئمه 21فصل 
 : نفرموده 31آيا خدا در سورة روم آية . اند اختالف خوانده

          *           

                                         )32-31: روم( 

نباشيد از مشركين، آنانكه تفرقه آوردند در دين خود و شيعه شيعه شدند و «
 .»هر دسته و حزبي به آنچه نزد ايشان است خوشند

ي بيدار باش به مسلمين زده و در حال تعال آري اين آيه معجزه است كه حقِّ
بينيم در زمان ما هر شيعه و هر دسته به  تفرقه ايشان را مشرك خوانده، و ما مي

آن و شعائر اسالمي شعائر و مطالب من درآوردي خود خوشند، ولي از قر
 : فرموده 13در سورة شوري آية  .خبرند بي

              

 .»نيدفكدين را بپا داريد و در آن تفرقه ني«
 : فرموده 105و در سورة آل عمران آية 

                         

نباشيد مانند آنانكه ايجاد تفرقه كرده و اختالف نمودند پس از آنكه « 
 .»ايشان آيات روشن آمد براي

يز ديگر، و اختالف قرار داده، قرآن است نه چ پس آن چيزي را كه خدا رافع
تا مسلمين رجوع به قرآن نكنند همواره در ضاللت و گمراهيند، ولذا رسول 

 هما ك. اند هر مطلب ديني را با قرآن بسنجيد فرموده و أئمه صخدا
اين نيست كه در مجالسِ قرائت و  گوئيم به قرآن رجوع كنيد مقصود ما مي

يا مجالس بدعت فاتحه قرآن را بياورند و يا سر قبر و يا در ضبط و تجويد
نمودن  خوشي صوت ضبط كنند، بلكه مقصود ما فهميدن و عمل برايها  صوت
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امروزه . و با آيات آن حلّ اختالف كردنست كه قرآن را إمام خود قرار دهند
ديني  و فرقه فرقه از اسالم بيزارند و به كفر و بي خبر اكثر ملّت از اسالم بي

اند، براي اينكه متدينين و مقدسين ما غرق خرافات و مبلّغين ما  هجوم آورده
 .خبرند، مجالس ديني ما و مدارس ما همه چيز دارد جز قرآن بي ناكثراً از قرآ

 : فرموده 101در سورة آل عمران آية 

           

 .»شود شويد و حال آنكه كتاب خدا براي شما تالوت مي و چگونه كافر مي«
يعني ملّتي كه قرآن دارد، نبايد كافر شود، پس آيات قرآن ناجي از كفر و 

 .تفرقه است

 اطالعي از قرآن است هر گمراهي از بي
 : رمودهف 146تعالي در سورة اعراف آية  حق

                       

                         

ياورند و اگر راه رشد و سعادت را اي را ببينند به آن ايمان ن و اگر هر آيه«
 يگر راه ضاللت را ببينند آنرا براگيرند و ا ببينند براي خود آنرا راه نمي

گيرند، اين گمراهي براي اين است كه به آيات ما تكذيب كرده  خود راه مي
 .»و از آن غافلند

پس خدا گمراهي را در اعراض از قرآن و غفلت از آن دانسته، زمان ما هر 
ه از فرق مسلمين بنام مذهب و بزرگان مذهب، قصه و معجزات و خوابها و فرق

تر از خود دين  رگان دين و مذهب را واجبزكرامات تراشيده و معرفت ب
كنند، اينان  سرائي مي خبر و از بزرگان آن مداحي ونوحه دانند، از اسالم بي مي

. از خود دين بيزارنددانند و بلكه  معرفت متدينين را كافي از شناخت دين مي
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دانند  خبرند، اينان نمي است كه از آيات قرآن بي چرا اين طور شده، جواب اين
شناسي است، هزار سال است بر سر خالفت اين و آن  شناسي غير از دين متدين

بايد به ايشان فهمانيد اظهار  !دانند دين اين و آن چه بوده نمي نزاع دارند، أما
اسالم و صدر اسالم كافي از شناخت اسالم نيست و شناختارادت به متدينين 

به شناخت قرآن و اطّالع كامل از آن است و إلّا اثبات خالفت براي كسيكه فعالً 
 . در دنيا نيست و هزار سال قبل بوده، چه فائده دارد

ن آالقر«: كه فرمود صمقدمة تفسير صافي روايت كرده از رسول خدا در
و نور من الظلمة، و ضیاء  ،یان من العمی، و استقالة من العثرةهدی من الضاللة، و تب

من األحداث، و عصمة من اهللکة، و رشد من الغوایة، و بیان من الفنت، و بالغ من 
 .»الدنیا إلی اآلخره، و فیه کمال دینکم، و ما عدل أحد من القرآن إال إلی النار

وري، و دستگير از لغزش، قرآن رهنماي از گمراهي، و بيان نجات از ك«: يعني
ها،  نور از ظلمت و نگهدارندة از هالكت، و نجات از گمراهي، و بيان فرار از فتنه

و زاد و توشة راه آخرتست، و در آن كمال دين شما است، و هيچ كس از قرآن 
 . »ي نكرد مگر به سوي آتش رهسپار شدسرپيچ

ست پس بايد اگر ه !؟آيا نفاق و شقاق گمراهي و لغزش و فتنه نيست
ن از اينها نجات يافت، مسلّما دستور رسول آبواسطة قر صدستور رسول خداب

 .براي أمت او حجت است صخدا

 مبين مجمالت قرآن است صسنّت رسول خدا -14
 باشد دستور اتّباع از سنّت را نيز داده، و حقّ تبيان هر چيزي مي قرآن كه در او

ا حجت قرار داده و فرموده به آن رجوع تعالي براي مسلمين سنّت رسول خود ر
 : فرموده 21كنيد، در سورة احزاب آية 
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به طور تحقيق بر شما الزم است كه به رسول خدا تأسي كنيد، تأسي «
 .»نيك

ي مسلمين قرار داده اگرچه خداي تعالي اعمال و افعال تمام أنبيا را مورد تأس
كه بايد بروش آنان تأسي كرد، و سنّت به فارسي به معني روش است، در سورة 

 : فرموده 4ممتحنه آية 

            

نكه با او نابتحقيق براي شما سزاوار بوده كه تأسي نيكو كنيد در ابراهيم و آ«
 .»بودند

 : فرموده 90و در سورة انعام آية 

                    

 .»هدايتشان كرده، پس به هدايت ايشان اقتدا كن ايشانند آنانكه خدا«
يكي از دو چيزي است كه در روايات و  صبه هر حال سنّت رسول خدا

إنی تارک فیکم الثقلین «: فرموده صآن أمر شده، رسول خدا آيات به متابعت
ولي مخفي  ،»کتاب اهللا و عترتی«: ، و در بعضي روايات آمده»کتاب اهللا و سنتی

اند، و سنّت  بوده صنيز تابع سنّت رسول خدا صنماند عترت رسول خدا
اگرچه مجمالت قرآن ، مبين مجمالت قرآن است صيعني روش رسول خدا

أقیموا : است، ولي تفصيل آن در سنّت است يعني اگر خدا فرموده قابل فهم
بايد بعمل خود كيفيت و  ص، اين جمله قابل فهم است ولي رسول خداالصالة

حدود نماز را معين كند و در خارج نشان دهد، وقتيكه به تصريح قرآن خدا به 
و تابع قرآن است، عترت او ، و رسول ا»اتبِع ما أُوحي إِلَيك«: خود فرمودهرسول 

راوي سنّت او باشند، پس ذكر عترت در بعضي از روايات  و نيز بايد تابع قرآن
مقصود تمام افراد عترت نيست، بلكه همان افراديكه از قرآن و سنّت جدا نشوند 

 صو مخالف قرآن و سنّت رسول عمل نكنند، همان طوريكه رسول خدا
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توانند چيزي به قرآن و  نمي كند عترت او نيز تواند در دين خدا كم و زياد نمي
سنّت اضافه كنند، و خود عترت در صدها روايت سنّت را حجت قرار داده و 

 ما در اينجا بعضي از كلمات اميرالمؤمنين. اند خود را پيرو سنّت معرّفي كرده
 : آوريم البالغه آمده مي را كه دربارة سنّت در نهج

استنوا بسنته ونبیکم فإنه أفضل اهلدی،   ديقتدوا و ا«: فرموده 108درخطبة 
اقتداء كنيد به هدايت پيغمبرتان زيرا كه آن بهترين «: يعني .»فإا أهدی السنن

 .»ترين سنّت است هدايت است، و به سنّت و روش او عمل كنيد كه آن روشن
م به نظرت إلی کتاب اهللا و ما وضع لنا و أمرنا باحلک«: فرموده 203در خطبة 

نظر كردم بكتاب خدا و آنچه براي «: يعني. »فاقتدیته صفاتبعته، و ما اسنت النبی
عمل  صما مقرّر نمود كه به آن حكم دهيم پيروي كردم و به آن چه رسول خدا

 . نموده بسنّت او اقتدا كردم
حاججهم بالسنة فإم لن یجدوا عنها «: و در وصيت خود به ابن عباس فرموده

زيرا ايشان را  صبا خوارج احتجاج و استدالل كن بسنّت رسول: عنيي .»اصحمی
 .اي نيست از سنّت رسول چاره

والطریق الوسطی هی اجلادة، علیها باقی الکتاب و آثار «: فرموده 16در خطبة 
ايست كه  راه ميانه كه راه نجات باشد همان جاده: يعني .»النبوة، و منها منفذ السنة

از آن استخراج  صار نبوت بر آن است و روش رسول خداتمام كتاب خدا و آث
 .شود مي

لیس علی اإلمام إال ما محل من أمر ربه اإلبالغ فی  «: فرموده 103در خطبة 
املوعظة، و اإلجتهاد فی النصیحة، و اإلحیاء للسنة، و إقامة احلدود علی مستحقّیها، 

يست مگر آنچه از امر بر عهدة امام ن«: يعني .»و إصدار السهمان علی أهلها
رسانيدن موعظه، و در : آمده، و آن پنج چيزاست وپروردگارش بر عهدة ا
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كردن، و حدود را بر مستحقّين  و سنّت رسول را زنده ،نصيحت كوشش نمودن
 .»المال رسانيدن جاري ساختن، و سهم هر كسي را از بيت

ج و الدماء و املغامن ینبغی أن یکون الوالی علی الفرو ال «: فرموده 129در خطبة 
سزاوار نيست كه «: يعني »و األحکام و إمامة املسلمین ملعطل للسنة فیهلک األمة

زمامدارو متولّي بر فروج و دماء و غنائم و امامت مسلمين آن كسي باشد كه 
 .»رساند را تعطيل كند كه أمت را به هالكت مي صسنّت رسول

و اصحاب بزرگوار  صخدا لخورد از فراق رسو تأسف مي 180در خطبة 
أوة علی إخوانی الذین تلوا القرآن فأحکموه، و تدبروا الفرض «: فرمايد او، و مي

آه از جدائي برادرانم كه قرآن را «: يعني .»فأقاموه، أحیوا السنة و أماتوا البدعة
تالوت و آن را محكم نمودند، و در واجبات تدبر و آنها را به پا داشته، سنّت 

 .»دندراني ا زنده و بدعت را ميرسول ر
 «: فرمايد مي) 23ر (در وصيت خود به فرزندانش پس از ضربت ابن ملجم

: يعني .»فالتضیعوا سنته صأن التشرکوا باهللا شیئا، و حممد: وصیتی لکم
وصيت من به شما اين است كه شريك براي خدا قرار ندهيد و سنّت و روش «

 .»را ضايع نكنيد صمحمد
سیرته القصد و سنته الرشد، «: فرموده صدر تعريف رسول خدا 92 در خطبة

روي و معتدل، و روش او  سيرة او ميانه«: يعني .»و کالمه الفصل، و حکمه العدل
 .»كنندة حقّ و باطل، و فرمان او عدالت بود موجب ترقّي، و سخن او جدا

إلی اهللا و  و اردد«: فرمايد مي) 53نامة ) (ره(در عهدنامة بمالك اشتر نخعي
رسوله ما یضلعک من اخلطوب، و یشتبه علیک من األمور، فقد قال اهللا تعالی لقوم 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ *: أحب إرشادهم
إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف متعازنولِ تسالراألخذ مبحکم کتابه، و الرد : فالرد إلی اهللا & و

در كارهاي مشكلي كه «: يعني .»سنته اجلامعة غیر املفرقةباألخذ : إلی الرسول
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موجب درماندگي و كارهائي كه بر تو مشتبه گردد به كتاب خدا و سنّت رسول 
، فرموده بازگردد، كه خداوند سبحان براي قوميكه هدايت ايشان را خواسته

اي افراد با ايمان اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد پيغمبر و صاحبان  (: است
فرمان از خودتان را، پس اگر در چيزي با يكديگر نزاع نموديد آنرا به خدا و 

كردن و برگرداندن به خدا گرفتن محكمات  س مراد از ردپ)رسول بازگردانيد
سنّت جامعة  نازگشت به رسول، گرفتكتاب او است، و مقصود از ردكردن و ب

كه باعث تفرقه ) سنّت مورد اتفاق و موجب اتّحاد و رافع اختالف(پيغمبر 
 .»باشد نيست، مي

ها را بر سر نيزه كردند و بنا بر  وقتيكه در جنگ صفين قرآن 123و در خطبة 
خالفت طبق قرآن و سنّت نصب حكمين شد كه دو نفر بنشينند و در أمر 

وملا دعانا القوم إلی «: فرمايد د، و هر چه صالح باشد اظهار بدارند، ميقضاوت كنن
أن حنکم بیننا القرآن مل نکن الفریق املتولی عن کتاب اهللا سبحانه و تعالی، و قد قال 

م أن حنک ؛إلی اهللافرده  &فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ *: اهللا سبحانه
اهللا، فنحن أحق  فإذا حکم بالصدق فی کتاب نته،أن نأخذ بس ؛بکتابه، و رده إلی الرسول

 .»، فنحن أحق الناس و أوالهم اصالناس به، و إن حکم بسنة رسول اهللا
ما را دعوت كردند به اينكه بين ـ لشكر معاويه ـ و چون اين قوم،«: يعني

كننده از كتاب خدا نبوديم و  راضخودمان قرآن را حاكم قرار دهيم، ما گروه اع
اگر در چيزي نزاع كرديد آن را به (: حال آنكه خداي سبحانه و تعالي فرموده

پس ارجاع به خدايتعالي اين است كتاب او را  )خدا و رسول مراجعه دهيد 
 ؛ائيم و ارجاع به سوي رسول اين است كهمحاكم قرار دهيم، و طبق آن حكم ن

چون براستي در كتاب خدا و طبق ان حكم شود ما  پس .سنّت او را بگيريم
 صباشيم به آن و قبول آن، و اگر به سنّت رسول خدا سزاوارترين مردم مي

  . باشيم حكم شد باز ما سزاوارترين مردم و اوالي بسنّت مي
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در قصه حكمين و هنگام قرآن  عزيز مالحظه كن اميرالمؤمنين هخوانند
گويد و خود را در قبول حكميت قرآن  ميين سرنيزه كردن لشكر معاويه چن

خبر از دين باالي منبر  اطّالع بي خوان بي شمارد، ولي يك عده روضه پيشقدم مي
نعوذ باهللا آن حضرت فرمود من قرآن : گويند زده و مي تهمت به آن حضرت

آيا . ها را پاره كنيد ها كاغذ و مركب، نعوذ باهللا نعوذ باهللا قرآن ناطقم و آن قرآن
هيچ دينداري چنين جسارتي به قرآن كرده و چنين كفري به امام خود نسبت 

آن وقت مسلمين و پيروان آن امام زبان چنين اشخاص را كه بايد ببرند در  !داده؟
ر روحاني نمائي در زير منبر باشد باو طيب گدهند و بلكه ا عوض مزد منبر مي

 .گويد اهللا هم مي
االتّباع  د را تابع سنّت رسول دانسته و آنرا واجبنيز خو و اما ساير امامان

روايت كرده از امام  62حديث  29چنانكه دركتاب بحار جلد دوم باب : دانند مي
 ،صا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا حممد ال «: كه فرمود صادق

مخالف قول  حديث: يعني .»صقال اهللا عزوجل و قال رسول اهللافإنا إذا حدثنا قلنا 
را از قول ما نپذيريد زيرا هر حديثي  صپروردگارمان و سنّت پيغمبرمان محمد

 صخداي عزوجل فرمود و رسول خدا«: گوئيم كه ما بگوئيم چنين است كه مي
تقبلوا علینا  ال«: كه فرمود و در همانجا روايت كرده از امام رضا. »فرمود

ة القرآن و موافقة السنة، و إنا عن اهللا و عن خالف القرآن فإنا إن حتدثنا حدثنا مبوافق
حديثي كه مخالف قرآن باشد از قول ما قبول نكنيد چون : يعني. »رسوله حندث

گوئيم زيرا ما از قرآن و از رسول  اگر ما حديثي گوئيم، بر طبق قرآن و سنّت مي
نقل كرده كه امام  175ودر جلد دوم بحار صفحة . كنيم نقل قول مي صخدا
از امور (يعني هيچ چيز. »لیس شی إال فی الکتاب والسنة«: فرمايد مي قصاد
نيست مگر اينكه يا در كتاب است و يا در سنّت و در حديثي كه بعد از ) دين

 : شود سؤال مي از امام صادق: حديث فوق آورده
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از امور (آيا چيزي «: يعني .»ال: یکون فی الکتاب و السنة؟ قال یکون شی ال«
نه و در كتاب كافي جلد : فرمايد ست كه در كتاب و سنّت نباشد؟ امام ميه) دين

كه  اند از امام صادق روايت كرده 262و هم بحار جلد دوم ص  70اول ص 
هركس با كتاب خدا «: يعني »فقد کفر صمن خالف کتاب اهللا و سنة حممد«: فرمود

بحار روايت و در همان صفحه از . »مخالفت كند كافر است صو سنّت محمد
من متسک بسنتی فی اختالف أمتی کان له أجر «: كه فرمود صكرده از رسول خدا

هر كس چنگ زند به سنّت من در مورد اختالف أمت من : يعني. »مأة شهید
 روايت كرده كه علي 266و در صفحة . براي او اجر صد شهيد خواهد بود

سنّت آن است كه : يعني. »بعده سن رسول اهللا، و البدعة ما أحدث السنة ما«: فرمود
عمل نموده باشد و بدعت چيزي است كه پس از رسول  صرسول خدا

ثالث «: روايت كرده كه فرمود و از امام كاظم. پيدا شده باشد صخدا
سه چيز موجب : يعني .»نکث الصفقة و ترک السنة، و فراق اجلماعة: موبقات

وجداشدن از جماعت، و شكستن پيمان، و ترك سنّت، : هالك و نكبت است
من رغب عن سنتی فلیس «: اند كه فرموده روايت كرده صفريقين از رسول خدا

و در جلد اول سفينه . هر كس از سنّت من اعراض كند از من نيست: يعني .»منی
: كه به اصحاب خود فرمود روايت كرده از امام صادق 665البحار ص 

بر شما واجب است كه بگيريد آثار رسول  :، يعني»علیکم بآثار رسول اهللا و سنته«
بودن قرآن  پس معني كافي و جامع. و سنّت او را و صدها روايت ديگر صخدا

كه خدا فرموده در آن است تبيان هر چيزي، اين است كه هر مطلبي را قرآن بيان 
و بخصوص تمام عقايدي را كه مسلمان بايد داشته باشد در قرآن ذكر فرموده 

 . شده است
ه طور اجمال أما سنّت يعني روش، كه عملكردهاي پيغمبر است و قرآن بو 
چون . رسول را حجت قرار داده، و در سنّت رسول، هزاران دستور است سنّت
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به طور كلّي، . قرآن سنّت رسول را حجت قرار داده و فرموده به آن عمل كنيد
ورات سنّت رسول گردد، و گويا تمام دست اين حكم شامل هر سنّتي از رسول مي

در قرآن است، چنانكه قرآن حكم عقل را تصويب كرده و هر جزئي  صخدا
حجت است، و گويا تمام آن در قرآنست، زيرا قرآن تمام جزئي از احكام عقل 

پس قرآن بطور كلّي هر چيزي را بيان كرده و تفريع . را تصويب كرده بطور كلّي
بنابراين اگر . شمندان اسالمي استو ساير دان صجزئيات بر آن، كار رسول خدا

چيزي از آيات قرآن مجمل باشد، بايد رجوع كرد در جزئيات وتفصيل آن به 
پس در . و كيفيت و كميت و حدود آنرا بايد از سنّت گرفت صسنّت رسول

كتاب خدا آنچه محلّ احتياج بشر بوده بيان شده به طور كلّي و ديگر ناقص 
بحار جديد  2يل نمايند، چنانكه روايت كرده در ج نمانده تا علماي بشري تكم

أتاهم رسول اهللا مبا یستغنون به فی عهده و ما «: فرمود كه امام كاظم 170ص 
براي مردم آورد  صرسول خدا: يعني .»يهکتاب اهللا و سنة نب: یکتفون به من بعده

ند پس از زمان خودش و آنچه به آن اكتفا كن نياز گردند در نچه را كه به آن بيآ
 . صكتاب خدا و سنّت رسول ؛زمان خودش

 : فرموده 1در سورة حجرات آية 

                      

 .»اي مؤمنين از خدا و رسول او جلو نيفتيد«
 : فرموده 80و در سورة نساء آية 

             

 .»هر كس رسول خدا را اطاعت كند پس به تحقيق خدا را اطاعت كرده«
در كافي جلد . و لزوم اتّباع از آن و همين آيات دليل است بر تصويب سنّت

كه رسول  اند از امام باقر و مقدمة اول تفسير صافي روايت كرده 606ص  2
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وا اهللا فیما محلکم من کتابه فإنی مسئول و یا معاشر القرآء اتق«: فرمود صخدا
إنکم مسئولون، إنی مسئول عن تبلیغ الرسالة و أما أنتم فتسئلون عما محلتم من کتاب 

اي گروه قاريان از خدا بترسيد و خدا را مالحظه كنيد در «: يعني .»اهللا و سنتی
ن مسئولم ايد از كتاب او زيرا كه من مسئولم و شما مسئوليد، م آنچه حمل كرده

از رسانيدن رسالت و أما شما مسئوليد از آنچه از كتاب خدا و سنّت من فرا 
. شود نيز مي شامل اميرالمؤمنين صو اين فرمايش رسول خدا .»ايد گرفته

پس او نيز مسئول است نزد خدا از سنّت كه به آن عمل نموده و تمام مسلمين 
ندارد، و اگر  يدين اسالم سنتّهمين حكم را دارند،  هيچ كس غير از رسول در 

پس نه . باشد صد طبق سنّت رسول خدايروش و يا سنّتي داشته باشد با
منين از خود سنّتي آورده و نه امامان ديگر و همه تابع سنّت رسول مؤاميرال
 .اند بوده صخدا

 ل فهم استبقرآن براي همه قا -15
هل و آسان باشد، ما قرآن در لغت عرب بكتابي گويند كه خواندن و فهم آن س

فهمد، البته پرواضح است كه هر كسي خصوصاً  گوئيم همه كس قرآن را مي نمي
فهمند، ولي هر كسي اگر زحمت بكشد و مقداري بزبان  غيرعرب قرآن را نمي

پس هر . فهمد عرب و ادبيت عرب آشنا گردد و تدبر در قرآن نمايد، آنرا مي
براي او قابل فهم باشد، البتّه پس از  كسي ممكن است قرآن را بفهمد و قرآن

زيرا فراگرفتن اسالم و قوانين آن بايد از قرآن باشد و يا . زحمت و تعليم و تعلّم
مأمور آموختن قرآن به مردم  صرسول خدا. از حديث اگر موافق قرآن باشد

سورة جمعه، و اگر قرآن قابل فهم نباشد چگونه به مردم  2طبق آية  ؛بوده
در اينجا دليلهاي بسيار روشني داريم بر اينكه تمام قرآن قابل فهم  و ،بياموزد

 .است
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بينيم اشخاصي را كه آن را مي فهمند  ياً مبودن آن كه حس حسي –دليل اول 
 .و از آن بهره مي برند

تراز قرآن  مشكلاگر قرآن قابل فهم نباشد، به طور يقين احاديث  –دليل دوم 

أحادیثنا : اند فرموده فهم نباشد، زيرا خود أئمه است و بايد احاديث نيز قابل
پس بنابراين نه قرآن  .احاديث ما سخت و مشكل است: يعني. صعب مستصعب

قابل فهم است و نه احاديث و بايد دور دين را قلم كشيد، زيرا مدرك آن قابل 
احاديث را مشكل خوانده اند، ولي قرآن را روشن و  أئمه. فهم نيست
و خدايتعالي قرآن را سهل و . نكه در فصل ده مدارك آن گذشتواضح، چنا

. ولقد يسرنا القرآن: در سورة قمر چهار مرتبه مكرّر فرموده ،سان خواندهآ

و سورة دخان  97و در سورة مريم آية . به تحقيق ما قرآن را آسان نموديم: يعني
 : فرموده 58آية 

                    

تا شايد اين مردم ) عربي نيعني به زبا(ما قرآن را آسان نموديم به زبان تو «
 .»متذكّر شوند
بصائر «و يا  »هدی للناسم«و يا  »بیان للناس«: آياتيكه فرموده –دليل سوم 

 : سورة بقره كه فرمود 221و آية  187مانند آية  »للناس

            

 : فرموده 106و در سورة إسراء آية 

                

 .»و قرآنيكه جزء جزء فرستاديم تا براي مردم قرائت كني«
 : فرموده 57و در سورة يونس آية 
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 .»اي از پروردگارتان آمد مردم به تحقيق براي شما، موعظه آهاي«
عظه و بينائي مردم است، و اگر نفهمند وپس چنانكه فرموده، اين قرآن م

و آيات بسياري آمده كه قرآن براي عموم مردم نازل . چگونه بينائي مردم است

نعوذ ي كرده شده، اگر خدا چيزي را براي مردم نازل كند كه نفهمند كار لغو

 . باهللا

اند كه قرآن و آيات آن معمي و رمزي است كه فقط رسول  بعضي خيال كرده
به اضافه اگر فهم . فهميد، و اين خيال باطلي است و مدركي ندارد مي صخدا

 »هدی لإلمام«بگويد و يا  »یا أیها اإلمام«آن منحصر به رسول و يا امام بود بايد 
نكه نفرموده بلكه برسول خود در سورة انبياء آية آ، و حال »یا بیان لإلمام«و 

 : دهد كه دستور مي 109

         

 .»كنم شما را بطور يكسان و بدون فرق و اخبار مي بگو كه من اعالم«
 : فرموده 19پس قرآن و اسالم كه دين سرّي نيست، در سورة انعام آية 

                   

بسوي من وحي شد اين قرآن تا بواسطة آن بترسانم شما و هر كسي را كه «
 .»به او برسد

از اين قبيل . بايد به قرائت آيات باشد صشود انذار رسول خدا كه معلوم مي
يات آحتّي  شود كه قرآن براي همگان و عموم مردم است آيات استفاده مي

 .شود بيان مي 20متشابهاتش نيز قابل فهم مردم است چنانكه در فصل 
ترين سخن و  اخبار و احاديث داللت دارد كه قرآن واضح –دليل چهارم 

الغه بال نهج 1در خطبة  علي. قابل فهم مردم است و سرّي و رمزي نيست
کم، مبینا حالله و خلف فیکم ما خلفت األنبیاء فی أممها کتاب ربکم فی«: فرمود
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بحار  31در ص . گذشت 10و هم در ساير خطب خود كه در فصل  .»حرامه
إن هذا القرآن هو النور املبین «: كه فرمود صروايت كرده از رسول خدا 92جلد 

محقق بدانيد كه اين قرآن نور روشني است، «: يعني .»من اثره علی ماسواه هداه اهللا
 27و در ص . »ند و بدارد خدا او را هدايت كندهركس آنرا بر غير آن مقدم بدا

من ابتغی العلم فی غیره أضله اهللا و هو «: كه فرمود صروايت كرده از رسول خدا
هر كس دانش خود را در غير قرآن جويد، «: يعني .»الذکر احلکیم و النور املبین

 و. »خدا او را به گمراهيش واگذارد و قرآن ذكر با حكمت و نور روشني است
القرآن هدی من الضاللة و تبیان «: فرمود صعياشي روايت كرده كه رسول خدا

و  .»كنندة از كوري است قرآن راهنماي از گمراهي و بيان«: يعني .»من العمی
: يعني .»و نورا لیس معه ظلمة، و هدی ملن أئتم به«: فرموده 19در خطبة  علي

است كه او را امام خود قرآن نوريست كه ظلمت ندارد و هدايت براي كسي «
 .»قرار دهد و به آن اقتدا كند

یا بنی «و  »یا أیها الناس«: خطايات آن است كه مكرّر فرموده –دليل پنجم 

و مخاطب آن مردمند و مردم بايد بفهمند و اگر  ،»یا أیها الذین آمنوا"و  »آدم
 قابل فهم نباشد براي مخاطب، پس چه كسي بايد بفهمد؟ 

همانا قرآن را «: يعني. إمنا یعرف القرآن من خوطب به: مودهفر امام صادق
گويند قرآن را فقط امام بايد بفهمد  ، بعضي از مردم عوام مي»شناسد مخاطب مي

 : و بيان كند، در جواب او بايد گفت
براي اينكه به  !؟بايد امام بفهمد براي چه: ثانياً .خطاب به امام نيست: اوالً 

چرا بيان نكردند؟ آيا رسول  و ساير أئمه صرسول خدامردم بيان كند، پس 
خدا و يازده امام بيان كردند يا خير؟ اگر بيان كردند پس مردم فهميدند و اگر 

و أئمه به مردم نفهمانيدند و بيان نكردند آيا بخل كردند و چرا  صرسول خدا
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اريد آنان شما اگر قول رسول و امام را قبول د: ثالثاً !؟انجام وظيفه نكردند
 .اند كه قرآن بيان روشن و واضح و قابل فهم است فرموده

تمام علماي مسلمين قرآن را حجت دانسته به آيات آن در  –دليل ششم 
و چگونه آن را حجت دانسته و به آن استدالل  ،كنند مطالب خود استدالل مي

 .كنند و چگونه خودشان فهميدند مي
و حجت بر صدق نبوت است و اگر مردم  قرآن دليل بر رسالت –دليل هفتم 

دليل و حجت را نفهمند چگونه رسالت پيغمبر اسالم را قبول كنند، و دليل و 
گردد،  شود و باعث ايمان مردم نمي حجت كه بدون فهم باشد دليل و حجت نمي

طلبيدن معني ندارد، قرآن  و اگر قرآن معما و مبهم و قابل فهم نبود ديگر مبارزه
د يك سوره مانند آن بياوريد، يفرمايد اگر مي توان طلبد و مي كرّر مبارز ميكه م

و بنويسد د آنرا بياورند؟ اگر زيدي به عمرپس چيزي را اگر نفهمند چگونه مانن
يك ميليون پول بدهيد بحامل نامه، و چون نامه را آورد براي عمرو، او نفهمد و 

اي براي  ؟ حال خدائيكه نامهدهد نداند چه نوشته، آيا يك ميليون پول مي
بندگانش فرستاده كه مال و جان و عمر خود را بايد براي من بدهيد ولي بندگان 

 .نفهمند او چه خواسته، چگونه جان و مال خود را بدهند؟
اند احاديث ما را به  فرموده هدي  و أئمه صرسول خدا –دليل هشتم 

بود، بپذيريد و اگر مخالف آن قرآن عرضه بداريد و بسنجيد، اگر موافق قرآن 
بود نپذيريد، پس مردم بايد قرآن را بفهمند تا به آن عرضه بدارند وگرنه با 

روحاني نمايان قرآن را با  چيزيكه قابل فهم نباشد، چگونه بسنجند، بعضي از
گويند ما  وگرنه مي پذيرند سنجند، پس اگر موافق خبر امام شد مي خبر امام مي

با خبر بسنجيد، ايشان بايدگفت هيچ كس نگفته قرآن را  وابدر ج. فهميم نمي
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اند خبر را با قرآن بسنجيد، باضافه آن وقت كه  ولي رسول خدا و أئمه فرموده
 .و به خبر عرضه نكرده فهميدند. نازل شد خبري نبود كه به آن بسنجند نقرآ

ا را قبول فهميدند با اينكه خبر رسول خد كفّار قريش قرآن را مي –دليل نهم 
و ابوسفيان كه به ل هنداشتند و به بركت فهم قرآن هدايت شدند و حتّي ابوج

معلوم  گفتند به قرآن گوش ندهيد و يا پنبه در گوش خود بگذاريد مردم مي
فهميد  سواد قرآن را مي آن عرب پابرهنة بي. فهميدند شود آن اعراب مي مي

و نبايد مردم به آن  !؟نيستگويند قرآن قابل فهم  چگونه مدعيان دانش مي
، تمسك جويند، زيرا اگر مردم متوجه قرآن بشوند دكّان ايشان كساد خواهد شد

و لذا  .واگر مردم به قرآن توجه كنند دروغهاي ساخته ايشان آشكار خواهد شد
گويند امام و  مثالً كسانيكه مي ،گويند قرآن قابل فهم نيست و يا بايد امام بيايد مي
 صاند آية قرآن بر ضرر ايشان خطاب به رسول خدا ه از نور خلق شدهزاد امام

إِنا خلَقْنا * :فرمايد و يا مي، &هو الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة*: فرمايد مي

طْفَةن نانَ مشود هر  پس معلوم مي. را از نطفه آفريديم ما انسانيعني  .&الْإِنس
شود و لذا  تّي رسول و امام از نطفه خلق شده و دروغگو رسوا ميانساني و ح
 .گويند قرآن قابل فهم نيست بناچاري مي

خورند و روايات نامعقولي در  اي كه از روايات مجعوله نان مي عده ثانياً
سازد ناچار  ن نميآاند كه با قر تفسير قرآن از قول امام پيش خود جعل كرده

م نيست تا مردم مجعوالت ايشان را بپذيرند، و اگر قرآن گويند قرآن قابل فه مي
مثالً در . كنند ريزند و جاعل آن را لعن مي را بفهمند آن مجعوالت را دور مي

است  اند كه تين امام حسن و زيتون امام حسين نوشته... والتين : تفسير آية
وقت كه كه خدا به ايشان قسم خورده، در صورتيكه اين سوره مكّي است و آن 

مثالً در جلد اول كافي  !نه امام حسينينازل شد نه امام حسني بوده و  اين سوره
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اند از قول امام كه مقصود از كلمة نور در هر جاي قرآن، أئمه  نوشته 195ص 
، بصريح & وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً *: باشد، حال اگر كسي بگويد خدا فرموده مي

گويند ما قرآن را  ت كه نازل شده نه امام، در جواب ميآيات، قرآن اس
فهميم، بايد از ايشان پرسيد چگونه اگر برخالف لغت عرب، نور به معني  نمي

باشد و يا ليل به معني عمر باشد قرآن  امام باشد و يا تين به معني امام حسن
يا تين به فهميد، و أما اگر طبق لغت و عرف عرب، نور به معني روشني و  را مي

عجاب و  إن هذا لشيء !؟معني انجير و يا ليل به معني شب باشد قابل فهم نيست
داند ليل به معني شب است نه به معني خليفه،  هر كس مي. إن هو إال قول الزور

حال اگر به معني شب باشد قبول نيست و اگر به معني خليفه باشد چگونه قبول 
 !!است

در نورانيت و روشني و واضحي باالترين كالم قرآن نور مبين و  – دليل دهم
است و كالم بزرگان بشر چه امام و چه پيغمبر نسبت به كالم خدا مانند 

آيا از جهالت نيست كه كسي  ،دستي و يا شمع است نسبت به خورشيد چراغ
كالم روشن خدا را نفهمد و بخواهد بواسطة كلمات ديگران بفهمد، در 

خواهيد با  بايد گفت شما مي. ين و نور يقين استصورتيكه كالم خدا نور مب
 : شمع خورشيد را پيدا كنيد

 زهي نـادان كـه او خورشـيد تابـان    
 

ــور  ــه ن ــان  ب ــد در بياب ــمع جوي  ش
 

براي اينكه قرآن قابل فهم است اينكه هر وقت رسول  –دليل يازدهم 
از ي ا ند براي اثبات مطلب خود آيهدكر مي مطلبي را بيان و يا أئمه صخدا

گفت مدرك شما در فالن  آوردند، و هر كس به ايشان مي آيات قرآن دليل مي
دادند، مانند اينكه در وسائل  اي را نشان مي حكم چيست؟ ايشان فوري آيه

مسح  ؛گويد مي الشيعه در باب مسح سر در وضوء زراره شنيد كه امام صادق
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: رمائيد؟ امام فرموداز چه مدرك مي ف: سر بايد كشيد، زراره پرسيد ببعضرا 
و مانند اينكه . است كه براي تبعيض & وامسحواْ بِرؤوسكُم*در آيه  "باء"بدليل 
بقول نمام گوش مده زيرا خدا در قرآن : به منصور دوانقي فرمود آن امام
و مانند  ،فهميد ، و منصور اين آيه را شنيد و&إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا*: فرموده

نشست براي استماع صوت زنان  در بيت الخال مي به كسيكه اينكه آن امام
إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ *: آيا نشنيدي كه خدا در قرآن فرموده: مغنيه فرمود

اين آيه را فهميد و از نشستن در آنجا خودداري ، و او &أُولـئك كَانَ عنه مسؤوالً
 به فرزند خوداسماعيل فرمود هرگاه مؤمنون كرده و مانند اينكه امام صادق

 نزد تو شهادت دادند ايشان را تصديق كن بدليل اينكه خدا فرموده 
  َنِني مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ يُ نُ بِاهللاِّ وَ مِ ؤْ  )61: التوبه(  يُ

و او را  اي نكاح كند فرمود اگر مطلقة ثالثه را بنده د اينكه آن امامنو مان
شود بدليل اينكه در قرآن  طالق دهد براي شوهر سابق او به عقد جديد حالل مي

 و مانند اينكه آن امام ،، و بنده هم زوج است& حتى تنكح زوجاً غَيره *فرموده
به كسيكه زمين خورده بود و ناخن او كنده شده بود و بر دست خود دوا 

وء چه كنم؟ فرمود اين و امثال اين از كتاب گذاشته بود و عرض كرد در وض
مانند آنكه   .& ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ *: شود كه فرموده خدا دانسته مي

 هفتم كتابش روايت كرده از امام باقر هكتاب كافي و تفسير صافي در مقدم
، »و من کتاب اهللاإذا حدثتکم بشیء فاسئلونی أین ه«: كه به اصحاب خود فرمود

ن حديث از كجاي هرگاه من براي شما حديثي بيان كردم از من بپرسيد اي: يعني
نهي نمود از قيل و قال و فساد  صرسول خدا: سپس فرمود .قرآن استفاده شده

مال وكثره سؤال، يكي از اصحاب آن جناب عرض كرد اين حديث رسول 
 : ةاز كجاي قرآن استفاده شده؟ فرمود از آي صخدا

  ٍالَحإِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِالَّ م ماهوجن نريٍ مي كَثف ريالَّ خ  
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 )۱۱۴: النساء( 
 : و آية
 الَكُمواء أَمفَهواْ الستؤالَ تو                                        )۵: النساء( 

 : و آية
  ْأَلُواسالَ تكُمؤست لَكُم دباء إِن تيأَش نع                       )۱۰۱: املائده( 

اند  به آيات قرآن استدالل و استشهاد كرده و هزاران ورد ديگر كه أئمه
فهميدند اين استشهاد صحيح  يات قرآن را نميآو اگر مردم . ودخبراي مطالب 

 .نبود
مردم را أمر به تدبر و تفكّر در قرآن يات قرآن كه آخود  – دليل دوازدهم

أمر به تدبر  82نموده، اگر قابل فهم نبود چگونه خدايتعالي در سورة نساء آية 
 : نموده

        

 .»كنند تدبر نمي نآيا چرا در قرآ«
 : فرموده 24آية  صو در سورة محمد

                  

 .»آيا چرا در قرآن تدبر ندارند بلكه بر دلها قفل زده شده است«
 : فرموده 29و در سورة ص آية 

                  

 .»آياتشكتاب با بركتي نازل نموديم براي آنكه تدبر كنند در «
پس در تمام آيات إلهي بايد تدبر نمود و حتي آيات . ياتآو مانند اين 

خواهد آمد و تدبر  20چنانچه در فصل  ،متشابهاتش قابل تدبر و قابل فهم است
 .در آيات قرآن واجب است
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اوامريستكه در قرآن أمر شده به پيروي قرآن و اگر بنا بود  – دليل سيزدهم
 : سورة اعراف 3اي تعالي أمر باتّباع آن فرموده، مانند آية كسي نفهمد چگونه خد

           

 .»پيروي كنيد آنچه بسوي شما نازل گرديده از پروردگارتان«
 : 157و آية 

                         

                                              )157: اعراف( 

پس آنانكه به اين رسول ايمان آورند و او را بزرگ شمرند و ياري كنند و «
 .»نوريكه به او نازل شده پيروي كنند ايشان رستگارند نآ

 : 171و در سورة بقره آية 

                             

و چون به ايشان گفته شود پيروي كنيد آنچه خدا نازل نموده گويند بلكه «
 .»ايم كنيم آنچه را كه پدران خود را بر آن يافته پيروي مي
 : فرموده 134طه آية و در سورة 

                    

 .»را ت توپروردگارا چرا نفرستادي به سوي ما رسولي كه پيروي كنيم آيا«
پس . فرموده 21و در سورة لقمان آية  47و همچنين در سورة قصص آية 

باشند، ولي متأسفانه زمان ما اگر بشيعه و تمام مسلمين بايد تابع آيات كتاب خدا 
گويند  گوئي بيائيد پيروي قرآن كنيم، ايشان مانند كفّار جاهليت ميبيا سنّي 

پس بعد از ورود اين همه آيات كه أمر . اند پدران و علماء ما چنين و چنان گفته
ل افكار به پيروي قرآن و تدبر در آن شده، اگر مسلماني نديده بگيرد و باز بدنبا

خود و يا افكار ملّت خود برود از كفّار جاهليت بدتر است، زيرا كفّار جاهليت 
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قرآني نداشتند و چون آمد پذيرفتند و متّحد شدند و از نفاق و عداوت دست 
فهميم از كالم خدا  ولي مردم ما ببهانة اينكه نميفهميم،  برداشتند و نگفتند ما نمي

بجائي رسيده كه شيعه از سنّي، و سنّي از شيعه كار اند و در نتيجه  اعراض كرده
خوان شب و روز  وحشت دارد، و دشمن جاني يكديگرند، و يك عده بنام روضه

كنند و شيطان و استعمار و  در گويندگي خود مادة فساد و دشمني را زياد مي
گردانند، و منشإ تمام اين  دشمنان دين اسالم را، از خود خوشنود و مسرور مي

طلّاب علوم ديني تزريق ه هاي علميه ب بدبختيها و زيانها اين است كه در حوزه
كنند كه قرآن ظنّي الداللة و حديث قطعي الدالله است، و طلّاب سادة  مي

ام دشمن اين كالم را كه اين سخن از كجا پيدا شده و كد باور خبر ندارند خوش
و نتائج بسيار سوئي دارد، از آن به ميان ايشان آورده، و اين كالم باطلي است 

ندانستن مفاد آن، در حاليكه  جمله عدم توجه محصلين به آيات قرآن و قطعي
تر است، شما يك خط  آن از هر كالمي بهتر و قطعي  داللت آيات قرآن بر معاني

يك آيه از قرآن، هر كم سوادي البالغه را كه حديث است بگذاريد در جنب  نهج
تر است،  تر و داللتش بر معني قطعي البالغه واضح قرآن از نهج فهمد كه آيات مي

 : آيا داللت جمله آية
 َولسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعأَط   
 )۱۲: ، والتغابن۳۳: ، وحممد۵۴: ، والنور۹۲: ، واملائده۵۹: النساء(

 : و يا آية
 انساِإلحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللّه )۹۰: نحلال( 

قطعي نيست، اگر بگويند داللت قرآن بر مطالب آن قطعي است وليكن 
مطالب آن اجمالي است كه تفصيل آن در آيه ذكر نشده، گوئيم باشد اخبار نيز 

ما بعث اهللا نبيا إال بصدق الحديث : چنين است، اخبارهم مجمل دارد، آيا حديث
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رد صدق ذكر شده، البتّه و أداء األمانة، مطلب آن مجمل نيست و تفصيل موا
 : مجمل است، حديث فوق با آية

 اهلإِلَى أَه اتانواْ اَألمؤدأَن ت كُمرأْمي إِنَّ اللّه  )۵۸: النساء( 
تر است، همانطوريكه قرآن گاهي باجمال  هيچ فرقي ندارد، بلكه آيه روشن

، كالم اجمالي سخن گفته و گاهي به تفصيل، اخبار و احاديث نيز چنين است
تر داللت بر معني تفصيلي، چه  داللت قطعي بر معني اجمالي دارد و كالم مفصل

سوادان چون تزريقات سوء در آنان اثر كرده،  اي از بي عده. قرآن باشد و چه خبر
چون شرائط و آداب و كيفيات  »أقیموا الصالة و آتوا الزکاة« گويند در جملة مي

: باشد، در جواب ايشان بايد گفت مي ظنّي الداللة ذكر نشده و مجمل است پس

بر معني اجمالي باشد مانند قطعي است ولواينكه  قيموا الصالةأ: داللت جملة

كه تفصيل در اين  »...و بنی اإلسالم علی مخس الصالة و الزکاة«: داللت حديث
 .حديث نيز ذكر نشده است

تر است،  تر و قطعي ت آن واضحبه هر حال كالم خدا از هر كالمي بهتر و دالل
هاي علميه در عوض اينكه مسلمين را بيدار كنند و به طرف قرآن  پس حوزه

كسي بگويد چون قرآن محكم و اگر . اند تر كرده سوق دهند، خواب آنان را عميق
متشابه قابل  اوالًجواب اين است كه . فهمد متشابه دارد و متشابه آنرا كسي نمي

الدالله  اگر علّت ظنّي و قطعي ثانياً. خواهد آمد 20در فصل فهم است چنانكه 
 بودن وجود متشابه است احاديث نيز محكم و متشابه دارد، باضافه بر اينكه ضد

پس  .و زياد شده، در بسياري از احاديثو نقيض دارد، به اضافه بر اينكه كم 
بسياري وارد شده كه دانيد، اخبار  چرا اخبار را بدين واسطه ظنّي الدالله نمي

چندين خبر  185بحار ص  2اخبار ديني محكم و متشابه دارد چنانكه مثالً در ج 
و  ،نآإن فی أخبارنا متشاا کمتشابه القر«: كه فرمود نقل كرده از حضرت رضا
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در اخبار ما محققاً «: يعني .»فردوا متشاها دون حمکمها ،حمکما کمحکم القرآن
و محكم است مانند محكم قرآن، پس متشابه  ،شابه قرآنمتشابه است مانند مت

 .»خبر را رد كنيد به محكم آن

 قرآن احتياج به تفسير نداشته و ندارد -16
قرآن چون آياتش نازل شد عرب زمان جاهلي آن را فهميد، و از آن متأثّر شد و 
 با شنيدن آياتش مجذوب گشت، و بواسطة آن از عقائد و خرافات پدر و مادري
و قومي دست برداشت و به بركت آن بر جهان آن روز تفوق پيدا كرد، اگر قرآن 

باضافه اگر قرآن . شد چگونه عرب جاهل آن را فهميد بدون تفسير فهميده نمي
و يا رسول  ،نمود محتاج به تفسير بود خدايتعالي تفسيري براي آن نازل مي

كه  تّي أئمة هديدر حاليكه ننوشته و ح ،نوشت تفسيري بر آن مي صخدا
شود احتياج به  نسبتاً وقت داشتند تفسيري بر قرآن ننوشتند، پس معلوم مي

 .تفسيري نداشته است
تراز  اند همه كالم بشري است و كالم خدا روشن تفسيرهائي كه نوشته ثانياً

گوئي و فهمانيدن مطالب از هر بشري استادتر  كالم ايشانست، حقّتعالي درواضح
كالم روشن خدا را نفهمد كالم مفسرين را بطريق اولي نخواهد  است، اگر كسي

فهميد، شما بيائيد اين تفسيرهائي كه نوشته شده بگذاريد كنار قرآن و حسا ببينيد 
داند ترجمة قرآن الزم  تر است، بلي براي كسي كه لغت عرب را نمي كدام مشكل

 .است ولي ترجمه غير از تفسير است و خواهد آمد
تر كند  تفاسيري كه نوشته شده در عوض اينكه مطالب قرآن را روشنثالثاًَ 

البيان كه بهترين تفاسير  تر نموده است مثالً تفسير منهج الصادقين و مجمع تاريك
اند و براي يك كلمه چند معني ذكر  است براي يك آيه چندين احتمال داده

اند كدام اين  مودهاند و نفر اند و در ذيل آن چند روايت متعارض آورده كرده
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گذارند و مي  احتماالت صحيح و كدام باطل است، خواننده را سرگردان مي
 : روند، مثال شما به جملة

         )۱۸۴: بقره( 

تا صدق گفتار ما روشن  .مراجعه كنيد باشد سورة بقره مي 184كه در آية 
اشد و خود به قرآن مراجعه كند و به زبان اگر كسي اين تفاسير را نديده ب. شود

تر است بگيرد راحت  هر معني كه ظاهرتر و روشن عربي و لغت قرآن وارد باشد
 .شود مي

اند  را حمل بر خرافات كرده اند غالباً آيات قرآن اين تفاسيري كه نوشتهرابعاً 
ائق است اي از حق اند قرآني كه مجموعه واخبار غلوآميز را در ضمن آيات آورده

نمائي خود در سورة  اند، مثال حقّ تعالي براي قدرت فعال مملو از خرافات كرده
و تمام قواي  تل به پشه زده و بعوضه كه حيوان كوچكي اسثًم 26بقره آية 

ه هم خرطوم دارد براي مكيدن خون و كظاهري و باطني را واجد است آورده 
م علماي بشري جمع شوند به كيفيت اگر تما ههم پر دارد براي فرار، به طوري ك

مانند علي بن ابراهيم و تفسير  –برند، آن وقت مفسرّين شيعه  خلقت آن پي نمي
 " اند مقصود از گفته –برهان و نور الثقلين و مانند آنها به تقليد از يكديگر 

 صرسول خدا "فَما فَوقَها" د ازوو مقص عليِ بن ابي طالب» پشه« "بعوضةً
ترسيد نام  توانست و يا مي مگر خدا نمي: كسي نبوده به ايشان بگويد !است
ذكر كرده، اينان  پشه ــ  ببرد كه در عوض آن حضرت را بنام بعوضهرا  علي

ه مانند بعوضه و ابل و دابه همه را تأويل دهر كجاي قرآن نام حيواني آم
ياتي در شأن آد براي اينكه به ساير فرق اسالمي بفهمانن اند به علي نموده
توهين و با قرآن  ندانسته به آن امام و به اين واسطه !نازل شده علي

اند، شما اگر تفسيري را  بازي كرده و آن را موهون و مملو از خرافات نشان داده
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كنيد و  اند مطالعه نمائيد تعجب مي جعل كرده ريسككه به نام امام حسن ع
باشد از تاريخ و قرآن و ساير امور  مردم مي گويند اعلم بينيد امامي كه مي مي
بعضي از خرافات آن ذكر شده  هاطّالع بوده چنانكه در كتاب اخبار الدخيل بي

 .است
يكي از گويندگان ديني نزد من آمد و گفت شما قبول داريد كه سورة 

 واست در شأن اميرالمؤمنين و خانوادة ا قرآن 29در جزء  كه) دهر(انسان
من معتقدم شما قبول  ؟گفتم بلي من قبول دارم، ولي شما چطورنازل شده؟ 

د و قرآن را هم موهون يدان رو عقل و قرآن نميرا يي بلكه آن امام ،نداريد
ادعاي با دليل  تهمت نيست بلكه: زنيد؟ گفتم چگونه تهمت مي: ايد گفت كرده

ا قبول كنم بطوري كه خود شما آن را قبول كني، آيا شم است، حال ثابت مي
بلي، : نازل شده؟ گفت داري كه اين سوره از اول تا به آخر آن در شأن علي

 : گويد خيلي خوب در اول اين سوره مي: گفتم

            )۲: انسان( 

 .»ما انسان را خلق كرديم«
باشد، شما قبول داريد؟  مي در تفاسير شيعه آمده كه مقصود از انسان علي

 : بسيار خوب، بعد فرموده: بلي، گفتم: فتگ

            )۲: انسان( 

 .»ما او را از نطفة مخلوط آفريديم«
از نطفة حضرت ابوطالب و  آيا شما طبق اين آيه قبول داريد كه علي

خير : فاطمة بنت اسد خلق شده؟ ديدم تأمل كرد و جواب نداد، و سپس گفت
: ه و صدها هزار سال قبل از وجود پدرش بود، گفتمدز نور خلق شا علي

 پس معلوم شد كه شما قبول نداريد كه اين آيه و اين سوره در شأن علي
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د كه اين اي دي؟ و چرا در تفاسير خود نوشتهنازل شده، پس چرا اول اقرار كر
سوره در شأن او است؟ باضافه در تفاسير شيعه آمده كه چون حضرات 

شدند براي سالمتي اينان علي و فاطمه عليهما السالم نذر بيمار  نينحس
براي گرفتن  كردند سه روز، روزه بگيرند، و چون بيماري آنان رفع شد، علي

روزه سه صاع جو تهيه كرده براي سه روز آرد كردند و هر روز براي افطار خود 
آمد و هر پنج گردة نان روز اول موقع افطار مسكيني . پنج گردة نان تهيه كردند

را به او دادند، و خود حضرات با حسنين و كنيز ايشان فضّه بدون غذا مانده با 
نان را به يتيم دادند و خود ) قرص(ب افطار كردند، روز دوم نيز هر پنج گردة آ

ين و چنان نگرسنه ماندند، و همچنين روز سوم، كه از ضعف و گرسنگي چ
 : شدند، پس اين آيات و آية

 ًرياأَسيماً وتييناً وكسم هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيو   )۸: اإلنسان( 
خوب : بلي، گفتم: نازل گرديد، آيا شما اين مطالب را قبول داريد؟ گفت

از عقل و قرآن پيروي  و اهل بيت او يبنابراين اگر اينها راست باشد عل
براي اينكه : چطور؟ گفتم: اند، گفت ار كردهاند و برخالف فرمان خدا رفت نكرده

يتيم يك نصف نان كافي نبود؟ مگر آن براي يك مسكين ويا يك نفر اوال مگر 
خواسته برود دكّان نانوائي باز كند؟ باضافه گويند چراغي كه به خانه روا  يتيم مي

اند نصف يك نان را به مسكين  كسانيكه خود گرسنه !است به مسجد حرام است
ن كردند، اينا دادند و خود براي حفظ الصحه و سد جوع با باقي نانها افطار مي مي

و از عقل هم . عمل نكردند & والَ تبسطْها كُلَّ الْبسط*بفرمان خدا كه فرموده 
تابع قرآن  و امام صيا پيغمبرآكه خدا حجت قرار داده پيروي نكردند، 

از آنچه « &اتبِع ما أُوحي إِلَيك من ربك *: هنيستند؟ چگونه خدا برسول خود فرمود
؟ خدا !عمل كنند "..اتبع " آيا خانوادة او نبايد بامر» به تووحي شده پيروي كن

و اهل بيت او  پيروي عقل را حتّي بر رسول خود واجب نموده چگونه علي
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را به اهل بيت و اطفال خود  عليچگونه پيروي عقل و قرآن را نكردند؟ 
يا امامي كه به وظائف عقلي و قرآني خود آشنا آضعف و گرسنگي مبتال كرد؟ 

نباشد امام است؟ باضافه كنيز بيچاره چه تقصيري كرده؟ باضافه مگر يتيم چه 
گفت  وقدر شكم داشته؟ پس از اين بيان آن گويندة ديني به فكر فرورفت 

امام را عالم و عاقل پس مقصود از اين آيه چيست؟ گفتم ما گوئي  راست مي
كنيم، چون قرآن به لغت عرف  عرب معني ميدانيم و اين آيه را هم طبق لغت  مي

سه را با واو عاطفه  مسكينا و يتيما و أسيرا و اين: گويد نازل شده، آيه مي عرب
شود كه اين هر سه با هم در يك شب  كه داللت بر جمع دارد آورده و معلوم مي

و ايشان يك شب نانهاي خود را به آنان داده و  يآمده اند درب خانة عل
البتّه براي سحر خود نان تهيه كردند از همان دوصاع جو باقي مانده، بنابراين 

مورد است هر كسي ممكن است يك مرتبه از غذا  تفسير به سه روز بي
خدا بدهد، در اين آيه مسكينا و يتميا و اسيرا با كلمة خودداري كند و در راه 

نيامده تا اينكه به سه روز تفسير شود، پس آنچه در تفاسير آمده هم بر  "ثم"
و قرآن را موهون ساخته و خانوادة  ،خالف قرآن است و هم برخالف عقل

 .را جاهل به قرآن نشان داده صرسول خدا
خدا براي تجليل كسيكه جاهل به قرآن باشد و از عقل پيروي نكند آيه نازل 

عقيدة ما اين است كه قرآن . آورد ان سوره نميكند و در مدح ايش نمي
اند و آنچه  اي از حقائق است و خانوادة رسول هم عاقل و عالم بوده مجموعه

شيعه نوشته تهمت بايشان است، تمام اين سخنان وقتي است كه گفته شود اين 
اند كه اين سوره مكّي  نوشتهسوره مدني است، متأسفانه بسياري از مفسرين 

و نه نذري تا خدا سوره نازل  ر مكّه نه حسني بوده و نه حسينياست و د
 !كند
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هر كس هرمذهبي داشته آيات قرآن را . اند در اين تفاسيري كه نوشته: خامساً
طبق مذهب خود معني كرده، و با هر كس بد بوده آيات كفر وستم و نفاق را در 

بوده آيات ايمان و  شأن او نازل دانسته و حمل به او نموده، و با هر كس خوب
نامة  نامه و يا قداح انفاق و نيكي را در شأن او، در مدح او، دانسته و قرآن را مداح

ه دور نموده، اگر جبري بو اشخاص قرار داده، و جنگ داخلي بين مسلمين شعله
و اگر اختياري بوده حمل باختيار نموده،  ،آيات قرآن را حمل به جبر نموده

دل نيز از  اند و الحقين ساده خيانت را مرتكب شده نكرده و اي سابقين اين كار را
ايشان تقليد كرده و تمام همت ايشان لعن و يا مدح نمودن از زيد و عمرو 

توان گفت رجوع به تفاسير براي دانستن مورد نزول و كشف اقوال  مي. است
وال را براي كسيكه مقلّد نباشد و قوة مميزه داشته باشد خوبست تا گول اق

نخورد و قولي را كه با ظاهر قرآن موافق است انتخاب كند و قرآن را حمل بر 
يات ديگر آتواند آيات مجمله را بوسيلة  رأي ايشان نكند، و ديگر اينكه انسان مي

 صو يا از سنّت رسول خدا» القران يفسر بعضه بعضا«: قرآن بفهمد زيرا
يزبايد دانست كه قرآن اگرچه و ن. چنانكه در فصل سابق ذكر شد بدست آورد

يان روشن و واضحي است براي كسيكه بزبان عرب و ادبيات عرب آشنا ب
تواند  برد، عالم متبحر مي باشد، ولي هر چه داناتر باشد، بيشتر از قرآن بهره مي مي

ازتفريع قواعد و انطباق كليات قرآن بر جزئيات و استخراج قواعد فقهيه و عقليه 
مطالب به قدر حوصلة خود و زيادي درك خود بهره برد، شخص و استنباط 

دانشمنداز تقديم و تأخير كلمه و از فتح و كسر حروف و از سياق آيات و 
پس درك جزئيات مطالب قرآن براي اشخاص . كند تناسب آنها چيزها درك مي

نسبت بفهمشان تفاوت دارد و بسياري از كلمات، يا جمالت قرآن توسط آيات 
ر اينكه كتاب خدا كتاب كاملي صتمخ. شود كلمات مشابه آن روشن مي و ديگر

اي آنرا كامل نمايد نيست و كتاب خدا از هر جهت  است و محتاج به اينكه بنده
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مخلوق است، پس اگر مطلبي را بيان نكرده يا الزم نبوده علم آنرا از از مستغني 
 .و يا در سنّت رسول بيان شده است ،بندگان نخواسته

 قرآن از كم و زياد مصون مانده و تحريف لفظي نشده -17
چنانچه در فصل تواتر قرآن تذكّر داديم قرآن متواتر است، بنابراين اگر يك كلمه 

باضافه چون . كردند شدند و جلوگيري مي شد مسلمين مطّلع مي كم و يا زياد مي
نبود كسي به قرآن همه جا و در هر خانه و در تمام ممالك دنيا نشر شد، ممكن 

كرد با مطابقة با  برد كند و اگر يك نسخه را كم يا زياد مي تمام نسخ آن دست
از كتاب و سنّت و اجماع و  و بهر حال دالئل بسياري. دش نسخ ديگر معلوم مي

 : زياد نشده يعني تحريف لفظي نشدهنخورده و كم و  عقل داريم كه قرآن دست
 : 9سورة حجر آية : آيه اول: أما آيات

                

اين قرآنرا ما نازل كرديم و بدرستي و تحقيق خود ما نگاهدارندة آن «
 .»باشيم مي

وقَالُواْ يا أَيها الَّذي نزلَ *: و مقصود از ذكر قرآن است بقرينة آية قبل كه فرموده
وعده كرده كه خود حافظ و  9تعالي در آية  حقّ. &نك لَمجنونٌعلَيه الذِّكْر إِ

نگهدارندة قرآن است، پس اگر كسي بگويد يك كلمه از آن كم و زياد شده، يا 
دين و  و چنين كسي قطعاً بي ،داند داند  يا سخن او را دروغ مي خدا را قادر نمي

ويد مقصود از حفظ حال اگر كسي بگ. از فرق مسلمين خارج استوخدانشناس 
اين صحيح  ؛بودن آن است از قدح و عيبجوئي مردم، جواب گوئيم قرآن محفوظ

و چه قدر از  ،و داشتب، قرآن هزار عيجصنيست زيرا در زمان خود رسول خدا
گاهي سحرش خواندند، و گاهي شعرش گفتند، ولي چون  ؛كردندآن عيجبوئي 

و . كنند يهود نيز از آن عيبجوئي ميطبق انصاف نبود مؤثّر نشد و فعالً نصاري و 
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اگر كسي بگويد چگونه خدا قرآن را حفظ كرد، و حال آنكه هزاران نسخه از آن 
مقصود از حفظ قرآن : پوسيده و پاره شده يا به آب و آتش رفته، جواب گوئيم

هاي آن نيست زيرا وجود خارجي كاغذي دوام نداردو  حفظ هر نسخه از نسخه
فالن قصيدة فالن شاعر محفوظ مانده و يا فالن : ر گفتيمشود، اگ پوسيده مي

ست كه هيچ نسخة از آن پاره نشده بلكه نيكتاب محفوظ مانده مقصود اين 
بين نرفته و لو از مقصود اين است كه از اول تا به آخر آن مانده و چيزي از آن 

ل خدا قول بهرحا. هاي متعدد آن چند نسخه پاره و يا مفقود باشد اينكه از نسخه
 .داده قرآن را حفظ كند، حال تو بگو از تمام جهات حفظ كرده ما نزاعي نداريم

 : 42و  41سورة فصلت آية : آية دوم

         *                

        

 كه از جلو و عقب آن باطلي نيايد، قيق اين قرآن كتابي است عزيزبه تح«
 .»نياز نازل شده از جانب خداي حكيم بي

افراد اين آيه داللت دارد كه هيچ باطلي بر قرآن وارد نشود و تحريف يكي از 
اگر كسي بگويد مقصود از باطل در اين آيه . باطلي است كه بر قرآن وارد نشده

شود و كتابيكه  وكذب و بيهوده در مطالب قرآن وارد نمياين است كه تناقض 
قبل يا بعد از آن بيايد و آن را باطل سازد وجود نداشته و ندارد، جواب اين 

شود، چنانكه  است كه كلمة باطل عام است و تمام آنچه را كه ذكر شد شامل مي
يات شامل تحريف نيز مي شود، پس چنين باطلي بر قرآن وارد نشده، البته آ

ديگري نيز در قرآن وجود دارد كه بر بطالن تحريف داللت دارد اگرچه صريح 
 : سورة واقعه 78و  77نباشد و به اشاره داللت كند مانند آية 
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 .»به تحقيق اين كتاب قرآني است بزرگ در كتاب محفوظ«
 : سورة بروج 22و  21رت حق مصون است، و آية قد يعني در پناه

       *          

 .»در لوحي مصون خواهد بودو كتاب قرآني است داراي مجد بلكه اين«
 : سورة انعام 34و آية 

                     

 : همين سوره 115و  114و آية 

                       

                      *    

                               

 )۱۱۵-۱۱۴: انعام(
 : سورة كهف 27و آية 

                      

         

تواند تبديل  گويد كلمات قرآن را كسي نمي اين آيات صريحاً مي كه در تمام
 .كند و يا عوض نمايد

إنی تارک «: فرموده صاخبار ثقلين است كه رسول خدا يكي: و أما سنّت

اهللا و هو الثقل األکرب و عترتی و هم الثقل األصغر لن یفترقا  فیکم الثقلین کتاب
: و در بعضي روايات ،»بداأن تضلوا بعدی إن متسکتم ما ل ،حتی یردا علی احلوض

پس رسول . تر يعني موافق با قرآن است، آمده كتاب اهللا و سنتي كه صحيح
گذارم، و بايد تا قيامت به آن متسمك  اين قرآن را ميان شما مي: رمودهف صخدا

قرآن حجتي . اهد بودوباشيد، و اگر تحريف در آن شده باشد، قابل تمسك نخ
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حجتي است مستقلّ، و هر  چنانچه مدارك آن ذكر شد، و سنّت نيز است مستقلّ
يك از اين دو داللت بر مطلبي كرد آن مطلب صحيح است، پس قرآن و سنّت 

باشند نه اينكه مجموعاً يك حجت باشند، يعني هر يك داللت بر  ميدو حجت 
 صكه عترت رسول خدا مطلبي كند كافي و الزم األخذ است، و لذا أئمه

كردند  ن استدالل به ظاهر قرآن ميآبودند همواره در مطالب خود و اثبات 
نزاع كه در  كردند، خصوصاً در مورد استدالل مي صوگاهي نيز به سنّت رسول

از اين تمسك و . ذكر شد 53و نامة  23در خطبة  كلمات حضرت امير
و إلّا از  ،هنخورد شود كه اين حجت يعني قرآن و سنّت دست استدالل مسلّم مي
 . كتاب مدوني بوده كه ميان أمت خود گذاشته ؛و به اضافه ،شد حجيت ساقط مي

سؤال  از أميرالمؤمنين: در مقدمة چهارم تفسير صافي نقل كرده: دوم

ال و الّذی : ؟ قالسوی القرآن هل عندکم من رسول اهللا شیء من الوحی«: كردند
از آيا نزد شما : يعني ،»طی عبدا فهما فی کتابهفلق احلبة و برد النسمة إال أن یع

قسم به آنكه  ،نه: غير از قرآن چيزي از وحي مانده است؟ فرمود صرسول خدا
اي فهم در كتاب  كرد جز اينكه خدا به بنده جان را ايجاد حبه را شكافت و
از اين خبر معلوم  .)كه بتواند از قرآن چيزي استخراج كند(خودش را بدهد 

غير از قرآن معمولي چيزي نزد آن حضرت از وحي نبوده چه بعنوان  شود مي
 .قرآن و چه بعنوان ديگر

 أدلّة ديگر بر نفي تحريف لفظي
قرآن ميزان صحت و سقم و كم و زيادي مطالب اسالمي است، اگر ميزان  -1

توان با آن  اشد، نميشده باشد، يا يكي از ابزار و اساس آن كم شده ب  خراب
شود آنرا ميزان قرار  سنجيد، پس اگر قرآن تحريف شده باشد نميست ميزان در
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را ميزان قرار داد، و يا نتوانسته ميزان دين نداد و نعوذ باهللا خدا اشتباه كرده كه آ
 .خود را حفظ كند و اين سخن كفر و زندقه است و جائز نيست

ورة گويند پس از سورة حمد بايد در نماز يك س تمام فقهاي شيعه مي -2
آيات پس از قرائت حمد بايديك  ةصالتامه از سور قرآن خوانده شود و در 

. اند سورة تامه بر پنج ركوع تقسيم شود، و هر سوره از سور قرآن را كافي دانسته
اي را از كم  دانند و هر سوره هاي قرآن را تام و تمام مي سوره شود پس معلوم مي

  .دانستند نميدانند و إالّ كافي  و زياد مصون مي
نبودن دليلي بر تحريف، خود دليل بر عدم تحريف است زيرا آنكه مدعي  -3

براي امت خود قرآني نگذاشته ورفته  صگويد رسول خدا تحريف است، يا مي
گويد گذاشته ولي خلفاء پس از او و يا ديگران كم و زياد كردند، پس  و يا مي

و  ،ن او بر خالف اجماع استقرآني نگذاشته كه سخ صاگر بگويد رسول خدا
گذاشته بايد معلوم كند  ،گويد هم بر ضّد سخن خدا و رسول است، و اگر مي

چه كس آنرا تحريف كرده، در صورتيكه دليلي بر تحريف شخص معيني نيست، 
قرآني را . گوئيم چگونه و براي چه ، مي"شيخين": اطالعي بگويد اگر شخص بي

كوشيدند و آن  لمين در حفظ و نشرش ميكه تمام اصحاب رسول و ساير مس
كم و  "شيخين"كردند چگونه  فشاني مي  همه براي حفظ آن همت داشته و جان

نشد و يا مطلع شد و اعتراضي نكرد، قرآني كه زياد كردند كه هيچ كس مطلع 
صرفنظر گذشتند و در راه آن از خانه و خانواده و مال خود  براي آن از جان مي

نمودند چه شد كه اعتنا بتحريف و  را نثار آن مي م هستي خودكردند و تما مي
و ابوذر و عمار و ساير فدائيان  محرّف آن نكردند، حتي اشخاصي مانند علي

اسالم با آن شدت ايمان، بقدر يكنفر از عوام زمان ما براي كتاب آسماني خود 
هي است، به پس اين مطلب يقينا باطل و گويندة آن از عقل ت !؟دلسوزي نكردند

ا كم و زياد كردند؟ يگوئيم در كدام يك از آيات قرآن دست بردند و  اضافه مي
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اند زيرا براي اين كار   آياتي كه مربوط برياست ايشان نبوده كه قطعاً كم نكرده
و كسي هم چنين ادعائي نكرده و هيچ تاريخي متعرض آن نشده، نبوده  غرضي

كلمات خود گله از خلفاء داشته از  كه در بعضي از حتي علي بن ابيطالب
كه  چنين موضوعي ياد نكرده و ادعا و اعتراض ننموده، اما اگر بگويي آياتي

و  اند، خواهيم گفت حضرت امير مربوط بزعامت و حكومت بوده كم كرده
در امر  صساير دوستان او كه در ابتداي امر خالفت پس از وفات رسول خدا

ع باين موضوع در اند چنين سخني راج سخن گفته "شيخين"خالفت با 
اگر آياتي راجع . احتجاجات خود نگفتند و نامي از كم كردن آيات قرآن نبردند

بود بايد خود آنحضرت و ساير معترضين  بخالفت و زعامت حضرت امير
كه اعتراض داشتند تذكر دهند و براي آنجناب استدالل و استشهاد كنند و حال 

اي بود تذكر آن برهر سخني مقدم بود،  د، اگر چنين آيهآنكه چنين كاري نكردن
پس در اول امر خالفت قبل از استقرار خالفت چنين صحبتي نشده و سخني 

اما زمان خالفت عثمان پس او محتاج بچنين كاري نبود زيرا پس . بميان نيامده
از استقرار خالفت شيخين و گذشت سالها كه خالفت بعثمان منتقل شد اگر 

كنند نه پس از گذشت   آياتي بود بايد در اول امر خالفت كم يا تحريفچنين 
سالها، آياتي كه براي خالفت شيخين ضرر نداشت براي خالفت عثمان بطريق 

باضافه زمان عثمان قرآن در شرق و غرب جهان منتشر شده . اولي ضرر نداشته
ن چنين كاري باضافه اگر عثما. بود و براي عثمان كم و زياد آن امكان نداشت

تجاج باين حكرد قاتلين او كه بدور خانة او اجتماع كردند براي قتل او، بايد ا مي
و . كار كنند، و الاقل يكمرتبه باو ايراد كنند و حال آنكه چنين ايرادي نكردند

براي تحريف باو  صدهد كه اصحاب رسول خدا هيچ تاريخي نشان نمي
المال و  بعثمان راجع بحيف و ميل بيتاشكالي كرده باشند، بلكه ايراد ايشان 

بن  نصب مأمورين نااليق بود، در حاليكه امر قرآن مهمتر بود، باضافه بر علي
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واجب بود كه اگر عثمان قرآن را كم يا زياد نموده در زمان خالفت  ابيطالب
خود قرآن را باصل آن برگرداند و كامل نمايد و قرآن كامل را نشان دهد نه 

كه در خالفت خود پس از  كند و الاقل اشاره هم نكند، علياينكه سكوت 
قتل عثمان فرمان داد امالكي كه در تصرف مأمورين عثمان بود بصاحبانش 

واهللا لو وجدته قد تزوج به «: فرموده 15البالغه در خطبه  و حتي در نهج .برگردانند
دا قسم اگر بيابم كه بخ: يعني .»النسآء، و ملک به اإلمآء لرددته، فإن فی العدل سعة

بآن امالك زناني تزويج شده و كنيزاني خريده شده هر آينه آن را برگردانم زيرا 
كسي كه براي يك وجب زمين . در عدالت وسعتي است كه در جور نيست

المال اين همه دلسوزي كرده و از دست مأمورين عثمان گرفته چگونه  بيت
 !؟اي نگويد ود نياورد و كلمهشود و بروي خ ممكن است ببيند قرآن كم مي

پس . باضافه مردم را امر كند به رجوع بقرآن معمولي و آنرا امام و حجت بخواند
مسلم بدست عثمان چنين عملي انجام نشده، و پس از او كه ديگر براي احدي 
چنين احتمالي داده نشده، زيرا آنقدر در بالد اسالمي در مساجد و محافل حافظ 

بود كه براي احدي دسترسي به تمام آنان امكان نداشت و و قاري زياد شده 
يك واو در  صچنان بقرآن توجه داشتند كه اگر در قرآن زمان رسول خدا

دانستند  جايي از كلمات قرآن بود، يا پس از واو الفي بود همه خود را موظف مي
عي واگر تائي مدور بود همه س ها بگذارند الف را در ساير قرآن كه آن واو يا

برداري قرآن شده  ها مدور باشد، مواظبتي كه در نسخه داشتند كه در تمام نسخه
در هيچ كتابي نشده، پس چگونه ممكن است كسي در قرآن دست برد و كسي 

روي جهل و ناداني را سياه كند كه پس از هزار و سيصد  امطلع نشود، آري خد
بفرق مسلمين چند نفر  سال يكعده عوام براي ايجاد تفرقه و عناد و بدگويي

اخباري كج سليقةسفيه آمدند اخباري را براي اثبات تحريف از كتب مجعوله 
آوري كردند كه همان اخبار نيز داللت بر تحريف ندارد، مگر براي كسي كه  جمع
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گذاريم تا خود  خبرباشد، ما آن اخبار را در نظر خواننده مي از همه جا بي
 . قضاوت كند

در اينجا : و علماي فريقين و تصريح ايشان بر عدم تحريفاقوال بزرگان  -4
عالّمة طبرسي در مجمع البيان : كنيم ما كلمات بعضي را از باب نمونه ذكر مي

اجماع مسلمين بر اين است كه بر قرآن چيزي زياد نشده، اما اينكه كم : گويد مي
يد و س. نشده كم شده يا خير، نظر صحيح از مذهب ما اين است كه چيزي

علم بصحت نقل قرآن از : مرتضي نيز چنين فرموده و در چند موضع فرموده
و زياد و كم نشدنش مانند علم ما است به شهرها و مانند علم  صرسول خدا

ما بوقايع تاريخي و كتب مشهوره، زيرا عنايت مسلمين شديد و دواعي بسياري 
رسالت و مأخذ علوم  ، زيرا قرآن معجزههبر نقل و حفظ قرآن از كم و زياد بود

شرعيه و احكام دينيه بوده و علماي مسلمين بنهايت در حفظ و حراست آن 
تا كم و (اند   كرده سكنات آنرا حفظ و حتي شمارة حروف و اعراب ،اند  كوشيده

همانطوري كه ما علم بديهي داريم و بكتب : و در جاي ديگر فرموده) زياد نشود
امثال آن كه تفصيل فصول و ابواب آن معلوم و  "سيبويه"مصنفه مانند كتاب 

شود كه  معلوم و مميز مي. است و اگر كسي چيزي به آن بيفزايد و يا كم كند
ملحق است و يا از اصل كتاب، همانطور است قرآن در حاليكه عنايت بضبط 

قرآن در زمان رسول : نويسد قرآن بيشتر از كتب ديگر بوده، و نيز سيد مي
ن شده بمانند همين قرآن كه نزد ما است، و مكّرر به جمع و مدو صخدا

اند، و اگر  عرضه شده، و جماعتي از صحابه بر او تالوت كرده صرسول خدا
اند، اعتنايي به سخنان  اي از حشويه و بعضي از اخباريه بر خالف اين گفته عده

اند  كرده ايشان نبايد كرد، زيرا اينان بگمان خود به بعضي از اخبار ضعيفه استناد
اعتقاد : اند شيخ صدوق در كتاب خود فرموده. كه علم قطعي بر خالف آنها است

قرآن ميان جلد همان قرآني است كه خدا به رسول خود  اين ما اين است كه
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نازل نموده و زيادتر از اين نبوده و كسي كه غير از اين بما نسبت دهد دروغ 
البالغه به همين مضمون نقل  جدر نه چنانكه از اميرالمؤمنين(گفته است 

سخن گفتن در زياده و نقصان : و شيخ طوسي در تفسير تبيان خود فرموده). شد
قرآن سخني است غير الئق زيرا اجماع بر بطالن زيادتي در قرآنست و مذهب 

و آقاي خوئي در كتاب بيان . صحيح ما بر اين است كه چيزي از آن كم نشده
و شيخ طوسي  ،ر قرآن و عدم زياده و نقصان در آنادعاي اجماع نموده بر توات

اخباريكه در زياده و نقصان وارد شده تماما خبر واحد و قابل تأويل : فرموده
و بسياري از اعالم ديگر ادعاي اجماع . شود است و علمي بصحت آنها پيدا نمي

اند بر عدم تحريف، از آن جمله شيخ بهائي و محقق كلباسي و محقق  نموده
دي شارح وافيه و محقق كركي و اجماع علماء و فضالي اهل سنّت نيز بغدا

 . اند همين را گفته
و البته دليلهاي ديگري نيز بر عدم تحريف هست كه در اين مختصر 

 . گنجد نمي

 اند كرده  قائلين به تحريف، با كتاب خدا بازي -18
سند و فاسد اند كه تماما ضعيف ال مدعيان تحريف، به رواياتي استدالل كرده

يك روايت كه از هر جهت . باشد المتن و يا مخدوش المتن و يا قابل تأويل مي
متن تمام آنها داللت بر جعل و غرض و . صحيح باشد، در ميان آنها نيست

آوريم تا خواننده خود  ما مقداري از آن روايات را در اينجا مي. عداوت دارد
بن محمد السياري است كه تمام  مدناقل بسياري از آن روايات، اح ،قضاوت كند

يا از علي احمد . او فاسد المذهب و قائل به تناسخ بوده: اند علماي رجال گفته
اين . دانند الكوفي نقل شده كه علماي رجال او را كذاب و فاسد المذهب مي

يا  نام علي و أئمه: گويد اي از آنها مي دسته. باشد روايات بر چند دسته مي
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 ةغالباشد و  مي) كنندگان غلو( غالة آن بوده، راويان اين دسته ازدر قرنام منافقين 
از اسالم خارج و محكوم به كفر و شركند، مانند محمد بن فضيل و جابر بن 

 .يزيد و امثال ايشان
روايت كرده كه  كافي از محمد بن فضيل از حضرت رضا: روايت اول

از آنجمله در قرآن مكتوب در جميع كتب انبياء و  واليت علي بن ابيطالب
 : بوده در جملة

 : حال شما برويد آية ،»ولن یبعث اهللا رسوال إال بنبوة حممد و والیة وصیه«

            )34: غافر( 

مالحظه كنيد تا ببنيد چگونه اين راوي خدانشناس با  34را در سوره غافر آية 
فرعون در مقابل مؤمن آل  كفار قوم اين آيه را خدا از قول آية قرآن بازي كرده،

ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم : گويد ميدر آنجا كه مؤمن آل فرعون فرعون نقل كرده، 
ادنالت موي*فَم لِ اللَّهلضن يممٍ واصع نم اللَّه نا لَكُم مم بِرِيندلُّونَ موت موياده نم ا لَه* 

قُلْت لَكى إِذَا هتح اءكُم بِها جمم كي شف ما زِلْتفَم اتنيلُ بِالْبن قَبم فوسي اءكُمج لَقَدو م
ابترم رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي كوالً كَذَلسر هدعن بم ثَ اللَّهعبمن مؤ: يعني. &لَن ي

ترسم عذابي بر شما نازل شود مانند روز  اي قوم من، من مي: آل فرعون گفت
ترسم بر شما از روز قيامت،  احزاب، مثل قوم نوح و عاد و ثمود، اي قوم من مي

روزي كه براي فرار از عذاب پشت كنيد و هيچ پناهي شما را از عذاب خدا 
همواره در شك بوديد تا  هاي روشن آمد و شما حفظ نكند، يوسف قبالً با دليل

 : خدا پس از او پيغمبري نخواهد فرستاد: وفات كرد، چون از دنيا رفت، گفتيد

            خداي تعالي اهل شك و اسراف را اينطور گمراه

 . كند مي
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  : در اين آيه قوم كافر فرعون گفتند          خدا ،

اند و در  اين گفتار را از ضاللت ايشان شمرده، اين جمله را خدا و أنبياء نگفته
وي اين قول باطل را بكتب انبياء اكتب أنبياء نبوده بلكه سخن كفار است، ولي ر

 بسته ومحمد و علي را نيز ضميمة اين قول نموده و با كتاب خدا بازي كرده،
 . را خالف كرده است »دهمن بع«نعوذ باهللا و 

سوره بقرة را  23كافي از امام باقر روايت كرده كه جبرئيل آيه : روايت دوم
 : چنين نازل كرد

              

زل كرديم در شك و يعني اگر شما در حق علي از آنچه بر بندة خود نا«
 .»اي مانند آن بياوريد ترديد هستيد، سوره

را قبول  صخوانندة با انصاف مالحظه كن خدا به كفاري كه نه رسول خدا
اي مثل آن  درباره اين قرآن اگر شك داريد، سوره: گويد داشتند نه قرآن را، مي

سيد آن آياتي بايد پر !؟اين چه ربطي به علي دارد. بياوريد و هرگز نخواهيد آورد
د كجاست؟ ز كفار خواسته مانند آن را بياورنكه خدا راجع به علي نازل كرده و ا

بقول شما . كفار كه خدا را قبول ندارند چگونه يك سوره درباره علي بياورند
داند چگونه كفار فهميدند درباره علي نازل شده؟  قرآني را كه كسي جز امام نمي
راك را نداشته كه چنين دروغي جعل كرده و با آيا راوي اين روايت عقل و اد

 . آية قرآن بازي كرده است
 : سوره بقره 143در تفسير آية : روايت سوم

                      

همچنين  !بوده »وسطا أئمة«اند كه فرموده اين آيه  روايت كرده از امام صادق
 : سوره آل عمران 110آيه 
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 . بوده و تحريف شده »ةخیر أئم«
شود راوي اين روايت دين اسالم و امت اسالمي را دين معتدل و  معلوم مي

مسلمين واجب  داند، و أمر به معروف و نهي از منكر را بر امت معتدل نمي
داند كه بايد أمر به معروف و  داند و فقط أئمه را متصف به اين صفت مي نمي

 . نهي از منكر كنند، نه سايرين، كه خدا اين آيات را به أئمه خطاب كرده
 جعلناکموقتي اين آيات نازل شد، مخاطب : بايد از طرفداران اين راوي پرسيد

آن أئمه كه هنوز بدنيا نيامده بودند  !؟اند كدام اشخاص بوده تأمرونو  کنتم و
مخاطب  صولي مسلمين حاضر و خود رسول خدا ؟چگونه مخاطب شدند

كه بر غائبين صدق  جعلناهم و کانوا و یأمرون: اند، خوب بود خدا بفرمايد نبوده
شما مالحظه كنيد . كند نه بر حاضرين، آنهم به صيغه استقبال نه صيغه ماضي

 !!! ندنك ه بنام امام با قرآن بازي مياين دشمنان دين چگون
بحاراالنوار از امام باقر روايت  92جلد  64مجلسي در صفحة : روايت چهارم

 : سوره إسراء 89كرده كه آيه 

           

 !"فأىب أكثر الناس بوالية علي إال كفورا": چنين بوده
راء كه مكي است و در اوائل بعثت نازل شده، وي پرسيد سورة إسابايد از ر

آن وقت صحبت و بحثي از خالفت واليت علي نبوده تا اكثر مردم به واليت او 
كافر شوند، باضافه در آن زمان مردم ايمان نياورده بودند تا اكثر ايشان كافر 

 . شوند
اند،  شما مالحظه كنيد اين نويسندگان كتب حديث چه بر سر اسالم آورده

 . گونه از حق تعالي نترسيدندچ
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روايت شده از ) چاپ آخوندي(بحار  92جلد  61در صفحه : روايت پنجم
 : در سوره عم جمله: امام صادق كه فرمود

بوده  "علویاً" يعني "ترابیا": آنچه نازل شده&ويقُولُ الْكَافر يا لَيتنِي كُنت تراباً*
مردم مشرك بودند  -شدهدر مكه نازل  –اين سوره مكي است : بايد گفت. است

 یا لیتنیي ابوترابي در كار نبوده تا مشركين تمنا كنند و بگويند و مذهب علو
يعني اي كاش من علوي بودم، كساني كه اسالم را قبول نداشتند چگونه 

اي كاش ما علوي بوديم؟ آيا قائلين بتحريف و نويسندگان چنين : گويند مي
شود كه نام علي  شتند؟ آيا با چنين روايات موهوم ثابت ميرواياتي قوة تعقل ندا

 و علوي در قرآن بوده؟ 
مطالب مندرجة در اين  بينيم فرزند همين علي يعني امام صادق ما مي

 و اوالدش در قرآن نبوده نام علي: گويد روايات را تكذيب كرده و مي
خوئي در كتاب روايت كرده و آقاي  چنانكه كافي بروايت صحيح از ابوبصير

: دربارة آية گويد از امام صادق البيان آن را روايت كرده كه ابوبصير مي
*نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعگويند  سوال كردم و گفتم مردم مي  &أَط

به مردم : در قرآن ذكر نشده؟ فرمود و حسين و حسن چرا نام علي
انطوري كه نام سه ركعت و چهار ركعت نماز را در خدا قرآن هم: بگوئيد

را هم قرآن  و حسنين نياورده تا رسول او بيان كند همانطور نام علي
بنابراين روايت به تصديق امام صادق نام . بيان كند نياورده تا رسول خدا

م علي گويد نا علي و اهل بيت او در قرآن نبوده و نيامده و تمام رواياتي كه مي
باضافه دليل بر اينكه نام علي در قرآن . و مردود و مجعول است ،در قرآن بوده

به امر خدا علي را  صنبوده قصة غدير و حديث غدير است كه رسول خدا
، و اگر نام علي در قرآن مذكور "من کنت مواله فعلی مواله"معرفي كرده و فرموده 

سته بودند و محتاج به معرفي و بود قبالً معرفي شده بود و همه مسلمين دان
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اعالم نبود و آنهمه مقدمات و اجتماع در بيابان الزم نبود، حديث غدير به كذب 
باضافه پس از . كند گويد نام علي در قرآن بوده حكم مي تمام رواياتي كه مي

و قبل از استقرار حكومت بر ابوبكر، بايد خود  صوفات حضرت رسول خدا
مسجد آمدند و با ابوبكر محاجه كردند قبل از هر و دوستانش كه به  علي

در آن بوده بر مردم بخوانند زيرا در آن روز كه هنوز  چيز آياتي كه نام علي
خوب بود آن  ،قرآن تحريف نشده بود، اگر قول قائلين به تحريف را قبول كنيم

گو و كردند، در صورتي كه چنين گفت دادند و به آن استدالل مي آيات را تذكر مي
 . شود كه چنين آياتي در كار نبوده است استداللي از كسي نشده، پس معلوم مي

روايت كرده كه چون  42بحار صفحة  92مجلسي در جلد : روايت ششم
قرآن را جمع نموده و به مسجد رفت و به  وفات كرد، علي صرسول خدا

. بود اصحاب رسول خدا عرضه كرد، همانطور كه رسول خدا به او وصيت كرده
هاي خودشان را ديد،  پس ابوبكر چون قرآن را باز كرد در اولين صفحه رسوائي

بعد . يا علي آن را برگردان ما به قرآن تو احتياج نداريم: عمر برخاست و گفت
علي قرآني آورده كه رسوائي مهاجرين و انصار : زيد بن ثابت را خواند و گفت

ه قرآني تأليف كنيم، و رسوائي دانيم ك باشد، ما چنين صالح مي در آن مي
تا ... كرد قرآني نوشت  زيد اجابت. مهاجرين و انصار را از آن ساقط سازيم

كه : بحار نقل شده 92جلد  60مانند اين روايت، روايت ديگري در صفحة . آخر
اين قرآن، آن قرآني كه نازل شده نيست، زيرا در آن قرآن، نام هفتاد : علي فرمود

اند و نام ابولهب را براي  ها را پاك كرده با نام پدرانشان بوده كه آن نفر از منافقين
  . اذيت رسول خدا گذاشتند، زيرا ابولهب عموي رسول خدا بود

 : خوانندة عزيز مالحظه نما و ببين
اين دو روايت داللتي بر تحريف ندارد، زيرا ممكن است بگوئيم نام : اوالً

د بعنوان تفسير يا مورد نزول يا بعنوان گوي مي ه عليك منافقين در قراني
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تأويل بوده، اين چه ربطي به خود قرآن دارد چنانكه همين مطلب را آقاي خوئي 
 صكتاب البيان مرقوم داشته، اضافه بر اين، سيرة رسول خدا 184در صفحة 

ومعاشرت او با اصحاب خود چه مؤمن چه منافق يكسان بوده و با همه بخوبي 
و بناي او بر تأليف قلوب بوده و بنا نبوده نفاق كسي را  كرده معاشرت مي

 . ظاهركند
خدا هم ستار العيوب است، بنا نبوده اسرار درون بندگان را بگويد و در كتاب 
خود علني كند، چگونه ممكن است خداي ستار العيوب اسماء منافقين را در 

ا سب و لعن كنند كتابش بگويد و مسلمين را بجان يكديگر بيندازد كه يكديگر ر
و ايشان را بر اختالف و تشتّت تحريك كند، در حالي كه اگر كسي واقعا منافق 
هم باشد ممكن است در آخر عمر توبه كند، در اين صورت اگر نام او در كتاب 

در قرآن  صآسماني بماند صحيح نيست، اگر نام منافقين در زمان رسول خدا
شدند و ديگر از خجالت  اف پيغمبر متفرق ميبود، بواسطة نشر آن منافقين از اطر

شدند، و  ماندند و بكلي از مسلمين جدا مي و اصحابش نمي صنزد رسول خدا
ديگر احتياجي به سفارشات در غدير و غير غدير نبود، آيا هيچ مسلمان عاقلي 

دهد كه خداي ستار العيوب، كشاف العيوب شود و ميان  چنين احتمالي مي
توبه برسول خود  101ازد، اگر چنين بود پس چرا در آية مسلمين تفرقه اند

 : فرموده

                        

شناسي، ما كه  بعضي از اهل مدينه منافقند، تو اي رسول ما، آنان را نمي«
 .»شناسيم خدائيم آنان را مي

كه بقول شما نام منافقين در قرآنش  صخدا در اين حال چگونه رسول
شناسند؟  شناسد، ولي قائلين بتحريف پس از هزار سال آنها مي بوده، آنها را نمي

باضافه  ."لعنه اهللا علی الکاذبین": آيا اين تكذيب قول خدا نيست؟ آيا نبايد گفت
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مصحفي داشته، متن آن، با ساير قرآنهاي رايج بين  اگر حضرت علي
اند  هيچ اختالفي نداشته است و اشخاصي كه قرآن آنحضرت را ديدهمسلمين 

از جمله كساني كه مصحف آنحضرت را ديده، و . اند  باين مطلب تصديق داشته
ابن نديم است كه در كتاب الفهرست نوشته است كه قرآني را كه بخط حضرت 

آنرا از يكديگر بارث  بوده و مطابق معمول اوالد امام حسن علي
 يكي از فرزندان امام حسن) ره(بردند، در نزد ابي يعلي حمزه الحسني مي

پس بايد گفت قائلين بتحريف مردماني احمق يا مغرض و ملعبة . ديده است
اند كتاب خدا و سند اسالم را   اند و خواسته دست يهود وساير دشمنان اسالم بوده

راستي باعث خجالت  راستي. اعتبار كنند سخنان پوچ و روايات جعلي بي با اين
وشرمندگي است كه چند نفر آخوندي بنام حجت االسالم و محدث ثقه خود را 

فصل «: عالم ناميده و بكتاب خدا بتازند و براي ابطال سند اسالم كتابي بنام
بنويسند و اين روايات و خرافات و  »اخلطاب فی حتریف کتاب رب األرباب

بدست يهود و نصاري بدهند تا آنان  خزعبالت را درآن جمع كنند، و چاپ كرده
مكرر چاپ كرده و آن را برخ مسلمين بكشند كه هان اين مسلمين بتصديق شيخ 

اعتبار  حدثين خودتان كتاب آسماني شما تحريف شده و بيمالعلماء و خاتم ال
) جزء است  قرآن موجود سي(است و بقول ايشان شصت جزء قرآن ساقط شده 

آيا به چنين افرادي مسلمان و . اعتبار است ما بي  نجيلو ا توراتو قرآن مانند 
توان  نويسند مي توان گفت و كتاب دعائي كه چنين اشخاصي مي عالم اسالمي مي

ما چون طرفدار حق و حقيقتيم و اين موهومات را . بدست مؤمنين داد؟ نه و اهللا
ز شرّ آنها و از بينيم، ناچار بايد با ايشان پيكار كنيم و مسلمين را بيدار و ا مي

اي از  اگر چه عده. خواندن كتاب پر از شرك و خرافات آنان برهانيم
ترسند از ترس  اطالع و گمراه مي خبر يا ترسو كه از عوام بي نمايان بي روحاني

بهرحال محال است خداي تعالي مقلّد شيعيان صفويه . عوام از ما بدگوئي كنند
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خواند و رسوا كند و نام بزرگان شود و تمام اصحاب رسول خدا را مرتد ب
اصحاب رسول خدا را منافق بگذارد و در كتاب آسماني خود بياورد و در زمان 

جنگ داخلي بين مسلمين ايجاد كند، ولي كسي از  صحيات رسول خدا
اطالع بمانند جز  سد و همه بيو أسماء منافقين را نداند و نشنا مسلمين اين آيات

ز هزار سال، و علي هم كتاب خدا را در و جز حاجي نوري پس ا علي
صندوقي مقفّل بگذارد و پنهان كند تا شيعة صفويه پس از هزار سال مطلع شوند 

 . و آن را بيان كنند
بوده،  صاگر ذكر ابولهب در قرآن مانده و موجب اذيت رسول خدا –ثانيا 

ينكه بايد خدا آن را نازل نكرده باشد تقصير اصحاب رسول خدا چيست؟ ديگر ا
كرده، اين  مي صابولهب كافر بوده، كافر از دنيا رفت و علناً تكذيب رسول خدا

چه ربطي به ساير مؤمنين دارد؟ آيا شما كه اصحاب رسول خدا را اكثرا منافق 
دانيد و همت شما اثبات تحريف قرآن است از كجا خودتان منافق نباشيد و  مي

 نخواهيد تيشه به ريشه اسالم بزنيد؟ 
سوره  67تفسير صافي و بسياري از كتب ديگر در تفسير آية : هفتم روايت

 : اند مائده روايت كرده

                            

                        
بلغ ما أنزل الیک من ربک فی علی، در خم غدير نازل شده و آيه چنين است 

 القوم الکافرینو كلمه  ناساند، و مقصود از كلمه  را انداخته »فی علی«و كلمه 
از ايشان در مورد اظهار  صاصحاب رسولند كه همه كافر بودند، و رسول خدا

 . يدترس مي خالفت علي
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از طرف  هان اي رسول آنچه دربارة علي«: ومعني آيه چنين است
پروردگارت به تو نازل شده به مردم برسان و اگر اينكار را نكني تبليغ 

كند،  حفظ مي) يعني از اصحابت(اي، خدا ترا از مردم  رسالت خود را نكرده
 .»كند را هدايت نمي) يعني اصحابت(خدا قوم كفار 

 : بايد گفت
 نسبت به علي صما قبول داريم كه در غدير خم رسول خدا: الاو 

در آيه بوده بعداً  »فی علی«گويد كلمة  سفارش نموده، ولي اين روايت را كه مي
دانيم، زيرا خدا  اند قبول نداريم و آن را دروغ محض مي آن را حذف كرده

و قول داده  ،&وإِنا لَه لَحافظُونَ إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر*: راستگو است، و خدا فرموده
را  »علی«بودن كلمه  كه قرآن را از كم و زياد شدن حفظ كند و امام صادق

 . در قرآن تكذيب نموده و چنانكه در ذيل روايت پنجم فرمايش او ذكر شد
اصحاب رسول  "القوم الکافرین"و كلمه  "ناس": اگر مقصود از كلمة: ثانيا

گوئيم اصحاب رسول جز سه نفر همه كافرند با آيات قرآن باشد و ب صخدا
ايم، آياتي از اصحاب رسول تعريف كرده و ايشان را مؤمن صادق  مخالفت كرده

در سورة . و مورد رضايت خدا خوانده و مكرر در قرآن از ايشان مدح كرده
 : فرموده 100توبه آيه 

                

         

خدا از مهاجرين و انصاري كه در ايمان بر ديگران سبقت گرفتند و «: يعني
اول ايمان آوردند و كساني كه با نيكوكاري از ايشان تبعيت كردند، راضي 

 .»است
 : فرموده 29در سوره فتح آيه 



 تابشي از قرآن
 

 

106 

             ......   

                 

ميان  محمد رسول خدا و كساني كه با او هستند بر كفار سختگير و«: يعني
و خدا وعده داده ايشانرا كه ايمان آورده و ... خود بسيار مهربان هستند 

 .»عملهاي شايسته انجام دادند وعدة آمرزش و پاداش بزرگي
همين سوره فتح راجع بتمام اصحاب رسول كه در حديبيه زير  18و در آية 

 : درختي با آن حضرت بيعت كردند فرموده

                

 .»كنند راضي است خدا از مؤمنين كه زير درخت با تو بيعت مي«: يعني
با  ،»... بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك « پس آية. و در آيات ديگر ايشان را مؤمن خوانده

ان شده و آخر عمر كند، مگر اينكه خدا پشيم اين همه آيات منافات پيدا مي
رسول همة اصحاب را كافر خوانده جز سه نفر كه نه از مهاجرين بودند و نه از 
انصار، يا بايد بگوئيم خدا از باطن ايشان وعاقبت امر ايشان اطالع نداشته، چنين 

 . سخن عين كفر ونفاق است
همه  صاگر روايات شيعيان صفوي راست باشد واصحاب رسول: ثالثا

ماند، اسالمي كه تمام  ز سه نفر، ديگر براي اسالم آبروئي نميكافربودند ج
اسالمي كه فقط سه يا چهار نفر  !؟مطالبش از اين كفار نقل شده چه اعتبار دارد

رواي داشته باشد اخبارش خبر واحد است و خبر واحد در اصل ديانت حجت 
ري و مطالب نصا نيست، و كتاب اسالم و مطالب اسالمي مثل انجيل عيسي

شود  شود و از سه نفر مانند يوحنا و مرقس و لوقا نقل شده، آيا مي و يهود مي
از دنيان رفت و باندازة يكي از علماي امت خود پيرو و  صگفت پيغمبر

دين بودند؟ آيا اين باوركردني است كه  ارادتمند نداشت و تمام اصحابش بي
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م را در عربستان و بگوئيم اصحاب رسول يعني حاميان قرآن و كساني كه اسال
ايران و مصر و روم نشر دادند همه كافر بودند، ولي چند آخوند قائل بتحريف 

 ؟ !مسلمانند) كنند آن را از حجت بودن بيندازند كه مخالف قرآنند و سعي مي(
اين آيه رديف آيات قبل و بعد است كه خدا به اهل كتاب اعالن خطر : رابعاً

گويد به يهود  افر خوانده، در آية بعد به پيغمبر ميداده و طرف شده و ايشان را ك
و در  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيٍء حتى تقيمواْ التوراةَ واِإلجنيلَ: و نصاري بگو

بگو اي اهل كتاب بر چيزي «: يعني. فَالَ تأْس علَى الْقَومِ الْكَافرِين: فرمايد آخر مي
اي  براي قوم كفار غصه... و انجيل را اقامه كنيد  توراتد تا موقعي كه نيستن
در اين آيه صراحتا يهود ونصاري را كافر خوانده نه اصحاب رسول را، » .نخور

با الف  ... يا أَيها الرسولُ بلِّغْآنها را با الف والم كافر خوانده همانطور كه در آيه 
با الف و الم اشاره به همان كافرين معهود است، و  افرِينالْكَ و الم كافر خوانده، و

مقصود از ناس و قوم كافرين يهود و نصاري است كه اين سوره براي مبارزه با 
ايشان و اعالم خطر به ايشان نازل شده و در آيات قبل نيز صحبت از يهود و 

نجيل و اگر آنها تورات و ا«: گويد مي 66نصاري است، همانطور كه در آيه 
در وقتي كه اين سوره نازل » ...هاي آسماني كه به آنها نازل شده اقامه كنند كتاب

نه از اهل حجاز وحشت داشت، نه از اصحاب خود زيرا  صشد رسول خدا
اسالم تمام حجاز را فرا گرفته بود و اصحاب آنحضرت تمام براي اسالم و نشر 

اطوري كفار كه داراي جز از امپر صكردند و رسول خدا آن جانفشاني مي
: كه در اين آيات خدا فرمود ما أُنزِلَ إِلَيكقدرت و سطوت بودند ترسي نداشت 

) مائده(آن را برسان، همان آيات رد بر يهود و نصاري بوده كه در اين سوره 
 . يات قبل و بعدآنازل شده به قرينة 

الغ آياتي است كه مربوط به راجع به ابما أُنزِلَ إِلَيك گويد  كسي كه مي: خامساً
فرمايد آن آيات را برسان و  نازل شده بوده و خدا در اينجا مي خالفت علي
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آنها را رسانيد، آن آيات را بما نشان بدهد، اين آيات كدام است،  صرسول خدا
اي در قرآن  در كجاي قرآن است؟ در كجاي سورة مائده است؟ ما كه چنين آيه

هم كه  ما نشان بدهد تا ما هم بدانيم و امام صادقنديديم، اگر كسي ديده ب
چون چنين . د و از اشتباه درآيدرآن نبوده نيز بداندر ق گويد نام علي مي
 . هم راجع به آن نيست بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك اي در قرآن نيست، پس آيه

 بقره  در قرآن مكرر آمده از آنجمله در اول سوره ما أنزل إلیکجمله : سادساً

         )4: بقره( 

چگونه هيچكدام آنها مربوط به خالفت نبوده و فقط اين جمله مربوط به 
شود راجع به خالفت چيزي نازل  معلوم مي ما أنزل؟ از كجاي !خالفت است

خواهد بزور نام علي را در آيه  شده؟ آن كسي كه روي تعصبات جاهالنه مي
كند، ناچار است قرآن را تحريف كند و آن را محرّف بخواند و با قرآن  داخل

شود خدا را  بازي كند و خدا را قادر بر حفظ قرآن نداند، چنين كسي معلوم مي
يقينا . زند نشناخته و به كتاب او ايمان ندارد و بيهوده براي علي سينه مي

كند بيزار است،  قرآن ميكه به قرآن ايمان داشت، از او و از خيانتي كه ب علي
: بيزار است از آنكه بنام او قرآن را تخريب و تحريف كند و بگويد آيه علي

ربطي به آيات قبل و بعد خود ندارد، و حق تعالي آن را  »...يا أَيها الرسولُ بلِّغْ«
 مربوط بهم نياورده و نعوذ باهللا نامربوط گفته، و با اين حرف خود قرآن را را از

 . تناسب آيات بيندازد وفصاحت آن را منكر شود
همين قرآن و فصاحت و بالغت و  صدليل بر رسالت و نبوت محمد: سابعاً

اگر كسي قرآن را از تناسب و فصاحت بيندازد، اصل . تناسب آيات آن است
خواهد  را روي تعصب جاهالنه مي ماند، پس آنكه نام علي دليل مي اسالم بي

اندازد، دوست اسالم  قرآن را از فصاحت و بالغت و تناسب ميوارد آيه كند و 
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وقتي . احتياجي به چنين دوستاني ندارد نيست، يا دوست نادان است، و علي
كه خود آنحضرت زنده بود چنين دوستان ناداني او را در مقابل معاويه و طلحه 

باقي از دنيا رفته و خالفت و زعامتي  حال كه علي. و زبير ياري نكردند
اند، الزم نيست كه ما قرآن و  شده  ها بر ممالك اسالمي چيره نمانده و كفار سال

 . اسالم را از اعتبار بيندازيم براي خالفت كه امروز موضوعي ندارد
كه ) 48بحار جديد صفحة  92جلد (مجلسي روايت كرده : روايت هشتم

ز كرد، در آن بودم، آن امام قرآن خود را با خدمت امام صادق: راوي گفت
 : سوره الرحمن چنين بود 43قرآن آية 

: يعني " هذه جهنم التی کنتما ا تکذبان فاصلیا فیها المتوتان و الحتییان "
 !األولين

كرديد، پس در آييد در آن نه  اين دوزخي است كه شما آن را تكذيب مي«
 !»مانيد اي دو خليفه ميرند و نه زنده مي مي

) نعوذ باهللا(آيا خدا اشتباه كرده  ،در اين آيه و روايت حال بايد مالحظه كنيد
یا معشر اجلن ": چون قبل از اين آيه خطاب به گروه جن و انس كرده و فرموده

كه با ذيل آن جور بيايد،  یا أیها الشیخاندر صورتيكه بايد گفته باشد  "نسو اإل
خبر  )نسو اإلیا معشر اجلن (دانسته و از صدر آيه  عربي نمي يا امام صادق

يا راوي خواسته قرآن را مسخره كند و به بازي بگيرد، يا آن كساني كه  !؟نداشته
اند، يا دو خليفه آنقدر  اند دشمن اسالم بوده اين روايات را در كتب خود آورده

به . اند كه خدا در عوض جنّ و انس به ايشان خطاب نموده است مهم بوده
اند تا آيه نازل  زمان شيخان خليفتان نبوده اضافه اين سوره مكي است و در آن

 . شود
بحار روايت كرده است كه امام  92جلد  50مجلسي در صفحه : روايت نهم

ن سورة االحزاب فضحت نساء قریش إیابن سنان : به ابن سنان فرمود صادق



 تابشي از قرآن
 

 

110 

اي پسر «: يعني .من العرب و کانت أطول من سورة البقرة ولکن نقصوها وحرفوها
تر  را رسوا كرد و اين سوره از سوره بقره طوالني ه احزاب زنان قريشسنان سور

 ».بوده وليكن آن را كم و تحريف كردند
خدا چه دشمني با زنان قريش داشته كه : پرسيم از راويان چنين روايت مي 

احدي از مردان را رسوا نكرده و خود از اينكار نهي كرده ولي زنان را 
اند رسوا  ممالك ديگر كه بدتر از زنان عرب بودهرسواكرده؟ به اضافه زنان 

رسيده؟ به اضافه خلفا و اصحاب ) آنهم قريش(نكرده و زورش به زنان عرب 
) كه همه مرتّد شدند جز سه نفر طبق خبر جعالين و كذابين(رسول بد كردند 

چرا كه زنان قريش بايد رسوا شوند؟ به اضافه چه كس قرآن را براي خاطر 
قريش كم و تحريف نموده؟ چگونه احدي از اين قضايا خبر  رسوائي زنان

نداشته جز ابن سنان؟ شما مالحظه كنيد با چنين روايات و اخبار آحاد كه كذب 
خواهند نقص قرآن را  بارد، اينان به جنگ قرآن آمده و مي از سر و روي آن مي

نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه  إِنا نحنبا چنين اخباري ثابت كنند و قدرت خدا را كه فرموده 
 . منكر شوند  لَحافظُونَ

و : روايت كرده كه به سعد الخير نوشت كافي از امام باقر: روايت دهم

ه فهم یروونه و الیرعونه و  کان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه و حرفوا حدود

معني «: يعني .رعایةیحزم ترکهم لل للروایة و العلماء اجلهال یعجبهم حفظهم 
يعني در (اينكه كتاب را پشت سرانداختند اين است كه حروف آن را نگاشتند 

ولي حدود آن را تحريف كردند ) ضبط حروف و كلمات و آياتش سعي كردند
پس ايشان ) يعني حدود الهي و اوامر و نواهي آن را عمالً به پشت سر انداختند(

ها از  كردند، نادان كام آن را رعايت نميكردند ولي اح متن كتاب را روايت مي
اند خوششان آيد و علماء چون طبق آن عمل  اينكه آنان متن كتاب را حفظ كرده
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بيان آورده و  136اين روايت را آقاي خوئي در صفحة . كنند، محزون شوند نمي
شود كه مقصود از ترك، ترك عمل به حدود  ازاين روايت استفاده مي«: فرمايد مي

 . »است و مقصود از تحريف، كم و زياد كردن كلمات و آيات نيستقرآن 
شود اينان روايت قرآن را خوب حفظ كردند و به كلمات و  پس معلوم مي

 . آيات آن دست نزدند، لذا كالم خدا مصون و محفوظ مانده است
البيان روايت كرده كه امام  176آقاي خوئي در صفحة : روايت يازدهم

إمنا أنتم من : خطبه خواند وخطاب به مردم فرمود روز عاشورا حسين
يعني ، ثام و حمرفی الکتابطواغیت األمة ونبذة الکتاب و نفثة الشیطان و عصبة اآل

و ) قرآن(كنندگان كتاب  هاي امت و رها شما مردم كوفه از طاغوت«
حال . »كنندگان كتابيد شدگان شيطان و جرثومة گناهان و تحريف برانگيخته

م اين در تمام تواريخ مسلم است كه لشكر كربال قرآن را كم و زياد گوئي مي
كتاب اين است كه معني آن را تغيير داديد  نكرده بودند و مقصود امام از تحريف

و در عمل به قرآن اشتباه كرديد، مثالً آيات جهاد را منطبق با قتل آل رسول اهللا 
حمل كردن «: مفسرين بمعنيپس تحريف در اينجا به اتفاق اهل لغت و . نموديد

و اين را تحريف معنوي » معاني قرآن است برخالف مقصود گويندة آن
مثالً در آيات ربا حيلة شرعي تراشيدن و آن را حالل نمودن و امثال : گويند مي
شوند، خصوصاً  اين چنين تحريفي را بسياري از مردم مرتكب شده و مي. آن

ص به صدر اسالم نيست و بسياري از نمايان ما، و مخصو گويندگان و عالم
اند مقصود تحريف معنوي است كه  گويند قرآن را تحريف كرده رواياتي كه مي

 . بر تحريف لفظي ندارداند و داللتي   به آن عمل نكرده و معني آن را تغيير داده
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علي بن ابراهيم از پدرش از حماد از حريز از امام : روايت دوازدهم

«: ه در سورة حمدروايت كرده ك صادق   «  صراط من «نبوده بلكه

«قرائت كرده و كلمه  »أنعمت    «  خوانده است »و غیر الضالین«را . 

 : بايد گفت
 .راويان اين روايت اكثرا مجهول الحالند: اوال

ا ه اين خبر، خبر واحد است و در مقابل آن قرآن متواتركه ميليون: و ثانيا
اند بطور  مسلمان راوي آنند كه تماما از آباء و اجداد و دانشمندان خود نقل كرده

«كه همه  صمسلسل و متواتر تا زمان رسول خدا   «  و»    

سوره حمد بر تمام مسلمين در نماز، واجب  نو خواند .اند خوانده و نوشته »
خوانند  كبير تمام فرق مسلمين آنرا خوانده و ميبوده و عالم و جاهل و صغير و

تر نيست، اگر كسي به خبر واحد علي بن  و تواتري از اين شديدتر و محكم
تواند تمام مطالب اسالمي و آيات  ابراهيم چنين قرآن متواتري را باطل سازد، مي

قرآن را با خبر تخريب كند و فاتحه اسالم را بخواند و تكليف از مردم ساقط 
 . شود يم

خواه  خوانندة عزيز خوب تدبر كن ببين ناقلين چنين اخباري خير: حاصل
اند يا مخرب اسالم و قصدشان از ذكر چنين روايتي چه بوده است؟  اسالم بوده

خبر  دل گول بخور از اسالم بي اي ساده اتفّاقا در زمان ما و در همسايگي ما عده
صراط «و بنام  .اند تفرقه و نفاق باز كردهاند و بنام همين روايت دكّان  پيدا شده

و از ساير مسلمين جدا  براي خود حزبي درست كرده « »من أنعمت علیهم
 »و صراط من أنعمت«دانند  اند و نماز همه را جز نماز خود باطل مي شده
يك نتيجة نوشتن تفسير علي بن ابراهيم اين است كه فعالً پس از . خوانند مي

 . شده است تفرقه افزوده هاي  بر دكّان هزار سال يك دكّان
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جلد دوم صفحه (در كافي كتاب فضل قرآن در باب النوادر : روايت سيزدهم

إن القرآن الذی جاء به جربئیل إلی حممد  ": روايت شده كه امام صادق فرمود) 634
آورده هفده هزار  صقرآني كه جبرئيل براي محمد«: يعني ."سبعة عشر ألف آیة

  .»آيه بود
از ) تقريباً(يازده هزار آيه : خوانندة مسلمان در اينجا كليني خواسته بگويد

قرآن ربوده شده و هيچ كس مطلع نشده، نه اصحاب رسول و نه أعوان و نه 
نعوذ (أنصار ونه تابعين تا زمان كليني، و فقط او متوجه شده كه دو ثلث قرآن 

اياتي را آورده يا جهت ديگري ربوده شده، آيا كليني روي سادگي چنين رو) باهللا
 . دانم داشته؟ من نمي

ولي مسلم اين است كه دشمنان اسالم كه در صدر اسالم بودند اتحاد و 
ولي بعداً با جعل چنين . شوكت و قدرت مسلمين را ديدند و ناچار تسليم شدند

چون قرآن سبب رفعت و (احاديث واخباري مسلمين را از قرآن جدا كردند 
و مسلمين را به چنين ذلّت و روز سياهي انداختند و ملت ) ين بودشوكت مسلم

بيچاره ما هنوز به چنين كتب و به اين محدثين و مفسرين دل بسته و خيال 
 . كنند چنين احاديثي براي ايشان مفيد سعادت و نجات است مي

فروشي و  بينند كه در آيات قرآن مطابق ميل آنها بهشت عده ديگر مي
وجود ندارد و عمل به قرآن زحمت دارد، لذا به چنين احاديثي رو  تراشي شفيع

بحار  22اند، همانطور كه مجلسي در جلد  آورده و دين خدا را عوض كرده
روايت كرده كه آنجناب از سلمان روايت  از امام باقر 385جديد صفحة 

آن هربتم من القرآن إلی األحادیث، وجدمت القر: گفت كرده كه سلمان مكرر مي
النقیر والقطمیر و الفتیل وحبة خردل فضاق علیکم  علی کتاباً دقیقا حوسبتم فیه

شما از قرآن گريختيد و «: يعني. ذلک وهربتم إلی األحادیث التی اتسعت علکیم
به احاديث رو آورديد، زيرا قرآن را كتابي يافتيد كه شما را بر پوست پيازي و 
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) كشد مو را از ماست مي(كند  مي پوست هستة خرمائي و حبة خردلي محاسبه
كند  اين بر شما سخت آمد، لذا به سوي احاديثي كه جلوي شما را باز مي

يعني چيزي كه جلوي شما را باز بگذارد و كارها را بدون حساب . »گريختيد
خواستيد و  بند وباري شما را تأييد كند و بشما وعدة بهشت بدهد مي بداند و بي

 . كار را بكند، رفتيد دنبال احاديثي كه اين
خدا رحمت كند سلمان را، زمان او كه چنين بوده وضع زمان : نويسنده گويد

زمان ما به ) نمايان روحاني(بيني گويندگان و روحانيون  ما روشن است، لذا مي
 . ها چنان رغبتي دارند كه صد يك آن را به قرآن ندارند احاديث و فضايل و قصه

 آياتي است؟متشابهات قرآن چه  -19
و قابل فهم باشد و اطالقات  ةسهل القرائقرآن در لغت عرب كتابي را گويند كه 

رساند كه تمام قرآن سهل القرآئه و  و مانند آن مي &ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ*: آيات
 : سهل التناول است و از آية اول سوره هود كه فرموده

                )1: هود( 

و معني  .شود كه تمام آيات قرآن محكم و آيات محكماتست استفاده مي
باشد و بطور مسلم تمام آيات قرآن چنين است و  محكم فصيح المعاني مي

 : فرموده 23چنانكه ذكر شد تمام آن قابل فهم است، ودر سوره زمر آية 

                

 .»خدايتعالي نازل نموده بهترين حديث را كتابي است متشابه«
فصاحت، زيرا متشابه از  يعني آيات آن شبيه به يكديگر است در زيبايي و

باب تفاعل، و متشابه تشابه طرفين است، در اين آيه خدا تمام قرآن را متشابه 
نچه خدايتعالي در وصف باشد چنا خوانده يعني آيات با يكديگري شبيه مي

 : 25هاي بهشت فرموده در سوره بقره آيه  ميوه
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ما هر چه روزي داده شوند از ميوه گويند اين است آنچه از قبل روزي «
 .») در طعم ولذت و منظره(شده بود و آورده شوند بميوه شبيه يكدگر 

به اين معني تمام آيات قرآن در فصاحت و صحت معني و زيبايي شبيه 
يكديگرند، پس قرآن در عين حال كه تمام آياتش محكم است در همان حال 

 . تمامش متشابه است، يعني در زيبايي شبيه همدگر است
چگونه حقتعالي گاهي تمام قرآن را محكمات و گاهي حال بايد دانست 

 7متشابه و گاهي تقسيم كرده آنرا به محكم و متشابه و در سوره آل عمران آيه 
 : فرموده

                      

                                 

                                  

           

خدا خدائي است كه نازل نموده بر تو اين قرآن را كه بعضي از آن  آن«
آيات محكماتي است كه آنها اصل كتابند و بعضي ديگر آن متشابهاتست، 
اما آنكه در دلشان ميل به باطل است متشابهات را پيروي كنند براي 

 داند تأويل آنرا جز خدا، و ثابتان جوئي و براي جستن تأويل آن، و نمي فتنه
ايم به آن، تمام آن از نزد پروردگار ما  گويند ما ايمان آورده در دانش مي

 .»است
در اينجا آيات را چگونه بدو قسم كرده پس مقصود ازاين تقسيم چيست؟ 
گوئيم همانطور كه ذكر شد چون آيات قرآن تماما فصيح و روشن و واضح 
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در فصاحت شبيه باشد به اين اعتبار تماما محكم است، و چون  الدالله مي
بيكدگر است تماما متشابه است، ولي تحقق و وقوع خارجي بعضي از آيات در 
خارج و كيفيت و كميت وجود آنها در خارج چون معلوم كسي نيست جز خدا، 
از اين جهت خدا آنها را متشابه خوانده و مميزي كه خدا براي فرق بين محكم 

اي را كسي نداند  ق وجود خارجي آيهو متشابه قرار داده همين است كه اگر تحقّ
 18اينكه معني وترجمه همان آيه روشن باشد، مثال آيه  آن آيه متشابه است و لو

 : سوره عم كه فرموده
 ًاجاونَ أَفْوأْتورِ فَتي الصف نفَخي موي  
 .»آييد روزي كه دميده شود در صور، پس شما فوج فوج مي«

فهمد، ولي تحقّق و وجود خارجي  و همه كس ميمعني اين آيه واضح است 
داند كه ماده صور چيست، و عرض  آن را كه در خارج به چه كيفيتي است نمي

شود مردم از كجا  و طول و كيفيت آن چگونه است و چگونه در آن دميده مي
ير كتب و ساير امور آخرت، تطاآيند و همچنين است ميزان قيامت و  مي

كه چنين باشد و تأويل يعني تحقق آن را كسي نداند به اين  اي خدايتعالي هر آيه
نظر متشابه خوانده، زيرا تأويل بمعني اول و برگشت از ظاهر بواقع و تحقق در 

إِني رأَيت أَحد  *: خواب ديد وگفت خارج است چنانكه حضرت يوسف
من در عالم رؤيا ديدم كه : يعني &دينعشر كَوكَباً والشمس والْقَمر رأَيتهم لي ساجِ

يازده ستاره با خورشيد و ماه برايم سجده كردند، اين خواب را فهميد و هر كس 
فهمد ولي تأويل آن يعني وقوع خارجي آن چگونه خواهد بود كسي  بشنود مي

پس از چهل سال كه سلطان مصر شده بود و  داند، و حضرت يوسف نمي
ش آمدند و در تعظيم او شركت كردند، وقوع خارجي يعني پدر و مادر و برادران

اي پدر : يعني ، &يا أَبت هـذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ*: تأويل آنرا بيان كرد وگفت
اين است تأويل و تحقق خارجي آن خوابم، و اما آيات محكمات به اين نظر هر 
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انستني باشد مانند أقيموا ايست كه وقوع و تحقق خارجي آن براي هر كس د آيه
بنابراين آياتيكه در وقايع . الصاله كه هر كس وجود خارجي نماز را درك كرده

آخرت و در صفات الهي وارد شده اگر چه براي همه كس قابل فهم است، چون 
آنها را  ،صداند حتي رسول خدا بوجود خارجي آن كسي پي نبرده و نمي

گر درباره متشابهات ذكر شده، چون با البته نظرهاي دي. متشابه بايد گفت
باشد ما آنها را  مميزيكه حقّ تعالي ذكر نموده موافق نيست بنظر ما صحيح نمي

 : كنيم تا خواننده خود قضاوت كند ذكر مي
متشابه آنستكه مجمل باشد يعني يك آيه معاني متعدده داشته باشد شبيه  -1

بطالن اين قول واضح است  .متكلم است دبه يكدگر كه معلوم نباشد كدام مرا
به اضافه چنين مميزي براي آيات متشابه زيرا چنين آيه در قرآن وجود ندارد، 

و قائل اين قول اشتباه كرده متشابه را به مجمل، و حال . ومحكم مدرك ندارد
 . آنكه در لغت متشابه بمعني مجمل نيامده است

 حه از نظر عقل مرجومتشابه آنستكه ظاهر الفاظ آن داللت كند بر معنائيك -2
باشد و متكلم آنرا قصد نكرده باشد بلكه مقصود متكلم معنايي باشد كه عقالً 

 . راجح است، ولي لفظ ظهور در آن نداشته باشد

: متشابه حروف هجا يعني حروف مقطعه اوائل سوره قرآن است مانند -3
د كه اين كردن الم، و حم، زيرا اين حروف يهود را به اشتباه انداخت وگفتگو مي

خواستند از اين  حروف اشاره بحساب ابجد و يا حساب ديگر است و مي
 . حروف مدت بقاء دولت اسالم را استخراج كنند

محكمات آياتي است كه احكام مندرجه در آنها تغييرپذير نباشد مانند  -4
و متشابه آياتي است كه احكام و تكاليف مندرجه در آن . منع ظلم و امر بعدالت

 . ير باشد مانند نماز و روزه كه در هر شرعي اختالف دارد با شرع ديگرقابل تغي

 . محكمات آيات ناسخه و متشابهات آيات منسوخه -5
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ايست كه دليل روشني از عقل داشته باشد كه در فهم آن  محكم آيه -6

و  ،&...وجعلْنَا منَ الْماء كُلَّ شَيء حي...*: محتاج بدقت و تأمل نباشد مانند آيه
متشابه آنستكه در فهم آن احتياج به تامل و تدبر باشد مانند آيات جبر و قدر و 

 . آيات قيامت

ايست كه علم و معرفت به آن براي غير خدا ممكن باشد و  محكم آيه -7
متشابه آنستكه علم و معرفت به آن براي غير خدا مسدود باشد مانند آيات و 

 . قايع قيامت

ده شخص سازش نداشته باشد، متشابه، و اگر هر آيه كه ظاهر آن با عقي -8
 . موافق شد محكم

اي از كسانيكه عربيت و ادبيت كامل ندارند و زبانشان عربي نبوده بهر آيه  عده
و معني ظاهر آن را از غير ظاهر تميز نداده و چيز قطعي نفهميده اند   كه رسيده

گويند ما  به است، و لذا ميهمان را متشابه دانسته و در نظر ايشان تمام قرآن متشا
فهميم و بايد رسول خدا و يا امام بيايد براي ما معني كند و اگر  قرآن را نمي

و اين نظر از جهل و ناداني . پيغمبر و امام نيامد بايد قرآن مهجور و متروك بماند
 . قرآن تزريق شده استاسالم و و بلكه از دشمنان

مدركي ندارد و اگر مدركي داشتند ذكر بهرحال بنظر ما هيچ يك از اين اقوال 
اند از نظر خودشان  كردند و مميزاتي كه ايشان بين محكم و متشابه ذكر كرده مي

ما بايد بدانيم نظر خود قرآن چيست يعني . بوده و براي ديگران حجت نيست
پروردگار جهان براي آيات محكم و متشابه چه چيز را مميز و فارق قرار داده 

 . ز الهي كافي استهمان ممي
، هر آيه كه  ما يعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اللّه: قرآن مميز متشابه را چنين بيان كرده كه

تأويل يعني تحقق و وجود خارجي آن را كسي جز خدا نداند متشابه است و 
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لواينكه معني و مفهوم و منطق آيه واضح باشد مانند آيات قيامت چنانكه در 
 : فرموده 53ه سوره اعراف آي

               

          

) روز قيامت(آيا ايشان منتظرند تأويل قرآن را روزيكه تأويل آن بيايد «
گويند آنانكه از پيش آنرا فراموش كرده بودند بتحقيق رسوالن پروردگار  مي

 .»...باشد  ما بحق آمدند، پس آيا براي ما شفيعاني مي
آيد يعني تحقق ووجود  گويد تأويل آيات روز قيامت مي كه اين آيه مي

كند نظر  پس اين آيه تأييد مي. آيد خارجي آيات راجع بقيامت، در روز قيامت مي
 : فرموده 39ما را، و در سوره يونس 

                       

 . ند نظر ما راك اين آيه نيز تأييد مي
شود كه درباره راسخون  نهج البالغه كه در فصل بعد بيان مي 89و از خطبه 

د آياتي كه در اوصاف حقتعالي وارد شده در علم فرموده ممكن است استفاده شو
يا حسرتى علَى ما فَرطت في و آيه  يداه مبسوطَتاننيز از متشابهات است مانند آيه 

 نبِ اللَّهخارجي واقعي اين صفات را كسي احاطه  و مانند آنكه تحقق و وجودج
است با توجه بخود ندارد جز خدا، اگر چه معنا و مقصود از اين صفات ممكن 

با مراجعه به آيات ديگري كه در آنها  ید اهللاآيات معلوم شود چنانكه مقصود از 
و اما بقول آنكه حروف هجا و مقطعه را . شود ذكر شده، دانسته مي »ید«كلمه 

متشابه دانسته صحيح نيست، زيرا حروف مقطعه مانند الف و باء و فاء و الم 
ه متشابه باشد و يا محكم، حروف مقطعه معني وضع نشده براي معني تا اينك

ندارد تا تحقق خارجي و معني تأويلي داشته باشد بلكه اين حروف را تهيه 
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ه از تركيب و ضميمه اينها بيكديگر كلمه بسازند و از اند براي تركيب ك  كرده
كنند  ب ميكلمه جمله بسازند مانند اينكه كاف و تاء و الف و باء را بيكدگر تركي

سازند، و خدايتعالي آنها را در صدر بعضي از سور ذكر كرده  كلمه كتاب را مي و
هائيكه خواسته عظمت قرآن را بيان كند و از آن تمجيد نمايد و  يعني در سوره

بگويد كلمات و جمالت قرآن از همين حروف متداول بين شما كه تلفظ و 
اول جمالت قرآن  تركيب آنها براي شما بسيار آسان است ساخته شده و آجر

توانيد مانند جمالت قرآن از همين حروف بسازيد  همين حروفست، شما اگر مي
 . و بياوريد

 متشابهات، قابل درك و فهم است -20
گوئيم تمام آيات  پس از آنكه ما آيات متشابهات را تعيين كرديم حال مي

ه و توان فهميد و همه فصيح و روشن و قابل درك و ترجم متشابهات را مي
مفهوم آنها سهل و آسانست، و حق تعالي آيات متشابهه را لغو قرار نداده كه 
كسي نفهمد، بعضي از مردم نادان و يا مغرض هر كس بخواهد بقرآن تمسك 

دارند به بهانه اينكه  اي براي اثبات مطلبي ذكر كند فوري او را باز مي جويد، و آيه
ست، ما براي روشن شدن مطلب و قرآن متشابه دارد و نبايد بقرآن تمسك ج

 : گوئيم دفع ايشان مي
متشابهات قرآن قابل درك و فهم است و كسي نگفته متشابهات قابل فهم 

كه در  7در سوره آل عمران آيه  صنيست، نه خدا چنين فرموده و نه رسول
داند جز خدا، و  تأويل متشابه را كسي نمي: فصل سابق ذكر شده و فرموده

فهمد، ما قبول داريم تأويل متشابه را كسي  و معني آنرا كسي نمي نفرموده ترجمه
اما ترجمه و تفسير و . داند و ما مأمور بفهم تأويل آن آيات نيستيم جز خدا نمي

مفهوم و منطوق آنها را چرا ندانيم، پس به آن شخص نادان و يا مغرض بايد 
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شد كسي آيات متشابهه فهمانيد كه تأويل غير از ترجمه و تفسير است، اگر بنا با
ها  ما دليل. كند شود و خداي حكيم كار لغو نمي را نفهمد نزول آن آيات لغو مي

 : داريم بر اينكه آيات متشابه قابل فهم و دركست
: يعني ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ: تعالي مكرّر در سوره قمر فرموده حقّ: دليل اول

و اين آيه اطالق دارد و شامل آيات متشابهه  »محققا ما قرآن را آسان قرار داديم«
شود زيرا آيه متشابه نيز قرآن و سهل التناول است، و اگر آيات متشابهه  نيز مي

 !و حال آنكه نفرموده »!!و لقد یسرنا بعض القرآن«: فرمود آسان نبود مي
اين آيات نيز اطالق دارد و شامل  لیدبروا آیاته: آياتي كه فرموده: دليل دوم

 . كرد و فهميد تدبر مام آيات قرآن است، پس بايد در آيات متشابهه نيزت
و مانند اينها،  ةهدی للناس و بیان للناس و موعظ: آياتي كه فرموده: دليل سوم

پرسيم  به اضافه ما مي. شود نمي هدی للناسمتشاه قابل فهم نباشد و اگر آيات 
ما دست بگذاريم براي اثبات اي را  آيه هر آيات متشابه كدام است ممكن است

شود و بايد  مطلبي شما بگوئيد متشابه است، بنابراين تمام آيات قرآن متشابه مي
فائده دانست، اگر چنين باشد دشمنان قرآن مانند نصاري و  آنرا مهجور و بي

 . شد، و حداكثر عداوت با قرآن همين است خواهند يهود خوشحال
فهمند و  رآن را فقط راسخون در علم ميگويند ق بعضي از دشمنان قرآن مي
سوره آل  7نفر امام است، و دليل ايشان آيه  12راسخون در علم منحصر به 

 : عمران است كه ذكر شد، جواب ايشان چند چيز است
نفر ننموده زيرا در سوره نساء  12خدا راسخون در علم را منحصر به  -1

 : و فرمودهمؤمنين يهود را از راسخون در علم شمرده  162آيه

                       

     ...   
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آورند به  وليكن راسخون در علم از يهود و ايمان آورندگانشان ايمان مي«
 .»ل شدهه و به آنچه پيش از تو نازآنچه بتو نازل شد

پس طبق اين آيه هر كس ايمان آورد و بمطالب ديني دانا باشد راسخ در علم 
 . است ولو يهودي باشد

راسخ در علم آنستكه : بنام اشباح فرموده 89در خطبه  اميرالمؤمنين -2
واعلم أن الراسخین فی العلم هم : فرمايد ومي .امور غيبي دراقرار بناداني خود كند 

روبه دون الغیوب، اإلقرار جبمله ما جهلوا تحام السدد املضلذین أغناهم عن اقا
اعترافهم بالعجز عن تناول ما مل  –تعالی  –تفسیره من الغیب احملجوب، فمدح اهللا 

یحیطوا به علما، و مسی ترکهم والتعمق فی ما مل یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا، 
كه اقرارشان بجهل  و بدانكه راسخون در علم آنانند«: يعني ،فاقتصر علی ذلک

نيازشان نموده كه بدرهاي  هاي مسدود، بي دانند از غيب آنچه تفسيرش را نمي
ها وارد شوند، پس خداوند اعتراف آنان را به عجز و ناتواني  بسته شده نزد غيب

از دست يافتن به آنچه احاطه علمي به آن ندارند، مدح نموده و ترك تعمق و 
و » لف به بحث از كنه آن نيستند رسوخ ناميدهكنجكاوي آنان را در آنچه مك

كه هر كس كلمات آنحضرت : باره چنين فرموده نيز در اين حضرت سجاد
. سوره شوري مراجعه كند 52را بخواهد، در همين تفسير بنكات ذيل آيه 

بنابراين هر كسي كه در مطالب غيبي وارد نشود و اقرار به عجز و جهل خود 
ور بتحقيق نيست چنين كس از راسخين در علم است كند در مواردي كه مأم

، پس چگونه مدعيان تشيع قول حضرت را نديده بقول حضرت امير
 . اند برخالف آن امام راسخون را منحصر به دوازده نفر نموده

اينكه رسوخ در علم در لغت بمعني استواري و محكمي در آنست، و هر  -3
توان او را  و محكم باشد، مي كس در علم خود نسبت به هر معلومي استوار

كوب و منحصر كنيم  توان قرآن را ميخ راسخ ناميد و اين انحصاري نيست و نمي
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براي اشخاص معين، و هر كجا صفت خوب و يا صفت بدي است بگوئيم 
مخصوص اشخاص معيني است، كسانيكه قرآن را مداح و يا قداح اشخاص 

اند، و قانون الهي را از   دهاند كتاب خدا را كوچك شمر  مخصوصي شمرده
 . ايد آنان را عاقل ناميدبن اند و  عموميت انداخته

اگر كسي بگويد حديثي وارد شده كه امام فرموده راسخون در علم مائيم، در 
از راسخون باشد، ما منكر نيستيم اما نفرموده كس  ماما ؛باشد: جواب بايد گفت

هيچكس راسخ در علم نيست جز  ديگر از راسخون نيست، و اگر حديثي بگويد
جائيكه علماء يهود اگر ايمان به . امام، آن حديث ضد قرآن و باطل است

نيز از  آورند خدا آنان را از راسخون شمرده باشد، البته فالن امام صمحمد
به اضافه چون قرآن مطلبي را . شود راسخون است، ولي اين دليل بر انحصار نمي

يد از آن اعراض كنيم و بحديث زيد و عمرو رجوع روشن و واضح كرد ما نبا
 . كنيم

از همه اينها گذشته اگر در همين آيه سوره آل عمران تدبر شود مطلب 
روشن خواهد شد، زيرا خدا تأويل متشابهات را مخصوص خود نموده و 

او آن استيناف است نه و »والراسخونَ«دانند، زيرا  نفرموده راسخون در علم مي
اطفه، و اگر واو عاطفه بدانيم موجب كفر و شرك مي شود، زيرا در واو ع

گويند ما ايمان آورديم  خدا و راسخون مي«شود  صورت عطف معني چنين مي
خدا ايمان : نبايد گفت و اين غلط است زيرا» باشد تماما از نزد پروردگار ما مي

اري ندارد و خدا پروردگ تمام از نزد پروردگارماست، زيرا: آورده ومي گويد
عليه در حكم واحد  آورد، پس اگر واو عاطفه باشد معطوف و معطوف ايمان نمي

كه معطوف عليه باشد و » اهللا«و بايد هر دو ايمان بياورند به پروردگار خود يعني 
حال شما مالحظه كنيد . و اين كفر و شركست ،كه معطوف باشد» راسخون«

گويد راسخون عالم بتأويل متشابه  يسوادي كه آنرا واو عاطفه گرفته و م بي
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بهر حال تاكسي تعصب را . باشند چگونه براي تعصب مذهبي در كفر افتاده مي
 . فهمد كنار نگذارد آيات الهي را نمي

نفر و آنان  12داند جزء  ما از آنكه بگويد متشابهات قرآن را كسي نمي -4
نشان دهيد، اگر بگويد  شما آيات متشابه را: پرسيم فعالً در ميان بشر نيستند مي

هر آيه كه معني معيني داشته باشد و احتمال غير آن نرود محكم است و باقي 
اي در قرآن وجود ندارد، زيرا در هر آيه امكان احتمال  متشابه، گوئيم چنين آيه

بنابراين تمام آيات قرآن متشابهاتست و بقول . شود غير معني ظاهري آن داده مي
ار گذاشت تا خوب به استعمار سواري دهند و خرافات ضد او بايد قرآن را كن

گويد شيطان و استعمار را از  دانيم قرآن چه مي قرآن را بپذيرند، ببهانه اينكه نمي
از  اند، پس اينان نرفتند آيات محكمات قرآن را بفهمند و  خود خورسند كرده
 . ستا نفقط هم ايشان دور كردن مردم از قرآ و متشابهات تميز دهند

نفر كه عالم بمتشابهات قرآنند  12پرسيم آيا اين  ما از اين مدعيان مي -5
شود  اند پس قابل فهم شده، و مي  بيان كردهاند يا خير؟ اگر   براي مردم بيان كرده

اند   نفر بيان نكرده 12و اگر آن  گوئيد قابل فهم نيست؟ ، پس چرا ميفهميد
 لغوي كرده و بخل كردند و يا خدا كار آيا آنان ؟اند چرا بيان نكردهگوئيم  مي

نفر هم به كسي ياد  12نفر كسي نفهمد و آن  12كه جز را نازل نموده  آياتي
ندهند و انحصاري كنند، پس خدا خودش فكري كند و آيات كتاب خود را از 

 . باهللا من اجلهل والتعصب نعوذ، انحصار در آورد

 استميزان صحت و بطالن مطالب اسالمي قرآن  -21
سنجند و  هر متاعي در جهان ميزاني دارد كه كم و زياد آن را با آن ميزان مي

بار فروشي ميزان يعني ترازوئي دارد كه كم و گردانند، دكّان خوار و معلوم مي
و دكان بزّازي متري دارد كه كم و زياد هر  ،كنند زياد جنس را با آن معلوم مي
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نند، آيا پروردگار جهان براي دين اسالم گردا اي را با آن متر معلوم مي پارچه
ميزاني قرار نداده، اسالمي كه بايد تا قيامت بماند و كم و زياد نشود هر كس آنرا 
كم و زياد كند و از قوانين آن كم نمايد نبايد ميزاني باشد كه آنرا معلوم كنند، آيا 

رافات وارده اي براي اسالم نگذاشته كه حقائق اسالم را از خ خدا دستگاه تصفيه
در آن تصفيه كنند؟ اگر آب زالل صافي كه مايه حيات است چندين فرسخ در 
هزار و چهار صد كوچه و خيابان گردش كند و هر گونه آشغال و كثافات در آن 
وارد كنند بطوريكه آب مضاف شود و در عوض اينكه ماية زندگي باشد مايه 

از تصفيه آشاميد؟ دين اسالم  بيماري و بيچارگي گردد آيا نبايد آن آب را پس
كه هزار و چهار صد سال است ميان بشر آمده، دسترس هر منافق و كافري شده 

خواهي مطالبي در  و هر كس تا توانسته بنام اسالم و يا امام و رسول بعنوان خير
حال اگر كسي بخواهد بفهمد اين مطالب از اسالم است و يا ضد . آن وارد كرده

يا خداي جهان براي دين خود ميزان و معياري قرار داده و يا اسالم چه بكند؟ آ
 هرج و مرج گذاشته؟ 

بايد فهميد كه خدا براي دين ميزاني گذاشته كه هر كس صحت و بطالن 
مطالب اسالمي را بتواند با آن ميزان معلوم كند و آن ميزان قرآن است كه خدا در 

 : اند يحا بيان كردهنيز صر و ائمه صكتاب خود ذكر كرده و رسول خدا
 : فرموده 17در سوره شوري آيه : اما آيات قرآن

               

 .»اين قرآن را و اين ميزان را بحقخدا آنستكه فرو فرستاد «
 : فرموده 25و در سوره حديد آيه 
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هاي روشن و نازل كرديم  بتحقيق كه ما فرستاديم رسوالن خود را با دليل«
 .»با ايشان كتاب و ميزان را تا مردم بعدالت قيام كنند

آيات  حق و باطل، ودر اين صريح قرآن اين كتاب الهي ميزانست برايپس ب
عطف ميزان بر كتاب عطف خاص است بر عام، و حق تعالي قرآن را فرقان 

 : ناميده در اول سوره فرقان فرموده

               )۱: فرقان( 

 .»با بركت است آن خدائيكه نازل كرده بر بنده خود فرقان را«
ن يعني جداكننده حق از باطل و صحيح از سقيم، يعني بواسطه آياتش و فرقا

پس هر چه موافق قرآن باشد حق و گر نه . حق از ناحق جدا و معلوم ميگردد
سوره طارق  13باطل است، و همچنين خدا قرآن را فصل ناميده، و در آيه 

 : فرموده

         

 .»باطل و فصل جداكننده حق است از«

  و امام صو اما روايات رسول اكرم
بحد تواتر وارد شده كه قرآن ميزان مطالب اسالمي است و معيار صحت و 
بطالن هر دعا و قصه و شعر و فضيلت و حكم و روايت و هر چيز ديگر است 
و همه را بايد با قرآن سنجيد، اگر قرآن هر يك از اينها را تصديق كرد صحيح و 

 : آوريم ما بعضي از روايات را در اينجا مي. إال باطل است
از امام جعفر  78ص  18روايت كرده كافي و وسائل الشيعه ج  -1

إن علی کل حق حقیقه و علی کل  ": كه فرمود صاز رسول خدا صادق
محققا «: يعني ،"فما وافق کتاب اهللا فخذوه و ما خالف کتاب اهللا فدعوه ،صواب نورا

ر صوابي نوري است پس آنچه موافق كتاب خدا شد براي هر حقيقتي و براي ه
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و برقي در محاسن و صدوق » بگيريد و آنچه با كتاب خدا مخالف شد واگذاريد
 .اند  در امالي همين روايت را نقل كرده

كه  اند از امام صادق كافي و وسائل در همان صفحه روايت كرده -2
ب اهللا أو من قول رسول اهللا إذا ورد علیکم حدیث فوجدمت له شاهدا من کتا": فرمود

هر گاه حديثي بر شما وارد شد پس شاهدي : يعني "وإال فالذی جاءکم به أولی به
بر آن يافتيد بپذيريد و إال آنكه براي شما  صاز كتاب خدا و يا از قول رسول

 . آن حديث را آورده خودش سزاوارتر است به آن حديث

كه  اند از امام صادق  كافي و وسائل در همان صفحه روايت كرده -3
 قرآن آن حديثي كه موافق: يعنيما مل یوافق من احلدیث القرآن فهو زخرف : فرمود

 . ستفنباشد مزخر

كه مي  روايت كرده از امام صادق 18جلد  79كافي و وسائل ص  -4
کل شیء مردود إلی الکتاب والسنه وکل حدیث الیوافق کتاب اهللا فهو ": فرمود
كتاب و سنت برگردانيده شود و هر حديثي كه به بايد  يعني هر چيزي ،"زخرف

 . موافق كتاب خدا نباشد مزخرفست

 روايت كرده از همان امام 79كافي و وسائل الشيعه همان جلد ص  -5
أیها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب اهللا فأنا : فقال: خطب النبی مبنی ": كه فرمود

در مني خطبه  صرسول خدا: يعني ."هقلته و ماجاءکم یخالف کتاب اهللا فلم أقل
مردم آنچه از قول من براي شما آمد كه موافق كتاب خدا  اي: خواند و فرمود

ام و آنچه از قول من آمد براي شما كه مخالف كتاب  باشد پس من آن را گفته
 . ام خدا بود من نگفته

كه  اند از همان امام  روايت كرده 79ص  18كافي و وسائل جلد  -6
هر كس مخالف كتاب : يعني ."من خالف کتاب اهللا و سنه نبیه فقد کفر": ودفرم مي

 . بگويد كافر است صخدا و سنت پيمبر
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كه  اند از امام محمد باقر روايت كرده 80ص 18كافي و وسائل جلد  -7
إذا جاءکم عنا حدیث فوجدمت علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب اهللا فخذوا به ": فرمود

هر گاه براي شما از قول ما حديثي آمد كه يك شاهد و يا : يعني ."وإال فقفوا عنده
 . دو شاهد از كالم خدا براي آن يافتيد آنرا بگيريد و إال توقّف كنيد

كه  روايت كرده از موسي بن جعفر 80ص  18كافي و وسائل جلد  -8
أعرضومها علی کتاب اهللا عزوجل فما وافق کتاب اهللا عزوجل فخذوه وما ": فرمود

دو خبر مخالف و معارض را بر كتاب خدا عرضه : يعني ،"ف کتاب اهللا فردوهخال
بداريد، آنچه موافق كتاب خداي عزوجل بود بگيريد و آنچه مخالف كتاب 

 . خداي عزوجل بود رد كنيد

 ": فرمود كه امام رضا 72ص  18روايت كرده وسائل الشيعه جلد  -۹
لی کتاب اهللا فما کان فی کتاب اهللا فما ورد علیکم من خربین خمالفین فأعرضومها ع

موجودا حالال أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب وما مل یکن فی الکتاب فأعرضوه علی 
آنچه بر شما وارد شد از دو خبر مختلف، عرضه بداريد : يعني ،"سنن رسول اهللا

بر كتاب خدا پس آنچه در كتاب خدا بود چه حالل و حرام پيروي كنيد آنچه با 
اب خدا موافق است، و آنچه در كتاب الهي نبود عرضه داريد بر سنتهاي كت

 . صرسول خدا
إذا ورد ": روايت كرده عن الصادق 84ص  18وسائل الشيعه جلد  -۱۰

علیکم حدیثان خمتلفان فأعرضومها علی کتاب اهللا فما وافق کتاب اهللا فخذوه و ما 
  ."خالف کتاب اهللا فردوه

فما ": كه فرمود كرده از امام صادقروايت  86ص  18وسائل جلد  -۱۱
  ."وافق کتاب اهللا فخذوه

امام  اند از  روايت كرده 86ص  18شيخ طوسي در امالي و وسائل جلد  -12
أنظروا أمرنا و ما جاءکم عنا فإن وجدمتوه للقرآن موافقا ": كه فرمود باقرمحمد 
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ما به شما رسيد نظر  به امر ما و آنچه از: يعني ."فخذوه و إن مل جتدوه موافقا فردوه
 . كنيد اگر موافق قرآن يافتيد بگيريد و اگر موافق قرآن نيافتيد آنرا رد كنيد

 در مقدمه هفتم كتاب تفسير صافي روايت كرده از امام محمد باقر -13
 ،"إذا حدثتکم بشیء فاسئلونی أین هو من کتاب اهللا": كه به اصحاب خود فرمود

گفتم از من سئوال كنيد اين حديث كجاي  هر گاه من براي شما حديثي: يعني
 . كتاب خدا است

كه  89ص  18روايت كرده عياشي در تفسير خود و كتاب وسائل جلد  -14
ما وافق کتاب اهللا و  ال تصدق علینا إال": امام باقر و صادق عليهما السالم فرمودند

 تصديق مكن مگر آنچه با كتاب خدا و سنت رسول او بر ما: يعني ."سنه نبیه
 . موافق باشد

كه  251روايت كرده جلد اول بحار و جلد دوم احتجاج طبرسي ص  -15
 ": در رساله خود به اهل اهواز مرقوم فرمودند امام علي بن محمد العسكري

اجتمعت األمة قاطبه ال اختالف بینهم فی ذلک ان القرآن حق الریب فیه عند مجیع 
ی تصدیق ما أنزل اهللا مهتدون، و فرقها فهم فی حالة اإلجتماع علیه مصیبون و عل

جتتمع أمتی علی ضاللة فاخرب ان ما اجتمعت علیه األمة ومل  ال: صلقول النبی
اهلون وال ماقاله له اجلحلق، فهذا معنی احلدیث ال ما تأوهو ا بعضا یخالف بعضها
بطال حکم الکتاب و اتباع حکم األحادیث املزورة و الرویات املعاندون من إ

فإذا شهد الکتاب بتصدیق خرب و حتقیقه فأنکرت طائفة من األمة و عارضته املزخرفة، 
 ."ضالال رت بإنکارها و دفعها الکتاب کفاراحبدیث من هذه األحادیث املزورة فصا

تمام امت بدون اختالف در اين مطلب اجماع دارند كه قرآن بدون شك «: يعني
تماع بر قرآن بصواب نزد تمام فرق اسالمي حق است، پس ايشان در حالت اج

اند، و براي  نازل نموده به هدايت رسيده خدا اند و بواسطة تصديق به آنچه رفته
كنند، پس  فرموده امت من بر ضاللت اجتماع نمي صهمين بود كه رسول خدا
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خبر داده كه آنچه امت او اجتماع كرده باشند و بعضي با بعضي  صرسول خدا
، پس معني حديث اين است، نه آنچه مخالفت نكرده باشند، همان حق است

اند از ابطال حكم كتاب و پيروي  نادانها تأويل كردند و نه آنچه دشمنان گفته
احاديث تزوير شده و روايات مزخرفه، پس چون كتاب خدا گواهي دهد و 

اي از امت آن را  خبري را تصديق نمايد و آن را محقق شمرد، سپس طائفه
مجعوالت معارض قرار دهند، در نتيجه بواسطة انكار  انكاركنند و بحديثي از اين

 . »اند خبر موافق كتاب و ترك كتاب خدا از گمراهان و كافران گشته

پس بنا بر . و صدها خبر ديگر به همين مضامين كه در اين مختصر نگنجد
قرآن ميزان صحت و بطالن روايات اسالمي است و بايد هر حديثي » اين اخبار«

جيد، ولي در زمان ما كار بعكس شده، يعني قرآن را با خبر را با قرآن سن
اي موافق حديث  گويد، اگر آيه گويند بايد ببينيم حديث چه مي سنجند، و مي مي

كنند و  پذيرند و يا قرآن را تأويل و بزور حمل به آن خبر مي نشد آن آيه را نمي
كه موافق خبر  اي گيرند تا موافق خبر شود و آيه يا چيزي در آيه تقدير مي

كنند و لذا هركس طبق احاديث مجعوله  مجعول از امامي نباشد آن را ترك مي
عقيده و مذهبي ضد قرآن اختراع كرده، و آياتي كه ضد عقائد او است تأويل 

راستي عداوتي كه مسلمين زمان ما با قرآن دارند هيچ ملتي با كتاب . كنند مي
سالم را از خرافات و موهومات نجات ما اگر بخواهيم ا. آسماني خود نداشته

دهيم و آلودگيهاي اسالم را از رخ آن بشوئيم و حقائق آن را از خرافات دشمنان 
آن جدا سازيم بايد پيكار شديدي نموده تا مردم را بقرآن ارجاع داده و با كتاب 
خدا دين او را تصفيه نمائيم و آب زالل صاف دين را با دستگاه تصفيه قرآن 

گي از چهرة حق زائل نشود بر  تا تيره. نموده و به تشنگان برسانيم استخراج
باطلها غالب نگردد چون حق تيره و تار است باطلها را گرمي بازار است، 

اند، هر  جوانان ما كه به اسالم اعتنا ندارند حق دارند زيرا اسالم حقيقي را نديده
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اكثر گويندگان و . كس حقائق را خريدار است از خرافات ديني بيزار است
مراجع ديني ما مروج و ناشر خرافات و موهوماتند و از كتاب آسماني اسالم 

خبري از قرآن  هاي خيالي مغرورند، و عجب اين است كه با بي خبر و به بافته بي
شود و تدبر در  هاي علميه قرآن تدريس نمي دانند، در حوزه خود را مبلّغ آن مي

ا است كه از برنامة تحصيلي حذف شده و بلكه افكار آن رسميت ندارد، و ساله
 . باشند شود، و بدترين دشمن قرآن مقدسين مي ضد قرآن بطالّب تزريق مي

 : در مهجور شدن قرآن ما را اشعاري است
 أال اي بلـــــبالن بـــــاغ قـــــرآن   

 

 كـــه از آيـــات آن گيريـــد ايمـــان  
 

 شــــما طوطيــــان بــــاغ و گلــــزار 
 

 ن زار كه از هجران گـل شـد حالتـا    
 

 اگــر قــرآن شــما را نــور بخشــيد    
 

 ز آيـــاتش شـــما هشـــيار گشـــتيد  
 

ــرآن رهنمــا شــد  ــه ق ــر ك  شــما را گ
 

 أسف باشد كه ملّت زان جـدا شـد    
 

 گـر كـرد    شما را هجر گل گـر نوحـه  
 

 
 

 مرا گلزار دين خونين جگر كرد 
ــت     ــد ملّ ــدا كردن ــرآن ج ــو از ق  چ

 

ــت    ــه راح ــري ب ــر كف ــد ه  بياوردن
 

ــد  ــزاران ســ ــرآنره  هــ  در راه قــ
 

 نـاني و دكّـان   ههـر سـدي شـد    هك 
  

ــرد     ــم زار ك ــه و غ ــن غص ــرا اي   هم
 

 ديـن نـام ديـن ابـزار كـرده     بي كه  
 

ــگ    ــقّ جن ــرآن ح ــا ق ــد ب ــه دارن  هم
 

 يكي با الف عرفان ميزند سنگ  

  يكــي بــا فلســفه بافــد در آيــات    
 

ــات   ــر وجوه ــاري از به ــي اخب  يك
 

 هــاي جــور واجــور يكــي بــا روضــه
 

  ل اكبــر خلــق را دور كنــد از ثقــ  
 

ــد    ــدر غلّونـ ــدگان انـ ــه گوينـ  همـ
 

 ز قــرآن دور و از دانــش خلّونــد   
 

 يكـــي شـــيخي شـــده آورده آفـــات 
 

ــي   ــوفيك ــات ص ــاورده خراف  ي بي
 

 يكــي مــداح و بافــد ضــد قــرآن    
 ج

ــاخوان   ــي او ثنـ ــده از چاپلوسـ  شـ
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 پــــاكش  اوالدبــــراي حيــــدر و  
 

 ديــن گريــه و زاري و افغــان شــده 
 

ــوا  ــرآن حمل ــوان   بق ــوا خ ــم يحمل  ل
 

 كه تـا بينـي فـالن بسـيار و بهمـان       
 

 بــــراي رد أوهــــام و خرافــــات   
 

ــاره  ــد چ ــات   نباش ــم آي ــز فه  اي ج
 

ــاس  ــوت ن ــرك و دع ــع ش ــراي دف  ب
  

ــالص     ــاتي ز اخ ــد آي ــت آري  بدس
 

ــات   ــظ آيـ ــما را حفـ ــود الزم شـ  بـ
 

ــات   ــن خراف ــع اي  ســالحي بهــر دف
  

ــرده ــراي مـ ــرآن  بـ ــد قـ ــا خواننـ  هـ
 

ــرده   ــد م ــفنباش ــان  را تكلي  و فرم
 

ــذار   ــت و ان ــانون اس ــده ق ــراي زن  ب
 

 كــه تــا كامــل كنــد رفتــار و كــردار 
 

 از ايــن بــازي كــه بــا قــرآن نمودنــد 
 

 ونـه دسـتار   ندبه اهل دين نه سر ما 
 

ــد    ــات توحي ــي آي ــواني يك ــر خ  اگ
 

ــد زان اعــراض و انكــار     همــه دارن
 

ــالم      ــن اس ــند در دي ــرآن س ــود ق  ب
 

ــرد ا   ــند را ك ــوان س ــي نت ــار ول  ظه
 

 درين شـهري كـه مـا هسـتيم سـاكن     
 

ــدس  ــا قــرآن بــه مقّ  پيكــار هــاش ب
 

 ديــن  اگرچــه اكثــرش باشــند بــي   
 

 ولي در اهل دينش نيست جز كـين  
 

 اگر امن و امان هر جـا ز ديـن اسـت    
 

ــدار    ــتند دين ــان هس ــا موذي  در اينج
 

 شده قـرآن همـي مهجـور و متـروك    
 

ــل آزار   ــان اهــ ــور هوچيــ  ز جــ
 

ــ  ــل ز آيــ ــه غافــ ــي همــ  ات الهــ
 

 بــه شــبهه حــق بپوشــانند ز اخبــار 
 

ــه     ــان و ندب ــن زاري و افغ ــده دي  ش
 

ــي   ــرآن ب ــازار   ز ق ــتند ب ــر هس  خب
 

ــا   ــرآن نيســت اينج ــل ق  انيســي ز اه
 

ــار    ــرار و ز اخي ــدي ز اب ــز چن  بج
 

 بـــــراي نشـــــر آيـــــات الهـــــي 
 

 نه ياري ني طرفـداري نـه هوشـيار    
 

ــدالت   ــن و عـ ــاعتي أمـ ــدم سـ  نديـ
 

ــدل آيــ     ــده ع ــر آين ــدارمگ  د پدي
 

 بشارت بر تو پس خوش باش اي دل 
 

ــمار    ــده را نزديـــك بشـ  بـــرو آينـ
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ــت    ــدار ملّ ــود بي ــن زودي ش ــه اي  ب
 

ــي   ــرآن م ــه ق ــدار   ك ــراد بي ــد اف  كن
 

ــو بـــي  ــاب از آزار جهـــال  مشـ  تـ
 

ــار    ــر ب ــش دگ ــرآن آورد دان ــه ق  ك
 

ــداوي   ــوانم مـ ــه بتـ ــوزد دل نـ  بسـ
 

 خواري گشته ابزار  دين بر مفتكه  
 

 ــد ــادش ت ــا رش ــس راب ــت ك  بر نيس
 

ــور دادار     ــن ن ــروم از اي ــه مح  هم
 

ــل      ــات تنزي ــر آي ــس ديگ ــد ك  ندان
 

ــار     ــنج گهرب ــن گ ــل اي ــده تعطي  ش
 

 هـــا خـــالي ز آيـــات  تمـــام حـــوزه
 

ــه   ــده برنام ــوار   ش ــالي ز ان ــا خ  ه
 

ــات   ــدارس درس آيـ ــد در مـ  نباشـ
 

 للناس نـي باشـد سـر و كـار      هدي 
 

ــا    ــن ت ــد ك ــده را تأيي ــن بن ــدا اي  خ
 

 ي باشــد ز انصــار كتابــت را يكــ  
 

 در ترجمة قرآن نبايد خيانت كرد -22
نويس بر قرآن بايد طبق لغت عرب ترجمة هر لفظي را بدون كم و زياد   ترجمه

اعمال سليقه نكند و عقائد خود را چه حقّ و چه باطل داخل خود بنويسد و از 
ايم  هترجمه ننمايد و گرنه خيانت كرده، ما در ايران آنچه ترجمه بر قرآن ديد

اند، به  خالي از نقص و يا خيانت نبوده و اين گناه بزرگ را اكثر مرتكب شده
كند و كم و زياد فاحشي دارد مثالً در  اضافه عبارت مترجم موافقت با قرآن نمي

 اند  بقره نوشته 5آيه 

       

 .»اند ايشان رستگارند عالم«
 . جاي اين آيه درآمدهاند از ك دانيم كلمة عالم ما نمي

اند، و معلومات كافي براي  بعضي از مترجمين معني لغوي كلمات را ندانسته
براي نمونه چند جمله را كه مترجمين برخالف ترجمه ما . اند  ترجمه نداشته
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مثالً در : تا خواننده خود قضاوت كندآوريم  اند براي نمونه در اينجا مي  كرده 
 : سوره انشراح 7ترجمه آيه 

         

 .»پس چون فارغ شدي خود را به رنج افكن«: كه ترجمه آن چنين است
را نصب  چون از رسالت فارغ شدي علي: سواد نوشته اما يك مترجم بي

كن، خيال كرده فَانْصب فعل امر از باب افعال و به كسر صاد است، در حالي كه 
رد و به فتح صاد است، وآن بمعني برنج افكن فانصب فعل امر از ثالثي مج

اشد، به اضافه متوجه نشده اين سوره در اوائل بعثت در مكه نازل شده و آن ب  مي
مترجم چون . و فراغت از رسالت موضوعيت نداشته وقت نصب علي

را استخراج كند ولو بر خالف لغت وبر  تعصب داشته خواسته خالفت علي
 : سوره آل عمران 55ال در ترجمه آيه و مث. خالف نزول باشد

                    

وقتي كه خدا فرمود اي عيسي بدرستي كه من «: كه ترجمه اش چنين است
 .»برم ميرانم و بسوي خود باال مي تو را مي

قيده خود را در وفات نكرده، ع اما چون مترجم معتقد بوده كه عيسي
اي عيسي من تو را بربايم ": ترجمه به زور داخل كرده و چنين ترجمه كرده

 ".بدون نقصي و زحمتي كه از دشمنان به تو برسد

اي كه  حال بايد ديد اين ترجمه را از كدام جمله بيرون آورده، چنين جمله
ي به اي عيس ": ديگري چنين ترجمه كرده. معني آن چنان باشد در آيه نيست

، در حالي كه اين ترجمه ابداً از "درستي كه من بردارندة توام و بلندكننده توام
 : سوره ضحي 7و مثالً در آية . شود اين آيه استفاده نمي
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و يافت تو را گمشده پس راه نمود «: نويسد ياسري نامي در ترجمة خود مي
ده بود تا به جدش عبدالمطلب بسپارد نزديك دروازة اش آور وقتي كه حليمه دايه

و تو را در «نويسد  اي در ترجمة آن مي و الهي قمشه» مكه پيغمبر را گم كرده
بايد گفت اين مطلب را از » بيابان مكه ره گم كرده يافت پس راهنمائي كرد

 گمراه يافترا خدا تو «: ترجمه صحيح آيه اين است كه. اند كجاي آيه درآورده
حلمد هللا الذی ا ": مكّرر خود فرمود صچنانكه رسول خدا» پس او هدايتت كرد

حمد خدائي را كه ما را هدايت «: يعني "هدانا هلذا و ما کنا لنهتدی لوال أن هدانا اهللا
پس مقصود از اين » كرد بدين خود و اگر هدايت او نبود ما هدايت نشده بوديم

و معاد است نه گم شدن در كوچه و  أراهنمائي به مبدهدايت هدايت ديني و 
بيابان در حال طفوليت، زيرا گم شدن در كوچه چيز مهمي نيست كه خدا به 

شود و پيدا مي شود و اين اختصاص  رسول خود منّت گذارد، هر طفلي گم مي
 : به رسول خود فرموده 50ندارد، خدا در سوره سباء آيه  صبه رسول خدا

                                   
ام و اگر هدايت يابم   بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده«

 .»من وحي نمودهه بواسطه چيزي است كه پروردگارم ب
راست  عار ندارد كه بگويد خدايا مرا هدايت كن به راه صخود رسول خدا

و در  »إهدنا الصراط املستقیم«: فرمود ها مي و هر روزي پنجاه مرتبه در نماز
 : گويد مي 161سوره انعام آيه

               

نقص  صكنند هدايت الهي براي پيغمبر ولي مترجمين غلو دارند و خيال مي
اش گم شده بود، اينان خبر  كوچكي از دست دايهنويسد در  است، و لذا مي

 . ندارند كه هدايت ديني الهي موجب افتخار و امتنان هر كسي است
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فإمنا أنا و أنتم عبید مملوکون لرب ": فرموده 207در نهج البالغه خطبه  علي
الرب غیره، یملک منا ما المنلک من أنفسنا، وأخرجنا مما کنا فیه إلی ما صلحنا 

من و شما : يعني ."أبدلنا بعد الضاللة باهلدی، و أعطانا البصیرة بعد العمیعلیه، ف
بندگانيم مملوك پروردگاري كه جز او پروردگاري نيست، او مالك است نسبت 
به ما آنچه را كه ما براي خود اختياري نداريم و در تحت ملكيت ما نيست، آن 

ر آورد و بسوي آنچه صالح ما د از جهل و ناداني كه در آن بوديم خدائيكه ما را
بود راهنمائي كرد و گمراهي ما را به هدايت تبديل نمود و بينائي پس از كوري 

 . به ما بخشيد
امام در حق خود چنين گويد ولي مدعيان پيروي او حاضر : نويسنده گويد

د، و او نيستند سخن امام و پيغمبر خود را بپذيرند و الأقل سخن خدا را باور كنن
 .ادي رسول خود بدانندرا ه

 : 33ياسري نامي كه به قرآن ترجمه نوشته در سوره ابراهيم آيه 

            

 .»و خدا مسخّر كرده براي شما خورشيد و ماه را كه دائما در شتابند«
دب بر آداب و و قرار داد براي شما خورشيد و ماه را مؤ: چنين ترجمه كرده

باشد و متوجه نشده كه دأب  رسوم، كه خيال كرده دائبين از مادة ادب مي
 : سوره توبه در جملة 94همين مترجم در ترجمة آيه . مهموزالعين است

              

كنيد يا  و بزودي ببينيد خدا و رسولش عمل شما را كه توبه مي": نويسد مي
اي نيز  د يا نه را از كجاي آيه درآورده، و الهي قمشهيكن دانيم توبه مي ه، ما نمين

و بزودي خدا و رسولش كردار و نفاق شما را به : نويسد در ترجمه اين آيه مي
دانيم جمله كردار و نفاق  ها آشكار سازد تا نزد مؤمنان رسوا شويد، ما نمي ديده
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د مؤمنان رسوا شويد را از كجاي آيه در آورده ها آشكار ساز تا نز شما را به ديده
و اشراقي نامي  !و از ستار العيوبي دست برداشته؟مگر خدا هتاك الستور است 

و به زودي خدا و رسولش كردار و نفاق شما را : نويسد در ترجمة اين جمله مي
بازي اند و يا اينكه با قرآن  سازد، اينان يا از هم تقليد كرده ها آشكار مي بديده
 : سوره قدر 4اي در ترجمه آيه  اند، و نيز الهي قمشه كرده

                   *    ...   

به اذن خدا بر امام عصر از ) جبرئيل(در اين شب فرشتگان و روح : نويسد مي
اين شب رحمت و وشت خلق نازل گرداند هر فرمان و دستور الهي و سرن

 !سالمت و تهنيت است
در اين شب فرشتگان و روح يعني : نويسد اشراقي نيز به تقليد از او مي

جبرئيل به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و دستور الهي و سرنوشت خلق 
است  اند، ممكن ها را از كجاي آيه درآورده دانيم اين ترجمه ما نمي. نازل گردند

اند، زيرا  اند به حساب قرآن گذاشته بگوئيم اخباري را كه جعالين جعل كرده
داند و در آيه  خود شب قدر را نمي صسوره قدر صريح است كه رسول خدا

شوند و حتّي نفرموده بر رسول  ذكر نشده كه مالئكه بر چه كس نازل مي
اند كه  آيه قرار داده شوند، اينان از كجا امام عصر را مورد نزول نازل مي صخدا

فرشتگان ": شوند، در حالي كه ترجمه صحيح آيه اين است مالئكه بر او نازل مي
گردانند در اين شب به اذن پروردگارشان از هر امري سالم و  و روح نازل مي

، اما نويسندگان ترجمه بدون مراعات آيه هر چه "رحمت را تا به صبح
شاء اهللا ما  اند، ولي ان بق عقائد خود نوشتهاند در ترجمه كم و زياد ط  خواسته

و آنچه . پردازيم پس از اتمام مقّدمه به ترجمه ساده و روان بدون غلّ و غش مي
ذكر شد يك از هزار و مشتي از خروار است، حال چگونه امور دين و قرآن 
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خبرند و خود را مسئول  درهم و برهم و چنين شده وچرا مسلمين از قرآن بي
به  ؛نيها اين است كهادانند، يكي از علل بزرگ اين ناد تعلّم قرآن نمي تعليم و

كند از تعليم كتاب و سنّت، حال بايد ديد تقليد  اند تقليد كفايت مي مردم گفته
 چيست و مدارك آن كدام است؟ 

 !تقليد يعني چه، و چه وقت ميان مسلمين آمده؟ -23
ح أهل العلم قبول قول الغیر من التقلید فی اصطال": گويد در مجمع البحرين مي

غیر دلیل ألن املقلد یجعل ما یعتقده من قول الغیر من حق أو باطل قالدة فی 
تقليد در اصطالح علماء عبارتست از پذيرفتن قول غير بدون دليل : يعني ."عنقه

زيرا مقلّد آنچه معتقد است از قول غير، چه حق باشد و چه باطل، آنرا در گردن 
 . دهد اي قرار مي قالده خود مانند

خواهند به دنبال خود ببرند  و حيواني را كه مي ،آري تقليد از مادة قالده است
كتاب كفايه األصول كه صاحب . برند  افكنند و همراه مي اي به گردن او مي قالده

التقلید هو أخذ قول الغیر ": گويد از بزرگترين مجتهدين بوده در كتاب مذكور مي
ل به فی الفرعیات أو لإللتزام به فی اإلعتقادیات تعبدا بالمطالبة دلیل و رأیه للعم

تقليد گرفتن قول و رأي غير است براي عمل به آن در فروع : يعني ."علی رأیه
ويا براي ملتزم بودن به آن در عقايد بعنوان بندگي بدون خواستن دليلي براي 

 . رأي او
نيز بدون مدرك و بدون خواستن  شود كه در عقايد از كالم ايشان معلوم مي

توان تقليد كرد، و اين مخالف عقل و قرآن است، زيرا اگر تقليد در  دليل مي
باطله كه از بزرگان خود در عقايد تقليد  هاي  عقايد جائز باشد بايد تمام فرقه

و لذا مجتهدين . و اسالمي معني ندارد رباشند و ديگر كف كنند اهل نجات مي
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اند كه تقليد در اصول دين و عقائد جائز نيست،  الة خود نوشتهديگر در اول رس
 . گويند و در ميان عرف آن را تقليد كوركورانه مي

به هر حال ما هر چه تفحص كرديم در مدارك ديني دليل محكم قابل قبولي 
براي وجوب و يا جواز تقليد نيافتيم بلكه كتاب خدا و سنّت رسول طبق 

 ارد بر تحريم تقليد و وجوب تعلّم احكام اسالم از كتاباحاديث معتبره داللت د
آري . در اسالم نهي شديد شده از تقليد چنانچه خواهد آمد. و سنّت رسول خدا

ي كه در انجيل وجود ندارد از در ميان نصاري معمول است كه در عقايد و اعمال
ي كنند، چنانچه در كتاب المنجد كه صاحب آن مسيح شان خود تقليد ميكشي

التقلید و التقالید عند النصاری هی ما اتصل بنا من العقائد أو أمور ": گويد است مي
تقليد نزد نصاري عبارتست از : يعني ،"العبادة دون أن یسطر فی الکتاب املقدس

آنچه به ما رسيده از عقائد و يا عبادات بدون آنكه در كتاب مقدس الهي ذكر 
ز نصاري ميان مسلمين سرايت كرده، زيرا توان گفت اين تقليد ا مي. شده باشد

در صدر اسالم تا هزار سال يعني ده قرن تقليد و مقلِّد و مقلَّد در ميان مسلمين 
نبوده، و شاهد بر اين مطلب اينكه علماي متقدمين شيعه مانند شيخ صدوق و 
مفيد و سيد مرتضي و امثال ايشان رساله عمليه براي تقليد پيروان خود نداشتند، 

از زماني كه . و در يكي از كتب علماء سابق ذكر نشده كه تقليد واجب است
هاي مجتهدين معمول  صنعت چاپ اختراع و طبع كتاب آغاز شد كم كم رساله

شد و براي مردم منتشر گرديد و گرنه سابقاً چنين كاري مقدور نبوده، يعني 
ميان مردم منتشر توانست هزارها و صدها رساله بنويسد، و در  يكنفر عالم نمي

و ساير ائمه و خلفا رساله  و اميرالمؤمنين صكند، و حتي خود رسول خدا
تقليديه نداشتند و براي كسي رسالة تقليديه ننوشتند، بلكه از صدر اسالم تا هزار 
سال بعد تعليم و تعلّم دين واحكام آن از روي كتاب خدا و سنت رسول طبق 

ه و لذا مردم به كتاب خدا و سنّت رسول احاديث معتبره واجب و معمول بود
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ولي از وقتي كه رساله تقليديه منتشر شد مردم مسلمان بكلي از . آشنا بودند
اما علماي اخباري مانند محدث . خبر ماندند بي صكتاب خدا و سنت رسول

فيض كاشاني و صاحب حدائق و استرآبادي و صدها نفر ديگر تقليد را حرام 
 . دانستند مي

 ت تقليد و زيانهاي آنمضّرا
در اسالم هر چيزي كه ضرر داشته باشد حرام شده و چنانكه در جلد دوم سفينه 

اند كه  روايت كرده صاز رسول خدا 54و جلد اول صفحه  72البحار صفحه 
، و در همان كتاب و ساير كتب معتبره وارد سالمالضرر و الضرار فی اإل: فرمود

توان گفت  دين مضرات بسياري دارد كه مي تقليد در. کل مضر حرام: شده كه
 : كنيم ما به برخي از آنها اشاره مي. استضرر آن از اكثر محرمات بيشتر 

. پيروي ظنّ و گمان كه در اسالم شديداً ممنوع و مورد نهي الهي است – اول
 : فرموده 36در سوره يونس آيه 

                           

كنند مگر از ظنّ، و به هيچوجه ظنّ و گمان  و اكثر ايشان پيروي نمي«
 .»كند كفايت از حق نمي

 : فرموده 28و در سوره نجم آيه 

              

ني گمان و ظنّ در هيچ نكره در سياق نفي مفيد عموم است، يع» شیء«كلمه 
نكند و انسان را بحق نرساند، در صورتي كه عموم  كفايتامري از امور دين 

دانند و در كتاب معالم و قوانين و  فقها و مجتهدين فتاوي خود را ظنّي مي
اجتهاد هو استفراغ "اند كه  رسائل و ساير كتب خود در باب حجيت ظنّ نوشته

اجتهاد عبارتست از : يعني ."سعه فی حتصیل الظّنالوسع و یا استفراغ الفقیه و
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اينكه فقيه نيروي خود را مصرف كند در تحصيل ظنّ بحكم شرعي و باز خود 
هذا  ": باشد و گويند اند حكم ظنّي مجتهد براي مقلد واجب القبول مي فقها نوشته

ب مراجعه شود به با( ."ما أدی إلیه ظنی و کل ما أدی إلیه ظنی فهو حکم اهللا
يعني اين حكم چيزي است كه ) حجيت ظنّ رسائل و قوانين و ساير كتب اصول

بنابراين . ظن من به آن رسيده و هر چه گمان من به آن برسد حكم خدا است
تقليد از مجتهد پيروي از ظنّ و گمان است، و حال آنكه خدا نهي نموده، در 

 : فرموده 36يه آسوره اسراء 

                 

 ".پيروي مكن از آنچه بدان علم نداري«

 .و نهي مفيد تحريم است
يكي از مضّرات تقليد پيروي آراء اشخاص  – پيروي رأي اشخاص – دوم

. و آن در اسالم باطل است، زيرا كسي حقّ صدور رأي ندارد جز خدا باشد  مي
حق اظهار  صرسول خدا مقصود رأي در امور ديني است و حتي خودالبته 

 : فرموده 105رأي نداشت مگر طبق ارائة وحي، در سوره نساء آيه 

              

به تحقيق ما اين قرآن را به تو نازل نموديم بحق تا بين مردم طبق آنچه «
 .»به تو ارائه داده حكم كني، و آنچه خدا ارائه داده قرآنستخدا 

 : فرموده 40در سوره يوسف آيه 

          

 .»حقّ صدور حكم نيست مگر براي خدا«: يعني
 : فرموده 44و در سوره مائده آيه 
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 .»هر كس به آنچه خدا نازل نموده حكم نكند كافر است«
إن ": كه فرموده صوسائل الشيعه در كتاب قضا روايت كرده از رسول خدا

اهللا قضی اجلهاد علی املؤمنین بعدی یجاهدون علی األحداث فی الدین إذا عملوا 
به «: يعني ."ره و یهبالرأی فی الدین، و ال رأی فی الدین إمنا الدین من الرب أم

مؤمنين پس از من واجب كرده كه با چيزهاي تحقيق خداي تعالي جهاد را براي 
ي عمل كنند در دين، و ي جهاد و پيكار نمايند وقتيكه به رأتازه پيدا شدة دين

حال آنكه رأي در دين نباشد، همانا دين از پروردگار است امر و نهي آن منحصر 
زمان ما بايد جهاد و پيكار نمايند تا بدعت تقليد را پس مؤمنين » است به او

 : فرموده 48در سوره مائده آيه . بردارند

                     

 .»نما و پيروي آراء ايشان مكن  به آنچه خدا نازل نموده حكم«
پيروي رأي اشخاص باطل است و  بنابراين آيات صريحه و اخبار صحيحه

آيا به مجتهدين حق صدور رأي . بايد كوشش كرد تا اين باطل بر طرف گردد
آيا آراء ايشان از وحي است؟ اگر از وحي است پس چرا به فوت ! داده شده؟

رود؟ چرا پس از فوت، تقليد از احكام  شود و از بين مي مجتهد آراء او باطل مي
كند؟  دا از بين رفتني است؟ آيا حكم خدا تغيير مياو باطل است؟ آيا حكم خ

 اين آراء اگر از خداست پس چرا برخالف يكديگر است؟ 
نتيجة تقليد چنانكه براي  – ضرر سوم ماندن در جهل و كفر است – سوم

خبري و جهل مردم مقلّد به كتاب خدا و سنّت  هر خردمندي محسوس است، بي
شما اگر به يكي از اين . ي استو احاديث دين صيعني روش رسول خدا

و  ،و دعا عبادتست ،مقلدين بگوئي خدا در قرآن مكرر فرموده جز مرا مخوانيد
بندگان : خواندن غير خدا در عبادت شركست و خدا آنرا شرك دانسته و نفرموده

مقرب مرا بخوانيد، به عالوه طبق آيات قرآن بندگان مقرب خدا پس از مرگ به 
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خبر است، شما چرا در  اهند رفت و روحشان از دنيا بيدارالسالم بهشت خو
مالحظه كنيد . ما مقلّديم: گويند خوانيد؟ در جواب ما مي مجلس ديني آنان را مي

پرسي آيا خدا كه حاضر و  ديگري مياز . اند  از بركت تقليد در شرك وارد شده
ر اين صفات ناظر در هر مكان و شاهد بر هر چيزيست، آيا انبياء و اولياء نيز د

پرسي به چه دليل؟ مگر  بلي، مي: گويد با خدا شريكند و اين صفات را دارند؟ مي
 !ما مقلّديم: گويد ، در جواب مي لَيس كَمثْله شيٌء: خدا نفرموده

آقا  ،ما مقلّديم: به يك مرد شصت ساله گفتم بيا آيات قرآن را بفهم، گفت
شود، من مقلد شش نفر  فهمد گمراه ميفرموده قرآن قابل فهم نيست و هر كس ب

 . باشم از علما مي
چون  ؟بنظر اين بيچاره قرآن كتاب هدايت نيست و كتاب گمراهي است، چرا

 : ودهفرم 108ه حق تعالي در سوره يوسف مقلّد است، در صورتي ك

                              

خوانم بسوي خدا با بصيرت و بينائي، من و  بگو راه اين است كه مي«: يعني
 .»هر كس پيرو من است

آيا كسي كه پيرو پيغمبر اسالم است نبايد بصيرت و فهم عقلي داشته باشد و 
 نبايد كتاب خدا را بفهمد؟ 

 : فرموده 104خدا در سوره انعام آيه 

            

 .»باشد كه براي شما از پروردگار شما آمده است اين قرآن بينائيها مي«
اكثر ملت اسالم در اثر تقليد، فكر خود را بكار  – انحطاط فكري –چهارم 

نينداخته و رشد فكري و عقلي ندارند، زيرا انسان هر قدر فكر خود را بكار 
كند و فكر او  د ترقي و رشد عقلي پيدا مياندازد و عقل خود را معطل نگذار
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كي از مسائل ينيست در  حاضر و توده ما امروزه ماند، ولي ملت  ضعيف نمي
را به ايشان » ديممقلّ«كلمه  ديم، و اينما مقلّ: گويد ديني خود فكر كند، زيرا مي

براي  اند تا مبادا بيدار شوند و به بركت قرآن بصيرت پيدا كنند، تازه اگر ياد داده
بيداري اين مردم كسي كتاب علمي و يا تحقيقي بنويسد فوري فتوي صادر 

خوانند اما كتابي كه براي  را مي يد، كتاب خرافاتنرا نخوا شود كه كتاب او مي
 . نشر حقائق باشد نبايد بخوانند

عدم تميز حق از باطل محل ابتالي اكثر  – عدم تميز حق از باطل – پنجم
رود و به نام دين هرچه باطل  اي بر منبر مي بيني گوينده يمردم است، و لذا م

گويد و كسي جرئت جلوگيري و ايراد ندارد زيرا باطلهاي او مشتري  است مي
ها حواله  بخشد و بهشت تراشد و گناه را مي دارد، او براي مردم شفيع مي بسيار

همين  دهد و به نظر مردم مطالب او مطالب الهي است، و عوام هم مشتري مي
شود از  گاهي از يكنفر منبري فاضل مطالب ضد قرآني شنيده مي. چيزها است

نه سئوال دارد نه جواب نه حساب، و يكسره به  شيعه علي: گويد جمله مي
اينها ضّد : بايد گفت. اي جرئت سئوال از او ندارد رود، و هيچ فرشته بهشت مي

  :فرموده 6قرآنست، زيرا قرآن در سوره اعراف آيه 

                    

 .»كنيم كنيم و البته از پيامبران سئوال مي البته ما از تمام امتها سئوال مي«
شود مگر شيعه از امت پيغمبر نيست؟ در  سئوال نمي چگونه از شيعه علي

 . لي سخن حق خريدار ندارداينها خريدار دارد و: جواب خواهد گفت
يك نفر جوان . خبرند، چرا، براي اينكه مقلّدند مقدسين ما از حق و باطل بي

فارغ التحصيل دانشگاه تهران رفته بود اروپا با يك نفر مبلغ مسيحي مذاكره كرده 
دهيد  ايد؟ آيا احتمال نمي بود كه شما مبلغ مسيحي آيا در اسالم تحقيقاتي كرده
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شد؟ او در جواب گفته بود خود شما كه يكنفر دانشجوي مسلمانيد اسالم حق با
ما وجوهات خود را به : گويد ايد؟ جوان مسلمان مي درباره اسالم تحقيقاتي كرده

دهيم تا آنها بروند تحقيق كنند و ما موظّف به تحقيق نيستيم  يك عده آخوند مي
خبر است  از اسالم بي مالحظه بفرمائيد يكنفر دانشجوي اسالمي. زيرا ما مقلديم

بعنوان اينكه مقلد است و در اثر تقليد آنچه عقائد باطله بوده در ميان مسلمين 
 . وارد شده است

گاهي فالن آيت اهللا كه مرجع شده در اثر فعاليت تبليغاتي، از قرآن بكلي 
اطّالع است و معلوماتش عبارتست از عقائد فالسفه يونان و تصوف و يا كتب  بي

و صوفيه  ةغالعقائد باطله فالسفه و كفريات عه، و در اثر مرجعيت او غاله شي
نشر شده است، ولي عوام بيچاره خبر ندارد، زيرا او مقلد است، پس در اثر جهل 

فرموده  مردم و تقليد ايشان بدترين خلق خدا چنانچه حضرت عسكري
كرده از  روايت 57مرجع تقليد شده، چنانكه در سفينه البحار جلد دوم صفحه 

سیأتی زمان علی الناس وجوههم ": كه به ابي هاشم فرموده امام حسن عسكري
ضاحکة مستبشرة، و قلوم مظلمة منکدرة، السنة فیهم بدعة، و البدعة فیهم سنة، 
املؤمن بینهم حمقر، و الفاسق بینهم موقر، أمرآئهم جائرون، و علمآئهم فی أبواب 

هم یتقدمون علی الکربآء، رء، وأصاغازاد الفقر الظلمة سآئرون، أغنیائهم یسرقون
کل جاهل عندهم خبیر، الیمیزون بین املخلص و املرتاب، و الیعرفون الضأن من 
الذئاب، علمآئهم شرار خلق اهللا علی وجه األرض ألم یمیلون إلی الفلسفة و 

اين  به«: يعني). تا آخر( "...التصوف و أیم اهللا أم من أهل العدوان والتحریف
هايشان شاد و خندان و دلهايشان تيره و تار  زودي زماني بر مردم بيايد كه چهره

نزدشان بدعت، و بدعت نزدشان سنت، مؤمن نزد  صاست، سنّت رسول خدا
ايشان محقر، و فاسق نزدشان موقر است، أمراء ايشان ستمگر و علماء ايشان با 

ها بر بزرگان  بدزدند و كوچكاند ثروتمندانشان توشه فقراء را  ستمگران همقدم
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مقدم شوند، هر ناداني نزد ايشان خبيراست، بين مخلص و منافق فرق نگذارند، 
و ميش را از گرگ نشناسند، علماء ايشان بدترين خلق خدايند بر روي زمين، 
زيرا ايشان مايلند به فلسفه و تصوف، و بخدا قسم ايشانند اهل عداوت و 

 . »انحراف تا آخر كالم امام
امروزه هر دانشمند موحد بيدار كه بخواهد مردم را بيدار كند و كتابي بنويسد 

كنند، و اگر عقايد قرآني را بيان كند و يا يكي از  خواندن كتاب او را تحريم مي
كوبند  مآب او را مي عقايد باطله و خرافات را معرفي كند، همين فيلسوفان فلسفه

 . دارند در كفر و خرافات نگه ميو يا تكفير كرده و ملت بيچاره را 
تقليد مشتق از قالده است و قالده را بگردن : پستي و اضمحالل –ششم 

داند مردم  برند، گويا آنكه تقليد را واجب مي اندازند و او را همراه مي حيواني مي
دهند، و خود را از  را حيوان فرض كرده و مقلدين او به چنين پستي تن مي

اند، و اين دليل  داشته و اطاعت بدون مدرك را انتخاب كردهاستقالل فكري باز 
بر پستي و اضمحالل ملتي است، و همين را خدا مذّمت كرده و لذا تمام اقسام 

 : آن را باطل شمرده
 : فرموده 104تقليد از آباء و اجداد كه در سوره مائده آيه  –اول 

               

            

و چون به ايشان گفته شود بيائيد بسوي آنچه خدا نازل نموده و بسوي «
 .»ايم براي ما كافي است كه يافتهرسول، گويند همان روش پدران خود را 

باز آنان پيروي (باشند   آيا و اگر چه پدرانشان نادان و از هدايت دور بوده
 ). كنند مي
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تقليد از بزرگان و آقايان و علماء ديني خود، چنانچه در سوره احزاب  –دوم 
 : فرموده 68و  67و  66آيات 

                           * 

                          *      

           

گويند اي كاش اطاعت  آتش دوزخ بگردد، مي روزي كه صورت ايشان در«
بوديم رسول را، و گويند پروردگارا ما   كرده بوديم خدا را و اطاعت كرده

وآقايان و بزرگان خود را اطاعت كرديم كه ما را گمراه كردند، پروردگارا 
 .»عذاب ايشان را دو مقابل كن، و ايشان را لعن نما لعن بزرگي

 47وآيه  ،سوره ابراهيم 21ذم تقليد آمده مانند آيه  البته آيات ديگري نيز در
متأسفانه ملت ما در اثر تقليد و فقدان . سوره سباء 33تا  31و آيه  ،سوره غافر

بدانند كه اسالم دين تحقيقي  مسلمين بايد. خبرند تحقيق از اين آيات الهي بي
دين  تقيلديدر زمان ما دين . و گماني نه تقليدي، دين علمي است نه ظني است

تحقيقي را پامال كرده و تمام خرافات و موهومات را به نام دين وارد اسالم 
و حتي بقول صاحب معالم تمام مجتهدين متأخرين خودشان مقلد . اند كرده

 . باشند متقدمين بوده و خود مقلد سابقين مي
اميد است دانشمندان بيدار و مجتهدين حقيقي از خدا بترسند و حرمت تقليد 
را كتمان نكنند، و وجوب تعليم و تعلم امور دين را اعالم نمايند و مردم نيز 

 . كنند سوره يوسف بصيرت پيدا 108طبق آيه 
عدم احساس مسئوليت : عدم احساس مسئوليت –ضرر هفتم و هشتم تقليد 

داند خود را مسئول تحقيق  ملتي كه وظيفه خود را تقليد مي. گناه بزرگي است
كنجكاوي و تحقيق او را كور شده است، لذا در زمان ما هيچ  داند و حس نمي
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داند و جلوگيري از خرافات  كس خود را مسئول فهم حقايق ديني و نشر آن نمي
اند هرچه بنام دين گفته شود   ه مردمي كه در امور ديني تحقيقي نكرد. كند نمي

اله ميليونها تومان هر س در ايران دهند، فعالً در مقابل آن پول مي كنند و باور مي
شود، و نظر مردم به دهان مالّ و  دين ميخرج ترويج خرافات زير عنوان ترويج 

مرجع است، اگر مرجع او به كسي كه در منبر خرافه و باطل بافته طيب اهللا گفت 
كند تمامش حق بود و اگر كسي اعتراض كند،  و يا سكوت كرد، او خيال مي

آن مجتهدي كه در مجلس بود؟ پس چرا او  فهمي و يا تو بهتر مي: گويد مي
 اعتراض نكرد؟ 
براي مردمي كه تقليد عادت شده است : تقليد در اصول دين –ضرر نهم 

كنند و اگر مجتهد ايشان بنويسد كه در اصول  حتي در اصول دين خود تقليد مي
دهند، و نه خود آن  دين تقليد جائز نيست، نه مقلدين او گوش به اين فتوي مي

دهد و مقلدين  كند و باز در اصول دين فتوي مي تهد به اين فتوايش عمل ميمج
تقليد در اصول دين جائز : چنانكه يكي از مجتهدين زمان ما نوشته. پذيرند او مي

نيست و خود فتوي داده كه امام مانند خدا همه جا حاضر و ناظر است، و 
ن كه امام خالق و مكّون مجتهد ديگر مانند او فتوي داد بر ضد صد آيه از قرآ

تواند چيزي را از عدم بوجود آورد و به واسطه قدرتي كه خدا به  جهانست و مي
او عطا كرده واليت تكويني دارد، و چون ايشان به چنين كفريات و شركيات 
فتوي داد، عموم عوام پذيرفتند، زيرا مقلدند و عقايد حقّه را از روي مدارك 

و لذا بيشتر . اند لذا حوصله تحقيق ندارند عادت كرده دانند و چون به تقليد نمي
 . باشد و از اسالم نيست عقايد و اعمالي كه دارند موهومات و خرافات مي

ما به مجتهدين حقيقي ايرادي نداريم ولي در اثر : دكّان ديني –ضرر دهم 
تقليد عوام و دادن وجوهات، هر طالب دنيا و نااهلي به فكر مرجعيت و گرفتن 

حال آن وجوهات مدرك ديني دارد يا ندارد بحثي است جدا، افتاده، جوهات و
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شود  ما كاري نداريم، ولي اكثر در راه هوي وهوس و تحكيم مرجعيت صرف مي
و فرزندان و اصحاب او منزلها خريده ودستگاهي راه انداخته و درباري ساخته و 

دكّان اين و آن و در هر شهر وكالئي گذاشته كه كاري ندارند جز رفتن درب 
ريس و فالن باركش قد  حساب اموال مردم زحمتكش را كشيدن، فالن زن چرخ

خميده نيز بايد مقداري از اموال خود را بدهد تا مال او حالل شود، و آقا هر چه 
خواست بهر كس ميل دارد خصوصاً به متملقين و چاپلوسان بدهد، تا آنان در 

ام را نسبت به او جلب كنند، و حتي در منبرها تعريف كرده و نظر مردم عو
. دهند كه زوار را براي حساب مال نزد آقا ببرند مشاهد پول به خدام آستانه مي

من خود سيدي را به نام ميالني سراغ دارم چون از نجف برگشت و به مشهد 
آمد، نان خالي نداشت آقايان و طالب مشهد پيشنهاد كردندكه ما حاضريم كتب 

وشيم و شما را اداره كنيم كه در مشهد بمانيد، و اكنون پس از چند خود را بفر
ها خود را واجب  سال فرزند او ميليونها ملك خريده، و او با اين خرابكاري

داند و با حكومتها در ظاهر  تاج و تخت مي االطاعه و نايب االمام و سلطان بي
ست، با اينكه ورزد، و همواره بر گردن مردم ساده لوح سوار ا مخالفت مي

كردند، اينان كاري ندارند جز رياكاري و  كار مي پيغمبران خدا و امامان
گرفتن اموال مردم به نام فقرا و ايتام، و صرف تعينات و خود، و هر كس به 

و به اضافه . دهد و إال فال مالقات آقا برود اگر وجوهات آورده اذن مالقات مي
محرمات صد  صاند، اگر زمان رسول خدا  ههزاران حكم غير ما أنزل اهللا آورد

بوده فعال زمان ما هزارشده، و دين مشكل سنگيني كه قرآن مخالف آنست 
خداي . پس ملت بايد بيدارشود و زير بار احكام سنگين ايشان نرود. اند   آورده

 : فرموده 157تعالي در وصف رسول خود در سوره اعراف آيه 
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دارد  از ايشان بارهاي سنگين و غلهائي كه بر گردة ايشان  اين پيغمبر بر مي«
 .»)از طرف پيشوايان و احبارشان(بوده 

اسالم ديني سهل و ساده بوده، ولي اينان آن قدر احوط و اقواي بر آن افزوده 
 . اند كه بكلي عوض شده  اشيدهو آن قدر شاخ و برگ براي آن تر

يكي از زيانهاي بزرگ تقليد ايجاد اختالف : ايجاد اختالف –ضرر يازدهم 
گويد نماز جمعه واجب عيني است، مجتهد  ميان مسلمين است، آن مجتهد مي

گويد حرام است، چهارمي  گويد واجب تخييري است، سومي مي ديگر مي
: آن مجتهد مي گويد. كروه استم: پنجمي مي گويد. مستحب است: گويد مي

و همچنين در . گويد مبطل نيست فرو رفتن در آب مبطل روزه است، ديگري مي
شما . اي است كه مورد اختالف نباشد اكثر مسائل اختالف دارند، و كمتر مسئله

ختلف عالمه را مالوثقي را با حواشي آن، و يا كتاب منهاج الكرامه، ويا  عروه
آيا خدا امر به اختالف . اختالف فقها در اكثر مسائل پي بريدمالحظه كنيد تا به 

كنند، و يا خدا از اختالف نهي كرده و اينان عصيان  كرده و اينان اطاعت خدا مي
 .خدا كردند

ترد ": در ذم اختالف علماء در فتوي فرموده 18درخطبه  اميرالمؤمنين علي
برأیه، مث ترد تلک القضیة  علی أحدهم القضیة فی حکم من األحکام فیحکم فیها

مام الذی له، مث یجتمع القضاة بذلک عند اإلبعینها علی غیره فیحکم خبالف قو
! و کتام واحد! و نبیهم واحد! وإهلهم واحد. استقضاهم، فیصوب آرآءهم مجیعا

أم أنزل اهللا سبحانه دینا ! فعصوه عنه أم اهم! أفأمرهم اهللا سبحانه باإلختالف فأطاعوه
أم کانوا شرکآء له، فلهم أن یقولوا، و علیه أن ! صا فاستعان م علی إمتامهناق

لیغه و أدآئه و اهللا عن تب صیرضی؟ أم أنزل اهللا سبحانه دینا تاما فقصر الرسول
و فیه تبیان لکل شیء، و ذکر أن  & ما فَرطْنا في الكتابِ من شيٍء *: سبحانه یقول

ولَو كَانَ من عند *: سبحانه و أنه ال اختالف فیه فقال بعضا، الکتاب یصدق بعضه
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اي بر يكي از اين علماء در  قضيه«: يعني ."&غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفاً كَثرياً 
خود، سپس  كند به رأي م ميشود، او در آن قضيه حك حكمي از احكام وارد مي

كند،  ود او به خالف قول اولي حكم ميش همان قضيه بعينه بر ديگري وارد مي
تصديق اجتهاد و قضاوت (سپس همة ايشان نزد آنكه به ايشان قضاوت داده 

و حال آنكه  ،شمرد شوند او راي همه را صواب مي جمع مي) ايشان را كرده
آيا . خداي ايشان يكي و پيغمبرشان يكي، و كتابشان يكي، و دينشان يكي است

 و !؟اند  ر به اختالف كرده است و ايشان از او اطاعت كردهخدايتعالي ايشان را ام
و يا خدا دين  اند؟ از اختالف كرده و آنان عصيان نموده يا خدا ايشان را نهي

ناقصي فرستاده كه به كمك ايشان آن را كامل و تمام كند و يا اينان شريكان 
داي سبحان دين و خ !خدايند براي اتمام دين او، كه ايشان بگويند و خدا بپذيرد

تام و تمامي نازل كرده و رسول او از رسانيدن كوتاهي نموده، و حال آنكه 
، و )ما فروگذار نكرديم در اين قرآن چيزي را (: خداي سبحان فرموده است

، و يادآوري نموده كه بعضي )بيان هر چيزي را در اين قرآن است(: فرموده است
: و در آن اختالفي نيست، پس فرموده كند، از آيات آن بعض ديگر را تصديق مي

 . )يافتيد اختالف بسياري در آن مي و اگر از نزد غير خدا بود (
نويسنده گويد تعجب است با اين كالم، چگونه شيعيان او بر خالف قول او 

شوند، بعضي از مردم براي عذرتراشي  از چنين مجتهدان تقليد كرده و بيدار نمي
جواب اين است كه اشكال شديد . اشكالي نداردگويند اختالف در فروع  مي

دارد، و حضرت همين اختالف در فروع را مذّمت كرده، زيرا در زمان او مردم 
خطبه امام در مذّمت اختالف در حكم است نه . اختالف در اصول دين نداشتند

 . در اصول دين، و حال آنكه كسي حق صدور حكم ندارد جز خدا

 ا استحق صدور حكم منحصر به خد
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 17قرآن ميزان است براي تعيين حق و باطل چنانچه در سوره شوري آيه 
 : فرموده

               

 .»خدا آنست كه نازل نموده اين قرآن و ميزان را بحقّ«
د صحيح پس هر مطلب ديني بايد با قرآن سنجيده شود، اگر موافق قرآن باش

و يا امام و يا مجتهد حق ندارند چيزي  صو إال باطل است، زيرا رسول خدا
بر خالف كالم خدا و بر ضد آن بگويند قرآن براي بيدار كردن و هشيار نمودن 
و چشم بصيرت را بازكردن آمده و نه براي تقليد و با چشم بسته به دنبال اين و 

 : فرموده 108در سوره يوسف آيه  ،آن رفتن

                             

 : فرموده 20و در سوره جاثيه در وصف قرآن در آيه 

                      

مگر اينكه مقلّد از كلمه ناس يعني اين قرآن براي بصيرت هر انساني آمده، 
به مقلدي كه بخواهد دست از . البته او هم انسان است. وانسان خارج باشد

 : فرموده 40كوري بردارد و بينا شود، بايد گفت خدا در سوره يوسف آيه 

          

 .»كسي حق اظهار حكم ندارد جز خدا«
 : فرموده 26و در سوره كهف آيه 

             

 .»خدا هيچ كس را شريك در حكم و وضع قانون قرار نداده«
مخالفت با  !..السالم علیک یا شریک القرآن: گويد پس آنكه به امام مي

قرآن كرده است، شما مالحظه كنيد به استناد روايات مجعوله هزاران حكم و 
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خبر از قرآن در اثر تقليد همه را  د و مردم بيان مطالب ضد قرآني بوجود آورده
حق صدور راي و يا ايجاد حكم از  صآيا رسول خدا: پرسيم ما مي. اند پذيرفته

تواند چيزي را حرام كند يا خير؟ قرآن  خودش داشت يا خير؟ آيا او مي
 : در اول سوره تحريم فرموده. خير: گويد مي

                 )۱: حتریم( 

 .»كني آنچه را خدايت حالل كرده براي تو هان، اي پيغمبر، چرا حرام مي«
چگونه ديگران دارند؟ در . حق وضع حكم ندارد صجائي كه رسول خدا

اند و  اين صورت چرا براي قبور و حرم اوالد او صدها حكم تحريم جعل نموده
حرم و رواق آنان حرام و دخول جنب حرام و گويند دخول حايض در  مي

دخول نفساء حرام است؟ آيا اين احكام براي حرم و رواقها در زمان رسول 
نازل شده و يا پس از ساختن حرمها، اين احكام نازل شده؟ آيا زنان و  صخدا

ائمه عليهم السالم در خانه ايشان جنب و حائض و نفسا  صسول خداركنيزان 
شدند؟ آيا اين احكام در كتاب خدا و  وري امر به اخراج ميشدند و يا ف نمي

ومن لَّم *: آيا آيه. دانند زيرا مقلدند رسول است و يا ساخته ديگران؟ مردم نمي

 لَ اللّها أَنزكُم بِمحدر قرآن نيست؟ آيا در اسالم تقليد واجب شده يا تعليم و  &...ي
 تعلم؟ 

 م استتعليم و تعلم واجب، و تقليد حرا

طلب العلم فریضة علی  ": فرموده صرسول خدا. اسالم دين تعليم و تعلم است
 : سوره جمعه حق تعالي فرموده 2در آيه  ."کل مسلم
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سوادان رسولي از خودشان برانگيخت كه براي  خدايتعالي در ميان بي«
شان نمايد و علم و حكمت به ايشان  ايشان كتاب او را تالوت كند و پاكيزه

 .»بياموزد
طبق اين آيه وظيفة رسول ياد دادن علم وحكمت است، علما نيز بايد به 

ض تعليم و تعلم، مردم را به تقليد وا اقتدا كنند نه اينكه در عو صرسول خدا
آيا اخذ فتواي بدون فهم دليل، علم است؟ راي مجتهد ظنّي است و . دارند

تعليم و تعلم عبارتست از ياد گرفتن چيزي از . گرفتن راي ظنّي علم نيست
پس تعليم و . مدارك و دليل، ولي تقليد گرفتن راي است بدون مدرك و دليل

بسياري از مردم براي رفع مسئوليت در قيامت و . بسيار داردتعلم با تقليد تفاوت 
گيرند و در منزل ميگذارند تا ده سال و اصالً  رفع مؤاخذة الهي يك رساله مي

دانند در آن رساله چيست، فقط وجدان خود را قانع كرده و از كتاب خدا و  نمي
س از ده سال يك مرتبه پ. خبر مانده و به آن كاري ندارند سنّت رسول بكلي بي

رسد كه آن مجتهد صاحب رساله فوت شده و رساله او به درد  خبر مي
در كلمات  اند، اميرالمؤمنين اينان چگونه دل خود را خوش كرده. خورد نمي

فعامل ربانی، و متعلم علی سبيل نجاة، و مهج : الناس ثالثة": البالغه فرموده قصار نهج

يح، مل يستضيئوا بنور العلم، و مل يلجؤوا إلی ركن رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ر

عالم رباني، و متعلم يعني دانشجوئي كه با كسب : اند مردم سه دسته: يعني ."وثيق
اي كه به نور علم روشن  جويد، دسته سوم مگسهاي آلوده علم راه نجات را مي

 . اند گاه محكمي پناه نبرده تكيه بهنشده و
باشيد؟  پرسيم شما از كداميك از اين سه دسته مي حال ما از مردم مقلّد مي

اند؟ آيا قول  پس چرا خود را به نور علم روشن نكرده و داخل فرقه سوم مانده
 امام خود را قبول نداريد؟ 

 : فرموده 19خدا در سوره رعد آيه 
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د كه آنچه بسوي تو از پروردگارت نازل شده حق دان آيا آنكه مي «: يعني
 .»است و به آن دانا شده مانند كسي است كه او كور است؟

به  اي اهل تقليد شما به آيات قرآن دانائيد يا كوريد؟ امام صادق حال
من مل ینفقة مل فإنه  قه فی دین اهللا و التکونوا أعراباعلیکم بالتف": اصحابش فرمود

بر شما واجب است در  «: يعني ."یوم القیامة و مل یزک له عمالإليه ینظر اهللا 
هر كس به دين  دين خدا دانا و فقيه شويد و مانند اعراب بياباني نباشيد زيرا

و . »خود دانا نشود خدا روز قيامت نظر رحمت به او نكند و عمل او را نپذيرد
خدايتعالي تمام . كه بايد دين را تعلم نمود نه تقليدصدها روايت ديگر وارد شده 

 : فرموده 12جهان را خلق نمود تا بشر عالم گردد، ودر سوره طالق آيه 

                          

ان را و همچنين زمين را مانند آنها، فرمان خدا خلق نمود هفت طبقه آسم«
 .»كند بين آنها، تا دانشمند شويد را نازل مي

دين اسالم تعلم علم را واجب و در مقابل از تقليد مذمت كرده و تقليد را 
 : سوره آل عمران فرموده 79در آيه  ،عبادت غير خدا و شرك شمرده

                         

                             

      

بندگان و نبوت داده حق ندارد بگويد  كتاب و حكمت ه اوبشري كه خدا ب«
وليكن بگويد خدا ) يعني احكام مرا بپذيريد بدون اذن خدا(من شويد 

پرست باشيد بواسطه ياد گرفتن و تعلم كتاب خدا و بواسطه خواندن درس 
 .»آن
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 اخبار متواتره در ذّم تقليد
كه ايشان از  70ما چند خبري براي نمونه از كتاب سفينه مرحوم فيض صفحه 

اند، در اينجا براي اتمام حجت  بره شيعه جمع نمودهكتاب كافي و ساير كتب معت
 : آوريم مي

یا معشر شیعتنا املنتحلین والیتنا إیاکم و ": فرمود اميرالمؤمنين علي -1
اي گروه شيعيان ما و منسوب به دوستي : يعني ."أصحاب الرأی فإم أعداء السنن

 . ندما بپرهيزيد از صاحبان رأي، زيرا ايشان دشمنان سنتهاي اسالم

إمنا بدء وقوع الفنت أهواء تتبع و أحکام ": فرموده 50البالغه خطبه  در نهج -2
ها آرائي است كه پيروي شود و احكامي است كه ساخته  آغاز فتنه: يعني ."تبتدع
 . گردد

من أفتی الناس برأیه فقد دان اهللا مبا الیعلم و ": فرموده امام محمد باقر -3
هر كس مردم را فتوي برأي خود دهد : يعني ."اهللا من دان اهللا مبا الیعلم فقد ضاد

داند بدست آورده و هر كس دين خدا را به  پس محققا دين خدا را به آنچه نمي
 . ناداني آورد با خدا ضديت كرده است

: يعني "من دان اهللا بالرأی مل یزل دهره فی ارمتاس": فرموده امام صادق -4
 . در ضاللت است داري كند همواره آنكه به رأي خود دين

 ."لو حدثنا برأینا ضللنا کما ضل من کان قبلنا": فرموده امام محمد باقر -5
» باشيم مانند گمراهي پيشينيان اگر ما به رأي خود حديث گوئيم گمراه مي«: يعني

طبق اين حديث جايز نباشد  خواننده عزيز جائي كه رأي امام محمد باقر
 . هي استرأي ساير علماء به طريق اولي گمرا

أاک عن خصلتین ففیهما هلک الرجال ": فرمود امام جعفر صادق -6
تو را از دو خصلت نهي : يعني ."أاک أن تدین اهللا بالباطل و تفتی الناس مبا ال تعلم
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كنم از اينكه دين  اند، تورا نهي مي ، مردان بزرگ هالك شدهدو كنم كه در آن مي
 . داني فتوي دهي يا مردم را به آنچه نميباطلي به نام دين خدا اختيار كني و 

من نظر برأیه هلک و من ترک کتاب اهللا ": فرموده امام موسي بن جعفر -7

هر كس به رأي خود نظر كند هالك شده و آنكه كتاب : يعني ."و قول نبیه کفر
 . خدا و گفتار پيغمبرش را رها كند كافر است

هر كس فتوي دهد : يعني "کل مفت ضامن": فرموده امام جعفر صادق -8
 . ضامن فتواي خود است

إنا إذا وقفنا بین یدی اهللا تعالی قلنا یا رب ": فرموده امام جعفر صادق -9

چون ما در حضور پروردگار : يعني ."أخذنا بکتابک وقال الناس رأینا رأینا
بايستيم براي حساب و كتاب، گوئيم پروردگارا ما به كتاب تو تمسك جستيم و 

 . رأي خود عمل كرديممردم گويند ب

 : سوره توبه 31فرموده در تفسير آيه  امام جعفر صادق -10

                          

                             

    

علما و مقدسين خود را ارباب به جز خدا گرفتند و حال آنكه مأمور «
شود بزرگان دين  معلوم مي(نبودند جز بعبادت إله واحد يعني مقصد واحد 

باشد چون  را در حوائج مقصد قرار دادن مانند ايشانست و شرك و كفر مي
نيست معبودي و مقصدي ) باشد  حوائج، ميإله به معني ما يقصد إليه في ال

 .»دهند مي شريك او قرارجز او، منزه است از آنچه 
امام فرموده در اينجا علماء و مقدسين يهود و نصاري، ايشان را به عبادت 

پذيرفتند ولكن براي  كردند ايشان نمي خود دعوت نكردند و اگر دعوت مي
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و همين كار عبادتشان محسوب شده  داند و ايشان پذيرفتن ايشان احكامي آورده
 . و به شرك وارد شدند، ولي متوجه نشدند

اند و  اي از نصاري بنام ارتدوكس بيدار شده در زمان ما عده: نويسنده گويد
دانند و عليه خرافات كشيشي  ديگر تقليد از كشيشان و علماء خود را روا نمي

مسيح را قبول داريم ولي  گويند ما خدا و انجيل و حضرت اند و مي ه قيام كرد
اي كاش مسلمين نيز بيدارشوند و براي حفظ كتاب خدا و . كشيش الزم نداريم

تعلم آن قيام كنند و به جهاد و پيكار از زير بار احكام و آراء و بلكه خرافات 
ولي متأسفانه امت اسالم مانند . بيرون روند و از آراء بشري خود را نجات دهند

يه دست از كتاب خدا كشيده و به تقليد بدون مدرك يهود و نصاراي اول
اند و لذا خدا پس از آيه فوق كه در كفر اهل كتابست خطاب به مسلمين  چسبيده

 : فرمايد نموده براي بيدار كردن آنان مي

                       

                 )۳۴: توبه( 

آهاي مؤمنين، بسياري از علماء و مقدسين محققان اموال مردم را به باطل «
 .»دارند خورند و از راه خدا بازمي مي

علماي زمان ما مال مردم را به زور و غضب و سرقت : مؤلف گويد
بنام سهم امام و ساير وجوه جعليه شرعيه، مال مردم را خورند، بلكه بعضي  نمي

باشم  گويد من مسلمان و يا شيعه مي حال كسي كه مي. كنند حيف و ميل مي
رود  چگونه اين همه آيات و اخباررا نديده گرفته، باز به دنبال رأي اين و آن مي

راي تقليد دانيد كه ب گيرد؟ آيا نمي و دين خدا را از كتاب خدا و سنت رسول نمي
 هيچ مدركي نيست؟ 

 آيا تقليد مدركي دارد؟ 
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حال بايد ديد كه . با دالئل بسيار ثابت شد كه تقليد از آراء امر باطلي است
مدركي دارند يا خير؟ زيرا مدعي بايد مدرك بياورد نه  تقليد مدعيان وجوب

ا خواننده آوريم ت اند در اينجا مي ما مدارك آنان را كه به خيال خود نوشته. منكر
 : خود قضاوت كند

خبر واحدي است كه راوي از توقيع يعني از نامه امام زمان در زمان : اول

و : اي ديده كه در آن نوشته شده غيبت نقل كرده و خود امام را نديده، ولي نامه
هائي كه  آمد در پيش«: يعني .أحادیثنارواة أما احلوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی 

اين خبر اگر راست باشد داللت بر . »به روايان اخبار ما رجوع كنيد شود واقع مي
دهد  در حوادثي كه رخ مي: تقليد ندارد، خصوصا در احكام دين، زيرا فرموده

ويان اخبار كنيد، و نفرموده در احكام دين، احكام دين كه از حوادث ارجوع به ر
ع، و تا روز قيامت نيست، احكام دين ثابت و پا برجا بوده قبل از اين توقي

 . خواهد بود
اند اصال راوي حديث الزم نيست مجتهد  راويان اخبار مجتهد نبوده: ثانياً

باشد، زيرا نامهاي راويان اخبار در كتب رجال و حديث ذكر شده هيچ كدام 
پس اين توقيع كه كاتب آن ديده نشده مربوط به اجتهاد و تقليد . مجتهد نبودند

 . نيست
ويان رجوع كنيد براي تعلم و تعليم نه براي اين توقيع امر شده به ردر ا: ثالثاً

گويد  به اضافه راويان حديث را حجه قرار داده در صورتي كه قرآن مي ،تقليد
 . پس از انبياء حجتي نيست

 خبري مجعول است كه در تفسير جعلي به نام امام حسن عسكري –دوم 
 : سوره بقره 78در ذيل آيه 
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دانند جز  سوادند كه از كتاب آسماني خود چيزي نمي بعضي از ايشان بي«
 .»آرزوهاي خيالي، و نيستند جز اهل گمان

اين آيه در مذّمت تقليد عوام يهود است كه از كتاب آسماني خود چيزي 
دانستند جز آرزوها، و تماما اهل گمان بودند و علمي به مطالب دين خود  نمي

كنند  پس اين آيه رد است بر اهل تقليد و مذّمت مي. نداشتند مانند ملت ما
خبرند و به دنبال گمان  كساني را كه بواسطه تقليد، از كتاب آسماني خود بي

هؤآلء الفقهاء فهم مثل الیهود  فمن قلد من عوامنا مثل": رفتند، در ذيل اين آيه گويد
الذین ذمهم اهللا بالتقلید فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، خمالفا 

هر كس از عوام مسلمين : يعني ."علی هواه، مطیعا ألمره مواله، فللعوام أن یقلدوه
رده به از چنين فقهاء تقليد كند مانند يهود خواهد بود، كه خدا ايشان را مذّمت ك

سبب تقليد، و اما هر كس از فقها كه خود را نگهدارد و دين خود را حفظ كند و 
با هواي نفس مخالفت ورزد و به امر موالي خود اطاعت كند بر عوام الزم است 

داللت دارد بر مذّمت تقليد از رأي ظنّي، پس : اين خبر اوالً. كه از او تقليد كنند
و موافق همان آيه است كه اين حديث در  صدر حديث رد است بر اهل تقليد

باشد و  ذيل آن آمده، ولي ذيل اين حديث مخالف آيه است و امر به تقليد مي
 . باشد بايد ذيل را رها كرد چون مخالف با آيه مي

تفسيري كه اين خبر در آن ذكر شده مجعول است و بطور مسلّم از امام : ثانياً
رافاتي كه در اين تفسير وجود دارد ها و خ نيست، اگر كسي دروغ عسكري

اطالع بوده، در  ببيند خواهد گفت اين چگونه امامي است كه از همه چيز بي
كتاب اخبار الدخيله كه مؤلف آن عالم جليل متبحر آقاي حاج شيخ محمد تقي 

صفحه دروغها و جهالتهاي روشن و  80تا  152شوشتري است از صفحه 
گويد اگر اين كتاب راست باشد  نشان داده و ميچيزيهاي برخالف تواريخ آن را 

و از غضائري كه استاد نجاشي و از  ،بايد گفت اسالم از ريشه دروغ است
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بزرگان علم رجال است نقل كرده كه او گفته راوي اين تفسير ضعيف و كذّاب 
نويسد  است و اين كذّاب اين تفسير را روايت كرده از دو نفر مرد مجهول و مي

از آن جمله در اين تفسير آمده كه حجاج . سير منكراتي استدر اين تف
يوسف كه حاكم از طرف عبدالملك بوده در عراقين، چندين مرتبه خواست  بن

آمد كه او را رها  مختار را بقتل برساند و موفق نشد تا اينكه نامه از عبدالملك مي
ان تسلط به دست مصعب بن زبير در زم 67كن، در صورتي كه مختار در سنه 

ابن زبير بر عراقين كشته شده بود، قبل از آن كه نامي از حجاج باشد، و حجاج 
گويد چگونه امام از  و مي. بر عراقين حكومت پيدا كرد 75چند سال بعد در سنه 

اطالع بوده، پس ثابت كرده كه اين تفسير مملّو از كذب و خرافات  تاريخ بي
هر كه خواهد به كتاب اخبار . تابياست و شأن امام أجلّ است از چنين ك

توان بر خالف  چنين كتابي مي بايد ديد با روايت حال. الدخيله مراجعه كند
استدالل كرد و تقليدي را كه خدا نهي كرده اثبات  صكتاب خدا و سنّت رسول

 . نمود؟ البته خير
گويد به  آيه مي: اين خبر ضد آن آيه است كه در ذيل آن وارد شده: ثالثاً

م د آيه عمل كنياگر بخو. گويد تقليد روا است ميدنبال تقليد مرو، ولي اين خبر 
 . وليبهتر است از عمل به خبر مجع

اين خبر حواله به مجهول و بلكه حواله به محال كرده، زيرا مردم چه : رابعاً
دانند و از كجا بشناسند فقيهي را كه مخالف هواي نفس باشد؟ چه بسيار  مي

 . اند هراً براي ريا و گول زدن مردم زاهد شدهكساني كه ظا
اين خبر بيان نكرده در چه چيز تقليد كنند در افعال و اعمال او و يا : خامساً

در امور دين و يا امور عرفي؟ اين خبر مبهم گذاشته مثال اگر او سه زن گرفت 
اصالً در . تو هم سه زن بگير يا اگر او به زراعت پرداخت تو هم زراعت كن
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اند تقليد اين و آن جا ندارد و موجب  چيزهاي كه خدا و رسول بيان كرده
سوره احزاب  66چنانكه اهل دوزخ در آيه . پشيماني و خلود دوزخ است

 : گويند مي

               

طاعت اي كاش ما خدا و رسول را اطاعت كرده بوديم و دنبال ديگران و ا«
 .»رفتيم آنان نمي

گويد اين خبر داللت بر وجوب تقليد ندارد  صاحب كفايه األصول مي: سادساً
و لفظ وجوب در آن نيامده، به اضافه معني تقليد قبول احكام او نيست، بلكه 

 . كند، ديگران نيز بكنند چنانچه ذكر شد تقليد اين است كه هر كاري او مي
از فتوي دارد مانند خبري كه امام به ابان بن اخباري كه داللت بر جو –سوم 

اند  بنشين در مسجد و فتوي بده، و به اين خبر تخصيص داده: تغلب فرموده
حرمت پيروي ظنّ را، و گويند پيروي ظنّ حرام است جز در اين مورد معلوم 

 : جواب اين خبر اين است كه. شود حرمت پيروي ظنّ را همه قبول دارند مي
و اخبار بسياري نهي نموده از فتوي دادن، و اين خبر معارض با قرآن : اوالً

 : فرموده 127در سوره نساء آيه . قرآن است و مردود و مطرود خواهد بود

                   

 : فرموده 176و در آيه 

                  

: خواستند، خدا در جواب فرموده فتوي مي صكه در اين آيات از رسول خدا
حق فتوي ندارد  صجائي كه رسول خدا. دهد نه رسول او بگو خدا فتوي مي

. من أفتی الناس برأیه فقد ضاد اهللا: فرموده و امام باقر. چگونه ابان فتوي بدهد
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ن كس فرموده فتوي بده شايد فتواي او با پس بايد گفت آن خبري كه امام به فال
 . شود ذكر دليل بوده كه همان تعليم و تعلم مي

گويد مردم علم دين نياموزند و به دنبال فتوي بروند و  بهر حال اين خبر نمي
 : سوره فرقان 30كتاب خدا را مهجور گذارند و مشمول آيه 

                      

 . قرار گيرند
به اوگفته است فتوي بده، اين تكليف شخص او بوده به ديگران  ماما: ثانياً

پس . به اضافه به ديگران نفرموده برويد از ابان تقليد كنيد. چه مربوط است
 . شود دليل بر جواز تقليد نمي خبري چنين

گويند چون همه كس وقت ندارد و  ه ميدليل عقلي است ك – چهارم
كند ناچار بايد تقليد كند، زيرا بايد دنياي خود را اداره  اجتهاد تواند تحصيل نمي
 : و اين دليل صحيح نيست و چندين جواب دارد. كند

هر كس وقت ندارد الزم نيست تقليد كند و نه اجتهاد كند بلكه چند  -1
عالم به قرآن و سنّت دليل بخواهد و  مسئله محل احتياج خود را تعلم كند و از

يا به كتابي چون احكام القرآن رجوع كند، و اين آسانتر است از تقليد اعلم، 
 . چنانكه بيان خواهد شد

گويند در اصول دين و عقايد بايد اجتهاد كنيد و تقليد  مراجع تقليد مي -2
عقائد  چگونه كسي كه وقت ندارد و بايد به دنياي خود برسد در. جايز نيست

اجتهاد كند با اينكه در هر عقيده اقوال مختلفه وارد شده، و هر قولي دالئل 
دهد ولي در تعلم بعضي از  اينجا وقت او كفاف مي. متعددة فكري و عقلي دارد

پس در مسئله فرعي نيز بايد تحقيق و . مسائل فرعي كه آسانتر است وقت ندارد
 . تعلم نمايد
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دانيد و تشخيص اعلم اگر محال نباشد از  يشما تقليد اعلم را واجب م -3
اي محل احتياج از تشخيص اعلم  تر است، و تعلم مسئله اي مشكل هر مسئله

باشد و  آسانتر است، زيرا مانند زمان ما كه ده نفر مجتهد در بالد اسالمي مي
هريك مدعي اعلميت است، زيرا رساله از خود نشر كرده و تقليد اعلم را واجب 

شود خود را اعلم دانسته كه رساله براي مقلّدين نوشته، حال  معلوم ميداند  مي
اند  اند چگونه خودشان ندانسته بگوئيد اين ده مجتهد كه غالباً در يك حوزه بوده

 كه اعلمشان كيست كه بايد ديگران تشخيص دهند؟ 

گويند هركس  اند چگونه مقلدشان بشناسند؟ مي و اگر خودشان ندانسته
شناسند  و اگر بگوئيد اين ده نفر، اعلم را مي. تر بدهد او اعلم استشهريه بيش

كنند، گوئيم كسي كه حقي را كتمان كند عادل نيست و در نتيجه  ولي كتمان مي
محل   حال آن عوامي كه وقت اجتهاد ندارد اگر مسئله. تقليد او حرام است

. از پيدا كردن اعلماحتياج خود را از روي مدرك تعليم كند براي او آسانتر است 
. يك مسئله را با مدرك يادگرفتن بهتر از هزار مسئله تقليدي بدون مدرك است

چنين كسي كه حكم خدا را از كتاب و سنّت ياد گرفته نه مبتال به فوت مجتهد 
گرفتار شود، نه گرفتار تغيير راي و نه به اختالف و سرگرداني  و تغيير رساله مي

 . شود مي
رود  خدا نيست و لذا به مردن او حكم او از بين مي راي مجتهد حكم -4

رساله تقليديه  وتقليد او جائز نيست و لذا متقدمين از علماء حتّي ائمه هدي
. كردند، اين عوام بايد همان كار را بكند نداشتند و مردم صدر اسالم چه كارمي

به . بودند سواد گرفتند، ولو اينكه بي آنان از كتاب خدا و سنّت رسول ياد مي
اضافه علم دين مانند علم طب نيست كه يكنفر دكتر براي محلي كافي باشد بلكه 
. علم دين بر همه كس واجب است كه مسائل محل احتياج خود را ياد گيرد

گويند بايد به  مي ."طلب العلم فریضة علی کل مسلم": فرموده صرسول خدا
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هر كس واجب است عيناً متخصص رجوع كرد جواب اين است كه علم دين بر 
واجب كفائي نيست و در واجبات كفائي بايد به متخصص رجوع كرد و به 

 . اضافه دليل بسياري داريم كه مجتهدين تخصصي ندارند

فتواي مجتهد ظنّي است و حق تعالي از اتّباع ظنّ نهي شديد نموده، در  -5
 : فرموده 148سوره انعام آيه 

                

 .»كنيد جز گمان را و نيستند شما مگر اهل حدس و تخمين پيروي نمي«
و مذمت  .&بلِ اتبع الَّذين ظَلَموا أَهواءهم بِغيرِ علْمٍ *: و در جاي ديگر فرموده

يم نموده، كرده از پيروي آراء ظنّي، و در بسياري از آيات قول بدون علم را تحر
 : فرموده 33در سوره اعراف آيه 

       ...         

بگو همانا پروردگارم حرام كرده فواحش را، و حرام كرده گفتن آنچه را «
 .»دانيد نمي

و خطب ديگر نهج  86و  85و  18و  17در خطبه  و اميرالمؤمنين علي
البالغه از اظهار راي و پيروي آن مذّمت كرده، چگونه پيروان او بر خالف قول 

پس . كنند عده اظهار راي و عده ديگر پيروي مي او بلكه برخالف قول خدا يك
عوام بايد تعلم دين از كتاب و سنت كند تا ثواب و سعادت دنيا و آخرت را 

را براي اتمام حجت و رفع سرگرداني عوام و تعلّم  ببرد ما كتاب احكام القرآن
 . ايشان نوشتيم به آن مراجعه شود

دهند اگر راي اول ايشان صحيح بوده پس  غالب مجتهدين تغيير راي مي -4
 . راي دوم باطل است و اگر راي دوم صحيح باشد پس راي اول باطل بوده
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 ما استحل متحل العاإن املؤمن یس": نهج البالغه فرموده 174در خطبه  علي
ولکن احلالل ما أحل اهللا، و احلرام ما ... حرم عاما اول لعام ما عاما اول، و یحرم ا

داند آنچه را سال اول حالل دانسته و حرام  مؤمن حالل مي: يعني ."حرم اهللا
حالل حممد ": فرموده صو رسول خدا. داند آنچه را سال اول حرام دانسته مي

يعني تا قيامت تغيير  ."حرام إلی یوم القیامةوحرامه ة، یوم القیامإلی حالل 
توان  داند مي آيا از كسي كه چيزي را گاهي حالل و گاهي حرام مي. كند نمي

تقليد كرد؟ آيا تقليد از كتاب خدا بهتر نيست؟ آيا از تغيير آراء بشري و تبديل 
ا رساله خدا آي .ولقد یسرنا القرآن: ها راحت شدن بد است؟ خدا فرموده رساله

آسان نيست؟ يكعده از نصاري از حمل بار كشيشان خسته شدند و گفتند ما خدا 
آيا ممكن . را قبول داريم و از دستگاه استحمار كشيشي بيزاريم و عيسي

است مسلمين نيز بيدار شوند؟ مسائل اسالمي اكثر ضروري و بديهي و محل 
اين مدعيان اجتهاد . تقليد ندارداجماع مسلمين است، اصالً احتياج به اجتهاد و 

تماماً مقلّد فقهاء سابقند در اصل فتوي، و در مقام عمل مقلد عوامند و به ميل 
هرطوري كه عوام ميل دارد ايشان طبق رضاي عوام  دهد، يعني عوام فتوي مي

كنند و  دهند، براي اينكه عوام را نرمانند، و لذا حقائق را كتمان مي فتوي مي
 . باشند سوره بقره مي 159مشمول آيه 

اند كه همان آيات رد است بر  ايشان به آياتي از قرآن استدالل كرده – پنجم
 : يكي آيه. اهل تقليد
 َونلَمعالَ ت ملَ الذِّكْرِ إِن كُنتأَلُواْ أَهفَاس  
 .»سئوال كنيد توراتدانيد از اهل قرآن و يا اهل  اگر نمي«

وال كنيد تا بدانيد پس اين آيه دليل بر وجوب مفهوم آيه اين است كه سئ
تعلم است نه تقليد، مگر اينكه تقليد را مجازاً بمعني تعلم بگيريم و چنين 
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گويد اين آيه ظاهراست در  صاحب كفايه األصول مي. مجازي در لغت نيامده
 و ديگري آيه . پس اين آيه رد است بر قائلين به تقليد. تعلم، نه در تقليد

 ...  ْوارنذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهفَةٌ لِّيطَآئ منْهرْقَةٍ من كُلِّ فالَ نَفَرَ مفَلَو
هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمقَو...  

اي برايت علم جهاد و فراگرفتن  پس چرا از هر گروهي از ايشان عده«
 .»م خود را بترسانندكنند براي اينكه چون برگردند قو احكام دين كوچ نمي

و نفرموده قوم ايشان از . اين آيه صريح است در تفقّه و تعلم نه در تقليد
چگونه به چنين آيات . پس اين آيات رد است بر اهل تقليد. ايشان تقليد كنند

 اند؟  كردهناند بر وجوب تقليد و مدرك ديگري هم ذكر  استدالل كرده
حال خدا كند حسد و تكبر را . د نيستشود كه دليلي براي تقلي پس مسلم مي

كنار گذارند و به سخن ما گوش دهند و بيدار شوند، و به بركت تعليم و تعلم 
كتاب خدا و سنّت رسول به توسط احاديث صحيحه به حقائق دين آگاه شوند و 

چه نيكو گفته آنكه . خرافات ديني را دور بريزند، و از زيان تقليد دوري جويند
 : گفته

ــ ــهاددم مـ  زن از رأی رأی و اجتـ
 

 در بر آیـات کفـر اسـت و عنـاد     
 

 هان و هان ای رهربان شرع و دیـن 
 

 هـا در کمـین    هست ما را بس خطر 
 

 بس کنید این اختالف و این نفـاق  
 

ــاق   ــد اتفّ ــق منائی ــق ح  در طری
 

 خلــق را از راه حــق آگــه کنیــد 
 

 نی که از فتوای خـود گمـره کنیـد     
 

 یـن فسـاد   شرط اصالح جهـان از ا 
 

 اتحــاد اســت اتحــاد اســت اتحــاد 
 

ــود ــه ب ــا مجع  مایــة مجعّیــت م
 

 خصم چـون دانسـت آن را در ربـود    
 

 ارمجنـد  نحق بگفـت ای مـؤمنی  
 

 چون اذان مجعـه صـوتش شـد بلنـد     
 

 

ــاز   ــر من  ــتابید از ــه بش  مجل
 

ــاز   ــد ب ــه رو آری ــاز مجع ــر من  ب
 

 لیک فتواهای صـد عـالی جنـاب   
 

 و کتـاب گشت سـد بـر راه قـرآن     
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ــر ــه ب ــاز مجع ــرب من ــت پیغم  گف
 

 اهل اسـالم اسـت فـرض و معتـرب     
 

  ةهر که او بنمود تـرک ایـن صـال   
 

 ةممـا در حیات مـن و یـا بعـد از     
 

 حق پریشـانش کنـد در روزگـار    
 

 تا أبـد مانـد ذلیـل و خـوار و زار     
 

 صـالة نی پذیرد حق صیامش نـی  
 

 ةزکـا نی بود حجـش قبـول و نـی     
 

 اندر مجع ما اسـت  این پریشانی که 
 

 زادة نفــرین خــتم األنبیــاء اســت  
 

 مجعه در اسالم رکـن أعظـم اسـت    
 

 هر چه گویم از مزایایش کم اسـت  
 

 مجعه باشـد از ضـرورّیات، پـس    
 

 نیست جایز اندر آن تقلیـد کـس   
 

 ای مسلمانان از این خـواب گـران  
 

 هـان  دیده بگشائید و برخیزیـد   
 

ــام  ــد مت ــوی ش ــد و فت  دورة تقلی
 

 بعد از این علم است ـر خـاص وعـام    
 

 سبط پیغمرب ز فتـوی کشـته شـد    
 

 آری از فتوی به خـون آغشـته شـد     
 

 هست این تقلید چاهی بس عمیـق  
 

 چشم عقلت باز کـن بـاز ای رفیـق    
 

 گر که آید روز عـرض و امتحـان  
 

ــان    ــد أمت ــال برآرن ــگ واوی  بان
 

 کای خدا ای ملجـأ هـر مسـتمند   
 

ــوایان راه م  ــد پیش ــت را زدن  لّ
 

 جمتهــد کــز رأی خــود آرد دلیــل 
 

 پــیش قــرآن رأی او باشــد علیــل 
 

 هر که را تقلیدی از ایشـان بـود   
 

 دائمــاً از بــاد شــک و لــرزان بــود  
 

   احلذر ای مـؤمن از تقلیـد و ظـن 
 

 نیست این جـز پیـروی اهـرمن    
 

ــذر ــی برح ــد باش ــد از تقلی  بای
 

ــذر   ــذر مثّ احلـ ــذر مثّ احلـ  احلـ
 

 هی باشی از اهـل جنـات  گر تو خوا
 

 ثبــات تـرک کـن تقلیــد رأی بـی    
 

 خلق چون تقلید و نـادانی گزیـد   
 

ــد  ــوت مزی ــتعمار را ق  گشــت اس
 

 ای که اندر بنـد تقلیـدی اسـیر   
 

 بند بگسل گوش کن جز پندی پـذیر  
 

 ما بسـی دیـدیم قـرآن و خـرب     
 

 نیست در تقلید جـز لعـن و ضـرر    
 

 جز کتاب و سنت از خـود دور کـن   
 

ــ   م رســول و آل او مســرور کــنه
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ــاد داد ــر ب ــان ب ــق را تقلیدش  خل
 

 ای دوصد لعنت بر این تقلیـد بـاد   
 

 

 )۱۳۴۴تاریخ . (و السالم علی من اتبع اهلدی و نعوذ باهللا من مضالّت الفنت و شرور اهل الزمن

 خبري از قرآن ضررهاي مادي و معنوي دارد بي -24
ضرر و زيانهاي بسياري مبتال شده، ما  خبري از قرآن به امت اسالم در اثر بي

 : نگاريم اي از آنها را مي نمونه
شود و بدون  در ايام حج در مني ميليونها گوسفند و گاو و شتر قرباني مي .1

استفاده در گودالهائي زير خاك ميكنند از ترس ماندن در هواي گرم و 
اسالمي  در حاليكه بسياري از فقراء مسلمين در ممالك. بوي تعفّن آنها

به دو سير گوشت حالل محتاجند و دسترسي ندارند، آيا اين اسراف 
اي بسازند و جلو اين  نيست؟ آيا اين ضرر جائز است؟ بايد سردخانه

 : سوره حج فرموده 38اسراف و تبذير را بگيرند، زيرا قرآن در آيه 

                                

                     

هاي خود را مشاهده كنند و در  حاضر شوند به حج براي اينكه بهره«
روزهاي معلومي نام خدا را بياد آرند بر آنچه روزي ايشان كرده از 

 .»يوانات چهار پا كه از آن بخوريد و به سختي كشيدة فقير اطعام كنيدح
 : همين سوره فرموده 37و  36و در آيه 
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         *                

         

اي شما در آنها حيوانات تنومند را براي شما از شعائر الهي قرار داديم، بر«
خير است، پس ياد خدا كنيد و خدا را نام بريد بر ذبح و نحر آنها، در حالي 
كه بر پا باشند، پس چون به پهلو فرود آيند از آنها بخوريد و به فقير و 
سائل وارد اطعام كنيد، بدين گونه آنها را براي خاطر شما مسخرّ كرديم و تا 

دا نرسد و ليكن پرهيزگاري شما بخدا شكر گزاريد، گوشتها و خون آنها بخ
 .»رسد مي

شود كه هدف قرآن از قرباني حيوانات، خوردن، و به  از اين آيات معلوم مي
اگر مسلمين از اين آيات . فقراء و مساكين اطعام نمودن است نه زير خاك كردن

شدند، و يا قرباني خود را چون  خبربودند چنين اسراف حرامي را مرتكب نمي با
كردند از  اي فراهم مي انداختند، و اگر سردخانه ف ندارد دو روز عقب ميمصر

 . كردند گوشت و پوست و پشم و كرك آنها به نفع فقراء استفاده مي
ضرري كه از دادن خمس و سهم امام از مالي كه از كسب و كار بدست  .2

آمده و مدركي در كتاب خدا و سنّت رسول براي اداء آن نيست، و دليلي 
 . اجماع نيز ندارد ل وديث وعقاز ح

 41يك آيه وارد شده در خمس غنائم جنگي در سوره انفال آيه : اما كتاب خدا
 : به صريح جمله

       

 و

           )۴۱: انفال( 

 و
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دهد هر چيزي كه روز جنگ بدر روز جدا شدن موحدين از  كه نشان مي

نائم، غمشركين و برخورد اين دو جمع به يكديگر، بدست مسلمين آمده بعنوان 
بايد خمس آن را زمامدار مسلمين بين خود و نزديكان خود و فقراء و ايتام و 

و به . تقسيم كند و مربوط به بهرة كسب و كار و بازار نيستغرباء مسلمين 
و ساير  درتمام عمرش و همچنين اميرالمؤمنين علي صاضافه رسول خدا

خلفاء اسالمي در زمان خالفت خود يكدرهم بعنوان خمس ارباح مكاسب از 
و  صاند و چنين موضوعي در سيره رسول خدا كاسبي نگرفته و مردم هم نداده

و برادرش عقيل صاحب ميليونها  رح نبوده، و گرنه حضرت اميرخلفاء مط
جعل  شدند، پس از يك قرن و دو قرن اخباري به نام ائمه درهم و دينار مي

اند كه كاسب شيعه بايد خمس و سهم امام بدهد، اما در مقابل آن، اخبار و  كرده
ار بسيار و اخب. احاديث بسياري وارد شده كه خمسي جز در غنائم جنگي نيست

خمس را به شيعيان خود بخشيده و براي آنان مباح  ديگري نيز آمده كه ائمه
به  378اند كه نپردازند، مثال در جلد ششم وسائل الشيعه صفحه  و حالل كرده

اند كه ما خمس را براي  فرموده حديث را روايت كرده كه ائمه 22بعد 
روايت كرده از توقيع امام  16ايم، و در خبر ده و بخشيدهشيعيان خود حالل كر

دانيم  ما نمي »و أما اخلمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل«: زمان كه فرموده
چگونه ائمه حكمي در طول احكام خدا زياد كرده و سپس آنرا برداشته، و از 

ممكن نيست . شيعيان خود اين حكم را برداشته اند، اين كار مشروع نيست
نبوده بدين بيفزايد، به هر حال چون مردم از  صول خداحكمي كه در زمان رس

خبرند، اين زيان را متحمل شده، و در دين كه  بي صقرآن و سنّت رسول خدا
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اند؟ با  نژاد نيست چگونه اين تبعيض را آورده دين مساوات است و دين تبعيض
همان خمس غنائم جنگي را بين فقراء و ايتام مسلمين  صاينكه رسول خدا

م كرده و به يتيم آل محمد نداده، زيرا در جنگ بدر ايتام و مساكين آل تقسي
كرده همان الگو و اسوه  صهر كاري كه رسول خدا. محمد وجود نداشته است

و اميرالمؤمنين چنانچه در بحار . است براي تمام مسلمين كه بايد به او اقتدا كنند
در كتاب  »ة ما أحدث بعدهو البدع السنة ما سن رسول اهللا«: فرموده 266ص 2ج 

 . ارباح مكاسب نيست خمس خبري از صخدا و سنّت رسول
كند كه هر پيرزن چرخ ريس پيرمرد قد خميده  هيچ عاقلي حكم نمي: و اما عقل

و اما . هرچه دارد از كسب و كار خمس آن را به ديگري بدهد بدون امر الهي
به خمس ارباح مكاسب  پس بدان كه بيشتر فقهاء مذاهب اسالمي قائل: اجماع

و فقهاء شيعه در خمس ارباح مكاسب اختالف . دانند نشده و آن را بدعت مي
دانند تمام آن را و  دارند، بسياري از ايشان خمس ارباح را مخصوص امام مي

. دانند گويند امام هم به شيعيان بخشيده و بعضي اصالً خمس را واجب نمي مي
كنيم  اند ذكر مي را كه خمس را واجب ندانسته اي از بزرگان علماء شيعه ما عده

 : تا معلوم شود مسئله مورد اتفاق نيست
ابن جنيد كه از بزرگان علماي شيعه بوده در زمان ديالمه به نقل عالمه  –اول 

 . 31ص  2در كتاب مختلف ج 
 . مرحوم ابن عقيل به نقل محقق سبزواري در كتاب ذخيره المعاد –دوم 

 . 38ص  12به نقل محدث بحراني در كتاب حدائق ج شيخ مفيد  –سوم 

شيخ صدوق محمدبن بابويه القمي در كتاب من اليحضر كه سخني  –چهارم 
از ارباح مكاسب و خمس تجارت نياورده، ولي احاديث تحليل خمس را براي 

االمال در ذكر جاللت  و از كالم حاج شيخ عباس قمي در منتهي. شيعيان آورده
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و اهل قم اول كساني هستند كه خمس فرستادند «: آدم كه نوشته شأن زكريا ابن
 . شود تا آن زمان خمس معمول نبوده است معلوم مي» بسوي ائمه عليهم السالم

خمس  ائمه: فرموده 143ص  4شيخ طوسي دركتاب تهذيب ج  –پنجم 
اب اند كه تصرف شيعه در آن جائز است، و نيز در كت متاجر را براي ما مباح كرده

 . چنين فرموده است 200و در كتاب النهايه ص  263ص  1المبسوط ج 
 2شيخ فقيه سالّر حمزه بن عبدالعزيز به نقل عالمه در مختلف ج  –ششم 

قد أحلونا ما نتصرف من ذلک کرما و «: كه راجع به خمس فرموده 37و  30ص 
  .»فضالً

مس مناكح و فرموده خ 26محقق ثاني الكركي در كتاب خراجيه ص  –هفتم 
 . متاجر و مساكن براي عموم شيعه حالل است كه ندهند

و در شرح ارشاد ص  210مقدس اردبيلي در كتاب زبده البيان ص  –هشتم 
 . بكلي خمس را ساقط نموده 277

 116تا ص  101الشيخ الجليل ابراهيم القطيفي در خراجيه خود ص  –نهم 
ز قيام قائم و خمس و انفال را شرح داده كه خمس براي شيعه مباح است تا رو

 . اند حالل و مباح نموده ائمه
اخلامس «: السيد السند سيد محمد صاحب مدارك درذيل جمله شرائع –دهم 

 . اين خمس بطور مطلق عفو شده است: فرموده »ما یفضل عن مؤنة السنة
مرحوم محقق سبزواري ميرزا محمد باقر خراساني در كتاب ذخيره  –يازدهم 

 . ادالمع
: فرموده 48ص  6جزوة  2مالمحسن الفيض در كتاب وافي ج  –دوازدهم 

سهم امام چون دسترسي به امام نيست پس بكلي ساقط است و چنين فرموده در 
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سقوط حق  442ص  12در كتاب حدائق ج و شيخ يوسف بحراني . المفاتيح

 . امام را نسبت به كاشاني داده است

در وسائل الشيعه كتاب الخمس، سهم امام را الشيخ الحر العاملي  –سيزدهم 
 12و در حدائق ج . در صورت تعذّر ايصال به امام براي شيعه مباح دانسته است

 . فرموده او قائل به سقوط سهم امام است 442ص
 448ص  2صاحب الحدائق شيخ يوسف بحراني در حدائق ج  –چهاردهم 

 . به سقوط سهم امام است قائل
ظاهر اخبار اين است كه : واهر در باب خمس فرمودهصاحب ج –پانزدهم 

اند، ولي نايبان  جميع خمس مخصوص امام باشد و ايشان هم به شيعيان بخشيده
چاپ تبريز ص ) بخشد شاه بخشيده شيخ علي خان نمي(اند  ادعائي نفله كرده

164 . 
یکون «: شيخ بزرگوار عبداهللا بن الصالح البحراني كه فرموده –شانزدهم 

  .»مس بأمجعه مباحا للشیعة و ساقطا عنهماخل
: كه فرموده 446ص  1به نقل عالمه مجلسي در مرآت العقول ج  –هفدهم 

 . دانند جمعي از متأخرين خمس ارباح را واجب نمي
اند تا اجماع ايشان معلوم گردد و  به اضافه اكثر علماي شيعه تأليفاتي نداشته

اي از ايشان گفته كه بايد نصف آن را به  عدهاند،  تازه آنانكه قائل به خمس بوده
اي معتقد بودند  دريا بيندازد تا وقتي كه امام بيايد و از دريا خارج سازد، و عده

ريزد  كه بايد در زمين دفن شود چون امام بيايد زمين گنجهاي خود را بيرون مي
 . پس اجماعي در كار نيست. در زماني كه معامالت با صلوات است

خدا زكات را . اند گر در زكات آنچنانيكه منحصر به نه چيز كردهزيان دي .3
قرين نماز قرار داده، و بر هر مسلماني الزم است كه از آنچه خدا به او 
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خذْ من أَموالهِم : نيست و جملهروزي كرده انفاق كند و منحصر به نه چيز 
أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتم ومما : و جمله مما رزقْناهم ينفقُونَ: و جمله صدقَةً

و جمالت ديگر قرآن داللت دارد كه در هر چيزي  أَخرجنا لَكُم من اَألرضِ
 و امام صادق. چه كسب و كار و چه معادن و حبوبات زكات است

خبري از عمومات قرآن  اما در اثر بي "فی کل شیء زکاة": نيز فرموده
هم از بين رفته، مثالً در  ر به نه چيز شده و آن نه چيززكات منحص

مازندران و گيالن كه صدها خروار برنج دارند زكات واجب ندارد، و 
هر كس پنج . بايد فقراء آنجا بيچاره بمانند زيرا آن نه چيز در آنجا نيست

شتر دارد كه در تمام سال چريده زكات بدهد اما اگر صد عدد ماشين 
ارد و لذا فقراي مسلمين در كمال فقر و بدبختي زندگي داشت زكات ند

كنند و از زكات محرومند و دولتها براي ادارة مملكت و نداشتن  مي
المال كافي به مالياتهاي نامشروع از قبيل ماليات بر مسكرات و امثال  بيت

المال و زكات كافي  شوند و فقراء نيز در اثر نبودن بيت آن متمسك مي
خبري از  شوند، اين زيانها در اثر بي ژيمهاي غير اسالمي ميمتمايل به ر

 . قرآن است، و اين زياني براي فقراء شده به بركت فتاوي غير قرآني

مسلمين . هاي كه گريبانگير مسلمين شده نذوراتست يكي ديگر از زيان .4
داند، اين همه نذورات  چه مقدار از جهت نذر ضرر مالي دارند، خدا مي

رود، زيرا نذر به معني پيمان و قرارداد است،  ب ايشان ميباطله از جي
بايد پيمان و قرارداد با خدا بسته شود تا واجب الوفا باشدچنانكه در 

 : فرموده 91سوره نحل آيه 

        ...               

 .»كنيد ند چه ميدا زيرا خدا مي ....وفا كنيد به پيمان خدا«
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: اند لغواست زيرا اما نذر و پيمان با اولياء و بندگان صالحي كه از دنيا رفته
اولياء خدا از قرارداد و نذر مردم : و ثانياً. خدا آن را واجب الوفا قرار نداده –اوالً 

سوره نحل ارواح پاكان پس از وفات به دارالسالم  32اطالعي ندارند و طبق آيه 
خبرند، زيرا اگر از دنيا با خبر بشوند ناراحت  د رفت، و از دنيا بيبهشت خواهن

شوند، ولي خدا حاضر و ناظر و از پيمان بندگان مطلع است، و در سوره بقره  مي
 : فرموده 270آيه 

                          

 .»داند يا نذر كنيد خدا آن را ميآنچه انفاق و «
فقهاء اسالمي نذر  ،إِني نذَرت للرحمنِ صوماً: فرمايد مي و لذا حضرت مريم

خبري از قرآن همه ساله ميليونها  دانند اما در اثر بي براي غير خدا را باطل مي
رود  مي شود و از جيب مردم تومان براي قبور صلحاء و امام و امامزادگان نذر مي

 : و اين كار زيانهاي معنوي دارد
ح قرآن و حكم يصردا و حاجت خواستن از غير او كه بتوجه بغير خ -الف 

 . عقل كار مشركين است
نذر پيماني است كه طرفين آن بايد حاضر باشند و غير خدا حاضر و  –ب 

 . ناظر همه كس نيست و در حقيقت يكطرف آن غائب و در دسترس نيست
خواران  خبر از دين و اكثر موقوفه براي غير خدا تقويت متوليان بينذر  –ج 

 . بند و بار است بي
خبري از قرآن، وقف است كه بواسطه وقف  يكي ديگر از زيانهاي بي .5

باغهاي  ها و مدارس و كاروانسراها و امالك و اموال و مزارع و خانه
نه موقوف  و كنند موقوفه اكثراً خراب مانده نه ساكنين آنها تعمير مي

ضرر و زيان ديگر . وليان، و چنين وقفي مدرك قرآني نداردعليهم و نه مت
آن اين است كه اگر وقف بر قبور اولياء و صلحاء باشد نتيجه چنين 
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شود ودر  شود كه قبور ايشان داراي ضريح سيمين و گنبد زرين مي مي
از  نظر مردم مراقد آنان از مساجد برتر و عظمت مخلوق در نظرشان

در زمان ما عوام ما خدا را مانند گردد، چنانكه  عظمت خالق بيشتر مي
 . دانند اولياء او مهربان و دادرس و شفا بده نمي

خبري از قرآن، نصيب مسلمين شده  هاي كه بواسطه بي ديگر از زيان .6
عداوت و نفاق فرق اسالمي است، با اينكه كتابشان واحد و دين ايشان 

واحد است، باز از قتل و غارت يكدگر دريغ ندارند واحد و قبله ايشان 
كند، چه قدر از مسلمين جهان  و هر فرقه تكذيب و تكفير فرقة ديگر مي

در طول تاريخ بنام سنّي و شيعه بجان هم افتاده و جنگها وكشت و 
دانستند كه اين كارها  ها كردند، ولي اگر از قرآن اطالعي داشتند مي كشتار

 285خداي تعالي در سوره بقره آيه . ف قرآن استضد اسالم و مخال
 : فرموده

                 ...   

پس هر كس ايمان به خدا و مالئكه و كتب الهي و رسوالن او داشته باشد 
به  طبق قرآن مؤمن است و جان و مال و آبروي او محفوظ است چه معتقد

، زيرا تمام را خليفه بداند و چه ابوبكر را خليفه باشد و يا نباشد، چه علي
اما متأسفانه اكثر . ق اعتقاد دارند و هم مؤمن و مسلمانندشيعه و سني به آيه فو

خبرند و لذا بخون يكدگر تشنه بوده و گاه گاهي  عوام شيعه و سني از اين آيه بي
، چنانكه محقق طوسي با ابن العلقمي وزير با اند به قتل و غارت يكدگر پرداخته

لشكر مغول ساختند و به قتل عام شهر بغداد پرداختند و دو ميليون و سيصد 
هزار مسلمان را بعنوان اينكه خليفه سني است كشتند، و شاه عباس با لشكر 
قزلباش خود، شهر هرات را كه يك مركز اسالمي بود قتل و غارت كردند و در 
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ريز دو لشكر اسالم بنام سني و شيعه خون يكدگر را ريختند و به چالدران تب
در طول تاريخ زماني . فرق هم كوبيدند و قريب به هشتاد هزار از يكدگر كشتند

نبوده كه دو فرقه سني و شيعه به آزار و اذيت يكدگر همت نگماشته باشند در 
گناهان كبيره  حالي كه طبق آيات قرآن هر دو مسلمانند و قتل مسلمان يكي از

و اعتصموا حببل اهللا مجیعا و : قرآن دعوت به اتفّاق و اتّحاد كرده و فرموده. است
 : فرموده 32و  31، و در سوره روم آيه التفرقوا

          *            

                 

از مشركين نباشيد آنانكه تفرقه ديني آورده و شيعه شيعه و دسته دسته «
 .»گرديده و هر حزبي به آنچه نزدشان بوده شاد شدند

متأسفانه در اثر تفرقه مذهبي ممالك اسالمي را تجزيه نموده و استعمار بر 
مذهبي هر يك از همه مسلّط گرديده و باز مسلمين بيدار نشدند، و گويندگان 

كنند و اگر  آنان شب و روز بر ضد قرآن از يكدگر تكذيب و بدگوئي مي
خواهي خواسته ايشان را بيدار كند و يا مواد نفاق را بردارد و  دانشمند خير

وسائل تفرقه را از بين ببرد مورد طعن و لعن خود مسلمين شده مثالً مرحوم 
سائل تفرقه ميان سني و شيعه زياد كردن آيت اهللا خالصي اعالم كرد كه يكي از و

شهادت بر واليت در اذانست و طبق كتب و احاديث شيعه اين شهادت در اذان 
نبوده و بدعت است، اين مادة افتراق را كه جزء اذان نبوده حذف كنيد، در 
عوض اينكه امثال و اقران او، او را تصديق و ياري كنند آمدند از روي حسد او 

 . و مردم عوام را بر او شورانيدندرا تكذيب، 
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اند، و دربارة آن پولها خرج  يكي از زيان و ضررها كه مسلمين مبتال شده -7
كنند چاپ كتابهاي ضد قرآني است كه مخالف قرآن است بسياري از  مي

 . مطالبش، مانند كتاب ضرب شمشير بر منكر خطبة غدير، و امثال آن

كر داديم البته زيانهاي ديگر نيز هست كه ها را تذّ   ما براي نمونه اين زيان
 ها و توان شمرد، مانند مخارج عزاداريهاي معموله و طبل و دهل و دسته نمي

ساالنه غير مشروع و مجالس  ها و علمها و زنجيرها و مجالس هفتگي و حجله
فالن و زيانهاي قمه  بي هاي بي آور و سفره كدعاهاي غير مشروعه ضد قرآني شر

ي كه پوست سر را بشكافد، كه هر تيغي ولي طفل و يا سلماني بر سر زدن بطور
اينها كه ذكر شد . نخودي 18او بزند بايد يك شتر ديه دهد و يا ده اشرفي طالي 

چنين  صتمام برخالف دستور قرآن است و صدر اسالم نبوده و رسول خدا
شيادان و  كاري نكرده تا امت به او اقتدا كنند، ولي يكعده دشمنان دين و

رانان اين كارها را بوجود آورده و دست بردار نيستند، زيرا دكانهائي است  هوس
اند كه باعث غرور و غفلت عوام  كه بهره دارد، افتراهائي است بدين اسالم بسته
 : شده و خدا در قرآن هشدار داده است و فرموده

                 )۲۴: ل عمرانآ( 

دانشمندان بيدار اسالمي بايد بكوشند و مردم را بيدار كنند و بفهمانند كه 
آنچه ذكر شد از دين نيست و آتش نفاق بين سنّي و شيعه را خاموش كنند، و 

 . بين اين دو دسته برادران اسالمي ايجاد اتّحاد و حسن تفاهم كنند
اند كه هر روز  امور دين شدهنماي نادان متصدي  متأسفانه يكعده روحاني

كنند، مثالً در كتاب احتجاج طبرسي  معركه نفاق و غوغاي اختالف را زيادتر مي
اي را نقل كرده از رسول خدا در روز عيد غدير كه آن خطبه مخالف صد  خطبه

آيه قرآن است و يك سند ضعيف بيشتر ندارد، راويان آن عبارتند از محمد بن 
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اند،  اي رجال شيعه، او را ضعيف و جعال و غالي شمردهموسي الهمداني كه علم
و او روايت كرده از سيف بن عميره كه علماي رجال شيعه او را نيز مطعون و 

اند، و صالح بن عقبه كه او را كذّاب و غالي شمرده و  ملعون و ضعيف شمرده
كر اي ذ اند اقوال زشت او بسيار و حديث او مردود است، ما در مجلّه فرموده

قرائت نكرده،  صكرديم كه اين خطبه ضد قرآني را با چنين روايتي رسول خدا
يعني كلمات رسول ايم،  ولي معلوم باشد كه ما منكر اصل قضيه غدير خم نشده

للهم وال من وااله و عاد من کنت مواله فعلی مواله، ا من": راكه فرموده صخدا
انداز، نفهميده و نسجيده بنا كردند  قبول داريم، آنوقت يكعده مغرض نفاق "عاداه

و مردم را بر عليه ما تحريك نمودن و حتي وادار كردند شيخ پيرمرد  بدگوئي
اي را كه بقول خودش محدث جليل است بر ما رد بنويسد، و  محالّتي ساده

ايشان تأمل نكرده و با اينجانب تماس نگرفته با يك آب و تابي كتابي مملّو از 
نوشته، و ما را متّهم نموده به انكار اصل غدير خم، در حاليكه  تهمت و دروغ

شما مالحظه فرمائيد چگونه محدث جليلي . چنين نيست و صرف اتّهام است
 ه غدير خمخبر از اين سند رسواي اين خطبه ندارد و خطبه را با اصل قضي

نده و توان چنين كسي را محدث جليل گفت؟ آيا نويس فرقي نگذاشته، آيا مي
نماي ديگري كه خود را راهنماي مردم  ناشرين چنين كتبي مسلمانند؟ روحاني

قمري تحريك نمود كه پس از  1394رمضان  19اي از جهال را روز  داند عده مي
نمار جماعت ما بريزيد در مسجد ما و مرا به قتل برسانند، تا هم كاري خود را با 

كرد ثابت كند و با اين حال خود را  ابن ملجم مرادي كه در كوفه اين كار را
گيريم كه  دانند، ولي ما خدا را شاهد مي مي المؤمنين  دوست امام المتقين امير

إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما "البين و رفع عداوت فريقين  قصدي نداريم جز اصالح ذات
و بهر حال در عوض ياري  ،"لْت وإِلَيه أُنِيباستطَعت وما توفيقي إِالَّ بِاللّه علَيه توكَّ
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ما از خدا بيداري . زنند براي حفظ خرافات خود هزاران تهمت و افتراء به ما مي
 . مسلمين را خواهانيم

بنابر آنچه ذكر شد مسلمين بايد آگاه شوند و بدانند كه همانطور كه معاويه 
سپر كرد و باالي نيزه برد و براي پيشبرد رياست و اهداف غلط خود قرآن را 

اي از  مسلمين را گول زد و بدين وسيله بر مردم تسلّط پيدا كرد همين طور عده
اند براي پيشبرد  مسلمين نام حضرت علي و نام امامان اهل بيت را وسيله كرده

عقل و قرآن را كنار  و عشق حسين اهداف غلط خود و بنام عشق علي
رده و هرچه بدعت بوده در زير چتر محبت دروغي گذاشته و اسالم را خراب ك

اند كه  اند، و شعائري را به نام مذهب اهل بيت آورده اسالم وارد كرده درخود 
اند كه  روح اهل بيت از آنها بيزار است و عقايدي را در ميان مردم نشر داده

ا مسلمان نبايد بنام علي و ساير بزرگان دين اسالم ر. مخالف قرآن و عقل است
گويند به  از آن جمله به اهل سنّت بد مي. خراب كند و ميان مسلمين نفاق اندازد

و اين خطا و گناه بزرگي . بهانة اينكه آنان دشمن علي و ما دوست علي هستيم
نيستند بلكه تمام  صزيرا اوالً اهل سنّت دشمن اهل بيت رسول خدا. است

ل را قبول دارند و در فضائل واقعي حضرت علي و ساير افراد اهل بيت رسو
به اضافه نام علي وحسن و حسين و جعفر و عباس . كتب ايشان مسطور است

در ميان اوالد اهل سنّت بسيار است، و همين دليل بر محبت ايشان است به 
و از جمله اعمال ضد قرآن همين زيارت قبور امامان اهل . صاحبان اين اسماء

قرآن است،  جمالت بسياري از آنها ضد هايي است كه  بيت و ساختن زيارتنامه
أشهد أنک تسمع کالمی و ترد جوابی و تری  ": اند كه مثالً در زيارت آن امامان آورده

شنوي و جواب  دهم اي بزرگوار كه تو كالم مرا مي يعني من شهادت مي ،"مقامی
بيني، در حالي كه قرآن  دهي و تو محل ايستادن مرا مي كني و مي مرا رد مي

بقره و آيه  259اطّالعند مانند آيه  گويد انبياء پس از رفتن از دنيا، از دنيا بي يم
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گويد هر كس غير خدا را از كساني كه از  سوره مائده، و قرآن مي 117و  109
دهند  شنوند و جواب نمي اند بخواند آن كسان نمي دنيا رفته و وفات نموده

 : دفرماي سوره فاطر مي 14و  13چنانكه در آيه 

                     

         

 : فرموده 6و  5و در سوره احقاف آيه 

                           

          *              

       

خواند كه جواب  خواند، كسي را مي تر از آنكه غير خدا را مي يست گمراهك«
مردم محشور  دهد و آنان از دعاي ايشان غافلند و چون او را تا قيامت نمي
 .»باشند خوانند دشمن ايشان شوند آنان را كه مي

شود كه انبياء واولياء پس از مرگ از دنيا  و همچنين از آيات لبث استفاده مي
 : فرموده 22و خدا به رسول خود در سوره فاطر آيه . خبرند بي

              

 .»تواني بشنواني نمي ندكه در قبراي محمد تو به كساني «
اصالً خواندن كسي كه از دنيا رفته و خواندن غير خدا در حوائج و ادعيه كه 

 : فرمايد شود چنانكه در سوره جن مي عبادتست، كفر و شرك محسوب مي
 ...ًداأَح اللَّه عوا معدفَلَا ت )۱۸: جن( 
 .»با خدا احدي را مخوانيد«

ر در قرآن است كه نبايد در عبادات موجودي را غير از و صدها آيات ديگ
 . خدا خواند
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 و از جمله چيزهائي كه بنام سادات اهل بيت ميان مردم معمول شده و ضد
وقف بر آن قبور است كه وقرآن است ساختن قبور سيمين و زرين و نذر و نياز 

شود، خدا در  همه ساله مخارج و پولهاي زيادي از اين ملّت فقير صرف آنها مي
 : فرموده 56آيات زيادي از اين عمل نهي كرده، از آنجمله در سوره نحل آيه 

                                

    

تي از آنچه را ، قسم)ها و بارگاهها همچون گنبد(دانند  براي چيزهاي كه نمي
البته اند  دهند بخدا قسم از افتراهائي كه بسته ايم قرار مي روزيشان ساخته

 . مسئول خواهيد بود
بايد به مردم عوام فهمانيد كسي كه از دنيا رفته احتياجي به نذر و نياز و وقف 

م و كتل و زنجير لًشود و يا ع شما ندارد و پولهائي كه در ميان ضريح ريخته مي
غير . شود تماماً اسراف و حرام است و بايد به محتاجان و فقراء داد اري ميخريد

از خدا كسي حاضر و ناظر نيست و از حال بندگان خبرندارد، اولياء و انبياء اگر 
از حال و اعمال و افعال بندگان خدا خبردار شوند در عالم برزخ محزون و 

بد مردم غصه بخورند در شوند و همواره بايد از اعمال و رفتار  غمگين مي
اولياء و انبياء از : يعني فَالَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ: صورتي كه خدا فرموده

 . اي دارند اند كه نه ترسي و نه غصه دنيا به جائي رفته
اند اين  و ازجمله بدعتها كه زير نام اولياء و ائمه در ميان مردم منتشر ساخته

گناهي و خالفي و جنايتي مرتكب شود متوسل به آنان شود  است كه هر كس
كه آنان واسطه و يا شفيع شده و ايشان را از قانون كيفري كه خدا مقرّر كرده 

سازند، و اين مطلب را در احاديث و زيارات خود  رهانند و وارد بهشت مي مي
یعة املخلصین من مستنقذ الش": گويند به او مي ماند مانند آنكه در زيارت اما آورده
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در . دهندة شيعيان خالص است از گناهان بزرگ امام نجات: يعني ،"عظیم األوزار
 : به رسول خود فرموده 19حاليكه خدا در سوره زمر آيه 

          

 .»تواني نجات دهي آنكه را اهل آتش است مي تو آيا«
بايد پرسيد چگونه شيعة . تواني يعني تو نميو اين جمله استفهام انكار است 

شود  شود و آيا كسي كه مرتكب گناهان بزرگ مي مخلص مرتكب گناهان مي
اصالً  !شيعة مخلص است پس تمام جنايتكاران بزرگ اولين شيعه علي هستند

هاي خود كه در قرآن وعده داده در قيامت  خدايتعالي با عدالت و فرموده
هاي  كن نيست به او بگويد كه عدالت مكن، و به فرمودهكند و كسي مم رفتارمي

خود صرفنظر و خالف وعده كرده و فالني را براي از قول و خود عمل منما 
به اضافه انبياء واولياء از دنيا رفته و طبق آيات قرآني از . خاطر من عذاب مكن

رده و دانند چه كساني چه ك بندگان خبري ندارند نميخبرند و از حال  دنيا بي
شناسند و از اعمال و گناه  چه عقايدي دارند و مقصرين و يا غير مقصرين را نمي

وإِنَّ  - إِنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ : ديگران حقّ تجسس ندارند و خدا فرموده
مهوردص نكا تم لَمعلَي كبورِ  – ردالص بِذَات يملع هإِن –  هادبوبِ عبِذُن كبكَفَى بِر

. كافي است كه خدا به گناهان بندگانش خبير و بينا باشدو: يعني خبِرياً بصرياً
اند چگونه واسطه  داند چه كاره اصالً پيغمبري كه افراد امت خود را نديده و نمي

 ! و شفيع گردد و در محكمة الهي چه بگويد؟
اند و  و دوستي ائمه، دين خدا را عوض كردهاي بنام ائمه  بهرحال عده

و از آن جمله . اند مقررات الهي را ناديده گرفته و هزاران بدعت و باطل آورده
گويند  دهند و مي اخبار را و اگر چه خبر واحد باشد بر قرآن متواتر ترجيح مي

خدا  و بدين واسطه امت را از كتابقرآن ظنّي الدالله و خبر قطعي الدالله است، 
و آنقدري كه به اخبار جعل شده عالقه دارند، . اند است دور كرده هدی للناسكه 
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اعتناء و فقط بنام عترت  خبر و بي و اصالً از قرآن بي. به آيات قرآن عالقه ندارند
اند و مؤاخذه خواهند شد، زيرا اسالم يك دين  هر چه خواسته گفته و عمل كرده

اند بنام جعفري و زيدي و صوفي و  هب كردهبوده و اينان بنام ائمه، صد مذ
 . شيخي و اسماعيلي و غاله و و و و

 جهات إعجاز قرآن و كيفيت آن -25
هاي صدق مدعي نبوت آوردن معجزه است، پس هر كس معجزه  يكي از نشانه

را ديد، بايد ايمان آورد و اگر نديده، ولي بتواتر اخبار براي او ثابت شود باز بايد 
توان  بيند و نه بتواتر مي معجزات انبياء زمان سابق را نه كسي مي. وردايمان آ

ثابت نمود فقط پيغمبر اسالم است كه معجزه او يعني قرآن هم متواتر است و 
شود، زيرا قرآن حاضر و براي همه كس مشهود  هم محسوس و مشاهده مي

ر اينكه كسي معجزات ساير انبياء ناقالني جز خبر واحد مجهول ندارد، مگ. است
پس هر كس بخواهد معجزة يكي از . بتوسط قرآن معجزات ايشان را ثابت كند

 . را ثابت كند، بايد اول به قرآن ايمان آورد انبياء
بهر حال قرآن معجزه وسند نبوتست و بايد بررسي كرد كه چگونه معجزه 

ي گوئيم معجزه آن چيزيست كه بشر را عاجز كند، يعني علما پس مي. است
در اين قرآن صريحاً اعالم شده كه اگر تمام . بشري نتوانند مانند آن را بياورند

در . جنّ و انس جمع شوند، و به ياري يكدگر برخيزند بمانند قرآن نياورند
 : فرموده 88سوره بني اسرائيل آيه 

 َـذثْلِ هواْ بِمأْتلَى أَن يع الْجِنو اِإلنس تعمتنِ اجونَ قُل لَّئأْتالَ ي آنا الْقُر
   بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً

بگو اگر جنّ وانس اجتماع كنند بر اينكه بمانند اين قرآن بياورند بمانند آن «
 .»نياورند و اگر چه بعضي پشتيبان بعضي ديگر باشند
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 : فرموده 23و در سوره بقره آيه 

                       

                        

     ...   

ايم در شكّيد، يك سوره بمانند  و اگر از آنچه ما بر بندة خود نازل نموده«
آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا بخوانيد تا گواهي دهند اگر راست 

 .»گوئيد، پس اگر نياورديد و نخواهيد آورد پس از آتش دوزخ بترسيد مي
سوره  34تواند بياورد چنانكه در آيه  بنابراين هيچكس سخني مانند قرآن نمي

 : طور نيز فرموده

          

با كمال جرأت و  صقرآن اين مطلب را مكرّر تذكر داده و پيغمبر اسالم
كمال اطمينان ابالغ نموده تا هر دوره و زماني اهل آن بشنوند و عجز بشر را در 

ان كه كانون فصاحت بود تمقابل قرآن مشاهده كنند و بدانند در محيط عربس
 . قرآن و آوردن مانند آن را نداشتند چه رسد به ديگرانياراي معارضة با 

آنست كه مقام شامخ لزوم معجزه براي : گوئيم پس مي: اما كيفيت اعجاز قرآن
طلبان نباشد و  ت الهي دستخوش اغراض كسان و مورد طمع جاهنبوت و سفار

ا دزدان دين و راهزنان نتوانند ادعاي نبوت كنند، براي كسي كه فرستاده خد
باشد الزم است امري بياوردكه از عهدة ديگران خارج و گواه راستي او باشد  مي

و اگر چنين امري معجزه نباشد هر فردي از افراد ممكن است به ادعاي نبوت 
برخيزد و ماية تفرقه و اختالف شود و بجاي هدايت وسعادت موجب ضاللت 

بجز معجزه مدركي لزوم معجزه امري است طبيعي و فطري و . وشقاوت گردد
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براي صحت دعوت نبوت در پيشگاه عقل چيزي نباشد، و براي غير انبياء معجزه 
 . الزم نيست

 معجزه بر سه قسم است 
امري كه بر خالف قوانين و مقرّرات طبيعت باشد، و مجراي طبيعت  – اول

رشتة اين . را تغيير دهد، يعني خدائي كه خالق و موجد مجراي جهان است
را از هم بگسلد و آنرا گواه صحت ادعاي فرستادة خود قرار دهد مانند جريان 

 . آنكه آب را بشكافد و آتش را سرد كند
امري كه برخالف طبيعت نباشد و وقوع آن معلول يكي از عوامل  – دوم

طبيعي باشد ولي بشر آن را درك نكرده و از نظر بشر مستور باشد و حقيقت آنرا 
باشد روزي برسد كه در نتيجه پيشرفت علوم راز كشف درك نكند، ولي ممكن 

اما در انظار اهل زمان برخالف طبيعت بشمار آيد، معلوم نيست معجزاتي . گردد
باشد زيرا جريان قوانين  كه براي پيامبران اجرا شده از كدام يك اين اقسام مي

 عالم طبيعت بقدري مرموز و پيچيده است كه راهي براي اينكه مخالف و يا
 . موافق طبيعت كدام است، در دست نيست

از اقسام اعجاز رسيدن بسر حد كمال در علمي است كه بشر بعضي  – سوم
تواند برسد، ولي به آخرين درجات آن نرسيده و خدايتعالي  از مراتب آنرا مي

آخرين درجه آنرا به توسط رسول خود اظهار كند، بطوري كه خرق طبيعت 
 . باب را قطع نكندنباشد و جريان عالم اس

قرآن و اعجاز آن از قسم سوم است كه در آن مخالف طبيعت و ضد قوانين 
آن چيزي نيست، و به درجة كامل، قواعد فصاحت و زيبائي لفظي و لغوي 

اي كه از عهدة بشر  بشري و معارف حقيقي فطري در آن مراعات شده، به درجه
 . خارج است
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ست زيرا خدا بايد گواهي دهد به صدق تمام اين اقسام مذكور، كار خدا ا
پس كار معجزه كار پيغمبر . گواهي خدا همان ايجاد معجزه است رسول خود، و

و در &قُلْنا يا نار كُونِي برداً وسلَاماً علَى إِبراهيم*: نيست طبق آيات قرآن كه فرموه
و در قصه  &اللّه سيبطلُه ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ*: فرموده قصه حضرت موسي

 و در قصه حضرت صالح »إِنما يأْتيكُم بِه اللّه«: فرموده حضرت نوح
إِنا سخرنا *: فرموده و در قصه حضرت داود &وآتينا ثَمود الناقَةَ*: فرموده
نحن نزلْنا  *: و راجع به قرآن فرموده & كُنا فَاعلني *و  &أَلَنا لَه الْحديد*و  &الْجِبالَ
البته حقّتعالي ايجاد صو قرآن معجزه و كالم خدا است نه كالم رسول &الذِّكْر ،

ايم مراجعه  كند اما با شرايطي كه ما در كتاب عقل و دين ذكر نموده معجزه مي
 . شود

 معجزة هر پيغمبري بايد مناسب زمان او باشد  -26
عصا را اژدها كرد به مناسبت اينكه سحرة  راي حضرت موسيخدايتعالي ب

شفاء مرضي و  و معجزه حضرت عيسي ،زمان او كارهائي شبيه به آن داشتند
أحياء أموات بود، به مناسبت اينكه دكترهاي زمان او در فنّ معالجه به درجة 

خدا براي صدق . عالي رسيده بودند، ولي مرضهاي مزمن را معالجه نكردند
داد و اكمه و ابرص را به  دعاي او چنين امراض سخت را به دعاي او شفا ميا

مردم در فنّ خطابه و  صزمان حضرت محمد. كرد ارادة خود خوب مي
پروري و زيباگوئي استاد بودند، خدا براي صدق نبوت او كتابي به او نازل  سخن

ه طوري كه سخنرانان تر باشد، ب تر و دلنشين كرد كه از هر كالمي زيباتر و شيرين
 . در مقابل آن عاجز باشند

 امتياز قرآن از ساير معجزات

 : قرآن از جهاتي با ساير معجزات فرق دارد
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در قرآن و ترتيب حروف و كلمات آن خرق قوانين طبيعي نشده واين  -1
 نبهتر از معجزاتي است كه خرق نواميس طبيعت در آن باشد زيرا بهم زدن قواني

گلستان و يا چوب را اژدها كردن موجب غلّو مردم و اعتقاد  طبيعت كه آتش را
از معجزات خارق العاده  صشود، و لذا پيغمبر اسالم به الوهيت آورندة آن مي

كرد و مردم را به اعجاز قرآن و نظر در آن  خواستند خودداري مي كه از او مي
ان معارف نمود، تا ببينند كالمي كه از حروف معمولي مركّب شده چن دعوت مي

و فصاحت دارد كه همه را متحير ساخته، با اينكه برخالف طبيعت كالمي در آن 
غلو نكنند، و لذا به بندگي همواره افتخار  صنيست، تا بنگرند و درباره محمد

 . العاده داشت نه به كارهاي خارق

امتياز ديگر آنست كه پيروان اسالم به واسطة تأملّ و تفكّر در آن آشنا به  -2
ر و تفكّر در امور معنوي و قضاوت فكري شوند و تعقّل ايشان زياد شود، و تد

 . از تقليد اجتناب كنند به خالف ساير معجزات كه چنين فائده نداشت

هاي  شود كه مردم درخواست العاده باعث مي آوردن معجزات خارق -3
سول خردانه كنند و مقام نبوت دستخوش اوهام اين و آن گردد، و در نتيجه ر بي

خدا را متهم به سحر و شعبده كنند، و به اضافه يك رشته افسانه و خرافات در 
 . پيرامون آن جعل كنند، به خالف قرآن كه چنين نيست

امتياز ديگر قرآن اين است كه قرآن دليل بر نبوت و نبو ت مدعاي  -4
پيغمبر است، و بين دليل و مدعي تناسب و ارتباطي است يعني نبوت براي 

ربيت و قرآن دستور تربيت است، به خالف ساير معجزات كه چنين تناسبي با ت
 . نبوت ندارند

ترين كار بشر است، با اين  امتياز ديگر اينكه قرآن از جنس تكلّم و سهل -5
شود، ولي  حال اگر بشر نتواند مانند آن را بياورد، بخوبي اعجاز آن ثابت مي

 . يستمعجزات ديگر از جنس كارهاي سهل بشري ن
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دائمي و آئين او جاويدان  صامتياز ديگر اينكه چون نبوت پيغمبر اسالم -6
است، معجزة او نيز بايد ماندني باشد كه در هر دوره دليلي بر اثبات نبوت او 

بايد بوسيلة زات كه باقي نمانده و وجود آنها باقي باشد به خالف ساير معج
را انكار كند، مخصوصاً كارهاي تواند وقوع آنها  تاريخ ثابت شود و هر كس مي

كنند، خصوصاً مردمي كه مادي باشند و  العاده را زود انكارمي العاده و خارق ق فو
 . ندارند يبا معنويات و تأثير عالم غيب الهي سر و كار

اعجاز قرآن و عظمت آن به واسطه ترقي علوم و افكار در هر دوره بهتر  -7
ر دوره از معارضه آن بر اهميت آن افزوده شود و به واسطه عجز مردم ه ثابت مي

شود، ولذا اعجاز قرآن از  شود، و راههاي جديدي براي اعجاز آن كشف مي مي
شود، اعجاز آن از نظر علوم  نظر علوم جديده يكي از وجوه اعجاز آن شمرده مي

شناسي و  فنّي و طبيعي و فيزيولوژي و از نظر علم هيئت و نجوم و جنين
تلقيح بادها و كيفيت خلقت آسمان و زمين و ساير علوم امروزه  شناسي و  گياه

 . كه ما إن شاء اهللا در ضمن ترجمه آيات مربوط به آن اشاره خواهيم نمود

 اشكال و جواب آن 

كند اعجاز قرآن را اما براي ديگران  اگر كسي بگويد عالم به لغت عربي درك مي
ران بايد رجوع كنند به اساتيد چگونه اعجاز آن ثابت شود؟ جواب آنست كه ديگ

اين فنّ و يا به اهل زبان، و از ايشان نظر بخواهند، و البته اساتيد فنّ عربيت به 
ابوعبداهللا : اند مانند اند ونظر داده قدر كافي در اثبات اعجاز قرآن كتابها نوشته

زنجاني و ابوعبداهللا مزرباني و رافعي مصري و عالمه سيوطي و عبدالقادر 
ني و جاحظ و باقالني و سكاكي و واسطي و رماني و فخرالدين رازي و جيال

ابن ابي االصبح و زملكاني و شيخ مجتبي قزويني و صدها نفر ديگر و فعالً در 
 : كنيم اينجا ده وجه از وجوه اعجاز قرآن را ذكر مي
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 قرآن از جهاتي معجزه است  -27

 هدايت : وجه اول

دارا بودن آن بر معارف فطري و علوم   تيكي از جهات اعجاز قرآن از جه
حقيقي بر وفق عقل، و در زماني كه نازل شد چنين علومي در تمام روي زمين 

از قرآن استفاده . دانست چنين معارفي را نمينبود، و احدي از علماي بشري 
شود كه عمدة اعجازش از همين جهت بوده، زيرا قرآن مكّرر خود را معرفي  مي

فَأْتوا بِكتابٍ  *: ايت و حكمت و بصيرت و نيز فرمودهنور و هد كرده به علم و

گوئيد از جانب خدا كتابي بياوريد  اگر راست مي«: يعني ،&من عند اللَّه هو أَهدى

، و غير قرآن را گمراهي و ضاللت و ظلمات »كه داراي هدايت بيشتري باشد
اي بشري چنين علم و حكمتي خوانده، و به طور قطع قبل از نزول قرآن علم

هاي خيالي فالسفه در تاريكي و ضاللت  نداشتند، و در ظلمات اوهام و بافته
من طلب ": مكرّر فرموده صبودند كه بعد از قرآن چنين است، و لذا رسول خدا

هركس از غير قرآن هدايت جويد، خدا او : يعني ."اهلدی من غیر القرآن أضلّه اهللا
بعثه حین  ": فرموده 194در خطبه  اميرالمؤمنين. نمايد گمراهي رهايش به را

خد رسول خود را فرستاد وقتي : يعني ."ال علم قائم، وال منار ساطع، و المنهج واضح
 . اي از هدايت و نه نور روشني و نه راه واضحي بود كه نه نشانه

قد  والدنیا کاسفة النور، ظاهرة الغرور،... أرسله ": فرموده 87و در خطبه 
خدا رسول خود را فرستاد در : يعني ."درست منار اهلدی، و ظهرت أعالم الردی

حالي كه دنيا نور هدايتي نداشت و علومي جز غرور نبود، غرور دنيا آشكار، و 
 . هاي نور و هدايت مندرس و عالئم پستي هويدا بود نشانه

ه تمام ملل آري اگر كسي به تاريخ دنياي آن روز نظر كند مطلّع خواهد شد ك
و دانشمندان ايشان گمراه بودند، ملل بزرگي مانند هند و ايران و روم و چين 
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يهود و نصاري براي خدا . پرست بودند و گاو  پرست و ستاره پرست و بت آتش
دختر و پسر قائل بودند و در حوائج به هر چيزي توسل داشتند به ضميمة 

ها، علمي  ياالت و بافندگيو فالسفه يونان جز اوهام و خ. خرافات ديگر
نداشتند، علم ايشان عبارت بود از وحدت وجود و وصل بحقّ و قدم عقول 
عشره و ماند اين خرافات در تمام روي زمين كسي نبود كه به خداي حقيقي 
منزّه از صفات مخلوق قائل باشد و عقائدشان برخالف عقل سليم و فطرت پاك 

در . بود از زمين و آسمان پوست پيازيبود، علم نجوم و هئيت ايشان عبارت 
اين هنگام خدا كتابي فرستاد روشن ساده داراي توحيد فطري و شناخت خداي 

و ساير معارف و حقائق عوالم ملك . منزّه از حد و حدود و ساير صفات امكاني
و ملكوت و قيامت، به انضمام اخالق و قواعد و قوانين همگاني به نام قرآن كه 

و اين حقائق بر خالف تمام افكار بشر آن روزي  نداردتاب امكان بهتر از آن ك
سواد درس نخوانده، واگر كسي بگويد درس  بود آن هم به توسط يك مرد بي

در تمام جهان خوانده بايدبگويد نزد اساتيد اوهام وخرافات درس خوانده، زيرا 
لذا بايد شد، و  تدريس علوم حقيقي نبود، معلمي كه واجد آن باشد پيدا نمي

: قرآن را نور هدايت خواند و خود قرآن خود را به اوصاف ذيل معرفي كرده
أَفَمن شرح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى *: گاهي خود را نور الهي خوانده و فرموده

أُنزِلَ *: حقيقت گويد گاهي خود را حق و ،&وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً*. &ِنورٍ من ربه

قالْح كبن رم كگاهي خود را شفاء و رحمت ناميده &إِلَي «* وا هم آنالْقُر نلُ مزننو

واذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم *: گاهي خود را حكمت و نعمت ناميده .&شفَاء ورحمةٌ

: ، گاهي خود را برهان و بصيرت وصف كرده&بِ والْحكْمةوما أَنزلَ علَيكُم من الْكتا

*كُمبن رانٌ مهراءكُم بج قَد اسا النها أَياسِ*. &يلنل رائصذَا بگاهي خود را راه &ه ،

عنا إِنا سم* . &وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه*: رشد و صراط مستقيم خوانده
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أَوحينا إِلَيك روحاً  *: گاهي خود را روح و حيات گفته ،&يهدي إِلَى الرشد*قُرآناً عجباً

و از اين قبيل اوصاف  .& استجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم *. &من أَمرِنا
نور و حكمت است، اگر چه فصاحت و شود قرآن علم و  ذكر نمود كه معلوم مي

بالغت و زيبائي الفاظ آن مانند لباس زيبائي است كه بر قامت علوم و معارف آن 
پوشانيده باشد، ولي مفاخره و تحدي قرآن به فصاحت تنها نيست، زيرا عاجز 
ساختن چهار نفر عرب فصيح مانند امرء القيس اهميتي ندارد، و تمام هدف قرآن 

كه هدف قرآن آوردن كماالت و علوم حقّيقي است براي تمام اهل اين نيست، بل
 . جهان

معارضه با اوهام و خرافات و شرك  صبزرگترين شأن رسول خاتم
بشريست كه نام آنها را علم و حكمت گذاشته بودند مانند افكار برماتيدس 

سال قبل از مسيح بوده و معتقد بوده كه تمام جهان يك  600حكيم كه 
سال قبل از هجرت بوده  400و آن خدا است، و يا پلوش حكيم كه  جوهراصلي

سال  300و قائل به وحدت انسان با خداي حكيم بوده، و مانند پورفير حكيم كه 
قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت وجود بوده، و مانند فيثاغورث و جالينوس 

كننده و گمراهي  گيج و امثال آنان كه افكار و مذاهبي اختراع كرده بودند كه تماماً
نمايان اسالمي به آن اوهام معتقد و  و هنوز پس از صدها سال فيلسوف. بود

كنند، ولي تدريس قرآن جزء  عالقه دارند، و در مدارس ديني آنها را تدريس مي
پيازي از خود   بطلميوس حكيم علم هئيت و آسمان و زمين پوست. برنامه نيست

خبر  بي كردند و از قرآن سالمي آن را تدريس ميتراشيد كه صدها سال فالسفه ا
كردند وهنوز زمان ما  خواند باور نمي بودند، و اگر كسي آنها را ظلمات اوهام مي

. دانند خبرند آنها را علم مي نما و مراجع ديني كه از قرآن بي يكعده روحاني
ز اوهام و بنابراين خدا خواست بشر را راهنمائي كند به فطرت اولّيه و او را ا

خيالبافيهاي بشري برهاند و راه سهل و آسان را به او بنماياند، چنين كتابي به نام 
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قرآن فرستاد كه علم باشد در مقابل جهل، و حكمت باشد در مقابل اوهام 
فالسفه و حقيقت باشد در مقابل بافندگي و چاپلوسي شعرا، و هدايت باشد در 

ليخرِجكُم من *فرستادم مود كه اين را مقابل ضاللت، و به همة مردم اعالن ن
پس قرآن براي رفع سرگرداني بشر ونجات او از خرافات  ،&الظُّلُمات إِلَى النورِ

آمده و از اين جهت معجزه كرده، چگونه معجزه نباشد كه اوهام و خرافات در 
ت گفتند اين همان خرافا آن راه ندارد لذا كساني كه دشمن قران بودند مي

ولي چون سخنان ايشان نزد عقال و  ،&إِنْ هذَا إِالَّ أَساطري اَألولني*سابقين است 
 . مراجعين به قرآن جز تهمت و دروغ و عداوت نبود رسوا و مغلوب شدند

 قرآن دانش جديد و راه نوي آورد 

گويد من حديث وعلم تازه  نامد، قرآن مي و تازه را عرب حديث مي خبر نو

 ، &اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث*: خشم كه بهتر از آن خبري نيست و فرمودهحيات ب
فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياته *: يعني خدا نازل نمود بهترين خبر تازه را، و فرموده

آورند،  اي پس از خبر الهي و آيات او ايمان مي يعني به كدام خبر تازه ،&يؤمنونَ
 : فرموده 34وره طور آيه در س

                 

 .»اي مانند قرآن بياورند گويند سخن تازه اگر راست مي«
 : و در جاي ديگر فرموده

 ىدأَه وه اللَّه ندنْ عتَابٍ مقُلْ فَأْتُوا بِك )۴۹: القصص ( 
تر  كننده ئيد از جانب خدا كتاب بهتري كه هدايتگو بگو اگر راست مي«

 .»باشد بياورند
اند زيرا غير از آنكه پيرو قرآنست هر چه آورده يا فالسفه  تا بحال كه نياورده

اما فالسفه يك مشت قواعد . هاي يونان را آورده و يا الفهاي عرفان را و بافته
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رند و ميزاني هم در حدسي و گماني آوردند كه در همان قواعد اختالفاتي دا
فلسفه نيست كه صحت و سقم اقوال خود را بسنجند، و معلوم است مطالب 

و اما الفهاي عرفان، آن نيز ضد و نقيض يكدگر و . آور نيست مورد اختالف قطع
گدائي، و هر دو را عرفان   زند، و ديگري الف باطل است، يكي الف خدائي مي

پس اگر كسي مطالب فلسفه و عرفان . يكدگردانند و كشفياتي دارند مخالف  مي
فهمد، و اگر نفهميده باشد گول ايشان را  را فهميده باشد بطالن آنان را مي

حال . پس علوم و معارفي مانند وحي انبياء و قرآن كريم نيامده. خورد مي
گوئيم چون قرآن معارف تازه و علوم حقيقي را آورده محال است چنين  مي

پرست يا يك فردي از آنان بياورد مگر اينكه از  نادان بت معارفي را يك ملت
 . وحي باشد

 لغت هر كس نمايندة افكار اوست

باشد، هر مردي پنهان است زير زبانش  لغت و الفاظ نمايندة قوة متفكّرة افراد مي
چنانكه در علم قيافه از اثر دست و پا و . و از سخن او هويت او پيدا است

از گفتار و تعبيرات  ،توان برد اخالق و افكار صاحبش مي صورت پي به اسرار و
توان به افكار و روحيات آنان پي برد، فكر هر كس را در صحيفه  هر ملتي مي

قرآن و كلمات آن با وضع عرب : در اين مورد رافعي گويد. الفاظش بايد خواند
تركيب دوره جاهلي و افكارشان تناسبي ندارد، يعني اگر بخواهيم روش قرآن و 

جاهلي بدانيم بسي خطا رفته ايم،  كلمات و مطالب آنرا نمايندة فكر يك عرب
شود كه قرآن مولود  آن دوره را، بخوبي معلوم مي واگر مقايسه كنيم وضع عرب

افكار آنان نيست، و اگر كسي بخواهد قرآن را كتابي آسماني نداند ناچار است 
آن دوره در منتها درجه كمال  كه تاريخ را تكذيب كند و معتقد شود كه عرب

بوده و بهرة كافي از مدنيت و مقام شامخي در علوم و معارف داشته كه فردي از 
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آنان توانسته چنين كتاب جامع پر از علوم و معارفي بياورد، زيرا اين نظم و 
اسلوب دقيق قرآن و معاني و حكم بلند پاية آن و از طرفي كشف حقائق 

بيعي و اسرار جهاني و حلّ مشكالت اجتماعي و آسماني و دقائق علوم ط
از  ،سياسي كه در قرآن وجود دارد محال است از جمعيت بياباني صادر شود

كشي و  پرستي و نزاع و جدال و غارت و عداوت و حقّ مردمي كه فقط با بت
زورگوئي و تفاخر و تبختر و فال و تطير سر و كار داشته و بكلي از شرائع 

و هر كس در قرآن نظر كند و . ن علمي دور بوده، صادر گرددحقيقي و قواني
معارف و معاني آن را درك كند و داراي ذوق سالم و نظر صحيح باشد از خالل 

بيند كه وضع دورة جاهليت را نشان داده  كلمات و دستورات آن نوري مي
 . بيند قرآن تناسب با فكر مردم آن دوره ندارد ومي

پرستي و رذائل اخالقي و  كه سراپا در شهوت اگر كسي با ملل امروزه
ايماني سالها فرو رفته و جرثومة امراض در آنان منتشر شده به طوري كه  بي

خوبي و بدي و كفر وايمان در نظرشان يكسانست روبرو شود، و به آنان خطاب 
كند و بخواهد نصيحت و ارشاد كند محال است بياناتي زيباتر و رساتر و بهتر از 

قرآن براي آنان بگويد، به طوري كه صورت حقيقي اخالق آنان را مجسم آيات 
بار ايشان را به ايشان نشان دهد و راه اصالح و دفع مفاسدشان را  و وضع نكبت

خبر باشد،  اگر كسي از تاريخ قرآن و نزول آن و محيط آورندة آن بي. بگويد
يا براي اين قرن كند اين آيات از طرف يكي از بزرگترين مصلح دن خيال مي

بنابراين كسي كه قرآن را بخوبي فهميد يا بايد اعتراف كند كه قرآن . صادر شده
از طرف خداي سبحانست كه عالم به اسرار و احوال بشر بوده نازل شده و يا 

اي نازل شده كه عرب در منتهاي درجات علم  بايد معتقد شود كه قرآن در دوره
كرده،  ال آميخته به مفاسد اخالق زندگي ميو كمال و صالح بوده و در عين ح
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كند ناچار بايد شكل اول را كه از طرف خدا نازل  اين معني را چون تاريخ رد مي
 . شده بپذيرد

 باشد قرآن سرچشمه علوم مي

آن از قرآن  دي پيدا كرده و تمام شعب گوناگونعلوم اسالمي شعب زيا
كلماتش شدند و براي شناختن اي متوجه به ضبط لغات و  عده. سرچشمه گرفت

حروف و مخارجش كوشش كردند تا علم قرائت و تجويد و علم حروف پيدا 
شد، دسته ديگر در اطراف اعراب حركاتش و تغيير كلماتش و در الزم و 
متّعددي و مواد كلماتش بحث كردند تا علم نحو و صرف پيدا شد، دسته ديگر 

ند تا علم رسم الخط پيدا شد، دسته از كيفيت كتابت ورسم الفاظ آن بحث كرد
ديگر به معاني محتمله و ترجيح اين معني بر آن معني پرداختند تا از آن علم 
تفسير پيدا شد، دسته ديگر در قواعد عقلي وشواهد توحيدي و در ذات و 
صفات الهي كه در قرآن بود بحث نمود تا از آن علم كالم پيدا شد، عدة ديگر 

واستنباط احكام و بحث در حقيقت و مجاز و عام و خاص در كيفيت استخراج 
اي  و نص و ظاهر و مجمل و مبين قرآن بحث كردند تا علم اصول پيدا شد، عده

تا علم فقه پيدا  ددر فروع و افعال مكلّفين و صحت و بطالن آن تفحص كردن
شد، عده ديگر در قصص و آثار و اخبار قرآني تجسس كردند تا علم تاريخ 

رتب شد، عده ديگر در مواعظ و وعد و وعيد و صفات حسنه و سيئة بيان شده م
در خطابات واقتضاي در قرآن تفحص كردند تا علم اخالق پيدا شد، عده ديگر

در سهام و فرائض و  مقامات بحث كردند تا علم خطابه پيدا شد، عده ديگر
عده ديگر در اسالم پيدا شد،  تقسيمات قرآن تحقيق كردند تا علم حساب در

طبيعي قرآن و كيفيت ايجاد شب و روز و گردش كواكب و انجم پرداخته  علوم
و از آن علم هيئت در اسالم پيدا شد، عده ديگر در اطراف سالست و رواني 
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الفاظ قرآن و حسن نظم و سياق و ايجاز و اطناب آن بحث كردند تا علم معاني 
بينات وساير علوم كه قواعد و قوانين  و بيان بوجود آمد، و همچنين علم زبر و

اند، و هر يك از دانشمندان  واز آن استخراج كرده تمام آنها را از قرآن گرفته
كردند،  علوم فوق براي اثبات نظريه خود استدالل و استشهاد به آيات قرآن مي

وسپس به واسطه كوشش دانشمندان شرق و غرب ترقياتي در اين علوم پيدا 
ه و منشأ و سرچشمه تمام اين علوم قرآن بوده، اما نبايد فراموش شد، ولي ماد

سوادان نشو ونما كرده  سوادي كه ميان جمعي از بي كرد كه يك نفر امي بي
ممكن نيست چنين كتابي كه ماده همه اين علوم بوده بياورد، مگر آنكه از طرف 

 . خدايتعالي به او تعليم شده باشد

 نخصائص قرآن و امتياز آ

اين است كه اگر كساني نغز و شيوا يكي از امتيازات قرآن از سخنان ديگر 
اندكالم آنان در پيرامون تخيالّت و عادات و خرافات  سخن و يا اشعار دلربا گفته

و يا شهوات و يا عشق و دلباختگي و يا تقليد از ديگري و يا مدح و ثنا و تملّق 
بخالف قرآن كه حقائق محض را و اعراق بوده كه دليل بر پستي فكر است، 

اي از تخيالت و خرافات و يا تقليديات ندارد، و از عشق و  آورده، و جمله
بافي در آن نيست و در  عاشقي و رموز عشق دم نزده و پيچ وخم فكري و فلسفه

فهم معاني احتياج به مقدمات ندارد، و دقت و تفكر در آن موجب خستگي و 
معاني مطابق و رسا است، يعني نه كوتاه است و نه ماللت نيست، و الفاظ آن با 

افكند و  بلندتر، ولي گفتار ديگران چنين نيست، و قواي فكري را به زحمت مي
كشاند، زيرا دائرة الفاظ ديگران از دائرة  براي فهم معاني انسان را به خياالت مي

قرآن  تر است، بهمين جهت براي كسي كه تر و يا وسيع معاني و مقاصد يا تنگ
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آور است، بخالف گفتار  آور نيست، بلكه نشاط را بفهمد، كثرت و تكرار آن مالل
 . و يا كتب ديگران كه جامع اين مزايا نيست، و اين مزايا باالترين فصاحت است

 فصاحت و بالغت: وجه دوم

يكي از جهات اعجاز قرآن فصاحت آنست، و فصاحت اين است كه كالم 
مات زيبا تنظيم شده و از گره و پيچ و مشكل خالي رسا و روان باشد و از كل

باشد و به اضافه زننده نباشد، يعني داللت آن بر معني طبيعي باشد، عرب زمان 
جاهليت در فنّ فصاحت بحد اعلي كه براي بشر ممكن باشد رسيده بودند، و 

به الفاظي كه شايسته مقصودشان بود به آساني و زيبائي بر زبانشان جاري بود، و 
كردند، و زمينه مهيا شده بود براي آمدن كالم خدا، زيرا كالم  فصاحت افتخار مي

تر از آن براي مخلوق امكان ندارد،  حيخدا از هر نقص و عيبي مبرا است، و فص
زيرا همان طور كه در ايجاد موجودات ديگر هيچ گونه عيبي نيست، و به هر 

عطا كرده، و بمانند آن كسي موجودي آنچه لوازم و احتياجات وجود داشته 
تواند ايجاد كند همان طور كالمي را كه حقتعالي ايجاد كند تمام كماالت  نمي

لفظي در آن موجود است، وليكن شناختن و تميز دادن كالم حقّ از كالم غير 
سنج  براي هر كسي آسان نيست، بايد اشخاصي در فصاحت ترقي كنند، و سخن

يبائي كالم واقف باشند، تا محسنات كالم خدا را باشند تا به رموز فصاحت و ز
دآورد كه خود را  بشناسند، و لذا چون قرآن نازل شد در ميان عرب مهابتي بوجو

در مقابل قرآن باختند، و همه به ضعف خود در آوردن چنين كالمي اعتراف 
كردند، و چنان مجذوب و دلباخته آن شدند كه ياراي مقاومت و يا كتمان حق 

قرآن برخيزند و يا بدسائس و  دند، و فهميدند كه اگر بمعارضه باد نديدر خو
شوند، و لذا فصحاي عرب بعجز خود اقرار  حيله از اهميت آن بكاهند رسوا مي
 . و از معارضه و تفاخر دست برداشتند
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 دركالم فصحاء، جاي معارضه و اختالف است

رات ايشان نقص و بيكالم فصحاء تفاوت دارد، و در تغترتيب حروف و تركيب 
ممكن است دو . باشد سستي راه دارد، و لذا مجال معارضه و تفاخر و ايراد مي

نفر خطيب و يا دوشاعر و يا دو نويسنده در مقام برتري در سخن برآيند چنانكه 
باليد، و  زمان جاهليت كاري بوده معمولي و هر گوينده به سخن زيباي خود مي

ما در قرآن آنچه دقائق بياني و لطائف و زيبائي لفظي ا. كرد با ديگران معارضه مي
ماند، و لذا اگر كسي   تصور شود موجود است، و مجالي براي معارضه باقي نمي

يك كلمه ازكلمات قرآن را عوض كند، از لطافت و دقائق كمالي آن كاسته و 
محذوف اي بياورد كه معني همان كلمه  تواند بهتر از آن و يا مساوي آن كلمه نمي

ما براي نمونه يك آيه از . را بدهد، و به فصاحت و تناسب كلمه قرآني باشد
شود جاي يك كلمه آن را عوض  آوريم تا ببينيم آيا مي آيات قرآن را در اينجا مي

كرد و يا كلمه ديگري مانند آن را گذاشت، تا خواننده به عظمت كالم حق پي 
 : در آخر سوره لقمان فرموده حق تعالي. برد، و به درياي حيرت فرو رود

                               

                       

      )۳۴: لقمان( 

حقق بدان كه فقط نزد خدا است دانش ساعت قيامت و او است كه نازل م«
داند  داند آنچه در ارحام است، و كسي خود نمي كند باران مفيد را و مي مي

ميرد محققا  داند به كدام زمين مي كند و كسي خود نمي فردا چه كسب مي
 .»خدايتعالي دانا و آگاه به ظواهر و بواطن امور است

كلماتي است كه اگر بخواهيم يكي از آنها را برداريم و كلمه در اين آيه 
شود و معني مقصود از بين  مشابه جاي آن بگذاريم از لطافت آن كاسته مي
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رود، در اين آيه خدا علم پنج چيز را اختصاص به خود داده و خواسته  مي
 128در خطبه  ز او ندارد، و عليبفهماند كه علم اين پنج چيز را احدي ج

علم اين پنج چيز اختصاص به خدا دارد و احدي حتي «: هج البالغه فرمودهن
 : حال شما در كلمات اين آيه دقت كنيد» دانند انبياء و اوصياء نمي

كه مبتداء است، و  علم الساعةرا كه خبر است مقدم داشته بر  عندهخدا  –اوالً 
تأخير مبتداء و خبر  داشت مفيد انحصار نبود، و اگر بجاي تقديم و اگر مؤخرّ مي

شد به اين پنج چيز و  يح نبود زيرا علم حق منحصر ميحآورد ص مي» إمنا«كلمه 
حال آنكه تمام مفاتيح علوم غيب و غير غيب نزد خدا است، خدا است كه 

داند يك شن كوچك ميان تپة بزرگ شن در طوفان نوح كجا بوده، و كجا  مي
بحال چندين مرتبه تغيير مكان داده، و  رفته و ذرات هر تپه شن از اول خلقت تا

ها و ساير مخلوقات را، پس  همچنين تمام ذرات آبها و بخارها و غبارها و خاك
نياورده بلكه به تقديم خبر » إمنا«علم خدا منحصر به اين پنج چيز نيست، و لذا 

 . اكتفا كرده تا حصر علم اين پنج چيز را براي خود بيان كند
را  »القیامة«و اگر كلمه الساعه را برداريم و كلمه  الساعة علم: فرموده –ثانياً 

رود، چرا براي اينكه  جاي آن بگذاريم معني مقصود و لطافت آن از بين مي
علم و ايمان به قيامت دارد و منحصر به خدا نيست، بلكه هر  صرسول خدا

قيامت را بندة مؤمن بايد علم و ايمان به قيامت داشته باشد، و اما ساعت وقوع 
  .الساعةداند جز خدا و لذا تعبير فرموده به كلمه  احدي نمي

 الساعةو آن را عطف كرده به جمله علم  و یرتل الغیث: فرموده –ثالثاً 
عطف جمله فعليه به اسميه كه همان حصري كه در معطوف عليه است در 

كرده و  شد، و كلمه غيث را انتخاب معطوف بيايد، و اگر نه اختصاص افاده نمي
من السماِء و يا كلمه  طلّ و يا وابِلو يا  مطَراگر غيث را برداريم و بجاي آن كلمه 
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و امثال اين كلمات كه همه به معني باران است بجاي غيث  ودقو يا  ماًءا
رود، زيرا  بگذاريم صحيح نيست، و معني مقصود و لطافت كالم از بين مي

اسطه مقدمات علمي بداند فردا مثال ممكن است هر مهندس هواشناسي به و
آيد و خبر دهد و خبر او صدق باشد، پس اين علم اختصاص به خدا  باران مي

است، و هيچ  الیضرندارد، اما خدا كلمه غيث را آورده كه بمعني باران مفيد 
تواند علم پيدا كند كه باران فردا مفيد است و يا مضر، پس علم  مهندس نمي

لم نزول مطر است، و لذا خدا اين كلمه را انتخاب كرده، اگر نزول غيث غير از ع
 . عوض شود با كلمه مشابه صحيح نيست

اين است كه خد  ما فی األرحام: و معني و یعلم ما فی األرحام: فرموده –رابعاً 
هويت تامه آنچه در رحمهاي زنان است از ابتداء تكوين تا انتهاي امر آن را كه 

شود و يا طالح،  رسد و يا شقاوت، صالح مي عادت ميشود و به س بشر مي
را برداريم  "ما"و اگر كلمه . داند شود و يا بهشتي، تمام مراحل را مي دوزخي مي

، شود معني عوض مي من فی األرحامبگذاريم و بگوئيم  »من«و بجاي آن كلمه 
ر، و يا دخت چنين مي شود كه؛ خدا مي داند آنكه در رحمها است پسر مي باشد

شناسي  شود كه كسي بگويد هر دكتر جنين اشكالي پيدا مي در اين صورت
تواند به واسطه مقدمات علمي و يا اشعه برق بفهمد كه در رحم فالن زن  مي

ما فی پسر است و يا دختر، و اين علم اختصاص به خدا ندارد، ولي حقّتعالي 
 . فرموده تا چنين اشكالي نشود األرحام

، ماذا یقع غداونفرموده  &وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَداً*: هفرمود –خامساً 
زيرا منظور اين بوده كه آنكه كسب فرداي خود را نداند، چگونه ساير امور را 

خبر است، و لذا كلمه تكسب  داند، پس به طريق اولي از كار ديگران بي مي
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از  مطلب ي بگذاريم لطافتآورده، و اگر آن را برداريم و بجاي آن فعل ديگر
 . رود بين مي

را انتخاب كرده و اگر بجاي  نفسو كلمه وما تَدرِي نَفْس : فرموده –سادساً 

بگذاريم صحيح نيست، زيرا هر فردي و يا بشري  انسانو يا  بشريا كلمه  أحدآن 
ممكن است به واسطه وحي و يا به واسطه خبردادن رسول از وحي بداند فردا 

 نفسداند، و كلمه  خود نمي كند، اما هيچ كس به خودي خود و از پيش چه مي
فهماند كه احدي  باشد، اين معني را مي كه در لغت عرب بمعني خودش مي

 . كند و اين علم اختصاص به خدا دارد فردا چه مي ددان خودش نمي
را آورده كه  نفسمه باز كل &وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت*: فرموده –سابعاً 

ميرد، اما ممكن  داند به كدام زمين مي مفيد اين است كه احدي بخودي خود نمي
شود، و اما اگر كلمه ديگري  است به توسطّ وحي الهي بداند و مقصود نقض نمي

 . شود جاي آن بگذاريم هدف الهي نقض مي
به بِأَي أَرضٍ فرمود  را مكرر كرده براي تأكيد، و اگر ميما تدرِي جمله  –ثامناً 

 . مفيد تأكيد نبودوما تدرِي عطف معمول بر معمول بدون تكرار 
كسب «فرمود  باشد و اگر بجاي آن مي جمله اسميه ميماذَا تكِْسب  –تاسعاً 

بطور مضاف و مضاف اليه لطافت جمله اسميه را نداشت، زيرا جمله » غده
 . رداسميه داللت بر استمرار و دوام دا

ما و البته اهل ادب نكات بيشتري ممكن است از آيه استفاده كنند مانند اينكه 
داللت بيشتري بر  "ما"نياورده كه نفي به كلمه  "الء"با  وال تدریفرموده تدرِي 

نفي دارد، و از آن جمله ما تدري فرموده و ما تعلم نفرموده زيرا درايت علم پيدا 
باشد و خدا خواسته بفرمايد به هيچ  ل و حيله ميكردن به وسيله نظر و استدال

 . تواند علم به مذكورات پيدا كند حيله و نظر و وسائل كسي نمي
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جهت نيست كه خدا در مقام معارضه و تحدي اعالم  بنابر آنچه ذكر شد بي
د يك سوره كوچكي مانند قرآن بياوريد، با اينكه تمام يتوان نموده كه اگر مي

او بودند، اين كار را نتوانستند و اگر آورده بودند در تاريخ  فصحاي عرب دشمن
شد، فصحا فهميدند كه جمالتي بهتر ازقرآن محال است، با اينكه به  ثبت مي

كردند، چنانكه خنساء كه زن فصيحي بود  كلمات مخلوقي مانند خود ايرادها مي
عرب  بدو شعر حسان بن ثابت هشت ايراد كرد در حالي كه حسان اول شاعر

 : بود، چون حسان گفت
 فنات الغـر یلمعـن بالضـحی   لنا اجل

 

 وأسیافنا یقطـرن مـن جنـدة دمـاً     
 

 ولــدنا بنــی العنقــاء و بنــی حمــرق
 

ـ فأکرم بنا خـاالً و أکـرم بنـا ابن      اًم
 

هاي ما  دهد، و از شمشير يست كه در روز نورمي ما را قدحهاي سفيد«: يعني
محرقند چه  العنقاء و طائفه بني طائفه بني چكد از بزرگواري، فرزندان ما خون مي

حسان اين دو شعر را در مقام مفاخره گفت، . »دائي و پسران بزرگواري داريم
سپس به خنسا گفت اين اشعار چگونه است؟ خنسا گفت در هشت مورد آن 

 : نقص است
گفتي الجفنات، و آن جمع قلّه و داللت بركمي دارد و اگر جفان  –اول 

 . كثره است بهتر بود گفتي جمع مي
گفتي  و آن سفيدي پيشاني و كم و منحصر است و اگر مي الغر گفتي –دوم 

 . بود البیض أحسن و أوسع
بود  بالعشی أبلغ و أحسنگفتي  و آن روز است و اگر مي بالضحیگفتي  –سوم 

 . شود و احتياج به روشني دارد زيرا شب بيشتر مهمان وارد مي
كه جمع كثره باشد،  سیوفناقله است و  و آن جمع واسیافنا گفتي –چهارم 
 .بهتر است



 پيشگفتار   
 

 

205 

 یجرینگفتي  و قطره داللت بر كمي دارد و اگر مي یقطرنگفتي  –پنجم 
 . تر بود مناسب

كه  یشرقنگفتي  و آن روشني آني است و اگر مي یلمعنگفتي  –ششم 
 . تر بود تري است بهتر و مناسب روشني با دوام

 . آوردي بهتر بود جمع مي دماءدي و اگر مفرد آور دماً –هفتم 

گفته بودي افتخار  ابوناو اين افتخار به اوالد است و اگر  ولدناگتفي  –هشتم 
 . به پدر بهتر بود

و اين ايرادها را كه خنسا گرفته تمام فصحا پذيرفته و تحسين كردند به 
جا  را بيگرفتند كه هر كس اهل زبان بود آن  خالف ايرادهائي كه به قرآن مي

 . دانست مي
سنجي دقيق بودند در مقابل  مالحظه فرمائيد كساني كه اين قدر در سخن

اي براي طمع رياست و  قرآن اقرار و اعتراف به فصاحت آن كردند، اما عده
پيشوائي و خودنمائي مانند مسيلمة كذاب، آمدند كلماتي براي مقابله با قرآن 

و اگر خواستند چيزي مانند قرآن بگويند، گفتند و خود را رسوا و مفتضح كردند 
مقداري از آن را از قرآن ضميمه كردند يعني سرقت كردند، و لذا فصحاي عرب 
به آنان خنديدند، مسيلمه با اينكه اهل يمامه و از عرب خالص و از فصحا بود 

اي آورد  باشد سوره در مقابل سوره كوثر كه سوره كوچك و داراي سه آيه مي
خالي و دروغ، خالي از فصاحت، و حماقت خود را ثابت كرد و تقليدي تو 

اول هر  »انا اعطیناک اجلماهر فصل لربک و جاهر ان مبغضک رجل کافر«: گفت
را كه داللت بر  جاهر و مجاهرسه جمله را از قرآن سرقت كرده و لفظ 

را جاي آن  و مبغضک کافررا برداشته  شانئکطلبي دارد آورده، و كلمه  رياست

ذاشته و از لطافت انداخته، زيرا جمله گ      خبري از آينده و
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اشاره به دشمن معيني است كه به واسطه الف و الم داللت  األبترمعجزه است، و 
رجل كافر مجهول و : ثانياً. خبر غيبي نيست: ، اوالًمبغضک رجل کافردارد ولي 

 . كيست رجل کافررده است، زيرا معلوم نكغير معلوم و خبر دادن از مجهول لغو 
در اين اواخر يك نفر مسيحي آمده به ياري مسيلمه و خواسته عيب كالم او 
را بپوشاند و كالم او را زينت دهد و تا معارضه با قرآن كند و كلمه جماهر را 

تر شده زيرا جواهر مال  برداشته و بجاي آن جواهر گذاشته و بدتر و مسخره
 نست، نبايد پيغمبر به آن افتخار كند و آيه نازل نمايد و افتخار أنبياءپرستا دنيا

اين مسيحي آمده . به جواهر نيست و خدا انبياء را به جواهر مدد نكرده است
و التعتمد كالم خنك و مهملي است، بجاي آن گفته  ان مبغضک رجل کافرديده 

زيرا هيچ . و خنك ترش كرده و به خيال خود خوب ترش كرده قول ساحر
رسولي بقول ساحر اعتماد نكرده كه خدا او را نهي كند مگر اينكه رسول دروغي 

 . تر شده ه آورده كه مهملمسيلمه باشد، آن هم ساحر را نكر مانند
گذرد، و دشمنان اسالم كه  و اكنون كه هزارو چهارصد سال از نزول قرآن مي

و خونريزي و تهمت نسبت  از هر گونه عداوت و تقلب و تزوير و اذيت و آزار
اند، و هر چه توانسته در محو اسالم  به اسالم و مسلمين خودداري نكرده

ند كه اند يك سوره كوچكي مانند سوره قرآن بياور اند اما نتوانسته كوشيده
 . ي آن با قرآن اعتراف كننددانشمندان دنيا به تساو

را از ساير سخنان از فصاحت قرآن همين بس كه هر عجمي بشنود امتياز آن 
اي از قرآن در هر كتابي باشد آن كتاب را زينت  كند و هر جمله عرب درك مي

 . درخشد دهد و مانند جواهري در ميان ريگها مي مي
ابن ابي العوجا كه يكي از علماي مادي بود با سه نفر ديگر از دانشمندان 

داستان  عرب كه هر سه داراي علم و كمال و فصاحت بودند همدست و هم
شدند و در مكه با هم متعهد شدند كه هر يك كتابي به قدر ربع قرآن بياورد تا 
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الحرام  چون سال ديگر شد در مسجد. مدت يك سال و در مقابل قرآن بگذارند

يا أَرض : اي جمع شدند، يكي از ايشان گفت رفقا من چون آيه در گوشه

رضه با قرآن ممكن نيست، و لذا دست را از قرآن شنيدم، دانستم كه معا ...ابلَعي

 فَلَما استيأَسواْ منه خلَصواْ نجِياً: ديگري گفت من چون به آيه. از معارضه برداشتم
از  رسيدم از معارضه نااميد شدم، در اين گفتگو بودند كه امام صادق ...

نِ اجتمعت اِإلنس قُل لَّئ: مقابل ايشان گذشت، و از سخنان ايشان مطلع شد و فرمود
هثْلونَ بِمأْتالَ ي آنـذَا الْقُرثْلِ هواْ بِمأْتلَى أَن يع الْجِنو...  

 جذابيت و نفوذ قرآن است : وجه سوم

كلمات بسياري از نويسندگان و گويندگان، جذاب و مؤثر است، ولي نه مانند 
ين همانا قرآن و جذابيت و سواد مشرك قرآن، علت و سبب اسالم آوردن تودة بي

شدند و دست از  تأثير آن بود، به طوري كه بصرف شنيدن قرآن تسليم مي
داشتند، بلكه دست از زن و فرزند و طائفه و امالك و عالئق ديگر  عداوت بر مي

شدند، و اين موضوع محقق و مسلم است براي  داشتند و پيرو قرآن مي خود برمي
عرب باشد، و لذا دشمنان اسالم در اين اواخر  كسي كه عارف به زبان و لغت

كوشيدند كه تدريس زبان عربي را از فرهنگ مستعمراتي خود حذف كنند و يا 
نشوند وبه آن نگروند، و  مردم به رموز و حقائق قرآن آشنا فورماليته نمايند تا

مراجع اسالمي نيز به استعمار كمك كرده و به واسطه فتواي به وجوب تقليد و 
تفاء آن در امور اسالمي مردم را از تعلم آيات الهي باز داشتند به طوري كه اك

و اما عرب كه لغت قرآن زبان . اطالّعند اكثر ملت از كتاب آسماني خود بي
 . مادري ايشانست ممكن نيست دست از قرآن بردارند

استهزاء  صبن مغيره از مشركين بزرگ مكه بود و به رسول خدا وليد
آيات قرآن را شنيد متزلزل شد، در مورد نزول سوره مدثر آمده كه  كرد، چون مي
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كرد، طائفه قريش  الحرام و قرآن تالوت مي نشست در مسجد مي صرسول خدا
اجتماع كردند نزد وليد و گفتند محمد كالمش چيست آيا شعر است يا حكايت 

 صايا خطبه؟ وليد گفت بگذاريد من كالم او را بشنوم، پس نزديك رسول خد
شعر نيست و چند آيه از : فرمود صرفت و گفت از شعرت بخوان، رسول خدا

قرائت كرد، بدن وليد لرزيد و مو بر تن او راست شد، و » حم سجده«سوره 
ابوجهل  برخاست و به خانه خود رفت و نزد قريش مراجعت نكرد، قريش نزد

و گفت ما را  او آمد ابوجهل نزد. ميل كرد صوليد به دين محمد: رفتند وگفتند
من كالمي از او شنيدم كه : گفت .سرشكسته كردي و ميل به دين محمد نمودي

لرزاند، ابوجهل گفت كالم او چيست شعر است يا خطابه؟  بدن را مي پوست
وليد گفت خطابه كالم متصلي است، ولي قرآن محمد چنين نيست و انواع شعر 

كر كنم و فردا جواب گويم، ام، كالم او شعر نيست، بگذاريد ف عرب را شنيده
كالمي از محمد شنيدم كه نه كالم  »إن هذا إال سحر یؤثر«: چون فردا شد گفت

بشر است و نه كالم جن، سخن او شيريني و حالوتي و فوائد و نتايجي دارد كه 
 . شكند مافوق ندارد، و سخنان ديگر را درهم مي

شود، بر آن  وب ميدن قرآن مجذينحال مشركين چون ديدند توده به ش بهر
شدند كه گوش خود و ديگران را ببندند تا قرآن به گوشها نخورد، مانند زمان ما 

گويند به مطالب  خواهند خرافات ديني خود را حفظ كنند به مردم مي آنان كه مي
و انگشت در گوش خود . فهميم قرآن گوش ندهيد چون ما و شما آن را نمي

قرآن و اسلوب نظم آن . نهادند ش خود ميبردند و گاهي پنبه در گو فرو مي
دهد، اسلوب  آهنگي دارد كه هر كس بشنود يكنوع وجد و شعفي به او رخ مي

 . قرآن موجب پيدايش آهنگي شد كه درعرب سابقه نداشت
در خبر است كه سه نفر از فصحاي مكه وليدبن مغيره و اخنس بن قيس و 

ان بود نيمه شبي هر يك منفرداً ابوجهل كه در بالغت سخن كمتر كسي مانند ايش



 پيشگفتار   
 

 

209 

آمدند براي شنيدن آيات قرآن، و به قرائت او در نماز  صپشت خانه پيغمبر
دادند، و از همديگر خبر نداشتند، چون از كمين بيرون آمدند به  گوش مي

يكدگر رسيدند، معلوم شد هريك پنهاني براي استماع قرآن آمده، بهم گفتند اگر 
شوند  ما مطلع شوند، مانند ما براي شنيدن قرآن جمع ميكسان ديگر بر اين كار 

و اين كار منجر به ايمان توده به محمد خواهد شد، پس با يكدگر تعهد كردند 
كه ديگر اين كار را تكرار نكنند، ولي چون شب ديگر شد هر كدام از ايشان 

گوش فرا داشت، و تا صبح نخوابيد از  صپنهاني آمد و به قرآن رسول خدا
ثرت اثر و جذابيت، چون صبح شد يكدگر را ديدند و تعهد نمودند كه اين كار ك

تكرار نشود، چون روز باال آمد وليد نزد اخنس رفت و گفت درباره سخنان 
گويند درباني  گوئي؟ گفت چه بگويم، فرزندان عبدالمطلب مي محمد چه مي

تصديق كرديم،  گويند سقايت كعبه از ما است، كعبه از ما است، پذيرفتيم مي
گويند نبوت و رسالت در  اكنون مي پذيرفتيم، گفتند حفظ كعبه نيز از ما است

شود  از اين سخن اخنس معلوم مي. خانه ما است، اين را ما تصديق نخواهيم كرد
تنها مانع ايشان از ايمان و قبول اسالم خودخواهي و تعصب قومي بوده و لذا به 

سوره فصلت آمده  26ش ندهيد و چنانچه در آيه گفتند به اين قرآن گو مردم مي
 : گفتند مي

           

د تا شما يگوش به اين قرآن فرا ندهيد و غوغا كنيد و صدا در صدا بينداز«
 .»غلبه كنيد

د تا بر آن غالب يرائت قرآن بيندازهاي خود را در ميان ق يعني صداها و آواز
هاي خود و براي آنان ساز و  بردند در خانه و حتي واردين مكه را مي. شويد

نمودند كه  كردند و سفارش مي موسيقي به توسط كنيزان خوش آواز فراهم مي
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 6و لذا آيه  .گوش بقرائت محمد ندهيد، و به دعوت پر زحمت او اعتنا نكنيد
 : سوره لقمان

                    

خوان خوش آواز  عده مداح و روضه نازل شد، عيناً مانند زمان ما كه يك
اما مردم به . كنند مردم را از مطالب قرآن بازداشته و مطالب ضد قرآني تزريق مي

داد، و  ود كه دل آنان را تكان ميقرآن ب. واسطه شنيدن قرآن اسالم را پذيرفتند
ديده نشده و نخواهد شد كه ملتي داراي عصبيت و حميت آري . لرزانيد مي

بسيار باشد و آنان را دعوت كنند به اينكه از زندگي و فاميل و عقائد و عالئق و 
عادات و افكار خود دست برداريد، و با كمال خلوص و رغبت تسليم حق 

ور، بلكه به شوق و عالقه، ممكن نيست چنين دعوتي شويد نه به اكراه و ز
استقبال شود، ولي قرآن و نفوذ كلمات آن اين كار را كرد، و حتي كار بجائي 
رسيد كه زير و زبر شدند، يعني انقالب فكري و ديني و علمي و اخالقي و 
عملي يكجا با هم صورت گرفت، تا اينكه هر يك از عرب كه متهم به فساد 

. بد حاملي براي قرآنم و اين را در ذم خود مي گفت گفت من د مياخالق بو
ترين جنگهاي اسالمي بود،  سخت مثال در جنگ يمامه با مسيلمه كذاب كه از

خواهيد بگويم براي  پرچم به دست سالم مولي حذيفه بود به لشكريان گفت مي
مانند اند براي اينكه من حامل قرآنم و  چه اين پرچم را به دست من سپرده

صاحب قرآن ايستادگي دارم، سپس گفت بد حاملي براي قرآنم اگر تا آخر 
هنگام بر مسلمين بانگ زد و همه را مضطرب كرد و استقامت نكنم، در اين 

گفت اي اهل قرآن زينت دهيد قرآن را به عمل، سپس حمله افكند و دشمن را 
  .مغلوب ساخت
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را كه از مدينه آمدند مكه و  اگر كسي قصه اسعد بن زراره و ذكوان بن قيس
قرآن، و سپس به بركت قرائت قرآن اسالم را در  شنيدن مسلمان شدند به بركت

مدينه منتشر ساختند، بخواند، تعجب خواهد كرد، و همين آيات قرآن بود كه در 
حبشه باعث ميل نجاشي به اسالم شد، و به واسطه آيات قرآن تمام مجلس 

اشك چشمان اهل مجلس را  لوله بپا كرد ووو غلغله و سلطان به گريه افتادند، 
ها را منقلب و پوست بدن را  قرآن دل. جاري ساخت و اسالم در حبشه نفوذ كرد

لرزاند و شيريني و جذابيت قرآن، موجب رغبت مسلمين شد و آن را با كمال  مي
 . شوق حفظ و نشر دادند

 معجزات علمي قرآن : وجه چهارم

به آن اشاره خواهيم كرد، هر قدر مجهوالت بشر كشف  ما در ترجمه مربوط
شود، علوم جهاني  شود و اكتشافي رخ دهد حقائق علمي قرآن بيشتر نمايان مي

يگانه وسيله و كمك به كشف حقائق قرآن و معجزات آنست، هر قدر راه فكر 
باز شود و حقائق زير طبقات زمين و يا باالي آسمان جستجو شود، پس از 

شود و  برند كه در قرآن و مطالب صحيح آن خلل وارد نمي پي ميكشف آن، 
سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم *: قدر آن شناخته گردد، چنانكه در قرآن فرموده

قالْح هأَن ملَه نيبتى يتگويا منظور از كشف علوم طبيعي ظهور حقائق قرآنست&ح ، .
هات اعجاز قرآني كه در دوره كنوني پرده از روي آن برداشته آنست يكي از ج

كه قرآن مشتمل است بر بسياري از حقائق فنّي و طبيعي و فيزيولوژي كه به 
هاي   آخرين اكتشافات علمي منطبق است، در آن دوره كه اسباب وآالت و ابزار

مين و آسمان و ز   دقيق علمي و اكتشافي وجود نداشت قرآن خبر داده از اسرار
عجائب خلقت، و نيز امر به تفكر و نظر در آنها نموده، مانند حقائق بيان شده 

زمين و ساير كواكب و همچنين از آثار و خواص  و هيئت و نجوم و حركت ماه
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و فسيل  نينجسير  ماده داشتن موجودات و تكامل و و حيوانات و نباتات و نر
قُلِ انظُرواْ ماذَا في : و فرموده. اينها غير ازوموجودات و كيفيت خلقت جهان، 

أَولَم ينظُرواْ في ملَكُوت السماوات واَألرضِ وما خلَق اللّه «: و يا السماوات واَألرضِ
قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ و از اين قبيل آيات ديگر، مانند آيه  »من شيٍء

 . كه امر نموده به تفكر در مخلوقات و عجائب آنها. خلْقالْ

 

 تاريخ و اخبار غيبي قرآن : وجه پنجم و ششم

يكي از وجوه اعجاز قرآن اخبار تاريخي آنست كه طبق واقع بدون خلط 
خرافات بيان كرده، و در مقايسه اخبار آن با كتب عهدين صدق آن معلوم 

پند و عبرت وموعظه و تعليم و تعلم بوده شود، قرآن در ذكر تاريخ هدفش  مي
بيند كه قرآن  و انجيل مراجعه كند مي توراتبه خالف كتب ديگر، اگر كسي به 

اي بدون ذكر هدف  توان با آنها قياس كرد، زيرا در آنها مطالب افسانه را نمي
 . بسيار است چنانچه در جاي خود بيان خواهد شد

راوان آنست و آنچه خبر داده راست و وجه ديگر اعجاز قرآن اخبار غيبي ف
گوئيهاي آن كه به صحت مقرون شده كشف از  درست آمده، اين اخبار و پيش

يك قسم آن در عصر : كند، و اين اخبار بر دو قسم است صدق آورندة آن مي
واقع شده و قسم ديگر پس از وفات او، كه در ترجمه آيات  صخود پيغمبر

از اخبار غيبيه قرآن را ما در كتاب ديگر ذكر و قسمتي . مربوطه خواهد آمد
 . ايم نموده

 اشكال و جواب آن 

اي از جوكيان هند كه همه از كفار و اهل باطلند و هم  اگر كسي بگويد عده
دهند، پس خبر دادن از  اي از مرشدان صوفيه كه اهل بدعتند خبر از غيب مي عده
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را از معجزات قرآن نبايد شود و آن  غيب دليل بر حقانيت و صدق نبوت نمي
غيب ماضي و غيب حال و : جواب آنست كه غيب بر سه قسم است. شمرد

وحال را ممكن است كسي بوسايلي بداند، مثال غيب  غيب ماضي. غيب استقبال
را از تاريخ، و غيب حال را از وحي شياطين چنانكه قرآن خبر داده در  ماضي

 : 121سوره انعام آيه 

                 

 : فرموده 222و  221و در سوره شعراء آيه 

       *       

كه شياطين براي اغفال و گول زدن مردم، دكّان بعضي از ژوكيان و مرشدان 
و اما غيب . كنند تا مردم به آنان رو آورند سطه چنين اخبار گرم ميرا به وا

و اما كسوف و . داند و نه مرشد، و نه استاد ايشان شيطان استقبال را نه ژوكي مي
توان  خسوف و ساير اخبار جوي را به واسطه علل و معلول و وسائل علمي مي

ست و اين را نبايد غيب دانيم پس از زمستان بهار ا حساب كرد و خبر داد، ما مي
 . گفت

 وجه هفتم و هشتم اعجاز قرآن

يكي از وجوهي كه از اعجاز قرآنست خواص آيات و سور آنست كه خود 
، چه آثار و بركاتي دارد نوشتن و خواندن و تدبر در شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني: فرموده

نست از امراض، چه آن، موجب شفاي قلوبست از جهل و خرافات، و شفاي ابدا
دردها و خياالت نفساني و وساوس شيطاني به بركت آن دفع شده، قساوت دل 

خود نگارنده پس از فراغ از . و غفلت باطل به تدبر در آن زدوده گردد
تحصيالت و رسيدن به درجه اجتهاد تا پس از مدتي از آن، غرق در خرافات و 

 . نجات يافتمتعصبات مذهبي بودم و به بركت تدبر در قرآن 
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وجه ديگر ازاعجاز قرآن و قوانين عدالت و احكام صحيحه آن در تساوي و 
زراعت و قصاص و عبادات و معامالت و نكاح و جهاد و وسياست و تجارت 

ديات و آنچه مورد نياز بندگان و صالح ايشان بوده طور كلي بيان شده كه بهتر 
ر يكي از مسائل آن خدشه كنند، و دشمنان قرآن نتوانستند د. از آن تصور ندارد

ي شنيدند، حتي بزرگان و مسيحي و فو اگر خدشه و اعتراض كردند جواب كا
عجب اينكه تمام اين قوانين در يك شب و . اند مادي به اين مطلب اعترف كرده

سال نازل شده به يك مرد امي درس نخوانده، در صورتي كه عقال و  23يا 
كنند، و پس  دل افكار و اجتماع آراء قوانين جعل ميبزرگان ملل صدها سال با تبا

كنند، ولي  از مدتي نقص آن را مشاهده كرده تبديل، و يا تبصره به آن ملحق مي
در قرآن قوانيني آمده كه تا هزاران سال براي تمام مجامع بشري و ملل مختلفه 

حرامه حالل حممد إلی یوم القیامة و ": فرموده صكافي است، چنانكه رسول خدا
ت كافي است، هتوان گفت براي اعجاز قرآن همين ج مي ،"إلی یوم القیامة

متأسفانه دول استعماري و دشمنان داخلي وخارجي وحتي بسياري از مجتهدان 
اند تا قوانين قرآن را تبديل و يا از رسميت انداخته و قوانين  ديني كوشيده

اند، وهمين سبب  هديگري كه از دماغهاي بشري خارج شده رسميت داد
بند و باري ملت اسالم شده، پس نه تنها مسلمين بلكه تمام اهل  بيچارگي و بي

اي ندارند جز آنكه  جهان اگر بخواهند به راحتي و رفاه عمومي نائلي شوند چاره
 . قوانين قرآن را اجراء نمايند

 وجه نهم و دهم از اعجاز قرآن

ف در آنست چنانكه خدا در يكي از وجوه اعجاز قرآن عدم وجود اختال
 : فرموده 82سوره نساء آيه 
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كنند و اگر از نزد غيرخدا بود محققّا اختالف بسياري  آيا تدبر در قرآن نمي«
 .» يافتند در آن مي

 : باشند عدم اختالف از دو جهت مي
از جهت فصاحت و بالغت و محكمي و داشتن مطالب قطعي نه شكي و  -1

به آخرش باشد و از اول تا  نه ظنّي، كه آيات قرآن در اين جهت يكنواخت مي
ولي در كتب ديگر چنين نيست، گاهي جمالت  در حد اعالي زيبائي است،

و غير زيبا، گاهي قطعي، گاهي ظنّي، زيرا فصيح زيبا دارد و گاهي غير فصيح 
باشند، اما خدايتعالي چون در ذات و  صاحبان آنها متغير االحوال والصفات مي

 . صفات تغييري ندارد در كالم او نيز تغييري ندارد
يكي ديگر از جهات عدم اختالف اين است كه ضد و نقيض و تنافي و  -2

بشري كه در هر كدام آنها مطالب شود، بخالف كتب  تباين در قرآن يافت نمي
 . باشد مختلفه ضد يكدگر مي

و اما وجه دهم از اعجاز قرآن استفاده عموم و خصوصي از آن است، 
ك طبقه و يا طبقاتي معين مفيد بوده نه براي يهركتابي در عالم نوشته شده براي 

هر ن بتواند از آ عموم، ولي قرآن براي عموم طبقات مفيد است، و هر كس مي
 ني سينا براي دكتران فقط مفيد است، و كتاب قوانيبرد، مثال كتاب قانون ابوعل

محقق قمي فقط براي اصوليين مفيد است، اما قرآن چنين نيست، منتهي 
برند، در حاليكه عوام نيز از آن بهره  دانشمندان بيش از عوام از آن بهره مي

ز تواريخ آن، فقهاء از فقه آن، برند، اهل قانون از قوانين آن، اهل تاريخ ا مي
سوادان از نصايح آن، و  طالبين توحيد از توحيد آن، بازاريان از معامالت آن، بي
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باشد چه دانشمندان اسالم و چه  اين سخن مورد تصديق همگان مي ...و و و،
بيگانگان، اگر كسي اقرار دانشمندان بيگانه را بخواهد به كتب ديگر ما مراجعه 

 . كند
 را وعـده داد الطـاف حـقّ    مصطفي

 

ــرد ايــن ورق    گــر بميــري تــو نمي
 

ــاب و معجــزت را حــافظم   مــن كت
 

 بيش و كم كن را ز قـرآن رافضـم   
 

ــم   ــالم رافع ــدر دو ع ــو را ان ــن ت  م
 

 طاغيــــان را از كتابــــت دافعــــم 
 

 كس نتانـد بـيش و كـم كـردن درو    
 

 بهتــر از مــن حــافظي ديگــر مجــو 
 

ــي   ــزون م ــت را روز اف ــنم رونق  ك
 

 زنـم  تـو بـر سـيم و زرهـا مـي     نام  
 

 در محبت حـب مـن شـد مهـر تـو      
 ج

 در غضب هم قهر من شد قهر تـو  
 

ــي ــه م ــزور  حفي ــت را ب ــد نام  گوين
 

ــور      ــد ظه ــدر اذان آي ــو ان ــام ت  ن
 

 از اذانـــت پـــر كـــنم آفـــاق را   
 

ــاق را    ــم ع ــردانم دو چش ــور گ  ك
 

ــاه   ــد و ج ــهرها گيرن ــت ش  چاكران
 

 ديــن تــو گيــرد ز مــاهي تــا بمــاه  
 جج

 تو را همچون عصـا  قرآن مر هست
 

ــا   ــون اژده ــد چ ــا را در كش  كفره
 

ــه  ــر خــاكي خفت ــر در زي ــو اگ  اي ت
 

 اي چون عصايش دان تو آنچه گفته 
 

ــين    ــين و از مه ــالم از كه ــل ع  اه
 

ــلين    ــي مرس ــه حتّ ــغ جمل  از نواب
 

 گــر بهــم آينــد و هــم كــاري كننــد
 

ــد   ــاري كنن ــدگر ي ــي هم ــر كالم  ب
 

 چون كالم حق سـخن نـي قادرنـد   
 

ــد   ــد و هرگــز ناورن ــه بتوانن  مــي ن
 

 هست قرآن سهل و آسـان اي پسـر  
 

ــرد بشــر   ــت بهــر ف ــا شــود حج  ت
 

 بخــوان انــدر قمــر» يســرنا«رو تــو 
 

ــر    ــاتش نظ ــدر آي ــا ان ــوب بنم  خ
 

در خاتمه مقدمات تابشي از قرآن بايد تذكّر دهم كه به توفيق الهي شروع 
ست با ذكر نكات و خواهيم نمود به خود تابشي از قرآن كه ترجمه آيات
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و ديگر اينكه ما روزي كه قدم به ميدان مبارزه با . توضيحاتي در ذيل ترجمه
آمد و بدآمد  شرك و خرافات نهاديم جز رضاي خدا نظري نداشتيم، و به خوش

كسان و يا بدگوئي و تهمت فراوان آنان اعتنا نكرديم، زيرا اين مبارزه تكليف 
هم نادان و متعصب و خرافي و مقلد بودند  ديني ما بود، ولي اگر جامعه امت

جويان و  اي از دانش ممكن بود مأيوس شويم، اما احساسات پاك عده
شناسان چون گويندگان اشعار ذيل ما را به نتيجه و فائده عمل و كارمان  حق

اميدوار نمود كه باز هم در جامعه طرفدار حق زياداست، لذا به درج نامه دو نفر 
 : اند براي نمونه اقدام گرديد اي بسياري كه بما نوشتهه از ميان نامه

م آقاي سيد محمد شافي قرشي دامت نامه دانشمند محترم سيد االعال –اول 
 : بركاته از نمين اردبيل، و هو هذا

 
 محضر شريف حضرت آيت اهللا العظمي برقعي دامت بركاته 

 اهللا و برکاته  ةالسالم علیکم و رمح
را مالحظه و مطالعه نمودم، ) القرآن و تابشي از قرآن احكام(كتاب مستطاب 

انصاف و وجدانم به من اجازه نداد كه در مقابل آن همه تالش و كوشش و 
خدمات شايسته آنجناب نسبت به اسالم و اسالميان خاموش بمانم، ضمن 
عرض تشكر و قدرداني و دعوات خيريه، قطعه شعري را كه همين امروز در 

 : دارم ام بحضور مبارك تقديم مي ودهحق جنابعالي سر
ــان  ــة الرمح ــا حج ــک ی ــوبی ل  ط

 

ــرآن  ــی الق ــق إل  یــا داعــی اخلل
 

 یـــا مرشـــد األمـــة للســـعادة
 

ــان  ــی اجلن  یــا هــادی النــاس إل
 

ــدور   ــن الص ــل م ــالع اجله ــا ق  ی
 

 یــا جــامع احلکــم مــن الفرقــان 
 

ــر اإل   ــین معش ــورت ع ــالمن  س
 

ــزان  ــن املی ــم أحس ــت حک  بین
 

ــالل  أحرقت أصـل الشـرک واخلسـران     ةدمـــرت کـــل بدعـــة ضـ
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ــال    ــر اجله ــر معش ــرت ظه  کس
ــاد    ــه عن ــن ب ــل م ــت ک  جادل
ــرک  ــراق شـ ــت ان االفتـ  أعلنـ
ــوان   ــهم إخـ ــلمون کلـ  و املسـ
 أیـــدک اهللا هلـــذا الـــدعوة  
 یحشـــرک اهللا مـــع النبـــی  

 

ــدکان    ــر ال ــاب أکث ــت ب  أغلق
ــان   ــن االنس ــق م ــل احل  الیقب
ــان  ــاحب اإلیم ــن لص  الیحس
ــیطان  ــن الش ــان م ــقاقهم ک  ش

ــا ا  ــک عن ــانیجزی  هللا باإلحس
 و آلــــه حبرمــــة القــــرآن

 

 
 
 
 
 

 : نامه جناب آقاي سيد احمد خدام آموزگار آموزش و پرورش قوچان –دوم 
بنام خدا، تقديم به مجاهد راه حق حضرت آيت اهللا العظمي آقاي آقا سيد 

 . ابوالفضل ابن الرضا عالمه برقعي دامت بركاته
 بنام خدا 

ــديم ارادت  ــدار تق ــالم بي ــو اي ع ــه ت  ب
اني خوشـگو    أحسن به تو اي عـالم ربـ 
 روشن نظران در پي گفتار تـو هـر سـو   

 پرور و حق را به عيان گـو  تو نيز سخن
 هر خدعه و هر فلسفه شد مأمن درويش
 هر يك بجهالت شده مغروق كم و بـيش 
 فريــاد بــرآور بســر صــوفي و درويــش
 آن گلشن قدسي تو گلزار جنـان اسـت  

ـان اسـت     آن مكتب ديني  تـو چـون داروي ج
 گـزان اسـت   خلق از تو و از علم تـو انگشـت  

 اي عالم حق گلشـن ديـن روبـه خـزان شـد     
ــرهن رنگــرزان شــد   رخســار گــالن پي
 اهللا علي گشت وبشر قطب جهـان شـد  

ت بـه تـو اي قائـد غمخـوار       تقديم تحيـ 
 سان سخنت معركه كردست بهر كـو  كاين

 با غالي و مشـرك ز سـر جنـگ كنـد رو    
 سنج بـود نيـك خريـدار    بر گو كه سخن

 شده بائي بيكـي كـيش   لس وعا ميهر مف
ــديش  ــك بين ــق خــدا ني ــت خل ــر عاقب  ب
 باشد كه يكي را كني از خواب تـو بيـدار  
 وان تابش قرآن تو پـر ارج جهـان اسـت   
 آيـات خــدا در ســخنان تــو عيــان اســت 
 بيدار شـود از سـخن و پنـد تـو هشـيار     
 آيات خزان بر سـر هـر شـاخ وزان شـد    
 وارد بخرافــات همــه پيــر و جــوان شــد

ــر بر ــل  بنگ ــار دغ ــا ك ــيده بكج ــار س  ك
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ـند شـده مغصـوب     فيلسوف بود مرجع و مس
ــوب    ــر مرغ ــود منب ــات ب ــر بخراف  ناش

 شـده مطلـوب   جزنوحه و فرياد فغان ني
ــات ــت افســوس خراف  شــده درج رواي

 اندر عـوض عقـل بـود عشـق كفايـت     
 هر كفر بود دين و غلـو گشـته واليـت   
 ديدي كه چسان بيخردان توطئه كردنـد 
 گفتار تو را بهـر كسـان مغلطـه كردنـد    
ــد   ــده كردن ــة بيه ــو همهم ــت ت  در غيب
 گويند چـرا حـق شـده ظـاهر ز بيانـت     
 خــائن نــه تــوئي ســرور مــائي بــديانت

 تبگــذار كــه دشــمن بزنــد زخــم زبانــ
ــرا   ــال ددانـ ــنو قـ ــرا، مشـ ــه زهـ  ذريـ
ــداري آن پيرمغــانرا    ــرچين تــو دكان  ب
 اي مرد مجاهـد برهـان خلـق جهـان را    
 افسوس كه دونان دل و قلبت بشكستند
 اين خلق همان كـآب بجـد تـو ببسـتند    
 ديدي كه چسان عهد خدا را بشكسـتند 
 چون شمع، تو اي برقعي از خـويش بسـوزي  
 بــا منطــق حــق فــام تــو افــواه بــدوزي

ــاز ــروزي  ب ــه ب ــا ك  آ و ســرافراز نمــا ت
 مـــن مســـتمع در بيانـــات تـــو بـــودم
 مهر تو بشـد گـنج دل و، نـور وجـودم    

ــدامم« ــاه ودودم  » خّ ــدة درگ ــن بن  و م

 قرآن شده مهجور و عقائد همـه معيـوب  
 از بهر رضاي دگزان حق شـده مغضـوب  
ــار   جهــال بســي ذاكــر و واعــظ پــي دين
 روحـــاني جهـــال بـــود ســـد هـــدايت
 شــاعر شــده هــادي بــره كفــر و غوايــت
 افسوس كه بيگانه ز ديـن، آمـده دينـدار   
 صد حيلـه و تزويـر پـس مقنعـه كردنـد     

 همــه كردنــد هنگــام اداي ســخنت هم 
 باشد كه بتابـدخور حـق بعـد شـب تـار     

ــي شــده  ــد همــه ن ــت مانن  اي اهــل خيان
ــت   ــاك روان ــود پ ــي و ب ــو ســمبل دين  ت
ــو أجــر جهــادت بســتان از حــق دادار   ت
 حق گو كه بود حق همه جا يار، كسـانرا 
ــاش، بكــن كــاريالن را   حــافظ شــكني ب
 از زندقــــة فلســــفه و غــــالي مكــــار
 صد تهمت ناحق بوجـود تـو بـه بسـتند    

ــا ــتند   ب ــد ببس ــي عه ــرت و اوالد عل  عت
ــددكار   ــد م ــو گردن ــع بت  ديگــر چــه توق
 بــا پرتــو خــود راه ديانــت بفــروزي    
ــوذي    ــريمن م ــه اه ــراري هم ــد ف  گردن
 خــادم بتــوگرديم و تــو مخــدوم باخيــار 
 گفتار خوشـت را، ز دل و جـان بشـنودم   
 چون ديگـر يـاران تـو شـعري بسـرودم     
 باشد كه قبول افتـد و گـردي تـو بمايـار    
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شود به ترجمه ساده و روان قرآن مجيد با ذكر نكات آيات و  وع ميفعالً شر
 هاي مذهبي، و  توضيح بيانات و كلمات الهي، بدون آوردن خرافات و عقائد فرقه

 . الهي ةبحول و قوخالي از تعصبات مسلكي و موهومات بشري، 
 

 اللهم وفقنا إلمتامه و نشره 
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و داراي هفت آيه  سوره مكي،سورة حمد و يا فاتحه الكتاب، اين 
 .باشد مي

 

*

 
 )1(بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه

در اصل باسم بوده، باء حرف جر،  اسم مجرور است، و اين » بسم«: نكات
جار و مجرور بايد بفعلي تعلق گيرد، و خدايتعالي فعل آنرا ذكر نكرده براي 

داند در نيت گيرد، مثال شروع به قرآن، و يا كار  اينكه بنده هر فعلي را مناسب مي
» ابتدء«جويم  يا  يعني بنام خدا بركت مي» اتبرك«ديگر، مناسب اين است كه 

 .كنم، را در نيت گيرد يعني مسافرت مي» اسافر«كنم، و در مسافرت  عني ابتدا ميي
ا هر را تكرار كرده زير» ...بسم اهللا«تعالي در ابتداء هر سوره جملة  و حق

اي كنفرانسي جدا و مطلبي مستقل و قواعد و بوستاني است جداگانه، و  سوره
باضافه در ابتداء هر سوره اين جمله را بعنوان تيتر آورده كه بندگان بدانند منشأ 
نزول تمام سور و آيات صفت رحمانيت و رحمت او است و آيات را براي 

 .لطف نازل نموده

      * 

مدح و ثناي، مخصوص براي خدائي است كه پروردگار و مربي : ترجمه
 )2.(جهانيانست

 سورة الفاحتة
 مکّیة و آیاا سبع
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مدح و ستياش و تمجيد پروردگار است، خواننده  بمعني» حمد«: نكات
تواند اين آيه را به نيت مدح و ثناء پروردگار بخواند و اگرچه در نماز باشد،  مي

است، و اين جمله را خدايتعالي » هللا«مبتداء وخبر آن » الحمد«و ديگر اينكه 
آورد  كند و اگر فعليه مي جملة اسميه آورده كه داللت بر دوام و استمرار مي

تر است، و ديگر اينكه  داللت بر يك زمان داشت، پس جملة اسميه فصيح
راق و يا جنس دارد يعني هر بر استغرا با الف و الم آورده كه داللت » الحمد«

ه و الئق پروردگار است، و اگر الف و الم عهد باشد مدح و ستايشي زيبند
ح الئق مخلوق دفهماند كه حمد مخصوص براي خدا است كه آن حمد و م مي

انتخاب شده كه به » اهللا«و ديگر اينكه در اين جمله از ميان اسماء الهي . نيست
معني خداي كامل الذاتي است كه مستجمع جميع صفات كماليه است، وكلمة 

داللت بر تعليل دارد كه چرا  نين ذاتي وضع شده، و ذكر اين استبراي چ» اهللا«
 لوقاتراحمد كرد زيرا او مستجمع جميع كماالت و مستغني از تمام مخ بايد او

باشد و علت ديگر حمد اينكه او منعم ومربي جهان و هر  و سزاوار حمد مي
 .دنعمت از او است، و براي شكر چنين منعم بايد او را حمد نمو

   * 
 )3.(خدائيكه رحمن و رحيم است: ترجمه

تكرار صفات رحمن و رحيم در اينجا ممكن است براي اين باشدكه : نكات
راي اهميت است، و رحمن چون اين دو صفت سبب نزول آيات الهي بوده دا

عالي و معني آن عام، ولي رحيم صفتي است غيرخاص و ت قصفت خاص ح
 .بر مخلوق امكان دارد اطالق آن

    * 
 )4).(روزكيفر نيك و بد(مالك و صاحب اختيار روز جزا : ترجمه



 –مكي  – هالفاتح) 1(سورة  جزء اول     
 

 

225 

در اين چهار آيه اسماء و صفات خدا ذكر شده براي اثبات توحيد و : نكات
معاد و اينكه او قار است بر تشكيل روز كيفر، پس از اين آيات، ذكر شده وظيفة 

و لذا در . تش و مددخواستن آنان براي هدايت و سرنوشتشانبندگان و پرس
 : حديث آمده كه خدا فرموده

 "قسمت سورة فاحتة الکتاب بینی و بین عبدی"
ام تقسيم كردم نصف آن راجع به صفات  سورة فاتحه الكتاب را بين خودم و بنده«

 .»إلهي، ونصف آن در وظيفة بندگان است

        * 
 )5.(جوئيم كنيم و فقط از تو ياري مي فقط تو را بندگي مي: ترجمه
باشد، و » نعبد«ضمير مفعول است براي فعل بعد از اوكه » إياك«: نكات

ول هر دو باشد، ومفع» نستعين«باز مفعول است براي فعل پس از او كه » إياك«
مددخواستن بايد فقط از ي افادة حصر، يعني بندگي و جا مقدم شده بر فعل، برا

  متكلم» نستعين«و » نعبد«و ديگر اينكه . غيرخدا خدا و براي خدا باشد نه از
الغير است، زيرا نمازگزار نبايدتنها خودش را بنده و محتاج بداند، بلكه تمام  مع

بندگان را محتاج بياري خدا بداند و براي همه مدد و هدايت بخواهد، و لذا در 
يعني دين و عبادت اجتماعي است نه  "اهدني"ذكر شده نه  »اهدنا«آية بعد 
 .انفرادي

       * 

 )6.(ما را به راه راست مخصوص هدايت كن: ترجمه
نمازگزار بااينكه هدايت يافته است باز بايدخود را همواره محتاج به : نكات

خود را محتاج به  صل خداهدايت بداند و از خدا هدايت بجويد، حتي رسو
كرد، زيرا بنده احتياج به مدد و  دانست و اين درخواست را مي هدايت إلهي مي
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الغير است، يعني بايد به  متكلم مع "نا"هدايت إلهي دارد چه ابتداءا و چه بقاءا، و 
 .فكر اجتماع بود، و براي همه هدايت را درخواست كرد

                    * 
نه آنانكه موردخشم تو ) مانند انبياء(راه آنانكه بايشان نعمت دادي : ترجمه

 )7.(شدند و نه گمراهان
هر كسي است كه مورد خشم » ضالين«و » مغضوب عليهم«مقصود از : نكات

و چه فساق و چه ستمگران، چه خدا و يا گمراه باشد، چه كفار و چه مشركين 
خبر است،  كافر و چه مسلمي كه بنام اسالم قناعت كرده، و در واقع از اسالم بي

زيرا نمازگزار طبق اين درخواست بايد لساناً و عمالً و فكراً راه انبياء را انتخاب 
كند نه راه ديگران را، و ديگر اينكه در اين سوره اوصاف إلهي و وظائف بندگي 

ر خالصه و فشرده و مختصر بيان شده و ساير سور قرآن شرح و تفصيل به طو
پس ميتوان گفت تمام قرآن به طور اجمال و فشرده در اين . همين اجمال است

الكتاب گويند زيرا كتاب خدا به آن افتتاح  و اين سوره را فاتحه. باشد سوره مي
ارد و در هر نماز دو المثاني نيز گويند براي آنكه هفت آيه د شده، و آنرا سبع

شود، و خواندن سورة ديگر كفايت از  همرتبه در دو ركعت اول نماز بايد خواند
تذكر مطالب آن  برايكند، و اين سوره سورة با بركتي است، و قرائت آن  آن نمي

و رفع بيماريها و گمراهيها مناسب است، و تمرين آن در هر نماز براي جاگرفتن 
 .مطالب آن در قلوبست
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 باشد آيه مي 286سورة بقره مدني و داراي 
 

. *

 
 )1.(الف الم ميم. الذات رحمن رحيم بنام خداي كامل: ترجمه

و الم وميم را بعضي از مفسرين براي رمز و اشاره  حروف الف: نكات
راجع به آن مطالبي ذكر  20و  19اند و ما در مقدمة اين كتاب در فصل  گرفته

 .شود كرديم مراجعه

              * 
اين است كتابي كه در آن شكي نباشد و راهنماي پرهيزكاران : ترجمه

 )2.(است
وضع  "ذلک"اسم اشاره و اشاره به قرآن است، اگركسي بگويد  »ذلک«: نكات

آمده؟ گوئيم  ذلکة شده براي اشاره ببعيد، و اينجا كه قرآن نزديكست چرا كلم
شود به چيز بزرگي كه گويا چنان عظمت دارد كه براي  اشاره مي ذلکگاهي 

و ديگر . ناظر نظر به آن مشكل است، مانند چيز دوري كه نظر به آن مشكل باشد
باشد، و ريب نكرة  بمعني شك ويا ظن نزديك به گمان وشك مي» ريب«كلمة 

گونه شك وگماني در مطالب قرآن در سياق نفي ومفيد عموم است، يعني هيچ
نيست، و مطالب آن علمي و طبق دانش و بينش است پس اگر كسي شك در 

نكتة ديگر اگر كسي . انصاف است مطالب قرآن داشته يا دقيقا نظر نكرده، و يا بي

 بقرة ال سورة
 مدنية و آیاا ست ومثانون ومائتان
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بگويد قرآن بايد براي تمام مردم هدايت باشد نه فقط براي متقين، پس چرا 
به معني  "متقین"اب اين است كه در اينجا ؟ جو"هدی للمتقین"فرموده 

پروا  بند و بار و بي اصطالحي آن نيست، بلكه به معني لغوي يعني هر كس بي
باشد، و پرهيز از ضرر نكند، و درصدد دفع زيان خود نباشد به كالم خدا گوش 

شود، و هر كس پرهيز كند از ضرر احتمالي، او گوش  دهد و هدايت نمي نمي
ا پس كتاب خد. گردد، و آن كس لغتا پرهيزكار است ايت ميدهد، و هد مي

معرضين آنانكه كتاب خدا را قابل فهم  هدايت است براي طالبين هدايت نه
 .كنند اعتنائي مي ندانسته و به آن بي

                    * 
رهيزكاران كسانيند كه به غيب ايمان بياورند و نماز را برپا دارند و از پ: ترجمه

 )3.(ايم انفاق كنند آنچه روزيشان كرده
شود كه  مقابل مشهود و محسوس است، و به چيزي گفته مي "غیب": نكات

و چه در دنيا  ،حديتشهود نباشد مانند ذات أمشاهده و حس نگردد، چه دائماً م
و أما آنچه گاهي امكان . فرشتگان و جن و حوادث قيامت مشاهده نگردد مانند

توان مصداق غيب شمرد، و لذا آنانكه بسبب عدم توجه به  مشاهده دارد آنرا نمي
اند مقصود از غيب امامي است كه مدتي غايب باشد  مفاسد سخن خود گفته

آن امام ممكن است مشاهده گردد، پس از مصاديق و : أوال: صحيح نيست، زيرا

مطلق غيب را مقيدكردن به يك چيز دليلي ندارد، و : ثانياً. عاني غيب نيستم

خود آن امام آيا از متقين است يا خير؟ اگر از متقين باشد بنابراين بايد : ثالثاً
ايمان به غيب يعني ايمان به خودش بياورد، او چگونه از خودش غايب است تا 

كي از متقين بود و ايمان او به ي صرسول خدا: رابعاً. ايمان به خودش بياورد
 .امامي كه تابع او خواهد بود معني ندارد
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باشند نه عالم به  مؤمن به غيب مي صمتقين حتي رسول خدا –نكتة ديگر 
غيب، و عالم به غيب طبق صريح آيات قرآن فقط خدا است، و فرق ميان مؤمن 

يا خبر  به غيب و عالم به غيب است كه مؤمن به غيب مطابق وحي إلهي و
صادقي كه شنيده ايمان به خبر غيبي آورده، پس منشأ علم و ايمان او به غيب، 
خبر وحي و يا مخبر صادق است، ولي عالم به غيب عالم به مخبرعنه است نه 

داند و نزد او مشهود است نه بواسطة خبر ديگري، و لذا  خبر، و خود غيب را مي
سي بگويد مؤمن به خبر غيبي اگر ك. صفت علم به غيب مخصوص به خدا است

نيز علم دارد به آن خبر نه ظن؟ جواب گوئيم آري او عالم است به خبر غيبي و 
به غبيب  است ولي عالم به غيب عالم. به توسط خبراذعان دارد به مخبرعنه

 .مخبرعنه بدون واسطة خبري

چون رديف نماز آمده، انفاق واجبي  »...ممارزقناهم«: جملة -نكتة ديگر
كات است، و ماء موصوله در آن داللت بر عموم دارد يعني در هر چه به او وز

اند نيست،  چيزيكه فقهاء گفته 9روزي داده شده بايد زكات بدهد، و منحصر به 
آالت و چه پارچه و چه غير  التجاره باشد و چه حبوبات و چه ماشين چه مال

 .اينها

                     * 

                   * 
چه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده نو آنانكه به آ: ترجمه

آنان طبق هدايتي كه از ) 4(ين كننديق) روز جزاء(ايمان بياورند و به جهان ديگر 
 )5.(پروردگارشان آمده هدايت يافته و فقط ايشان رستگارند

موصوله و مفيد عموم است، يعني پرهيزكار به تمام  "ماأنزل" ؛"ما": نكات

جملة اسميه وداللت بر  »باالخرة هم یوقنون«و جملة . آورد كتب إلهي ايمان مي
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و . متقين اين است كه همواره صاحب يقيننداستمرار دارد يعني يكي از صفات 

لهي اداللت دارد كه هدايت متقين بواسطة هدايت  »علی هدی من رم«جملة 

وهدايتي است كه خدا نازل نموده و نشان داده در كتاب خود، و از كتب ديگر، 
زيرا هدايت غيرخدا هدايت واقعي . اند هاي ديگران، هدايت را نگرفته و گفته

أولئک هم «: كه فاصله شده بين مبتداء و خبر در جملة» هم«ير و ضم. نيست

داللت بر حصر دارد، يعني هدايت إلهي مخصوص به كساني است كه  »املفلحون

تعالي پس از وصف رستگاران  حق. داراي صفات مذكورة در اين آيات باشند
 : كاران و كافران و غيرپرهيزكاران را بيان كرده صفات زيان

                      *  

                           * 
ن و چـه  شـا  محققـاً بـراي آنانكـه كافرنـد يكسانسـت چـه بترسـاني       : ترجمه

ده و بـر  زخدايتعالي بر دلها و گوش ايشان مهر ) 6(آورند شان ايمان نمي نترساني
 )7.(چشمانشان پرده است و بر ايشان عذاب بزرگي است

طبق اين آيات، انذار براي كفار مساوي است، پس خدا براي چه : نكات
تقابل  پيغمبر براي ايشان فرستاده؟ جواب اين است كه مقصود از كفار به قرينة

باكي است كه از  پرواي بي تقواي بي بند و بار بي يات متقين كفار بيآاين آيه با 
ضرر و زيان پرهيز ندارند، و براي دفع خطر از خود گوش به سخن انبياء 

اگر كسي . دهند، و گرنه بسياري از كفار طالب سعادت و قابل هدايتند نمي
ت وارد آن نشود، پس ايشان در بگويد چرا خدا بر دل ايشان مهر زده كه هداي

عدم هدايت تقصيري ندارند؟ جواب اين است كه كار خدا روي جريان اسباب 
بندوباري و عدم پرهيز و اعراض از حق سبب   بنابراين بي. و مسببات است

باشد براي كفر و عدم ورود هدايت، و چون كفار باختيار خود سبب را اختيار  مي
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دم ورودهدايت است، بر آن مترتب شده و چون ب كه مهر براي عبكردند، مس
و ديگر . جريان اسباب و مسببات بجعل إلهي است، و لذا خدا بخود نسبت داده

، زيرا سمع لشرف السمع علی البصراينكه در اين آيه سمع مقدم بر بصر آمده 
و جهت اينكه سمع مفرد . صول به هدايتواست براي وصول به علوم و   وسيله

و ابصار جمع، اين است كه سمع مصدر است و مصدر جمع بسته  آمده و قلوب
 .شود، و قلب و بصر مصدر نيست نمي

پس از ذكر صفات مؤمنين و كافران، صفات منافقين كه دستة سوم از قافلة 
 : 20تا آية  8مكلفين باشد ذكر شده از آية 

                        *

                        * 

                          * 

                    *     

          *              

                            * 

                              

        *                  * 

                             

   *                            

               *        

  *                       
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                 *     

                               

                     * 

گويند به خدا و روز قيامت ايمان آورديم و حال  و بعضي از مردم مي: ترجمه
دهند وحال آنكه در واقع  خدا و اهل ايمان را فريب مي) 8(اند اينكه ايمان نياورده

دلهايشان بيمار بوده پس ) 9(كنند دهند مگر خودشان را و درك نمي فريب نمي
عناد و استكبارشان در زيادتي يعني جهل و (خدا بيماري ايشان را زياد كرد 

عذاب دردناكست به سبب  و براي ايشان) است و اين جمله نفرين إلهي است
و چون به ايشان گفته شود فساد در زمين روا مداريد، ) 10(گفتند آنكه دروغ مي

آگاه باش كه ايشان فقط مفسدند وليكن متوجه ) 11(گويند همانا ما مصلحيم
ن گفته شود ايمان بياوريد چنانكه مردم ايمان و چون به ايشا) 12(نيستند
اند، گويند آيا ما بمانند سفيهان ايمان بياوريم، آگاه باش كه خودشان  آورده

گويند ما ايمان  و چون به مؤمنين برخورند مي) 13(سفيهند وليكن توجه ندارند
ما  گويند ما با شمائيم و همانا ايم، و چون با شياطين خود خلوت كنند مي آورده

كند و ايشان را به  خدا ايشان را استهزاء مي) 14(كنيم مؤمنان را استهزاء مي
ايشانند كه ضاللت را به جاي ) 15(كشاند حيراني و سرگرداني خودشان مي

مثل ) 16(هدايت خريدند پس تجارتشان سودي نكرد و طالب هدايت نبودند
س چون آتش اطراف ايشان مثل كسي است كه در بيابان تاريكي آتش برافروزد پ

او را روشن سازدخدا روشني ايشان را ببرد و در تاريكي رهاشان سازد به 
كورانند كه از ضاللت خود كران و الالن و) 17(طوريكه چيزي نبينند

و يا مثل ايشان چون كساني است كه در بيابان تاري از آسمان ) 18(ردندگ برنمي
و رعد و برقي باشد، از ترس عذاب باران تندي بر ايشان ببارد كه در آن ظلمات 
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و فرار از مرگ انگشتان خود را در گوشهايشان بگذارند و خدا به اين كافران 
نزديك شود كه برق چشمانشان را بربايد، هر زمانكه براي ) 19(احاطه دارد

و ) زده در ترس حيرت(ايشان روشني دهد بروند، و چون تاريك شود بايستند 
، محققاً خدا بر هر چيز و چشم ايشان را برده بوداست گوش خو اگر خدا مي

 )20.(توانا است
در اين آيات ده نشانه براي منافقين شمرده و در خاتمه در دو مثل : نكات

 : نشانشان داده
ذكر شده كه اهل خدعه و نيرنگند و به فكر فريب  9در آية  – نشانة اول

 .مردمند
شعور و نادانند كه آمادة درك  ذكر شده كه بي 10و  9در آية  – نشانة دوم
 .حقائق نيستند
، بددلند و مرض دروني دارند كه به شنيدن آيات 10در آية  – نشانة سوم

 ).حسد و عناد و دنياطلبي مرض ايشان است(گردد إلهي بيماري ايشان زياد مي
ذكر شده كه خودبين و خودخواهند كه در عين  11در آية  – نشانة چهارم

 .دانند مي فساد خود را مصلح
شر و ه ذكر شده كه اهل فتنه و فسادند و تمايل ب 11در آية  – نشانة پنجم

 .فساد دارند
 .اهل ايمان بدبينند ، به مردم خصوصاً به13در آية  – نشانة ششم

، دو رنگي بلكه هر لحظه به رنگي درآمده و خود را 14در آية  – نشانة هفتم
 .چسبانند به هر فرقه مي

ذكر شده كه اهل تمسخر و استهزا بوده ودر  14در آية  – نشانة هشتم
 .تمسخر مردم استادند
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، در امور دين حيران و سرگردان، و در انتخاب راه 15در آية  – نشانة نهم
 . خرند ناشيند و لذا ضاللت را در عوض هدايت مي

 .پردازند طالب هدايت نيستند و در امور دين به تحقيق نمي – نشانة دهم
و . ها بوده و قطعاً منافقند گويد اهل زمان ما غالباً داراي همين نشانهنويسنده 

 : أما آن دو مثل
تعالي براي اينكه امور معنوي و حاالت نفساني را مجسم و قابل  بدانكه حق

. كند زند و آنها را تشبيه بامور محسوسه مي درك سازد براي بندگان خود مثل مي
نافقين را راجع به امور دين و تظاهر به حاالت و ملكات م 20تا  17در آية 

ماندن و در  پرستي و كفر و صفات رذيله بردن و در ظلمات هوي اسالم و نتيجه
تشبيه كرده به وضع كسيكه در : ماندن، ايشان را أوالً دين سرگردان و كور و كر

زد تا سبب روشب تاري در بيابان تاريكي هيزمي جمع كند و به زحمت آنرا براف
اطرافش گردد، پس ناگهان بادي بوزد و آتش او را پراكنده و خاموش  روشني

چنانكه اين كس از زحمت خود نتيجه . سازد، و او را در تاريكي حيران گذارد
روشنائي كه نسبت به  ازنبرده و از روشني بهره نگرفته، بلكه در تاريكي پس 

ينداري وتظاهر و تر است مستمر مانده، همانطور منافق از د باصرة انسان تيره
گيرد، بلكه در ظلمات كفر و ترديد سرگردان و در آخرت  سعي خود نتيجه نمي

 .به ظلمات عذاب دائمي گرفتار شود
وضع منافقين را در مقابل اسالم و نزول آيات إلهي  20و  19در آية : ثانياً

 تشبيه كرده به وضع كسانيكه در بيابان تاريكي مبتال شوند به باران تندي كه
تر گردد، و ترس ايشان را  بواسطة ابرها و رعد و برق، هوا تاريكتر وهولناك

فراگيرد بطوريكه از ترس صداي رعد و صاعقة برق انگشتان خود را در گوش 
گذارند و از مرگ خود بيمناك شوند، و گاهي بواسطة روشني برق به راه افتاده، 
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ين مانند آنان از نزول آيات و بدون فاصله بواسطة تاريكي حيران بايستند، منافق
ايماني و رسوائي  الهي و تكاليف مشكلة جنگ و جهاد بهراسند، باضافه از بي

خود بترسند، و گاهي ببركت اسالم قدمي بردارند ولي باز از ترديد توقف كنند 
 بحال اين تشبيهات را ممكن است تشبيه مرك. و در ظلمت كوري حيران بمانند

تشبيه مركب آن است كه اوضاع منافقين : مفرق بناميم گوئيم وممكن است تشبيه
مجموعا تشبيه شده باشد به مجموع احوال كسانيكه در بيابان تاري آتش 
برافروزند و از زحمت خود نتيجه نبرند و يا تشبيه به مجموع احوال كسيكه در 

و  و أما تشبيه مفرق آن است كه مفردات. بيابان تاري بباران هولناكي گرفتار شود
جزئيات مثل را با مفردات و جزئيات ممثل فرداً فرد تشبيه كنند، يعني كلماتيكه 

بنابر تشبيه مفرق . جداگانه با كلمات ممثل تشبيه كنند رادرمثل آمده هر يك 
دين اسالم و تكاليف آن، به باران شديد، چنانكه  20و  19تشبيه شده در آية 

شود، و شك و  اسالم دلها زنده ميكند همانطور به  زمين را باران احياء مي
شبهات كفر و نفاق تشبيه شده به رعد و برق صاعقه، و زيانها و عقابهاي منافقين 
تشبه شده به صاعقة آسماني، و حيرت منافقين تشيه شده به ظلمات و حيرت 

با ممثل به حسب  مردم ماندة در بيابان، و همچنين هر يك از مفردات مثل را
آمده آن است كه چون  18و أما تشبيهاتي كه در آية . ه كردتوان تشبي ذوق مي

حقائق دين را منافقين توجه ندارند ومانند كران گوش شنوا ندارندخدا ايشان را 
وچشم وزبان فاقدند تشبيه كرده، وگويا منافقين كر والل  به مردميكه از گوش

ياري در ذم و ديگر اينكه آيات بس. گردند كورند، و از راه خطاي خود برنميو
و  140و  138و  88و  61سورة آل عمران و آيات  167منافقين آمده مانند آية 

و  77و  73و  67و  64سورة انفال، و آيات  5و آية . ، سورة نساء145و  142
و  24و  60و  12و  1سورة عنكبوت، و آيات  11سورة توبه و آية  101و  97
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حديد، و سرتاسر سورة  13آية سورة فتح و  6سورة احزاب، و آية  73و  48
 .هر كه خواهد رجوع كند ،اينها سورة تحريم و غير 9منافقين، و آية 

                          * 

                        

                      * 
اي مردم پروردگار خود را كه شما و كسان پيش از شما را آفريد : ترجمه

را  نرا برايتان گسترده و آسما آن خدائيكه زمين) 21(بپرستيد تا پرهيزگار شويد
ها براي رزق شما رويانيد،  برافراشته و از آسمان آبي فرو فرستاده كه به آن ميوه

دانيد او مانندي  پس براي چنين خدا مانندي قرار ندهيد در حاليكه مي
 )22.(ندارد

در آيات قبل مردم را به سه تقسيم قسمت كرد، و به طور غيبت از : نكات
نمود، در اين آيات از غيبت به خطاب منتقل شده كه از جهات  ايشان ذكري

فصاحت است و تمام را مخاطب نموده، زيرا در اين آيه ذكر تكليف شده و 
آميز بيان شده تا موجب رغبت  براي جبران زحمت تكليف به خطاب مرحمت

و ديگر اينكه مخاطب تمام مردمند چه مؤمن و چه كافر، معلوم . مكلفين گردد
و . شود شود كافر نيز مكلف به فروع و اصول است، و بر هر دو مؤاخذه مي مي

باشد در مكه نازل  »یا أیها الناس«اند هر جاي قرآن خطاب به  بعضي گفته

در مدينه نازل گرديده، ولي اين بيان  »یا أیها الذین آمنوا«شده، وخطاب به 

از سورة بقره و دارد  یا أیها الناسمسلم نيست، زيرا همين آيه كه خطاب 
ا بايد بندگي فقط براي خد و ديگر اينكه اين آيه دليل است بر اينكه. مدني است

د شما و پدران شما و آسمان و زمين است، و شما باشد، بدليل اينكه او موج
نظر در موجودات و تدبر علمي و  توانيد از اين آثار پي به مؤثر ببريد، با دقت مي
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نظم و . بشناسيد و اگرچه درك او ذاتاً محال باشد نظام حكميانه خالق خود را
پس دين قرآن دين استداللي است . تدبير واحد دليل بر ناظم و مدبر واحد است

 »...یا أیها الناس«و تقليد در اين مراحل جائز نيست و ديگر اينكه از خطاب 
شود كه خلقت زمين و آسمان براي تمام مردم است نه براي عدة  استفاده مي

كه در ميان شيعه و حديث  "كسا"خصوصي از انبياء و يا اولياء، پس حديث م

كه در ميان اهل سنت جعل شده هر دو برخالف اين آيه و ساير آيات "بئر"

هر  هاشاره است بدانش فطري ك »و أنتم تعلمون«و جملة . قرآن وساختگي است
ناظمي  داند مخلوق خالقي دارد و نظم و تدبير علمي كس بدانش فطري مي

ديدند بتان  خواهد، و ممكن است اشاره باشد بدانش اكتسابي كه مردم مي مي
 .دادند ذلك آنها را براي خدا مانند قرار مي ايشان خالق نظام جهان نيستند و مع

                           

           *            

                     * 
اي  چه ما بر بندة خود نازل كرديم در شكيد پس سورهنو اگر شما از آ: ترجمه

دادن  براي گواهي(بمانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا بخوانيد 
پس اگر اين كار را ) 23(گوئيد اگر راست مي) بتساوي آنچه آورديد با قرآن

افروز آن مردم و سنگست  نكرديد و نخواهيد كرد، پس بترسيد از آتشي كه آتش
 )24.(در حاليكه براي كافران مهيا شده

ز آنكه در آيات قبل با دليل اثبات توحيد ذاتي و عبادي شده، پس ا: نكات
اكنون در اين آيات اثبات نبوت شده با دليل، و اين دليل است بر جواز استدالل 

 .عقلي در عقائد
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به نزول و اعجاز قرآن  صدر اين آيات استدالل شده بر صدق نبوت محمد
اي به مانند  واند سورهت كه سند شريعت و معجزة باقيه است كه هيچ بشري نمي

با كمال اطمينان و شهامت اعالم نمود كه  صآن بياورد، و اين كالم را محمد
اي به  چون تا به حال كسي نتوانسته سوره. اي نخواهيد آورد هرگز مانند آن سوره

 .گردد مانند آن بياورد پس صدق نبوت او بر عقال مسلم مي

                    

                                  

                         * 

اند بشارت بده كه  و به آنانكه ايمان آورده و كارهاي شايسته نموده: ترجمه
براي ايشان باغهائي است كه از زير درختان آنها نهرها جاري است، هر زمان كه 

روزي ما  هاي آن روزي ايشان گردد گويند اين همان است كه از پيش از ميوه
آورده شود ) م و لذت و رنگدر طع(هاي شبيه به هم شده بود و براي ايشان ميوه

و مخصوص ايشانست در آن باغها زنان پاكيزه و پاك و ايشان در آنها 
 )25.(جاويدانند

آورندگان مژدة سعادت و نعمتهاي  پس از ذكر توحيد و نبوت، به ايمان: نكات
هاي بهشت  شود كه ميوه معلوم مي »أتوا به متشاا«و از جملة . حد داده شده بي

باشند در  هاي دنيا مي شي شبيه به يكديگرند، و شبيه به ميوهدر لذت و خو
كند كه همسرهاي بهشتي  و جملة ازواج مطهرة داللت مي. كيفيت و صورت

 .چرك و آلودگي به حيض و جنابت ندارند و همواره مورد رغبتند
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 * 

خدا شرم ندارد از اينكه براي قدرت خود مثلي بزند به پشه و  محققا: ترجمه
دانند كه از طرف  باالتر از آن، پس آنانكه ايمان دارند حقانيت آن را مي

خواهد، به اين  گويند خدا با اين مثل چه مي پروردگارشان آمده، و أما كفار مي
اين مثل فقط  كند در صورتيكه با مثل بسياري را گمراه و بسياري را هدايت مي

 )26.(كند فاسقان را گمراه مي
چون در آية قبل وعدة بهشت و دوزخ داده و آن فرع بر قدرتست، لذا : نكات

در اين آيه براي اثبات قدرت به خلقت پشه و بزرگتر از پشه مثل زده، كه در 
خقلت پشه تمام قواي ظاهري از باصره و سامعه و المسه و ذائقه و شامه و 

از سر و پيكر و رگ  درا ايجاد كرده و آنچه يك حيوان بزرگ دارقواي ديگري 
و پوست و پي و اعضاء و جوارح و احشا و امعاء همه را دارا است، به اضافه 
خرطومي دارد براي مكيدن روزي خود و پرهائي دارد براي فرار از خطر و 

كند، حواس  نيروي حساسي به او عطا شده كه ازهر طرف خطري آيد درك مي
خدائيكه مانند اين حيوان را در هر آن هزاران . او بسيار تيز و داراي تميز است

كند كه اگر تمام دانشمندان  كند و لوازم زندگي آنها را عطا مي هزار ايجاد مي
كنند چنين  بشري اجتماع نمايند درك قوا و خصوصيات وجودي، آنرا نمي

اند از قول  خرافاتي آمدهبعضي از مفسران . خالقي قادر است بر وفاي به عهد
، و مقصود از طالب اند كه مقصود از پشه حضرت علي بن ابي امام نقل كرده

است، و ما معتقديم به اين تفاسير نبايد اعتنا كرد،  صمافوقها حضرت محمد
با  زيرا اوال اين توهين به مقام امام است، و ثانياً كيفيت خلقت محمد و علي

من و كافر ؤنمائي خدا در خلق م ي ندارد، و قدرتخلقت ساير افراد بشر فرق
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عده اي كه . زدن بوجود مؤمن براي كفار لطفي ندارد فرقي ندارد، پس مثل
عوضه به معني خودش پشه باشد گويند اگر ب فهميم، مي آن را نميگويند قر مي

إن هو إال قول . فهميم فهميم، ولي اگر به معني امام باشد چون امام گفته مي نمي
 .همين كتاب مراجعه شود 16به مقدمة . لزورا

                        

                * 

شكنند و آنچه خدا أمر به  آنانكه پيمان خدائي را پس از بستن آن مي: ترجمه
 )27.(كارند كنند، ايشان خود زيان وصل آن نموده قطع، و در زمين فساد مي

چون در آية سابق ذكري از فاسقين شد در اين آيه صفات ايشان را : نكات
اول آنكه پيمان إلهي همان پيمان فطري و عقلي است كه خدا در : ذكر كرده

دگي و اطاعت نسبت به خالق گواهي فطرت بشر نهاده كه بر احتياج و بن
اند، و يا پيماني است كه خدا در كتب وحي  دهد، و آن را فاسقين نقض كرده مي

به توسط انبيا از امتها گرفته كه او را اطاعت كنند، و يا پيماني است كه خدا از 
علماي اهل كتاب و علماي اسالم گرفته كه حقائق كتب آسماني را بر مردم بيان 

ايشان به آن پيمان عمل نكردند و حقائق را كتمان و بجاي آن خرافات را كنند و 
مر به وصل نموده، اين است با او مقصود از قطع آنچه خدا . تصويب كردند

تي را قطع نمودند، و مثالً موظف بودند به سدوستان خدا دشمني نموده و دو
ن ايجاد تفرقه كردند و نكنند، اينا  تمام كتب انبياء ايمان بياورند و ايجاد تفرقه

ايجاد مذهب نموده وايمان ببعض آورده و ببعض ديگر كافر شدند،  مثال مأمور 
كنند و ايشان قطع نمودند، و  صله صشدند با والدين حقيقي و يا با رسول خدا

زني و يا ترسانيدن مردم و  األرض ضررزدن به ديگران و راه مقصود از فساد في
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ر و نفاق و حبس و فسق و فجور است كه تماما ال و دعوت به كف دجنگ وج
 .األرض است فساد في

                  

    * 
جان بوديد خدا  شويد و حال آنكه شما بي چگونه به خدا كافر مي: ترجمه
كند سپس بسوي او  ميراند سپس زنده مي زنده نمود سپس شما را ميشما را 

 )28.(برگشت داده خواهيد شد
كند  پس از ذكر صفات كفار و فساق، در اين آيه ايشان را سرزنش مي: نكات

شويد و در اينجا  ا چگونه به او كافر و يا عاصي ميدكه با مالحظة قدرت خ
موت و حيات اول را به صورت : ردهبراي سير انسان دو موت و دوحيات ذكر ك

ماضي آورده يعني موت و حياتي به شما داده كه از حالت جمادي خارج وبه 
ايد، و موت و حيات ديگر در مستقبل به شما عطا خواهد  حيات دنيوي نائل شده

شد، و آن مردن به اجل دنيوي و حيات اخروي است، و اما اينكه در قبر حيات 
 56يه مسكوت و بلكه منفي است، ولي از آية آدر اين و موتي باشد يا خير، 

  : سورة دخان                  )۵۶: دخان( 
سورة  16و  15شود و همچنين از آية  عدم حيات و موت در قبر استفاده مي

 .مؤمنون

                            

               * 
چه در زمين است خلق نمود، ناو آن خدائي است كه براي شما آ: ترجمه

ت آسمان كامل و معتدل نمود، و او به هر فسپس به آسمان پرداخت و آنرا به ه
 )29.(چيزي دانا است
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نمائي نعمت وجود آسمانها و زمين را تذكر داده، و از  خدا براي قدرت: كاتن
شود كه وجود آسمان و زمين براي تمام بندگان  استفاده مي "خلق لکم"ة لجم

باشد براي  اي از مقربين، و داللت دارد كه آنچه در زمين مي است نه براي عده
قاعدة اباحة اشياء را از  بشر مباح است، مگر آنچه به خصوصه نهي شده باشد، و

 »ثُم استوى إِلَى السماء«و جملة  ."اصالة اإلباحة"اند بنام  همين آيه استخراج كرده
داللت ندارد بر اينكه خلقت آسمانها پس از زمين بوده، زيرا اوال اين آيه در بيان 
 .خلقت آسمان نيست بلكه در بيان وقت تسويه و تكميل آن است به هفت طبقه

ره براي تراخي نيست، بلكه براي شما» ثم«توان گفت  و ثانيا در اين موارد مي

«ها است،  از جملة  كردن نعمت       « شود دوام و  استفاده مي

احاطة علم خدا بر تمام جزئيات، و اين مخالف عقائد فالسفه است كه خدا را 
شبهه داللت بر مبالغه و دوام دارد، و هر دانند زيرا صفت م عالم به كليات مي

 .جزئي از جزئيات مشول شي است

                              

                          

       *                      

                *                

              *                     

                        

        * 
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت كه من در زمين جانشيني قرار : ترجمه

دهي، و  خواهم داد، گفتند آيا كسي را كه در آن فساد كند و خون بريزد قرار مي
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كنيم و به ستايشت مفتخريم و تو را تقديس  حال آنكه ما تو را تسبيح مي
و آموخت به آدم ) 30(نيددا دانم كه نمي نمائيم، خدا فرمود من چيزي را مي مي

تمام آن نامها را، سپس عرضه كرد ايشان را بر فرشتگان و فرمود مرا به اسماء 
گفتند تو منزهي براي ما علمي نيست ) 31(گوئيد ايشان خبر دهيد اگر راست مي

ايشان را به  گفت اي آدم) 32(اي تو خود داناي حكيمي جز آنچه به ما آموخته
س چون ايشان را به نامهاي آنان خبر داد خدا فرمود آيا نامهاي آنان خبر ده، پ

دانم و آنچه آشكار و آنچه را پنهان  نگفتم كه من غيب آسمانها و زمين را مي
 )33.(دانم نمائيد مي

اند، و لفظ  داللت دارد بر اينكه مالئكة معيني بوده »المالئكه«الف و الم : نكات
پس . باشد حكم قضية جزئيه مي كل و بعض ذكر نشده، پس قضيه مجمله و در

فَسجد الْملَائكَةُ «اند، و اگر جاي ديگر گفته شده  مخاطبي بعضي از مالئكه بوده
مقصود از كل همان مالئكة مخاطبين است نه تمام مالئكة  »كُلُّهم أَجمعونَ

اند و شرافت حضرت  كروبيين، پس مخاطب به سجده بعضي از فرشتگان بوده
 .گردد نه بر تمام عض ثابت ميبر همان ب

«: و از جملة         « اول، : شود چند مطلب استفاده مي

خليفه با تنوين آمده يعني جانشيني و اين كلمه اضافه نشده تا معلوم گردد 
فرمود و يا خليفه السابقين  اهللا مي مستخلف عنه كيست، و اگر خليفتي و يا خليفه

اگر بگوئيم خليفة . شد خليفة خدا است، و يا خليفة سابقين معلوم ميفرمود  مي
به جاي او  خدا است صحيح نيست زيرا خدا نه جا دارد و نه مكان تا كسي

جانشين شود و مقام او را هم ممكن نيست كسي احراز كند، و لذا بايد گفت 
بقين گردد مقصود همان است كه مالئكة مخاطبين فهميدند كه آدم بايد خليفة سا

و يا آدمهاي  سكردند از طائفة جن و يا نسنا كه در زمين فساد و خونريزي مي
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«: ديگري كه بوده و از بين رفتند، و لذا گفتند       ...«  و اگر

و از سؤال مالئكه و جواب خدا . و سفاك نبود مفسدجانشيني خدا بود كه 
ه فقط تنها آدم نبوده، بلكه آدم بوده با اوالدش كه شود مقصود از خليف معلوم مي

كنند، و اگر مقصود خود آدم بود او كه مفسد و  در زمين فساد و خونريزي مي

، بلكه خدا حدس والیسفک الیفسد: فرمود سفاك نبود، و خدا در جواب مي

: مالئكه را تصديق كرد، ولي فرمود            با اينكه خليفه  ، يعني

دانيد و از  بينم كه شما نمي مفسد و سفاك است من در خلق او مصلحتي مي
و ديگر شرافت آدم بر ساير موجودات به . شود شرافت علم آيات بعد معلوم مي

سرّ خلقت و حكمت آن را بيان  ،و از تعليم خدا به آدم آن اسماء را. علم است
اند اسماء  د چه اسمائي بوده؟ بعضي گفتهو اسمائي كه تعلم آدم ش. فرموده است

تمام موجودات بوده چه جمادي و چه نباتي و چه حيواني و چه ملكي، و 
توان  اند اسماء اهللا بوده، ولي چون اسمائهم و يا أسماء هؤالء آمده مي بعضي گفته

ويا اسم اشارة  "هم"زيرا ضمير ،گفت اسماء عقال از انبياء و متّقين بوده

العقول، پس مقصود  گردد و نه به موجودات غير ذوي به خدا برمي نه "هؤالء"
 ءشايد أسماء اصناف ملك و جن و بشر بوده، و اگر گفته شود ضمير عقال

بنابراين ظاهر آن است كه . بعنوان تغليب آمده ساير موجودات را نيز شامل است
فسد و مرا  بگوييم چون مالئكة قواي غضبيه و شهوية آدم را مالحظه كردند او

سفاك ديدند، اما خدا در تسوية اين صفات مصلحتي ديده كه تزاحم اين صفات 
تزاحم صفات عقليه با صفات  با صفات حسنه موجب تكميل است، مثالً تا

شود و بشرهايي مانند  ه نباشد، رشد و صفاتي از قبيل عفّت پيدا نميشهوي
در  "هم"مرجع ضمير  رسند، پس ابراهيم و اسماعيل و يحيي به كمال نمي

شناختند همان انبياء و متّقيني  كه مالئكه نمي "امساء هؤالء"در  "هؤالء"و  "امسائهم"
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اي از بشرها،  باشد وحضرت آدم همچون نماينده وصديقين مي امانند شهد
دانستند و اگر  اگر بگوئي چگونه مالئكه اسماء را نمي. مالئكه را با خبر كرد

گويد و پذيرفتند؟  س از اخبار آدم فهميدند كه او راست ميدانستند چگونه پ نمي
ممكن است جواب گوئيم چنانكه ذكر شد اينان يك صنف از مالئكه بودند و 
علمي به اسماء و خصوصيات آن نداشتند، و چون حضرت آدم خبر داد يا 
مالئكة ديگري بودند كه گواه صدق او بودند، ويا مالئكه از قرائن فهميدند كه او 

بين  فرق ؛»نسبح بِحمدك ونقَدس لَك«در اينجا مالئكه گفتند . گويد راست مي

تسبيح و تقديس اين است كه تسبيح تنزيه از نقائص ذاتي، ولي تقديس از قبايح 

اعتراض بر افعال  »...أجتعل«: و ديگر اينكه مقصود مالئكه از جملة. افعالي است
كردند، بلكه هدف ايشان سؤال از  تقديس ميخدا نبود زيرا ايشان حق را 

اثبات كذب نبود،  »إن کنتم صادقین«: و مقصود از جملة. حكمت ايجاد بود

علم  ال"و جملة . »العلم لنا«: بلكه مقصود اقرار به عجز و جهل بود، و لذا گفتند
دانستند پس آنانكه  داللت دارد كه مالئكه چيزي را بدون تعليم و تعلم نمي "لنا
توان علم لدني پيدا كرد،  دعي تصفية باطن شده و گويند برياضت و تصفيه ميم

و يا به مجهوالتي پي برد، و يا مانند خدا كار كرد تماماً دروغ است زيرا مالئكه 
حتي مدعيان تصفيه . با كثرت عبادت و عصمت چيزي جز به تعلم ندانستند

و اين حديث مدركي  ،"مثلی عبدی اطعنی حتی اجعلك": حديثي جعل كرده كه

 «: و جملة. ندارد         ...«  داللت دارد كه احدي از مخلوق

حتي مالئكه به غيب آسمان و زمين و از باطن و اسرار قلبي غير خود آگهي 

«و جملة . ندارند             « تعالي  لم حقاشاره به ع

به عاقبت اهل كفر و ايمان كه عابدي مانند شيطان مورد لعن، و مذنبي  است
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مانند آدم برگزيده و مورد عفو خواهد شد، پس بايد هر كسي از عاقبت كار خود 
 .خائف باشد و به عبادت خود مغرور نگردد و به رحمت حق اميدوار باشد

                           

 * 
و چون بمالئكه گفتيم براي آدم فروتن باشيد، پس فروتني كردند جز : ترجمه

 )34.(ابليس كه او خودداري و تكبر كرد و از كافرين بود

«أمر  :نكات    «الذكر، نه به تمام  سابق خطابست به همان فرشتگان

اگر بگوئي سجده براي تعظيم عبادتست، و براي غيرخدا جائز نيست، . مالئكه
گذاشتن پيشاني بر زمين است، ولي در  جواب گوئيم سجده در عرف متشرعه

ت كرنش است، و اگر كسي به امر خدا براي كسي يلغت به معني فروتني و نها
رك در عبادت نيست، و فرشته پيشاني ندارد و اين ش. فروتني كند، اشكالي ندارد

تا به عنوان عبادت بر زمين گذارد، پس سجدة در اينجا مانند سجدة در آية 

»اندجسي رجالشو مجالنا نساني و عبادت نيست،  باشد كه مقصود سجدة مي »و
اند كه چون شيطان عارف و عاشق حق  پس آنچه بعضي ازعرفا خيالبافي كرده

تعالي،  ود نخواست براي غير او سجده كند و از كمال معرفت او بود به مقام حقب

: اند، زيرا خدا فرموده اينها برخالف قول خدا بافته       ،

: نكردن او از تكبر بود كه گفت و سجده !کان عارفا من العاشقینو نفرموده 
، و مقصود او اين بود كه آتش فروغي دارد كه وخَلَقْتَه من طينٍ خَلَقْتَني من نَّارٍ

ديد زيرا نظر او به بدن خاكي آدم بود و  خاك ندارد و خود را برتر از آدم مي
متوجه جان آدم و روح او نبود كه از عالم قدس و منسوب به حضرت پروردگار 

ا سلطان العارفين باشد، چنانكه نراقي در جواب اشعار عرفا كه شيطان ر مي
 : گويد اند مي گفته
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 بنده آن باشدكه بند خويش نيسـت 
 گر بگويـد چـاكر ايـن بـاش و آن    
 همچون آن روحانيان كـز أمـر رب  
ــاالترم   ــب ب ــاكي نس ــن از آن خ  م
 مـــن ز نـــارم نـــار نـــوراني بـــود
 خاك بـر فـرق وي و بـر نـور وي    
 ني از آتش هر چه زايد خوش بـود 
ــور   ــور ك ــدة آن ك ــودي دي ــر نب  گ

 ن ديدي كه نور مطلـق اسـت   جان آ
 

 اش در پـيش نيسـت   جز رضاي خواجه 
 برزنـــد از بهـــر خـــدمت او ميـــان   
 ســـجده كردنـــد و نگفتنـــد از ســـبب
 او ز خــــاك پســــت و مــــن از آذرم
ــود   ــاني بـ ــاك ظلمـ ــاك و خـ  او زخـ
ــور وي  ــم كـ ــر او و چشـ ــو بـ  اي تفـ
ــود  ــش بـــــ  دود و دوده زادة آتـــــ
 ديـــدي از آدم همـــه اشـــراق و نـــور

 دة حـق اسـت  زادة قدس است و پـرور 
 

كرد  با اينكه شيطان ايمان به خدا داشت و سالها او را عبادت مي ،نكتة ديگر
چون تكبر و سركشي كرد خدا او را از كافرين خواند پس عصيان او از غفلت 

بدان كه اختالفست در اينكه ملك افضل است يا بشر، از بسياري از آيات . بود
 .خود ذكر خواهيم كردشود افضليت ملك كه در جاي  استفاده مي

                               

           * 
و گفتيم اي آدم با جفت خود در بهشت ساكن باش، بخوريد از : ترجمه

طعامهاي آن به خوشي و فراواني آنچه بخواهيد، و به اين درخت ها و  ميوه
 )35.(شويد نزديك نشويد كه از ستمگران مي

آدم  يعني اي بني ؛نازل شده براي تذكر نعمتهاي إلهي 38تا  28از آية : نكات
فكر كن متذكر باش خالقت تو را خليفة در زمين نمود، و به فرشتگان امر كرد 

باشند، و پدر و مادر شما را در بهشت ساكن نمود، و ديگر در پيشگاه تو فروتن 
اينكه خدا نفرمود بهشت را به شما بخشيدم بلكه چون آدم را براي زندگي در 
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زمين و آبادي آن خلق كرد كه او را به زحمت و امتحان مبتال كند، و تحصيل 
ل در اين آيات متذكر نشده از چگونگي خلقت حوا، بعضي استدال. كمال نمايد

كه حوا از آدم   &خَلَقَ منْها زوجها*: كرده به آية اول سورة نساء به جملة
دليل  خَلَقَ منْهاولي جملة . شده و بعضي از بدن او بوده طبق رواياتي خلق
 : شود، زيرا همين تعبير براي همة افراد بشر آمده و خدا فرموده نمي

 نلَكُم م لَقأَنْ خ هاتآي نماجاً ووأَز أَنفُِسكُم )۲۱: الروم( 
و مسلم است كه همسر هر كسي از بدن او خلق نشده، بنابراين قرآن از 

 .اسکتوا عما سکت اهللا عنهخلقت حوا ساكت است، و بايد گفت 

و ديگر اينكه خدا به نهي تحريمي فرمود         ،

نكرده آن درخت چه بود، و بر ما  نزديك آن درخت نرويد و معين
 .الزم نيست تعيين آن

اگر كسي بگويد حضرت آدم و حوا عصيان كردند، و از آن درخت چشيدند 

: و خدا به ايشان فرمود      ، حضرت آدم در توبة خود  و بعدهم

معصوم نبود؟  پس آدم ، &ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا*: اقرار كرد به ظلم خود و گفت

آري، حضرت آدم طبق اين آيات قبل از نبوت معصوم : جواب اين است كه
گوئيم چون قرآن ساكت است بايد  نبوده، و أما پس از نبوت چه طور؟ مي

 .سكوت كرد

                              

                   *        

                 *                 
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                    * 

                           * 
ا و يا مقام قربي كه جند و از كپس شيطان ايشان را به لغزش اف: ترجمه

و گفتيم فرود آئيد كه برخي از شما دشمن برخ ديگر  ،داشتند بيرونشان نمود
پس آدم از ) 36(ايست و براي شما در زمين تا قيامت جاي قرار و بهره ،است

پذير  ا خدا توبهپروردگارش كلماتي دريافت كه سبب پذيرش توبة او گرديد زير
گفتيم همة شما از بهشت فرود آئيد پس اگر از طرف من ) 37(و رحيم است

هدايتي براي شما آمد هر كه هدايت مرا پيروي كند براي آنان نه خوفي و نه 
و آنانكه كافر شوند و به آيات ما تكذيب كنند ايشان سزاوار ) 38(اي باشد غصه

 )39.(آتش و در آن بمانند

ممكن است اخراج از بهشت باشد  »...فأخرجهما«: از جملة مقصود: نكات
صود از هبوط فرودآمدن از بهشت است و يا فرودآمدن از قويا از مقام قرب، و م

آدم و ذرية او و حوا و شيطان با ذرية او كه با  »...اهبطوا«مقام قرب، و مخاطب 
افت همان و أما كلماتي كه حضرت آدم از خدا دري. ورزند يكديگر عداوت مي

 : آمده 23كلماتي است كه در سورة اعراف آية 

                            
 )۲۳: اعراف(

«: و أما مخاطب در جملة     ...« آدمند، و اين در زمان بعثت  بني

نسبت به اوالد او بوده، نه اينكه در زمان پيغمبر اسالم باشد، ولي  حضرت آدم
اند كه اين خطاب به أمت پيغمبر اسالم شده كه  خبر خيال كرده برخي از مردم بي

و مقصود از . اگر پس از او پيغمبري باشد بپذيرند، و اگرچه صرف ادعا باشد
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ه اختيار خود هدايت إلهي را اين است كه هر كس ب» ...فَمن تَبِع هداي«: جملة
 .بپذيرد خوفي از عذاب ندارد، و شقي نخواهد شد

                       

          *                   

                        *   

                 *       

         *             

            *              

         *              

  * 
به ياد آريد نعمتم ) اسرائيل حضرت يعقوبست(اي فرزاندان اسرائيل : ترجمه

كنم، و  را كه به شما عطا كردم، و به پيمان من وفا كنيد من به پيمان شما وفا مي
شما را تصديق  توراتحاليكه  ام در و به آنچه نازل كرده) 40(ازمن بترسيد

كند ايمان آوريد، و اولين كافر به آن مباشيد، و آيات مرا به بهاء اندكي  مي
و حق را به باطل مشتبه مسازيد وحق ) 41(نفروشيد، و فقط از قهر من بپرهيزيد

و نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و ) 42(دانيد را كتمان مكنيد و حال آنكه مي
كنيدو خود را  آيا شما مردم را به نيكي أمر مي) 43(ندگان ركوع كنيدكن با ركوع

يا عقل خود را به آخوانيد  حاليكه شما كتاب خدا را مي نمائيد در فراموش مي
و بوسيلة صبر و نماز از خدا ياري جوئيد ومحققا آن ) 44(ايد كار نينداخته

ردگار خود را دارند فروتنانيكه گمان مالقات پرو) 45(بزرگست مگر بر فروتنان
 )46.(و معتقدند كه به او رجوع خواهند نمود
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شماري و باوالد يعقوب عنايت كرد، از آن جمله  تعالي نعمت بي حق: نكات
پيمبراني از ميان آنان برانگيخت و ايشان را ملك و سلطنت بخشيد واز شر 

اي ريا را بو مائده فرستاد و درتشان داد، و براي ايشان من و سلوي ستمگران نجا
چون اين آيات در مدينه نازل شده . آنان شكافت، و كتابهاي آسماني به آنان داد

اسرائيل زياد بودند خدا اوالً نعمتهاي عمومي را در  و در آنجا يهوديان و بني
اسرائيل را، تا به آن  هاي خصوص بني آيات قبل بر ايشان شمرد، سپس نعمت

ورند، و الأقل از فساد و ضديت دست كر آن ايمان آمتوجه شوند و براي ش
كردند و  به آن نعم افتخار مي چون صو يهوديان زمان رسول خدا. بردارند

دانستند لذا خدا ايشان را مخاطب نموده، و بر  اسرائيل را از خود مي انبياء بني
و از جملة عهود و . طلبد ايشان منت نهاده واز ايشان وفاي به عهد را مي

اين بود كه اگر خاتم األنبياء آمد به او ايمان آورند، و لذا  توراتپيمانهاي 
قدم در ايمان نشدند بلكه  شيپمسؤولند كه چرا  صخدايهوديان زمان رسول 

و  توراتو أما عهود و كلماتي كه در . بعناد پرداخته و اول كافر به آن شدند
شود كه به سفر پيدايش  يه مي،پس توصصانجيل مي باشد راجع به محمد

مراجعه  17 ةشمار 18و باب  33و بسفر تثنيه باب  20شمارة  17باب  تورات
بكتاب و بانجيل برنابا  26شمارة  15و باب  14شود، و در انجيل يوحنا باب 

 18تا  13آية  112و بفصل  43و شمارة  4تا  1شمارة  13اعمال رسوالن باب 
و  فارهبونإياي مقدم شده بر  كلمة »إِياي فَارهبون«: و در جملة. مراجعه گردد

، و اين داللت بر حصر دارد، يعني فقط از خدا بترسيد و از قهر او فاتقونهم بر 

بِما "حال است براي ماء موصوله در جملة » مصدقاً«و كلمة . برحذر باشيد

لْتو انجيل  تورات، يعني اگر شما به آمنواو اگر حال باشد از ضمير . "أَنز
و  توراتيد به محمد ايمان آوريد، زيرا تكذيب او تكذيب تصديق داريد با
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در آن دو كتاب  صمحمدهاي نبوت  انجيل است از دو جهت يكي اينكه نشانه
دوم اينكه قرآن محمد تصديق كرده . ذكر شده، و شهادت كتب أنبياء حق است

 را، و ايمان شما باعث ازدياد تصديق به كتب انبياء سابق است، به اضافه تورات
و تصديق او به  را نخوانده، پس خبر او توراتسواد است، و  بي صمحمد

«ملة جو ضمير . از وحي است تورات       « ما "ممكن است برگردد به

اگر كسي . ، كه قرآن باشد، يعني شما يهوديان اولين كافر به قرآن نباشيد"أنزل
د در صورتيكه مشركين قريش بگويد چگونه ايشان اولين كافر به قرآن نباشن

اولين كافر به قرآن بودند؟ جواب اين است كه اوليت، اوليت زماني نيست، بلكه 
اوليت رتبي است، يعني كفر اهل كتاب به قرآن و ضرر آن شديدتر و باالتر 

شما يهوديان حاضر نسبت به يهوديان  ؛دشمعني چنين با تو ممكن اس. است
اشيد، يعني يهوديان بعدي اگر به شما اقتدا كنند شما آينده اولين كافر به قرآن نب

: موصوله در جملة ماءبرگردد به  "اول كافر"ت ضمير سو ممكن ا. مسؤوليد

باشيد،  مي توراتگر ايمان به قرآن نياوريد اولين كافر به ، يعني ا...مامعکم...
 ايد و پس از آمده، پس تكذيب كرده توراتدر  صزيرا آياتي در وصف محمد

شما به شما اقتدا خواهند كرد، پس اولين كسيكه با علم و معرفت ستر حقيقتي 
 .را كرده شمائيد نه اهل مكه

«: و جملة             « اي از علماي يهود  داللت دارد كه عده

براي حفظ دكان و رياست خود و براي گرفتن تحف و هدايا و وجوه ديني كه 
گرفتند به محمد ايمان نياوردند، زيرا در  ز فقرا و زيردستان و عوام يهود ميا

شد و لذا آيات إلهي را نپذيرفتند  بازارشان كساد مي صصورت ايمان به محمد
را نيز كه موجب اسالم عوام ايشان  توراتدر مقابل بهاء كم دنيا، و حتي آيات 

دادند،  يات را به عوام ارائه نميشد به خاطر منافع دنيا عمل نكردند، و آن آ مي
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عيناً مانند زمان ما كه علماء و رؤساي ديني همشان گرفتن وجوهات است، و لذا 
كنند، وطبق ميل عوام خرافات را  براي بردن منافع حقائق قرآن را كتمان مي

كنند، و مسلم است كه منافع دنيا نسبت به منافع دين بسيار ناچيز و  ترويج مي
 .قليل است

ان و ترك كفر نموده، در آية بعد أمر بايم 41لي پس از آنكه در آية تعا حق
 : كردن ديگران بدو طريق است فرموده ديگران را گمراه نسازيد، و گمراه

تراشي كند و راه شك و شبهه  در راه حق و دالئل آن ايراد و اشكال اول اينكه
 .بازكند براي طالبين حق

 "...التلبسوا": را كتمان كند و بيان ننمايد جملة و دالئل آن راه حق دوم اينكه

اي نهي از طريق دوم است، مانند علم "...تکتموا": نهي از طريق اول، و جملة

داللت دارد كه قبح اشتباه  »نووأنتم تعلم«: و جمله. كردند يهود كه چنين مي
كاري و يا كتمان براي علما بدتر و بيشتر است، اگرچه براي هر كسي قبيح 

سفانه در زمان ما اگر كسي تر است، متأ ي عالم اظهار حق واجباست، أما برا
كنند ويا كتمان حق، و تقليد را  تراشي مي حق را بگويد آنانكه عالمند يا اشكال

 .اند تا اينكه مبادا جهال بيدار شوند براي جهال واجب كرده

": و جملة         ..." است و داللت دارد  ه يهودخطاب ب

: و جملة. شوند كه كفار مكلف بر فروعند و بر ترك فروع عقاب مي
اگر ركوع نمازي باشد داللت دارد بر لزوم نماز جماعت، و ممكن  "...والرکعوا"
اسرائيل در  گاه حق باشد، و يا چون بنيشت به معني فروتني و خضوع در پيسا

 .تعالي ايشان را أمر بركوع نموده حقنماز خود ركوع نداشتند 
گفتند به همين زودي رسولي از جانب خدا  و چون يهود به ساير مردم مي

كردند، پس چون  شود، و مردم را ترغيب به ايمان به خدا و رسول مي مبعوث مي
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آمد خودشان ايمان نياوردند، و لذا خدا ايشان را مذمت كرده و  صرسول خدا
كنيد و خود را  مي آيا شما ديگران را أمر به نيكي ؛به نحو تعجب فرموده

و اين عمل قبيحي است، زيرا آنكه أمر به نيكي كند و خود بجا  !فراموش نموديد
نياورد گويا جمع بين ضدين و نقيضين كرده، با قول مردم را ترغيب و با فعل 

ا عمل خود مردم را اعراض داده، با قول خود مردم را از عصيان بازداشته ولي ب
خود جرئت داده، با قول در دل مردم نفوذ كرده ولي به عمل مردم را تنفر داده، 

یعمل به کالسراج  مثل الذی یعلم الناس اخلیر و ال ": فرمود صو لذا رسول خدا
آموزد و خود  داستان آنكه به مردم خير مي: يعني ."للناس و یحرق نفسه يءیض

دهد و خود را  كه براي مردم روشني ميكند داستان چراغي است  به آن عمل نمي
شوند بر دوزخ  اي از اهل بهشت مشرف مي و در روايتي آمده كه عده. سوزاند مي

گويند ما به بركت تعليم شما وارد  بينند و به ايشان مي اي را در آتش مي و عده
كرديم ولي  بهشت شديم، آنان گويند عادت ما اين بود كه أمر به خوبي مي

اند عمل يك مرد چنان اثري در هزاران مرد  گفته. آورديم جا نميخودمان به 
 .گذارد كه گفتار هزار مرد در يك نفر ندارد مي

ممكن است برگردد به جميع أوامر و خطاباتي كه به  إا لکبیرةو ضمير 
ه و ممكن است برگردد به نماز، ندد باستعاراسرائيل شده، و ممكن است برگ بني

 .لي نداردهر كدام باشد اشكا

: و ظن در جملة     ي به معني ضو بع )گمان(را برخي به معني

 .باشد "علم"اند و چون مقام مدح است بايد ظن در اينجا همان  گرفته "علم"
گويندفالني مرگ را  و مقصود از مالقات رب ديدن نيست، زيرا در عرف مي

شاه دادند و او رفت با شاه سخن  مالقات كرد و يا اگر كوري را اجازة مالقات
نديده، بلكه  گويند اجازة مالقات داشته و مالقات كرده، با اينكه شاه را گفت مي
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باشد، و رب از صفات  مقصود مالقات لطف و عنايت، و يا عتاب و سطوت مي
 .فعل است كه همان لطف و رحمت و يا عقاب و سطوت باشد

                            

*                          

        * 
ا كه به شما عطا كردم و شما را بر جهانيان اسرائيل نعمتي ر اي بني: ترجمه

و بپرهيزيد از روزيكه هيچ كسبه جاي ديگري جزا ) 47(برتري دادم به ياد آريد
داده نشود و شفاعت از كسي پذيرفته نگردد و فدا و عوض از كسي گرفته نشود 

 )48.(و اهل قيامت ياري نشوند
و . شنوند و متنبه شونداسرائيل تا ديگران ب خطاب نموده به بني خدا: نكات

"مقصود از         "  اين است كه براي شما پيغمبران فرستادم و

سلطنت و تمكن دادم در ميان جهانيان زمان خودتان، يعني بر موحدين آن زمان 
شما را برتري دادم نه بر مردم قبل و بعد، پس آيه داللت ندارد بر برتري 

صراحت دارد كه روز قيامت چند  48و ديگر اينكه آية . از تمام أمماسرائيل  بني
 : چيز نيست

 .دهند كسي را به جرم كس ديگر جزا نمي -1
 .شفاعت از كسي پذيرفته نگردد -2

 .گيرند فدا و عوض نمي -3

 .هيچ كس بياري كس ديگر توانا نيست -4
كسي بازي و رشوه و تملق نيست، و  شود در قيامت مانند دنيا پارتي معلوم مي

تواند رأي خدا را برگرداند، و از قوانين جزائي و كيفري كه معين شده او را  نمي
اگر كسي بگويد پس آياتيكه در اثبات شفاعت آمده چيست؟ . منصرف كند
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اي در اثبات شفاعت كه از طرف خلق باشد، نيامده، و شفاعتي كه به  گوئيم آيه
د، بلكه در آيات قرآن چنين باشد در قرآن وجود ندار تقاضاي مردم وميل مردم

شده، و از اثبات شفاعت به طور مطلق خبري و اثري  شفاعتي به طور مطلق نفي
نيست، و اگر شفاعتي در قرآن اثبات شده، يا براي امور دنيوي اثبات شده، و يا 

شود، آن  خرت كه بوسيلة مقربين انجام ميآالغ رحمت خدا در بمربوط است به ا
ساني كه خدا از دين آنان و از اعمال آنان خوشنود باشد، و راي مؤمنين و كبهم 

شفاعت استغفار باشد، استغفار انبياء و مالئكه، فقط از براي مؤمنين   اگر معني
و اگر رواياتي در اثبات شفاعت طبق دلخواه مردم باشد، . ممكن است نفع دهد

دينان  يان و بيتماماً ضعيف السند و مخدوش المتن و از جعاالن و كذابان و غال
نقل شده، و مثال مجلسي در جلد هشتم بحار جديد احاديثي آورده براي اثبات 

السند تام الدالله در آن نيست كه بايد آن را طبق  شفاعت كه يك حديث صحيح
اگرچه . به ديوار زد و بدور انداخت و أئمة هدي صدستور رسول خدا

در مقابل آن  و أئمه صاحاديثي بسيار نيز در نفي شفاعت از رسول خدا
و انشاءاهللا در ذيل آية . احاديث وارد شده كه بعضي از آنرا ذكر خواهيم نمود

به . كنيم همين سوره معني شفاعت وصحت و سقم و كيفيت آنرا بيان مي 254
رند و مردم مسلمان را به معاصي اهر حال كسانيكه قوانين خدا را معطل گذ

ه كنند آمدند شفاعت وسيعي بدون قيدوبند جري كنند و بلكه اسالم را مسخر
آيا قوانين إلهي كه . براي مردم تراشيدند و مردم را خسر الدنيا واالخره كردند

 : فرموده

                           
 )۸-۷: زلزال(

           )۲۱: طور( 
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             )۳۸: مدثر( 

         *   * 

   *        )۱۴-۱۱: معارج( 
توان لغو شمرد؟، و آيا ممكن است خدائيكه قوانين كيفري او طبق عدل  مي

است دست از كيفر معين بردارد؟، و آيا ممكن است مخلوقي از اجراي كيفر 
در ذيل همان آيه  الهي كه طبق عدل است جلوگيري كند؟ جواب اينها را

 .خواهيم داد

                     

             * 
و به ياد آوريد هنگاميكه شما را از زير بار سلطة فرعون كه بدترين : ترجمه

كشتند و زنانتان را زنده  ا را ميدادند و پسران شم عذابها را به شما مي
 )49.(گذاشتند نجات داديم، اين بال و امتحان بزرگي بود از پروردگارتان مي

انواع و اقسام آزار و شكنجه بود مانند اينكه  ...یسومونکم مقصود از : نكات
ها را  داشتند، و بچه كشيدند و بكارهائي وا مي از مرد و زن ايشان بيگاري مي

اسرائيل و  بردند و از ترس ازدياد جمعيت بني زنان را به كنيزي مي كشتند، و مي
 .كشتند ترس از قدرت و سطوت آنان اطفالشان را مي

                     *  

                    

*                * 
و به ياد آوريد هنگاميكه براي شما دريا را شكافتيم و شما را نجات : ترجمه

و به ) 50(كرديد شما نظر ميداديم و پيروان فرعون را غرق نموديم در حاليكه 
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ياد آريد كه موسي را چهل شب وعده كرديم، پس از رفتن او شما گوساله را به 
سپس از شما بعد از چنين كار ) 51(خدائي گرفتيد و حال آنكه ستم كرديد

 )52.(گذشتيم تا شايد شما شكرگزار باشيد
ن موسي، هارو تعالي به موسي فرمود به طور برود، حضرت حق: نكات

برادرش را به جاي خود گذاشت و دستورات الزم را به او داد، در مدتي كه 
حضرت موسي در طور بود، سامري كه نام او نيز موسي بوده و از كساني بود كه 

دانستند، اگرچه به ظاهر مسلمان شده بود در غياب موسي  گاو را مقدس مي
رائيل، و فتنة او اين بود كه اس اي برپا كرد، و اين فتنه امتحاني شد براي بني فتنه

اسرائيل گفت خود را از زينتهاي فرعونيان پاك كنيد، و آنچه  چون هارون به بني
و  از طال آالت فرعونيان داريد از خود دور كنيد، سامري فرصتي بدست آورد

اي ساخت و در جوف آن  ها و طالها را جمع و به شكل گوساله همان زينت
شد و به مردم  ن صدائي مانند صداي گاو خارج ميسوراخي تهيه كرد كه از آ

 اسرائيل كه اكثرا نادان و طال بني. گفت اين است خداي شما و خداي موسي
دوست بودند، بسامري اقتدا كرده ودر مقابل آن به سجده افتادند و آنرا به خدائي 

حضرت موسي پس از چهل شب برگشت و . پذيرفتند مگر عدة كمي از ايشان
بازي سامري  ري را ديد و با عتاب و خطاب قوم خود را متوجه حقهفتنة سام

تعالي توبة ايشان را  ريزه، و مردم را توبه داد، و حق كرد و گوساله را ريزه
هاي  پذيرفت و گذشت نمود، چنانكه تفصيل هر يك از اين قضايا در سوره

از ايشان  اسرائيل با اين كار زشت مستحق عذاب شدند، خدا بني. بعدخواهد آمد
 .گذشت، ولي باز چنانچه شايد و بايد شكر نكردند

                * 
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و به ياد آريد وقتي كه به موسي كتاب و جداكنندة حق و باطل را : ترجمه
 )53.(عطا كرديم تا شما هدايت يابيد

است كه آنرا فرقان  توراتشاره به همان كتاب الكتاب ا الف و الم: نكات
ناميده، زيرا جداكنندة حق و باطل بود مانند قرآن، كه فارق بين حق و باطل 

 توراتشود براي أمت او  در دين موسي چنانكه از صريح قرآن استفاده مي. است
ميزان و امام بوده براي شناخت حق و باطل، چنانكه در اين أمت، قرآن، امام و 

 .زان استمي

                     

                         

        * 
و بياد آريد وقتي كه موسي به قوم خود گفت اي قوم من، شما به : ترجمه

پرستي، پس بسوي خالق خود  خودتان محققا ستم كرديد بواسطة گوساله
برگرديد و خودتان را بكشيد، اين براي شما خوبست نزد خالقتان كه توبة شما 

 )54.(پذير و رحيم است پذيرد زيرا او توبه را مي

: مقصود از جملة: اتنك       به حسب ظاهر كالم اين است كه ،

سورة نساء كه  29را بكشيد، حال اگر كسي بگويد خودكشي طبق آية  خودتان
 : فرموده

       )۲۹: نساء( 
ن حرام است، چگونه به قوم موسي أمر شده خودتان را بكشيد؟ جواب اي

است كه ايشان مأمور نشدند كه هر كس خود را بكشد، بلكه مأمور شدند به قتل 
اي از ايشان  نكه عدهآخوديها، يعني به قتل فاميل و هموطنان خود، براي 

تعالي براي جبران  پرستي شركست ولي از ترس دم نزدند، حق دانستند گوساله مي
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ر نفري بريزند بر يكديگر، اين گناه زشت، دستور داد كه اين جميعت هفتصدهزا
و هر كس ديگري را بكشد، ولواينكه خودش كشته شود، مانند ميدان جهاد با 

دهد، ولي براي اطاعت  شدن خود را مي مشركين، چگونه هر كس احتمال كشته
پس براي اينكه بعد از آن همه دالالت و معجزات . فرمان خدا بايد جهاد كنند

د شدند، و سپس توبه واظهار ندامت كردند، واضحه به چنين ظلم و شركي وار
خدا خواست ايشان را امتحان كند كه آيا در اظهار ندامت صادقند يا كاذب،  لذا 
مأمور به قتال با يكديگر شدند، و چون شروع به قتل يكديگر نمودند تاريكي 

دعا و تضرع به سوي خدا  ايشان را فرا گرفت، و حضرت موسي و هارون
 .ينكه وحي آمد به رفع قتل و قبولي توبهكردند تا ا مي

                    

     *              * 
آوريم تا خدا  تيد اي موسي ما ايمان به تو نميو به يادآريد وقتيكه گف: ترجمه

) 55(را آشكارا ببينيم، پس شما را صاعقة مرگ گرفت و حال آنكه ناظر بوديد
 )56.(سپس شما را زنده كرديم پس از مردنتان تا باشد كه شكرگزاريد

اسرائيل را از يك طرف و الطاف  تعالي در اين آيات جنايات بني حق: نكات
آورد، و از آن جمله چون حضرت  ديگر به ياد ايشان ميخود را از طرف 

تعالي با من سخن گفته و  را از طرف خدا آورد و گفت حق تورات موسي
كنيم تا خدا  را برايم فرستاده، يهود گفتند ما سخن تو را تصديق نمي ناين قواني

ار شود كه سؤال موسي از پروردگ را با چشم خود ببينيم، از اين جمله معلوم مي
 : سورة اعراف 143خود در آية 

        )۱۴۳: اعراف( 
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از قول خودش نبوده، بلكه از قول قومش بوده، وگرنه شأن حضرت 

«: و جملة. اي باالتر است از چنين سؤال محال جاهالنه موسي   ...« 

تعالي كه منزه  دا، حقاسرائيل، كه پس از درخواست ديدن خ خطابست به بني
است از ديده شدن، ايشان را به صاعقة مرگ مبتال كرد، و سپس منت گذاشت و 
ايشان را زنده كرد تا ايمانشان زياد گردد، و شكر خدا را به جا آرند، و خود 
حضرت موسي در آن صاعقه بيهوش گرديد و چون به هوش آمد از اين سؤال 

 143ي شده بود توبه كرد چنانكه در آية جاي قوم خود كه به زبان او جار بي
 .سورة اعراف آمده

                            

                      * 
ترنجبين و (ي وبان نموديم و بر شما منّ و سل ا بر شما سايهو ابر ر: ترجمه

فرود آورديم و گفتيم از روزيهاي پاكيزه بخوريد وليكن ايشان به ما ستم ) مرغ
 )57.(نكردند به خودشان ستم نمودند

"مقصود از جملة : نكات   "  آنست كه چون به بيابان تيه مبتال به آفتاب

المقدس و جنگ با عمالقه بودند پس  ه رفتن بيتشدند در مدتيكه مأمور ب
كوتاهي كردند و به موسي گفتند تو و پروردگارت برويد و قتال كنيدما اينجا 

كردند  شدند و هر قدر سير مي ننشينيم و لذا در آن بيابان سر در گم و حيرا مي
رسيدند، و مدتها گرفتار بودند تا حضرت موسي فوت شد، در  به جاي اول مي

افكندو من و سلوي  تعالي ابر بر سر ايشان سايه مي مدت بود كه به أمر حقآن 
 .بر ايشان نازل گرديد
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                   * 
و به ياد آريد وقتيكه گفتيم داخل اين قريه شويد و از ميوه و طعام و : ترجمه

غذاي آن كه فراوان است بخوريد و از درب آن با حال فروتني وارد شويد و 
بخشم و أجر نيكوكاران را  وئيد خدايا گناه ما را ببخش، گناهان شما را ميگب

 )58(.كنيم زياد مي
سورة مائده كه  21المقدس است بدليل آية  مقصود از قريه بيت: نكات

 : حضرت موسي فرموده

              )۲۱: مائده( 
خدايتعالي اموال كفار آنجا را بر ايشان مباح كرد ولي به ايشان دستور داد از 

اي عبادت نصب كرده بوده كه آنرا ايكه حضرت موسي در بيابان بر درب قبه
شدند، چون وارد  گفتند، براي اينكه در حال عبادت آنجا جمع مي مجمع مي

: و مقصود از جملة. شديد خدا را سجده كنيد و ريزش گناهان را بخواهيد

"     " همين استغفار است، زيرا ،   از باب حط و بمعني ريزش

 .است

                          

            
پس آنانكه ستم كردند قولي كه به ايشان گفته شده بود تبديل كردند : ترجمه

ري ونافرماني ايشان فرو در نتيجه بر همانان عذابي از آسمان به كيفر بدكا
 )59.(فرستاديم
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اسرائيل مأمور گفتن آن بودند و تبديل كردند اين بود كه  گفتاريكه بني: نكات

و مقصود . گفتند كه به معني گندم است مي ةحنطبطور مسخره  در عوض 

نفر از بزرگانشان  24000از عذاب آسماني مرض طاعون بود كه به سبب آن 
 .هالك شدند

                       

                         

            * 
و بياد آريد وقتي را كه موسي براي قوم خود از ما آب خواست، پس : ترجمه

د را بر سنگ بزن، پس شكافته شد از آن دوازده چشمه، وهر وما گفتيم عصاي خ
دسته از مردم محل آبشخور خود را دانستند و گفتيم از روزي خدا بخوريد و 

 )60.(و در روي زمين به فساد برمخيزيد بياشاميد
اسرائيل شماره كرده، اين است  از نعمتهائيكه خدا براي بني يكي ديگر: نكات

درخواست آب كردند، و  كه در بيابان تيه محتاج به آب شدند و از موسي
حضرت او از خدا خواست، خدا فرمود عصاي خود را به سنگ بزن، معلوم 

شود سنگ بزگري بوده كه از آن دوازده چشمه ظاهر گرديد، چون  مي
اي خود را سيراب  ازده سبط و طائفه بودند، و هر طائفه از چشمهاسرائيل دو بني
 .كرد مي
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            * 
و بياد آريد وقتي را كه گفتيد اي موسي ما هرگز بر يك طعام صبر  :ترجمه

هاي زمين از  كنيم، پروردگارت را بخوان كه بيرون آرد براي ما از روئيدني نمي
و خيار آن و سير آن و عدس آن و پياز ) تره و نعنا و گشنيز و ريحان(سبزيجات 

اريد به جاي آنچه بهتر است، تر است تقاضا د  آن، موسي گفت آيا آنچه را پست
ت و ذلايد آنجا براي شما وجود دارد، و  ئيد كه هر چه خواستهدر شهر فرود آ

بيچارگي بر آنها زده شد و دچار خشم إلهي شدند، اينها به جهت كفر ايشانست 
كشتند، اينها به سبب  به آيات خدا و به سبب اينكه پيغمبران را به ناحق مي

 )61.(است به تجاوزعصيان و عادت ايشان 
اسرائيل در تيه طعامي جز من و سلوي نبود و اين طعام هر  چون بني: نكات

روز ايشان بود، گفتند ما به يك طعام قانع نيستيم و در هر أمري از أمور لجاجت 
اعتنائي كردند و رسوالن خدا را  كرده و حتي به آيات خدائي كفر ورزيده و بي

هي و ذلت و مسكنت شدند و تمام اينها براي كشتند، لذا مبتال به خشم إل
نافرماني و تجاوز از حد است، پس انسان بايد به عطاي إلهي خشنود و قانع 

 .و مقصود از قتل انبياء، قتل حضرت زكريا و يحيي و سايرين است. باشد

                   

                          

  * 
به تحقيق هر يك از مؤمنين و يهوديان و نصاري و صابئين كه ايمان : ترجمه

ايشان اجرشان نزد به خدا و روز قيامت داشته باشد و عمل شايسته كند بر 
 )62.(پروردگارشان محفوظ و بر ايشان نه خوفي و نه اندوهي است
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شود كه هر كس ايمان به  سورة مائده استفاده مي 69از اين آيه و آية : نكات
و مقصود از صابئين . باشد خدا و قيامت دارد و عمل صالح كند اهل نجات مي

شته ولي به ستارگان توجه و توسل اند از اهل كتاب كه خدا را قبول دا قومي بوده
سورة حج چنانكه  17در آية . اند اي از مجوس چنين بوده اند، و طائفه داشته

بنابراين . ايشان را مقابل موحدين آورده همانطور ايشان را مقابل مشركين آورده
اصل دين كه ماية نجاتست اعتقاد به مبدأ و معاد است، و عقايد حقة ديگر 

فع درجاتست، مگر اينكه بگوئيم ايمان به خداي حقيقي و موجب فضيلت و ر
پس ايمان به . امكان ندارد صانجام عمل صالح بدون قبول رسالت محمد

رسالت او نيز از اصول است، يعني اگر بخواهيم ايمان به خدا و قيامت آوريم 
و . بايد كيفيت و صفات خداي حقيقي و قيامت را بواسطة وحي إلهي درك كنيم

كتب إلهي و مالئكه وسيلة وحيند و ايمان به آنها الزم است، زيرا ايمان  رسل و
 .به اينها كاشف و طريق معرفت خدا و قيامت است

و بدانكه ايمان به خدا و قيامت را خدا مكرر در قرآن ذكر نموده، و براي 
مؤمن كافي دانسته، زيرا چون اصول دين ايماني و اعتقادي است، پس ايمان به 

اصل استقاللي است، و ايمان به مالئكه و رسول و كتب إلهي نيز سه  اين دو
اصل آلي، و طريقي است، و هر كس تابع قرآن است به اصولي كه خدا معين 

 .كرده، بايد ايمان آورد چه امام و چه مأموم باشد فرقي ندارد

                         

        *                      

         * 
االي سر و به يادآريد وقتي را كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را ب: ترجمه

ا نيرو بگيريد و آنچه در آن است ايم ب م و گفتيم آنچه به شما دادهشما بلند كردي
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سپس شما از آن پيمان كه از شما ) 63(يادآوري كنيد تا شايد پرهيزكار گرديد
گرفتيم اعراض كرديد، پس اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود محققا از 

 )64.(زيانكاران بوديد
اسرائيل است، و مقصود از پيمان، پيمان  باز خطاب به بنياين آيات : نكات

تكويني و يا تشريعي است، أما پيمان تكويني همان وجدان و فطرت عقلي است 
و أما . كند به خداشناسي و اطاعت از دستورات كتاب او كه انسان را متوجه مي

ن خود پيمان تشريعي همان قرارداد و أوامري است كه در كتب آسماني با بندگا
دهم، ولي يهوديان پشت سر انداختند  نموده و فرموده به آن عمل كنيد پاداش مي

": و جملة. مانند اعراض مسلمين از قرآن    ..."به  ؛، داللت دارد كه

 ..و نسيان آن موجب خسران است ،بودن موجب تقوي ياد پيمانهاي إلهي

                           

*                           * 
ايد، پس ما  و البته قصة يهودياني كه در روز شنبه تجاوز كردند دانسته: ترجمه

قرار داديم  تپس آنان را عبر) 65(شده باشيد تيم ميمونهاي راندهبه ايشان گف
براي كسانيكه حضور داشتند و براي آنانكه پس از آنان بيايند و براي پرهيزكاران 

 )66.(پندي است
قومي بودند از يهود كه منزل ايشان  ...الذین اعتدوا: مقصود از جملة: نكات

ر كرد كه رو شنبه صيدماهي نكنند و تعالي مقر نزديك دريا بود، بر ايشان حق
بدنبال عبادت بروند، ايشان از حكم خدا تجاوز نموده و ماهيان را صيد كردند، 
و يا گودالهائي نزديك دريا كنده و راهي از دريا به آن باز كردند كه ماهيان را به 

خدا . ساختند، تا روز يكشنبه صيد كنند كشانيده و محبوس مي آن گودالها مي
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سبب به امر تكويني به شكل ميمون مسخشان نمود و پس از سه رو هالك  بدين
 .شدند

                            

              *                 

                           

   *                               

           *               

                    *           

                         

              *              

        *                  

            * 
و به ياد آريد وقتي را كه موسي به قوم خود گفت به راستي : ترجمه

كني؟  آيا ما را مسخره مي: كند، ايشان گفتند خدايتعالي شما را بذبح گاوي أمر مي
: گفتند) 67(برم از اينكه از افراد نادان باشم به خدا پناه مي: موسي گفت

ه است؟ موسي گفت به پروردگارت را بخوان كه براي ما بيان كند آن گاو چگون
فرمايد كه آن گاويست نه از كارافتاده و نه جوان بكار نيامده،  تحقيق خدا مي

گفتند پروردگارت را ) 68(حالتي بين اين دو، پس آنچه را مأموريد بجا آوريد
فرمايد آن گاو  براي ما بخوان كه رنگ آن را بيان كند، موسي گفت خدا مي

گفتند براي ما ) 69(سازد را شاد مي زريني است كه رنگ آن بينندگان
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كند چگونگي آن را زيرا آن گاو بر ما مشتبه است  پروردگارت را بخوان كه بيان
موسي گفت خدا ) 70(گانيم و به راستي اگر خدا بخواهد ما هدايت يافته

فرمايد آن گاويست نه رام كه زمين را شيار كند و نه به زراعت آب دهد،  مي
اي از آن رنگ ديگر نباشد، گفتند اكنون حق را  و نقطه عيب يكرنگي است بي

) 71(دادنشان اميدي نبود روشن ساختي، پس همان را كشتند، در حاليكه به انجام
گناه دانسته  و به ياد آريد وقتي كه شخصي را كشتيد و در موضوع آن خود را بي

) 72(نمود كرديد آشكار كرديد و خدا آنچه مخفي و كتمان مي و از خود دفاع مي
اي از اعضاء آن گاو را به آن كشته بزنيد، آنگاه بنگريد، اين گونه  پس گفتيم پاره

دهد تا عقل خود را  كند و آيات خود را نشان شما مي خدا مردگان را زنده مي
 )73.(بكار اندازيد

و فساد اخالق و  خدايتعالي وقايع گذشتة زمان حضرت موسي: نكات
نازل نموده تا ماية عبرت يهوديان زمان  صمحمددنياطلبي يهود را براي 

و يهوديان نيز  صگردد، و ضمناً تسلي باشد براي خود رسول خدا صمحمد
از جمله قضية اين گاو است كه در  ،مانند سابقين خود دنياطلب و لجوج نباشند

ند، و قصة آن ياين سوره آمده و به همين مناسبت اين سوره را سورة بقره گو
اسرائيل مرد ثروتمندي بود كه نزديكان او براي بردن مالش  ه در بنيچنين است ك

اسرائيل  ي اي از طوائف بن او را كشتند و جسد او را شبانه در سر راه طائفه
انداختند و خود قاتل كه خويش او بود براي آنكه اضافه بر ارث او خونبهاي او 

سر جنازه بنا كردناله و  را نيز ببرد و كسي را متهم سازد و خونبها بگيرد، آمد
باشد مراجعه شد،  فريادكردن و باألخره به حاكم وقت كه حضرت موسي

حضرت موسي كشف قضيه را از خدا خواست، خدا فرمان داد كه بايد گاوي را 
بكشند و از اعضاء بدن آن به اين مقتول بزنند تا كشته زنده شود و قاتل خود را 

أمر خدا چنين است، ايشان أمر خدا را فرمود  تعيين نمايد، حضرت موسي
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اسرائيلي مشكل كردند، و اگر  فوري اجرا نكردند و كار خود را با سؤاالت بني
كشتند كافي بود، وليكن تقدير إلهي چنين بود كه ايشان  ابتداءا گاوي را مي

بواسطة سؤاالت از چگونگي گاو، جوان متدين نيكوكاري به ثروت برسد و 
ستانش از دست آنان خارج شود و لذا بواسطة سؤاالت ثروت قاتل و همد

مذكوره در آيات، گاوي منحصربفرد معين شد و ناچار آن را به قيمت گزافي 
باشد نزد جوان فقيري يافتند، او  خريدند، و آن گاوي كه داراي صفات مذكوره

فرمود  صرسول خدا. فروشم مگر اينكه پوست آن را از طال پر كنيد گفت نمي
وان نيكوكار بوالدين خود بود، و او متاعي را خريد و آمد پول آن را بدهد اين ج

باشد و او خواب است، نخواست او را  ديد كليد صندوق زير سر پدرش مي
بيدار كند، پس چون پدرش بيدارشد او را تحسين كرد و گفت اين گاو را بگير، 

ت فروش رفت، و و گاو را به او بخشيد، و اين همان گاو بود كه به اين قيم
چون گاو را خريدند آن را ذبح كردند، و دم او و يا ران او را به مقتول زدند او 

پس اين آيات تاريخي . زنده شد و قاتل خود را نشان داد، و دو مرتبه فوت كرد
دليلي است بر قدرت خدا بر احياء نفوس در قيامت در  است براي عبرت و هم

 .مقابل انكار مشركين قريش

                        

                              

                          * 
سپس دلهاي شما قسي شد بعد از اين همه آيات، كه مانند سنگ و يا : ترجمه

شكافد و از آب  سخت تر شد از جهت قساوت، و حقا بعضي از سنگها مي
آيد و خدا از  اي از آنها از ترس خدا فرود مي گردد، و به راستي پاره جاري مي

 ) 74(.كردار شما غافل نيست
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ريخ يهود بيان شد، در اين آيه ذكر شده كه پس از آنكه مقداري از تا: نكات
كند و از سنگدلي از سنگ بدترند زيرا سنگ  آيات إلهي در دلشان اثر نمي

ود اين است كه مسلمين بيدار صباشد مق فوائدي دارد و گاهي سرچشمة آبي مي

«و ضمير . باشند و گول ايشان را نخورند       « گردد به قلوب، و برمي 

 .آن مجازي است خشيتاگر برگردد به حجاره 

                        

              *           

                              

              *                

       * 
شما بگروند در صورتيكه گروهي از ايشان  آيا طمع داريد كه بدين: ترجمه

كنند و دانسته  كالم خدا را شنيده و آن را پس از درك و تعقل تحريف مي
ايم،  گويند ايمان آورده و چون با اهل ايمان مالقات كنند مي) 75(كنند خيانت مي

گويند آيا آنچه خدا براي شما مكشوف  و چون با يكديگر خلوت كنند با هم مي
دهيد تا نزد پروردگارتان با شما احتجاج كنند آيا عقل  مسلمين خبر مي نموده به

دانند كه خدايتعالي آنچه پنهان كنند و آنچه آشكار نمايند  آيا نمي) 76(نداريد
 )77.(داند مي

رود كالم خدا را به دلخواه خود  كسي كه دانسته به راه انحراف مي: نكات
هدايت او داشت، مانند اكثر دانشمندان دهد، پس نبايد اميد به  تغيير معني مي

: و جملة. روزگار ما، و مقصود از تحريف در اين آيات تحريف معني است

    ... و جملة :     داللت دارد كه بسياري از دانشمندان ميل به
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يقتي بيداري مردم ندارند خصوصاً كسانيكه دكان ديني دارند و لذا اگر كسي حق
دانند  عقل مي شود، و او را بي از حقايق ديني را براي مردم اظهار كند ناراحت مي

گويند و چنانكه ما تجربه كرديم اكثر دانشمندان ما مانند  به او مي أفالتعقلونو 
 .همان يهوديان دانشمند صدر اسالمند

                      * 
سوادند و از كتاب آسماني خود چيزي جز  و بعضي از ايشان بي: ترجمه

 )78.(دانند و فقط اهل پندار و گمانند آرزوهاي خيالي نمي
چيزي فرا  توراتاين آيه در مذمت عوام يهود است كه از كتاب : نكات

مگر خرافات خيالي كه آن دانستند  نگرفته بودند و مانند عوام زمان ما چيزي نمي
را به نام دين شنيده و باور كرده بودند، و اين دسته مقلد دانشمندان بوده و به 

به احكام ظني و خيالي مجتهدين  يزمتأسفانه زمان ما ن. دانند جز تقليد چيزي نمي
شود كه  خبرند، از اين آيه استفاده مي خود چسبيده و از كتاب آسماني خود بي

. ه احكام مذموم است، و طلب علم بر هر مسلماني واجب استتقليد و ظن ب
تعجب اين است كه يك تفسير . مقدمة اين كتاب 23رجوع شود به فصل 

مجعولي پيدا شده به نام امام حسن عسگري كه آن امام از اين تفسير بيزار است، 
 و روح او از آن خبر ندارد در ذيل اين آيه كه در ذم تقليد است آمده روايتي

أما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه  ": اند به اين عبارت كه جعل كرده
در صورتيكه زمان نزول  ."خمالفا علی هواه مطیعا ألمر مواله فللعوام أن یقلدوه

آيات قرآن فقهائي نبوده كه استثنا به اين آيه زده شود، و مضافاً به اينكه چنين 
تواند آن را پيدا كند و  ه غير از خدا هيچكس نميفقيهي كه اين عبارت بيان كرد

 .دادن به مبهم است حواله
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                                * 
گويند  نويسند سپس مي پس واي بر كسانيكه كتابي به دست خود مي: ترجمه

اين از نزد خدا است تا بواسطة آن متاع كمي بدست آرند پس واي بر ايشان از 
 )79.(كنند آنچه دستهايشان نوشته و واي بر ايشان از آنچه كسب مي

كردند بنام خدا  ست كه احكامي صادر مياين آيه راجع به دانشمنداني ا: نكات
متأسفانه دويست سال است كه ميان . گفتند اينها احكام خدا است و دين، و مي

نويسند و رأي خود را  ها مي اند كه رساله مسلمين اين گونه دانشمندان بسيار شده
آورند و با بودن چنين  دانند و بنام دين و بنام خدا مالها بدست مي از خدا مي

 .اند اتي در قرآن چگونه مسلمين غافل ماندهآي

                             

                   * 
ر چند روزي كم، بگو آيا بر اين و گفتند هرگز به ما آتش نرسد مگ: ترجمه

كند و يا نسبت به  ايد؟ كه خدا هرگز خلف وعده نمي ادعا پيماني از خدا گرفته
 )80(دانيد؟ دهيد چيزي را كه نمي خدا مي
هر ملتي كه خود را سوگلي دستگاه خدا بداند و به اخبار مجعوله : نكات

ا خاطر بزرگانشان پندارد كه خدا براي خاطر ايشان و ي مغرور شده باشد مي
كند و ايشان را از كيفر اعمالشان  زند و يا ترك مي قانون كيفر خود را به هم مي

 .كند نمايد، و آتش دوزخ ايشان را مس نمي معاف مي
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       *               

          * 
آري هر كس كارهاي بدي اندوخت و كردار خطاي او او را احاطه : ترجمه

و آنانكه ايمان بياورند ) 81(كرد، چنين كسان اهل دوزخ و در آنجا جاويد بمانند
 )82.(شايسته كنند همانان اهل بهشت و در آن جاويدندو عمل 
مقصود از سيئه و خطيئه كه احاطة آن بر انسان موجب عذاب ابدي : نكات

است همانا كفر و شرك است، زيرا غير اين دو موجب خلود نيست، آري فسق 
 .كند و عصيانِ زياد بشر، وي را به كفر وارد مي

                      

                       

                 *   

                     

    *                

                         

                     

                         

                           *    

                    

 * 
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اسرائيل پيمان گرفتيم كه نپرستيد مگر  و به ياد آريد وقتي را كه از بني: ترجمه
الذات را، و به والدين و خويشان و يتيمان و مساكين احسان نمائيد  خداي كامل

و براي مردم سخن خوش بگوئيد و نماز را به پا داريد و زكات را بدهيد، سپس 
و به ياد آريد ) 83(ه اعراض داشتيدگردانيديد در حاليك يشما جز عدة قليلي رو

وقتي را كه از شما پيمان گرفتيم كه خون خوديها را نريزيد و خوديها را از 
سپس شما ) 84(هاشان خارج نكنيد سپس اقرار كرديد و خود گواه شديد خانه

سازيد  هاي خود خارج مي كشتيد و همديگر را از خانه همانيد كه خوديها را مي
طلبيد  پشتيبان يكديگريد و اگر كساني اسير شما شوند فديه مي وبر گناه و تجاوز

كردن ايشان بر شما حرام است، آيا شما به بعضي از احكام  و حال آنكه بيرون
شويد؟ پس جزا كساني از شما كه  كتاب إلهي ايمان و به قسمت ديگري كافر مي

رفتار د جز خواري دنيا چيست و روز قيامت به شديدترين عذاب گنچنين كن
آنان افرادي هستند كه دنيا را ) 85(خواهند شد و خدا از كردار شما غافل نيست

عوض آخرت خريدند پس عذاب آخرت بر ايشان تخفيف داده نشود و ياري 
 )86.(نگردند

تعالي ظلم و جور و تعدي يهود را كه موجب ذلت دنيا و عذاب  حق: نكات
وند، متأسفيم كه و مانند آن نش دآخرتشان گرديده تذكر داده تا مسلمين بشنون

مسلمين نيز هر فرقه با فرق دگر دشمن و از قتل و غارت و غصب خودداري 
شود كه انكار  معلوم مي 85از آية . اند اند، و اكنون به ذلت خود نائل شده نكرده

 .يات قرآن موجب كفر استآيكي از 
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                *              

         * 
داديم و از پي او پيغمبران ديگر  تو به تحقيق به موسي كتاب تورا: ترجمه

فرستاديم، و به عيسي بن مريم دليلها و حجتهاي روشن داديم و او را به روح 
القدس تأييد نموديم، آيا هر پيمبري كه از طرف خدا دستوري برخالف ميل شما 

و ) 87(كشيد روهي را ميكنيد و گ ورزيد، پس گروهي را تكذيب مي آرد تكبر مي
شود،  گفتند دلهاي ما در پردة غفلت است و چيزي از سخن حق وارد آن نمي

حمت دور كرده كه كمي از رچنين نيست بلكه خدا ايشان را بواسطة كفرشان از 
 )88.(آورند ايشان ايمان مي

شود كه خدا رسوالن خود را با دليل و منطق  از اين آيه استفاده مي: نكات
پس آيات إلهي مانند . فرستاده كه مردم عوام بفهمند و حجت تمام باشدروشن 

گويد  قرآن فهميدني و روشن است و إال حجت تمام نيست، پس آنكه مي
 .فهميم چنين نيست بلكه بواسطة كفرش از رحمت دور است نمي

                          

                             

    *                  

                             

         * 
شان آمد كه تصديق ياز نزد خدا بسوي ا) يعني قرآن(و چون كتابي : ترجمه

را عادت چنين بود كه قبل از نزول قرآن باميد بعثت  نكند و ايشا كتاب آنان مي
جستند، پس چون آنچه را كه شناختند آمد به  رسول خدا بر كفار فتح و غلبه مي
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اي با خود كردند كه به  ملهبد معا) 89(آن كافر شدند، پس لعنت خدا بر كافران
آنچه خدا نازل نموده كافر شدند براي عداوت كه چرا خدا به فضل خود براي 

خشمي عالوه بر خشم ه اي از بندگانش كه خواسته كتابي نازل نموده، پس ب بنده
 )90.(سابق مبتال شدند و براي كفار عذابي است خواركننده

، و آن را براي خود فتح و پيروزي يهوديان منتظر پيامبري منجي بودند: نكات
دانستند و معتقد بودند از نسل يهود خواهد بود كه براي ايشان تشكيل دولت  مي

. خواهد داد، و لذا چون از قوم عرب مبعوث شد انكار نموده و حسد ورزيدند

«مقصود از ماء موصوله در    « قرآن است. 

                        

                                   

     * 
نازل نموده ايمان آوريد  و چون به ايشان گفته شود به آنچه خدا: ترجمه

شوند، در  آوريم، و به غير آن كافر مي گويند به آنچه بر ما نازل شده ايمان مي
كند،  صورتيكه آنچه نازل شده حق است، و آنچه را با ايشان است تصديق مي

بگو اگر ايمان به سخن خود داريد پس چرا پيغمبران خدا را كه قبال آمدند و 
 )91(.كشتيد يهودي بودند مي

انسان بايد به آنچه از طرف خدا آمده ايمان آورد اگر تسليم حق است : نكات
و كتاب ما و غير ما نگويد، و به هر كس مأمور خدا است احترام گذارد، ولي 
يهود و كساني مانند ايشان چنين نبودند و به تعصبهاي قومي و محلي پرداخته، و 

 .باز اينان پيغمبران خدا را كشتندبود  توراتبا اينكه نهي از قتل انبياء در 
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   *                   

                                

                    * 
و به تحقيق موسي بامعجزاتي روشن براي شما آمد، شما : ترجمه

و به ياد آريد ) 92(شما ستم كرديدپرستي را پس از او انتخاب كرديد و  گوساله
كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بر فراز شما بداشتيم كه به نيروي ايمان 
آنچه براي شما آمده بگيريد و بشنويد، شما به طور مسخره گفتيد شنيديم و 
عصيان كرديم، و دلهاي ايشان بواسطة كفرشان بدوستي و پرستش گوساله 

دهد اگر ايمان داشته  انتان شما را به بدچيزي فرمان ميآبياري شده، بگو ايم
 )93.(باشيد

گزين شد  گردد كه هر باطلي در دل كسي جاي از اين آيات معلوم مي: نكات
پرستي شده مرغوب و  دل يهود گوساله كردن آن بسيار مشكل است، در برطرف

 .سراسر دلشان شده مشروب

                       

         *                  

       *             

                              

              * 
ساير مردم،  –بگو اگر خانة آخرت نزد خدا به شما اختصاص دارد نه : ترجمه

كنند بواسطة  و هرگز تمناي مرگ نمي) 94(گوئيد تمناي مرگ كنيد اگر راست مي
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اند و خدا به حال ستمگران دانا  كارهاي زشتي كه بدست خود انجام داده
) حريصتر(بيني و يو محققا آنان را حريصترين مردم به زندگي دنيا م) 95(است

از كساني كه شرك آوردند، بطوريكه هر يك از ايشان دوست دارد هزار سال 
 )96.(كنند عمر كند واين عمر او را از عذاب نرهاند وخدا بينا است به آنچه مي

كنند كه از مرگ و آخرت بيشتر واهمه  غالبا مقدسين هر ديني ادعا مي: نكات
باشند بايد بيشتر آرزوي مرگ  طمع به دنيا مي ند و اگر واقعا دين دار و بيردا

نمايند و مشتاق مالقات رحمت خدا باشند، أما چون مرگ را دوست ندارند 
 .شود ايمانشان ضعيف است معلوم مي

                               

            *             

                  * 
بگو چه كسي دشمن جبرئيل است؟ در صورتيكه جبرئيل قرآن را به : ترجمه

كند  سماني قبل را تصديق ميآبهاي فرمان خدا بر دل تو نازل كرده، قرآني كه كتا
هر كس عداوت ورزد با خدا و ) 97(و براي مؤمنين هدايت و بشارت است

پس به راستي ) او كافر است(فرشتگان او و رسوالن او و با جبرئيل و ميكائيل 
 )98.(خدا دشمن كافران است

د كردند، و اين هم يكي از عقاي يهوديان با جبرئيل اظهار عداوت مي: نكات
گفتند جبرئيل مأمور قتل و خونريزي است و ميكائيل  خرافي ايشان بود كه مي

مأمور فراواني نعمت و ارزاني است، و عمده عداوتشان براي اين بود كه قرآن را 
بر محمد چرا نازل كرده، أما متوجه نبودند اگر ميكائيل نيز مأمور وحي باشد او 

خدا تنقيد و يا با او دشمني كند در  نيز مانند جبرئيل است، و هر كس از مأمور
 .حقيقت با خدا دشمني كرده است
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                    * 
به تحقيق نازل كرديم به سوي تو آيات واضح روشن را، و جز افراد : ترجمه

 )99.(شود فاسقي، به آن كافر نمي
اين آيه مانند صد آية ديگر داللت دارد كه قرآن واضح و روشن، و هر : نكات

شود از فاسقين  گويد مشكل و مبهم است معلوم مي كس انكار دارد و يا مي
 .باشد مي

                        *   

                          

                  * 
آيا هر عهدي كه بستند گروهي از ايشان آن را شكستند وبدور : ترجمه
و چون ) 100(آورند بلكه بيشترشان ايمان نمي) ندشكن نه تنها عهد مي(انداختند 

پيمبري از جانب خدا بر ايشان آمد، پيمبريكه كتاب ايشان را تصديق كرد 
گروهي از آنان كه به ايشان كتاب داده شده كتاب خدا را پشت سر انداختند 

 )101.(دانند گويا از آن چيزي نمي

: جملة: نكات               ... داللت دارد بر اينكه همانها

دانند، كتاب  كه بايد به كتاب خدا عمل كنند و آنانكه خود را حملة كتاب مي
 147در خطبة  خدا را پشت سر انداخته و از آن اعراض دارند چنانكه علي

نبذ فقد ": فرمايد البالغه از حاملين قرآن و مراجع ديني شكايت دارد و مي نهج
تناساه حفظته، فالکتاب یومئذ و أهله طریدان منفیان وصاحبان تاب محلته، الک

فالکتاب و أهله فی ذلک الزمان فی  بان فی طریق واحد الیؤویهما مؤولمصطح
ألن الضاللة التوافق اهلدی و إن ! و معهم و لیسا معهم! الناس و لیسا فیهم

ايد  به احاديث مجعوله پرداختهو فعال زمان ما آنقدر كه . تا آخر ..."اجتمعا
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خبرند مانند  صديك آن عالقه به قرآن ندارند و دانشمندان ديني بكلي از آن بي

: وجملة. همان يهوديان         ... داللت دارد كه عادت يهود

 .هر پيماني بستند شكستند صشكني است چنانچه با رسول خدا پيمان

                              

                        

                               

                               

                                

                             

        * 
خواندند، پيروي  و يهود از آنچه شياطين بر ملك سليمان بسته و مي: ترجمه

سحر  كردند، و حال آنكه سليمان كافر نشد وليكن شياطين كافر شدند كه به مرم
به  آموختند و آنچه بر دو ملك هاروت وماروت در بابل نازل شد و آن دو مي

گفتند كه همانا موجب امتحان توئيم، پس كافر  آموختند تا به او مي احدي نمي
آموختند كه به آن بتوان بين زن و شوهر  مشو، يهود از آن دو ملك چيزي را مي

ر اينكه ارادة خدا باشد، و آنچه رسانيدند مگ جدائي افكند، و به كسي ضرر نمي
دانستند كه هر كس چنين  آموختند، ومحققا مي ضرر داشت و فايده نداشت مي

دانستند به بهاي بدي و  اي ندارد و هر آينه اگر مي اي كند در آخرت بهره معامله
 )102( .به بد چيزي خود را فروختند

اينكه در آيات قبل در اين آيه چند نكته را بايد در نظر داشت اول : نكات
يه يكي از صفات بد آصفات و عادات نكوهيدة يهود ذكر شده، در اين 
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از  رفتند، وچون بعد طلسمات ميو ودانشمندانشان آمده كه به دنبال سحر و جاد
مطالبي نشر شد از آن جمله كه سليمان اوراقي ازعلم را  حضرت سليمان

نرود، سپس بنام همان اوراق زير تخت خود مدفون ساخته كه آن علوم از بين 
طلسمات و چيز ديگري بنام همان دفينه بهم بافتند، و گفتند چون جن و شياطين 
مسخر سليمان بودند به بركت همين طلسمات بوده، و به همين چيزها حكومت 

زدند، و  ن انتشارات مردم بيچاره را گول ميايو سلطنت را بدست آورده، و با 
ند كه بواسطة آنها بين زن و شوهر را داي مردم آورمطالب سحري و طلسمات بر

گرفتند، در حاليكه  افكندند، و يا بنام ايجاد محبت پولها از مردم مي جدائي مي
سحر و جادو را مؤثردانستن برخالف توحيد و مخالف شرايع أنبياء است، و 

او حضرت سليمان، پيمبر خدا بود، و از چنين كارها منزه بود، ولي علماي يهود 
را بدنام و براي خود دكاني بوجود آوردند كه هنوز آثار آن در كتب اسالمي 

شود هر كس از  موجود است و اينكه خدا فرموده سليمان كافر نشد معلوم مي

: خدا در جملة. اين كارها كند و از اين راه نان بخورد كافر است     

 ر را شمرده، و در آيات ديگر سحر را مانع از ، از كفر شياطين تعليم سح

 : فرموده 77رستگاري دانسته، در سورة يونس آية 

         )۷۷: یونس( 

در اسالم تعليم و تعلم سحر جايز نيست مگر كسيكه بخواهد دفع ساحر كند، 
ده بودند و شود در زمان هاروت و ماروت ساحران زياد ش از آية فوق معلوم مي

و سحر . دادند باعث گمراهي مردم بودند، و چيزهائي را بر خالف واقع نشان مي
آوردن چنانكه خدا در سورة اعراف آية  عبارت است از چيزي برخالف واقع

فَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ  ": در وصف كارهاي سحرة فرعون فرموده 116
 موهبهرتاسخداي تعالي براي رفع سحر و . و بخدعه مردم را بواهمه انداختند ،"و
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كردن مردم چيزهائي را به هاروت و ماروت ياد داد كه به مردم بياموزند و  روشن
گفتند آنچه به تو ياد  دادند، به او مي اين دو مأمور إلهي به هر كس چيزي ياد مي

ساحران بكار بندي، يعني دهيم باعث سوءاستفاده و كفر تو نگردد كه مانند  مي
كني،  دانستن اين چيزها براي تو امتحاني است كه آيا براي دفع ساحر إعمال مي

ي از سمتأسفانه علماي يهود از آنچه شياطين جني و ان. كاندو يا براي ايجاد 
كردند و از آنچه هاروت و ماروت به مردم تعليم داده  سحر و جادو عمل مي

«: و جملة. دكاني براي خود قرار دادندبودند چيزهائي آموخته و         

         « داللت دارد كه سحر و جادو مؤثر نيست بلكه ارادة 

«: و جملة. خدا در همه جا مؤثر است        «  داللت دارد كه

جادوگر براي اينكه به علم خود  باز خدا نفي علم نموده از چنين علماي حقه
 .و براي اينكه مسلمين گول چنين دانشمنداني را نخورند ،عمل نكردند

                          * 

                           

    * 
آوردند و پرهيزكار بودند به طور حتم  و محققا اگر ايشان ايمان مي: ترجمه

ما (اي مؤمنين مگوئيد راعنا ) 103(دانستند پاداشي نزد خدا بهتر بودشان، اگر مي
و بشنويد و براي كافران عذاب ) بدار ما را نظر(و بگوئيد انظرنا ) را مراعات كن
 )104.(است دردناك

فروشي دانشمندان را بيان كرده، در اين  پس از آنكه دنياپرستي و دين: نكات
 راعناو جملة . تقوي است آيات تذكر داده كه ايمان و تقوي مفيدتر از علم بي

اشتند كه توقع د صسواد بودند، و از رسول خدا داللت دارد كه اكثر مسلمين بي
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گفتند  ايشان را مراعات كند و در بيان مطالب توضيح بيشتري بدهد، و لذا مي

»  «اين كلمه در لغت  يهوديان از اين كلمه سوءاستفاده كردند و معناي

بود، و اين كلمه را به معني نزد خودشان به  "!بشنو نشنوي"عبراني به معني 
در ذم يهود و اين سخن  46ساء آية گفتند چنانكه در سورة ن مي صرسول خدا

 : گفتند از تمسخرشان آمده كه مي

                     )۴۶: نساء( 
ناگويند بشنو در حاليكه شنوا نيستي و گويند  و ايشان مي« براي بازي با  راعِ

 .»زبان و تمسخر در دين
دانست، تا اينكه سعد بن معاذ شنيد  مقصود ايشان را نمي صأما رسول خدا

و مقصودشان را فهميد وبه ايشان تغيير كرد و فرمود اي دشمنان خدا اگر پس از 
اطالع  صزنم، و به رسول خدا اين چنين سخني از شما بشنوم گردن شما را مي

ويد و در عوض آن داد، پس اين آيه نال شد كه ديگر كسي اين كلمه را نگ

   بگويد، و بعضي   را از مادة رعونت كه به معني حماقت و سستي

 صبه هر حال رسول خدا. اند مقصود يهود اين معني بوده اند و گفته باشد گرفته
هر  صشود رسول خدا معلوم مي. دانست اطالع نداشت، و مقصود ايشان را نمي

گويد امام هر زباني را  به امام، پس اخباري كه مي دانسته چه برسد لغتي را نمي
داند مجعول است، مگر اينكه بعضي از زبانها را تعليم گرفته باشد، و اگر  مي

مانند او  آيد هر پيمبري دانسته الزم نمي منطق طير را مي مانيحضرت سل
و . باشد زيرا هر پيمبري را خدا چيزي مرحمت كرده كه به ديگران نداده است

: ملةج   بما نظري كن، و انظر إليناممكن است از مادة نظر باشد يعني ،

 "فنظرة إلی میسرة": ممكن است به معني انظار و مهلت باشد چنانكه در آية
 .آمده، يعني بما مهلت بده و به تأني بيان كن تا بفهميم
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  *                                

     * 
كفار اهل كتاب و هم مشركين دوست ندارند كه بر شما خيري از : ترجمه

دهد هر كس را كه  پروردگارتان نازل گردد و خدا به رحمت خود اختصاص مي
اي را كه نسخ كنيم و يا  آن آيه) 105(بخواهد و خدا صاحب فضل بزرگ است

داني  يا نميآيم، آور اي بهتر از آن و يا مثل آن را مي  بدست فراموشي سپاريم، آيه
 )106.(كه خدا بر هر چيزي توانا است

آيات سابق در صفات ذميمة يهود بود، در اين آيات فرموده يكي از : نكات
خواهند و از اينكه خدا براي شما  صفات بد ايشان اين است كه خير شما را نمي

ل دانند كه خدا به هر كس بخواهد فض باشند نمي ي نازل نموده ناراحت مينقرآ
كند، و كتابي را نسخ و كتاب ديگري را  رساند، و از ديگري قطع مي خود را مي

حال بايد ديد كتب انبياء سابق نسخ شده و يا بدست فراموشي . كند نازل مي
متروك شده؟ به نظر تحقيقي اين است كه متروك مانده، زيرا اصول عقايد كه 

داي واحد متحدند، و أما شود، تمام انبياء در عقايد و دعوت بسوي خ نسخ نمي
در احكام و شرايع اگر احكام و شرايع قبلي موقت بوده تا آمدن خاتم األنبياء 
قهرا به بعث او وقت آنها تمام شده و احتياج به نسخ ندارد، و أما اگر اطالق 

و انجيل فعلي  توراتظاهر احكام . توان گفت با آمدن قرآن نسخ شده داشته مي
اصلي احكام موقت بوده، به هر  توراتتوان گفت در  اطالق است، اگرچه مي

 .حال اگر اطالق داشته مشمول نسخ است و إال فال
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       * 
تصاص به خدا دارد و براي داني كه ملك آسمانها و زمين اخ آيا نمي: ترجمه

 )107(شما جز خدا نه سرپرستي و نه ياوري است؟
باشد مفيد حصر و  ملکكه خبر است بر مبتداء كه » له«تقديم كلمة : نكات

باشد و  در اين آيه به معني قيم و سرپرست مي ولیو كلمة . اختصاص است
و در اين آيه  .داللت دارد كه مردم دنيا و ساير موجودات قيمي جز خدا ندارند

ولي مشركين زمان ما . تعالي به طور كلي نفي واليت و قيموميت شده از غير حق
دهند گويا از كتاب  كه سرپرستي و قيموميت جهان را نسبت به بندگان خدا مي

 .اطالعند آسماني خود بي

                         

          * 
كنند چنانكه قبالً از موسي سؤال  بلكه آيا از رسول خود سؤال مي: ترجمه

 )108.(شد و آنكه ايمان را به كفر تبديل كند محققا از راه راست گمراه است مي
سلمان نبايد در أمور دين مقصود از سؤال در اين آيه اين است كه م: نكات

كه  اشكالتراشي و سؤال بيجا كند مانند سؤاالت يهود از حضرت موسي
 .فايده داشتند، مسلم بايد تسليم أمر حق باشد سؤاالت بيجا و تقاضاهاي بي

                       

                           

             * 
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بسياري از اهل كتاب بسبب حسادتي كه دارند پس از اينكه حق بر : ترجمه
د كه شما را به كفر برگردانند، پس شما مؤمنين ايشان آشكار شده دوست دارن

گذشت كنيد و ناديده بگيريد تا خدا أمر خود را بياورد زيرا خدا بر هر چيزي 
 )109.(توانا است

در اين آيه يكي از صفات مذمومة اهل كتاب بيان شده تا مؤمنين : نكات
به حق، و بپرهيزند و گول ايشان را نخورند و آن حسد است كه مانع از اقرار 

شود، چنانكه فعال در  باعث اضالل ديگران و موجب ترجيح كفر بر ايمان مي
 صرسول خدا. ميان مسلمين خصوصا ميان علما و دانشمندان رايج است

حسد ايمان را : يعني ."احلسد یأکل االیمان کما تأکل النار احلطب": فرمود
ستة یدخلون النار " :فرموده صو نيز رسول خدا. خورد چنانكه آتش هيزم را مي

ور، و العرب بالعصبیة، و الدهاقین بالتکرب، و التجار األمرآء باجل: قبل احلساب
توان گفت علماي  حال مي ."هل الرستاق باجلهالة، و العلمآء باحلسدأباخلیانة، و 

يهود چرا ميل نداشتند كه مسلمين نيروئي داشته باشند و مردم به اسالم اقبال 
آنكه فهميدند اسالم دين عقل و تكامل است، مع ذلك حسد كنند، زيرا با 

ورزيدند و ميل نداشتند كسي جز ايشان رياست داشته باشد و حقي را كه  مي
خود اظهار نكرده بودند ديگري اظهار كند، چنانكه زمان ما هر عالمي كه يكي از 

مني كرده و دشاورزند و با  حقايق را اظهار كند، اكثر دانشمندان اسالمي حسد مي
كنند وعليه  دهند و مردم عوام را از راهنمائي او دور مي حتي فتوي به قتل او مي

اين آيه در مدينه نازل شده اگر گوئيم دروقت نزول آيه . كنند او تحريك مي
اعتنائي تا  قدرت يهود بيشتر از مسلمين بوده، پس خدا أمر كرده به گذشت و بي

 و معنيوقتيكه مسلمين قدرتي پيدا كنند،          همين است كه

مند گرديده و أمر جهاد نازل شود، آنوقت وحسد يهود را نديده بگيرند تا نير
و اگر بگوئيم در آن وقت مسلمين نيرومند بودند باز . بحساب ايشان برسند
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أمر توان گفت بايد مسلمين در مقابل يهود گذشت داشته باشند تا وقتيكه  مي
خدا بيايد يعني آن قدر إعمال حسد و عهدشكني كنند تا مأمور شويد به إخراج 

 .آنان از مدينه

                         

             * 
را به پا داريد زكات را بدهيد و آنچه از خير براي خودتان و نماز: ترجمه

 )110.(كنيد بينا است يابيد، زيرا خدا به آنچه مي اندوخته كنيد، آن را نزد خدا مي
پس از آنكه به مؤمنين فرمود در مقابل يهود عفو و گذشت داشته : نكات

براي خود تهيه  توانيد از اعمال صالحه و يا نيرو باشيد اكنون فرموده هر چه مي
و . كنيد، يعني در تهية اعداد قوي باشيد تا در وقت حاجت بدرد شما بخورد

داللت دارد كه هر كس كار خيري كند، همان خير را خواهد ديد، » تجدوه«جمل 
يعني ممكن است آن خير تبديل به جواهر و مجسم گردد و يا بگو جزاي آن 

 .مجسم گردد

                               

            *           

                     * 
و گويند هرگز داخل بهشت نگردد مگر كسي كه يهودي و يا نصاري : مهترج

گوئيد  باشد، اين آرزوهاي ايشان است، بگو برهان خود را بياوريد اگر راست مي
آري آنكه خود را تسليم خدا كند در صورتيكه نيكوكار باشد براي او ) 111(

و نه غم و  است أجر او نزد پروردگارش، و براي چنين اشخاص نه خوفي است
 )112.(اي غصه
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يكي از عناوين تبليغاتي يهود براي عوام اين بود كه فقط يهود : نكات
حق تعالي چنين عقايد را آرزوي . استحقاق بهشت دارد و باقي مردم دوزخيند

خيالي و غرور دانسته وبهشت اختصاص به اين و آن ندارد، بلكه هر كس تسليم 
ل كند بايد اميد پاداش داشته باشد نه صرف أمر خدا باشد، و به وظيفة خود عم

ما كه امروزه اعمالشان همه بدعت و باطل است و   ادعا مانند ادعاي تمام ملت
 .دانند باز خود را بهشتي مي

                           

                            

                  * 
و يهود گفتند نصاري بر حق نيستند و چيزي ندارند و نصاري گفتند : ترجمه

تند و چيزي از هدايت ندارند، و حال آنكه همه أهل كتاب يهود بر حق نيس
اند مانند گفتة ايشان، پس  وخوانندة كتابند، افراد نادان نيز همين سخن را گفته

 )113.(كنند كند بين ايشان در روز قيامت در آنچه اختالف مي حكم مي خدا
صاري داند، چنانكه يهود و ن اهل هر مذهبي مذاهب ديگر را باطل مي: نكات

دانستند، مانند زمان ما كه سني شيعه را باطل، و شيعه سني  يكديگر را گمراه مي
بيني به بزرگان خود، به آنان  داند، و پيروان هر مذهبي براي خوش گمراه مي را

كنند، ولي  گويند ما بر حقيم، ايشان باور مي اعتماد دارند، چون بزرگانشان مي
ل و گمراهند جز آنانكه تسليم أمر خدا و انصاف اين است كه تمام مذاهب باط

 .به كتاب او مراجعه كنند
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      * 
و كيست ظالمتر از آنكه از ذكر خدا در مساجد جلوگيري كند و در : ترجمه

خرابي مساجد بكوشد چنين گروهي جز با ترس و وحشت داخل مساجد 
شوند، براي ايشان است خواري دنيا، و در آخرت عذابي بزرگ خواهند  نمي

 )114.(داشت
ه شامل هر كسي است كه مانع از آبادي مساجد شود منتهي در اين آي: نكات

صدر اسالم مشركين و يهود مانع بودند از ذكر خدا، و فعال خود مسلمين، البته 

«و. بعضي از ايشان              «  نيزعام است، زيرا در

ولي زمان ما . حشت داشتندصدر اسالم يهود و نصاري از سيطرة مسلمين و
ترسند براي سيطرة خرافاتيين و بدگوئي وعاظ و  موحدين از حضور مساجد مي

ومتصديان مساجد، فعال يك مشت جهال موذي و اهل توقع و اذيت . گويندگان
 .توان گفت اكثر مساجد امروزه، مسجد ضرار است و مي. و آزارند

                      * 
خدا است مشرق و مغرب، پس بهرجا رو كنيد آنجا محل  و از براي: ترجمه

 )115.(تعالي به همه جا محيط و دانا است توجه به سوي خدا است، زيرا خداي
اص است وملكيت، يعني ملك خدا واختص "الم اختصاص" هللا "الم": نكات

و خدا مكان ندارد بلكه خالق مكان . او دارد هر طرفي از مشرق و مغرب به
به اضافه  ماند و ان باشد از ساير مكانها غايب ميكاست، زيرا اگر در يك م

اين . مكان است شود، و خالق مكان قبل از مكان بوده و بي محتاج به مكان مي
ني همانجا توجه به خدا آيه داللت دارد كه به هر طرف در حال عبادت توجه ك
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است، و اين حكم براي كسي است كه طرف خانة كعبه را نداند مانند آنكه در 
داند، به هر طرف نماز كند اشكالي ندارد، و  بيابان است، و طرف قبله را نمي

خواند و يا دعا، به هر طرف  همچنين براي كسي كه نماز مستحبي و يا قرآن مي

اشكال است، و  رو كند بي     در فارسي به معني  وجهذات او است زيرا

كند، ولي خدا ذاتا  شنود و توجه مي صورت است و خدا صورت ندارد، و ذاتاً مي
 .شنوا و بينا است، پس توجه او به ذات است، و وجه او ذات او است

                             

 *                      

* 
و گفتند خدا فرزند گرفته، او منزه است، بلكه ملك اوست آنچه در : ترجمه

او بدون سابقه ) 116(دآسمانها و زمين است، همه براي او خاضع و فرمانبردارن
و بدون نقشة قبلي ايجاد كرده آسمانها و زمين را و چون بخواهد چيزي ايجاد 

 )117.(شود گويد باش آن چيز مي كند همانا مي
، ر ابن اهللايعزباشند كه يهود گفت  يهود و نصاري مي قالوافاعل : نكات

ا چيزي صادر ولي خدا منزه است زيرا از ذات خد. ونصاري گفت مسيح إبن اهللا
ايجاد شده، و فرقي » کن«شود، بلكه تمام موجودات به اراده و به أمر و توليد نمي

به اضافه كسي كه فرزند دارد بايد . بين پيغمبر و غير او در اين جهت نيست
خود فرزند ديگري باشد و وجود فرزند دليل بر تجسم و تركيب است كه 

ارد كه خلقت آسمان و زمين تازه و داللت د بديعو كلمة . تعالي منزه است حق

  «: وجملة. بدون نقشة قبلي بوده ...«  داللت دارد كه خلقت إلهي

وحركت و اعضا و جوارح نيست، بلكه به صرف اراده  به زحمت و مشقت
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لفظ و صوت نيست بلكه اراده عين ايجاد  »  «: ومقصود از جملة. است

 .مة آناست نه مقد

                              

                              * 

                       * 
گويد و يا  تعالي با ما سخن نمي دانند گفتند چرا خداي و آنانكه نمي: ترجمه

ند همين سخن را گفتند، آورد، آنانكه قبل از ايشان بود اي نمي  چرا براي ما نشانه
يقين بيان  ا آيات را براي اهلكشان شبيه يكديگر است، به تحقيق مدلها و در

فرستاديم به حق براي بشارت و انذار و تو  به راستي كه ما تو را) 118(كرديم
 )119.(مسؤول اهل آتش دوزخ نيستي

گويد،  ات كفار اين بوده كه چرا خدا با ما سخن نمييكي از اعتراض: نكات
جز قرآن  صشود، رسول خدا آورد، معلوم مي ويا چرا براي ما معجزاتي نمي

 : وكلمة. معجزة ديگري نداشته  فقط  صداللت دارد كه رسول خدا

خدا نيست، و  ت وانذار آمده، و متصدي كار ديگري از طرفبراي بشار
و اگر كسي كالم خدا را نپذيرد، و رسول . هاي مردم به او مربوط نيست خواسته

 .مسؤول گمراهي او نيست صاو را همه كاره ومدير جهان بداند رسول خدا

                         

                           

       * 
ونصاري و يهود هرگز از تو خوشنود نشوند تا وقتي كه پيرو ملت : ترجمه

به تو علم  ايشان شوي، بگو هدايت خدا فقط هدايت است، و اگر پس از اينكه
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داديم پيروي ميل ايشان كني براي تو از طرف خدا سرپرست و ياوري 
 )120.(نيست

«: جملة: نكات       «  كه كلمة هو فاصله شده بين اسم

و خبر داللت بر حصر دارد، يعني هدايت إلهي فقط هدايت است، و اگر كسي از 
و ساير اوليا و علما هدايت  مند نشود به كالم رسول كالم خدا و هدايت او بهره

يافته چنانكه در قرآن  نخواهد شد، و خود رسول خدا نيز به كالم خدا هدايت

مأمور است به  صو رسول خدا. "هتَديت فَبِما يوحي إِلَي ربيوإِنِ ا": آمده

 .توسط كالم خدا ديگران را هدايت كند چنانچه آيات آن خواهد آمد

                               

          
باشد تالوت و آنانكه بر ايشان كتاب فرستاديم آن طوريكه سزاوار : ترجمه

آورند، وكسانيكه به آن كافر شوند خود  كنند، آنان به آن ايمان مي تالوت مي
 )121.(كارند زيان

مقصود از يتلونه حق تالوته اصحاب رسول خدايند، و حق تالوت اين : نكات
با تدبر و تفكر بخواند و بفهمد و به آن عمل كند، در اين صورت  است كه

فروده اصحاب  علي. كاران خواهد بود قدرداني از قرآن كرده و إال از زيان
 121به خطبة (را خوب گرفتند و آن را ياري نمودند  رسول خدا قرآن

 ).ق رجوع شود.  ه 1387 –البالغه چاپ بيروت  نهج

                           

*                        

         * 
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ل نعمتي كه به شما دادم به ياد آريد و متذكر باشيدكه اسرائي اي بني: ترجمه
و بترسيد از روزي كه هيچ كس را عوض ) 122(شما را برتري دادم بر جهانيان

شفاعت بهره  نشود و كسي را دهند، و از كسي فدائي پذيرفته ديگري جزاء نمي
 )123.(ياري شوند ندهد ونه ايشان

ويكي از آياتي كه . خودشان است اصناف مردم زمان عاملین مقصود از: نكات
اگر كسي . در آن نفي شفاعت و رشوه و پارتي شده، براي قيامت، اين آيه است

اسرائيل است، جواب اين است كه اوال آيه مطلق  بگويد اين نفي نسبت به بني
 .همين سوره نسبت به مؤمنين نيز نفي شده 254ثانيا در آية . است

                           

              * 
و چون پروردگار ابراهيم او را به فرمانها ودستوراتي آزمايش نمود : ترجمه

ار دادم، ابراهيم ربراي مردم امام ق واو آنها را انجام داد، خدا فرمود من تو را
گفت و بعضي از فرزندانم را نيز، خدا فرمود عهد من به ستمگران 

 )124.(رسد نمي
فرمانهاي إلهي كه ابراهيم به آن آزمايش شده فرمان انفاق مال و جان و : نكات

سانه إن ابراهیم کان من الفتیان ألنه سلم قلبه لالیمان، و ل ": اوالد بوده در راه حق

و لذا خدا او را پيشواي  ."للربهان، و بدنه للنیران، و ولده للقربان، و ماله للضیفان
و مخفي . مردم نمود، و به اضافه بر امامت او را اسوه قرار داد براي مسلمين

نماند هر پيغمبري داراي مقام امامت است طبق نص قرآن سورة انبياء، و اين 
باشد و مقامي باالتر نيست  از شؤوون آن مي امامت يكي از فروع طبيعي نبوت و

و أما امامت غير . اند اند، و اخباري نيز جعل نموده چنانچه غاله شيعه خيال كرده
تواند  سورة فرقان هر كس مي 74ي نيست بلكه طبق آية هلأنبياء به جعل إ
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 84مقام امامت متقين برساند و ذرية ابراهيم طبق اية  زحمت كشد و خود را به
رة انعام حضرت داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسي و ساير أنبياء سو

و جعل دراين آيه به . باشند كه به امامت و نبوت رسيدند مذكور در آيات مي
 . ...وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم: باشد مانند طريق وحي إلهي مي

                        

                       

   *                   

                        

                *    

                        * 

                                 

           *                 

                          * 
وبه ياد آور هنگامي كه ما خانة كعبه را براي بهرة مردم و براي أمن : ترجمه

مرجع قرار داديم، و دستور داديم كه محل اقامة ابراهيم را جاي نماز بگيريد، و 
كنندگان و  پيمان ما به ابراهيم و اسماعيل اين بود كه خانة مرا براي طواف

و چون ) 125(ارند پاك نمائيدداران ونمازگزاران كه ركوع و سجود د اعتكاف
ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را براي هر كس از اهل آن كه ايمان به خدا و 

جات روزي بده، خدا فرمود  محل أمن قرار ده واهل آنرا از ميوه روز قيامت آورد
دهم سپس او را به ناچار به سوي عذاب  مي  هر كس كافر شود او را بهرة كمي

وياد آر وقتي كه ابراهيم ) 126(د جائي است آتش براي ورودكشم، و ب آتش مي
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و اسماعيل ستونهاي كعبه را برافراشتند و گفتند پروردگارا از ما بپذير، به راستي 
پروردگارا و ما را دو نفر تسليم شونده و مسلم ) 127(كه فقط تو شنوا و دانائي

ود قرار ده و راه عبادت براي خود قرار ده و از فرزندان ما أمتي را مسلم براي خ
پذير و  و طاعتها را به ما بنما، و بر ما لطف كن و توبة ما را بپذير، زيرا توئي توبه

پروردگارا و برانگيز در ميان اوالد ما رسولي از خودشان كه آيات تو ) 128(رحيم
را بر ايشان بخواند و كتاب و حكمت به ايشان بياموزد و ايشان را پاك سازد، 

 )129.(ط تو عزيز حكيميزيرا فق
اي عرب كه جدشان رتعالي يادآوري كرده ب در اين آيات حق: نكات
خداپرست بود، بلكه براي تمام مسلمين تذكر داده كه خدا را مانند  ابراهيم

ابراهيم و اسماعيل عبادت كنيد، و مانند ايشان تسليم و مسلمان باشيد و خدا را 
 مبعثت خات »... وابعثْ فيهِم رسوالً«: لةومقصود از جم. ستايش و نيايش كنيد

اش طبق اين آيات تعليم و تعلم بود براي أمتش نه  باشد كه وظيفه األنبياء مي
 .تقليد اين و آن

                     

        *                    

    *                     

            * 
از ملت وآئين ابراهيم اعراض كند مگر آنكه خود سفيه  و كيست كه: رجمهت

باشد، و هر آينه ما او را در دنيا برگزيديم و محققا او در آخرت از شايستگان 
ابراهيم آنگاه برگزيده شد كه پروردگارش به او گفت مطيع فرمان ) 130(است

م فرزندانش را به آن هياو ابر) 131(باش، گفت  من تسليم پروردگار جهانيانم
اطاعت و تسليم سفارش كرد، و يعقوب نيز سفارش كرد، كه اي فرزندان من 
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مرگ  خدا براي شما اين دين را انتخاب كرده پس البته نميريد مگر آنكه در حال
 )132.(هم مسلمان و تسليم أمر حق باشيد

يه مقصود از ملّت ابراهيم كه فرموده هر كس از آن اعراض كند سف: نكات
گانه  بودن است ونيز خصال ده است همان آئين يكتاپرستي و تسليم أمر خدا

حضرت ابراهيم ده چيز  رسيده و فرمود در سنّت صاست كه از رسول خدا
پنج عدد آن در سر و پنج عدد آن در : است كه در شرع اسالم نيز سنت است

يدن پيكر است، آنها كه در سراست مضمضه و استنشاق و گذاشتن ريش وچ
موي شارب و مسواك است، و أما آنها كه در پيكر است ختنه و نوره كشيدن و 

و بعضي . كردن كردن و به آب تطهير ف گرفتن  و موي زير بغل را برطر ناخن
به هر حال سنّت ابراهيم يكتاپرستي . اند در آئين او به سي خصلت أمر شده گفته

«: و جملة. و تسليم احكام خدابودن است   ... « داللت دارد كه دين

اسالم بوده، و نيز داللت دارد بر اينكه بر هر  حضرت ابراهيم و اسماعيل
عاقلي الزم است اوالد خود را سفارش و وصيت كند به حفظ دين و به اهميت 

 .اسالم

                        

                        

      *                          

            *                      

              *                
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   *                             

               * 
آيا شما حاضر بوديد هنگامي كه يعقوب را مرگ دررسيد؟ وقتي كه : ترجمه

معبود تو پدران : پرستيد؟ گفتند پس از من چه مي: به فرزندان خود گفت
پرستيم، و ما مطيع  اسحاق را كه معبود واحد است مي توابراهيم و اسماعيل و

خودشان  متعلق بهآنان أمتي بودند كه درگذشتند هر چه كردند) 133(فرمان اوئيم
كنيد متعلق به شماست، و شما مسؤول اعمال ايشان  است، وآنچه شما مي

و گفتند يهودي و يا نصاري باشيدتا هدايت يابيد، بگو بلكه ملت و ) 134(نباشيد
آئينمعتدل ابراهيم را پيرويم و او از مشركين نبود و آئين او آلوده به شرك 

ما و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق  بگوئيد به خدا و آنچه به) 135(نيست
و يعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسي و عيسي داده شده و به آنچه به 

احدي از ايشان فرق  داده شده ايمان داريم و بين پيمبران از طرف پروردگارشان
پس اگر ايشان بمانند آنچه شما به آن ) 136(گذاريم و ما تسليم أمر خدائيم نمي

اند و راه صحيح را  ايد، ايمان آوردند پس به تحقيق هدايت يافته مان آوردهاي
اند، و اگر اعراض كردند پس همانا ايشان قصد خالف دارند و به همين  شناخته

كند، و او شنواي دانا  زودي خداي تعالي تو را از شر ايشان كفايت مي
 )137.(است

: و جملة. ، اسالم بودهبياءانشود كه دين تمام  از اين آيات روشن مي: نكات

»       « داللت دارد كه دين يهود ونصاري آلوده به شرك شده .

شود بعضي از ايشان پيغمبر  هاي يعقوبند كه معلوم مي ومقصود از اسباط نواده
كتاب ايشان بوده، چنانكه كتاب  اند، و يا اينكه كتاب حضرت ابراهيم بوده
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داللت دارد كه مسلمان  ...النفرق: و جملة. باشد كتاب أمت او نيز مي صمحمد
 .بايد كتب تمام أنبياء را بپذيرد، و به همه ايمان داشته باشد

                     *  

                              

   *                

                             

                         *        

                               * 
و كيست نيكوتر از خدا ) فطرت ايماني و اسالم(بگوئيد رنگ خدا داريم : ترجمه

بگو آيا دربارة خداي يكتا باما ) 138(از جهت رنگ آميزي و ما او را بندگانيم
كنيد و حال آنكه خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، و  مجادله و مخاصمه مي

يا ) 139(ا به خدا ايمان خالص داريمبراي ما اعمال ما و براي شما اعمال شما، و م
گوئيد كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب واسباط يهودي و يا نصراني  مي

باشيديا خدا، وكيست ظالمتر از آنكه شهادتي كه نزد  يا شما داناتر ميآبودند، بگو 
د اينان أمتي بودن) 140(اوست از خدا، كتمان كند، و خدا غافل نيست از آنچه بكنيد

كنيد متعلق به  كه درگذشتند، هرچه كردند مال خودشان است و آنچه شما مي
 )141.(شماست، و شما مسؤول اعمال آنان نيستيد

اين آيات داللت دارد كه افتخار به خوبي گذشتگان از اوليا و صلحا و : نكات
يا سالطين كار صحيحي نيست، و مورد نهي إلهي است، و همچنين بدگوئي به 

و تنقيد از اعمال ايشان،عمل خوبي نيست، و نبايدتاريخ گذشتگان را گذشتگان 
بهانه كرد براي جنگ و غوغا، مانند مسلمين زمان ما كه مورد ظلم و ستم و 

اند به مداحي و يا بدگوئي  باشند و در عين حال پرداخته استعمار دشمنان دين مي
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ميان مسلمين كرده و مردم صدر اسالم، و به همين عناوين ايجاد تفرقه و نفاق 
پس از هزار سال، نزاع در حكمراني گذشتگان دارند، ولي خود در تحت 

 .حكومت دشمنان اسالمند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 – دنيم – بقرهال) 2(سورة  جزء دوم     
 

 

301 

                            

               *      

                           

                             

                        

           * 
اي كه  خردان خواهند گفت كه چه باعث شده كه مسلمين از قبله بي: ترجمه

گردانيدند بگو مشرق ومغرب مال خداست، خدا هر كس را  بر آن بودند روي
رو قرار  و بدينگونه شما را أمت ميانه) 142(كند  بخواهد به راه راست هدايت مي

اي را كه  ا باشد، و قبلهداديم تا اينكه شما گواهان بر مردم، ورسول گواه بر شم
تو بر آن بودي قرار نداديم مگر براي آنكه بدانيم و جدا سازيم كسي را كه 

گردد، و  كند ازآن كسي كه به قهقرا به كفر خود برمي پيروي اين رسول مي
گران بوده، جز بر كساني كه خدا هدايتشان نموده، و چنين  اگرچه تغيير قبله بس

را ضايع گرداند به تحقيق خدا نسبت به مردم البته نبوده كه خدا ايمان شما 
 )143.(رئوف و رحيم است

المقدس نماز  ه بيتهجرت رو ب تا به سال دوم صرسول خدا: نكات
دوم پانزدهم رجب بود كه آية تغيير قبله به سوي كعبه نازل شد  خواند، سال مي

 بر دين صدگفتند محم و سبب تغيير قبله بحسب ظاهر اين بود كه يهوديان مي
تعالي جواب  از خداي صتوجه دارد رسول خدا به قبلة ايشان زيرا يهود است

ت بگاه مسلمين گردد، لذا خدا او را اجا ميل نبود كه كعبه قبله آنانرا خواست و بي
جوئي آنان  اي و طعن عدة ديگر و عيب كرد، و اين تغيير باعث خوشحالي عده
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«و مقصود از . شد     «باشد كه نه در حد افراط  رو و معتدل مي ت ميانهأم

باشد ونه در حد تفريط، نه مانند يهوديان حريص به دنياداري، و نه مانند نصاري 
و مقصود از . تارك دنيا باشند و در معبد و صومعه به عبادت و رياضت پردازند

«: جملة        «سلمين از تمام اين نيست كه شما م

عبادتها و يا معصيتهاي مردم حتي در خفاء مطلع باشيد، و شهادت دهيد، و 
رسول خدا هم نسبت به شما چنين باشد چنانچه بعضي از خرم قدسين غاله 

بلكه . اند، در حاليكه اطالع و تجسس از اعمال مردم حرام است تصور كرده
د ناظر جامعه باشيد و أمر مقصود اين است كه چون شما أمت معتدل هستيد باي

و شهادت رسول نيز چنين . به معروف ونهي از منكر نمائيد تا زنده و مكلفيد
است كه تا زنده است بايد متوجه اصالح أمت باشد، نه اينكه پس از وفات از 
اعمال خالف مطلع گردد و همواره غصه بخورد، و عالم برزخ را دارالمصيبه 

وكَفَى بِربك «مردم شود، و لذا در قرآن فرموده  نمايد و خدا هم كشاف العيوب
و خدا مطلع بر احوال بندگان است، و كسي شريك در  »بِذُنوبِ عباده خبِرياً بصرياً

پس كلمة شهادت در اين آيه مكرر شده، يك مرتبه براي مردم، . صفات او نيست
گر به يك معني است، و يك مرتبه براي رسول، و اين دو شهادت به قرينة يكدي

شهادت مؤمنين هر طوري باشد شهادت رسول نيز همانگونه است، ويك كلمه 

: ومقصود از جملة. توان در يك آيه دو جور معني كرد را نمي     

   االيمان و  المقدس است، و اين تغيير موجب شك اشخاص ضعيف بيت  ؛

د اگر قبلة اوليه و نمازهائي كه به طرف آن خوانده شده منافقان گرديد، و گفتن
صحيح است، پس قبلة دوم صحيح نيست، و اگر دوم صحيح است، پس آنانكه 

أجر  شود، و بي اند چه مي اند و نمازهائي كه خوانده قبل از تغيير قبل فوت كرده
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«: گردد، خدا درجواب فرموده مي           «  اجر نمازهاي

 .گردد سابق ضايع نمي

                             

                    

                                * 

                           

                                

            *         

                          

   *             * 
بينيم، پس البته تو را به  ما توجه تو را در اطراف آسمان محققا مي: ترجمه
گردانيم، پس بگردان روي خود را به جانب  پسندي مي اي كه مي طرف قبله

انيد روي خود رابه جانب آن، ومحققا مسجدالحرام، و هر جا باشيد بگرد
دانند كه اين تغيير قبله حق است و خدا از  كسانيكه داراي كتابند به خوبي مي

و محقق بدان هر دليل و برهاني براي أهل كتاب ) 144(كردار ايشان غافل نيست
بياوري پيروي قبلة تو را نكنند و تو پيروي قبلة آنان نخواهي كرد و بعضي از 

يهود تابع قبلة نصاري نيست و نصاري تابع (بع قبلة بعض ديگر نيستند ايشان تا
كني پس از آنكه مقداري از دانش و اگر پيروي آراء ايشان ) قبلة يهود نيست

آنان كه به ) 145(ي تو آمده محققا در اين صورت از ستمگران خواهي بودارب
را چنانكه فرزندان ) و يا اين كتاب(شناسند اين رسول  ايم مي ايشان كتاب داده

كنند در  شناسند و محقق است كه گروهي از ايشان حق را كتمان مي خود را مي
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اين حق از طرف پروردگار تواست پس البته از اهل ) 146(دانند  صورتيكه مي
 )147.(شك مباش

«: جملة: نكات    « ميل داشت قبلة  صداللت دارد كه رسول خدا

 : و كلمة. شد، زيرا محل عبادت جدش ابراهيم بودهاو خانة كعبه با  

داللت دارد كه تجه اشخاص دور از مكه الزمنيست به عين كعبه باشد، بلكه 
: توجه به جانب و طرف كعبه باشد كافي است، و لذا در حديث آمده كه

الحرم الكعبة قبلة ألهل المسجد و المسجد قبلة مكة و مكة قبلة الحرم و "

و حرم كه تقريبا چهار فرسخ در چهار فرسخ است قبلة اهل دنيا . "قبلة الدنيا

بر اينكه عالم نبايد تابع . داللت دارد... ولَئنِ اتَّبعت أَهواءهم: و جملة. باشد مي
پسندند او به سخن و يا به سكوت خود  آراء جهال باشد و هر چه جهال مي

متأسفانه علماء زمان ما چنين . آيه از ستمگران استامضاء كند، وگرنه به صريح 
هستند، و هر چه بدعت وجود دارد در مجالس و محافل به حضور خودشان 

ام مذهب و دين ميان عوام آمده، بلكه نكنند، خصوصا بدعتهائي كه به  امضاء مي
شوند و او را  كنند، و اگر كسي بخواهد منع كند با عوام هم سخن مي تحسين مي

مقداري از دانش به او  صداللت دارد كه رسول خدا من العلم: و كلمة. كوبند مي

: و جملة. داند وحي شده و همه چيز را نمي            داللت

ي خاطر عوام، چقدر دعاهاي كنند برا را كتمان مي دارد بر مذمت علمائي كه حق
ر ميان آمده، و مردم غير خدا را حاضر و ناظر آميز و مقررات كفرانگيز د شرك

دانند، در  الحاجات مي دانند و بندگان خدا را مانند خدا حاضر و قاضي خود مي
اند اينها كفر و شرك  دحاليكه هر كس مختصر آشنائي با قرآن داشته باشد مي

: جملة. ذلك كتمان شده است، و مع       دارد كه اگر  داللت
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روند نبايد از راه حق ترديد  ي اكثر عوام از عالم و جاهل به راه باطل مي ددي
كه بشري بوده مانند ساير افراد بشر ترديد  صكني، و ممكن است رسول خدا

 .وخلجائي در ذهنش پيدا شده كه خدا او را نهي كرده است

                           

              *            

                         *   

                    

                   

                     * 
و براي هر أمتي جهتي است كه بدان توجه دارند، پس شما بشتابيد به : ترجمه

كند زيرا خدا بر هر چيز  و جمع مي آورد خيرات كه هر جا باشيدخدا شما را مي
و از هر جا بيرون آمدي روي خود را بگردان به جانب ) 148(تواناست

استي كه اين حقيقتي است از أمر پروردگارت و خدا از مسجدالحرام، و به ر
و از هر جا بيرون آمدي پس روي خود را به ) 149(افل نيست كنيد غ آنچه مي

طرف مسجدالحرام كن، و هر جا بوديد رو كنيد به طرف آن، براي اينكه مردم را 
و ايشان نترسيد واز من بترسيد  حجتي بر شما نباشد مگر ستمگران آنان پس از

 )150.(ي آنكه نعمتم را بر شما تمام كنم و شايد شما راه يابيدارب
در اين آيات تأكيداتي شده براي توجه به مسجدالحرام در حال : نكات

عبادت، براي اينكه مسلمين در مقابل سه دسته از شكاكين واقع شده بودند 
حير است، گفتند محمد خود در أمر دين مت  مشركين و يهوديان و منافقين، كه مي

خواهد  گفتند محمد مي اي مي كند، عده گاهي به اين سو، گاهي به آن سو رو مي
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گفت، و لذا  بدين قوم خود يعني شرك برگردد، و همچنين هر كس سخني مي
خدا براي دلداري و بستن راه ترديد بر مسلمين گاهي به أمر خصوصي و گاهي 

ود را بر مسلمين تمام و زبان به أمر عمومي مسلمين را وادار كرده، كه نعمت خ
بدگويان را قطع كند، و قبلة اجدادي خود را كه موجب دلخوشي و وحدت و 
منافع ايشان است قطعي بدانند، و بگونگوها موجب ترديدشان نگردد، زيرا هر 

تراشي كند انسان بايد براي تحكيم حق و روشني آن  قدر دشمن بيشتر اشكال
 .بيشتر مقاومت كند

                         

                          *     

       * 
مت را بر شما تمام و وسائل هدايت شما را فراهم كرديم، چنانكه نع: ترجمه

چنان در ميان شما  رسولي از خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما تالوت  هم
نمايد و شما را از آلودگي پاك كند و به شما كتاب خدا وحكمت او را بياموزد 

ا را ياد كنم، و پس مرا ياد كنيد تا شم) 151(دانستيد به شما ياد دهد و آنچه نمي
 )152.(د ومرا كفران مكنيديمرا شكرگزار

نعمت إلهي شامل حال مسلمين شد كه قبلة ايشان در بالد خودشان، و : نكات
رسولي از خودشان آمد تا آيات خدا را بر ايشان تالوت كند و تعليمشان نمايد، 

. و از تقليد نجاتشان دهد   ه ايشان را از داللت دارد كه با اخالق حسن

رذائل اخالق دور كند تا بواسطة تأسي به او پاك و پاكيزه شوند، و به بركت 

جملة . عدالت او و اصحابش جهاني را به اسالم رغبت دهند     دليل

تعليم علم كتاب خدا بوده پس كار علماء  صاست بر اينكه كار رسول خدا
ء أمت او در زمان ما تعليم قرآن ننمودند، متأسفانه علما. أمت بايد نيز چنين باشد
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و كتاب خدا را   اي از خود نوشته بلكه مردم را از قرآن دور و هر يك رساله
اند، زيرا اگر مردم به كتاب خدا آشنا بودند ديگر احتايج به  مهجور كرده

و مقصود از . شد هاي ايشان نداشتند، و تقليد به جاي تعليم وارد نمي رساله

«: جملة               «  اين است كه بواسطة وحي به شما

توانستيد به درس و تحصيل بفهميد، مانند  دهد كه خود نمي چيزهايي ياد مي
تواند درك كند مگر به  تعليم صفات و اسماء إلهي و عبادت او كه بشر نمي

وحي، و لذا در جملة     ...حي يادآور شده استنتيجة و. 

                          *   

                        * 

                 

      *                 

    *                       

   * 
اي مؤمنين در پيشرفت خودبه صبر و نماز ياري جوئيد زيرا خدا با : ترجمه

شوند مردگان مگوئيد  و به آنانكه در راه خدا كشته مي). 153(صبركنندگان است
و البته البته شما را به ) 154(كنيد اند وليكن شما درك نمي بلكه ايشان زنده

كنيم  ها آزمايش مي اري از ترس و گرسنگي و كمي مالها وتلف جانها و ميوهمقد
آنانكه چون مصيبتي به ايشان رسد گويند ) 155(و به پاداش مژده ده صابران را

آنان بر ايشان درودها و ) 156(ايم ما ملك خدائيم و محققا بسوي او رجوع كننده
 )157.(فتگاننديا رحمت است از پروردگارشان و آنان فقط هدايت
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سورة آل عمران خواهد آمد مقصود از  170و  169چنانكه در آية : نكات
احياء كه در اين قبيل آيات ذكر شده حيات عالم ديگر است، نه زنده در عالم 
دنيا، و اين شهداء و ساير پاكان زنده، به زندگي دنيا نيستند زيرا از بدن خارج و 

 : فنا نيستند چنانكه خدا فرموده اند، و در عالم به عالم بقاء رفته
 َقُونزري هِمبر ندع                      )۱۶۹: آل عمران( 

 : سورة انعام فرموده 127و در آية 

          )۱۲۷: انعام( 

 : سورة انفال فرموده 4و در آية 

                 )۴: انفال( 

 : فرموده 34و در سورة زمر آية 

           )۳۴: زمر( 
 : سورة حديد مطلق مؤمنين را وعده داد و فرموده 19و در آية 

                     

       )۱۹: حدید( 
 : فرموده 8و در سورة البينه آية  

            )۸: بینه( 

 و در آيات ديگري فرموده براي ايشانست اجرشان نزد پروردگارشان 
 هرأَج ملَههِمبر ندع م 

كه طبق اين آيات زنده بودن ايشان، نزد رحمت خدا و در دارالسالم بهشت 
سواد  بعضي از گويندگان بي. خبرند خواهد بود، نه در دنيا، و به كلي از دنيا بي

گويند كه ارواح ايشان در دنيا هستند و از  خبرند، به غلط مي كه از اين آيات بي
برند، اين سخن ايشان برخالف آيات إلهي است، و شرح صداي ما و كار ما باخ
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گوئيم زنده  و به اضافه مي. سورة النحل خواهد آمد 32اين مطلب درترجمة آية 
بودن شهداء و اولياء مستلزم علم ايشان به همه چيز و به همه جا نيست، زيرا در 

و جملة . زمان زندگي خود در دنيا علم به همه چيز نداشتند      

    ،داللت دارد كه برگشت همه به سوي امر اوست در روز جزاء و كيفر

نا اليه إ، و نفرموده إنا الیه واصلون: نه اينكه كسي به او وصل شود، زيرا نفرموده
 .متحدون، پس آنچه عرفا مدعيند جز كفر چيزي نيست

                                

                      * 
براستيكه صفا و مروه از شعائر خدا و نشانة اطاعت بندگي بندگان : ترجمه

آرد بر او باكي نيست كه  احج خانة خدا كند و يا عمره به جاست، پس هر كس 
آن دو را طواف كند و هر كه كار خيري كند محققا خدا شكرگزار 

 )158.(داناست
شود كه يكي  اشعار به معني اعالم است، و شعائر به چيزهايي گفته مي: نكات

تعالي معلوم كند، و  از أوامر و حدود إلهي را إعالم كند، و شعائر را بايدحق
ك حج مانند بنابراين صفا و مروه و ساير مناسار دهد، رنشانة بندگي بندگان ق

والْبدنَ جعلْناها لَكُم من (مشعرالحرام، و يا شترهاي قرباني را خدا شعائر قرار داده 
رِ اللَّهائعأما اگر مردم چيزي را بعنوان شعائر . گويند و اينها را شعائر اهللا مي )ش

توان آنها را شعائر ديني خواند  است، و نمي ديني يا مذهبي بوجود آورند غلط
نها را بدعت خواندمانند شعائر حزبي و مملكتي مثال بيرق و كتل و آبلكه بايد 

اند، در  پوشي و گنبدو گلدسته را كه مردم شعائر مذهبي خود قرار داده سياه
اين چيزها نيست  صصورتيكه اسالم دستور نداده و در سنت رسول خدا

و صفا و مروه دو كوه كوچكي است در مكه جنب . ستبدعت ا قطعاو
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مسجدالحرام و طواف آنها دورزدن نيست بلكه رفتن از صفا به مروه و برگشتن 
دانند، اگرچه ظاهر  گويند و واجب مي است، و اين را سعي بين صفا و مروه مي

: قرآن داللت بر وجوب ندارد زيرا فرموده                ،» باكي

اند اين است  اي كه براي چنين تعبير گفته و نكته» نيست كه طواف كند به آن دو
كه چون زمان جاهليت حتي زمان نزول اين آيه مشركين مكه بتهاي خود را در 

كردند سعي بين  كردند، و مردم مسلمان خيال مي باالي صفا و مروه نصب مي
باكي براي سعي « الجناح: نيست خدا فرمودهصفا ومروه بواسطة بودن بتها جايز 

نيست و خدا خود را در اين آيه وصف كرده به وصف شاكر و شكر در لغت به 
معني ثناي مقابل نعمت و احسان و يا صرف هر نعمتي است در جائيكه خدا أمر 

دادن او  خدا جزا كرفرموده و شكر به اين معاني دربارة خدا صحيح نيست، و ش
 .در مقابل عمل صالحي كه بنده انجام داده استبه بنده است 

                            

                   *          

                 *      

                         * 

                * 
محققا آنانكه آيات روشن و هدايت ما را كه نازل كرديم كتمان : ترجمه

مردم در اين كتاب آسماني، ايشان را خدا لعن  براين ما اكنند، پس از بي مي
 و توبه مگر آنانكه برگردند) 159(كنند كنندگان نيز آنان را لعن مي كند و لعن مي

پذيرم و منم  و اصالح كنند، و براي مردم بيان نمايند، پس من توبة ايشان را مي
به راستي آنانكه كافرند و در حال كفر بميرند مخصوص ) 160(پذير رحيم توبه
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همواره در لعنت و دوزخند ) 161(ايشا است لعن خدا و مالئكه و تمام مردمان
 )162.(ر كنندنه بر آنان تخفيف عذابي است و نه بر ايشان نظ

مقصود از يكتمون آن علمائي هستند كه آيات قرآن را براي مردم : نكات
كنند و بلكه به مردم  گويند ويا اگر قرائت كنند معني آن را كتمان مي نمي
فهمد، و يا اينكه هفتاد معني  فهميد و يا كسي نمي گويند شما معاني آن را نمي مي

لهي را بدين ايات آاست، و در حقيقت  دارد در حاليكه تمام اين سخنان باطل
اند، و اگر توبه كنند و  خبر نگاه داشته ها كتمان كرده و مردم را از آنها بي بهانه

 .خواهند شد 159بيان نكنند مشمول لعنت در آية 

                *          

                       

                          

                   

         *            

                         

                    *     

                   *    

                                

                 * 
نيست معبودي جز او كه رحمن و  ،و معبود و إله شما يكي است: ترجمه

شدن  و زمين و آمد شب و روز و كم امحققا در خلقت آسمانه) 163(رحيم است
شب و روز و آن كشتي كه به سود مردم در دريا جاري است و آبي كه خدا از 
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اي  مين را پس از موات شدنش زنده كرده، و از هر جنبندهزآسمان نازل كرده و 
سمانها و زمين، آرهاي تسخيرشدة بين با در آن منتشر كرده و گردش بادها و

و بعضي از مردم كسانيند ) 164(ز قدرتست براي خردمندانهائي ا محققا نشانه
داشتن  دارند مانند دوست كه غير خدا را مانند خدا گيرند و آنان را دوست مي

دارند و اگرچه ستمگران هنگام  ش از هر چيز دوست مييخدا، و مؤمنان خدا را ب
 بينند كه حقاً قدرت و توانائي مخصوص خدا است، و حقاً ديدن عذاب مي

وقتي كه رؤساء و پيشوايان از پيروان بيزاري ) 165(عذاب خدا سخت است 
رو  و دنباله) 166(جويند و عذاب را مشاهده نموده و اسباب و روابط قطع گردد 

جستيم چنانكه  و پيروان گويند اگر براي ما برگشتي بود از ايشان بيزاري مي
نماياند كه  رابه ايشان مي ايشان از ما بيزاري جستند، خدا بدين گونه اعمالشان

 )167.(موجب افسوسها بر ايشان باشد و از آتش بيرون رفتني نباشند

: مقصود از جملة: نكات     : اين است كه پناه و ملجأي جز خدا

نيست، و در حوائج به بندگان خدا رجوع نكنند، و بنده را مانند خدا ندانسته، و 
در خلق موجودات بنگرند كه چگونه و به چه ترتيب دقيق و قدرت خدا را 

گرداند، و انواع اشجار و رياحين و گلها و  و ستارگان را مي تدبير علمي خورشيد
روياند، به وسائل طبيعي و قوانين آن بنگرند تا بدانند كار خدا را  جات مي ميوه

دوست  ب رااألسبا نسبت به مخلوق دادن از سفاهت و ناداني است، و مسبب

 «: و جمله. بدارند نه اسباب را     «  داللت دارد كه روز قيامت

جويد، و  و مرجع از مقلد و امام از مأموم فراري است و بيزاري مي مراد از مريد
 أندادو . اند، بدرد ايشان نخورد دانسته اإلطاعه مي آن بزرگاني كه آنان را واجب

يعني مانند، مقصود اين است كه در كار تكويني و تشريعي  نداست، و  ندجمع 
 .خدا مانند ندارد
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       *                  

      * 
اي مردم از آنچه در زمين است بخوريد در صورتيكه حالل و پاكيزه : ترجمه

باشد و پيروي گامهاي شيطان مكنيد زيرا او براي شما دشمني است 
كه  كند كند به بدي و زشتي، و شما را أمر مي همانا شما را أمر مي) 168(آشكارا

 )169.(دانيد بر خدا بگوئيد و نسبت دهيد آنچه را نمي
يا أيها الناس داللت دارد كه مخاطب قرآن مردمند، و خطاب قرآن را : نكات

كه آنچه روي زمين است  إصاله اإلباحهداللت دارد بر ...  کلوا: و جملة. فهمند مي
. كثيفبراي مردم مباح است، به شرطيكه حالل و پاكيزه باشد نه مضر و 

همان راههاي شيطاني  و خطوات شيطان. ومقصود از أكل جميع تصرفات است

: و جملة. است          ... داللت دارد كه شيطان هيچ وقت أمر به

. أمر به بدي يعني گناهان – اول: كند، و كار او منحصر است به سه چيز خير نمي

دادن به خدا آنچه  أمر به گفتن و نسبت – سوم. رأمر به فحشاء يعني كبائ – دوم
 .دانيد كه همان بستن بدعتهاست به دين را كه نمي

                             

                *        

                         

  * 
و چون به ايشان گفته شود آنچه را خدا نازل نموده، پيروي كنيد، : ترجمه

 كنيم، آيا و اگر پدران خود را يافته ايم پيروي مي گويند خير بلكه به راهي كه
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حكايت كافران ) 170(چه پدرانشان چيزي تعقل نكرده و هدايتي نيافته باشند
حكايت شخصي است كه به حيواني بانگ زند حيواني كه جز صدائي و ندائي 

 )171.(شنود، كران و الالن و كورانند كه تعقل ندارند نمي

: جملة: نكات  ... داللت دارد كه پيروي قرآن واجب، و پيروي غير

  «و . آن حرام است، چه تقليد پدران باشد، و چه تقليد ديگران

       «  داللت دارد كه مقلدين، عقل خود را بكار

انسان بايد از عقل خدا داده در راه . اند اند، و كر و كور مانده نينداخته
 .ين بهره بردد

                         

       *                 

                                

  * 
ايم و براي خدا  هائيكه روزي شما كرده اي مؤمنين بخوريد از پاكيزه: ترجمه

همانا خدا بر شما مرده و خون ) 172(خواهيد او را بندگي كنيد شكر كنيد اگر مي
واز داده شود و بر او نام غير خدا برده و گوشت خنزير و هر چه براي غيرخدا آ

شود حرام كرده، پس هر كه ناچار گردد در حاليكه ستم نكند و تجاوز ننمايد، 
 )173.(پس گناهي بر او نيست، به تحقيق خدا آمرزنده و رحيم است

 172از آن استخراج شده همين آية  إصالة اإلباحة يكي از آياتيكه قاعدة: نكات
آن حيواني است كه وقت ذبح آن،  ما أهل به لغیر اهللا: ز جملةومقصود ا. باشد مي

نام غيرخدا برده شود، و يا براي غير ذبح گردد مانند اينكه براي حضرات أئمه و 
زاده و يا ورود فالن أمير و يا داماد و يا در پيشگاه علم و مانند آن ذبح  يا امام
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: و ازجملة. نشود، كه در تمام اين موارد مشمول حرمت است گوشت آ  

  ...باشد،  شود قانون اضطرار كه حكم ثانوي  رافع احكام اوليه مي اثبات مي

 : شود كه براي اضطرار دو شرط است ولي از آيه استفاده مي
يعني غذاي مضطر ديگري را نگيرد، و  ،آنكه شخص مضطر ستم نكند – اول

امدار اسالمي خروج نكند و يا براي يا براي ستم مسافرت نكرده باشد، و يا بر زم
 .لذت، حرامي را تناول ننمايد

شود، تجاوز ننمايد،  تجاوز نكند يعني از حدي كه رفع اضطرار مي – دوم
 .و حفظ جان استفاده كند، نه زيادتر رمقيعني به قدر سد 

شامل است حيواني را كه مرده باشد و يا خفه شده باشد، و يا ذبح  میتهو 
و اگر از حيوان زنده عضوي قطع شود آن عفو چون روح . باشدشرعي نشده 

ولي پشم و كرك وموي ميته پاك است، چون اينها . باشد ندارد به حكم ميته مي
 .روح حيواني نداشته

                        

                            

        *               

               *           

                    * 
كنند و به  حقيقتا كسانيكه آنچه را خدا نازل كرده از كتاب، كتمان مي: ترجمه

مگر آتش را، و خدا در  كنند فروشند، ايشان در شكم خود وارد نمي بهاء كمي مي
اي ايشان عذابي است رقيامت با آنان سخن نگويد، و ايشان را پاك نگرداند، و ب

اند گمراهي را به مقابل هدايت، و عذاب  ايشان كسانيند كه خريده) 174(دردناك
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اقت كرده بر آتش طرا به جاي آمرزش، پس چه چيز ايشان را صبور و پر
و (است كه خدا اين كتاب را به حق نازل كرده راي اين باين كيفر ) 175(دوزخ

و محققا آنانكه در اين كتاب اختالف كردند، در راه مخالفتي ) اينان اعتناء نكردند
 )176.(باشند دور از حق مي

: مقصود از جملة: نكات     ... اين است كه آيات إلهي را بيان نكند، و

ر كسي بخواهد بفهمد نگذارد، مثال يا ضد آن را بشنود سكوت نمايد، و يا اگ
بايد چهل سال درس بخواني تا فالن : فهمش مشكل است، و يا بگويد: بگويد

اينها موارد  آيه را بفهمي، و يا طوري بيان كند كه هدف آيه معلوم نشود، كه تمام
كتمان و مشمول عذاب است، و اين خود يكي از گناهان كبيره است كه اكثر 

شوند، و در حقيقت كساني كه آيات إلهي را كتمان  تكب ميگويندگان ديني مر
 .دانند كنند، براي خوشنودي مردم كه مردم را نرمانند، خدا را رزاق نمي مي

                       

                        

                     

                           

                        

   * 
نيكي اين نيست كه توجه خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانيد، : ترجمه

ي است كه ايمان به خدا و روز قيامت و مالئكه و وليكن نيكي و نيكوكار كس
كتاب خدا و پيمبران آورد، و مال را به دوستي او به خويشان و يتميان و مساكين 

كنندگان و در آزادي بندگان بدهد، و نماز را بپا دارد، و  ماندگان و سؤال و براه
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ها  در سختيزكات را بدهد، و به عهد و پيمان خود گاه بستن پيمان وفا كند، و 
و فقر و مرض و هنگام جهاد صابر باشند، ايشانند راستگويان، وايشانند همان 

 )177.(پرهيزگاران
چون توجه به قبله در عبادت از اصول دائمي اسالم نبوده و لذا در : نكات

شرايع متعدده قابل تغيير بوده، پس افتخار بخصوص قبله چنانكه يهود را عادت 
در اين آيه . آية مانحن فيه، ناظر به همين معني است نيست، و تهبوده، شايس

آنچه در دين اسالم الزم و مقوم آن بوده، شمرده، از ايمان و عمل، و  ايمان به 
. به خدا و قيامت و مالئكه و كتب و رسل إلهي ايمان: پنج چيز را كافي دانسته

است، به  پس ايمان به همين پنج چيز در اسالم و ايمان كافي و از اصول دين
و ايمان به چيزهاي ديگر شرط ايمان واسالم و مقوم آن . تصديق خدا در اين آيه

نيست، و دخالت در كفر و ايمان ندارد مانند ايمان به امامت و رجعت و كرامات 
و أما آنچه در كتاب خدا صريحا ذكر شده، داخل همين پنج . اولياء و مانند آن

و قدرت و عدل و حكمت إلهي، و مانند باشد، مانند ايمان به علم  چيز مي
 .حساب و كتاب و ميزان و بهشت و دوزخ

و أما عمل كه فروع باشد، آن نيز در اين آيه شرح داده شده كه چه كاري 
 .مقوم نيكي است دقت شود

و اعمال اسالمي را بداند، نظر در اين آيه براي  حال اگر كسي بخواهد عقايد
ان كتاب و هزاران عالم را ببيند، و خود را اوكافي است، و الزم نيست هزار

 .حيران و سرگردان كند

 «و ضمير    «گردد به اهللا، يعني باري دوستي  توان گفت برمي را مي

گردد به مال، يعني با اينكه  توان گفت برمي قط مال را مصرف كند، و ميفخدا، 
كند، و أمر خدا را بر مال  دارد، آن را در راه خدا انفاق مي مال را دوست مي
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يعني إعطائ » آتی«مستفاد از  ایتاءگردد به  ت برميفتوان گ دهد، و مي ترجيح مي
 .دارد و انفاق مال را دوست مي

اختالف شده در اينكه چرا يكي به حالت » الصابرین«و » املوفون«: و در كلمة
از آنجمله  رفعي و ديگري به حالت نصبي و يا جرّي آمده؟ هر كس چيزي گفته،
درپي براي  ابوعلي فارسي كه از بزرگان اديبان است گفته چون صفات كثيرة پي

هاي  موصوف واحدي ذكر شود، بهتر آن است كه باري جلب توجه سامع إعراب
ر ما جهت اختالف إعراب اين است ظولي به ن. مختلفه به آن صفات داده شود

" كه          "  و جملة مبتدا و خبر است، و عطف شده

 «بر جملة   «جمله نيست، و عطف » الصابرین«ولي . و بايدمرفوع باشد

 در جملة  "من موصوله"است بر   مجرور است  "من موصوله"، و چون

 .نيز مجرور آمده و بايد مجرور باشد الصابرین

                          

                         

                       

      *                   

  * 
شدگان، آزاد به  ة كشتهراي مؤمنين مقرر شده بر شما قصاص دربا :ترجمه

زن، پس آنكه برايش چيزي گذشت شود از طرف آزاد، و بنده به بنده، وزن به 
برادر ديني او، بايد پيروي عرف و معروف باشد، و أداء ديه به او به خوبي باشد، 
اين تخفيفي از پروردگارتان و رحمتي است، پس آنكه بعد از اين تجاوز كند 
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و براي شما در قصاص، زندگي است اي ) 178(براي او عذابي است دردناك
 )179.(تا باشد كه پرهيزگار شويد صاحبان عقول

ه بايد بين قاتل و مقتول اند ك فمسرين گفته ...احلر باحلر : در جمالت: نكات
تساوي را رعايت كرد، مثالً اگر هر دو عاقل و آزاد ومسلمان باشند،  در قصاص

ل قصاص شود، و اگر يكي از آنان عاقل نباشد و يا مسلمان نباشند، تبايد قا
و . شود، و يا به طريق ديگر شود، بلكه به ديه منتقل مي يت نميحكم قصاص رعا

 ": همچنين در جملة  " اند كه زن را مقابل زن و به عوض او  گفته

كنند واگر قاتل زني مرد باشد، دية زن نصف مرد است، پس آن مرد  قصاص مي
د نصف دية او را به او بدهند، و يا اگر خواستند او را بكشند، باي. بايد ديه بدهد

توان گفت آنچه از  ولي مي. طبق روايات رسيده، اگرچه در قرآن ذكري نشده
توان  اند استفاده كنند آيه در مقام بيان آن نيست، يعني نمي مفهوم آيه خواسته

مردي زني را و يا زني مردي را كشت، قاتل را نكشيم و قصاص ننمائيم،  ؛گفت
بلكه آنچه را آيه در مقام بيان آن است، اين است . ي را ندارديه چنين داللتآكه 

كه بگوييم در قتل، فقط قاتل بايد كشته گردد نه كس ديگر، زيرا در زمان 
كشت گاهي  كشتند و اگر زني زن ديگر را مي جاهليت گاهي غير قاتل را نيز مي

گناه بودند،  كه بي خانوادة مقتول، از طايفة قاتل، غير از قاتل، افراد ديگري را نيز
اشاره كرده كه همان قاتل را  الف و المكشتند، خدا در اين آيه با آوردن  مي

بكشيد، چه حر باشد و چه غير حر، و چه مرد باشد و چه غير مرد، چنانكه در 

 آية بعد نيز فرموده         و بعالوه در سورة مائده كه آخرين ،

، و پس از آن النفْس بِالنفْسِ: فرمايد سوره نازل شده خدا مي ناز ايسوره و پس 
و در سورة شوري . فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه: فرموده صخطاب به پيغمبر
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همين است كه اگر ...  فمن عفیو مقصود از جملة . جزَاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها: فرموده
 .اند ديه راضي شدند، احساني نموده اولياي مقتول به

                      

              *               

                 *          

                       * 
هاي مرگ يكي از شما رسيد، اگر  مقرر شد بر شما كه چون نشانه: ترجمه

صيت نمايد، يعني سفارش كند براي والدين وخويشان به خوبي مالي گذاشته، و
پس هر كس وصيت ) 180(حقي است بر عهدة متقين ،و عدالت اين وصيت كار

دهندگان است،  را پس از شنيدن آن، تبديل دهد، همانا گناه تبديل، بر تبديل
كننده و يا  پس آنكه انحرافي را از وصيت) 181(براستي خدا شنواي داناست

اهي را از وي بترسد، پس اصالح دهد بين ايشان، گناهي بر او نيست زيرا گن
 )182.(خدا آمرزنده و رحيم است

: جملة: نكات   ... داللت دارد بر وجوب و لزوم وصيت بر كسيكه مالي

: و جملة. دارد       داللت دارد بر جواز وصيت براي وارث و ساير

برند، مانند طبقة دوم يا  ارث مي دان نزديك كه اگر وارثي نزديكتر نباشدنوخويشا
تواند براي طبقة دوم،  وجود طبقة اول، پس اگر طبقة اول وجود داشت، انسان مي

مال است، أما اينكه چه مقدار مال داشته باشد » خیر«و مقصود از . وصيت نمايد
يح آن است كه عرف او را تا مورد اين تكليف باشد، اختالف است، و نظر صح

داللت دارد كه وصيت بايد به خير و عدالت » باملعروف«: و كلمة. مالدار بدانند
: بودن وصيت اين است كه به أمر منكري وصيت كند، و معروف باشد، نه اينكه
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اگر ورثة فقيري دارد آنان : ثانيا. نزد ربزيادتر از ثلث نباشد، و به ورثه ضر: أوال

و كلمة . ورثه وصيت نكند و براي غير را مقدم بداند       داللت

داللت دارد » فَمن بدلَه«: و جملة. تقوائي است دارد كه ترك وصيت از أغنياء از بي
داللت دارد كه » ...بعد ما سمعه«و جملة . كه تغيير و تبديل وصيت جايز نيست

خبر باشد،  يبلع باشد از متن وصيت، و اگر طگناه تبديل وقتي است كه وصي م

«: و جملة. تهديد شديدي دارد  إِنَّ اللّه سميع عليم: و جملة. گناه نيست  

             « له  داللت دارد كه اگر وصي و يا شاهد و يا موصي

ل به باطل و يا افراط و يو يا ورثه و يا همه فهميدند كه موصي در وصيت خود م
ادش نمايند كه وصيت منع كنند و ارش ا وصيت به گناهي كرده، او راتفريط و ي

: و جملة. اصالح بين ورثه باشد نه موجب فساد او موجب       داللت

ن را تغيير و آتواند بعضي از مواد  دارد كه اگر وصي متوجه فساد وصيت شد، مي
ولي فقط مواد باطل را تبديل به حق كند، وبايد خدا را در نظر  ح نمايد،صالا

 .بگيرد
اطالق دارد، و شامل است وصيتي را كه به زبان فصيح باشد، الوصیه : و كلمة

و يا الكن و يا مجروح و يا به اشاره، مانند الل، و يا به نوشتن، كه در تمام اين 
مطلق است، چه خويش  ناألقربی: و كلمة. موارد صحيح و قابل اجراء است

كننده  داللت دارد كه بايد وصيت علیکم: و كلمة. مسلمان باشد، و چه كافر
داللت دارد كه هر كس ... أذا حضر: و جملة. باشد رمسلمان و عاقل ومختا

ي ارهر چه زودتر وصيت به حق كند، و بهاي مرگ را در خود ديد، بايد  نشانه
، و امانتهاي مردم را به صاحبانش برساند، أوالد و صغار خود قيمي تعيين نمايد

و شاهد گيرد،  و اگر زكات نداده فوري بپردازد و اگر ديني در گردن دارد بگويد
و اگر مالي جائي پنهان . تواندخود أداء نمايد و سفارش به أداء كند، و تا مي
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و عقايد حقة خود را اظهار كند، و . كرده، و ممكن است ضايع شود، تذكر دهد
 .زماندگان خود را به حفظ آن عقايد توصيه نمايدبا

                         

        *                     

                           

                          *   

                 

                         

                    

                   

 * 
گرفتن چنانكه واجب شده بود بر  اي مؤمنين مقرر شده بر شما روزه: ترجمه

چند روزي شمرده ) 183(كسانيكه قبل از شمابودند تا باشد شما پرهيزكار شويد
ماره از روزهاي ديگر، شده، پس هر كس از شما بيمار و يا بر سفر بود بهمان ش

و بر آنانكه طاقت دارند به زحمت، طعام مسكيني فدا دهند، پس آنكه خيري را 
گرفتن براي شما خوبست اگر  انجام دهد، بهتر است و براي او خوبست، و روزه

ماه رمضان كه نازل شده در آن قران، در حاليكه قرآن هدايت است ) 184(بدانيد
ست از هدايت، و جداكنندة حق است از باطل، پس يات روشني اآبراي مردم، و 

هر كس از شما در اين ماه حاضر بود بايد روزه گيرد، و آنكه بيمار و يا بر سفر 
باشد، پس به همان شماره از روزهاي ديگر، خدا براي شما آساني را خواسته و 
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 يدسختي را نخواسته، و بايد اين شماره را كامل گردانيد، و خدا را بزرگ شمار
 )185.(در مقابل اينكه شما را هدايت كرده، و شايد شكرگزار باشيد

خطاب : نكات        ، موجب افتخار مؤمنين و جبران زحمت

و . مكلفين است، و خطاب قبل از أمر و نهي نشانة اهميت آن أمر و نهي است
ئم ايمان وترك آن نشانة عدم ، دليل است كه امتثال آن از عالالذین آمنوا: جملة

بر أمم سابقه و يا بر أنبياء  صومداللت دارد كه  ...کما کتب: و جملة. ايمان است
يعني اين أمر براي شما . سابقين واجب بوده، و اين جمله ترغيب به صوم است

كه روزه ، داللت دارد لعلکم تتقون: و جملة. تنها نبوده بلكه عموميت داشته
و . باشد بواسطة ترك لذات حيواني و تشبه به فرشتگان ي ميموجب تحصيل تقو

بايد دانست كه صوم عبارتست از ترك أكل و شرب و جماع، ولي با نيت امتثال 
فرمان، پس اگر كسي ترك أكل و شرب و جماع نمود، بدون نيت صوم، فائدة 

، ، مانند عذرخواهي و جبران تكليف استأياماً معدودات: و جملة. صومي ندارد
علي سفر اشاره به اين است كه : و كلمة. يعني چند روز مختصري بيش نيست

علي الذين : فر رافع تكليف نيست، بلكه بايد بر راه باشد، و جملةسنيت 

گرفتن بر ايشان  راجع به پيران و زنان پير و يا زن شيرده كه روزه...  يطيقونه
تعالي تكليف را به  حق زحمت و مشقت زياد باشد و اگرچه طاقت بياورند، زيرا

قدر وسع خواسته، نه به قدر طاقت، و وسع پائين تر از طاقت است، بنابراين 
گرفتن  پس چنين اشخاص كه طاقت روزه. الزم نيست الءنافيهمقدرگرفتن 

دارند، ولي به قدر وسعشان نيست، بايد فديه دهند، و اگر روزه را گرفتند، كار 

اجب نيست، به دليل اند، أما بر ايشان و خوبي كرده             

و مقصود از فديه طعام يك مسكين است كه سير گردد، أما خوبي روزه بر ايشان 

: و جملة. وقتي است كه مضر نباشد، و إال جايز نيست       
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: فرموده صذا رسول خداداللت دارد كه روزه مفيد به حال انسان است، و ل

 : و جملة. ، يعني روزه بگيريد تا صحت يابيد"صوموا تصحوا"     

   داللت دارد كه هر كس اين ماه را دريابد، در حال عقل و بلوغ و عدم

مانع، بايد روزه گيرد، و نيز داللت دارد كه هر كس حاضر در وطن است مكلف 
 .زيرا شهود به معني حضور آمدهباشد  به صوم مي

، داللت دارد كه قرآن در ماه مبارك رمضان نازل    : و جملة

سورة الدخان كه  3شده، و اين شرافت بزرگي است براي اين ما، و در آية 

در سورة  ، آن شب مبارك شب قدر است كهإِنَّا أَنزَلْنَاه في لَيلَةٍ مباركَةٍ: فرموده

شود بعثت رسول  پس معلوم مي. قدر آمده، و آن هم در ماه رمضان است
و نزول قرآن در ماه مبارك رمضان واقع شده، و لذا مسلمين بايد بيشتر  صخدا

در اين ماه شكر كنند، و عبادت نمايند، و سپس روز فطر آن را عيد قرار دهند، 

و جملة . براي همين نزول قرآن              

  ، نيز اشاره بهمين نزول قرآن و عيدگرفتن روز فطر و تكبيرات را

 .گفتن است
، داللت دارد كه قرآن براي مردم، و هدايت ايشان نازل هدی للناس: و كلمة

مند بر شده، و براي مردم قابل فهم است، تا از بركت آن هدايت شوند، و اگر نفه
شود كه قرآن فاروق و مميز بين  ايشان هدايت نيست و از كلمة فرقان استفاده مي

حق و باطل است، و بايد هر حديث و هر مطلبي از مطالب ديني كه بنام دين 
وارد اسالم شده، با قرآن سنجيده شود، اگر موافق قرآن نباشد باطل است، 

: و جملة. كتاب حاضر توضيح داده شد 21چنانكه در مقدمة        ،

داللت دارد كه تمام آيات قرآن، حتي متشابهاتش روشن و واضح و همه كس 
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پس قرآن معما و مشكل و رمز . نيز مراجعه شود 19باشد، به مقدمة  فهم مي
كننده به زبان  نيست، و هفت بطن وهفتاد بطن ندارد، فقط بايد شخص رجوع

: جملة و. عرب آشنا باشد    ...  داللت دارد كه تكاليف اسالمي

رسد ناقلين و  تمامش آسان است، و اگر در قوانين آن چيزي مشكل به نظر مي
اند، و صدر اسالم چنين نبوده، از وقتي كه  پيروان قرآن آن را مشكل كرده

ها و  غولي و أحوطمذاهب ايجاد شد، در اطراف هر حكمي آن قدر دقتهاي نيش 
ها زياد شد، و ارادة حق در اين موارد ارادة قانوني و تشريعي است، نه  أقوي

شود، پس  ارادة تكويني، زيرا ارادة تكويني با اختيار بشر در تكاليف جمع نمي

: و جملة. نتيجه چنين است كه خدا قانونا احكامي آسان خواسته    

  كه بايد روزهاي ماه رمضان را بطور كامل روزه گرفت تا ، داللت دارد

أفطر للرؤیة و صم ": فرموده صاينكه ماه شوال ديده شود، و لذا رسول خدا
و از جملة . بديدن ماه روزه بگير، و بديدن ماه افطار كن: يعني. "للرؤیة

    ... ز نماز، و هم شود لزوم تكبيرات روز عيد، هم قبل ا استفاده مي

 .بعد از نماز

                        

                * 
و چون بندگانم از تو بپرسند از دوري ونزديكي من، پس به راستي : ترجمه

دهم، پس بايد مرا  من نزديكم وجواب خواننده را گاهي كه مرا بخواند ميكه 
 )186.(اجابت كنند و به من ايمان آورند تا به رشد و تكامل برسند

: نكات    اي نزديك است چه مؤمن و  داللت دارد كه خدا به هر بنده

 : و جملة. چه كافر     كه خدا مي شنود از هر كه  داللت دارد
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 : و جملة. باشد، ولي خدا را بخواند نه غير او را     إذا دعانیدر أصل 

بوده، و كسرة نون دليل بر حذف ياء است، و داللت دارد كه هر بنده بايد فقط 
و عجب است از زمان ما با بودن اين آيات در قرآن، گويا ملت . خدا را بخواند

گويند واسطه و  خوانند، و مي ولذا وقتي دعا أنبياء و أولياء را مي اند، نشنيده
خوانيم، در صورتيكه خدا نفرموده واسطه و يا وسيله را بخوانيد،  وسيله را مي

واگر كسي در دعا غير خدا را بخواند در . بلكه صريحاً فرموده مرا بخوانيد
بداند، و مانند خدا عبادت شرك آورده، خصوصاً اگر غير خدا را حاضر و ناظر 

«: المكان و مطلع بر كل مكان بداند، يقيناً مشرك است و جملة    

  «وكمال بواسطة توجه به ذات أقدس إلهي است  داللت دارد كه رشد

خصوصا در ماه مبارك رمضان به مناسبت اينكه اين آيه در وسط آيات روزه 
 .خوانند، و از شرك توبه كنندبايد بندگان، خدا را بسيار ب. آمده

                       

                     

                       

                     

                           

                     * 
، ايشان براي در شب ماه صيام نزديكي و دخول به زنانتان حالل شده: ترجمه

ي ايشان لباسيد، خدا دانست كه شما به خود خيانت ارشما لباسند و شما ب
پس بر شما بخشيد، و از شما گذشت، پس اكنون با آنان مباشرت كنيد،  كنيد، مي

و ) يعني از رخصت او بهره بريد(و آنچه خدا براي شما مقرر كرده، بجوئيد 
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بخوريد و بياشاميد تا ظاهر گردد براي شما رشتة سفيد روز از رشتة سياه شب، 
نيد در حاليكه شما سپس روزه را تا شب به پايان رسانيد، و با زنان مباشرت مك

تعالي، پس نزديك آن نشويد، چنين  در مساجد معتكفيد، اين است حدود خداي
 )187.(مردم آيات خود را تا شايد مردم بپرهيزند رايكند خدا ب بيان مي

داللت دارد كه در روز ماه مبارك و شب آن  "...أحل لکم": جملة: نكات
خوردن وه هم بسترشدن با عيال، چيزهايي حرام بوده و حالل شده، و از آن جمل

 : و كلمة. شده وآشاميدن، كه در شب حالل     ت دارد كه ل، دال

: و جملة. مباشرت با زنان در هر ساعتي از ساعات شب جايز است   

        ... ن آيه، نزول اي داللت دارد كه قبل از

سانتر شده، چنانكه در خبر آمده آيه تر بوده، و به ورود اين آ كم صوم مشكلح
هاي ماه مبارك أكل و شرب و جماع نداشت تا إفطار ديگر، پس يكي از  كه شب

اصحاب رسول به نام خوات بن جبير كه پيرمرد ضعيفي بود، پس از فراغ كار 
كندي كرد و چون او خسته بود آوردن طعام  در رفت منزل براي إفطار، عيال او

خوابش گرفت و ديگر غذايي نخورد، طبق مقررات صوم، و بدون إفطار شب را 
به روز آورد، وروز را روزه گرفت، و به جنگ خندق حاضر شد، و به سبب 

به حال او رقت  صرسول خدا. ضعف و گرسنگي در وسط كار بيهوش افتاد
هاي ماه مبارك با عيال  مسملين در شب اي از جوانان مسئلة ديگر اينكه عده. كرد

آمده و به  صشدند، حتي بعضي از ايشان خدمت رسول خدا بستر مي خود هم
در اين حال آية فوق نازل شد، و كسانيكه مرتكب . اين عمل اقرار نمودند

خالف مقررات شده بودند اظهار ندامت كردند، و خدا ندامت و توبة ايشان را 
ها تا ساعت فجر  و اجازة أكل و شرب و جماع در شب پذيرفت و اين آيه نازل

و مقصود از خيانت مذكور همين خالفي بود كه جوانان مرتكب . مجاز گرديد
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: وجملة. شده بودند          ،داللت دارد كه نهايت زمان روزه ،

كه شب را  شب است، پس همين كه شب رسيد، بايد افطار كند، و روزة وصال
نيز روزه گيرد، و روز بعد را به روز قبل وصل نمايد، حرام است، واز اين جمله 

 .شود كه در تمام روز بايد نيت صوم ادامه داشته باشد معلوم مي

                                 

             * 
خودتان به باطل نخوريد، و آن را به سوي حكام  اموال خود را بين: ترجمه

نيندازيد تا مقداري از اموال مردم را به گناه بخوريد، و حال آنكه شما 
 )188.(دانيد مي

فروشي، و چه  مك در اين آيه مقصود از أكل هرتصرفي است، چه: نكات
 مال مردم مخور، ولو ؛گويد عرف ميزيرا . غصب، و چه رشوه، و چه غير اينها

مال مردم را خورده، و  ؛گويند اينكه خانه باشد و تصرف كرده باشد، كه مي

 : و مقصود از. تعالي طبق عرف سخن گفته است حق        ...  

 .خورند بواسطة آن مال مردم را مي همان دادن رشوه است كه

                          

                          

        * 
پرسند، بگو اين ماهها براي ميزان اوقات است، و  تو از ماهها مي از: ترجمه

ها وارد شويد، وليكن  خانه دادن حج، و نيكي اين نيست كه از پشت براي انجام
ها را از دربش بيائيد و  ، و خانه)با تقوي باشد(نيكي آن است كه شخص بپرهيزد 

 )189.(سيد و تقوي پيشه كنيد تا شايد رستگار گرديداز خدا بتر
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ماه بواسطة گردش زمين گاهي تمام سطحش كه مقابل خورشيد است : نكات
اي از آن نمايان است، و خدا  شود، و گاهي قسمتي از آن وگاهي گوشه ديده مي

چنين قرار داده تا بواسطة آن اوقات اول و وسط و آخر ماه معلوم باشد، و چون 
شد  رفت حج و موفق به انجام حج نمي مان جاهليت هر كس كه ميدر ز

بايست ديگر از درب خانة وارد نشود بلكه از پشت خانه دربي بازكند و يا از  مي
تعالي اين كار را مذمت كرده تا مردم به اين خرافات  ديوار وارد شود حق

 .نپردازند

                           

   *            

                    

                       *   

        *                

              * 
كنند وتجاوز مكنيد  خدا با آنانكه با شما قتال مي وكشتار نمائيد در راه :ترجمه

و هر جا ايشان را يافتيد ) 190(دارد كنندگان را دوست نمي زيرا خدا تعدي
بكشيدشان و بيرونشان كنيد از جهت اينكه شما را بيرون كردند و آشوب بدتر از 

يكار نكنيد تا وقتيكه ايشان در آنجا با كشتن است ونزد مسجدالحرام با ايشان پ
شما پيكار كنند، پس اگر ايشان با شما پيكار كردند بكشيدشان، كيفر كافران 

وبا ) 192(و اگر خودداري كردند خدا آمرزنده و رحيم است) 191(چنين است
تا آشوبي نباشد و دين و پذيرش آن براي خدا باشد، پس اگر  كنيد ايشان پيكار

 )193.(ند جز بر ستمگران ستمي نيستخودداري كرد
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اين است كه قتال براي بازشدن راه حق باشد  »  «مقصود از  :نكات

كه مردم آزاده بتوانند به سوي خداپرستي بروند، و كسي ايجاد زحمت نكند، و 

الذین «: پذيرش ديني براي ترس از مخلوق نباشد و مقصود از جملة
كشي نيست، و اگر كسي اقدام  ه قانون اسالم قانون آدماين است ك »یقاتلونکم

قدم در قتال بشوند، و  يعني مسلمين نبايد پيش ،به قتال نكند نبايد با او قتال كرد

: ظاهراً مقصود از فتنه در جملة       كردن و به شرك  ، گمراه

است، و بعالوه فتنه واضالل مردم كشاندن مردم است كه فرموده از قتل بدتر 
شود، و فتنه، كار  شدن اموال و نفوس نيز مي شوب وتلفآگاهي موجب 

همين سوره،  217و در آية . جوانمردان نيست، بلكه كار منافقان و ناكسان است
 .گناه صد و بازداشتن مردم را از راه خدا، از گناه قتال در ماه حرام بزرگتر دانسته

: و جملة        ...  ،داللت دارد كه مسجدالحرام

محترم است، و نبايد در آنجا اقدام به جنگ و جدال نمود، مگر اينكه كفار 
درنگ خودداري  قدم شوند، و چون كفار خودداري كردند مسلمين بايد بي پيش

 و جملة . كنند            داللت دارد كه جهاد اسالمي براي

رفع زورگوئي و دفع فتنه و آشوب و شرك است، كه دينهاي باطل را بر مردم 
تحميل نكنند، و هرگاه فتنه برطرف شد ديگر جهادي نيست، پس ماداميكه 

كنندگان وجود دارند جهاد بر مسلمين واجب و الزم است، و  زورگويان و گمراه

: جملة         داللت دارد كه جهاد براي تعدي و تجاوز نيست. 

                     

                           

 * 
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ماه حرام مقابل ماه حرام و حرمتها را قصاص است، پس هر كس بر : ترجمه
درازي كردند شما  هرگاه به جور دست(شما تجاوز كند شما بر او تجاوز كنيد 

بترسيد و بدانيد  اند، و از خدا به مانند آنچه بر شما تعدي كرده) بعدل مقابله كنيد
 )194.(ا با پرهيزگاران استكه خد

ماه حرام، و شهر حرام را كه مكه باشد و حال احرام را بايد هر كسي : نكات
مراعات كند و احترام آنها را نگاهدارد، ولي اگر كفار حرمت آنها را نگاه نداشتند 
و به جنگ و آشوب اقدام كردند مسلمين بايد معامله به مثل كنند، ولي بايد خدا 

 .روي نكنند رفته و زيادهرا در نظر گ

                             

 * 
و خود را بدست خود بهالكت ) يعني جهاد(و انفاق كنيد در راه خدا : ترجمه

 )195.(دارد ران رادوست مينيفكنيد ونيكي كنيد كه خدا نيكوكا
اكثر آياتي كه سبيل اهللا دارد مقصود جهاد است كه به جهاد راه خدا : نكات

شود، و مقصود از  بازمي               اين است كه زير بار كفار

ز جنگ گيري ا كناره تلقوا الاند كه  شويد، بعضي خيال كرده كه هالك مي نرويد
شدن در راه خدا  و اين اشتباه است زيرا كشته. است، و تسليم براي حفظ جان

 .هالكت نيست و موجب افتخار و سعادت است
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               *          

                         

                           

  * 

مره را بپايان برسانيد، پس اگر محصور شديد و و براي خدا حج و ع :ترجمه
از رفتن به حج ممنوع گرديديد پس هرچه ميسر باشد قربان كنيد و سرهاي خود 
را نتراشيد تا قرباني به محل ذبح و قربانگاه برسد، پس هر كه از شما بيمار بود و 

يا ، پس از آن، بعوض، روزه اي و يا صدقه اي و )بتراشد(يا آزاري بسر داشت 
قرباني گوسفندي بايد، و چون امان يافتيد پس هر كه پس از عمره بحج پرداخت 
هرچه ميسر شود قربان كند و هر كه قرباني نيابد، سه روز در اثناي حج و هفت 
روز وقت برگشتن روزه گيرد، اين ده روز تمام است، اين حكم براي كسي 

از خدا بترسيد و بدانيد  نباشد، و) مكه(استكه خانواده اش مقيم مسجد الحرام 
حج در ماه هاي معلومي است، پس كسي كه ) 196. (كه عقاب خدا سخت است

بر او در اين ماه ها حج واجب شد پس مباشرت با زن و بدكاري و جدال در 
و توشه . و هر كار خيري بجا آريد خدا آن را مي داند. حج موقوف است

 ).197(از من بترسيد اي خردمندان برداريد كه بهترين توشه پرهيزگاري است، و 
مقصود از ماه هاي حرام و معلومات ذيقعده و ذيحجه مي باشد كه : نكات

چون احرام بست براي حج، بايد از آنچه در آيه ذكر شده است اجتناب كنيد، 
 . پس اگر جماع كرد بايد يك شتر نحر كند، اگر بوسه زد يك گاو كفاره آن است
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ل كه در آيه ذكر شده بد گويي و فحش و دروغ و و مقصود از فسوق و جدا
ال «سب و لعن و غيبت است، و هم مفاخره و جدال را كنار گزارد، و مكرر 

 .نگويد» بلي واهللا«و» واهللا
دروغ يكمرتبه يك گوسفند كفاره دارد، و دو مرتبه يك گاو، و سه مرتبه يك 

 . شتر
 .ده خواهد آمدسوره مائ 95و  2و  1و احكام ديگر احرام در آيات 

                       

                      

         *         

            *         

                       

                    * 
يعني در أيام (بر شما باكي نيست كه از فضل پروردگار خود بجوئيد : ترجمه

پس چون از عرفات برگشتيد نزد مشعر الحرام ياد ) حج به كسب و كار پردازيد
دايت نمود واگرچه پيش از آن از هخدا كنيد و او را ياد كنيد چنانكه شما را 

اند واز خدا طلب  سپس برگرديد از جائيكه مردم برگشته) 198(دگمراهان بودي
پس چون مناسك خود را ) 199(آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده و رحيم است

كنيد و يا ذكر  انجام داديد ياد خدا كنيد مانند اينكه پدران خود را ياد مي
او در  گويند پروردگارا در دنيا به ما بده و و براي خوبتري، بعضي از مردم مي

 )200.(تساي ني آخرت بهره
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تواند در  در تمام عمر انسان اگر يكمرتبه به اعمال حج موفق شود مي: نكات
در عرفات و مني پس از اعمال خود مشغول كسب حالل  همان أيام حج مثال

شود در اسالم  معلوم مي... أن تبتغوا: شود، و از فضل خدا بجويد، بدليل جملة
ب و كار خود را تعطيل كنند، و خصوصاً اين سه كه كروز تعطيل معمول نبود

ت و بدعت سروزهاي عزا و يا جشن كه در ميان مردم مرسوم شده اسالمي ني
داللت دارد كه چون روز نهم به عرفات موفق شد، ... فإذا أفضتم: و جملة. است

باشد برگردد بطرف  پس از غروب آفتاب از عرفات كه چهار فرسخي مكه مي
دو فرسخي مكه در مشعرالحرام شب را بيتوته و ذكر خدا كند و مكه و در 

اين است كه بايد افاضه از عرفات ... مث أفیضوا و مقصود از جملة . عبادت نمايد
كنند، يعني با مردم حركت كند،  باشد از همان مكان و زماني كه مردم افاضه مي

: و جملة. بكند ني كه خواسته افاضهنه اينكه حساب خود را جدا و از هر مكا

              همان نماز عيد اضحي و تكبيرات مقصود

است كه كيفيت آن بيايد، و بايد دانست كه هر كس همتش دنيا باشد و سعي او 

به دنيا مصرف شود و از خدا دنيا بخواهد طبق جملة          

    اي از آخرت ندارد، و چنانكه ذكر خواهد شد بايدسعي انسان هم  بهره

 .ي دنيا باشد و هم براي آخرتراب

                         

  *                     *      

                                  

             * 
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گويند پروردگارا ما را در دنيا نيكي بده و در  و بعضي از مردم مي: ترجمه
ايشانند كه بر ايشان ) 201(خرت نيكي بده و ما را از عذاب آتش نگهدارآ

و خدا را در ) 202(رسد اي است از كارشان و خدا حساب را بسرعت مي بهره
 روزهاي چندي ياد كنيد، پس هر كس در دو روز تعجيل كند گناهي بر او

نيست، و كسي كه تأخير كند گناهي برايش نيست اگر پرهيز نمايد، و از خدا 
 )203.(شويد بترسيد و بدانيد كه شما به سوي او محشور مي

 «كسيكه طالب آخرت است طبق : نكات         «  بايد سعي

«از و مقصود . و كوشش داشته باشد            «  گفتن

تكبيرات است، پس از نماز عيد اضحي، و پس از نمازهاي ظهر روز عيد تا نماز 
اهللا اکرب علی ، اهللا اکرب و هللا احلمد ،اهللا اکرب اهللا اکرب ال إله إال اهللا ": ويدگصبح دوازدهم ب

و اگر تا روز  ."یمة األنعاماهللا اکرب علی ما رزقنا من  ،و احلمداهللا علی ما ابالنا ،ما هدانا
و مقصود . نماز 15يعني پس از أداء  ،بگويد 13ماند تا بعد از نماز صبح روز  13

: از جملة        ، عجله  12اي رجوع به وطن، روز راين است كه ب

و . بماند در مني 13است كه تا روز ن كند و از مني خارج شود، و من تأخر اي
 .13معدودات روز عيد است تا روز أيام

                             

        *                    

        *               

             *             

           * 
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ي از مردم چنان است كه گفتار او در زندگي دنيا تو را به و بعض: ترجمه
حال و عجب آورد و تو را خوش آيد و بر آنچه در دل دارد خدا را شاهدي گيرد

و يا به رياست (و چون از نزد تو برود ) 204(ترين دشمن است آنكه او سخت
فساد براي افساد در زمين بكوشد و زراعت و نسل را از بين ببرد و خدا ) برسد

و چون به او گفته شود از خدا بترس او را عزت و ) 205(دارد را دوست نمي
و بعضي از ) 206(تكبر برانگيزاند، پس دوزخ او را كافي و بد آرامگاهي است

فروشد و خدا  مردم چنان است كه جان خود را براي جستن خوشنودي خدا مي
 )207.(به اين بندگان مهربان است

: مقصود از جملة: نكات         ...  مردم منافق و

خبرند، و  زبانند كه در امور دنيا واردند، ولي از أمور خداشناسي وديني بي چرب
كنند، و اموال و جان و  كاري مي كاري و خراب چون كاري بدستشان بيفتد زيان

را به آتش اي  برند، و براي يك دستمال تيمچه عرض مردم را از بين مي
نان اشخاصي هستند كه براي رضاي خدا فداكاري ودر مقابل اي. كشند مي

: گذرند، ومقصود از جملة كنند، واز جان خود مي مي       ... 

 .او است

                          

         *                 

          * 
نين تماماً درمسالمت وارد شويد و پيروي گامهاي شيطان اي مؤم: ترجمه

پس اگر لغزش كنيد پس از ) 208(براي شما دشمني است آشكار  مكنيد زيرا او
 )209.(آنكه آيات روشن براي شما آمد پس بدانيد كه خدا عزيز و حكيم است
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مقصود از : نكات  ، مسالمت با مردم باشد كه از نفاق دست بردارند و

و ممكن است . همه مؤمن و تسليم أمر حق شوند و با يكديگر متحد كردند

مقصود از  تسليم دين خدا باشد، بنابراين ، اسالم و    حال است براي

   و جملة. ، يعني همة شما تسليم أمر حق باشيد :    ... 

داللت دارد كه اگر ندانسته كاري كنند قابل عفو است، و أما اگر پس از علم و 
ود قابل گذشت آمدن آيات روشن قرآن كسي به طرف باطل بلغزد و منحرف ش

تعالي در اين مورد تهديدي شديدي نموده و فرموده بدانيد كه  نيست، و لذا حق
خدا عزيز و داراي قدرت وحكيم است، يعني بيهوده و سرخود شما را واگذار 

 .نكرده است

                             

       *                    

                  * 
مگر اينكه خدا بر مالئكه در ) آورند و اسالم نمي(مانند  آيا انتظار مي: ترجمه

از ) 210(ابر بيايد و كار بگذرد، و بسوي خداست برگشت أمور هاي سايه
اسرائيل بپرس كه چقدر از آيات براي ايشان آمد و هر كس نعمت خدا را  بني

 )211.(پس از آنكه براي او آمده تبديل دهد محققا خدا شديدالعقاب است

: در جملة: نكات      ...  روي سخن با يهود است، يعني اين يهود كه

گفتند خدا را در ميان ابرها با مالئكه  آورند ومي ايمان نمي به حضرت موسي
نيز چنين انتظاري دارند، اگر چنين  اسالميا در مقابل پيغمبر آبراي ما بياور، 

ات قبل و انتظاري داشته باشند كار ايشان بايد از كار بگذرد به آمدن عذاب، از آي
بعد پيداست كه روي سخن با يهود است و إلّا خدا كه رفت و آمد آن هم در 
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ميان ابرها، و يا بگوئيم مقصود از آمدن خدا، آمدن عذاب و أمر خداست چنانكه 
 : فرموده 33در سورة نحل آية 

                         )۳۳: حنل( 
 : سورة نحل فرموده 26و همچنين در آية 

                    

    ...  )۲۶: حنل( 

اين آيه و مانند اين آيه،  و همانطور كه به روشني معلوم است آمدن خدا در
و مقصود از . ن أمر و عذاب خداست، همين طور است در آية ما نحن فيهآمد

«: جملة               «  تبديل نعمت قرآن است كه خدا

 .وعدة شدت عقاب داده است

                      

                   *        

                    

                         

                           

                    * 
كنند، و  زندگي دنيا براي كفار زينت داده شده و مؤمنين را مسخره مي: ترجمه

آنانكه پرهيزكارند در روز قيامت از ايشان برترند و خدا هر كس را بخواهد 
 مردم يك أمت بودند، پس خدا پيمبران را) 212(دهد بدون حساب روزي مي

فرستاد، و با ايشان كتابي به حق ) دادن ترسانيدن و بشارت(براي انذار و تبشير 
و . نازل نمود تا اينكه آن كتاب بين مردم در آنچه اختالف دارند حكم نمايد
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اختالف در آن كتاب نكردند مگر آنانكه كتاب به ايشان داده شده بود، پس از 
ن خودشان، پس خدا به إذن بيآنكه دليلهاي روشن بر ايشان آمد، براي ستم 

نين را به طرف حقي كه در آن اختالف داشتند، هدايت كرد، و خدا خويش مؤم
 )213.(كند هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مي

 : جملة: نكات       داللت دارد كه ابتدا مردم در راه

سپس بواسطة حسد و كينه و . خداپرستي طبق فطرت و عقولشان، متحد بودند
اي  حرص و طمع به دنيا، اختالفاتي بين ايشان پيدا شد، و روي اغراض عده

ما كَانَ النَّاس «: نيز فرموده 19بدنبال باطل رفتند، همچنانكه در سورة يونس آية 

 .»إِالَّ أُمةً واحدةً فَاخْتَلَفُواْ
به اتحاد وتوحيد و رفع  و پس از ايجاد اختالف، خدايتعالي براي دعوت

أما . اختالفشان برجوع به كتاب آسماني، پيغمبران زيادي بينشان مبعوث كرد
اينكه گفتيم ابتدا مردم وحدت داشتند، براي اينكه أمور فطري از قبيل داللت نظم 

داند كه  واحد بر ناظم و خالق واحد وأثر بر مؤثر، ذاتي است، و هر بشري مي
و ظلم و تعدي بد است، پس اين أمور ذاتي است، و  احسان خوب است ودورغ

طلبي  ذاتي مقدم بر عرضي است، يعني ميل به باطل بواسطة حسد و بخل و جاه
از آيات قرآن همين  ؛ و أما نقال "بالذات مقدم علی ما بالعرضوما "عارضي است، 

 :سورة يونس كه در باال ذكر شد جملة 19شود، چنانكه در آية  معني ظاهر مي
آورده، يعني پس از وحدت، خودشان باختالف  "فاء"را با  "فاختلفوا"

 پرداختند، و در اين آية سورة بقره فروده خدا پيغمبران را براي رفع اختالف
نيز همين معني آمده، در فصل چهارم آن خطبه  1البالغه خطبة  و نهج. فرستاد
معه،  ه، واختذوا األندادملا بدل أکثر خلقه عهد اهللا إلیهم فجهلوا حق ": فرموده

تا ، ..." واحتالتهم الشیاطین عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله



 تابشي از قرآن
 

 

340 

گويد أنبياء موجب اختالف شدند،  ، كسي كه ميپس از اين آيات و داللل. آخر

صحيح نگفته، و صحيح آن است كه أنبياء براي رفع اختالف وايجاد اتحاد 

   : و جملة. آمدند      ، داللت دارد كه رافع اختالف

گردد به كتاب نه به انبياء، زيرا  برمي "ليحكم"ضمير  اكتاب آسماني است، زير
دد به اهللا صحيح رو  اگر كسي بگويد ضمير برگ. ضمير مفرد است و أنبياء جمع

پس فقط كتاب حاكم است . ب استنگفته زيرا كلمة اهللا أبعد و كلمة كتاب أقر

: و جملة. ودر زمان ما فقط قرآن رافع اختالف است. در رفع اختالف      

       ،  داللت دارد كه موجد اختالف پس از آمدن أنبياء و كتب

: اند چنانكه فرموده آسماني دكانداران ظلم و حسد بوده       و موجد ،

اختالف و مقصر دانشمندانند كه به كتاب خدا آشنا بوده و كتاب بر ايشان آمده 
: كنند چنانكه فرموده است، كه روي حرص به دنيا و رياست ايجاد اختالف مي

مهنيياً بغب اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم وهأُوت ينلتوراة و وتوا اأوالذین "، يعني إِالَّ الَّذ
وآنان همين دانشمندان يهود ونصاري و مسلمين  ،"وتوا القرآنأوتوا اإلجنیل و أ

و شقاق و  اند و تفرقه باشند كه اكثرشان باعث اختالف در أمت خود شده مي
اند، ولي در اين ميان هر كس طالب حق و حقيقت باشد و در راه  عناد را آورده

. كند جعه كند، خدا او را هدايت ميسعي كند و به كتاب آسماني خود مرا آن
پس هر كس بايدخود سعي كند و عقل خود را بكار اندازد و باميد دانشمندان 

 : واين اختالفات از دين نيست بلكه از مذاهب است. نباشد

 فرق بين دين و مذهب
كند، ولي مذاهبي كه ايجاد شده  و دعوت به اتحاد مي ،دين اسالم دين توحيد

 : هاي بين دين ومذهب به قرار ذيل است ت، و از جمله فرقموجد اختالف اس
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دين از طرف خدا و مذهب ساختة بشر «. الدین من اهللا و املذهب من الناس -1
 .»است

الدین یدعوا إلی اإلحتاد والتوحید و الوفاق، واملذهب یدعو إلی العناد والتفرقة  -2
هب بدشمني و تفرقه و و توحيد مي كند ولي مذدين دعوت به اتحاد «. والشقاق

 .جنگ و اختالف
دين مردم را بخدا توجه مي دهد، ولي مذهب مردم را بـه بزرگـان و اوليـا و     -3

، و در دين در عبادت خواندن غير خدا شـرك اسـت،   )يعني بزرگان يهود(احبار 
 .ولي در مذهب خواند بندگان مقرب الزم و موكد است

بزودي آن را فرا مي گرفت، ولي  دين سهل و آسان است و يك عرب بيسواد -4
مذهب سخت و مشكل است و بايد پنجاه سال تحصيل و درس بخوانند تا شايد 

 .بفهمند
 .دين غير خدا را مؤثر نمي داند، ولي مذهب غير خدا مؤثر مي داند -5
دين موجب عزت و شهامت است، ولي مذهب موجب ذلت و تملق اسـت،   -6

است حتي در مقابل قبر شان نيز بايد مداحي و مداحي براي بزرگان مذهب الزم 
 .و چاپلوسي هاي زياد كرد

در دين كسي حق جعل قانون و حق فتوي و راي و صدور حكم ندارد جـز   -7
خدا، ولي در مذهب، بزرگان مذهب و هر امام و مالئي حق فتوي داشـته و مـي   

بديل ندارد ولي و در دين خدا احكام آن تغيير و ت. تواند قواعد و قوانيني بياورند
در مذهب هر سال فتوي و حكم  عوض مي تواند عوض شود، و نيز بـه فـوت   

 .مال احكام او از اعتبار ساقط مي شود
سوره نساء، پس از انبيا كسي ديگـر حجـت   ) 165(در دين اسالم بحكم آيه  -8

 .نيست، ولي در مذهب هر امام و غير امام ممكن است حجت باشد
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اولو األمر صالحي ميان مردم مجري احكـام خـدا باشـد،     در دين بايد هميشه -9
ولي در مذهب ممكن است غايب و از دسترس مـردم خـارج باشـد، و در ديـن     
اسالم انتخاب زمامدار و اولو األمر با مردم است، ولي در مذهب انتخاب امـام و  

 .زمامدار با خدا است، يعني انتصابي است نه انتخابي
سوره فرقان هر كس مي تواند با كسب علـم  ) 74(يه در دين اسالم بحكم آ -10

و عمل امام المتقين گردد، ولي در مذهب امام منحصر به چند نفـري اسـت كـه    
 .اهل مذهب معين كنند

در دين اسالم شعائر ديني به جعل إلهي بوده و منحصر است به آنچه  -11
مذهبي از  توان كم و زياد كرد، ولي در مذاهب شعائر خدا دستور داده و نمي

و در . گرفتن و غير از اينها بسيار است زدن و دم طال و سينه قبيل ساختن گنبد
دين لعن و سب و تكفير و قذف و فحش جايز نيست و حرام است، ولي 

 .درمذهب لعن و طعن و تكفير مستحب مؤكد و از مواد مذهبي است
 .فروع دين اسالم عدد معيني بوده، ولي درمذهب زيادتر -12
لهي تعيين عدد و شمارة اصول دين با خدا است، ولي ادر دين  -13

 .درمذهب تعيين اصول دين با مردم مذهبي است
ومي تابع دينند و دين هر دو يك جور م در دين اسالم هر امام و مأ -14

است، ولي درمذهب ممكن است امام و امامت اصل دين باشد نه تابع آن، و در 
 .ندارد ولي در مذهب فرق دارد و تكليف آن فرقي دين إلهي، دين امام و مأموم

نژاد نيست وهمة مردم مساويند وامتياز نزد خدا  دين اسالم دين تبعيض -15
غير سيد و روحاني و غير روحاني و امام و به تقوي است، ولي مذهب سيد

ل آنكه اين امتيازات صدر اسالم نبوده اومأموم هر كدام امتيازاتي دارند، و ح
و علي  صدر دين إلهي خمس و سهم امام نبوده و رسول خداو . است

ازكاسب و تاجر سهم امام نگرفته، ولي درمذهب اين چيزها از  مرتضي
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ي تبليغ دين ندارد، براو در دين كسي حق گرفتن اجر . واجبات مذهبي است
 .ولي در مذهب گرفتن اجر رائج و از لوازم مذهبي است

ها نبوده و بلكه اسراف و حرام است،  مقبرهدر اسالم نذر و وقف براي  -16
ها بسيار و از رسوم آن  ولي در مذهب نذورات و موقوفات و هدايا براي مقبره

 .است
در دين إلهي تقليد نبوده وتعليم و تعلم واجب بوده، ولي در مذهب  -17

 .تقليد الزم بلكه واجب است
ررات مقررات ديني موجب عزت و رفعت وشهامت است، ولي مق -18

 .مذهبي موجب ذلت و تملق و پستي است
و ما در كتاب دعاهائي از قرآن نيز، مواد فرق بين دين و مذهب را به اشاره 

 .ايم، مراجعه شود آورده

                          

                       

         * 
رويد و هنوز مانند پيشينياني كه قبل  آيا گمان داريد كه به بهشت مي: ترجمه

ضررها به ايشان رسيد تا حدي كه ها و  ايد، سختي اند گرفتار نشده از شما رفته
گفتند ياري خدا كي و كجا است، آگاه باش ياري خدا  پيغمبر و مؤمنين با او مي

 )214.(نزديكست
با اينكه أنبياء و مرسلين در مقابل بالها صابرند، آنقدر گرفتار بال و  :نكات

كردند و  صبري مي هاي إلهي بي شدند كه در مقابل وعده عناد قوم خود مي
درمكه  صاصحاب رسول خدا گفتند ياري خدا كجا وكي است، چنانكه يم

مبتال به حبس وشكنجه و آزار مشركين بودند كه از عداوت و فحش و سرزنش 
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و چون به مدينه  دكردن و هوكردن و مسخره و منع معامالت خودداري نمي
آمدند باز به محاصرة اقتصادي و طرفيت يهود و مشركين وجنگ وجدال و 

وقطع دست و پا گرفتار بودند، چنانكه خباب بن ارت را به جرم توحيد  كشتن
گرفتار و ميان آتش انداختند وكمر او را سوزانيدند كه تا زنده بود خون و چرك 

: شكايت از آزار مشركين كرديم، فرمود صآمد، گويد به رسول خدا از آن مي
ينكه بعضي را با اره دو صبر كردند، حتي ا بالأمم پيش از شما به انواع و اقسام 

كردند، و گوشت بدن  هاي آهنين بدن ايشان را شانه مي كردند، و با شانه نيمه مي
كردند، و چه قدر عمار و بالل و صهيب و خبيب و  ايشان را از استخوان جدا مي

امتحان و  پس مؤمنين زمان ما بايد بدانند بي. ابن مسعود و سايرين را آزار كردند
صبري در مقابل بالها يكي از گناهان انبيا  ايمان ارزشي ندارد، و بي ابتالء ادعاي

 .بوده كه خدا به رسول خود در آيات متعدده أمر به استغفار كرده

                     

                        * 
كنند كه چه انفاق بكنند، بگو آنچه از خير انفاق كنيد  از تو سؤال مي: ترجمه

مانده تعلق دارد، و  ن و مساكين و غرباء در راهيتيماپس براي والدين ونزديكان و 
 )215.(دانيد كه خدا به آن داناستهر كار خيري بكنيد، بايد ب

در اين آيه سائل سؤال كرده از اينكه چه چيز انفاق كند؟ خدا در : نكات
يعني هر چه انفاق كنيد كم و يا زياد . جواب فرموده مصرف آن را مالحظه كنيد

 .بايدبه مصرف آن اهميت بدهيد

                       

                          

*                        
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  * 
آمد است،  مقرر شد بر شما جهاد و حال آنكه براي شما جهاد ناخوش :ترجمه

ي شما خوب باشد، و شايد چيزي را ناخوش داريد كه برا و شايد چيزي را
دانيد  داند و شما نمي دوست داشته باشيد كه براي شما بد باشد، و خدا مي

. كنند، بگو قتال در آن كار بزرگ است از قتال در ماه حرام از تو سؤال مي) 216(
كردن اهلش از آن،  ولي صد از راه خدا و كفر به او و مسجدالحرام و بيرون

خدا، و فتنه بزرگتر از كشتن است، و ايشان همواره با شما  بزرگتر است نزد
كنند تا شما را از دينتان برگردانند اگر بتوانند، و هر كس از شما از  كارزار مي
دد سپس در حال كفر بميرد، پس اين كسان اعمالشان در دنياو ردينش برگ

 )217.(آخرت ناچيز است و اين كسان اهل آتشند كه در آن جاويد بمانند
سؤاالتي شده و چون  صبايد دانست كه دراين آيات از رسول خدا: نكات

  : دانسته، خداي تعالي جواب داده، و لذا فرموده نمي صرسول خدا

   نازل شده، چون در  ، از آن جمله حكم قتال است كه پس از هجرت

ذا در سال دوم مكه نفرات مسلمين كم بودند، و تمكن از جهاد نبوده، و ل
هجرت كه نفرات اليقي مسلمان شدند حكم جهاد آمد، و ديگر حكم قتال در 
ماه حرام و مسجدالحرام است كه تحريم شده، و ديگر حكم مرتد است كه اگر 
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كي از فروعات مسلمة بديهي او يانكار اصل و يا به انكار  از اسالم برگردد، و به
 .د اهل دوزخ استشود، و اگر به همان حال بمير كافر مي

                        

       * 
محققا آنانكه ايمان بياورند و آنانكه هجرت كنند و جهاد نمايند در : ترجمه

حمت خدا، و خدا نسبت به ايشان آمرزنده و رحيم راه خدا، آنان اميدوارند به ر
 )218.(است

داللت دارد كه هر كس متصف به صفات مؤمنين  ...: جملة: نكات

مهاجرين و مجاهدين شد بايد اميدوار به رحمت حق باشد، نه هر كس كه فاقد 
 .اين اوصاف و افعال است

                          

                            

          *              

                        

                   * 
رگ و زگناهي ب پرسند از شراب و قمار، بگو در اين دو از تو مي: ترجمه

پرسند كه چه  منافعي براي مردم است، و گناهشان بزرگتر از سودشان و از تو مي
يات را تا آكند براي شما  چيز انفاق كنند؟ بگو زيادي را، خدا چنين بيان مي

كنند؟ بگو براي  در دنيا وآخرت، و از يتيمان سؤال مي) 219(شايد فكر كنيد
ايشان مخالطه كنيد، پس برادران شمايند و  ايشان اصالح خوب است، و  اگر با
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داند، و اگر خدا خواسته بود شما را به رنج  تعالي مفسد را از مصلح مي خداي
 )220.(افكنده بود، زيرا خدا عزيز و حكيم است

خمر چنانكه خدا فرموده منافعي دارد، براي دفع بعضي از امراض نافع : نكات
در اين آيه صريحا حرام . باشد ز نفع آن مياست، ولي گناه آن بزرگتر و بيشتر ا

نشده، أما چون بناي قرآن در بيان احكام تدريجي است در اينجا اشاره شده به 
سورة اعراف، و آيات  33بزرگي گناه آن و در آيات ديگر حرام شده مانند آية 

: و جملة. سورة مائده 91و  90      و  داللت دارد كه هر چيزي از مخارج

: و جملة. مصارف انسان زياد آمد بايد انفاق كند       داللت دارد كه

مسلمان بايد به اصالح جان و مال يتيمان پردازد، و ايشان را تربيت كند، و 
خصوصا سرپرست و ولي ايشان احتراز نكند بلكه با ايشان مخالطه كند، و از 

 .تعليم و تربيت طفل كوتاهي ننمايد

                         

                        

                             

                 * 
تا ايمان آورند، و هر آينه كنيز با ايمان از . زنان مشركه را نكاح مكنيد: ترجمه

 ،)يعني واگرچه خوشگل باشد(را ما شآيد  زن مشركه بهتر است و اگرچه خوش
و مردان مشرك را زن مدهيد تا ايمان آورند و هر آينه بندة مؤمن از مرد مشرك 

يعني سيماي او زيبا باشد، و مقصود (بهتر است و اگرچه شما را به عجب آورد 
خوانند، وخدا  اينان بسوي آتش مي) از بنده و كنيز اسيران جنگي از كفار هستند
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مردم  برايخواند، و آيات خود را  به سوي بهشت و آمرزش مي ه اذن خويشب
 )221(.كند تا ايشان متذكر شوند بيان مي

بنابراين عقد زن مشركه جائز نيست . نهي در اين آيه براي تحريم است: نكات

: و جملة. و زن مسلمان بر مشرك حرام است        داللت دارد كه زن

و جمال فقط ازدواج نكنند، بلكه دين او بر مال و جمال ترجيح را بايد براي مال 
شود كه امام و مرشد را در  نماها مي و مشرك شامل بسياري از مسلمين. دارد

 .دانند صفات وافعال، مانند خدا مي

                         

                        

       *            

                      

  * 
كنند، بگو آن آزاري است، پس در وقت  و از تو از حيض سؤال مي: ترجمه

گيري كنيد و به ايشان نزديكي نكنيد تا پاك شوند، كه چون  حيض از زنان كناره
دا امرتان كرده زيرا خدا دوست نجا كه خآند نزديك ايشان بيائيد از دتطهير كر

زنان شما كشتزار ) 222(دارد تطهيركنندگان را كنندگان و دوست مي دارد توبه مي
شمايند پس كشتزار خود را بيائيد هر وقت كه خواسته باشيد، و به نفع خود 

و از خدا بترسيد و بدانيد ) اعمال صالحه اندوخته و ذخيره نمائيد(پيش فرستيد
 ) 223.(ت خواهيد كرد، و مژده بده مؤمنين راكه او را مالقا

: نكات   باشد، دراين آيه كلمة  اسم زمان و مكان و مصدر نيز مي

تر  محيض تكرار شده، اگر اول را مصدر و دوم را اسم زمان بگيريم مناسب
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خواهد بود، پس معني     شود كه از مكان حيض يعني فرج و يا  اين مي

بنابراين بوسه و لمس با ساير . كنيد، نه از معاشرت گيري كناره ضحي زمان
اعضاي زن در ايام حيض اشكالي ندارد برخالف قوانين يهود و كفار ديگر كه 

: و جملة. كنند در ايام حيض بكلي از معاشرت زن دوري مي      

  زار شما و  افشاني و شخم ت و تخم، اشاره به اين است كه زنان محل زراع

اوالد به منزلة محصول آن است، پس با قبل او كه محل بذر است نزديكي كنيد 

و كلمة . بر اونه با د ت دارد كه خون حيض خون فاسد بدبوئي است و لدال

باشد، و اينها نشانة خون حيض و امتياز آن  دهد و بدرنگ نيز مي زن را آزار مي
شود  استفاده مي صو از سنت رسول. بكارت و خون استحاضهاست از خون 

و جملة . مدت حيض سه روز و أكثر آن ده روز است كه أقل    بسياري  را

به زنان نزديك نشويد تا : شود اند كه معني چنين مي از قراء به تخفيف خوانده
ده پاك شوند يعني خون حيض قطع شود، چه غسل كرده باشد و چه غسل نكر

و أما اگر به تشديد طبق بعضي از قراء ديگر قرائت شود معني چنين . باشد
ن جائز ابنابراين قرائت، نزديكي با ايش .تا تطهير كنند يعني غسل نمايند ؛است

باشد معني همان است  أما چون قرائت به تخفيف أولي مي. نيست تا غسل نمايند
خالف أصل وموجب تكرار كه در تخفيف گفته شد، زيرا قرائت به تشديد بر

و مقصود از تطهير، تطهير فرج فقط نيست زيرا تطهير مطلق است . تطهير است
. شود كه همان غسل باشد ومقيد نشده بعضوي از اعضا، پس شامل تمام بدن مي

: و جملة          اشاره به ايناست كه شكر وجود زنان ،

و اين جمله . ين است كه براي خود از اعمال صالحه ذخيره نمائيدوبهرة آنان ا
 .وما تقَدمواْ َألنفُِسكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللّه: نظير آياتي است كه فرموده
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      * 
نكردن خدا را  نداشتن و بين مردم اصالح  نكردن و تقوا و براي نيكي: ترجمه

و خدا شنوا و ) به خدا قسم نخوريد(در معرض قسمهاي خود قرار ندهيد 
 )224.(داناست

معناي اول همان : اين آيه ممكن است حمل شود به يكي از دو معني: نكات
شود كه قسم به خدا را بهانة ترك نيكي و  د اين مياست كه ذكر شد، و مقصو

ام كه ديگر كار خير نكنم پس فالن  تقوي قرار ندهيد و نگوئيد من قسم خورده
كنم و يا ترك  كنم و يا فالن اصالح وخدمت به مردم را نمي كار خير را نمي

كنم، يعني اگر قسم خورد كه كار خير نكند بايد به اين قسم اعتناء  تقوي مي
نكند، پس نبايد قسم به خدا را مانع از نيكي و تقوي و اصالح بين مردم قرار 
دهد، يعني چنين قسمي نخورد، و اگر چنين قسمي خورد بايد اعتنا نكند و قسم 
خود را بشكند و برود آن كار نيك را و عمل صالح را انجام دهد، زيرا مورد 

اينجا مورد قسم راجح العمل است كه راجح باشد، و در  قسم در وقتي واجب
 .نبوده است

كردن و  براي نيكي: معناي دوم كه براي اين آيه شده اين است كه
پرهيزكاربودن و اصالح بين مردم نمودن، خدا را درمعرض قسمهاي خودتان 
قرار ندهيد، و مقصود از اين معنا آن است كه بايد خدا در نظر مؤمن عظمت 

ض قسم نياورد، واين ترك قسم نيكي و مورد او رادر معر داشته باشد، و بي
ر مردم وزين گردد و در مقام ظشود كه انسان در ن تقوي است وموجب مي

ن آولي معناي اول اظهر است، كه حرف . البين كالم او مسموع باشد اصالح ذات
براي ترك باشد، يعني قسم براي ترك خير و تقوي واصالح نبايد خورد، چنانكه 
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، و وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَن تميد بِهِم: ، و آيةللّه لَكُم أَن تضلُّواْيبين ا: در آية
 173مائده، و  19نور، و  17فاطر، و  41لقمان، و  10سورة نحل و  15: ياتآ

در اين آيات ذكر شده، از حرف » أن«انعام، كه حرف  156زمر، و  56اعراف، و 
به هر حال انسان بايد سعي . اند دفع نيز استفاده نمودههمچنين براي منع و » أن«

 .كند قسم را چه براي أمر حق و چه باطل ترك گويد

                       

    * 

كند وليكن شما  هايتان مؤاخذه نميدر قسم خدا شما را به واسطة لغو: ترجمه
كند، وخدا آمرزنده و بردبار  را به آنچه دلهايتان كسب كرده مؤاخذه مي

 )225.(است
اول بدون فكر و اراده قسم خوردن، كه : لغو در قسم دو قسم است: نكات

دوم . مؤاخذه ندارد و در مقابل آن قسم با اراده كه اگر بشكند مؤاخذه دارد
خورد،  بيند ولذا قسم مي به عقيدة خود در واقع و خارج موجود مي چيزي را

شود كه برخالف واقع بوده، اين قسم مؤاخذه ندارد، و در مقابل  سپس معلوم مي
خورد كه اين  داند باز براي اثبات آن قسم مي آن، چيزي را برخالف واقع مي

و هر گاه . خالفستدانسته بر مؤاخذه دارد، و مؤاخذه براي اين است كه قلبا مي
قسم براي فعل معصيتي باشد مانند قسم خوردن براي فعل حرام و يا ترك 
واجب، اگرچه خوردن چنين قسمهائي حرام است، ولي كفاره ندارد، زيرا قسمي 

 .شود منعقد نمي

                              

*                * 
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كنند، انتظار بردن چهار ماه است، پس  براي آنانكه از زنانشان ايالء مي: ترجمه
و اگر قصد طالق كنند پس محققا ) 226(دد خدا آمرزنده و رحيم استراگر برگ

 )227.(خدا شنوا و داناست
بستر  عبارتست از اينكه مردي قسم بخورد كه با زن خود هم ايالء: نكات

نشود، چه قسم او مطلق باشد، و چه ابدي، و چه مقيد به زمان زيادتر از چهارماه 
و قصد او از قسم اذيت و آزار همسر خود باشد، اگر چنين قسمي خورد، زن او 

ار به برگشت تواند مراجعه به حاكم كند، تا حاكم مرد را واد براي حق خود مي
و اگر خود مرد برگشت از قسمي كه خورده، آيا . از قسم نمايد و يا طالق دهد

و . مورد اختالف است ودر آيه صحبتي از كفاره نيست ،كفاره دارد و يا خير
اند كفارة آن اطعام ده مسكين است و يا دادن لباس به ده مسكين، و اگر  گفته

ترك  خوردن به ما كفاره ندارد زيرا قسم ولي به نظر. ندارد سه روز روزه بگيرد
پس ظاهر آن . شود توان گفت قسم منعقد نمي وطي راجح و مشروع نيست و مي

 .شود ندارد، و از آيه نيز كفّاره استفاده نمي هاست كفّار

                         

                          

                               

          * 

برند و خودداري كنند و براي  و طالق داده شدگان سه طهر انتظار مي: ترجمه
ايشان حالل نيست كه كتمان كنند آنچه را خدا در رحم ايشان آفريده اگر به 
خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند، و شوهرانشان به بازآوردنشان در اين 

صالح نمايند، و به نفع ايشان است مانند آنچه بر مدت سزاوارترند اگر ارادة ا
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ر ايشان يك درجه برتري است و خدا بضرر ايشان است به خوبي و براي مردان 
 )228.(عزيز و حكيم است

مقصود از : نكات  به معني  قرءباشد، زيرا  است، طهر مي قرء كه جمع

يد قرء به معني طهر حيض و طهر آمده، ولي اينجا چون عدد ثالثه مؤنث است با
، "فی ثالث و سبة بعده ذکر أنث بعکس ما اشتهرا"باشد كه مذكر است به قاعدة 

پس چون عدد مؤنث شد تميز مذكر است كه به معني حيض نيست زيرا حيض 

: و جملة. مؤنث است     ...  داللت دارد كه در سه چيز بايد به قول زن

و كتمان اين سه أمر بر زن جائز نيست، زيرا  مراجعه كرد، و قول او معتبر است
و حمل است، مثال  شود و آن سه چيز طهر و حيض موجب ابطال حق زوج مي

. اگر معلوم نباشد كه زن در حال طالق، حيض بوده يا نه، بايد از خود او پرسيد
دهنده در حضور دو  و طالق به معني رهاكردن، وي صيغة آن اين است كه طالق

. "زوجتی فالنه طالق": عادل بگويد        داللت دارد كه پس از وقوع طالق

: زن بايد سه طهر عده نگه دارد، و مطابق    ... تواند  شوهر او مي

و . شود، واحتياج به عقد جديدي ندارد رجوع كند و طالق كأن لم يكن مي

جملة      ...  دارد كه هر يك از زوجين حقوقي بر ديگري داللت

دارند، أما حق زوجه عبارت است از مهر ونفقه و سكي و كسوه وحق 
ومال و آبروي او را  زوج عبارتست از اطاعت زوجه از اوو أما حق . خوابگي هم

داشتن، و كسي را بر فراش او نياوردن، و از  كردن و نطفة او را در رحم نگه حفظ
خوابگي جلوگيري ننمايد، و بدون  دون اذن او بر ندارد و از همخانة او چيزي ب

و جملة . اذن او از منزل او خارج نشود        درجه داللت دارد كه

اند حق زوج  تصميم و تشخيص نهائي در أمور زندگي را زوج بگيرد، و نيز گفته
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تحبي نگيرد، و مسافرت مقداري زيادتر است مثال زوجه بدون اذن او روزة مس

 : غيرواجب نرود، واگر زوج رجوع كرد بپذيرد طبق جملة     .  

                           

                            

                               

                   *         

                                   

                              * 

                       

                          

                         

                         * 

داشتن و يا  طالق دو بار است، پس از آن يا به خوبي و خوشي نگاه: ترجمه
ايشان داده ايد  به خوبي رهاكردن، و براي شما حالل نيست كه از آنچه به

بگيريد، مگر آنكه بترسند كه حدود خدا را بر پاي ندارند پس اگر بترسيد كه 
حدود خدا را برپاي ندارند، باكي نيست بر ايشان در آنچه زن فدا دهد، اين 

ز حدود خدا تجاوز كند پس تجاوز مكنيد و هر كس ا ناست حدود خدا، از آ
را طالق دهد، پس از طالق ديگر آن پس اگر آن زن ) 229(ن ستمگرندخود ايشا

اگر  سزن براي او حالل نيست، تا اينكه آن زن با مرد ديگري ازدواج كند، پ
به  باكي نيست كه) زوج اول و زن(ر آن دو ب ،الق دهدطزوج ثاني آن زن را 
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دارند، واين  يكديگر مراجعه كنند اگر گمان داشته باشند كه حدود خدا را برپا مي
و چون زنان را ) 230(كند براي قومي كه بدانند كه بيان مي است حدود خدا

طالق داديد پس به آخر مدتشان رسيدند يا ايشان را به خوبي و خوشي نگه 
زدن ايشان را نگه  داريد و يا سر دهيدشان به خوبي و خوشي، و براي ضرر

و  .نداريد تا اينكه تعدي كنيد، و هر كس اين كار كند محققا به خود ستم كرده
آيات خدا را به استهزاء مگيريد، و از نعمت خدا بر شما و آنچه بر شما نازل 

و بترسيد از  مي دهد نموده از كتاب و حكمت ياد كنيد، خدا شما را به آن پند
 )231.(خدا وبدانيد كه خدا به هر چيزي داناست

را كلمة مرّتان داللت دارد كه اگر در يك مرتبه دو طالق ويا سه طالق : نكات
مرة بعد مرة  بلكه بايد "ق ثالثاالهی ط "بخواند صحيح نيست مانند اينكه بگويد

اجراي طالق بكند، و ديگر اينكه داللت دارد بر امكان رجوع، زيرا اگر  أخرى
رجوع نباشد كه طالق ثاني و ثالث ممكن نيست و طالق مطلقه تحصيل حاصل 

: و جملة. است و معني ندارد               اين است كه يا

مرد رجوع كند و طبق عرف به خوبي او را نگه دارد و يا او را رها كند تا عده 
 .تمام شود و آن زن مختارة خود گردد

: و جملة           ... اشاره به طالق سوم است، كه اگر پس از

ق داد، ديگر حق رجوع ندارد تا اينكه زن بتواند با طالق دوم رجوع كرد و طال
پس شوهر دوم . مرد ديگري كه مورد عالقة او و دلخواهش باشد، ازدواج كند

اگر به اختيار خود آن زن را طالق داد و عده گذشت، شوهر اول در صورت 
تواند به عقد جديد به او مراجعت كند، أما اين رجوع هم به شرط  تمايلِ زن، مي

: امة حدود إلهي است چنانكه فرمودهاق           كه از جمله ،

پس يكي از علل حرمت رجوع در . شوهر بايد بداخالقي و شقاق را ترك كند
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: و جملة. طالق سوم تأديب زوج است           ... داللت دارد كه

د دائم درآورد، اگر آن زن را نخواست زوج دوم پس از آنكه زن را به عق
ومقصود از جملة . تواند او را طالق ندهد تواند او را طالق دهد، و إلّا مي مي

       وطي شوهر دوم است، زيرا كلمة زوج داللت دارد بر اينكه ،

است، و بايد عقد  وطیچون مصداق زوج شد نكاح كند، ونكاح زوج همان 
منجز باشد نه مشروط به طالق، زيرا نكاح مشروط و يا معلق صحيح  زوج دوم

 .نيست

                           

                       

                   * 
الق داديد، پس از آن به آخر مدت خود رسيدند، طو چون زنان را : ترجمه

از نكاح شوهرانشان وقتي كه به رضاي يكديگر باشند به خوبي، به اين  نمنعشا
تر و  شود آنكه از شما بروز بازپسين ايمان دارد، اين براي شما پاكيزه داده مي پند

 )232.(دانيد داند و شما نمي پاكتر است، وخدا مي
دادند مانع از شوهركردن به  در زمان جاهليت چون زني را طالق مي: نكات

ان مطلقه، وخدا اين ستم را از ايشان ديگري بودند و اين ستمي بود به زن
 .داشت بواسطة نزول اين آياتبر
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          * 
دهند، اين حكم براي  و مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مي: ترجمه

كسي است كه بخواهد شيردادن را تمام و كامل گرداند، و روزي زنان شيرده و 
ور متعارف بر پدر است، بر هيچكس تكليفي بيش طجامة ايشان به خوبي و به 

شود، نه هيچ مادري به خاطر فرزندش زيان ببيند و نه هيچ  از توانائي او نمي
از د آن بر وارث است، پس اگر والدين بازگرفتن نپدري به خاطر فرزندش، و مان

ان باكي نيست، واگر ي طرفين و مشورت ايششير را خواستند از روي خوشنود
فرزندانتان بجوئيد بر شما باكي نيست زمانيكه آنچه  برايخواستيد داية شيردهي 

كنيد  ايد تسليم كنيد، و بترسيد از خدا، و بدانيد كه خدا به آنچه مي به خوبي داده
 )233.(بيناست

: نكات    خبر به معني انشاء است و داللت بر أمر دارد، زيرا اگر خبر

دهد، و بر مادر اين  نيست زيرا هر مادري طفل خودرا شير نمي اشد طبق واقعب
أمر واجب است در جائيكه داية شيردهي پيدا نشود، و يا پدر استطاعت 

 "لبا"بر مادر الزم است، و  "لبا"أجيرگرفتن را نداشته باشد، و خصوصا ارضاع 
د، زيرا باعث حيات آي اولين شيري است كه پس از تولد طفل به پستان مادر مي

و . طفل است، و در غير موارد مادر أولي از ديگران است براي شيردادن  

    داللت دارد كه مدت رضاع دو سال است و كاملين اشاره به اين است كه

: و جملة. ماه باشد 24بايد      ... داللت دارد كه شير را براي خاطر پدر

پدر است، و داللت دارد كه » من أراد«گيرند زيرا  و أجرت از او ميدهند  مي
 ،خاتمة رضاع دو سال است، ولذا اگر پس از آن شير بدهند، حكم رضاع ندارد
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ماه، زيرا بايد  21ماه است، و باري نه ماهه  24براي مولود شش ماههه  وحولين
 : حقاف كه فرمودهسورة ا 15ماه گردد بدليل آية  أيام حمل و رضاع مجموعا سي

              )۱۵: احقاف( 

: و جملة       ... اشاره به اين است كه رضاع موقوف به خواست

پس اگر والدين . پدر است، كه دو سال شير به طفل خود برساند، وواجب نيست
ز نند قبل از اتمام دو سال بچه را از شير باتوا تند، ميسمشورت يكديگر خوا با

: وجملة. دارند، البته مصلحت طفل را مراعات كنند        ... داللت

براي وجوب است، و خدا  "علی"دارد كه پدر بايد أجرت رضاع را بدهد، زيرا 
ي مادر طفل را ذكر كرده نه به عنوان زوج، زيرا گر پدر» مولود له«پدر را بعنوان 

اشاره به  مولودلهو. طالق داد زوج نيت، أما پدر هست، باز بايد أجرت را بپردازد

: و جملة. اين است كه فرزند منسوب به پدر است          

داللت دارد كه پدر بايد مخارج مادر طفل را طبق عرف بدهد، يعني أجره المثل 

 : و جملة. تربدهد نه كم    شود مادر  اگر فعل معلوم باشد معني چنين مي

بازي و يا ناسازگاري با  به فرزند خود ضرر نزند به ترك شيردادن، چه براي لج
پدر طفل، و همچنين پدر به طفل خود ضرر نزند كه براي عناد بچه را از مادر 

أما اگر فعل مجهول باشد و . جدا نمايد، زيرا مادر از هر كسي مهربان تر است
به مادر ضرر نخورد بواسطة فرزندش به اينكه پدر اجرت  ؛شود معني چنين مي

رضاع را به او ندهد، و همچنين به پدر ضرر نخورد بواسطة طفل كه مادر بخاطر 
و . مراعات طفل از جماع خودداري كندكه مبادا حامله شود و شيرش كم گردد

 : جملة          قانوني است كلي كه در تمام ابواب فقه جاري

ش، وخدا زيادتر از وسع ي هيچ كس مكلف نيست مگر بقدر وسعاست، يعن
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نخواسته و وسع مقابل ضيق است، يعني خدا تكليفي كه در آن زحمت و فشار 
باشد نخواسته، و وسع كمتر از طاقت است، مثال پيري كه طاقت دارد روزه 

: شود، خدا از او روزه نخواسته، و فرموده در زحمت و فشار واقع مي بگيرد ولي
دارد كه نفقه  ، و در اينجا اين قانون داللتوعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ

دهد بايد طبق وسع او باشد و شيردادن مادر  كه زوج به مادر طفل مي  اي وكسوه

: وجملة. شدنيز بايد طبق وسع او با         داللت دارد كه اگر

طفل مالي دارد ازمال خودش اجرت رضاعش را بدهند، و  اگر پدراو فوت 
مالي ندارد، رضاع با جد و مادر است كه وارث اويند، واگر جد و  شده، و طفل

شد، شير او را اند، ساير ورثه بايد طفل را چنانكه گفته  مادر او نيز فوت شده

: و جملة. فراهم نمايند            ... داللت دارد كه اگر والدين

بچه خواستند كمتر از دو سال او را شير دهند، بايدبه صالحديد و صواب ديد و 
: و جملة. مشورت و رضايت هر دو باشد كه مصلحت طفل كامال مراعات شود

   ... طي راي غير ازمادر بگيرد به ش تواند مرضعه داللت دارد كه پدر مي

 .كه به فرزند لطمه وارد نشود

                          

                             

         *                   

                        

                              

                               

    * 
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گذارند،آن همسران  كنند و همسراني مي نكه از شما وفات ميو آنا: ترجمه
بايد انتظار برند و به قدر چهار ماه و ده روز خودداري كنند، پس چون اين 
مدت را به پايان رسانيدند، در آنچه در حق خودشان به خوبي و متعارف انجام 

ما باكي و بر ش) 234(دهند بر شما باكي نيست، وخدا به آنچه بكنيد آگاه است 
نيست در تعريض شما از خواستگاري زنان و يا در دل خود پنهان نمودنتان، 

د بود، ليكن وعدة سري مگذاريد مگر يخدا دانسته كه شما به ياد زنان خواه
اينكه گفتار خوبي بگوئيد، و عقدنكاح را قصد مكنيد تا عدة الزمه به پايان رسد 

داند از او حذر كنيد، و بدانيد كه  يو بدانيد كه خدا آنچه رادر دلهاي شماست م
 )235.(خدا آمرزنده و بردبار است

در جملة  دراين آيه عدة وفات را چهار ماه وده روز قرار داده، سپس: نكات

      ...كار مشروعي  هر فرموده كه پس از پايان عده، زنان شوهر مرده

رموده اگر با آن زنان و پس از آن ف. بكنند، آزادند، كه شوهر بروند يا خير
به آن زن بگويد در خدمت  ؛تعريض كنيد اشكالي ندارد، وتعريض آن است كه

شما حاضرم، ويا من شما را دوست دارم، و از اين قبيل جمالت كه آن زن 
ولي ماداميكه عده تمام نشده صريحا  ،ميل نيست بفهمد براي تزويج او بي

و وعدة سري . اري داشته باشدخواستگاري نكند، اگرچه در دل قصد خواستگ

 : و در جملة. بكار نامشروع نيزجائز نيست چنانكه در آيه ذكر شده      

   ...فين از قانون إلهي، تهديدي شديدي است براي متخل. 

                            

                           

  * 
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بر شما باكي نيست اگر زنان را طالق دهيد ماداميكه ايشان را مس : ترجمه
اي  مهري مقرر نكرده باشيد، و بهرهو ) يعني جماع نكرده ايد(نكرده باشيد 

ر تنگدست فقير است به اندازة بدهيدشان، بر توانگر است به اندازة خود، و ب
 )236(.اي به خوبي، كه سزاوار است بر نيكوكاران بهره خود،

اين آيه داللت داد كه اگر در عقدي مهر ذكر نشده، عقد صحيح است، : نكات
اگر گفته شود نصف . بايد مرد چيزي بدهدو اگر دخول نكرده طالق واقع شد، 

 .مهرالمثل را بدهد، اشكالي ندارد

                        

                          

                             * 
در ) قبل از دخول(و اگر زنان را طالق دهيد پيش از آنكه مس كنيد: ترجمه

ايد  ايد، پس بايد نصف آنچه معين كرده حاليكه بر ايشان مهري مقرر كرده
باشد  مگر آنكه آن زن ببخشد، و يا آن كسي كه عقد نكاح به دستش مي بپردازيد،

ببخشد، وگذشت شما به پرهيزكاري نزديكتر است، و برتري و احسان بين 
 )237.(كنيد بيناست خودتان را فراموش نكنيد، زيرا خدا به آنچه مي

ممكن است مقصود از كلمة الذي بيده عقدة النكاح زوج باشد، : نكات
 .ست ولي زوجه باشد، هر كدام گذشت كنند اشكالي نداردوممكن ا

                  * 
تر محافظت كنيد و براي خدا در حال فروتني  بر نمازها و نماز وسط: ترجمه
 )238.(قيام كنيد
بي يوميه پنج نماز است، زيرا أمر اين آيه داللت دارد كه نمازهاي واج: نكات

شود بر سه و بر بيشتر  شده به صلوات، و صلوات جمع است، و جمع اطالق مي
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تر داشته  تر باشد، و عددي كه وسط يد عددي باشد كه داراي وسطولي با ،از آن
شود، زيرا وسطي مؤنث أوسط است  باشد، همان پنج است، و از پنج كمتر نمي

و أصغر و صغري، و چون صاله تأنيث لفظي دارد صفت آن مانند أكبر و كبري، 
نمازها را حفظ كند،  پس مكلف بايد. تر است را وسطي آورده كه به معني وسط

أما نماز وسطي آيا ظهر است، و يا . تر را كه وسطي باشد خصوصا نماز وسط
ز در اينجا نما. صبح، و يا عصر، و يا مغرب، و يا نماز جمعه، مورد اختالف است

وسطي را اسم تفضيل گرفتيم، و ممكن است اسم تفضيل نباشد و به معني ميانه 
 .باشد

                               

      * 
يا سواريد نماز را بجا  در حاليكه پياده و) حال جنگ(پس اگر بترسيد : ترجمه

آريد، پس چون ايمن شويد ياد خدا كنيد و نماز را بخوانيد چنانكه به شما 
 )239.(دانستيد آموخته آنچه را نمي

باشد كه هر طور امكان  مقصود از اين آيه نماز خوف در حال جنگ مي: نكات
د، و اگر دارد، و ايستاده و يا سواره نماز بخواند، و اگر طهارت ندارد تيمم كن

ركوع و سجود براي او موجب خطر است به اشاره ركوع و سجود كند، و اگر 
االحرام  تواند توجه كند، ولي تكبيره تمكن از استقبال قبله ندارد به هر طرف مي

فَاتقُوا اللَّه ما : فرموده 16را رو به قبله گويد براي اينكه خدا در سورة تغابن آية 
متطَعتا: ورة بقره، و در ساسهعسفْساً إِالَّ ون اللّه كَلِّفا: و. الَ يهعسإِالَّ و فْسن كَلَّفالَ ت. 

                            

                       

           * 
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گذارند، براي همسرانشان،  ميرند و همسراني مي و آنانكه از شما مي: ترجمه
متاعي را تا يك سال وصيت نمايند، در صورتيكه زنان از منزل خارج نشوند، 

ر حق خود به طور معروف پس اگر خارج شدند بر شما باكي نيست آنچه د
 )240.(انجام دهند و خدا عزيز و حكيم است

بعضي از دانشمندان گمان كرده كه وصيت تا يك سال براي زن، در : نكات
كه عده را  234اين آيه، عدة آن زن يك سال است، و گفته منافات دارد با آية 

ولي . است چهار ماه و ده روز معين نموده، پس گفته اين ناسخ و آن ناسخ اين
بايد دانست كه اين دو آيه به هم مربوط نيست، زيرا آن آيه راجع به عده است، 

تواند قبول  و اين آيه كه ماندن يك سال باشد، به عنوان وصيت است، و زن مي
تواند شوهري اختيار  نكند، و قبل از يكسال از منزل شوهرش خارج گردد، و مي

 .كند

                  *    

         * 
اي است كه سزاوار  و براي زنان طالق داده شده به طور معروف بهره: ترجمه

كندبراي  خدا آيات خود را چنين بيان مي) 241(و ثابت است براي پرهيزكاران
 )242.(تعقل كنيدشما شايد 

باشد كه بايد به زن مطلقه  مقصود از بهرة مذكور در آيه ظاهرا نفقه مي: نكات
 .بدهند مادامي كه در عده است

                            

                         

 * 
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هاي خود خارج شدند، نظر نكردي، در  آيا به سوي آنانكه از خانه: ترجمه
حاليكه هزاران نفر بودند براي فرار از مرگ، پس خدا فرمود بميريد، سپس 

ضل است، وليكن بيشتر ايشان را زنده كرد، زيرا خدا محققا صاحب فضل وتف
 )243.(كنند مردم شكرگزاري نمي

: مقصود از رؤيت و نظر، ديد عقلي و علمي است، و مقصود از جملة: نكات

   ...نبي است كه ايشان را به جهاد دعوت كرد، و او را  قوم حزقيل

ا و تعالي بيماري وب اجابت نكردند، بلكه از جهاد اظهار كراهت كردند، حق
ايشان براي فرار از مرگ از وطن خود خارج شدند، در  ،طاعون ميانشان افكند

هزار و به قولي هفتاد هزار نفر بودند، در ميان  حاليكه ده هزار و به قولي سي

دشتي رسيدند كه فرمان خدا رسيد،    همه مردند، پس از مدتي به فرمان ،

و خدا اين . وشت به آنها روئيده شدخدا زنده شدند، و استخوانهايشان جمع و گ
قضيه را ذكر نموده براي اينكه مسلمين از جهاد در راه خدا دوري نكنند، و براي 
. حفظ حيات خود عصيان أمر خدا ننمايند، و بدانند كه فرار از مرگ فائده ندارد

مخفي نماند    ت بر ده هزار و دالل باشد كه در آيه ذكر شده جمع كثره مي

 .نقل تر دارد، و إحياء آنان براي دعاي پيغمبرشان بود، كمابيش

                  *      

                           

 * 
كيست ) 244(و در راه خدا قتال كنيد و بدانيدكه خدا شنوا و داناست: ترجمه

ضعاف بسياري، و ا د، پس خدا براي او زيادگرداند بهآنكه به خدا قرض نيكو ده
 )245.(شويد دهد، و بسوي او بازگردانيده مي گيرد و مي خدا مي
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او عطا كرده، ولي براي با اينكه هر كس هر چه دارد از خداست و : كاتن
تشويق بندگان به انفاق از بنده قرض خواسته، و مقصود از اين انفاق مطلق 

الحسن خوانده، چون قرض واجب نيست، و يا  صدقات است، كه آن را قرض
ية قبل، كه أمر به جهاد است، وبايد أغنياء آاينكه انفاق در جهاد است به قرينة 

. فراهم كنند، تا هر كسي بتواند آمادة جهاد گردد زاد و توشة جنگي را براي فقراء

 اهللا است، ولي كلمة  هر كدام باشد شامل انفاق في سبيل     اكثر

پرستي براي جهانيان  شود، زيرا بواسطة جهاد راه خدا درجهاد استعمال مي
 .گردد، و آية بعد نيز در تشويق به قتال است بازمي

                          

                       

                                 

                             

   *                      

                         

                      

               *         

                       

                          

   *                      
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 * 
اسرائيل پس از موسي، زماني كه  آيا توجه نكردي به گروهي از بني :ترجمه

ي براي ما برانگيز كه در راه خدا قتال كنيم، گفت آيا به پيمبرشان گفتند پادشاه
ممكن است كه اگر بر شما قتال مقرر شود قتال نكنيد، گفتند براي چه ما قتال 

ن بيرون كردند، پس چون در راه خدا نكنيم در حاليكه ما را از فرزند و خانما
قتال بر ايشان مقرر شد اعراض كردند جز كمي از ايشان، وخدا به حال 

و پيمبرشان به آنان گفت كه خدا براي شما طالوت را ) 246(ستمگران داناست
براي پادشاهي برانگيخت، گفتند چگونه او بر ما پادشاه باشد و حال آنكه ما به 

وسعتي از جهت مال داده نشده، پيمبرشان گفت شاهي سزاوارتريم از او و به او 
خدا او را بر شما برگزيد، و او را زيادتي در علم و جسم داده، و خدا ملكش 

و پيمبرشان ) 247(دهندة داناست دهد، و خدا گشايش رابه هر كس بخواهد مي
به تحقيق نشانة پادشاهي او اين است كه تابوتي كه در آن است : به آنان گفت

اي از آنچه خانوادة موسي و خانوادة  آرامشي از پروردگارتان و بقيهسكينه و 
نمايند، به تحقيق در  هارون گذاشتند، نزد شما بيايد، كه آن را فرشتگان حمل مي

پس چون ) 248(است براي شما اگر ايمان داشته باشيد  آن نشانه و معجزه
حققا بدانيد كه خدا م: طالوت لشكريان را انتخاب كرد و از شهر بيرون برد، گفت

كند، پس هر كس از آن بياشامد، از من و پيرو من  شما را به نهري امتحان مي
نيست، و هر كس آن را نچشد براستي او از من است، مگر آنكه مشتي از آن آب 

پس آشاميدند از آن نهر مگر اندكي از ايشان، پس چون او و . بدست خود بردارد



 – دنيم – بقرهال) 2(سورة  جزء دوم     
 

 

367 

ز آن نهر گذشتند گفتند امروز ما را در مقابل جالوت و آنانكه به او ايمان داشتند ا
لشكريانش طاقتي نيست، ولي كسانيكه به مالقات رحمت خدا معتقد بودند 
گفتند چه بسا گروه كمي كه به اذن خدا بر گروه بسياري پيروزي يافته، و خدا با 

 )249.(صبركنندگان است
هي وشيوع فحشاء ومنكرات، نكردن به أوامر إل اسرائيل بواسطة عمل بني: نكات

اخيارشان كم شدند، و اشرارشان تسلط پيدا كردند، وبه تدريج دولت از دستشان 
رفت، و ايشان را از خانه و النه بيرون كردند، تا اينكه پيمبري بعد از حضرت 

ميانشان مبعوث شد، ايشان به او گفتند از خدا  به نام اشموئيل موسي
ين كند كه به سرپرستي او با كفار جهاد كنيم، بخواه براي ما پادشاهي مع

پيغمبرشان گفت اگر جهاد بر شما واجب شود ممكن است سستي كنيد، گفتند 
براي چه، اگر براي حفظ دنيا هم باشد ما از جهاد كوتاهي نخواهيم كرد، زيرا ما 

 به هر حال خدا براي ايشان طالوت را سلطنت. اند را از مال و منازل، بيرون كرده
ي ادارة امور مال الزم راداد، آنان گفتند ما بهتر از طالوتيم، زيرا او فقير است، و ب

و . يكي زيادتي دانش: پيغمبرشان گفت خدا او را برگزيده بواسطة دو چيز ،است
و معلوم است كه ادارة مملكت احتياج به دانش و فكر . ديگري نيروي جسمي او

توان مال تهيه كرد،  مي ،و بدانش و فكر و قدرت بيشتر دارد از احتياج به مال
 : براي اينكه

علم و قدرت از كماالت حقيقي، و مال و ثروت از كماالت مجازي : اوال
 .است

 .گردد شود، ولي مال جدا مي علم و قدرت از انسان جدا نمي: ثانيا

 .تواند سرقت كند به خالف مال علم وقدرت را كسي نمي : ثالثا
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براي حفظ مملكت به از مال و ثروت است، چه بسيار علم و سياست : رابعا
 .ثروتمندان كه اسير دست دانشمندان و سياستمدارانند

توان  توان جبران فقر نمود، ولي با ثروت نمي با علم و قدرت مي: خامسا
 .جبران جهل نمود

و مقصود ازجملة          ن است ، مراد از جسم ممك

زيادتي عرض و طول و خوبي قامت باشد، ولي ظاهر اين است كه زيادتي نيرو 
و خدا . شود و قوه باشد، زيرا به بزرگي هيكل و خوبي جمال دفع دشمن نمي

علم را در اين آيات بر نيروي بدني مقدم داشته، زيرا علم نيروي روحي است 
ه، و تابوت صندوقي بوده از اي بود  و آمدن تابوت معجزه ،"وهو أشرف من البدن"

اسرائيل بود، و در جنگها آنرا براي  كه به يادگار در ميان بني حضرت موسي
بردند، و آن موجب قوت قلب و آرامش دلشان بود، پس  فتح و ظفر همراه مي

آورند، كفار  فرشتگان به أمر خدا آن را مي: عمالقه و كفار بردند، پيغمبرشان گفت
گذاشتند،  دند و در جاي نامناسب كه محل كثافت بود، ميدا به آن اهميت نمي

روزي آن را بستند به شاخ دو گاو و آنها را رها كردند، گاوها تابوت را آوردند 

: ومقصود از جملة. نزد طالوت         اين است كه قبل از ،

ما اگر وقوع جنگ خدا خواست آزمايش شوند، طالوت به قوم خود گفت 
بخواهيم به جنگ طالوت برويم، بايد جوانان با نشاط كه زن نگرفته باشند، و 
اشتغال به ساختمان منزل وتجارت نداشته باشند، همراه من بيايند، و لذا هشتاد 

و  معروف بودند به مخالفت با أنبياء هزار جوان بدور او جمع شدند، پس چون
لوت ايشان را امتحان طاگرفتند، لذا  يفرار از جنگ بهانه م برايأمراء خود، و 

باشدو در مسير  كرد، و به لشكر خود گفت از نهر آبي كه بين فلسطين و اردن مي
اه است، هر كس آب بياشامد، از من نيست، وهر كس نچشد او از من و پيرو ر
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بود براي امتحان لشكري كه در بيابان تشنه  من است، و اين وسيلة خوبي
آشاميدند، معلوم  شان و چه اسبهاشان و اگر از آن آب ميباشند، چه خود مي

: شد مقابل دشمن مقاومت نخواهند كرد، و چون طالوت فرمود مي      

   رف ديگر، و سپس آن را د آب را بردارند ميان كوزه وطگوينن ب، ممك

حيله  نجلوگيري از اي ند ما از خود نهر نياشاميديم و لذا برايدبياشامند و بو

: فرمود          يعني هر كس نچشد، چه از نهر و چه از ظرف ،

اي كه چهار هزار و يا  اسرائيل بد امتحان دادند عده بني. ديگر، او از من است
بودند كه از جهاد  نسيصد و سيزده نفر بودند، پابرجا مانده و نچشيدند، و همانا

 .ستقبال كرده و با كمي عدد جالوت را شكست دادندا

                           

        *              

                           

                       

  * 

و چون طالوت و مؤمنين با جالوت و لشكريانش، روبرو شدند، : ترجمه
پروردگارا صبر و شكيبائي بر ما بريز و قدمهاي ما را ثابت بدار، و ما را بر گفتند 

پس به ارادة خدا ايشان را متفرق ساختند و داود ) 250(گروه كافران ياري نما
خواست به  جالوت را كشت، وخدا او را پادشاهي و حكمت بداد، و از آنچه مي

توسط بعضي ديگر دفع او آموخت، و اگر خدا شر و ستم بعضي از مردم را 
فرمود هر آينه زمين فاسد شدي، وليكن خدا بر جهانيان صاحب تفضل  نمي

 )251.(است
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سبب پيشرفت مؤمنين كه داراي ايمان محكم بودند، در هر أمري : نكات
 .ايشان  صبر و شكيبائي: اول: زه سه چيز بودخصوصا در مبار
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و اين هر سه را پيروان  .داشتن لوازم و وسائل نصرت: سوم. ثبات قدم: دوم
ن آهاي قر طالوت خواستند بلكه داشتند، و لذا پيروز شدند، مسلمين بايداز قصه

 .عبرت گيرند تا به عزت اولية خود برسند
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                    *  

                                

                        

                             

                             * 
خوانيم، وبه تحقيق و  اين آيات خداست كه آن را بر تو براستي مي: ترجمه

ن رسوالن را برتري داديم بعضي از ايشان را بر اي) 252(مسلم تو از فرستادگاني
بعضي، از جملة ايشان است آن كه خدا با او سخن گفت، و بعضي از ايشان را 

القدس  به درجاتي باال برد، و به عيسي بن مريم معجزات داديم، و او را به روح
ار خواست آنانكه پس از ايشان بودند، كارز تأييد نموديم، واگر خدا مي

روشن بر ايشان آمد، وليكن اختالف نمودند كه  دند پس از آنكه دليلهايكر نمي
بعضي از ايشان ايمان آورده، و بعضي از ايشان كافر شدند، و اگر خدا 

 )253.(كردند، وليكن خدا آنچه را اراده كند به جا آورد خواست كارزار نمي مي
لب رسول خود تعالي پس از ذكر اخبار پيمبران براي اطمينان ق خداي: نكات
: و جملة. ه، و تو محققا پيمبرياين اخبار آياتي است كه به تو وحي شد ،فرموده

   .. . داللت دارد كه پيمبران بر يكديگر فضيلت دارند، وبعضي أفضل از

ديگري است، وليكن نام أفضل و غير أفضل ذكر نشده، و چيزي را كه خدا بيان 
استه، پس الزم نيست كه انسان بداند كدام نكرده، علم آن را از بندگان نخو

و تكليف مسلمين اين . افضلند، وليكن مسلما مرسلين افضلند از غيرمرسلين
و مقصود از . الَ نفَرق بين أَحد منهمهمه را محترم بدانند و بگويند كه است 

در رحم  اند روح بشري است كه جبرئيل دميد القدس را بعضي گفته روح
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اند انجيل است زيرا كتاب إلهي موجب حيات  رت مريم، و بعضي گفتهحض
وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً : است براي جامعه، چنانكه خدا راجع به قرآن فرموده

آن را  اعظم الهي است كه عيسي اسممراد  ؛اند ، و بعضي گفتهمن أَمرِنا
آنكه  مراد جبرئيل و يا ؛اند ي گفتهكرد، وبعض خواند، و مرده را زنده مي مي

ولي اين معني كه بگوئيم مقصود از روح القدس . نيروئي من جانب اهللا است
جبرئيل است از ساير معاني گفته شده ظاهرتر است، و بواسطة جبرئيل دين 

 .إلهي زندگي و نيرو گرفت

                                

            * 
آنكه  ايم انفاق كنيد پيش از اي مؤمنين از آنچه شما را روزي كرده: ترجمه

كافران  بيايد روزي كه در آن، نه داد و ستد، و نه دوستي و نه شفاعتي است، و
 )254(.د ستمگرندخو

أنفقوا فعل أمر و داللت بر وجوب دارد، و مقصود از آن زكات است، : نكات

و       ،"و مفيد عموم است، وداللت دارد بر  "ماء موصوله"در آن  "ماء

، نفي، شفاعة الو . نه چيز نيست صاينكه از هر چيزي بايد زكات داد و مخصو
شفاعتي در كار نيست، حتي براي مؤمنين، زيرا و داللت دارد كه روز قيامت 

خطاب صدر آيه به مؤمنين است، و مقصود شفاعتي است كه از طرف مخلوق و 
 . به خيال خودشان باشد

مسئلة شفاعت به قول يكي از بزرگان دين، به جائي رسيده كه هر گويندة بي 
حتي فاقد  خبر از حد و مرز شرع مبين كه حقائق دين و بي اطالع از سواد بي

خواندن و نوشتن هستند، منبر و مسند أنبياء مرسلين را غصب كرده، و بنام 
ها، مردم  هاي جعلي و خواب ها و قصه اند، و با بافته شفاعت مردم را گمراه كرده
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كنند، و يك دروازة شفاعت به گشادي زمين  را به پرتگاه گناه جري و تشويق مي
تواند به  هر ناپاك و آلوده و جنايتكاري مي اند كه سمان براي مردم بازكردهآو 

نشين گردد، و به اين وسيله جلب  اء و مرسلين همبهشت برين رود، و با أنبي
بزرگوار مورد اشاره . گيرند توجه و رضايت عوام را نموده و پولهاي زيادي مي

متأسفانه در كتابهايي نيز بحث شفاعت آمده : دهد بحث خود را چنين ادامه مي
اند كه با آن  دينان و ياران شيطان گشته، و رواياتي ساخته آويز بي ستكه د

أثر نمود، و با قوانين خدا  شود ريشة قانون دين و قرآن را كند، ويا بي روايات مي
آورد، واز ترس  زني فاحشه از زنا فرزنداني مي ؛مخالفت كرد، مانند اينكه

سي جز مادرش از اين عمل سوازنيد، وك خود را ميان آتش مي رسوائي فرزندان
خبر نداشت، چون از دنيا رفت، هر جا دفنش كردند، خاك او را بيرون 

را به او گفتند، او دستور داد  ناچار نزد امام وقت رفتند، و قضيه انداخت، مي
مقداري از تربت حسيني در قبر او بگذارند، بدين صورت، قبر او را پذيرفت، 

زن زناكاري كه خانة او مركز  ؛وشته است كهي ديگر نئمال. وگناه او عفو شد
فسق و فجور بود، روزي براي اينكه طعام پخته براي مشتريان تهيه كند، براي 

رود كه از مطبخ او آتشي  اي كه مجلس روضه بود مي تش به خانة همسايهآ
شود، سپس آتشي  آن چشم او تر مي دمد، و از دود بياورد، بر آتش زير ديگ مي

رسد، همين زن را پس از مرگش  رود به مشتريان خود مي وميفراهم كرده 
نشين  هم عليها السالم بينند كه در باغي زير اشجاري با حضرت زهرا خواب مي

پرسند تو با آن اعمال زشت، چگونه به اين مقام رسيدي؟  شده، از او مي
 ، كه تمام گناهانم موردتري چشم از دود مطبخ همسايه به بركت آن ؛گويد مي

اند كه ديگر نه ايماني  و هزاران قصه مانند اينها ساخته و پرداخته .شفاعت شد
وكار داشته باشد، اين  رسونه عفتي الزم است، و هر كس با مجالس ديني 

در حاليكه در كتاب آسماني ما قرآن چنين شفاعتي . كفريات را شنيده است
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ت، و قرآن مقام هر بكلي نفي شده و در تمام آيات مدركي براي اثبات آن نيس
از يك  أما هواهاي نفساني مردم آلوده. داند اعمال و عقايدش مي در گرو كس را

از طرف ديگر، و ترويج دشمنان  طرف و غلو و اغراق گويندگان نسبت به امامان
اسالم از هر چه ضد اسالم باشد از طرف ديگر باعث شده كه احكام اسالم 

ي از منكر و حفظ سرحدات مملكت و نشر راجع به جهاد و أمر به معروف ونه
معارف وغيره همه منسوخ شده، و به جاي آنها گريه و نوحه آمده، ومانند دين 

و آزادي در  ،مسيح كه دوستي و محبت مسيح براي دنيا و آخرت كافي است
فسق و فجور رواج يافته، دين اسالم نيز چنين شده، كه يك گريه و محبت 

با اينكه آيات قرآن . اسالم از همه چيز كافي است دروغي براي متدينين صدر
كشد، نويد  ترسانيده و به حساب دقيق إلهي كه مو را از ماست مي مردم را مي

خبري مردم از قرآن و نشر همين خرافات ديني، ملت  دهد، ولي بواسطة بي مي
 : گفتند اند كه مي اسالم را منحرف و مانند يهود كرده

                              

   )۲۴: آل عمران( 

اند، كه در  در مقابل قرآن افتراآتي بنام دين، مانند باب توسل و شفاعت آورده
و قرآن، پناهگاهي براي مردم درست شده، و از تهديدات  مقابل خدا

توانند آنان را از كيفر إلهي  دارند، زيرا شفيعان ميانگيز إلهي وحشتي ن وحشت
كاري و او أمر به معروف و جانبازي و فد واگر نماز جمعه و جهاد. برهانند

غيرت ايماني برود و محرمات إلهي رواج يابد با داشتن گريه و توسل و شفاعت 
ات شود، ولي قرآن مكرر در آي ها جبران مي اشكالي ندارد، و همه و همه خرابي

گويد روز قيامت و روز جزاي كيفر  بسياري چنين شفاعتي را نفي كرده و مي
يوم لَا *: به اين كيفيت نتواند، مانند آياتهيچكس دربارة كس ديگر شفاعتي 
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شيئاً  واتقُواْ يوماً الَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ*. &يغنِي مولًى عن مولًى شيئاً ولَا هم ينصرونَ
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم *. &والَ يقْبلُ منها شفَاعةٌ والَ يؤخذُ منها عدلٌ والَ هم ينصرونَ

يوم لَا *.  &واخشوا يوماً لَّا يجزِي والد عن ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عن والده شيئاً
تلَّهل ذئموي رالْأَمئاً ويفْسٍ شلِّن فْسن كللَا *. &مفْعاً وضٍ نعبل كُمضعب كلملَا ي موفَالْي

وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَن يحشرواْ *.  &قُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضراً ولَا رشداً*. &ضراً
بقُونَإِلَى رتي ملَّهلَّع يعفالَ شو يلو ونِهن دم ملَه سلَي ا *. &هِمبِم فْسلَ نسبأَن ت بِه ذَكِّرو

 .&كَسبت لَيس لَها من دون اللّه ولي والَ شفيع وإِن تعدلْ كُلَّ عدلٍ الَّ يؤخذْ منها
مدعيان . نيد و اطالق آنها را مالحظه فرمائيدشما در آيات فوق دقت ك

كنند كه آن آيات  شفاعت اين آيات را نديده گرفته و به آياتي استدالل مي
و يااستدالل . چنانچه خواهد آمد مربوط به شفاعت به صورت مذكوره نيست

 : كنند به آياتي مانند آية مي
 من اختذ عند الرمحن عهداً لکون الشفاعة إالمي ال  

فرمايد بطور انكار كه  در صورتيكه در همين آيات نفي شفاعت شده، زيرا مي
تواند بدون رضايت خدا و بدون اذن و بدون پيمان إلهي شفاعت  چه كس مي

كند؟ زيرا خدا با كسي پيماني نبسته كه هر قدر جنايت و گناه كند از او صرفنظر 
اهرا همان است كه خدا به كند، وشفيع براي او بتراشد، بلكه اين عهد و پيمان ظ

فرماید به آنان  می .&لَن تمسنا النار إِالَّ أَياماً معدودةً*: گفتند كه مي: يهوديان فرموده

يعني خدا با كسي پيماني . &قُلْ أَتخذْتم عند اللّه عهداً فَلَن يخلف اللّه عهده*: بگو

تا مجبور بعدم تخلف شود و يا براي فرار از كيفر فو نبسته عبراي شفاعت و يا 
 .به كسي اذن دهد

اي از آيات قرآن شفاعت را موكول به اذن خدا كرده، البته دربارة كساني  پاره
 سبأ 23و  22: منينند، مانند آياتكه خدا از ايشان راضي بوده باشد كه ايشان مؤ

: فرمايد سورة طه كه مي 109نبياء، و يا آية أ 28و  27زخرف، و  86تا  84و 
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يعني در آن روز . &يومئذ لَّا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَوالً*
مگر باري آن كسي كه خدا بدان دستوري  ، شفاعت، هيچ نفعي ندارد)قيامت(

مضارع، ولی  "تنفع ال"کلمة (او پسنديده باشد  هفتاري را دربارگرقبال داده و 
در مورد  اين شفاعت كه پسنديدگان از آن برخوردار بوده و غير  .)ماضی "اذن"

اين شفاعت كه با : اند اي چنين گفته آور ومخالف آن است، عده از شفاعت شرك
اصل و شرط  3اجازة خدا است همان استغفار و طلب آمرزش است كه داراي 

 : است
دگار كه فقط براي مؤمنين دستور داده، اذن از پرور: اصل يا شرط اول

واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني *.&فَاعف عنهم واستغفر لَهم*: چنانكه فرموده
اتنمؤالْمو&. *الر ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَرغتفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوولُ وس

مذنب و (كه حقيقت شفاعت همين است دو نفري )0F1(&لَوجدواْ اللّه تواباً رحيماً
________________________________________________________________________

_ 

در ذيل تفسير اين آيه شريفه عبارتي دارد كه  "تبيان"مرحوم شيخ طوسي در تفسير خود بنام  )1

آهنگي داشتند كه آن  دوازده نفر از منافقين كه بر امري از نفاق اجتماع و هم«مضمون آن اين است كه 

وارد شدند، آن  سول خود خبر داد، اينان بر رسول خدارا انجام دهند، خداي متعال آن را به ر

اند، پس اين گروه  آهنگي و اتفاق نموده دوازده نفر از منافقان بر امري از نفاق هم: حضرت فرمود كه 

برخيزند، و از خداي خود طلب آمرزش و استغفار كرده، به گناهان خويش اقرار كنندتا من نيز براي 

: چند مرتبه فرمود  اما هيچيك از آنان برنخاستند، رسول خدا )اشفع هلمحتی (ايشان شفاعت نمايم 

پس . برخيز اي فالن و تو نيز اي فالن: خيزيد؟ آنگاه حضرتش هر يك را نام برده، فرمود  آيا برنمي

براي ) اي رسول خدا(نمائيم تو نيز  آنان عرض كردند كه ما استغفار كرده و به سوي خدابازگشت مي

آيا اينك؟ و حال آنكه من در اول امر شما نفسم براي شفاعت : حضرت فرمود . كنما شفاعت 

از نزد من بيرون . )اطیب نفسا للشفاعه( تر بود، و خداي نيز براي اجابت سريعتر خوشنود، و آماده

كه به نظر بعضي اين قضيه نيز دليل بر آن است كه . »برويد، لذا آنان از نزد آن حضرت خارج شدند

 .همان استغفار و آن هم در دنياست شفاعت



 – دنيم – بقرهال) 2(سورة  جزء سوم     
 

 

379 

و از وي طلب آمرزش نمايند، و خدا دبه حضور خدا آمده و هر ) مستغفر
وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا *: كند كه منافقين را در عدم اجراي اين شرط مالمت مي

ر لَكُم رفغتسيمهوسؤا رولَو ولُ اللَّهس&. 
كسان مورد استغفار و شفاعت بايد مرضي خدا و مؤمن باشند : شرط دوم

: ، و يا آية&لَّا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَوالً*: فرمايد چنانكه مي

ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنواْ أَن يستغفرواْ *: يا آية. &لَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى*
نيرِكشلْمفرمايد و دربارة منافقين مي. &ل :* رفغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس هِملَياء عوس

ملَه اللَّه رفغلَن ي ملَه& .*غتسالَ ت أَو ملَه رفغتةً فَلَن اسرم نيعبس ملَه رفغتسإِن ت ملَه رف
ملَه اللّه رفغخود قرآن با صفات  را شفاعتند آنان  اما مؤمنيني كه قابل. &ي

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا *: فرمايد مشخصه معرفي مي

ع تيلكَّلُونَ توتي هِمبلَى رعاناً وإِمي مهتادز هاتآي هِملَي* ماهقْنزا رممالَةَ وونَ الصيمقي ينالَّذ
كَرِمي قرِزةٌ ورفغمو هِمبر ندع اتجرد مقّاً لَّهونَ حنمؤالْم مه كلَـئأُوقُوننفخدا به . &ي

الَّذينَ *: فرمايد دهد و مي بران و فرشتگان جز به استغفار مؤمنين دستور نميپيغم

يحملُونَ الْعرْش ومنْ حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤْمنُونَ بِه ويستَغْفرُونَ للَّذينَ 

 : دكنن فرمايد كه فرشتگان به خدا عرض مي غافر مي 7و در آية . &آمنُوا

                           

        )۷: غافر( 

وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن *: فرمايد آمرزد كه خود مي وخدا فقط كساني را مي

  .&م اهتدىوعملَ صالحاً ثُ

له، در دنيا خود  بودن، شخص مشفوع آن است كه عالوه بر مؤمن: شرط سوم
را مستحق شفاعت نموده باشد تا مورد استغفار فرشتگان و پيغمبر و مؤمنين 
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وگرنه پس از مرگ كسي استحقاق شفاعت پيدا نخواهد كرد، زيرا . شده باشد
 : نانكه در سورة غافر فرمودهكند چ اعمال انسان با مرگ او خاتمه پيدا مي

 انأْسا بأَوا رلَم مهانإِمي مهنفَعي كي فَلَم )۸۵: غافر( 
 : و درجاي ديگر فرموده

  َقَال توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح ئَاتيلُونَ السمعي ينلَّذةُ لبوالت تسلَيو
  .&إِني تبت اآلنَ

  .&وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي الْأَمر*: وفرموده

   يوم لَا ينفَع الظَّالمني معذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ *: وفرموده
پس چنانكه در قرآن فرموده به جز آثاري كه از انسان باقي بماند مرگ خاتمة 

تا قيامت باز است، كه اگر در زمان  است يعني فقط پروندة انساناعمال او 
اي گذاشته كه پس از موت بواسطة  گذاشته و يا سنت سيئه اي حيات سنت حسنه

شود،  اش ضبط مي آن تقويت دين شود يا فسادي بروز كند همه در پرونده
رده چنانكه اگر شخصي عمل خيري كرده مانند آنكه قناتي حفر يا پلي احداث ك

شود كه البته اين آثار هم به  اش ثبت مي تا مادامي كه آنها باقي است در پرونده
 .كند زندگي شخص در دنيا ارتباط پيدا مي

قول ديگري كه دربارة شفاعت بعضي گويند و آن ظاهرتر، و نيز موافق 
توحيد است، آن است كه بگوئيم شفاعت در قيامت، به معني ابالغ رحمت خدا 

باشند، و يا در  ني است كه مرضي خدا هستند كه يا كامال پاك ميبراي مؤمني
عين پاكي كمي آلودگي دارند و نگرانند، و چون خدا أموري را به وسائل تدبير 

اي هستند كه رحمت  كند، اين مؤمنين و پسنديدگان نيز منتظر شفيع و وسيله مي
طلب شفيعي  خدا به ايشان ابالغ شود، و حتي در آن روز ممكن است از خدا

كنند كه از طرف خدا به ايشان مژدة دخول بهشت دهد، البته چنانكه ذكر شد 
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اين شفاعت نسبت به مؤمنين حقيقي است كه بهشت رفتنشان قطعي شده، 
 : فرمايد انبياء كه دربارة شفاعت مالئكه است مي 28چنانكه در آية

            )۲۸: انبیاء( 

 .»كنند فرشتگان به جز براي كسي كه خدا بپسندد شفاعت نمي«
 : و در سورة سبا فرموده

 نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هندةُ عفَاعالش نفَعلَا تو  )۲۳: سبا( 
 : و در سورة زخرف فرموده

              )۸۶: زخرف( 

بودن ايشان قطعي  ف دربارة كسانيكه مرضي خدا بوه و بهشتيو در سورة اعرا
: فرمايد شده، ولي هنوز داخل بهشت نشده و طمع دارند كه داخل شوند، مي

ادخلُواْ الْجنةَ الَ خوف علَيكُم والَ أَنتم *: گويند اصحاب اعراف به ايشان مي
باشند اهل بهشت و  يا و اوليا مي، البته اصحاب اعراف كه ظاهراً انب &تحزنونَ

شناسند، بلكه اهل بهشت و جهنم را از روي  دوزخ را بدون معرفي خدا نمي
: شناسند چنانكه در آن آيات فرموده عالماتي كه خدا براي ايشان قرار داده مي

*ماهبِِسيم رِفُونَ كُالعواستفید هذا البیان(. شناسند ، يعني همه را بعالمتشان مي&ي 
 .)من صدیقنا مصطفی احلسینی الطباطبائی دامت برکاته

تر نيست، پس او كه مقام خالقيت دارد بر مخلوق  آري هيچكس از خدا رحيم
ترحم نموده و باري بنده شفيعي تعيين كند و ابالغ رحمت خود كند، كه رحمت 
 از مقام باال به مادون است، پس بنده بايد فقط از خدا بخواهد كه او را نجات

و  ."یا شافع، یا شفیع": كنيم چنانكه در دعاي جوشن به خدا عرض مي. دهد
ماه  14و در دعاي روز  ،"كإلی نفس استشفع بك": فرمايد حضرت علي در دعا مي
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 والشافع هلم لیس احد فوقك": فرمايد فقط خدا را شفيع بندگان معرفي كرده و مي
 ."یحول دوم

وجود شفاعت در قيامت كه مطابق ميل  به هر حال قرآن كوچكترين اشاره به
مردم باشد ندارد و آيات شفاعت آخرتي همه در آنها نفي چنين شفاعتي شده و 

در قرآن هست، شفاعتي است كه مخالف توحيد نيست چنانكه  فقط شفاعتي كه
شرح آن گذشت، بعضي از مثبتين شفاعت شركيه در قيامت، متمسك به آياتي 

فَما لَنا من مجرمين از نداشتن شفيع متحسرند، مانند آية  اند كه در آن كفار و شده
نيعافيقٍ*شدلَا صخواهند از مفهوم مخالف اين آيات استناد به اثبات  و مي ...و

ش آنان را كنند كه كا ت كه كفار كه آروز ميجواب آن اس. چنين شفاعتي كنند
زوها وآرزوي برگشت به شفيعي يا دوست مهرباني بود، اين آرزو مانند ساير آر

باشد، مگر صديق حميم كه در  شود، مي دنيا كه مصداق آن در قيامت يافت نمي
رديف شفيع است، براي مؤمنين هست كه براي كفار نيست، مگر در سورة 

 : فرمايد معارج نمي
 ًيمامح يممأَلُ حسلَا يو )۱۰: معارج( 

 : فرمايد مگر در سورة عبس نمي

       *     *      *    

        )۳۷-۳۳: عبس ( 

پس در قيامت . كه اين حاالت تنها براي كفار نيست بلكه براي همه است
 18ودر آية . ...اي نيست ووو هشفيعي نيست چنانكه برگشتي و حميمي و فدي

 : فرمايد سورة رعد مي
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 : فرمايد و در آية مورد بحث خطاب به مؤمنين مي
يا أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ مما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي يوم الَّ بيع فيه والَ *

 خلَّةٌ والَ شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ
كه در قيامت چنين شفاعتي نيست چنانكه  كه آب پاك بدست همه ريخته

، تو گوئي  والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ: خلتي و بيعي نيست، و در آخر آيه فرموده
كنند به اين  ي خود شفيعاني تصور ميبراآنان كه اين معني را باور ندارند و 

 .آيات كافرند
و عمل موجب  ه رواياتي موافق قرآن در مورد اينكه فقط ايمانمدر خات

 : آوريم نجات است مي
اند كه رسول  شيعه و سني به روايت صحيح در كتب خود آورده: اول

یا فاطمة بنت حممد و یا صفیه عمة ": فرمود مكرر به كسان خود مي صخدا
  ."عنکما من اهللا شیئا أغين ال إينف... اعمال ملا عنداهللا ... رسول اهللا و یا 

 ال": روايت كرده كه فرموده امام باقر از 381امالي طوسي ص : دوم

 ."اهللا إال بالعمل عند ینال ما
 انه لیس یغين": فرموده روضة کافی روایت کرده که امام صادق –: سوم

 ."نبی مرسل و ال من دون ذلك مقرب و ال ملك عنکم من اهللا أحد من خلقه شیئا ال
 ال": فرود باقرروايت كرده كه امام  302بحار و امالي طوسي ص : چهارم

 . "یتقرب إلی اهللا إال بالطاعة قرابة بیننا و بین اهللا عزوجل و ال
كه  از صحيفة حضرت علي بن الحسين 26در روضة كافي ص : پنجم

اهللا و حنن معکم، یحکم علینا و علیکم سید حاکم  نکم عبیدأواعلموا ": فرمود
و العرض علی رب واملسائلة دوا جلواب قبل الوقوف غدا و هو یوقفکم ویسائلکم فأع

 . "...العاملین
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آورده است كه  صدر كتاب صفات الشيعه از جملة فرمايشات رسول خدا
 نم ن حممدا منا فواهللا ما أولیائی منکم و الأتقولوا  شفیق علیکم ال إين": فرمود

حتملون الدنیا علی رقابکم و  ةغیرکم إال املتقون، فال أعرفکم تأتونی یوم القیام
ن لی عملی إنی قد اعذرت فیما بینی و بینکم و إأال و  ةخرالناس یحملون اآل ونيأت

أیها الناس ": نقل شده كه فرمود صو همچنين از رسول خدا ."و لکم عملکم
لیس بین اهللا و بین أحد نسب و ال أمر یؤتیه به خیر و یصرف عنه شرا إال 

ال عمل ینجی إ عثنی باحلق التمن، و الذی بیدعین مدع و الیتمنین م العمل، أال ال
قُلْ إِني أَخاف إِنْ * اين حديث موافق قرآن است كه. "مع رمحه، ولوعصیت هلویت

 .&عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ
البته . توان نجات يافت و صدها از اين قبيل احاديث كه فقط با عمل مي

ن است نيز آمده كه تماما احاديثي هم براي اثبات آن شفاعتي كه مخالف قرآ
السند و خالف عقل و قرآن است و آثار كذب و جعل از سراسر آنها  ضعيف

بحار جديد آورده، ما يك روايت آن را  8نمودار است و مجلسي آنها را در جلد 
نقل كرده از امام صادق كه ما فارسي  8ج  45در ص : كنيم براي نمونه نقل مي

ي محشر محشور مردم پابرهنه و عريان در صحرا: هآوريم ك آنرا بطور اختصار مي
گويند اي كاش  شوند كه مي اي در شدت و عرق گرفتار مي شوند، و به اندازه مي

كرد بين ما، و لو به رفتن در آتش، زيرا نسبتاً به آن حالي كه دارند  خدا حكم مي
بين گويند از خدا بخواه  و مي صروند نزد محمد تا مي... در آتش راحتي است

آيد به خانة خداي رحمن  بلي من همراه با شمايم،پس مي: گويد ما حكم كند، مي
كيست اينكه : شود دهد، گفته مي كه درب وسيعي دارد، و حلقة آن را حركت مي

. من محمدم: گويد زند، و حال آنكه خدا داناتر است به آن؟ پس مي درب را مي
شود، ناگاه نظري كنم به  براي او درب را باز كنيد، چون باز: گفته شود

پروردگارم و او را تمجيدي كنم كه احدي قبل از من و پس از من نكرده باشد، 
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گويد سرت را بردار، قول تو مسموع است، و  سپس به سجده روم، خدا مي
شفاعت كن تا عطا شوي، پس من سر را بلند كنم و به پروردگارم نظر كنم، و  

پس به سجده بيفتم تا سه مرتبه، وچون مرتبة او را بهتر از اول تمجيد كنم، س
خدا . خدايا حكم كن بين بندگانت ولو بسوي آتش: گويم سوم سربردارم، مي

سپس شتري از ياقوت سرخ آورده شود كه زمام آن از . بلي اي محمد: فرمايد مي
. تا اينكه امام صادق فرمايد ما را بياورند ....زبرجد سبز باشد، تا اينكه سوار شوم

ها را بياورند و ما عليه دشمنانمان شهادت  و پروردگارمان بر تخت بنشيند و نامه
نويسنده گويد اگر كسي تدبر كند كفر و خرافات از اين ... . دهيم و له دوستانمان

بارد، زيرا براي خدا خانه و تخت و حلقة درب تراشيده و رسول خدا  روايت مي
ف كرده تا خدا حكم كند بين بندگانش، به خدا نظر كرده و آن قدر خدا را تعري
  ...ووو كرد و اگر تمجيدا و نبود شايد حكمي نمي

 در شفاعت. شود با اين قبيل روايات برخالف قرآن حكمي كرد حال مي
خواستن از پيغمبر و  امام به پروردگار عالم نوع جسارت و گستاخي است كه 

در كتاب البدايه و النهايه منع فرموده است چنانكه  شريعت مطهرة اسالم از آن
بیر بن حممد بن حبیر بن مطعم عن عن ح" ...: آمده است 1ج  10ابوالفداء ص 

جهدت األنفس و   یا رسول اهللا: اعرابی فقال أتی رسول اهللا : بیه عن جده قالأ
نا نستشفع بک علی وهلکت األنعام فاستسق اهللا لنا فإجاعت العیال وکت األموال 

رسول  أتدری ما تقول و سبح كو یح: قال رسول اهللا. فع باهللا علیکاهللا و نستش
 نه الإ و یحك: به مث قالازال یسبح حتی عرف ذلک فی وجوه أصح اهللا فما

 ."كیستشفع باهللا علی أحد من خلق، شأن اهللا أعظم من ذل
 : و أما شفاعت از نظر عقل
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كند و بعد بگويد  العمل محال است خدا قانوني را براي بندگان واجب: اوال
هر كس عمل نكرد برود براي خود شفيعي پيدا كند تا او را از كيفر رهائي 

 . شدخب
از حال مقصر مطلع باشدو گناهان جسمي و روحي او را  شفيع بايد: ثانيا

الضمير و عقائد بندگان مطلع باشد، در حاليكه هيچكس جز خدا  بداند واز ما في
صال انبياء و اولياء پس از موتشان در عالم از حال بندگان مطلع نيست، و ا

چه كاره  "زيد"داند  خبرند، حال كسي كه نمي ديگرند واز حال مردم دنيا بي
اگر كسي بيشتر از اين . است، چگونه براي او واسطه شود و از او دفاع كند

 .مراجعه نمايد "شفاعت راه نجات"توضيح بخواهد به كتاب 

                           

                           

                              

                          * 
الذات والصفاتي كه معبود و ملجأي نيست جز او كه زنده  خداي كامل: ترجمه

در گيرد، ملك اوست آنچه  و برپادارندة غير است، او را چرت و خواب نمي
داند  آسمانها و آنچه در زمين است، كيست كه شفاعت كند بدون ارادة او، او مي

آنچه در جلو ايشان و پشت ايشان است، و به چيزي از دانش او احاطه ندارند، 
چز آنچه او بخواهد، كرسي او فرا گرفته آسمانها و زمين را و نگهداري آنها او 

 )255.(كند و اوست واال و بزرگ را خسته نمي
تعالي واوصاف  نامند چون ذكر كرسي حق مي "آيه الكرسي"اين آيه را : نكات

او نازل شده، و چون وجود و أوصاف او اجل و اكبر و اعظم موجودات است، 
گفته،  "ياتسيداآل"پس ذكر آن و سخن آن بهترين سخن است، و لذا اين آيه را 
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عني وجود قائم بالذات و به م قيومو . اند قرائت آن بركاتي ذكر نموده برايو 

  ": برپادارندة غير است، و جملة      "  داللت دارد كه آني از

  و جملة. وما كُنا عنِ الْخلْقِ غَافلني: مخلوقات خود غافل نيست، چنانكه فرموده

      ...دارد، و علت آن داللت دارد كه هيچكس قدرت شفاعت ن

: جملة بعد است كه فرموده                  يعني پشت و رو

داند جز او، و چون كسي  و خلق و خو وظاهر و باطن بندگان را كسي نمي
و افكار بندگان را جز  چگونه شفاعت كند، عقائد ،داند داند از چيزيكه نمي نمي

حسنات  فاعت كند، پس خدائي كه عالم به احوال و گناهان وداند تا ش او نمي
داند او اليق عفو هست يا خير؟ پس خدا اگر بخواهد مؤمنين مورد  بنده است مي

. كند دهد و براي ايشان شفيع تعيين مي رضايتش را مشمول رحمت قرار مي
ز غير بنابراين تعيين شفيع و هم مشفوع له يعني مقصر با اوست پس در اين آيه ا

خدا نفي شفاعت شده با دليل ان، و اگر مقصود از شفاعت استغفار فرشتگان و 
نيز چنانچه در آية قبل بيان شد براي مؤمنيني است كه  آن ،انبيا و مؤمنين باشد

در دنيا خود را مستحق شفاعت نموده باشند، و ممكن است شفاعت دراين آيه 
 : ح زيرمربوط به شفاعت در امر معيشت باشد به توضي

اعراب جاهليت اعتقاد به حيات بعد از مرگ نداشتند كه از بتان شفاعت 
نجات از عذاب و دخول بهشت را خواستار شوند، و پيغمبر خدا را كه خبر از 

 : گفتند داد مسخره كرده مي پايان پس از زندگي اين دنيا مي حياتي بي

                      

    )۷: سبا( 

دهد كه  خواهيد شما را به مردي راهنمائي كنيم كه شما را خبر مي آيا مي«
 .»شويد ريزه شويد از نو آفريده مي چون ريزه
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ا زنده يعني چه كسي اين استخوانها رمنْ يحيِي الْعظَام وهي رميم گفتند  و مي

أَئذَا متْنَا وكُنَّا تُرَاباً وعظَاماً أَئنَّا : ومي گفتندكند در حاليكه پوسيده است؟ مي

أما براي امور دنيوي بتان خود را فقط شفعائي نزد . أَو آباؤُنَا الْأَولُونَ *لَمبعوثُونَ

پس آيات شفاعتي كه در  هـؤُالء شُفَعاؤُنَا عند اللّه: گفتند دانستند، و مي خدا مي

اي از آن ممكن است شفاعت در  داند، پاره قرآن آن را موقوف به اذن خدا مي

أَأَتَّخذُ من دونه آلهةً إِن يرِدنِ الرَّحمن : و يا آية ،امور معيشت باشد مانند همين آيه

 : فرمايد مي 43و در سورة زمر آية  – بِضُرٍّ الَّ تُغْنِ عنِّي شَفَاعتُهم شَيئاً والَ ينقذُونِ 

                          

    *                     

   )۴۴-۴۳: زمر( 
از براي شفعاء خود قائلند، نفي كرده و شفاعت را  پرستان كه شفاعتي كه بت

وإِذَا ذُكرَ اللَّه وحده اشْمأَزت : فرمايد داند و بالفاصله مي مخصوص خدا مي
، كه بشرُونَنه إِذَا هم يستَقُلُوب الَّذينَ لَا يؤْمنُونَ بِالْآخرَةِ وإِذَا ذُكرَ الَّذينَ من دو

پرستان اعتقاد به آخرت نداشتند، و شفاعت فرشتگان در تدابير  دارد بت بيان مي

  در استفهاميه  "من"و. أمور به اذن پروردگار است    ... استفهام انكاري

 .اذن او است يعني كسي نيست كه شفاعت كند بي

: و جملة           داللت دارد كه كرسي او مانند ،

كرسي مخلوق نيست بلكه احاطة علم و قدرت است كه به آسمانها و زمين 

: و جملة. احاطه دارد     ... داللت دارد كه مخلوقات به ذات او كه

: ومقصود از جملة. عين علم است و به معلومات او علمي ندارند       

: و جملة. قداري است كه وحي شدههمين م    ... داللت داردكه حضرت
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دارد، و اراده  گيرد زيرا او به اراده ايجاد و هر چيزي را نگه مي او را خستگي نمي
 .را خستگي نباشد

                      

                            *    

                   

                      

            * 

در دين اكراه و اجباري نيست، به تحقيق راه رشد از ضاللت روشن : ترجمه
و متمايز شده، پس هر كس به طاغوت كافر و به خدا ايمان آورده، پس حقيقتا 

آن رشته جداشدن و گسستني نيست، و  برايده كه چنگ به رشتة محكمي ز
خدا سرپرست كساني است كه ايمان آورند، ايشان را ) 256(خدا شنواي داناست

برد بسوي نور، و آنانكه كافر شدند سرپرستشان طاغوت  ها بيرون مي از تاريكي
كند بسوي ظلمات، ايشانند اهل آتش و ايشان  است كه ايشان را از نور خارج مي

 )257.(آن جاويد بماننددر 
طاغوت مبالغه در طغيان است، و مقصود از آن هر طغيانگري است، : نكات

أعم از اينكه بزرگي باشد كه از مقام خودش باالتر برند، و يا او را اطاعت كنند، 
و يا در عبادت به جاي خدا او را بخوانند، پس طاغوت زياد است، و ما در جاي 

اطالق  جمع نيز رو اين كلمه اسمي است كه بر مفرد و ب. ايم ديگر نيز اشاره كرده

 : و جملة. ست، بدليل ضمير يخرجونهمآيه جمع ا نشود، و در اي مي  

    داللت دارد كه خدا ولي مؤمنين است، در صورتيكه خدا ولي و

 توان گفت خدا ولي است و سرپرست مي. سرپرست تمام موجودات است
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ت به مؤمنين واليت تكويني و بتكويني دارد نسبت به همة موجودات، ولي نس
دهد، و آنا بعد آن  نين را توفيق ميمتشريعي و عنايت بيشتري دارد، يعني مؤ

 ود ازصو مق. ، كفر وخرافات و أهام است"ظلمات"ومقصود از . كند هدايت مي

 .، ايمان و كشف حقائق است"نور"

                        

                       

                        

     * 

آيا نديدي و نظر نكردي به آنكه دربارة پروردگار ابراهيم با او محاجه : ترجمه
كرد، براي اينكه خدا ملكش داده بود، وقتي كه ابراهيم به او گفت پروردگار  مي

ميرانم،  كنم و مي او گفت من زنده مي. ندميرا كند، و مي من آن است كه زنده مي
آورد، تو آن را از مغرب بياور،  ابراهيم گفت محققا خدا خورشيد را از مشرق مي

 )258.(كند پس مبهوت شد آنكه كافر بود، و خدا قوم ستمگران را هدايت نمي
خداوند در آيات قرآن گاهي از توحيد و شرك و گاهي از احكام و : نكات

گويد، و اين بهترين طريق دعوت و هدايت  آميز سخن مي عبرتگاهي از قصص 
شود، و گويا از اين باغ به باغ ديگر، واز  است، زيرا قاري و مستمع ملول نمي

بستان به بستان ديگر، و از اين غذاي لذيذ به غذاي لذيذ ديگر خوانده شده  ناي
الكرسي، سه  ر آيهدر اينجا پس از آيات توحيد و معارف حقه د. كند و استفاده مي

أما قصة . معاد است يكي دربارة توحيد، و باقي در: قصه براي بندگان آورده
توحيد، قصة ابراهيم است كه در مقابل نمرود بن كنعان باستدالل و احتجاج 

كند يعني موجودات جهان را  خدا آن است كه زنده مي: فرمايد پرداخته، مي
يل روشني است، زيرا مشهود است كه ميراند، و اين دل بخشد، و مي حيات مي
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جان است، اين حيات اگر ذاتي بود بايد  موجودي گاهي زنده، و گاهي بي
همواره باشد، و زائل نگردد، و اگر موت ذاتي موجوات است بايد دائما مرده 

شود موت و حيات آنها عرضي است، و  باشند، چون چنين نيست معلوم مي
كند، و حيات و موت  تيار آنها عنايت ميكسي ديگر از عالم ديگر بدون اخ

باختيار آنها نيست، بلكه موجد قادر و مدبر عالمي آنها را مقهور نموده و 
كند و  در مقابل اين منطق روشن، نمرود مغلطه مي. حياتبخش جهان است

ميرانم و دستور مي دهد دو نفر زنداني را  من نيز زنده مي كنم و مي: گويد مي
براي  حضرت ابراهيم. كند كشد، و ديگري را آزاد مي مي آورند يكي را مي

آورد، و تو از مغرب بياور،  خدا خورشيد رااز شرق مي: گويد دفع مغلطة او مي
گردد، و چون طالب هدايت نبود باز هدايت را  نمرود از جواب عاجز مي

   : نپذيرفت، ولذا خدا فرموده     . 

                             

                                  

                             

                          

                              

    * 
اي در حاليكه آن قرية خرابه  و يا مانند آنكه گذشت بر قريه: ترجمه

خدا چگونه اين قريه را پس از : ديوارهايش بر سقفهاي آن ريخته بود، گفت
رانيد، خدا صد سال او را مي كند؟ پس خرابي آن و پس از موت اهلش زنده مي

اي؟ گفت يك روز و يا  چند مدت مانده :سپس او را زنده نمود، و فرمود
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اي، پس به  بلكه صد سال درنگ نموده: فرمودخدا . ام مقداري از روز مانده
خوردني و آشاميدني خود نظر كن كه تغيير نكرده، و به درازگوشت نظر كن، و 

ي مردم قرار دهيم، و نظر كن به اين استخوانها كه چگونه آنها رابايد تو را آيتي ب
ون روشن شد پوشانيم، پس چ خيزانيم، سپس آنها را به گوشت مي را برمي

 259.كه خدا بر هر چيزي تواناست دانم مي: برايش، گفت
 پيغمبر و يا ارميا آن گذشت عزيرالمقدس و آنكه بر  آن قريه بيت: نكات

يه با او تكلم كرده و به او وحي نموده و او را آبوده، بدليل اينكه خدا در اين 
و مقصود از . المقدس بدست بخت النصر خراب شد قرية بيت. ار دادهآيتي قر

أنی : نمائي خدا و اثبات معاد است، و سؤال اين پيغمبر ذكر اين قصه، قدرت
و اين آيه دليل است بر اينكه انبياء و اولياء . از تعجب بود نه از انكار... یحیی

ارند چه برسد به اينكه خبرند، و حتي از بدن خود خبر ند پس ازموت از دنيا بي

 : و جملة. از ديگران باخبر باشند   داللت دارد كه طعام و شراب او تغيير

نكرده، و قدرت خدا آن را به يك حال نگاه داشته بود، ولي خر او مرده و 

: األجزاء گرديده بود بدليل پوسيده، و متفرق          . 

                           

                      

                          

 * 
و چون ابراهيم گفت پروردگارا بنما مرا چگونه مردگان را زنده : ترجمه

يا باور نداري؟ گفت آري باور دارم وليكن براي آنكه دلم آ: كني؟ خدا فرمود مي
و (ا را بخودت كن، بيارامد، خدا فرموده پس چهار عدد پرنده را بگير وميل آنه
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، سپس از آنها بر هر كوهي جزئي قرار ده، )كن  پاره پاره يا به طرف خود آور
آيند، و بدان كه خدايتعالي عزيز وحكيم  سپس بخوانشان با شتاب نزد تو مي

 )260.(است
اند چون  هبعضي گفت: اند وجوهي گفته در سبب سؤال ابراهيم: نكات

كند و  آب دريا جزر ومد پيدا مي –ر دريا ديد حضرت او جسد حيواني را در كنا
خورند و هنگام پائين رفتن آب دريا  در وقت باالآمدن حيوانات دريائي از آن مي

عرض كرد  حضرت ابراهيم –خورند  حيوانات صحرائي و پرندگان از آن مي
ندگان دريا و صحرا رپروردگارا چگونه اجزاء حيواني كه در شكم درندگان و پ

چون خدا به او : اند بعضي گفته. گرداني؟ كني و زنده مي اند جمع مي وردهاز آن خ
 ام يكي از بندگانم را، ابراهيم وحي كرده بود كه من دوست خود گرفته

نشانة او اين است كه بدعاي او مرده  عرض كرد نشانة او چيست؟ خطاب رسيد
مد آيا آن بنده كنم، و لذا حضرت او خواست چنين دعائي كند و بفه را زنده مي

چون در ابتداي نبوت به او وحي شد، : اند و بعضي گفته. شايد خودش باشد
خواست بفهمد كالم إلهي است و يا كالم شيطاني و لذا چنين درخواستي كرد 

و آن . اند وجهات ديگري نيز گفته. لهي استاكه اگر اجابت شود بداند كالم 
طاووس وكبوتر و كالغ : رت بود ازو ذبح نمود عبا اي را كه گرفت چهار پرنده

قطعه كرد، و مخلوط نمود، سپس ده قسم و يا هفت  وخروس، و اينها را قطعه
ابراهيم خود : قسم كرد و بر سر ده كوه گذاشت، در تفسير ابومسلم گفته

نها را آند، و سپس دآم خواند مي حيوانات را عادت داده بود كه آنها را چون مي
و آنها را خواند، و خدا خواست به او بفهماند كه جمع  بر سر چند كوه گذاشت،

: ن تو است اين پرندگان را، و لذا به او فرمودداجزاء حيوان مانند خوان  

   ،و اين آيه داللت دارد بر نفي واليت تكويني  !فاذحبهن واقطعهن: و نفرمود
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اشت ولو به إذن خدا و از ابراهيم، زيرا اگر آن حضرت خود قدرت بر احياء د

  : گفت عطاي او، ديگر به خدا نمي     گفت و نمي :   

 . 

                           

                      *    

                         

                   *      

                   *          

                      

                       

                      

   * 
كنند، چون مثل  مثل آنانكه اموال خود را در راه خدا انفاق مي: ترجمه

ايست كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه صد دانه باشد وخدا بيفزايد  نهدا
آنانكه اموال خود را در ) 261(دهندة داناست براي آنكه بخواهد و خدا وسعت

آورند براي  كنند سپس از پي انفاق خود منت و آزاري نمي راه خدا انفاق مي
براي ايشان  خوف و اندوهينزد پروردگارشان اجر ايشان است، وايشان 
ايست كه در پي آن آزاري  گفتار خوب و گذشت بهتر از صدقه) 262(نيست

اي مؤمنين صدقات خود را به منت و آزار ) 263(نياز بردبار است باشد و خدا بي
كند و ايمان به خدا  باطل نكنيد مانند آنكه مال خود را براي ديدن مردم انفاق مي
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ن داستان سنگ صافي است كه بر او و روز بازپسين ندارد، پس مثل او چو
حاصل رها  خاكي باشد كه باران درشت تندي به او برسد و آن را خشك و بي

كند، اينان بر چيزي از كسب خود توانا نيستند و خدا قوم كافرين را هدايت 
 )264.(كند نمي

منت گذاشتن : گرداند چند چيز است كه عمل را باطل و مانند نبود مي: نكات
يا بر خالق، و اذيت و آزار مخلوق، خصوصا كسي كه فقير مؤمني را  بر خلق و

و ديگر ريا يعني براي ديدن ويا شنيدن مردم كاري و يا انفاقي بكند، . بيازارد
 .چنانكه در آيات فوق تذكر داده

                        

                              

               *             

                      

                             

             *        

                        

                           

       *               

            * 

و داستان آنانكه اموال خود را براي تحصيل رضاي خدا ونشان دادن : ترجمه
دهند، مانند بوستاني است بر مكان بلندي كه به آن  پايداري و استقامت خود مي

برسد كه ثمر خود را دو چندان بياورد، پس اگر باران درشتي به آن  باران درشتي
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آيا كسي از ) 265(نرسد باران ريزي برسد، و خدا به هر چه انجام دهيد بيناست
شما دوست دارد باغي از درخت خرما و  انگور داشته باشد كه از زير درختانِ 

را پيري فرا رسد،  غاآن جويها روان باشد، كه از همه قسم ميوه بدهد و صاحبِ ب
و او را فرزنداني ناتوان باشد، پس بر آن باغ گردبادي كه در آن آتش باشد بوزد 

كند براي شما آيات را تا شايد  و آن را بسوزاند، خدا چنين بيان مي
اي مؤمنين از طيبات آنچه كسب كرديد و از آنچه براي شما از ) 266(بينديشيد

انفاق در نظر  رايانفاق كنيد، و ناپاك آن را ب ايم زمين رويانيده و خارج كرده
پذيريد مگر آنكه دربارة آن  گيريد و نمي نگيريد در حاليكه خودتان ناپاك را نمي

) 267(نياز وستوده است  كنيد، و بدانيد كه خدا بي مي) و صرفنظر(چشم پوشي 
ا به كند و خدا شما ر دهد، و به فحشاء أمر مي شيطان شما را به فقر وعده مي

 )268.(دهندة داناست دهد و خدا وسعت آمرزش و فضل خود نويد مي

: جملة: نكات      ،داللت دارد كه اهل ايمان بواسطة انفاق مال

دهند كه از بذل مال و  ايمان و عالقمندي خود را به برادران مسلمان نشان مي

و در مثال . جان دريغ ندارند    ...  ،خدا تشبيه كرده انفاق مال را بريا

ولي گاهي كه روي آن غبار است،  رويد سختي كه چيزي از آن نمي –به سنگ 
آن روئيده شده، أما چون باران درشتي بر آن  زشايد كسي خيال كند چيزي ا

ياكار ررويد چنانكه  باريد وخاك آن را برطرف كرد اشكار گردد كه چيزي نمي

و در مثل . كشف حقيقت شود معلوم گردد كه عملش نتيجه ندارد نيز چون  

گيري باشد و باران به  تشبيه شده انفاق مال به باغي كه در زمين بلند و باران... 
موقع بر آن ببارد كه دو مقابل ميوه بدهد، اين انفاق در راه خدا نيز مانند همان 

: ومقصود از جمله. ة چند مقابل داردباغ بهر       ... اين است كه شما

ي نفقة عيال و صغار خود، آيا ميل ااگر باغي تهيه كنيد براي روز پيري و بر
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داريد آن باغ بسوزد و از بين برود، همان طور بايد از عمل خالص و انفاق خود 
به فكر ذخيره براي خود باشيد، و قصدتان رضاي خدا باشد تا در روز سختي و 

: و جملة. ني به شما بهره دهدپريشا      ... داللت دارد كه زكات

هاي حالل و در هر چه از زمين خارج شود چه زراعت، و  واجب در تمام كسب

: و جملة. باشد چه معادن، چه جزئي و چه كلي، مي       ...گويد  مي

د، بلكه هر ايد به عنوانِ زكات بپردازرا نب اجناس فاسد و يا حيوان مريض و الغر

 در "ماء مصووله" و. چه محبوب و مرغوب است بدهد     و در ،    

    مفيد عموم است ،. 

                        

         * 

كند، و هر كه به او حكمت  خدا به هر كس بخواهد حكمت عطا مي: ترجمه
 )269.(داده شود خوبي بسياري نصيب او شده و پند نگيرند مگر صاحبان خرد

مقصود از حكمت فهم حق و باطل است كه خدا به هر كس عقل خود : نكات

: كند به قرينة طا ميرا بكار اندازد ومعرض از حق نباشد ع         

  . 

                              

   *                      

                      * 

و هرگونه انفاق كنيد و هر چه نذر نمائيد بدون گمان خدا آن را : ترجمه
اگر صدقات خود را آشكارا ) 270(داند، و براي ستمگران ياوراني نباشد مي
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است و  ب است، و اگر پنهان آن را به فقراء برسانيد براي شما بهتربدهيد خو
 )271.(كند و خدا به آنچه بكنيد آگاه است بعضي از گناهان شما را جبران مي

آيه داللت دارد كه صدقة آشكار و پنهان هر دو خوب است ولي پنهان : نكات

 ملة بهتر است، ولي بايد سعي كند به محتاجان برساند، چنانكه در ج  

 شكارا انفاق كند خصوصا در آ اشاره شده، و اگر براي ترغيب ديگران

 .زكات واجبي سزاوارتر است

                      

                         

      *             

                 

                       

        * 

هدايت ايشان بر عهدة تو نيست، وليكن خدا هر كسي را بخواهد : ترجمه
كند، وآنچه انفاق كنيد از مال و يا غيرمال كه خير باشد به سود  هدايت مي

نفاق كنيد جز براي تحصيل رضاي خدا، و آنچه از خير خودتان است و نبايد ا
) 272(انفاق كنيد به خود شما عائد خواهد شد و بر شما ستمي نخواهد شد 

اند ومسافرت  انفاق براي فقرائي است كه در راه خدا محاصره و بازداشت شده
ا شمارند، تو ايشان ر زان مينيا در زمين نتوانند، و مردم نادان ايشان را از بي

كنند، و هر خيري كه  شناسي، با اصرار از مردم درخواست نمي مايشان مييسب
 )273.(انفاق كنيد محققا خدا به آن داناست
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 : جملة: نكات    ايت مردم بر عهدة دداللت دارد كه ه

القلوب  رسول خدا نيست و جناب او واليت و تصرف بر قلوب ندارد، و مقلب
از اين آيات بايد فهميد چه قدر گمراهند . قلوب فقط خداست و مسيطر بر

: و جملة. دانند كسانيكه أولياء خدا را ولي امور و هادي قلوب مي       

   داللت دارد كه انفاق منحصر به مال نيست، هر كار خيري در حق محتاجان

 : انجام شود خير است شاعر گويد
 به دمي يا درمي يا قدمي يا قلمي    ن حاجت محتاجان ده تا تواني به جها

شود كه فقط خدا از نذر و انفاق بنده مطلع  استفاده مي 273تا  270و از آيه 

: و جملةاست نه غير او    ... داللت دارد كه انسان در انفاقات

شخاصي كه از عفت خودبايد به ظاهر اشخاص نظر نداشته باشد، چه بسيارند ا

 : و جملة. روي سؤال ندارند، پس وقت انفاق آبروي ايشان را نريزد   

  ....دارد، خصوصا  داللت دارد كه خدا سؤال از مخلوق را دوست نمي

 .دارد باصرار وخدا عفت و استغناء طبع را دوست مي

                        

               *        

                         

                        

                                 

            *            

        * 
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كنند  آنانكه اموال خود را به شب و روز، به پنهاني و آشكار انفاق مي: ترجمه
براي ايشان مزدشان نزد پروردگارشان است و بر آنان نه خوفي باشد و نه 

خواران از جا برنخيزند جز مانند كسي كه شيطان او را ربا) 274(محزون شوند
ديوانه كند، اين براي آن است كه گفتند همانا بيع مانند رباست و حال آنكه خدا 

حالل و ربا را حرام كرده، پس آنكه موعظة پروردگارش به او رسيد و  بيع را
ند و آنانكه برگرد. براي او، و أمر او بسوي خداست هخودداري كرد، گذشت

خدا ربا را از ) 275(بهمان رباخواري، پس ايشان اهل آتشند و در آن ماندگارند
كار  دارد كفران كن گنه دهد و خدا دوست نمي برد و صدقات را نمو مي بين مي

 )276.(را

: مقصود از جملة: نكات            ... اباين است كه ر 

ت دارد و قيام و رفتارش مانند ديوانگان با خوار در دنيا از مردم وحش
به حال ديوانگان محشور گردد چون منكر حكم  خرتآپرتي است، و در  حواس

 : و جملة. اند خدا شده    ... داللت دارد كه اگر حكم خدا را در مورد

بخشد، ولي اگر باز  ربا شنيد و خودداري كرد، حق تعالي گناه گذشتة او را مي
: و جملة. ل دوزخند بدوامهدد به رباخواري مانند منكرين حكم خدا اربرگ

           داللت دارد كه مال ربوي بركت ندارد، و نابود

 .دهد شود، ولي خدا مال زكات داده شده را نمو مي مي

                       

                   *      

                    *    
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         *                 

             *            

                 * 
هاي شايسته نموده ونماز را بر  به حقيقت آنانكه ايمان آورده و عمل: ترجمه

پا دارند و زكات بدهند بر ايشان مزدشان نزد پروردگارشان است و نه خوفي 
اي مؤمنين از خدا بترسيد و اگر ايمان داريد ) 277(د و نه اندوهگين شوند دارن

پس اگر رها نكرديد اعالم كنيد به جنگي ) 278(چه از ربا باقي مانده واگذاريد نآ
، و اگر )يعني عمل شما اعالم جنگ به خدا و رسول است(از خدا و رسول 

ايد و نه ظلمي بشما شده  هاي شما از خودتان، نه ظلم كرده توبه كرديد سرمايه
و  بدستي باشد مهلت دهيد تا گشايشي ياو اگر بدهكار در تنگد) 279(ت سا

در آن  و بترسيد از روزي كه) 280(شما بهتر است براي شما اگر بدانيد شبخش
گرديد، سپس هر كس به تمامي آنچه كرده  برمي) و محكمة عدل او(بسوي خدا 

 )281.(يشان ستمي نشودشود وبر ا رسد و جزا داده مي مي

مقصود از : نكات       اين است كه شما تازه مسلمان اگر زمان

ايد عفو شده، ولي  ايد آنچه در حال كفرتان گرفته جاهليت معاملة ربوي كرده
آنچه باقي مانده زيادتر از سرماية خودتان نگيريد و همان سرمايه را بگيريد، و 

: جملة. ايد از زيادي را، ديگر نبايد بگيريد فتهاگر هيچ نگر    

   دارد كه پس از اسالم أخذ زيادتر از سرمايه جائز نيست چه  داللت

يك باشد و چه كمتر و چه زيادتر، پس كسي خيال نكند گرفتن سود كم  صد

 : و جملة. جائز است       ...ارد كه به مديون داللت د



 تابشي از قرآن
 

 

402 

گيري نشود، و اگر ندارد او را به حبس و زجر نكشند، و تا وقت تمكن  سخت
 .او را مهلت دهند

                        

                            

                         

                            

                          

                      

                           

                       

                           

                             

                           

   *                        

                             

                           * 

اي مؤمنين اگر معاملة ديني كرديد بوامي تا مدت معيني، آن را : ترجمه
اي بين شما به عدالت بنويسد، و نويسنده خودداري  بنويسيد، و بايد نويسنده

نكند از آن گونه كه خدا به وي آموخته، پس او بنويسد، و آنكه حق بر ذمة 
و از ) طبق گفتار و اقرار او بنويسديعني او بگويد و نويسنده (اوست امال كند 
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) گيرنده وام(پس اگر آنكه حق بر ذمة اوست . خدا بترسد، و چيزي از آن نكاهد
باشد ولي او عادالنه امال كند، و دو تن از ) از نوشتن و إمالء(سفيه ويا ناتوان 

 نمردانتان را گواه بگيريد، پس اگر دو مرد نباشد يك مرد و دو زن، از آ
را قبول داريد، كه در صورت فراموشي  ايشانپسنديد و گواهي  ه مياشخاصي ك

واهان چون براي گواهي دعوت گو . يكي از دو گواه، ديگري به يادش آورد
و از نوشتن آن وام تا موعدش چه كوچك و چه بزرگ، . شدند، خودداري نكنند

خسته نشويد، اين نزد خدا به انصاف و عدالت نزديكتر، و براي گواهي 
مگر در تجارت نقدي كه دائر بين . ستوارتر، و از شك و شبهه دورتراستا

و چون خريد و فروش كنيد گواه . شماست، كه بر شما ننوشتن آن باكي نيست
و اگر چنين كنيد گناهي بواسطة شما  سند و گواه ضرري نرسديگيريد، و به نو

د، وخدا به هر آموز بوجود آمده، و از خدا بترسيد، در حاليكه خدا به شما مي
اي نيافتيد، پس گروي  و اگر در سفري بوديد و نويسنده) 282(چيزي داناست

بستانيد، پس اگر بعضي از شما بعض ديگر را أمين دانست و أمانتي داد، بايد 
أمين أمانت را أدا كند، و بايد از پروردگار خود بترسد، و گواهي را كتمان نكنيد، 

كنيد  و خدا به آنچه مي. كار است او گنهو هر كس  آن را كتمان كند دل 
 )283.(داناست

ن وام، اگرچه تا ممكن داللت دارد بر جواز گرفت ...  : جملة: نكات

ين غصة شب و ذلت روز است، و رسول بايد قرض كند، زيرا داست انسان ن

 :وجملة. "إیاکم و الدین فإنه غم باللیل و ذل بالنهار": فرمود صخدا    

  و جملة. داللت دارد كه بايد در گرفتن وام تعيين مدت شود :    

: و جملة. أمراست به نوشتن دين، تا به فراموشي مال كسي ضايع نشود  

  ...اي يافت نشود جز يك نفر كاتب عادل بر او داللت دارد كه اگر نويسنده 
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. كند واجابت است بنويسد اجبو      ... داللت دارد كه بايدبه كاتب ضرر

: و جملة. وارد نشود و پول كاغذ و لوازم آنرا مديون و يا طرفينم بپردازند

     و جملة. داللت دارد كه نوشته بايد طبق فرامين إلهي باشد :

    ...و . ار كند تا كاتب بنويسدداللت دارد كه مديون بايد بيان بيان و اقر

جملة        داللت دارد كه مديون بايد براي نوشتن چيزي را از

و . دين نكاهد ومجمل بيان نكند و رموز و دقائق دين را طبق واقع بيان كند

: جملة          يا الل داللت دارد كه اگر مديون سفيه ويا طفل و

: و جملة. است، ولي او بايد براي نويسنده اقرار كند   ... داللت دارد بر جواز

 .گروگرفتن

                            

                        

  *                      

                           

            *                  

                                 

                               

                                 

    * 
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ها و آنچه در زمين است، و ملك خدا و باختيار اوست آنچه در آسمان: ترجمه
رسد،  اگر آنچه در درون شماست آشكار كنيد و يا پنهان، خدا به حساب آن مي

كند و خدا بر همه  آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مي پس هر كه را بخواهد مي
اين پيمبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ايمان ) 284(چيز تواناست

خدا و فرشتگان او و كتب او و رسوالن او ايمان دارند  دارد، ومؤمنين هر يك به
ما فرقي بين هيچيك از رسوالن او نگذاريم و گويند شنيديم و ) گويند و همي(

و بازگشت به سوي توست ) جوئيم مي(اطاعت كرديم، پروردگارا آمرزش تو را 
كند، بسود اوست آنچه  خدا هيچكس را جز به اندازة وسعش تكليف نمي) 285(
ها كسب نموده، پروردگارا  ا از نيكي انجام داده و به زيان اوست آنچه از بدير

اگر نسيان نموديم و يا خطا كرديم ما را مؤاخذه مكن، پروردگارا بار سنگين بر 
ما منه، چنانچه بر پيشينيان ما نهادي، پروردگارا آنچه را طاقت نداريم بر ما 

رز، و به ما رحم كن، توئي موالي ما، تحميل مكن، و از ما درگذر، و ما را بيام
 )286.(پس مارا ياري ده بر قوم كافران

 : مقصود از جملة: نكات           شرك و نفاق و ،

باشد كه اگر اظهار بكند و  ظن باهللا و امثال اينهاست كه از أفعال جوانح مي سوء
نيتي كه راجع به اعمال جوارح  و مؤاخذه دارد، زيرا يا نكند مسئوليت ومحاسبه

و ممكن است بگوئيم مطلق . باشد، و به عمل نيايد مؤاخذه و محاسبه ندارد
است يعني نيت هر گناهي حساب دارد، ولي نيتي كه راجع به اعمال جوارح 

 : و جملة. باشد عقاب ندارد    ... صداللت دارد كه رسول خدا 

. انند سايرين بايد ايمان داشته باشد به آنچه نازل شده و خودش پيروي آن كندم

: و جملة      ... تا آخر داللت دارد كه مسلمان و مؤمن بايد بچه چيز

معتقد باشد، و اصول دين او كه بايدبه آنها ايمان داشته باشد چند چيز است، و 
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الزم  بپذيرد مؤمن است، و زياده بر آن به چيز ديگر آنچه را در آيه ذكر شده اگر
نيست ايمان آورد، و خدا كسي راكه ايمان به خدا و مالئكه و كتب آسماني و 

با بودن چنين آياتي در . رسوالن خدا و روز قيامت داشته باشد، مؤمن دانسته
تعجب است از كسانيكه مؤمن به خدا و رسول و كتب و مالئكه را مؤمن  قرآن

 !است كه ايمان به امام داشته باشدگويند مؤمن و مسلمان كسي  دانند، و مي مين
حال بايد پرسيد كجاي قرآن ايمان به امام را از اصول دين شمرده، آيا اصول 

اين آيه ايمان به آنچه  بنابر !دين اسالم را خدا بايد بيان كند و يا زيد و عمرو؟
ديني كه خدا بيان كرده اين . الزم نيست ذكر شده در آيه الزم و ايمان به غير آن

هر كس مردم را به راه . است، ولي بايد دانست ما منكر وجود امام نيستيم
راهنماي مردم بوده، و وجود امام  نيز هدايت راهنما باشد امام است، و علي

اشكال در ايمان به امام است كه اين ايمان از . شكي نيست  در بيان حالل و حرام
بنابراين چيزهائي كه ايمان به آن در صدر اسالم نبوده از . اصول دين شدهكجا از 

خود را مؤمن به آن ندانسته زمانيكه  اصول دين شمرده نشده، و خود علي
بايد ديد اسالم او چه بوده و چه گونه بوده، آيا غير از اسالم . اسالم آورده

و . و نه فرع آن استوامام تابع دين است نه اصل دين . مذهبي داشته يا خير
: شود، و در اين آيه جملة اليخفي ايمان به قيامت از آيات قرآن استفاده مي

     و جملة. اشاره به قيامت است :         ...  تا

ه داللت دارد كه نسيان و خطا مؤاخذة اخروي ندارد، و نيز داللت دارد ك ،آخر
 .نيز ممكن است مبتال به نسيان و خطا گردد، چه برسد بديگران صرسول خدا



 

 
 

 

 
 باشد سورة آل عمران مدني و داراي دويست آيه مي

 

 

 *         *              

             *       

                       

 * 
) 1(يمالف، الم، م. الذات و الصفات رحمن رحيم بنام خداي كامل: ترجمه

كه نيست كه معبودي جز او كه زنده و پاينده  الذات و الصفاتي كاملخداي 
كنندة آن چيزي است  نازل نمود بر تو اين كتاب را به حق كه تصديق) 2(است

از پيش براي هدايت مردم ) 3(و انجيل را توراتكه جلو آن بوده، و فرو فرستاد 
دند براي ايشان عذاب و نازل نمود فرقان را، براستي آنانكه به آيات خدا كافر ش
 )4.(سختي است، و خدا صاحب عزت و صاحب انتقام است

كلمة  3در آية : نكات   بتشديد و  با همزه آمده، و گفته شده فرق اين

دو اين است كه    نزول دفعي است و أنزل نزول تدريجي است، ولي چون

اين آيه داللت دارد كه . يستبه موارد استعمال آنها رجوع شد، معلوم شد فرقي ن
و انجيل و قرآن هر سه مفيد هدايت، و براي هدايت مردم است، و  تورات

مدون بود، قرآن نيز زمان  و انجيل زمان موسي و عيسي توراتچنانكه 

 آل عمرانسورة 
 و هی مائتا أية مدنية
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و بدست آن حضرت تدوين گرديده، و در زمان حيات او همين  صمحمد
 .كتاب بوده است

                   *     

                        *   

                    

                                 

                                  

                   * 
اوست ) 5(محققا بر خدا مخفي نيست چيزي در زمين و نه در آسمان: ترجمه

كشد، نيست معبود و ملجأي  ها هر گونه بخواهد مي كه صورت شما را در رحم
ي ضبع اوست كه بر تو اين كتاب را نازل نمود،) 6(جز او كه عزيز و حكيم است

از آن آيات محكماتي است كه آنها أصل اين كتاب است، وبعضي ديگر 
كنند  پس أما آنانكه در قلبشان ميل به باطل است پيروي متشابه مي. متشابهات
و : داند جوئي و تأويل جستن و حال آنكه تأويل آن را جز خدا نمي براي فتنه

از آنها از نزد پروردگار  گويند به آن ايمان آورديم، هر يك ثابتان در دانش مي
 )7.(ماست، و پند نگيرند جز صاحبان خرد

تقديم كلمة : نكات    بر  داللت بر حصر دارد، يعني مخفي نبودن

نيز چنين  "وعنده مفَاتح الْغيبِ": أشياء مخصوص به اوست، و از آيات ديگر مانند
يات فرموده تأويل متشابهات را و مخفي نماند خدا در اين آ. شود استفاده مي
داند،  داند جز خدا، و نفرموده معني و ترجمة متشابهات را كسي نمي كسي نمي

باشد، و مربوط به  بلكه آيات متشابه تماما واضح المعني و قابل فهم همه كس مي
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: و جملة. تأويل نيست   ... واو آن استيناف است، و اگر واو عاطفه

شود خدا و راسخون  آيد، زيرا معني چنين مي ر وشرك الزم ميبگيريم كف
ر يك از آنها از نزد پروردگار ماست، بنابراين هگويند ايمان آورديم به آن  مي

ايمان آورده به آنچه از پروردگارش نازل شده در  ـ نعوذ باهللاـ خدا هم 
 20و  19 توضيح بيشتري اگر الزم باشد به فصل. صورتيكه خدا پروردگار ندارد

 .مقدمه رجوع شود

                              

   *                       

  * 
هاي ما را به باطل مايل مكن بعد از آنكه ما را هدايت پروردگارا دل: ترجمه

 پروردگارا تو) 8(نمودي، و ما را از نزد خود رحمتي عطا نما، زيرا توئي بخشنده
كني، محققا خداي تعالي  مردم را براي روزيكه در آن شكي نيست جمع مي

 ) 9. (گاه خويش را كند وعده خالف نمي
ر شده بهترين دعاهاست كه خدا به توسط دعاهاي قرآن كه در قرآن ذك: نكات

نزول آيات خود، به بندگان آموخته، ولي اكثر دعاهائي كه در كتب دعاها ذكر 
پس بهترين اين است كه انسان . باشد شده مملو از خرافات و آلوده به شرك مي

در موقع دعا، دعاهاي قرآن را بخواند، از آن جمله دو آية فوق و همچنين در آية 
ايم  رة بقره است، و ما در كتابي دعاهائي از قرآن را جمع و ترجمه كردهآخر سو

 .هر كه خواهد مراجعه كند

                            

         *                 
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                *      

                * 
نيازشان كند و نه  از خدا بي اند نه اموالشان براستي آنانكه كفر ورزيده: ترجمه

شيوة آنان ) 10(اوالدشان به هيچ چيز، و ايشان خود هيمة آتش و برافروزندة آنند
مانند شيوة پيروان فرعون و كسانيكه قبل از ايشان بودند كه به آيات ما تكذيب 

) 11(نمودند، پس خدا به سبب گناهانشان گرفتشان وعقاب خدا سخت است
گرديد  ند به زودي مغلوب خواهيد شد وبه دوزخ محشور ميبگو به آنان كه كافر

 )12.(آرامگاهي است و دوزخ بد
اين آيات دربارة يهود مدينه نازل شده كه به اموال و اوالد و نفرات : نكات

به ضديت و  صحضرت محمد با. خود مغرور بودند مانند پيروان فرعون
كه به زودي مغلوب كند  كارشكني پرداختند، خدا در اينجا تهديدشان مي

مسلمين و بسوي دوزخ رهسپار خواهيد گشت چنانكه مشركين قريش در بدر 
 .مغلوب شدند

                          

                         

         * 
براي شما كفار ) در جنگ بدر(حقا در دو گروهي كه روبرو شدند  :ترجمه

ديگر كافراني  كردند، وگروه آيت و عبرتي باشد، گروهي در راه خدا قتال مي
ديدند، و خدا هر كس را  دوبرابر مي بودند كه آنان در ديدن به چشم ايشان را

كند، به راستي در اين قضيه براي صاحبان بينش  بخواهد با ياري خود تأييد مي
 )13.(هر آينه عبرتي است
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مقصود از آن دو گروه، گروه مسلمين و مشركين در بدر است كه  :نكات
بودند، روبرو شدند، با اينكه مؤمنين فاقد اسلحه وزاد و توشه و مركب و نفرات 

يعني در اقليت بودند و بعكس مشركين داراي اسلحه و زاد و برگ و مركب 
بودند، و با اينكه سه برابر مسلمين بودند، خدا مسلمين را ياري كرد، و بر 
مشركين غالب شدند، شما يهود كه به ثروت و نفرات خود مغروريد بايد عبرت 

د به مؤمنين يعني مؤمنين در جملة يرونهم ضمير فاعل ممكن است برگرد. گيريد
ديدند، وممكن است ضمير فاعل به كفار برگردد، يعني كفار،  كفار را دو برابر مي

 .ديدند مؤمنين را دو برابر مي

                    

                     

             *        

                      

                      * 

                       *  

               * 
هاي روي هم نهادة  محبت شهوات نفساني از زنان و فرزندان و مال: ترجمه

دار و چهارپايان وكشتزار، براي مردم زينت داده  هاي نشان از زر و سيم و اسب
بگو آيا شما را ) 14(شده، اين متاع زندگي دنياست ونزد خدا بازگشت نيكوست

هائي  ها و باغ بهتر از اين آگاه كنم، براي پرهيزكاران نزد پروردگارشان بوستان به
ن ماندگارند و براي ايشان همسران آاست كه از زير آنها نهرها جاري است و در 

آن بندگاني كه ) 15(پاكيزه وخوشنودي خداوند است، وخدا به بندگان بيناست
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ايم، پس ما را بيامرز و از عذاب آتش  گويند پروردگارا حقيقتا ما ايمان آورده مي
كنندگان و  آن صبركنندگان و راستگويان و فرمانبرداران وانفاق) 16(نگهدارمان

 )17.(خواهان به سحرها آمرزش
شخص عاقل بايد به اين آيات تدبر كند، و گول متاع دنيا را نخورد، و : نكات

تحصيل صفات همت او فقط صرف زن وملك ومال و ثروت نشود، و قدري به 
 .حسنه و كماالتي كه در اين آيات ذكر شده بپردازد

                              

       *                  

                              

           * 
خدا گواهي داده كه معبود و ملجأي جز او نيست و فرشتگان و : ترجمه

براي قيام به عدالت، و نيست معبود و ملجأي جز ) دادندنيز گواهي (دانشمندان 
براستي دين نزد خدا اسالم است، و آنانكه به ) 18(او كه عزيز و حكيم است

ايشان كتاب داده شده، اختالف نكردند مگر پس از دانستن، و اختالفشان براي 
و هر كس به آيات خدا كافر گردد، پس محققا خدا . ستم بين خودشان بود

 )19.(رسد الحساب است و به حساب او مي عسري
در اين آيات گواهي دانشمندان بر توحيد رديف گواهي خدا و : نكات

فرشتگان آمده براي عظمت دانش، پس هر چه دانش بيشتر باشد خدا بهتر 
تواند  شناس از دقائقي كه در آن خلقت گياهان است مي عالم گياه. شناخته گردد

برد و  شناس پي به عظمت خالق و مدبر آنها مي لم ستارهخالق آنها را بشناسد، عا
و اگر بعضي از . بشناسد هكذا، البته به شرطي كه به راهنمائي كتب إلهي خدا را

اعتناء ندارند، براي اين است كه  دانشمندان ما و يا غير ما بوجود خدا وتوحيد
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ت و يا عالمند به خرافات نه به حقائق، و يا توحيدشان خرافي تقليدي اس

  و . نما دانشمند نمايند يعني عالم        داللت دارد كه

شخص متدين بايد خود را مسلمان بنامد ونام مذهبي را از خود بردارد، وگول 
بحمداهللا رؤساي مذاهب اسالمي همه خودشان را رد و سازان را نخو مذهب

اند، و هر كس نام مذهبي برخود گذارد  اشتهاند و نام مذهبي ند مسلمان دانسته

طبق جملة     ...  در حقيقت كافر شده ومتوجه نيست، و اسالم به معني

 .تسليم در موارد أمر و نهي إلهي است

                               

                             

           * 
پس اگر با تو محاجه كردند بگو من خود را براي خدا تسليم نموده و : ترجمه

، و بگو به اهل كتاب و )ونيز تسليم شدها(پيرو من است  كساسالم آوردم و هر 
به تحقيق هدايت  نداسالم آور ايد؟ پس اگر سوادان كه آيا شما اسالم آورده بي

اند، و اگر اعراض نمودند پس همانا بر تو فقط ابالغ است و خدا به بندگان  يافته
 )21.(بيناست

و  كردن با مردم كارخوبي نيست، آية فوق داللت دارد كه محاجه: نكات
ام مردم تابع دليل نيستند، و به عقائد قومي خود تعصب  نويسنده امتحان كرده

 ومقصود از. دارند، و با دليل و برهان كاري ندارند    ممكن است

و ظاهر آن . سوادانِ أهل كتاب، و مقصود از أهل كتاب دانشمندان ايشان باشد بي

 است كه  ي را نيز، كه جاهل به كتاب آسماني بوده از شود كسان شامل مي

 .خبر باشند و اگرچه داراي سواد نيز باشند آن بي
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  *                     

   *                      

                          *   

                             

     *                 

           * 
كشند و  براستي آنانكه به آيات خدا كافرند و پيمبران را به ناحق مي: ترجمه

رسانند، پس مژده بده ايشان را به عذاب  آمرين به عدالت از مردم را به قتل مي
ايشانند آنانكه اعمالشان در دنيا و آخرت هدر شده و ياوراني ) 21(دردناك
اند نديدي كه به كتاب  اي از كتاب داده شده ه بهرهآيا كساني را ك) 22(ندارند

گردانند  از آنان رو مي شوند تا حكم كند بين ايشان، ولي گروهي خدا دعوت مي
گويند هرگز آتش دوزخ بما  اعراضشان براي اين است كه) 23(و اعراض دارند 

پس ) 24(اند گولشان زده است نرسد جز چند روزي و آنچه به دين خود بسته
نه است حالشان وقتي كه خدا جمعشان كند براي روزي كه در آن شكي چگو

 )25.(نيست و جزاي كسب هر كس به تمام داده شود، وبه آنان ستم نشود
اعتنائي به كتاب آسماني  فساد وستم هر أمتي ناشي از روگردانيدن و بي: نكات

آزار  گويان را خودشان است كه مانند بعضي از يهود ومسلمانان زمان ما حق

: و جملة. كشند رسانند و مي مي       اشاره به اين است كه چون از

كتاب إلهي اعراض كردند، و به كتب و سخنان بشري چنگ زدند، اعمالشان 
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بدعت وهدر خواهد بود و اعمالي كه بدعت باشد موجب سعادت نخواهد شد، 

: دا فرمودهبلكه موجب ذلت دنيا و عذاب آخرت است چنانكه خ  

     و جملة         اشاره به اين است كه چون

كميت كتاب حپذيرند، و از  دانشمندان ايشان را به كتاب خدا دعوت كني نمي

: دارند خدا اعراض                .ما  نويسنده گويد زمان

دانند، ولي داللت كتاب  دانشمندان اسالمي اكثرا هر كتابي را قطعي الدالله مي
دانند، و به همين جهت به رجوع به قرآن و حكميت آن  خدا را قطعي نمي

حاضر نيستند، و تمام سعي ايشان اين است كه حديثي پيدا كنند و در دين خدا 
اند كه مملو  ساخته و پرداخته آن را مدرك قرار دهند، و لذا كتابهائي براي خود

يات قرآن آاز خرافات و منافي و معارض با آيات قرآن است، و اكثرا از 

 گفتند  يهود كه مي اطالعند ومانند بي     ... معتقدند كه مسلمين صدر ،

: و جمله. ايشانند وبه همين مغرورنداسالم شفيع و دستگير        . ..

نمايان جاهل به سبب  اشاره به همين غروري است كه مقدسين متدين نما وعالم
اند كه دين يعني همين و هر  احاديث مجعوله و معجزات ساخته شده خيال كرده

شود، و به اخبار نويدبخش  قدر هر كس خالفي مرتكب شد از آن گذشت مي
اند، و به افتراهائي كه  بخش، از حقائق اسالم دور شده تراش گناه آميز شفيع غرور

 .رسول را متروك نموده و مغرورند و سنت به اسالم بسته شده كتاب خدا
زمان ما بسياري از مسلمين چيزهائي كه از اسالم نبوده، و در صدر اسالم 
كسي خبر نداشته، از اصول و فروع وشعائر دين نموده و آن قدر كه از آنها 

خواني بنام  مثال روضه. ترويج نمي شوداز كتاب خدا  شود هزار يك ترويج مي
خبر از قرآن معمول شده، در صورتي  امام با هزاران قسم آن با هزاران گويندة بي

و زمان خلفاء اين كارها نبوده، حضرت اميرالمؤمنين  صكه زمان رسول خدا
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دانسته و زمان خالفتش اجراء كرده، يك  كه مو به مو برنامة اسالم را مي علي
خواني در تمام  عزا و تعطيل ننموده و به روضه صوفات رسول خدا روز براي

خمس جشن نگرفته و صسخنراني خود نپرداخته و براي تولد رسول خدا
لمين يك درهم بعنوان سهم امام وخمس به رسول سكسي از م وسهم امام نگرفته

وبند ك هزاران نفر در زمان ما زنجير بر خود مي. خدا و علي عليهما السالم نداده
دانند، پيشوايان و  از كتاب آسماني خود نمي هدر حاليكه هيچكدام دو آي

و . كنند گويندگان نيز براي حفظ دكانشان آنان را تشويق و ترغيب به باطل مي
اگر كسي بخواهد ايشان را بيدار كند داد و فرياد و طعن و تكفيرشان بلند 

شود  مي               . و جملة       

   باشد و كامالً به  ، اشاره به اين است كه هر كس گرو اعمالش مي

حسنات و سيئاتش رسيدگي و بررسي خواهد شد، و غرورهاي ديني به درد 
 .خورد نمي

                           

                     *    

                           

              * 
دهي و از  بگو اي خداي مالك ملك، ملك را به هر كس بخواهي مي: ترجمه

دهي، وهر كس را  هر كس بخواهي بازگيري، و هر كه را بخواهي عزت مي
) 26(يكني، خير بدست توست براستي كه تو بر هر چيز توانائ خواهي خوار مي

آوري زنده را از  درآوري شب را در روز و درآوري روز را در شب، و بيرون مي
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آوري مرده را از زنده، و به هر كس بخواهي بدون حساب  مرده، و بيرون مي
 )27.(دهي روزي مي

دهد،  خواهد مي در اين آيات فرموده ملك و يا عزت را به هر كس مي: نكات
دهد، در آيات ديگر معين كرده كه تحت  أمام عين نكرده به چه كساني مي

دهد، و آن قوانين كسب و كار و سعي وكوشش است، چنانكه در آية  قوانيني مي
 : سورة اسراء فرموده 18

                    )۱۸: اسراء( 

 : فرموده 39و در سورة نجم آية 

              )۳۹: جنم( 

 : فرموده 11و در سورة رعد آية 

                     )۱۱: رعد( 

و مقصود از         ...  اين است كه از خاك مرده و يا

و از درخت زنده، . آورد شمار بيرون مي زنده، و نباتات بياز حصة بيجان، انسان 
 .شود حصة بيجان، و يا از انسان با ايمان، كافر مرده دل خارج مي

                        

                         

      * 
مؤمنين نبايد كافران را دوست بگيرند بجاي مؤمنان، و هر كس چنين : ترجمه

و ) تقيه كند(كند چيزي از محبت خدا در او نيست مگر اينكه از ايشان بپرهيزد
 )28.(ساند، وبه سوي خدا است بازگشتتر خدا شما را از خودش مي
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من او شدوستي با كافران در قرآن مكرر نهي شده، زيرا دوست خدا د :نكات
دارد مگر در ظاهر، آن هم براي تقيه، چنانكه در اين آيه آمده،  را دوست نمي

وتقيه براي حفظ دين و جان است، ولي در مورديكه دوستي با كافر بعنوان تقيه 
به هر حال تقيه گاهي حرام و . مسلماني گردد جائز نيست موجب ريختن خون

: و جملة. گاهي واجب و گاهي جائز است        داللت بر

 .ايم تهديد عظيمي دارد، و ما در احكام القرآن تقيه را مفصال نوشته

                              

              * 
هاي شماست، پنهان داريد و يا ظاهر سازيد خدا  بگو آنچه در سينه :ترجمه
داند، و خدا به  ها و آنچه در زمين است خدا مي داند، و آنچه در آسمان آن را مي

 )29.(هر چيزي تواناست
پس از آنكه خدا از دوستي كفار نهي نمود، چون دوستي أمر قلبي : نكات

داند، چه ايمان و چه  است، در اين آيه فرموده تمام أمور قلبي شما را خدا مي
 .كفر و شرك و چه ساير صفات

                             

                             * 

                     

  *                      

 * 
يابد، و هر كه كار  روزي كه هر كس هر چه كرده از خير حاضر مي: ترجمه

بدي كرده دوست دارد كه بين او و آن بدي فاصلة دور و زيادي باشد، وخدا 
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بگو ) 30(ان مهربان استدارد، و خدا به بندگ شما را از عقاب خود بر حذر مي
داريد مرا پيروي كنيد تا اينكه خدا شما را دوست بدارد و  اگر خدا را دوست مي

بگو خدا و رسول را ) 31(گناهان شما را بيامرزد و خدا آمرزنده و رحيم است
 )32.(دارد اطاعت كنيد، پس اگر اعراض كردند محققا خدا كافران را دوست نمي

 : جملة: نكات  ...  داللت بر تجسم اعمال دارد، و ممكن است

يابد و مجازا اطالق سبب  بگوئيم جزاي عمل كه مسبب از عمل است حاضر مي
ولي ظاهر همان . يابد شده بر مسبب، و يا بگوئيم پرونده و ضبط آن را حاضر مي

  : و جملة. معناي اول و خداي تعالي بر تجسم آن تواناست   

داللت دارد كه ادعاي محبت خدا بدون اطاعت رسول واقعيت ندارد، و  ...

: و جملة. اطاعت رسول نشانة صدق ادعا است      داللت دارد كه اعراض

: ن فرمودهآوجب كفر است و لذا متفرع بر ماز فرمان خدا و رسول      

   . 

                 *      

           * 
به راستيكه خدا برگزيد آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران : ترجمه

 )34.(از بعض ديگر و خدا شنوا و داناست اين دو نژاد بعضي) 33(را بر جهانيان
مقصود از جهانيان اصناف بشر است، و مقصود از آل ابراهيم حضرت : نكات

و مقصود از . است صاسماعيل و اسحاق و يعقوب و ساير أنبياء تا محمد
عمران از نسل  ناست و اي عمران، عمران بن ماشان پدر حضرت مريم آل

 اشد، و ممكن است عمران پدر حضرت موسيب سليمان بن داود بن ايشا مي
و . باشد باشد كه فرزند يصهربن فاهث بن الوي بن يعقوب بن اسحاق
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: ممكن است بگوئيم مقصود از جملة          فی األخالق و : ، يعني

 .االنقیاد من اهللا

                             

       *                      

                         

         *                 

                                

                               

  * 

 قصة حضرت مريم و مادرش حنه زوجة عمران
ام كه آنچه  ستي من نذر كردهاو چون زن عمران گفت پروردگارا بر: ترجمه

و شنواي تو آزاد نمايم، پس از من بپذير، زيرا فقط ت برايدر شكم من است 
پس چون بار خود بگذاشت، گفت پروردگارا من حمل خود را دختر ) 35(دانائي
و خدا داناتر است به آنچه نهاد، و پسر مانند دختر نيست، و من او را  ،نهادم

مريم ناميدم، و او را با فرزندانش از شر شيطان رانده شده در پناه تو قرار 
ذيرش نيكو، و او را نموي و پس پروردگارش او را پذيرفت پ) 36(دهم مي

سرپرست وي كرد، هرگاه زكريا وارد در محراب  پرورشي نيكو داد و زكريا را
اي مريم اين از كجا براي تو : گفت يافت، مي شد نزد او روزي مي عبادت او مي
بخواهد بدون  از جانب خدا، به راستي كه خدا به هر كس: گفت آمده؟ او مي

 )37.(دهد حساب روزي مي
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حنه زن عمران در حال پيري ونازادي نذر كرد كه اگر خدا به او : اتنك

: و از جملة. المقدس فرزندي عطاء كند، او را آزاد گذارد براي خدمت بيت  

      شود كه در نظر خانوادة أنبياء استفاده مي خدا بوده،  نذر براي

غيرخدا جائز نيست، زيرا طرف نذر و  شود كه نذر براي و از آخر آيه استفاده مي
 .پيمان بايد شنوا وحاضر ودانا باشد، و غير خدا چنين نيست، هو السميع العليم

                            

   *                       

                  *   

                           

     40                       

                      * 
پروردگارا از جانب : اند، گفتدر آنجا زكريا پروردگار خود را خو :ترجمه

پس ) 38(گمان تو شنوندة دعائي اي به من عطا كن، بي خود فرزند پاكيزه
فرشتگان او را نداء كردند در حاليكه در محراب به نماز ايستاده بود كه خدا به 

دهد بنام يحيي كه تصديق كنندة كلمة خدا باشد، و آقائي  تو مژدة فرزندي مي
زكريا گفت ) 39(ت و پيمبري از شايستگان استاز شهوا دارباشد خود

نكه پيري مرا رسيده و همسرم پروردگارا چگونه مرا فرزندي خواهد بود وحال آ
زكريا ) 40(دهد اين چنين است خدا آنچه بخواهد انجام مي: است، فرمود نازا

نشانة تو اين است كه سه روز با : اي قرار بده، فرمود گفت پروردگارا برايم نشانه
 مردم جز به رمز سخن نگوئي، و پروردگارت را بسيار ياد كن و شب و روز او

 )41.(را به پاكي بستاي و تسبيح بگو
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: جملة :نكات     ...هاي  داللت دارد كه چون زكريا ديد ميوه

العاده براي مريم آمده،  زمستاني در تابستان و تابستاني در زمستان به طور خارق
العاده از زن  طف خدا طمع كرد، و از خدا خواست به طور خارقاو نيز در ل

. نازاي او فرزندي به او عطا شود           داللت دارد كه جمعي از ملك

توان گفت جبرئيل او را ندا كرده، زيرا جبرئيل رئيس  او را ندا كردند، ولي مي
 تعالي يحيي را به خصالي و حق. مالئكه بوده و همراهش مالئكة ديگر بودند

يكي آنكه مصدق: تمجيد كرده      است، و كلمات اهللا مخلوقات

باشد كلمة اهللا است، و يحيي او را  خداست، و چون عيسي نيز مخلوق خدا مي
درموقعي كه زكريا . گويند تصديق كرده وبه أمر و نهي تشريعي كلمات اهللا مي

سال عمر  98يا صد و بيست سال عمر داشت، و عيال او فرزند خواست صد و 

: و مقصود از جملة. كرده بود        ...  اين استكه هر وقت

زبانت از سخن با مردم بند آمد و راجع به أمور دنيا نتوانستي جز برمز سخن 
اي بود،  جزهنطفة حضرت يحيي منعقد شده، و اين معكه ست اگوئي، نشانة اين 

آمد ولي از تكلم به أمور دنيا بند  زيرا زبان او در موقع تسبيح و ذكر بند نمي
 .فهماند آمد، و به اشاره مطلب را به طرف مي مي

                     

    *              * 

                           

                * 
و چون فرشتگان گفتند اي مريم براستي خدا برگزيدت و پاك  :هترجم

اي مريم براي پروردگارت ) 42(گردانيدت وتو را بر زنان جهانيان برتري داد
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اين خبري از اخبار غيب ) 43(باش خاضع باش وسجده كن و با فروتنان فروتن
ند كه انداخت است كه به تو وحي كرديم و تو نبودي وقتي كه قلمهايشان را مي

 )44.(كردند تو نبودي كدامشان مريم را كفالت كنند وهنگامي كه نزاع مي

مكرّر شده وبراي تأكيد نيست، بلكه مقصود از اول   : جملة :نكات

المقدس انتخاب كرد، و براي تربيت  خدا تو را براي خدمت بيت ؛آن است كه
تو را بر زنان  ؛آن است كه تو بزرگان و علماي دين راواداشت، و مقصود از دوم

زمانت برتري داد و فرزندي مانند عيسي كه نشانة قدرت حق بود به تو كرامت 

 و ظاهر جملة . كرد      اين است كه حضرت مريم بر زنان

نقل  صنه فقط بر زنان زمان خودش، از رسول خدا تمام جهان برتري دارد
آسيه، و حضرت مريم و : ا بر زنان ديگري برتري دادهشده كه خدا چهار زن ر

ولي بايد دانست زناني كه در قرآن معرفي . حضرت خديجه وحضرت فاطمه
نامه داشته وممدوح خدا هستند بعيد است با زناني كه در كتاب آسماني معرفي 

تر باشند بلكه زنان مذكوره واشاره شده در  اند مساوي و يا در درجة پايين نشده
و زن فرعون و مادر موسي و سارا زن  مريم اب خدا مانند حضرتكت

البته ممكن است براي اهميت و . مقامشان باالتر و ارجمندتر است ابراهيم
نيز به آية مباهله، و براي شرافت حضرت  شرافت حضرت فاطمه

 .استناد نمود صبه آيات راجع به ازواج نبي خديجه

و مقصود از   ه خدا تو را از تهمت يهود حفظ كرد، اين است ك

  و جملة . وشهادت به پاكي داد به توسط همين آيات      ...

خبر بوده، و به اين أمور غيبي  داللت دارد كه رسول خدا از أخبار مذكوره بي
وده اطالعي نداشته، وخدايتعالي منت گذاشته، و به توسط وحي او را إخبار نم

 : ومقصود از جملة. است       ...المقدس  اين است كه بزرگان بيت
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و متوليان آن نزاع داشتند در اينكه كدامشان كفالت و تربيت حضرت مريم را بر 
خواستند عالقة  عهده گيرند، زيرا بواسطة ارادتي كه به پدرش عمران داشتند، مي

كشي  ديده بودند، لذا قرعه فه كراماتي از خود اواضا خود را اظهار كنند، به
نوشتند بر هر قلمي  و قلمهاي قرعه را كه نام اشخاص را بر قلمها مي. كردند

آمد نام هر كس بر  افكندند، پس قلمي كه روي آب مي نامي و آنها را در آب مي
پس قلمي كه بنام حضرت زكريا بود، روي آب . آيد تكفل كند آن بود، او مي

 .د، و معلوم شد كه او بايد تكفل كندآم

                            

              *       

          *               

                          

   * 
دهد  تو را بشارت مي اي مريم براستي خدا: هنگاميكه فرشتگان گفتند: ترجمه

اي از خود كه نام او مسيح عسي پسر مريم است، در حاليكه در دنيا و  به كلمه
و در گهواره و حال نيرومندي با مردم ) 45(آخرت آبرومند و از مقربين است
مريم گفت پروردگارا چگونه براي من ) 46(سخن گويد، و از شايستگان است

خدا اين چنين : ي مس نكرده؟ گفتشود و حال آنكه مرا بشر فرزندي مي
گويد باش، پس موجود  آفريند آنچه بخواهد، چون أمري را بخواهد به آن مي مي
 )47.(شود مي

مقصود از : نكات    كلمة تكويني است، يعني مخلوقي بنام مسيح، ظاهر ،

قرآن اين است كه مسيح و عيسي دو نام است براي فرزند مريم، ومقصود از 
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: جملة           اين است كه در گهواره به قدرت خدا ،

 روباز دركهولت به أم ،شود مانند اطفال ديگر گويد، سپس ساكت مي سخن مي
 .پردازد گويد و به ارشاد مي خدا با مردم سخن مي

                *            

                       

                

                             

       * 
و او را ) 48(آموزد و انجيل مي توراتو به او كتاب و حكمت و : ترجمه

از ) اي معجزه(اي  من نشانهحقا ) تا بگويد(فرستد  اسرائيل مي رسولي به سوي بني
شما از گل مانند هيكل مرغ، پس از  كنم براي ام من خلق مي رتان آوردهپروردگا
شود، و كور مادرزاد و پيسي را  اي مي دمم در آن، پس به ارادة خدا پرنده آن مي

دهم شما را به آنچه  كنم به ارادة خدا، و خبر مي دهم، و مرده را زنده مي شفا مي
كنيد، به راستي كه دراين براي شما  هاتان ذخيره مي ، و آنچه را در خانهخوريد مي

 )49.(اي است اگر ايمان داشته باشيد نشانه

 :نكات       داللت دارد كه حضرت عيسي پيغمبري بوده براي

: وجملة. كند اسرائيل نه براي تمام جهان، اگرچه اثبات شي نفي ماعدا نمي بني

     دارد كه آنچه در اين آيه ذكر شده از معجزات همه از  داللت

: و جملة. خدا و همه فعل خدا بوده         داللت دارد كه

فقط شكل مرغي را ساخته آن هم از گل نه از عدم، زيرا گل آن را  عيسي
او در گل دميده، ولي خدا آنرا پرنده نموده،  خدا خلق نموده، پس از آن حضرت
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: چنانكه فرموده      شود، و خدا آن  ، يعني به ارادة خدا پرنده مي

كند، و چون اينها كار خدا  و استخوان و پر و منقار مي گل را تبديل به گوشت

: فرموده. بوده       مختصر . شدنش به ارادة خداست مرغ، يعني

خاطر دعاي  درست نموده، و خدا براي اينكه صورت مرغ را حضرت عيسي
بنابراين، معجزه كار خداست، . وتصديق به نبوت او آن را پرندة حقيقي نموده او

و تبديل مادة گل به گوشت و پوست و تغيير جوهر كار خداست، چنانكه در 
دعا كرد و خدا براي شهادت به نبوت او  احاديث و تفاسير آمده عيسي
دادن كور و پيس كار خدا  و همچنين است شفا. دعاي او را به اجابت رسانده

و أما خبردادن . باشد او و إذن اهللا در آيه اراده اهللا مي بوده براي شهادت به نبوت
رنه كنند آن نيز به وحي إلهي بوده، وگ خورند و يا ذخيره مي به آنچه در خانه مي

: ذيل تمام اينها فرموده داند جز به اخبار إلهي، چنانكه در هيچ پيغمبري غيب نمي

             . 

                        

                *     

            *          

                      

     *                         

  *            * 

اينكه تصديق كنم آنچه را جلو من است از  براي و فرستاده شدم :ترجمه
، وبراي آنكه حالل گردانم برايتان بعضي از آنچه حرام شده بر شما، و راتتو

ترسيد از خدا ومرا فرمان بي شما معجزه و آيتي از پروردگارتان پس راام ب آورده
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براستي كه خدا پروردگار من و پروردگار شماست، او را پرستيد، اين ) 50(بريد
اهده كرد، گفت ياوران من پس چون عيسي كفر ايشان را مش) 1(است راه راست

ايم  آورده نبسوي خدا كيانند؟ حواريون گفتند ما ياوران خدائيم، به خدا ايما
پروردگارا ما ايمان آورديم به ) 52(وگواه باش به اينكه ما مسلم و فرمانبرداريم

) 3(اي و پيروي كرديم اين رسول را، پس ما را با گواهان بنويس آنچه نازل كرده
 )54.(كردند وخدا مكر نمود، وخدا بهترين مكركنندگان استو ايشان مكر 

 كلمة: نكات    له بود براي فعل مجهول كه بعثت  مفعول 49در آية

، محذوف باشد     عطف بر   كند بر اين  باشد، وكالم داللت مي مي

  : و مقصود از جملة. حذف        آن محرماتي ،

افزوده بودند، وديانت  است كه علماء و مراجع يهود به دين حضرت موسي
را بر مردم سنگين كرده بودند مانند علماي اسالم كه صدها حرام بر محرمات 

خدا در قرآن . اند دين خود افزوده، ودين مشكل بغرنجي براي مردم بوجود آورده
ل أهل هدايت بايد بخواند، و هر كتاب گويد هر قول و سخني را مرد عاق مي

تر است، آن را  ايمان ويا كفري را مالحظه كند هر كدام بهتر و به هدايت نزديك
انتخاب كند، ولي آقايان مراجع اسالمي هر كتابي را يعني خواندن آن را طبق 

كنند و يا حالل، خصوصا كتابي كه مردم را بيدار كند فتواي  ميل خود حرام مي
اگر . شمرند دهند، و آن را از كتب ضالل مي را كه حرام است مي حرمت آن

وممكن است . اند صدر اسالم محرمات صد عدد بوده، اينان هزاران عدد كرده

: مقصود از جملة  ...  آن محرماتي باشد كه خدا بر يهود حرام كرد

 : بواسطة جناياتي كه مرتكب شدند، چنانكه فروده

                   )۱۶۰: نساء( 
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آمد، و آن  و آن محرمات براي يهود باقي ماند تااينكه حضرت عيسي
: و جملة. ندارد توراتاحكام سنگين را برداشت، و اين منافات با تصديق او به 

      ... ت دارد كه حضرت عيسيدالل  توحيد خالص براي

مردم آورد، و ايشان آن را تبديل به تثليث كردند، و دعوت به خواندن، و 

 : نمودند، و مقصود از جملة پرستش كردن عيسي    

ياور من : ، كفر يهودياني است كه درصدد قتل او شدند، پس حضرت او گفت
ما ياوران توئيم، و : سفيد گفتند اي از مردم پاكدل جامه كيست؟ عده در راه خدا

گير و گازر بودند، و مقصود از  لذا ايشان راه حواريين گفتند، و ايشان ماهي

: جملة  ...  اين است كه يهود سعي كردند در قتل ومحو او و خدا  ،خرآتا

ديدند، پس به  عيسياو را نجات داد، و بدين طريق كه شخصي را به شكل 
 است، او را گرفته و دار آويختند، وحضرت عيسي خيال اينكه او عيسي

وأَيدنَاه  : به راهنمائي جبرئيل از ميا اصحاب خود رفت، و لذا خدا فرموده

 بِرُوحِ الْقُدسِ

                         

                           

            *        

                 * 
ميرانم و تو  دهم مي و چون خدا گفت اي عيسي من تو را وفات مي: ترجمه

دهم و از نسبتهاي  برم و تو را از دست كفار نجات مي را به سوي خودم باال مي
بر منكرين تو تا روز  دهم كنم، و آنان را كه پيرو تواند، برتري مي ناروا پاك مي

قيامت، سپس بسوي من است بازگشت شما تا حكم كنم بين شما در آنچه 
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پس أما آنانكه كافر شوند در دنيا و آخرت به ) 55(ايد كرده همواره اختالف مي
 )56.(كنم و ياوراني برايشان نباشد عذاب سختي عذابشان مي

: جملة: نكات          لت دارد كه حضرت عيسيدال  قبض

پس اخباري كه داللت . روح شده و وفات نموده و روح او به مقام أعلي رسيده
بر حيات و عدم فوت او دارد كال مخدوش الداللة ومخدوش السند و مجعول 

: ومقصود از جملة. است      ...هاي  اين است كه تو را از نسبت

آزار ايشان نجات داده و شهادت به پاكي مولد تو مي نارواي يهود واز اذيت و 

: و جملة. دهم، ممكن است بگوئيم اين قضيه شده به نزول آيات قرآن   

           ...  داللت دارد كه پيروان عيسي تفوق و برتري

همه  قرآن است، و برايو اين خبر از معجزات . دارند بر يهود تا قيامت
محسوس است كه دولتهاي نصاري ومسلمين تفوق دارند بر يهوديان، اين بيان 

اند، ولي به نظر ما صحيح نيست، بلكه منظور اين است كه  را مفسرين آورده
مخالفين  پيروان تو كه حقيقتا پيرو تواند برتري و تفوق رتبه دارند بر منكرين و

مربوط به تفوق دولتي نيست، زيرا نصاراي فعلي  و تو هر كس باشد تا قيامت،

پيروي عيسي نيستند و مصداق    باشند، همچنين مسلمين نه پيرو   نمي

، بلكه پيرو هوي و هوس و صو نه پيرو محمد عيسي اسالمند و نه پيرو
 .باشند ها مي خرافات و بدعت

                      

   *             *    

                    * 

           *0            
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               * 
و أما كساني كه ايمان آورند و عمل شايسته كنند مزدهاي ايشان را به : ترجمه
اين را كه بر تو تالوت ) 57(دارد دهم و خدا ستمگران را دوست نمي تمام مي

براستي مثل عيسي نزد خدا چون ) 58(كنيم از آيات و تذكرات حكيمانه است مي
خاك آفريد، سپس به او گفت باش، او وجود مثل آدم است كه او را از 

پس ) 60(آوران مباش اين قول حق از پروردگار توست، پس از شك) 59(يافت
پس از اين دانشي كه براي تو آمده، بگو ) دربارة عيسي(دنهر كه با تو محاجه ك

بيائيد پسران ما و پسران شما، و زنان ما و زنان شما، و خود ما و خود شما را 
كنيم، و قرار دهيم لعنت خدا را بر ) نفرين بر يكديگر(م تا مباهلهدعوت كني

 )61.(دروغگويان
اين آيات راجع به نصاراي نجران نازل شده، نجران محلي است بين : نكات

و قصة ايشان چنان است كه چون دعوت اسالم منتشر شد، . حجاز و شام و يمن
و در  صر أمر محمدشصت نفر از بزرگان نجران حركت كردند براي تحقيق د

ميان ايشان چهار نفر يكي اميرشان عبدالمسيح و ديگر از صاحبان تدبيرشان بنام 
سيد وديگر از علماي ايشان بنام ابوحارثه و برادرش كرز بود، و سالطين روم به 

اموالي به او  ،گذاشتند براي علميت و خدمات ديني او اين عالم احترام مي
حركت كردند، قاطر ابوحارثه لغزش كرد و نزديك دادند، و چون از نجران  مي

اف بر اين مرد، و : شد كه اين عالم را پرت كند، برادر او بنام كرز گفت
 نگوئي، اي چرا به او بدمي: بود، ابوحارثه گفت صمقصودش حضرت محمد

: داني؟ ابوحارثه گفت برادر به خدا قسم اي همان پيمبري است كه او را پيمبر مي
كنند و اگر  دهند، و ما را اكرام مي اين سالطين اموال بسيار به ما مي براي اينكه
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گيرند، اين  كنند، و پس مي بياوريم هر چه بما داده قطع مي صايمان به محمد
ايمان آورد، پس  صگفتار در دل كرز اثر كرد و در دل گرفت كه به رسول خدا

ت صحب صرسيد، هر سه نفر با رسول خدا صچون خدمت رسول خدا
عيسي خدا بود، و گاهي گفتند پسر خدا، و گاهي : كردند، پس گاهي گفتند

آوردند براي گفتار خود كه او مرده زنده  ها مي سومي سه تا بود، و دليل: گفتند
داد، و براي اثبات فرزند  داد واز غيب خبر مي كرد و كور و پيس را شفا مي مي

گفتند  كه سومي سه تاست مينداشت، و براي اين گفتند چون پدر بودن مي خدا
چون خدا فرموده در آيات آسماني خود ما چنين كرديم، و ما چنان نموديم، و 

رسول . ردوحده بياو چنين كردم، يعني متكلممن  اگر خدا يكي بود، بايد بگويد
ما مسلمانيم، حضرت فرمود اين : گفتند .فعال مسلمان شويد: فرمود صخدا

پرستيد و گوشت  مي دا فرزند قائليد و صليب راچگونه اسالمي است كه براي خ
ساكت  صپس پدر عيسي كه بود؟ رسول خدا: ايشان گفتند خوريد؟ خوك مي

برايشان خواند، و مناظره  صشد، تا اينكه اين آيات نازل شد، و رسول خدا
ميرد، و عيسي محل فنا  دانيد كه خدا زندة دائم است و نمي آيا مي: كرد، و فرمود

شبيه به  بايددانيد كه هر فرزندي  آيا نمي: فرمود. بلي: ست؟ گفتندو نيستي ا
دانيد كه پروردگار جهان برپادارنده و  آيا نمي: گفتند آري، فرمود. پدرش باشد

دهندة هر چيزي است؟ آيا عيسي چنين صفاتي دارد؟  حافظ و نگهدار و روزي
ست چه در زمين و چه دانيد كه بر خدا چيزي مخفي ني آيا نمي: نه، فرمود: گفتند

داند مگر آنچه خدا به  نه او نمي: در آسمان، آيا عيسي چنين علمي دارد؟ گفتند
رادر رحم بسته، هر  پروردگار ما صورت عيسي: فرمود. او وحي كند

آشامد، و  خوردو نه مي دانيد كه خدا طعام نمي پس آيا مي. طوريكه خواسته
ه عيسي را مادرش در شكم نگهداشت، دانيد ك شود، ومي حدثي از او صادر نمي

وآب  سپس او را وضع حمل نمود مانند ساير زنان، و عيسي طعام خورد
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پس چگونه چنين : فرمود. بلي: شد، گفتند آشاميد، و حدث از او صادر مي مي
يا : ايشان با اينكه فهميدند باقرار حاضر نشدند، و گفتند. كنيد دربارة او غلو مي

پس : گفتند. بلي: گوئي اوكلمه اهللا و روح اهللا است، فرمود محمد آيا مگر تونمي
تشيع دربارة امامان خود چنين شبهاتي  چنانكه مدعيان(همين ما را كافي است 

فَأَما الَّذين يف قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه  "پس خدا آيات). كنند دارند و غلو مي
هنايشان در دلشان مرض غلو است و بدنبال كلمات  را نازل كرد كه... "م

پس . روند وجمالت و راهي كه داراي تأويل و موجب انحراف است مي
ايشان  صرسول خدا. را به مباهلة با ايشان صخدايتعالي أمر كرد رسول خدا

القاسم ما را مهلت بده در  باأ يا: گفتند. را دعوت كرد به مباهله و مالعنة ايشان
. و رفتند به منزل خود. ديشه كنيم، سپس آنچه بايد كرد اظهار بداريمكار خود ان

كه  دانيد چه بايد كرد، واهللا اي گروه نصاري شما مي: و بعضي با بعضي گفتند
محمد پيغمبر مرسل است و در حق شما قضاوت خوبي كرد، و فعال پيشنهادي 

خواهيد   م كه نميشويد، و شما ه كرده، اگر قبول كنيد همه بيچاره و مستأصل مي
سپس آمدند . جز دين خود را پس بيائيد با او وداع كنيد و به بالد خود برگرديد

گذاريم و با دين خود  ما تو را به دين خودت وامي: و گفتند صخدا لنزد رسو
گرديم، مردي از اصحابت را بفرست با ما كه قضاوت كند بين ما در  ما برمي

شب بيائيد : فرمود صرسول خدا. داريم تالفودمان كه اخخچيزهائي از اموال 
من دوست : گفت تا با شما يك نفر قاضي أمين بانيروئي بفرستم، عمر مي

نماز  صداشتم قضاوت و امارت را مگر آن روز، پس چون با رسول خدا نمي
خوانديم، حضرت نظري به راست و چپ نمود تا چشم او به ابوعبيدة جراح 

بهر . با ايشان برو در آنچه اختالف دارند قضاوت كن: دافتاد، او را خواند و فرمو
له را پيشنهادكرد، فرداي آن روز براي مباهله همبا صحال چون رسول خدا

حاضر شدند و حضرت نيز آمد در حاليكه حسين را در بغل و دست حسن را 
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آمدند  پشت سر ايشان بود، مي گرفته و حضرت فاطمه پشت سر او وعلي
از آن طرف . شان فرمود چون من دعا كنم شما آمين بگوئيدبا اي صرسول خدا

بينم كه اگر  براستي من صورتهائي مي: اسقف كه عالم نجران بود به نصاري گفت
پس مباهله نكنيد كه  ،كند از خدا سؤال كنند كوهي را از مكان خودش زائل مي

 باأيا : سپس گفتند. ماند شويد، و بر روي زمين يك نفر نصراني نمي هالك مي
پس مسلمان شويد، : فرمود صرسول خدا. القاسم رأي ما اين شد مباهله نكنيم

ما طاقت جنگ با عرب را نداريم، : به قتال حاضر شويد، گفتند: نپذيرفتند، فرمود
كنيم به اينكه ما را بدين خودمان واگذاري و در هر سالي دو  وليكن مصالحه مي

صفر و هزار حله در ماه رجب و سي  هزار حله دريافت كني هزار حله در ماه
قسم به آنكه جان من در : رفت و فرموديپيذ صادرسول خ. عدد زره آهنين

كردند  دست اوست كه هالك نزديك شده بود به اهل نجران و اگر مباهله مي
و بسياري از . شدند اينكه همه هالك مي گذشت مگر شدند و سالي نمي مسخ مي

عبائي از پشم داشت  صدر آن روز رسول خدا كه اند اهل حديث روايت كرده
را در زير آن عبا  گويند و حضرات حسنين و فاطمه و علي كه آن را كسا مي

: گرفت، و از جملة      شود كه  و بردن حسنين همراه خود معلوم مي

اي از  عده. فرزندان رسولند گردد، يعني حسنين دخترزاده فرزند محسوب مي
است  صخود پيغمبر يعني نفس رسول خدا اند كه علي غلو گفتهاهل 

بدليل كلمة   و اين صحيح نيست زيرا اوال خدا تعبير كرده از أمت او و ،

، واگر اين &إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم *: و فرموده : خود او بكلمة

و جان اويند و اين باوركردني نيست، مگر منطق صحيح باشد، أمت او خود او 
 .طبق قاعدة باطل وحدت وجود كه از هر كفري بدتر است
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و پيرو او و مؤمن به اوست  صتابع محمد ثانياً محسوس است كه علي
 .نه خود او

                                

*               * 
عبود به حق مهاي مطابق واقع است، و نيست  براستي اين همان قصه: ترجمه

و ملجأي جز خداي كامل الذات و الصفات، و براستي كه خدا خودش عزيز و 
مفسدين پس اگر اعراض كردند محققا خدا به فساد ) 62(حكيم است

 )63.(داناست
و بطالن ادعاهاي نصاري بيان شد در  چون قصة حضرت عيسي: نكات

و . گويند اين آيه فرموده اين بيانات مطابق واقع است نه آنچه نصاري و يهود مي
اي صفات خدا را ندارد، و لياقت معبوديت و باب الحوائجي را واجد  هيچ بنده

مفسدند و خدا به احوال مفسدين  حال اگر پذيرفتند كه خوب و إال. نيست
 .داناست

                                 

                                 

          * 
اي كه مساوي باشيم ما و شما  بگو اي اهل كتاب بيائيد بسوي كلمه: ترجمه

كه نپرستيم جز خدا را و چيزي را شريك او قرار ندهيم و بعضي ) در آن كلمه(
پس اگر اعراض كردند بگوئيدگواه باشيد . از ما بعضي را اربابي جز خدا نگيرد

 )64.(ينكه ما مسلمان و تسليم أمر خدائيمبه ا
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 خطاب: نكات        ... خطابي است محترمانه و مخاطب را به

بهترين القاب كه همان اهليت براي كتاب إلهي باشد، ستوده است، خصوصا در 
اين آيه كه دعوتشان كرده به انصاف و اتحاد و دفع شرك وجائي براي معارضه 

جز خدا را  ؛اول اينكه: در اينجا سه چيز را پيشنهاد كرده. نگذاشته و مجادله
در ذات و صفات و افعال وعبادت و چيزي را شريك قرار  ؛دوم اينكه. نپرستند
و اين . پيغمبران و يا بزرگان ديني و غيرديني ديگر را ارباب ندانند: سوم. ندهند

وخدا فرموده اگر . شتهر سه در يهود و نصاري مانند مسلمين فعلي وجود دا
. ايد بايد بگوئيد ما مسلمانيم  اعراض كردند مسلمان نيستند، و شما كه پذيرفته

ا اند هر سة آن چيزهائي ر م بر خود گذاشتهالملت ما كه امروزه نام اسمتأسفانه 
اول فرموده غير خدا را : اند بطور كامل گرفته كه مردود و مخالف اسالم دانسته

و مالئي را مورد كرنش خود  كنيد، اينان هر امام و يا مرشدعبادت و پرستش ن
خوانند، بلكه  خوانند چنانكه خدا را مي قرار داده و در عبادات خود آنان را مي

خوانند، بلكه  بدتر امام و مرشد غير حاضر را كه هزاران سال از ايشان دورند مي
بتالء به بالئي گردند اينها از اين هم بدتر اينان اگر بيمار ويا گرفتار شوند و يا م

ر شفا و يا نعمتي نصيبشان گردد از امام و گدانند، ولي ا را از جانب خدا مي
فرموده چيزي را شريك خدا قرار ندهيد، اينان در تمام : دوم. دانند مرشد مي

دهند  اند شركت مي صفات خدا امام ومرشدان را كه هر كدام بندة ضعيفي بوده
الحاجاتي و خالقيت و  ر مكان و عالم به اسرارو قاضيدر المكاني و حضور ه

منعميت و خواستن مدد و ساير اوصاف إلهي بزرگان دين خود را مانند رهبان و 
اينكه فرموده غير خدا : سوم. دهند احباري كه نصاري و يهود داشتند دخالت مي

ليد هر خوانها و مراجع تق اتفاقا گويندگان ديني خصوصا روضه ،را ارباب ندانيد
و ثروت و جاه و مكنت و فرزند و خانة خود را از  دانند امامي را ارباب خود مي
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دانند، و اگر كسي پيدا شود شرك اين دكاندارها را  بركت وجود آن اربابان مي
 . سازند كوبند، و متهم مي بيان كند و بخواهد مسلمين را بيدار كند، او را مي

م اختذوا احبارهم و رهبام أربابا من دون إ": در تفسير اين آيه وارد شده كه
نيز آمده، و ايشان مانند مسلمين زمان ما از  31، چنانكه در سور توبه آية "اهللا

در تحليل و تحريم مطيع بزرگان دين خود : اول: جهاتي مبتال به شرك بودند
بزرگان  براي: دوم. بودند نه مطيع خدا، و اين اطاعت خود نوعي از شرك است

گفتند هر كس رياضت بكشد و عبادت كند  مي: سوم. كردند ين خود كرنش ميد
ار خدائي كند، تواند ك شود، پس مي اثر الهوت و يا صفات خدائي به او داده مي

بيماران را شفا دهد اگرچه خدا نيست ولي معني ربوبيت را  مرده زنده نمايد و
نويسنده گويد تمام . دنددر معاصي نيز مطيع بزرگان دين خود بو: چهارم. دارد

 .اين جهات شرك در ملت ما موجود است

                        

          *               

                       *   

                          

 *                   

         * 
 توراتكنيد و حال آنكه  اي اهل كتاب چرا دربارة ابراهيم محاجه مي: ترجمه

همان ) 65(اندازيد و انجيل نازل نشد مگر پس از او، آيا عقل خود را بكار نمي
حاجه كرديد در آنچه به آن دانا بوديد، پس چرا در آنچه به آن شما آنانيد كه م

ابراهيم نه ) 66(دانيد داند و شما نمي كنيد، و خدا مي علم نداريد محاجه مي
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) 67(يهودي بود و نه نصراني وليكن معتدل مسلمان بود، و از مشركين نبود
و اين پيمبر و براستي سزاوارترين مردم به ابراهيم كسانيند كه پيروي او كنند، 

 )68.(اند و خدا ولي مؤمنين است آنانكه ايمان آورده
بدين  يهود و نصاري هر يك مدعي بودند كه حضرت ابراهيم: نكات

فرمايد او تسليم أمر خدا بود نه خرافات يهود را داشت ونه  ايشان بوده و خدا مي

 : و از جملة. خرافات نصاري را  ... ود كه انسان ش استفاده مي

و جملة . داند نبايد محاجه كند و با مردم طرف شود دربارة چيزي كه نمي   

    ...  داللت دارد كه هر كس پيروي پيغمبران ويا بزرگان ديگر را

: و جملة. عمال و فكرا نكند نبايد مدعي پيروي آنان باشد        

 .اند اي از شرك داشته لت دارد كه يهود و نصاري بهرهدال

                              

 *               * 

                      

   *                      

              *         

                        

                      

 *                   * 
جماعتي از اهل كتاب ميل دارند كه شما را گمراه كنند، و آنان جز : ترجمه

اي أهل كتاب چرا به آيات خدا ) 69(كنند كنند، ولي درك نمي خود را گمراه نمي
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را  اهل كتاب چرا حق اي) 70(دهيد شويد و حال آنكه شما گواهي مي كافر مي
كنيد در صورتيكه  ميزيد وحق را كتمان ميآ يمپوشانيد و به هم  به باطل مي

وجماعتي از أهل كتاب گفتند در اول روز ايمان بياوريد به آنچه بر ) 71(دانيد مي
و ) 72(مؤمنان نازل شده و در آخر روز كافر شويد تا شايد آنان نيز برگردند

كسيكه پيروي دين شما كند، بگو براستي كه هدايت، ايمان نياوريد جز براي 
كه به احدي داده شود مانند آنچه به شما داده  هدايت خداست وباور نداريد

شده، و يا محاجه كنند با شما نزد پروردگارتان، بگو براستي اين تفضل بدست 
دهد، و خدا داراي وسعت رحمت و  خداست، به هر كس بخواهد مي

دهد هر كس را بخواهد و خدا  ت خود اختصاص ميبه رحم) 73(داناست
 )74.(صاحب فضل عظيم است

شهريان انصار بودند  يهود و نصاري خصوصا يهوديان مدينه كه هم: نكات
و گرويدن مردم به او، بسيار سعي  صبراي جلوگيري از نفوذ رسول خدا

راد خوشنود نبودند، و لذا گاهي اي صكردند و از توجه مردم به رسول خدا مي
و . كردند كه چرا يك روز به اين قبله و روز ديگر به قبلة ديگر نماز خوانده مي

است  توراتگفته دين ابدي دين  توراتدر  گفتند حضرت موسي گاهي مي
روزي، دوازده نفر از . نيست صگفتند صفات نبوت در محمد و گاهي مي

بيايند مدينه نزد  دانشمندان و علماي خيبر و قراي ديگر با هم تباني كردند كه
و اظهار ايمان كنند، و عوام مسلمين را به خود جلب نمايند، و چون  صمحمد

برگرديم، و چنين وانمود  صمسلمين خوشبين شدند، سپس آخر روز از محمد
هاي ديگر فهميديم كه او پيغمبر نيست، و چون ما  كنيم كه ما از كتب و نشانه

گويند اينان اهل علم و كتابند واز ما  افتند، و مي برگشتيم مسلمين به شك مي
وگاهي  ،اند اند كه از دين محمد برگشته فهمند البد چيزي فهميده بهتر مي

گفتند به بعضي از گفتارهاي محمد ايمان آوريد و بعضي ديگر را انكار كنيد  مي
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ن غرض دارند، و اگر غرض داشتند تمام را انكار ايشاكه عوام مسلمين نگويند 
شود  اند معلوم مي را قبول كرده صو چون بعضي از مطالب محمدكردند  مي

و بيشتر اين . كردند و به اين وسائل اشتباه كاري و كتمان حق مي. اهل انصافند
ها براي اين بود كه عوام يهود را نگه دارند و ايشان را به اسالم ومسلمين  حيله

يهود آيات فوق را  شدن مسلمين و دفع مكر نشو لذا خدا براي رو. بدبين كنند

و مقصود از . نازل كرد     گفتند  يهود است كه دانشمندان ايشان مي

: و جملة. به همديگر شما معتقد نباشيد مگر به اتباع خود و حفظ آنان    

  دفع  گفتند هدايت منحصر بدين ماست و خدا داللت دارد كه يهود مي

 ""و " "و  ""وضميرهاي خطاب. هديشان نموحيلة ا

 .گردد به يهود به حسب ظاهر برمي و

                           

                           

                      *    

              * 
از اهل كتاب كسي است كه اگر پوست گاوي پر از زر به او و بعضي : ترجمه

گرداند، و بعضي از ايشان كسي است كه اگر  أمانت بسپاري آن را به تو برمي
ديناري به او بسپاري به تو باز ندهد مگر اينكه پيوسته بر سر او ايستاده باشي، 

سوادان  بياين براي اين است كه گفتند راه قدرت بر مطالبه و حجتي در ميان 
آري هر كس ) 75(دانند گويند و حال آنكه مي عليه ما نيست، وبر خدا دروغ مي

به عهد خود وفا كند و پرهيزكار باشد پس حقيقت اين است كه خدا پرهيزكاران 
 )76.(دارد را دوست مي
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شود كه اهل كتاب مانند ساير مردم خوب وبد  از اين آيات استفاده مي: نكات
دار و وفاكن به پيمان است و بعضي از ايشان  يشان امانتدارند، برخي از ا

دادند بهانة  خوردند و پس نمي بعكس، ولي آنانكه از اهل كتاب مال مردم را مي
گفتند اگر مال مشركين و يا مال  ديني هم براي خود تراشيده بودند، و مي

 مسلمين را بخوريم و أمانت را رد نكنيم حق داريم زيرا مشرك مالش حالل
است، به اضافه ما أبناء اهللا و دوستان خدائيم و هر كس هر چه دارد متعلق به ما 

باشند، پس اگر مال مردم را ندهيم ايشان  باشد، بلكه تمام مردم بندة ما مي مي
حجتي نزد خدا و راه احقاق حق ندارند، چنانكه بسياري از مسلمين خصوصا 

توانند مال امانت جماعتي  ه ميمقدسين وروحاني نمايان را عقيده همين است ك
از مردم را بعنوان ارتداد و يا كفر و يا مال مجهول الحال تصرف كنند، و حتي 
بعضي از شيعيان أئمة خود را مالك تمام دنيا دانسته و ساير مردم را در حكم 

همان عقائد يهود است در ميان  دادنند و اينها خوار امامان مي هبنده و جير
بسياري از ايشان را خائن در امانت قرار داده ولي رسول مسلمين آمده و 

بدكار و چه به كافر  به فرموده امانت بايد رد شود چه به نيكوكار و چه صخدا
 .و چه به مسلمان

                             

                          

 * 
براستي كسانيكه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاء كمي : ترجمه

اي نباشد، و روز قيامت خدا با ايشان سخن  فروشند، ايشان را در آخرت بهره مي
به ايشان نظر لطف ننمايد و از خطا پاك نگرداند و براي ايشان عذاب  نگويد و

 )77.(دردناك است
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مقصود از فروختن پيمان إلهي و سوگندها اين است كه براي خوردن  :نكات
دهند، و براي مال پست  مال مردم عهد إلهي را كه اطاعت او باشد از دست مي

ا هر بنده اين است كه بر خدا دروغ و عهد خدا ب. خورند دنيا به نام او سوگند مي
نبندد و خيانت نكند، و نامهاي او را عظمت دهد، پس كسي كه با عهد و پيمان 

: و جملة. خدا وفا نكند و قسم دروغ بخورد مورد سخط إلهي است  

     ومقصود از جملة. داللت بر شدت غضب إلهي است :   

    ...ظر با چون نظر متعدي به إلي شده به معني نظر لطف است، و به معني ن

: و مقصود از جملة. چشم نيست       ... اين است كه مشمول عفو و

 .شوند مغفرت حق نمي

                          

                           

          * 
و براستي كه بعضي از اهل كتاب زبانهاي خود را به كتاب آسماني : ترجمه

آنكه از كتاب نيست، پيچانند تا شما آن را از كتاب خدا خيال كنيد وحال  مي
گويند آن از نزد خداست، و حال آنكه از نزد خدا نيست، وبر خدا دروغ  ومي
 )78.(دانند گويند در حاليكه مي مي

 توراتيهود براي اثبات افتراءات خود چند كلمة عبري شبيه به كلمات : نكات
 كردند تا را با سخن خود مخلوط مي توراتآوردند، وگاهي آيات  به زبان مي

مردم گمان كنند كه سخن ايشان از كتاب خدا است، و حال آنكه چنين نبود، 
مانند زمان ما كه هر كس بخواهد خرافات خود را بدين بچسباند چهار كلمه 

كند، و بدين وسيله دين خدا را  گويد و يا با قرآن مخلوط مي حديث عربي مي
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اند  يم وتعلم به دين بستهاند، مثالً تقليدي را كه حرام است بعنوان تعل عوض كرده
آورند در صورتيكه اين  را به زبان مي ،فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ: و آية

 .إِن كُنتم الَ تعلَمونَ: آيه براي تعلم است نه تقليد، و لذا در آخر آيه فرموده

                         

                             

    *                        

         * 
براي بشري كه خدا به او كتاب و حكم و نبوت بدهد جائز نيست كه : ترجمه

ان من باشيد نه بندگان خدا، بلكه بايد بگويد مردان خدا و گبه مردم بگويد بند
اني و بسبب آنچه درس پرورش يافتة او باشيد بواسطة آموختن كتاب آسم

كند كه مالئكه و پيمبران را اربابان خود بگيريد  و به شما أمر نمي) 79(گيريد مي
كند پس از اسالم  و در حوائج به آنان رو كنيد، آيا شما را أمر به كفر مي

 )80.(آوردنتان
اين آيات صراحت دارد كه براي پيمبران و بزرگان ديگر نبايد كرنش : نكات

ج بدانيد، ئود، و هيچ پيمبري نگفته در حوائج مرا أرباب و باب الحواعابدانه نم
اند به كتاب آسماني عمل كنيد و آن را درس  بلكه همه طبق كتاب آسماني گفته

تعجب اين است كه با اين آيات روشن باز . بگيريد تا به شرك در عبادت نيفتيد
دانند، و در دعاهاي  ئج ميالحوا ملت ما أنبياء و أولياء را چون خدا ارباب و باب

خوانند، و اين شرك به توسط  خود كه به اقرار خود عبادتست آنان را مي
گويد  دكانداران مذهبي اكثر عوام را فرا گرفته، با اينكه آية فوق به صراحت مي

دانستن غير خدا كفر است، حتي بعضي از دكانداران مذهبي علني  ارباب
گويند ما  ست، و بعضي از ايشان براي مغلطه ميگويند فالن امام ارباب من ا مي
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خدايتعالي مطلقا فرموده آنان را : اوال: بايد گفت. خوانيم آنان را بعنوان واسطه مي
اند به عالم  بزرگان كه از دنيا رفته: ثانيا. ارباب ندانيد و نفرموده واسطه را بخوانيد

يني مطيع شما نيستند كه بزرگان د: ثالثا. ديگر، نزد شما نيستند تا واسطه شوند
خبر است و حاجت شما  مگر خدا از شما بي: رابعا. دائما همه جا واسطه شوند

تمام اين . شنود كه واسطه بيايد وبه او برساند داند و يا كالم شما را نمي را نمي
بشر باشد و  گويند پيمبري كه مانند ساير افراد ها براي اين است كه مي مغلطه
ه نباشد از تكبر چنين پيمبري را ما قبول نداريم، بلكه امام و الحاجات هم قاضي

همه ناظر و صفات خدا  به خواهيم كه طبق ميل ما همه كاره و يا رسولي مي
كنند، و زير بار رسولي مانند خودشان  داشته باشد، مانند شيطان تكبر مي

: و جملة. روند نمي    ...و     جود تعليم و عدم جو داللت دارد بر و

 .از تقليد و اينكه امر دين به تعليم و تدريس است نه تقليد

                      

                          

                          

 *                * 
شما كتاب و  و هنگامي كه خدا از پيمبران پيمان گرفت كه چون به: ترجمه

ايمان  حكمت دادم سپس پيمبري آمد كه آنچه با شماست تصديق كند البته به او
يا اقرار نموديد و پيمان مرا گرفتيد، آآوريد و البته او را ياري كنيد، خدا فرمود 

پس ) 81(گفتند اقرار كرديم، فرمود پس گواه باشيد و من با شما از گواهانم
 )82.(د آنان خود فاسقندكسانيكه پس از اين اعراض كنن

ذكر اين پيمان براي اين است كه مردم بدانند پيمبران خدا تسليم أمر : نكات
اويند و اگر زمان آنان هر پيمبري بيايد او را ياري خواهند كرد، پس أمت ايشان 
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نيز بايد تسليم أمر خدا باشند، و به رسول خاتم ايمان آورند و اگرنه از معرضين 
 .د شدو فاسقين خواهن

                       

     * 
جوئيد و حال آنكه براي خدا تسليمند كساني  آيا غير دين خدا را مي: ترجمه

خدا رجوع داده  كه در آسمانها و زمينند چه به ميل و چه به كراهت، و به سوي
 )83.(شوند مي

: اسالم به معني تسليم به أمر خداست، ومقصود از: نكات        

       ...وكلمة . تسليم تكويني و تشريعي است""  موصوله

 .العقول وجود دارد ها نيز ذوي داللت دارد كه در آسمان

                          

                        

          *                

          * 
بگو ايمان آورديم به خدا و آنچه بر ما نازل شده، وآنچه بر ابراهيم و : ترجمه

اسماعيل واسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده، و آنچه به موسي و عيسي و 
افكنيم بين احدي از ايشان،  ه شده، جدائي نميپيمبران از طرف پروردگارشان داد

هر كس ديني جز اسالم بجويد از او ) 84(و ما براي خدا تسليم شده و مسلمانيم
 )85.(پذيرفته نخواهد شد، و او در عالم ديگر از زيانكاران است

اين آيه داللت دارد كه مسلمان بايد به تمام أنبياء ايمان آورد، و همة : نكات
 .را بپذيرد، و در سورة بقره اسباط را بيان كرديم كتب آسماني
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                *         

                 *           

      *                 

  * 
اند بعد از ايمان خودشان، هدايت  چگونه خدا قومي را كه كافر شده: ترجمه

هاي روشن بر  كند، و حال آنكه گواهي دادند اين رسول حق است، و دليل مي
ايشان اين گونه مردم جز) 86(ايت ننمايدايشان آمد، و خدا قوم ستمگران راهد

در آن ) 87(همين است كه بر ايشان لعنت خدا و مالئكه و تمام مردم باشد
) 88(ايشان تخفيف داده نشود و ايشان را مهلتي نباشد جاويد باشند، و عذاب از

مگر كساني كه پس از اين توبه كنند و اصالح نمايند، زيرا خدا آمرزنده و رحيم 
 )89.(است

و . شود اين آيات داللت دارد كه ايمان و توبة پس از ارتداد پذيرفته مي: نكات

: جملة          ...تر از لغزش  ارد كه لغزش دانا قبيحداللت د

كنند و  اگر كسي بگويد چگونه تمام مردم چنين كافري را لعن مي. نادان است
حال آنكه حسا چنين نيست، و اكثر مردم خود كافرند؟ جواب اين است كه 

و ثانيا كفار نيز به زبان حال و يا به زبان قال . مؤمنين باشد اوال "ناس"مقصود از 
دادند، ولو متوجه نباشند، و  واز خير دور مي كننده را بد كفرانشخص ناسپاس 

 .همين معني لعن است

                              

  *                       
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 *                            

    * 
براستي آنانكه پس از ايمان كافر شدند، سپس كفر خود را زياد : ترجمه

براستي آنانكه كافر ) 90(كردند، توبة ايشان پذيرفته نباشد و ايشان خود گمراهند
شده و در حال كفر مردند، زمين مملو از طال از يكي از ايشان پذيرفته نخواهد 

ا عذابي است دردناك و نه براي ايشان شد، و اگرچه آن را فديه دهد، ايشان ر
شويد تا اينكه از هر چه دوست  هرگز به نيكي نائل نمي) 91.(ياوراني است

داريد انفاق كنيد، و هر چه انفاق نمائيد آنچه باشد محققا خدا به آن  مي
 )92.(داناست

 : مقصود از جملة: نكات        طبق اين است كه چون توبة ايشان

: شود از جملة اخالص نيست پذيرفته نشود، و عدم اخالص ايشان استفاده مي

     زيرا كسي كه مكرر مرتد شود و توبه كند دليل بر شك و ترديد ،

و فديه اين است كه چيزي عوض جان خود بدهد و جان خود . وگمراهي است

و ماء موصوله در جملة . را بخرد        شامل مال و جان و

داللت بر تبعيض دارد يعني چون    در  : و كلمة. شود ساعات عمر مي

 .مقداري از آن را هم انفاق كنيد خدا داناست
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                            *   

                *    

                 * 
بر ) يعقوب(اسرائيل حالل بود مگر آنچه اسرائيل  هرطعامي بر بني: ترجمه

را بياوريد و تالوت كنيد اگر  تورات، بگو توراتخود حرام كرد قبل ازنزول 
پس آنكه بر خدا پس از اين دروغي را بافتراء ببندد آنان ) 93(گوئيد راست مي

گرا را پيروي  دا راست گفت، پس ملت ابراهيم حقبگو خ) 94(خود ستمگرند
 )95.(بودنكنيد، و او از مشركين 

طبق فرمودة وحي گوشت شتر را خصوصا شتر  صچون رسول خدا :نكات
از پنج سال بيشتر را حالل كرد، و چيزهاي ديگري را حالل كرد كه علماي يهود 

اين محرمات : مله گفتندتراشي پرداختند، از آن ج حرام كرده بودند، و لذا باشكال
 صحرام بوده و تحريم كار ما نيست، وتحليل محمد از زمان نوح و ابراهيم

اسرائيل  هر طعامي بر بني: تعالي در جواب ايشان فرموده حق. صحيح نيست
حالل بوده مگر آنچه يعقوب بر خود حرام كرد آن هم به نذر و يا تعهد و يا به 

حرام نبوده و شما يهوديان بر  دين ابراهيم ال قبل از او درإعنوان زهد، و 
نيست، و اگر راست  توراتايد، وسخن شما در  خدا و پيمبران افتراء بسته

و چون . ثابت كنيد توراترا بياوريد و محرمات مزبوره را طبق  توراتگوئيد  مي
 .و معجزة او مسلم شد صنياوردند و نشان ندادند صدق محمد
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                       *   

                         

                    * 
به كه اي كه براي بهرة مردم بنا نهاده شد آن است  براستي اولين خانه: ترجمه

ن است آيات آ در) 96(باشد كه با بركت و هدايت است براي جهانيان بكه مي
ن شود ايمن باشد، و براي خدا بر مردم آروشن، مقام ابراهيم و كسي كه داخل 
سوي آن برود، و هر كس كافر شود پس است حج آن خانه كسي كه بتواند ب

 )97.(نياز از جهانيان است محققا خدا بي

  : جملة: نكات  ...داللت بر وجوب حج دارد، و جملة : 

    ... داللت دارد كه شرط وجوب حج استطاعت از جهت راه است، اگر

: و جملة. مانعي باشد واجب نيست    . .. داللت دارد كه كعبه اولين

اي است كه براي عبادت بندگان بناء شده چنانكه در سورة حج نيز آنجا به  خانه
وممكن است . گويند العتيق وصف شده كه عتيق به چيزي كهنه و قديمي مي بيت

وكلمة بكه . اوليت زماني نباشد بلكه اوليت در شرافت، و يا از هردو جهت باشد
أُم * .)3/التين( –&الْبلَد الْأَمينِ*: كه نامهاي متعدده داردنام مكه است، و م

 – &وإِذْ جعلْنَا الْبيت مثَابةً لِّلنَّاسِ وأَمناً* .)7و شوري  92سورة انعام ( –&الْقُرَى
اند كه در لغت به معناي  اينها خوانده شده، و آنرا بكه گفته رو غي) 125بقره (

كنند و يكديگر  و ازدحام آمده، زيرا در مكه مردم ازدحام ميكردن و كوبيدن  دفع

و كلمة . شوند كنند و متكبران، خاضع وكوبيده مي ها دفع مي را با دست    

داللت دارد كه مكه باعث بركت و خير است از كثرت ثواب و حصول وحدت 
زدياد شدن فقر و ا و اجتماع وتعاون مردم و تشكيل كنگرة موحدين و برطرف
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. رزق معتكفين و نفع فقراء و محتاجين و غير اينها         داللت

دارد كه مكه حرم أمن إلهي است، و در آنجا كسي حق تعرض به انسان و 
حيواني ندارد و صيد در آنجا جائز نيست، و اگر كسي در خارج حرم خيانتي 

او شوند تا از حرم خارج گردد، ولي از  كند و به حرم پناهنده شود نبايد معترض
 .معامله وهمراهي او خودداري نمايند تا مجبور به خروج گردد

                         *   

                         

                *               

               *      

                       

 * 
شويد و خدا گواه است  بگو اي اهل كتاب چرا به آيات خدا كافر مي: ترجمه

خدا كسي را كه  داريد از راه بگو اي اهل كتاب چرا باز مي) 98(كنيد  بر آنچه مي
جوئيد، و حال آنكه شما گواهيد، و خدا از  ايمان آورده و كجي راه خدا را مي

اي مؤمنين اگر گروهي از اهل كتاب را اطاعت ) 99(كنيد غافل نيست آنچه مي
شويد و  و چگونه كافر مي) 100(گردانند كنيد شما را پس از ايمانتان به كفر برمي

شود، و در ميان شماست رسول او، و هر  نده ميحال آنكه آيات خدا برشما خوا
 )101.(كس به خدا چنگ زند پس حقيقتا هدايت به راه راست شده است

اين آيات داللت دارد كه اهل كتاب به حقانيت اسالم آگاه بودند ولي : نكات
براي حسد وعناد و دكانداري همواره مشكالتي براي مسلمين در راه هدايت 

دادند چنانكه  مراهي مردم را بر هدايت ايشان ترجيح ميآوردند، وگ بوجود مي
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روند  داللت داردكه أكثر مؤمنين به راه كفر مي 101: و آية. اكنون نيز چنين است
اند، براي  است باز كفر را انتخاب كرده ايشانوبا اينكه آيات خدا قرآن ميان 

د عجبي نيست، أما اطالعي از قرآن، و اگر اديان باطله به راه كفر و شرك برون بي
روند ودر عبادت غير خدا  مسلمين با داشتن آيات توحيد چگونه به راه شرك مي

خوانند و در نذر و قرباني به غير خدا توجه دارند و ملجأ غيبي غير از خدا  را مي
 .دانند تر و به خود نزديكتر مي اند، گويا غير خدا را مهربان براي خود تراشيده

                       * 

                           

                      

                     * 
ايد چنانكه سزاوار است از خدا بترسيد، و  آهاي كسانيكه ايمان آورده :ترجمه

و همه چنگ بزنيد به ريسمان ) 102(ه مسلم باشيداز دنيا نرويد مگردر حاليك
هنگامي كه دشمن  خدا و متفرق نشويدو نعمت خدا را بر خودتان بياد آريد

يكديگر بوديد خدا ميان دلهاي شما الفت افكند، پس به بركت نعمت او از 
خواب بيدار شديد در حاليكه برادر يكديگر بوديد، و بر كنارة گودالي از آتش 

شما را از آن رهانيد، اين چنين خدا براي شما آيات خود را بيان  بوديد، پس
 )103.(كند تا باشد كه هدايت يابيد مي

 مقصود از  :نكات    خدا را فراموش نكنيد و آني از او كه اين است

حق اهللا علی ": فرمود صرسول خدا. غافل نشويدو شرك را به خود راه ندهيد

: و مقصود از جملة ."الیشرکوا به شیئا العباد أن یعبدوه و     ... اين است

 . كه تا دم مردن خود را از كفر و شرك و اعوجاج حفظ كنيد
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بعضي گفته : اند و مقصود از حبل اهللا ريسمان خدا چه چيز است؟ اقوالي گفته
 والبته هر. توحيد، بعضي گفته دين خدا، بعضي گفته عهد و پيمان فطري إلهي

دهد بايد  كند و احتمال لغزش مي كس از جاي باريك پرتگاه تاريك حركت مي
به ريسماني محكم چنگ زند تا سقوط نكند، وراه ديانت و سعادت، بسيار 
باريك و دقيق و خطرناك است بايد به چيزي چنگ زد كه از سقوط در شقاوت 

إلهي همه  و انحراف و كجي محفوظ ماند، و دين خدا و توحيد و عهد و پيمان
و يا  صولي بايد ديد خود رسول خدا. وسائل نجاتند بلكه همه يك چيزند

پس معلوم باشد كه . اند اهللا دانسته ومعرفي كرده اميرالمؤمنين چه چيز را حبل
روايت  علي: از آن جمله. ن استآروايات بسياري وارد شده كه حبل اهللا قر

: ستکون فتنة، قیل فما املخرج؟ قال أما اا": كه فرمود صاند از رسول خدا كرده
 ."من قبلکم وخرب من بعدکم و حکم ما بینکم و هو حبل اهللا املتین کتاب اهللا، فیه نبأ

و  ."هذا القرآن حبل اهللا": روايت كرده كه فرمود صداخو ابن مسعود از رسول 
کتاب اهللا هو حبل اهللا ": روايت كرده كه فرمود صابوسعيد خدري از رسول خدا

: البالغه فرموده نهج 156در خطبة  و أما علي ."ملمدود من السماء إلی األرضا
: فرموده 196و در خطبة  "...علیکم بکتاب اهللا، فانه احلبل املتین والنور املبین"
و در  "...وثیقا عروته  و دواء لیس بعده داء، ونورا لیس معه ظلمة، و حبال... "

تأخذهم فی اهللا لومة الئم، سیماهم سیماء  ال و انی ملن قوم ": فرموده 190خطبة 
برار و منار النهار متمسکون حببل القرآن، یحبون سنن األالصدیقین و کالمهم کالم 

ومتسک حببل ": حارث همداني فرموده –به  69و در كتاب  ."اهللا و سنن رسوله
ذا القرآن، مبثل ه ان اهللا سبحانه مل یعظ أحدإو  ": فرموده 174و در خطبة  ."القرآن

 فانه حبل اهللا املتین، و سببه األمین، و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، و ما
 ."للقلب جالء غیره
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شود كه حبل اهللا قرآن است و عقال نيز بايد  پس از تمام اين كلمات مسلم مي
قرآن باشد، زيرا اگر بگوئيم دين است هر كس مدعي دين است چه اهل حق و 

اگر بگوئيم توحيد معلوم نيست چگونه توحيدي، چنانكه زمان و . چه اهل باطل
اهللا چيزي باشد كه حد و  پس بايد حبل. زند ما هر مشركي دم از توحيد مي

زدن  و چنگ. حدود آن معلوم و خود فارق بين حق و باطل باشد،  آن قرآن است
 .به آن گرفتن و فهميدن مطالب آن است

                            

       *                   

            *            

                          

 *                      * 
و بايد از شما باشد مردمي كه به سوي خير دعوت كنند، و به  :ترجمه

و نباشيد ) 104(و از منكر بازدارند، و ايشان خود رستگارند معروف امر نمايند
فرقه گرديدند، و پس از آمدن آيات روشن براي  مانند آنانكه متفرق شده و فرقه

روزيكه صورتهائي ) 105(ايشان اختالف كردند، براي ايشان عذاب بزرگي است
گردد، أما آنانكه صورتشان سياه است، به ايشان گفته  سفيد و صورتهائي سياه مي

شود آيا شما پس از ايمانتان كافر شديد پس عذاب را بچشيد بواسطة در كفر 
و أما آنانكه صورتشان سفيد شده پس در رحمت خدا ) 106(بودنتان

 )107.(جاودانند
باشد دعوت به خير و أمر به معروف و نهي از بر هر كسي كه مكلف  :نكات

حال اگر كسي بگويد پس چرا كلمة . ب استجمنكر وا   در آيه آمده؟
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تبيين است، و مقصود اين است داعي إلي  براي "من"اوال : جواب اين است كه
الخير بايد از شما مسلمين باشد نه از كفار اگرچه بر تمام مسلمين دعوت إلي 

ايند به طور ممر به معروف واجب است، أما اگر يك عده به آن قيام نالخير و أ

 : جملة. كفايت از ديگران ساقط است            داللت دارد كه

اند كه به آيات بينات كتاب  موجد اختالف و تفرقه همواره علماي مذهبي بوده
ي مسلمين را بيچاره كردند و هفتاد مذهب طلب آسماني اعتناء نكردند و براي جاه

و مقصود از اسوداد و ابيضاض وجوه ممكن است معني حقيقي . ايجاد كردند
در اين آيه ابيضاض را در . باشد و ممكن است آبرو و وجاهت و عدم آن باشد

سعة آن، و لذا رحمت را نسبت به خود ل و آخر آورده براي احاطة رحمت واو

داده، و      فرموده و در مورد عذاب، عذاب اهللا نفرموده. 

                               *      

                *       

                       

                      

   *                     

 * 
خوانيم به حق، و خدا براي جهانيان  اينها آيات خداست كه بر تو مي :ترجمه

و ملك خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، ) 108(ارادة ستم ندارد
شما بهترين أمتي بوديد كه براي ) 109(شود و أمور بسوي خدا برگشت داده مي

كنيد و به خدا ايمان  ردم انتخاب شديد، أمر به معروف و نهي از منكر ميم
آوريد، و اگر أهل كتاب ايمان بياورند برايشان بهتر است، برخي از ايشان  مي
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به شما زيان نرسانند مگر آزاركي، و اگر ) 110(مؤمنند، ولي بيشتر ايشان فاسقند
 )111.(ي نشوندكنند، سپس يار با شما قتال كنند به شما پشت مي

  در كجا خطاب  :نكات      شود،  به مسلمين گفته مي

  .آيا وقت ورود بهشت به دليل سياق آيات و تناسب آنها؟، و يا خير
بوده در همين دنيا، وكساني كه متصف به  صمخاطب اصحاب رسول خدا

: و از جملة. ه را دارا باشندصفت آنان باشند، يعني صفات مذكورة در آي  

شود كه فضيلت و برتري اين أمت مادامي است كه به وظيفة أمر به  استفاده مي... 
جا باشند، و به اصالح علمي در اين معروف قيام كنند، و اگرنه مانند ساير أمم مي

: و جملة. تعليق حكم بر وصف است      رد كه كفار داللت دا

و بدانكه در اين آيات چند خبر غيبي است كه داللت . نيز عادل و فاسق دارند
آنكه وعده فرموده أصحاب : اول: دارد صبر اعجاز وحقانيت رسول خدا

اگر قتال : دوم اينكه. از آزار ايشان ايمن خواهند بود، و همينطور شد صرسول
مدينه به قوت و شوكتي نخواهند يهوديان : سوم اينكه. كنند پراكنده خواهند شد

 .رسيد، و همچنين شد

                          

                    

                             * 

                              

 *                       

                *       

            * 
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ند خواري بر ايشان مقرر است، مگر آنكه به هر جا كه يافت شو: ترجمه
م خدا مبتال شدند، و اي از مردم چنگ زنند، و به خش اي از خدا، و رشته رشته

بودن كفر ايشان است به آيات خدا،  ايشان زده شد، اين براي پيوستهدرماندگي بر
به ناحق كشتن پيمبران، براي اينكه نافرمان بودند، و از حد  برايو 
أهل كتاب يكسان نيستند، برخي از ايشان ساعات شب ) 112(گذشتند مي

به ) 113(روند كنند و حال آنكه به سجده مي ايستاده، آيات خدا را تالوت مي
نمايند، و  آورند، و أمر به معروف و نهي از منكر مي خدا و روز ديگر ايمان مي

كه بجا  و كار خيري) 114(در خيرات شتاب دارند، و اين گروه از شايستگانند
 )115.(آورند هرگز كفران نخواهد شد، و خدا به پرهيزكاران داناست

اين آيات داللت دارد كه يهود هميشه خوارند، مگر اينكه يا به كتاب : نكات
آسماني عمل كنند كه حبل إلهي است، و يا به ريسمان مردم يعني به يكي از 

مردمي تكيه كنند، حكومتها و دولتها و قدرتهاي بشري چنگ بزنند يعني به 
در زمان ما يهوديان و يهود فلسطين به دولت وقدرت امريكا و انگليس  چنانكه

و اين خبر قرآني، يكي از . كنند چنگ زده و تكيه كرده، و اظهار حيات مي

: و مقصود از جملة. گوئي آن است معجزات قرآن وپيش     ... اين است

ر يهود مذمت شده، شامل تمام آنان نيست، و كه اگر از كفار يهود و غي
نان را استثناء زده و فرموده مگر نيكوكاران و آنيكوكاران و خداپرستان 

 .پرهيزكارانشان كه عمل خوبشان كفران نخواهد شد

                          

                *            

                            

               * 
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شان در قبال خدا برايشان دبراستي آنانكه كافرند هرگز اموال و اوال: ترجمه
داستان آنچه در ) 116(مفيد نخواهد بود، و ايشان اهل آتش و در آن جاويدانند

ادي است كه در آن سرما باشد و به كنند مانند داستان ب نيا انفاق ميزندگي د
اشند، و آن را نابود كند، و خدا به كشت زار قومي برسد كه به خود ستم كرده ب

 )117.(ايشان ستم نكرده، وليكن خودشان به خود ستم كردند
كشند، ولي  كفار براي تشكيل زندگي و مال و اوالد بسيار زحمت مي: نكات

بال زيادتري است و زندگي دنياي ايشان مانند ومال و اوالدشان موجب وزر و 
 .ين برودزراعتي است كه به يك باد سوزان از ب

                            

                          

        *                

                          

                  *      

                          

              * 
تباهي شما  نين از غيرخودتان همراز نگيريد كه كفار دراي مؤم :ترجمه

كوتاهي نكنند، هر چه شما را به رنج افكند دوست دارند، به تحقيق بغض و 
كنند بزرگتر است، به  هاشان پنهان مي عناد از گفتارشان پيداست، و آنچه در سينه

آگاه باشيد شما ) 118(تحقيق ما آيات را براي شما بيان كرديم اگر شما بينديشيد
دارند، و شما به همة كتاب  ن شما را دوست نميداريد، و آنا ايشان را دوست مي

ايم، و چون  آوريد، و چون شما رامالقات كنند گويند ايمان آورده ايمان مي
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خلوت كنند سر انگشتان را از خشم بر شما بگزند، بگو بخشم خود بميريد زيرا 
اگر به شما خوبي رسد آنان را بد ) 119(باشد داناست ها مي خدا به آنچه در سينه

آيد، و اگر شما را بدي برسد به آن خوشحال گردند، و اگر شما صابر باشيد و 
پرهيز كنيد حيلة ايشان به هيچ وجه به شما ضرر نرساند، محققا خدا به آنچه 

 )120.(كنيد احاطه دارد مي

 : نكات      ...  داللت دارد كه مسلمان نبايد اسرار خود و يا

را به كفار اظهار كند، و در باطن نبايد ايشان را دوست بدارد،  اسرار ملت خود
: و جملة. خوش سخني ايشان را نخورد  بلكه بايد از ايشان بر حذر باشد وگول

           داللت دارد كه قرآن كتابي بوده مدون در زمان رسول

 .و مسلمين به همة آن ايمان داشتند صخدا

                     *  

                            

   * 
تي كه سنگرهائي تهيه كني ات بيرون رف و چون به صبح از خانواده: ترجمه

وقتي كه دو طائفه از شما ) 121(براي مؤمنين براي جنگ و خدا شنوا و داناست
قصد سستي و خودداري كردند، و خدا ايشان را ياري كرد، و فقط بر خدا بايد 

 )122.(دنمؤمنين توكل كن
اين آيات به قول صحيح در جنگ احد نازل شده و سبب اين جنگ : نكات

چون قريش از جنگ بدر شكست خورده به مكه برگشتند، ابوسفيان  اين شد كه
به مردم گفت مگذاريد زنانتان گريه بر كشتگان خود كنند زيرا اشك چشم چون 

سازد، و با همين بغض و  خارج شود غصه و عداوت و حرارت را خارج مي
و  ه بيرون شدند در حاليكه سه هزار سوارهعداوت وسائل فراهم كردند، و از مك
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پياده بودند و زنان خود را نيز با خود آوردند كه از جنگ نگريزند، چون  دو هزار
رسيد، اصحاب خود را جمع و ايشان را بر جهاد ترغيب  صخبر به رسول خدا

يا رسول اهللا از مدينه خارج نشويم و در همين : سلول گفت بداهللا بن أبيع. كرد
وبزرگ همه  كه مرد و زن و كوچك كنيم ن جنگ ميمدينه از كوچه و بام با ايشا

هاي ما بر ما ظفر نيافته، و  ها و قلعه به دفاع پردازيم، و هيچ قومي در ميان خانه
يا رسول اهللا : اي ديگر گفتند سعد بن معاذ و عده. هميشه ظفر با ما بوده است

احدي از عرب در ما طمع نكرده در حاليكه ما مشرك بوديم، اكنون كه تو در 
مانيم و به استقبال  ي چگونه در ما طمع خواهند كرد، خير در مدينه نميميان مائ

شويم، هر كس از ما كشته شد شهيد است، و هر كس نجات  دشمن خارج مي
اي از  رأي او را پذيرفت، و با عده صيافت جهاد در راه خدا نمود، رسول خدا

 : اصحاب خارج شد براي تعيين محل قتال، چنانكه خدا فرموده  ...  تا

با لشكر مجاهدين به احد تشريف برد، و صف آرائي  صآخر، پس حضرت
لشكر نمود، ولشكر را چنان بداشت كه كوه احد در قفا و جبل عينين از طرف 
چپ و مدينه در جلو بود، و چون در جبل عينين شكافي بود كه اگر دشمن 

پنجاه تن كماندار عبداهللا بن جبير را با  صخواستي كمين كردي، حضرت
گماشت كه مانع از مرور دشمن باشد، و فرمود اگر ما غلبه كرديم و غنيمت 
جستيم سهم شما را بگذاريم، شما در فتح و يا شكست ما از جاي خود نجنبيد 

ها  و چون از تسوية صفوف فارغ شد، خطبه خواند، و از آن طرف مشركين صف
جهل با  ه را گرفت و عكرمه بن ابيآراستند، خالد بن وليد با پانصد تن ميمن

عبداهللا . اميه و عمرو بن عاص رئيس سواران شدند نپانصد ميسره را، صفوان اب
بن ربيعه قائد تيراندازان بود، و ايشان صد تن تيرانداز بودند، و شتري كه بر آن 
بت هبل بود جلو لشگر بداشتند، و زنان را از پس لشكر واداشتند و پرچم جنگ 
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پرسيد كه پرچمدار  صرسول خدا. طلحه بن أبي طلحه سپردند را بدست
پس مصعب  ،"حنن أحق بالوفآء منهم ": فرمود. عبدالدار كيست؟ گفتند از قبيلة بني

مصعب . بن عمير را كه از بني عبدالدار بود طلبيدو پرچم اسالم رابه او سپرد
چمدار و پرپس طلحه كه كبش كتيبه . دپرچم را گرفت و جلو حضرت ايستا

به سوي او تاختن كرد،  براند و مبارزه طلبيد، علي مشركين بود اسب خود را
سپر آنرا دفع  با ورد، عليآطلحه بر او حمله كرد، و شمشيري بر او فرود 

نمود، و تيغي بر فرقش كوبيد كه مغزش برفت و بر زمين افتاد و عورتش 
پس از طلحه . تندو مسلمين شاد شدند و تكبير گف صمكشوف شد، رسول خدا

كشته شد، و هر كس از  برادرش مصعب پرچم گرفت و او نيز بدست علي
ديگر كسي نبود علمدار گردد، غالمي از آن . عبدالدار پرچم گرفت كشته شد  بني

پس . ، او را نيز ملحق به ايشان نمودقبيله بنام صواب پرچم را گرفت، علي
د، و هر كس از مشركين به طرفي مسلمين حمله كردند، و كفار را شكست دادن

، به جمع غنائم مشغول شدندگريخت و هبل از شتر درافتاد، و مسلمين 
از جاي حركت كردند،  جمع غنيمتكمانداران كه شكاف كوه را داشتند، براي 

هر چند عبداهللا بن جبير ممانعت كرد متابعت نكردند، عبداهللا با كمتر از ده كس 
كرمه با دويست تن از كمين درآمدند، وبر عبداهللا حمله باقي ماند، خالد باتفاق ع

كردند و او را با نفراتش به قتل رسانيدند، و از قفاي مسلمين درآمدند و تيغ بر 
ايشان نهادند، و علم مشركين برپاي شد، و فراريان مشركين برگشتند، و شيطان 

مسلمين از  و ،"أال قد قتل حممد": صفتي به صورت جعيل بن سراقه ندا كرد كه
وحشت تيغ بر يكديگر نهادند، به طوريكه پدر حذيفه را شهيد كردند، ورسول 

 داد، علي با چندنفري رزم مي صرسول خدا. خدا را گذاشته و فرار كردند
دفع  صكردند، و دشمن را از رسول خدا با دو نفر ديگر از هر طرف حمله مي

 صبود به قصد قتل رسول خدا قميئه كه يك نفر از مشركينعبداهللا . كردند  مي
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د مصعب كرد، و صتيغ كشيد، و چون مصعب بن عمير پرچمدار حضرت بود، ق
قطع كرد او پرچم بدست چپ داد، او دست چپش را نيز  دست راست او را

م بيفتاد، پس سنگي چند برداشت و بسوي لَكرد، و او را شهيد نمود، و ع قطع
اني حضرت آمد، و درهم شكست، و پرانيد، ناگاه سنگي بر پيش صرسول خدا

ود بر پيشاني او فرو رفت، و خون جاري شد، حضرت آن خون را هاي خُ حلقه
نبیهم و هو یدعوا إلی اهللا  کیف یفلح قوم شجوا ": فرمود كرد، و مي پاك مي

د، و بعض ز صوقاص سنگي بر لب و دندان رسول خدا بن ابي و عتبه ."تعالی
فرود آوردند، ولي چون دو زره بر تن رسول  ديگر شمشيري را بر آن جناب

 صبود، كارگر نشد، نقل شده كه هفتاد ضرب شمشير بر رسول خدا صخدا
وارد شد، ولي خدايش حفظ نمود، در اين موقع وحشي حربة خود را به سوي 
حمزه پرتاب كرد و حمزه را شهيد نمود، پس وحشي به بالين حمزه آمد، و 

و او در دهان گذاشت و  وسفيان برد،زوجة اب» هند«د او را برآورد، و نزجگرگاه 
د و از دهان بيفكند، واز اين جهت به هند جگرخوار مشهور شد، جونتوانست ب

پس زيورهاي خود را به وحشي عطا كرد، آنگاه هند به مقتل حمزه آمد، و 
زنان قريش نيز . ها و بعضي از اعضاي حمزه را بريد، و با خود به مكه برد گوش

هند تأسي كردند، و بر سر شهداء آمده و آنها را مثله كردند، و ابوسفيان بر  به
گفت بچش اي  زد و مي خود را بر دهان حمزه مي مقتل حمزه آمد و پيكان نيزة

بالجمله در اين جنگ هفتاد تن از مسلمين شهيد شدند، و  اكثر ايشان . عاق
خورد، علي بن ابي عمر بن الخطاب پانزده زخم . زخمي و مجروح گرديدند

 : و مقصود از جمله. يشتر زخمي گرديداز همه كس ب طالب   

               " بنوسلمه از : دو طائفه از انصار باشد

خزرج و بنوحارثه از طائفة اوس كه در خيال خود قصد مخالفت و عدم حضور 
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پيروي  صيكن به قصد خود عمل نكردند، و از رسول خدادر احد را داشتند ول

"كردند، و خدا ايشان را حفظ نمود، ولذا    " و جنگ احد در روز . فرموده

 .شنبه نيمة شوال سال سوم هجرت واقع شد

                 *     

                      

*                         

             *           

                       *  

                   * 
و به تحقيق خدا شما را در بدر ياري كرد در حاليكه ذليالن بوديد، : هترجم

هنگامي كه به مؤمنين ) 123(پس از خدا بترسيد تا شايد شكرگزار شويد
گفتي آيا شما را كفايت نكرد كه پروردگارتان به سه هزار فرشتة فرود آمده،  مي

ل ورود هيجان و ر باشيد در حاآري اگر صبر كنيد و پرهيزگا) 124(مددتان كرد
) 125(كند  دشمن، خدا شما را به پنج هزار فرشتة نشانگذار مددتان مي خروش

و خدا آن را جز بشارتي براي شما قرار نداد و تا دلهايتان مطمئن شود به آن، و 
تا اينكه خدا قسمتي ) 126(پيروزي ونصرت جز از نزد خداي عزيز حكيم نباشد

 )127.(ان را خوار و زبون نمايد كه نااميد برگردندكن كند و يا آن از كفار را ريشه
رمضان سال دوم هجري بود تا آن وقت  كماه مبار 17جنگ بدر در  :نكات

اهميت بودند، چون جهادي نكرده و ترسي در دل  مسلمين خوار و زبون و بي

 : دشمن نداشتند، و لذا خدا فرموده   و هر ملتي كه نيروي جنگي و ،

دفاعي نداشته باشد خوار و زبون است، أما پس از جنگ بدر عزتي پيدا كردند 
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و نزول مالئكه در بدر اگر براي مباشرت . زيرا خدا عزت را در جهاد قرار داده
يات قرآن همين است اگرچه به نظر بعضي از اشخاص آقتال باشد چنانكه ظاهر 
د، وبه اضافه جنگ غيرمرئي رسد زيرا مالئكه مرئي نيستن عقال صحيح به نظر نمي

و . با مرئي معني ندارد، ولي دربارة خدا و مدد غيبي او بايد استثناء قائل شد

: اند طبق جملة بعضي گفته         ممكن است نزول ملك همان

 !ل طمأنينه و صبر و ثبات قدم باشدتأييد و تقويت قلوب و نزو

                       * 

                             

  * 
پذيرد و يا  ميچيزي از فرمان بدست تو نيست، خدا يا توبة ايشان را : ترجمه

اختصاص به خدا دارد و مال اوست ) 128(كند زيرا ايشان ستمگرند عذابشان مي
آمرزد و هر كس  مي آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، هر كس را بخواهد

 )129.(كند و خدا آمرزنده و رحيم است را بخواهد عذاب مي

    :نكات    عذاب و آمرزش بدست رسول داللت دارد كه امر

نيست، چون اين أمر بدست او نباشد، به طريق اولي امور بزرگتري  صخدا
بدست او و مفوض به او نيست از تكوين و تشريع، و دليل آن آية بعد است كه 

 : گويد مي             ... تا آخر. 

                           

    *             *       

     * 
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ترسيد تا شايد رستگار اي مؤمنين ربا را چند برابر مخوريد و از خدا ب :ترجمه
و خدا و رسول ) 131(آتشي كه براي كافران مهيا شده و بپرهيزيد از) 130(شويد

 )132.(او را اطاعت كنيد تا شايد مشمول رحمت واقع شويد

در اينجا كه فرموده  :نكات         چند برابر مخوريد مقصود اين

بلكه چون در . ر كمتر شد حالل استنيست كه اگر چند برابر شد مخوريد و اگ
توانست بدهي خود را بپردازد آن  زمان جاهليت گاهي چون بدهكار نمي

سود  بتدريجكردند تا  زياد مي افزودند، و سود را نيز رباخواران بر مدت مي
شد، حقتعالي بعنوان مذمت تذكر داده كه اين كار  معامله چندين مقابل اصل مي

چه مقدار سود حالل و يا حرام، در بيان آن نيست، زيرا  و أما اينكه. قبيح است
و مقصود از أطيعوا اهللا اطاعت . "فَلَكُم رؤوس أَموالكُم": در سورة بقره فرموده

 .فرامين قرآن و از اطاعت رسول اطاعت فرمان سنت است

                        

   *                 

       *               

                       

              *               

                    * 
و بشتابيد بسوي آمرزش پروردگارتان و بسوي بهشتي كه پهناي آن : ترجمه

كسانيكه در وسعت و ) 133(به قدر آسمانها و زمين است مهيا شده براي متقين
گذرند و خدا  برند و از مردم مي كنند وخشم خود را فرو مي سختي انفاق مي

و كسانيكه چون كار زشتي انجام دادند و يا ) 134(دارد نيكوكاران را  دوست مي
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به خود ستم كردند ياد خدا كنند و بدون فاصله براي گناهان خود طلب آمرزش 
اند و  نورزند بر آنچه كرده كنند، و كيست جز خدا كه گناهان را بيامرزد، و اصرار

ايشانند كه پاداششان آمرزش پروردگارشان و ) 135(دانند حال آنكه مي
تانهائي است كه از زير آنها نهرها جاري است، در آنها جاويدند وخوبست بوس

 )136.(كنندگان اجر عمل

: نكات     داللت دارد بر وجوب شتاب در كارهاي ديني و آنرا مقدم

: و جملة. بدارد بر كارهاي ديگر    ... داللت دارد كه وسعت بهشت از

: جملة و. آسمانها و زمين بيشتر است  مكرر شده وصفت است براي متقين. 

                         

 *             * 
بوده كه گذشته، پس در زمين سير  هائي به تحقيق قبل از شما سنت: ترجمه

اين كتاب بياني است ) 137(كنندگان چان بود  كنيد و بنگريد سرانجام تكذيب
 )138.(براي مردم، و براي پرهيزكاران هدايت و پندي است

د و بفهمند خدا أمر فرموده به نظر در روش گذشتگان تا عبرت گيرن: نكات

: و جملة. است روش اسالم بهترين روش      داللت دارد كه قرآن

و عقال نيز بايد چنين باشد زيرا كسيكه  ،و قابل فهم است براي تمام مردم نبيا
خود را  كند كه بايد مال و جان كسي و در آن نامه ذكر مي برايفرستد  اي مي نامه

در راه من بدهي و همه را در طبق اخالص بگذاري، آن طرف اگر نفهمد، 
اي كه نفهميده است اگر عمل نكند  مال وجان خود را بدهد براي نامه چگونه

 .معذور است
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                    *       

                        

             *    

          *             

               *          

             * 

و سست و محزون نگرديد و حال آنكه شما برتريد اگر مؤمن : ترجمه
محققا باين قوم جراحتي اگر زخم و جراحتي به شما برسد پس ) 139(باشيد

گردانيم و تا خدا مؤمنين را  د آن رسيده، و ما اين روزها را بين مردم مينمان
ستمگران  دارد بداند و بشناسد واز شما گواهاني بگيرد، وخدا دوست نمي

آيا ) 141(و براي اينكه مؤمنين را پاك نمايد و كافران را بفشار گذارد) 140(را
نكه خدا مجاهدينِ شما را از آشويد و حال  داخل ميگمان داريد كه به بهشت 

كرديد پيش از  و شما به يقين آرزوي مرگ مي) 142(صابرين معلوم ننموده است
 )143.(را ديده و به نظر آورديد آن آنكه با آن روبرو شويد، پس به تحقيق

 : جملة :نكات     ...يماني داللت دارد كه اگر مسلمين بوظائف ا

افتاده و  كنند، و امروزه كه از همه عقب عمل كنند از تمام كفار برتري پيدا مي

: و مقصود از جملة. ترند براياين است كه مؤمن نيستند و عمل ندارند ذليل   

       ... اين است كه سنت إلهي بر اين جاري شده كه هر كس به

شود و هر كس تنبلي كند  مل كند غالب ميقواعد طبيعي سعي و كوشش ع
نيستند، مثال در جنگ بدر همت كردند  جمسلمين نيز از اين قاعده خار. مغلوب

و مقصود از . غالب شدند و در جنگ احد بطمع مال افتادند و مغلوب شدند
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: جملة     ...و جملة :        پيدا  اين است كه معلوم خدا ظهور

داند، در اين  هر چيزي را قبل از وقوع آن مي. كند، زيرا عمل خدا ازلي است
مكلفين ظاهر شود كه  يعني براي مردم و خود ،آيات اطالق علم شده بر معلوم

 .مؤمن و مجاهد كيست

                               

                           

 *                       

                       

    *                     

                         *    

                                  

      *           

    * 
و نيست محمد مگر پيغمبري كه حقا پيش از او پيغمبراني بودند، آيا  :ترجمه

به آئين اعقاب خود، وكسيكه ) از اسالم(گرديد  اگر بميرد يا كشته شود شما برمي
زودي خدا شاكران را ببه عقب خود برگردد به هيچ وجه به خدا ضرر نرساند، و 

ميرد، سرنوشتي است با  دا نميه خي جز به ارادو هيچ نفس) 144(دهد پاداش مي
دهيم او را، و هر كس  وقتي معين قرار داده و هر كه پاداش دنيا بخواهد از آن مي

ثواب آخرت بخواهد از آن خواهيم داد او را، وبه زودي شاكران را جزاء 
خداپرستان بسياري به همراهي او قتال  هو چه بسيار پيمبري ك) 145(دهيم مي

د، و براي آنچه به ايشان رسيده در راه خدا سست نشدند و اظهار عجز كردن
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وسخني نداشتند ) 146(دارد براي غير خدا نكردند و خدا صابرين را دوست مي
روي ما را بيامرز، و قدمهاي ما را  گفتند پروردگارا گناهان ما و زياده جز اينكه

ا پاداش دنيا و پاداش پس خد) 147(قوم كافرين ياري نما رب ثابت دار وما را
 )148.(دارد نيكوكاران را نيك آخرت را به ايشان داد و خدا دوست مي

هاي مسلمين زياد شد و پراكنده و متفرق  در جنگ احد چون كشته: نكات
شدند، مصعب بن عمير پرچمدار مسلمين شهيد شد و پرچم بر زمين افتاد و 

ول خدا را كشته فرياد كرد كه عبداهللا بن قمئه پس از پراندن سنگ خيال كرد رس
خبر در ميان  ن، اي"أال قد قتل حممد ": محمد را كشتم، و كافر ديگري فرياد كرد

مردم منتشر شد بعضي از مسلمين خود را باختند و گفتند اي كاش عبداهللا بن 
از ابوسفيان اماني بگيرد، بعضي از سست ايمانها گفتند برگرديم  نأبي برايما

اي قوم : ان، بعضي از مسلمين كه اين سخنان را شنيدند گفتندبدين سابق خودم
زنده است، وزندگي پس از رسول  صكشته شد خداي محمد صمحمد اگر
خورد جهاد كنيد تا كشته شويد و بر دين محمد بميريد و  به چه در مي صخدا

غلطيد به  و حمله كرد تا شهيد شد، در حاليكه در خون خود مي شمشير كشيد
اگر محمد كشته شد دين را به شما تبليغ نمود شما  : هاجرين گفتيكي از م

دندانش شكست و ميان  صبراي دين خود قتال كنيد، در آن هنگامه رسول خدا
را بدوش گرفتند و از او دفاع كردند تا اينكه  گودالي افتاد، بعضي از اصحاب او

ي من آئيد تا آهاي بندگان خدا به سو: آن حضرت باالي بلندي رسيد و ندا كرد
فرارشان،  برايآنكه جمعي از اصحاب رسيدند، حضرت ايشان را مذمت كرد 

عرض كردند يا رسول اهللا آباء و أمهات ما فدايت، چون خبر قتل تو بما رسيد 
ترس ما را گرفت، به هر حال اينعده از رسول خدا دفاع كردند تا لشكر كفار 

ميرد و يا  د مانند ساير پيامبران ميمحم: فرمايد پراكنده شدند، در اينجاخدا مي
و . شود، وظيفة مسلمان اين است كه بدين خود پايدار بماند و دفاع كند كشته يم
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اين است كه مسلمان بايدمانند مردان خدا  ...وما کان قوهلم : مقصود از جملة
منت بر خدا و رسول مگذارد بلكه هر قدر مجاهده كرده باز خود را مقصر بداند 

و استغفار باشدو ثبات قدم و نصرت را از خدا بخواهد، تا خدا گناهانش وقول ا
 .را ببخشد و به او توفيق جهاد و ثبات قدم عطا كند

                        

     *             *       

                             

         *        

                          

                        

                    

   *                   

                           

            * 
اي مؤمنين اگر كفار را اطاعت كنيد شما را به آئين گذشتگانتان : ترجمه

بلكه دوست و سرپرست شما ) 149(گردانند، پس از زيانكاران خواهيد شد برمي
بزودي ترس را در دلهاي كفار ) 150(دهندگانست خداست و او بهترين ياري

شرك به خدا آوردند ومأواي  شدافكنيم زيرا بدون دليلي كه خدا نازل كرده با مي
و حقا خدا وعدة خود ) 151(ايشان آتش دوزخ، و جايگاه اين ستمگران بد است

را وفا كرد وقتيكه شما به فرمان او جان كفار را گرفتيد، تا آنگاه كه سست شديد 
نشان داد آنچه را دوست  و با يكديگر نزاع كرديد، و پس از آنكه به شما
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بود و بعضي از شما  اي از شما دنياخواه مي رديد، پارهداشتي نافرماني ك مي
جو، سپس شما را از كفار منصرف كرد تا آزمايشتان كند، و به تحقيق از  آخرت

ها باال  وقتي كه به تپه) 152(صاحب فضل بر مؤمنين است شما عفو نمود، وخدا
خواند،  از دنبال مي كرديد، و اين رسول شما را رفتيد و به احدي توجه نمي مي

اي كه به دل رسول خدا كرديد، عفو  اي بود به مقابل غصه پس جزاي شما غصه
خدا براي اين است كه محزون نمانيد بر آنچه از شما فوت شد و بر آنچه به 

 )153.(كنيد شما رسيد، وخدا آگاه است به آنچه مي

: جملة :نكات   ...ر دل داللت دارد كه خدايتعالي در جنگ احد ترسي د

شدن مسلمين واستيالي كفار باز مسلمين را رها  كفار انداخت كه پس از پراكنده
كار مشركين به جائي رسيد كه بت هبل را . كردند، و بطرف مكه فرار نمودند

به مسلمين  صرسول خدا ،"أعل هبل أعل هبل": بلند كرده و دم گرفته بودند
و مشركين را عقيده  ."جلأی و علأ اهللا" : چرا ساكتيد در جواب بگوئيد: فرمود

ها را خدا وسيله قرار داده و شفيع نزد اويند، در آيه اشاره كرده  چنين بود كه بت
كه چنين قولي به خدا افتراء است، زيرا خدا در اين موضوع چيزي نازل ننموده 

: و فرموده                .لمين زمان ما حال بايد از مس

ها اموات و بزرگان دين خود  تعجب كرد كه با وجود اين آيات در دعاها وسختي
خوانند، و حال آنكه دليلي براي ايشان در ما أنزل اهللا نيست، و اولياء خدا  را مي

 : وجملة. با اين شرك مخالفند    ... داللت دارد كه چون

طاعت خدا و سعي داشتند در كار خود، خدا ياريشان مسلمين متحد بودند در ا
أما در رفتن به احد نزاع داشتند و در جنگ سستي كردند و . كرد مانند قضية بدر

سنگر خود را از دست دادند و لذا مشمول عنايت إلهي  جمع كردن غنيمتبراي 
 .نشدند
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                  * 
سپس بر شما فرود آورد پس از غم آرامشي را در حال چرتي كه : ترجمه

فراگرفت جمعي از شما را و گروهي به فكر جانهاي خود بودند، و به خدا گمان 
گفتند آيا از اين كار چيزي به نفع ما  به ناحق بردند گمان زمان جاهليت را، مي

كردند  بگو هر امري مخصوص خداست، در نزد خود مخفي ميخواهد شد، 
گفتند اگر از اين كار چيزي به نفع ما  كردند مي آنچه را كه براي تو آشكار نمي

هايتان بوديد بدون شك آنانكه قتل  شديم، بگو اگر در خانه بود دراينجا كشته نمي
هايتان  را در سينهرفتند، و بايد خدا آنچه  بر ايشان مقدر شده، به مقتل خود مي

است آزمايش كند، و تا خالص گردد آنچه در دلهايتان است، و خدا به آنچه در 
 )154.(ها باشد داناست سينه

اين آيه از آياتي است كه تمام حروف هجاء از الف تا ياء در آن آمده : نكات

  و مقصود از جملة . است  ... دن خدا دا نمائي و طرز ياري قدرت

اي از مؤمنين را چرت  به رسول و به مؤمنين است كه در وسط جنگ احد عده
گرفت، و بواسطة اين چرت ترسشان برطرف و خستگي ايشان رفع شد، و 
صدماتي كه برفقايشان وارد شده بود فراموش كرده و دو مرتبه به حمله 

از قبيل اينكه پرداختند، و عدة ديگر كه منافق بودند گمان ناحق به خدا بردند 
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گفتند نعوذ باهللا خدائي وجودندارد و يا چرا وعدة نصرتي كه داده دروغ بوده، و 
البته مقداري از اين . يا اينكه اگر ما حق بوديم چرا اين صدمات بر ما وارد شد

: خياالت را به زبان آوردند و مقداري را به زبان نياورده، ولذا خدا فرموده  

   ... كند تعالي هر قومي را به اين ابتالءات آزمايش مي و حق. 

                            

              *          

                            

                             

             *           

               *            

 * 
دو جمع همانا  براستي آنانكه از شما پشت كردند روز بر خورد آن: ترجمه

شيطان بواسطة بعضي از كار وكسبشان ايشان را لغزانيد و حقا كه خدا از ايشان 
اي مؤمنين نباشيد مانند ) 155(عفو نمود، براستي كه خدا آمرزنده و بردبار است

آنانكه كافر شدند و به برادران خود وقتي كه قدم بر زمين زده و يا براي جنگ 
شدند تا خدا  مردند و نه كشته مي ماندند نمي نزد ما مياگر : شدند گفتند آماده مي

ميراند و  كند و مي آن گمانرا در دلهاي ايشان حسرتي قرار دهد، و خدا زنده مي
و البته اگر در راه خدا كشته شويد ويا بميريد ) 156(كنيد بيناست خدا به آنچه مي

اگر بميريد و  و) 157(كنند آمرزش خدا و رحمت او بهتر است از آنچه جمع مي
 )158.(گرديد يا كشته شويد البته بسوي خدا محشور مي
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: مقصود از جمل: نكات         ... همان نفراتي است كه

ازميدان جنگ فرار كردند، ولي خدا ايشان را عفو نمود و توفيق داد 
ر بواسطةاينكه توبه كردند و برگشتند و بحمله پرداختند، و باضافه د

 .غزوات ديگر ثبات قدم خود را در ايمان ثابت كردند

                          

                             

           *            

                       * 

                                   

           * 

پس واسطة رحمت إلهي نرمي كردي براي ايشان و اگر تندخو و : ترجمه
عفو كن و  شانشدند، پس از اي شك از دور تو پراكنده مي دل بودي بي سخت

ر كارها با ايشان مشورت كن وچون عزم ايشان طلب آمرزش نما، و د براي
كنندگان  دارد توكل وتصميم گرفتي بر خدا توكل نما براستي كه خدا دوست مي

اگر خدا شما را ياري كند كسي بر شما غلبه نكند و اگر شما را رها ) 159(را 
  كند پس كيست آنكه شما را پس از خذالن ياري كند و فقط بر خدا بايد توكل

و هيچ پيامبري نباشد كه خيانت كند و هر كس خيانت كند ) 160(كنند مؤمنان
آورد، سپس به هر كس به آنچه كسب كرده  آنچه را خيانت كرده روز قيامت مي

 )161.(جزاي تمام داده شود، و به ايشان ظلم نخواهد شد
حلم و نرمي او بود كه عرب  صيكي از صفات برجستة رسول خدا: نكات

شدند، و هر كس  كرد و اگرنه از دور او پراكنده ميبدخو را بدور خود جمع 
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و شاورهم . بخواهد علمدار ارشاد باشد و ثواب ارشاد را ببرد بايد چنين باشد
مانند ساير مردم بايد از فكر مردم استفاده كند،  صداللت دارد كه رسول خدا

: و جملة. البته در أمور دنيوي         ...ه هادي قوم نبايد به داللت دارد ك

آن قوم خيانت كندو از جهل آنان سوءاستفاده كند، وحتي از غنائم و بيت المال 
من بعثناه علی عمل فغل شیئا  ": فرمود صو رسول خدا. چيزي پنهاني برندارد

و لذا مأمور دولت بايد بداند اگر در چيزي از  ."جآء یوم القیامة یحمل علی عنقه
 .ورزد گناه بزرگي مرتكب شده است اموال و قوانين خيانت

                          * 

                 * 

ت كه به خشم آيا كسيكه در پي خشنودي خدا باشد مانند كسي اس: ترجمه
آنان را ) 162(گاهي است دد وجاي او دوزخ باشد و دوزخ بدمنزلرخدا برگ

 )163.(كنند بيناست درجاتي است نزد خدا، و خدا به آنچه مي

 ضمير : نكات  گردد به من وصوله در جملة برمي :     ...

 .ر يك درجاتي استوشامل است اهل رضوان و اهل نيران را زيرا براي ه

                         

                                

  * 

دا بر مؤمنين منت گذاشته هنگامي كه در ميان ايشان از محققا خ: ترجمه
شان كند و  يات او را بر ايشان بخواند و پاكيزهآخودشان رسولي برانگيخت كه 

كتاب و حكمت را به ايشان بياموزد و اگرچه قبال در گمراهي آشكارا 
 )164.(بودند
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مت خدا بندگان را غرق نعمت نموده و منت نگذاشته مگر براي نع: نكات

: وجملة. ارسال رسول، چون نتيجة خلقت بشر هدايت و سعادت اوست    و ، 

     ...تالوت و تعليم آيات كتاب خدا  صداللت دارد كه كار رسول خدا

بوده، بايد دانشمندان امت نيز مانند او كتاب خدا را به مردم بياموزند نه آراء 
 .قليدخود را، و أمت نيز تعلّم كنند نه ت

                             

         *              

         *                      

                              

                             

 *                           

          * 
آن را به دشمن  چرا وقتي كه مصيبتي به شما رسيد كه دو مقابل :ترجمه

خودتان است، براستي خدا به  رسانديد، گفتيد اين از كجاست؟ بگو آن از سوي
و آنچه روز تالقي دو جمع به شما رسيد به ارادة خدا ) 165(هر چيزي تواناست

و تا معلوم نمايد آنان را كه نفاق كردند ) 166(بود، و تا معلوم نمايد مؤمنين را 
در راه خدا قتال كنيد و يا دفاع نمائيد، گفتند اگر ما  و به ايشان گفته شد بيائيد

تر  كرديم ايشان در آن روز به كفر نزديك دانستيم از شما پيروي مي قتال را مي
گويند بدهانشان آنچه در دلهايشان نيست، و خدا به آنچه  بودند تا به ايمان، مي

فتند اگر آن گ آنانكه نشستند و به برادران خود) 167(كنند داناست كتمان مي
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گ را دفع رشدند، بگو از خودتان م مقتولين ما را اطاعت كرده بودند كشته نمي
 )168.(گوئيد كنيد اگر راست مي

مقصود از  :نكات   مصيبت روز احد است كه به مسلمين شكستي رسيد

كه دو مقابل آن به مشركين درجنگ بدر وارد شد و يا در همان جنگ احد، 
و در عين حال . ن است كه در احد دو مقابل به مشركين صدمه رسيدظاهر آيه اي

اي به ايشان نرسد، و خيال كردند كه چون  مسلمين توقع داشتند هيچ صدمه
اند نبايد شكست بخورند، خدا مي فرمايد اين مصيبت از  ايمان به خدا آورده

يد، و ناحية خودتان است كه پست خود را از دست داديد و بدنبال غنائم رفت

و مقصود از . رسول خدا را تنها گذاشتيد      اين است كه ارادة خدا چنين

و ديگر طبق . است كه هر كس عمل به وظيفه نكند پيروز نشود      

بايد مؤمن از منافق جدا و معلوم گردد، و معني ليعلم اين است كه تا معلوم ... 

: هو جمل. خدا ظاهر شود       ... ممكن است سه معني در آن احتمال

كرديم و براي  شود شما را پيروي مي دانستيم جنگي واقع مي اگر مي ؛اول: داد
جنگ را جنگ  ؛دوم. شديم، و اين برخالف ظاهر است جنگ حاضر مي

ي مقابل دانستيم كه عدة قليل دانستيم، بلكه خود را به هالكت انداختن مي نمي
اگر ما علم جنگ داشتيم و فنون  ؛سوم. كثير باشد، اين نيز برخالف ظاهر است

 .شديم، و اين معني ظاهر است دانستيم بدنبال مسلمين حاضر مي جنگي را مي

                           * 

                      

               *          

          * 
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اند مردگانند بلكه  و البته گمان مبر آنانكه در راه خدا كشته شده :ترجمه
به آنچه خدا به ايشان داده ) 169(شوند  اند نزد پروردگارشان روزي داده مي زنده

اند از  از فضل خود شادمانند و نسبت به آنانكه به ايشان ملحق نشده
و نه ايشان را اندوهي  كنند كه نه ترسي دارند بازماندگانشان طلب شادي مي

خوشند به نعمت و فضل از طرف خدا و اينكه خدا اجر مؤمنين را ) 170(است
 )171.(كند ضايع نمي

ود را از جهت خ گفتند مؤمنين بي ز مردم ميپس از جنگ احد بعضي ا :نكات
تعالي براي  دادند، حق برند و به اين كلمات مسلمين را از جهاد تنفر مي بين مي

گويند زيرا آنانكه جهاد  چنين نيست كه اينان مي: نين به جهاد فرمودهترغيب مؤم
كنند براي ماندن در دنيا، ممكن است به لذائذ و نعمت دنيا برسند  را ترك مي

رود اگر كشته  و أما كسي كه به جهاد مي. اند تازه به چيز كم و حقيرفاني رسيده
رفت باألخره  به جهاد نمي شود به لذائذ وحيات و نعمتهاي دائمي رسيده و اگر

أما بر مجاهد . رفت مرد، و با كمال ترس و اندوه از دنيا مي در نكبت و آفت مي
باشد، و بر ارد كه آخرت دو شهيد نه ترسي است و نه حزني وترس از آينده ن

و افسوسي ندارد، پس شهادت مكروه نيست بلكه  تسدنياي گذشته محزون ني
ولي بايد دانست كه عده اي از . ت مقربين استودرجا رسيدن به زندگاني ابد

: كنند كه چون خدا فرموده عوام و يا عالم نمايان خيال مي  پس شهداء ،

خواهند براي خود  شوند، آن وقت از آنجا كه مي ميرند واز دنيا خارج نمي نمي
و اين كنند،  باب الحوائج و يا شفيعي بتراشند امامان را نيز قياس به شهداء مي

روند  شوند وبه عالم ديگري مي منطق باطلي است، زيرا شهداء از دنيا خارج مي
هاي عالم ديگر و  سورة نحل به بهشت منتقل خواهند شد و روزي 32طبق آية 

حيات عالم ديگري را دارند، و طبق آيات قرآن به كلي از دنيا بي خبرند زيرا 
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ه اگر ارواح انبياء و شهداء از حيات مستلزم علم به همه چيز نيست و به اضاف
شوند وفرح  ها و مظالم دنيا ناراحت مي هاي ملت خبر باشند از گرفتاري دنيا با

رساند  آنها مبدل به غم خواهد شد، و در همين آيات جمالتي است كه مي
 .آيات تدبرنما درخبرند، پس  شهداء از اين عالم رفته و از اين عالم بي

                        

     *                  

                      *     

                         

*                       

 * 
آنانكه خدا و رسول او را اجابت كردند پس از آنكه جراحت به  :ترجمه

آنانكه ) 172(ايشان رسيد براي نيكوكاران و پرهيزكارانشان پاداش بزرگي است
اند از ايشان بترسيد، پس  مردم به ايشان گفتند كه مردم براي قتل شما جمع شده

خدا خوب وكيلي ايمانشان افزون شد و گفتند خدا براي ما كافي است و 
پس بواسطة نعمت و فضل خدا برگشتند درحاليكه چيز بدي به ) 173(است

ايشان نرسيد، و خوشنودي خدا را پيروي كردند و خدا صاحب فضل بزرگ 
ترساند، پس از ايشان  همانا اين شيطان است كه دوستان خود را مي) 174(است

 )175.(نترسيد و از من بترسيد اگر ايمان داريد
اين آيات پس از اتمام جنگ احد نازل شده و مدحي است براي  :نكات

مجاهدين، زيرا با اينكه در احد كشته داده و زخمي شدند و بعد از پراكندگي 
برگشتند و مشركين را فراري كردند، ولي ابوسفيان و لشكر او چون مقداري راه 
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م نكرديم، رفتند و به روحاء رسيده پشيمان شدند و گفتند چرا ما كار را تما
رسيد  صبايد برگرديم و بكلي مسلمين را نابود كنيم، اين خبر به رسول خدا مي

اينكه اصحاب او مجروح و خسته بودند اعالن  و خواست كفار را بترساند، با
من  خواهم كسي بدنبال نمود باينكه مشركين را بايد تعقيب نمود، و فرمود مي

خود با هفتاد نفر از اصحاب حركت  اند، پس يايد مگر كسانيكه در احد بودهن
كرد تا به سه ميلي مدينه به حمراءاالسد رسيدند، مشركين مطلع شدند، و ترس 
ايشان را گرفت و فرار كردند، و اصحاب رسول چنان مجروح بودند كه بعضي 

بردند زيرا در احد به ايشان صدماتي رسيده بود، پس  بعض ديگر را با دوشن مي
را مثله كردند قصد ساير شهداء را كردند، به بركت  زهاز آنكه مشركين حم

. ترس ايشان را فرا گرفت و منهزم شدند صبرگشت مؤمنين بدور رسول خدا
خواهر حمزه آمد  ةصفی. ون خودشان دفن نمودخشهداء را با  صداخو رسول 

فرمود او را برگردانيد تا از مثلة  صتا كشتة برادر را ديدار كند، رسولخدا
ام، ولي اين در جنب  جزع نكند، صفيه گفت من از مثله مطلع شده برادرش

طاعت خدا چيز كمي است، حضرت فرمود بگذاريد برود سر جنازة برادرخود، 
در اين . پس آن مخدره آمد و جزع و فزع نكرد و براي او طلب مغفرت كرد

و اند، ر هنگام زني آمد و ديد شوهر و پدر و برادر و فرزندش همه كشته شده
ها با  ، و چون رسول خدا را زنده ديد، گفت تمام مصيبتصكرد به رسول خدا

 .وجود شما چيزي نيست
يه به مناسبت غزوة بدر آكه اين  نقل شده 173مخفي نماند در ذيل آية 

صغري نازل شده، و قصة آن چنين است كه چون ابوسفيان خواست از مدينه 
وسم بدر صغري مگاه ما بقتال در  هاي محمد وعد: برگردد بسوي مكه، فرياد كرد

گاه ما إن شاء اهللا  به او بگو وعده: به عمر فرمود صخواهد بود، رسول خدا
باشد، چون موسم بدر صغري رسيد، ابوسفيان با قوم خود تا چند  آنجا مي
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آمد، ولي خدا ترس را در دل او افكند و عازم شد  "مرالظهران"فرسخي مكه 
اي نعيم ما : مسعود را ديد كه لباس عمره پوشيده، گفت نجا نعيم بنآبرگردد، در 

سال خشك بدي است و  نبا محمد وعده كرديم كه در موسم بدر قتال كنيم و اي
دهم كه بروي مدينه و  خواهم برگردم، من ده شتر مي صالح ما نيست، ومن مي

محمد و افرادش را بازداري از آمدن به موسم، نعيم آمد مدينه ديد مسلمين 
اند، ايشان را وسوسه كرد و گفت مشركين در ديار شما آمدند، و شما  جهز شدهم

را كشتند و اگر شما بسوي ايشان برويد يك نفر زنده برنگردد، چون اين سخنان 
به خدائي كه مرا خلق : فرمود صرسول خدا. پراكنده شد مسلمين سست شدند

ن باشم، پس حضرت با كرده بايد بيرون رويم بسوي ايشان، و لو اينكه تنها م
حركت كرد، چون به بدر صغري رسيدند ديدند بازار هر ساله برپا  رنف هفتاد
با اصحابش چيزهائي  صپس رسول خدا. اند ولي مشركين حاضر نشده، شده

كه همراه داشتند فروختند و چيزها خريدند و يك درهم به دو درهم استفاده 
بر جرئت مسلمين و ذلت  دند،  اينكردند و بسوي مدينه سالماغانما مراجعت كر

گفتند شما خارج  مشركين افزوده شد، و اهل مكه به ابوسفيان و لشكرش مي
شديد براي خوردن آرد گندم، و لذا اين خروج و اين لشكر را جيش السويق 

مشركين نترسيدند، و چون به  تعالي از مسلمين مدح نموده كه از خواندند، و حق

 : ايشان گفته شد       اعتناء نكردند و گفتند :     

وآن  ورفتند و با نعمت و فضل إلهي برگشتند و گرفتاري سوئي به ايشان نرسيد

شيطان بود كه     . 

                          

            *        

              * 
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نكنند، زيرا ايشان كنند تو را محزون  و آنانكه در راه كفر سرعت مي: ترجمه
اي قرار  هيچ ضرري به خدا نرسانند، خدا خواسته كه براي ايشان در آخرت بهره

به تحقيق آنكانكه كفر را در ) 176(ندهد، و براي ايشان عذاب بزرگي است
مقابل ايمان خرديدند هيچ ضرري به خدا نخواهند زد، و براي ايشان عذاب 

 )177.(دردناكي است

لة مقصود از جم :نكات     كفار قريشند كه : اند بعضي گفته

افقين نبراي پيشرفت كفر و محو اسالم سعي داشتند، وبعضي گفته مقصود م
خورد، و مردم  شكست نمي رسول خدا بود در احد گفتند اگر محمد است كه مي

دين د، ومقصود ممكن است مرتنساخت د و از اسالم منزجر مينترسانيد را مي
گويند  نمي یسارع فی الکفرزيرا به ظاهر نزديك است و به كافر  ؛لقي باشند كما

ن آتوان گفت آيه اطالق دارد حتي شامل  گويند، ولي مي بلكه به مرتد ومنافق مي
كردند و  بوده كتمان مي توراتشود كه اوصاف محمد را كه در  طائفة از يهود مي

شدند و براي غلبة كفر و محو  ميمانند كعب بن اشرف با مشركين همدست 

: وجملة. شدند مي صاسالم سعي كرده و باعث حزن رسول خدا    

     منافقين و يهود مقصود إلهي باشند قرينه است كه بايد. 

                           

        *                     

                         

                              

*                       
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           * 
دادن ما ايشان را بر  و آنانكه كافر شدند البته گمان نبرند كه مهلت :ترجمه

راي ايشان خوب است، همانا ايشان را مهلت داديم تا گناهشان را زياد كنند و ب
چنين نبوده كه خدا مؤمنين را بر آنچه شما ) 178(ايشان عذاب خواركننده است

هستيد رها كند تا اينكه خبيث و ناپاك را از پاك جدا كند و چنين نبوده كه خدا 
شما را برغيب آگهي دهد، وليكن خدا هر كه را بخواهد از پيمبرانش 

واگر ايمان آوريد و بپرهيزيد گزيند، پس ايمان به خدا و رسول او بياوريد،  برمي
رزند به آنچه خدا به ايشان  و آنانكه بخل مي) 179(ي شما أجر بزرگي استابر

بخل براي ايشان خوب است، بلكه براي ايشان شر است،  داده گمان مبرند كه آن
اند در قيامت طوق گردنشان شود، مخصوص  بزودي آنچه را به آن بخل كرده

 )180(كنيد آگاه است مين، و خدا به آنچه ميخداست ميراث آسمانها و ز
بينند كه اكثر اوقات مردم كافر و فاسق، نيرومند و در  مردم ظاهربين مي: نكات

كنند اين بر ايشان خير و سعادت است،  اند و گمان مي امور دنيوي جلو رفته
تعالي براي دفع اين گمان فرموده چنين نيست، بلكه اينها موجب شقاوت و  حق

: و جملة. ن به نهايت آن استرسيد     .... داللت دارد كه چون زكات

مالي داده نشد آن مال مجسم گردد به شكل افعي و روز قيامت به گردن 
 .صاحبش بپيچد چنانكه در حديثي آمده

                          

                    *      

             *           
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                          * 

                          

  *                         

                           

  * 
خدا سخن آنان را كه گفتند خدا فقير و ما اغنائيم  ،حقا بدون گمان :ترجمه

ايم و  شنيد، آنچه را گفتند خواهيم نوشت و به ناحق كشتن آنان پيمبران را نوشته
عذاب بواسطة كارهائي است كه  ناي) 181(گوئيم عذاب سوزان را بچشيد مي

آنانكه گفتند ) 182(ايد ومحققا خدا نسبت به بندگان ستمگر نيست خود كرده
خدا با ما پيمان بسته كه به هيچ پيامبري ايمان نياوريم تا آنكه براي ما قرباني 

ن را بخورد، بگو به تحقيق قبل از من پيمبراني با معجزات وبا آبياورد كه آتش 
پس اگر ) 183(گوئيد ايد آمدند، پس چرا آنان را كشتيد اگر راست مي آنچه گفته

 ها و كتاب نور ها و صحيفه امبران قبل از تو كه با معجزهتو را تكذيب كردند پي
هر جاني چشندة مرگ است و همانا ) 184(دهنده آمده بودند نيز تكذيب كردند

هاي شما روز قيامت به تمام داده شود، پس هر كس از آتش دور و داخل  پاداش
 )185.(بهشت گردد به تحقيق كامياب شده، و زندگي دنيا جز ماية فريب نيست

يات زكات نازل شد يهود و منافقين گفتند خدا فقير است كه از آچون : نكات

: ما زكات خواسته و سخن ايشان استهزاء وموجب عذاب بود و جملة   

    ... صر به گفتند، دروغي بود زيرا معجزة پيامبران منح را كه يهود مي

كه جمع است و منحصر به يك ...  "لبّیناتجاءو با": قرباني نبود، و لذا فرموده
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كتب است زيرا زبر جمع زبور به معني مزبور يعني  نوع نبوده، ومقصود از 

مكتوب است كه همان صحيفه باشد، و كتاب منير ذكر خاص است پس از عام 
شود كه  و انجيل و قرآن باشد، و از عطف زبر به بينات معلوم مي توراتكه 

: و جملة. معجزه نبوده و اعجاز منحصر به قرآن استكتب انبياء      ...

ويد اهل بهشت و گي بسحال اگر ك. ميرند داللت دارد كه انبياء و مالئكه نيز مي
دوزخ نيز بايد بميرند، جواب گوئيم قرآن كتاب تكليف است، و مقصود مرگ 

 .مكلفين است و اهل بهشت و دوزخ مكلف نيستند

                      

                           

     *                   

                              

   *                       

                 *    

           * 
شويد و البته البته از  وجانهايتان آزمايش مي البته البته شما در اموال: ترجمه

بال داده شده و از مشركين اذيت و آزاري بسيار اهل كتاب كه كتابشان ق
شنويد، و اگر صبر كنيد و پرهيز نمائيد محققا آن صبر و تقوي از امور الزمه  مي

اند پيمان گرفت كه حتما  و هنگامي كه خدا از آنانكه كتاب داده شده) 186(است
سر خود  براي مردم بيان كنيد و آنرا كتمان منمائيد پس ايشان اين پيمان را پشت

البته ) 187(انداختند و آن را به بهاء كمي فروختند، پس بد بود آنچه خريدند
دارند كه به آنچه نكرده تمجيد  گمان مبر آنانكه بكردارشان شادند و دوست مي
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شوند، پس البته براي ايشان رهائي از عذاب را گمان مبر و برايشان عذاب 
خدا بر هر نها و زمين، وصوص خداست ملك آسماو مخ) 188(دردناكي است
 )189.(چيز تواناست

: جملة: نكات   ... خبري است كه خدا داده كه مسلمين از  ،تا آخر

كفار اهل كتاب اذيت بسياري خواهند ديد و شنيد، البته صدر اسالم كه اسالم 
غريب بود از آزار فروگذار نكردند، و بعدا نيز چه در جنگ صليبي و چه زمان 

برند و  بر ممالك اسالمي تسلط دارند و هستي و مواد اولية مسلمين را مي ما كه
كنند و  هاي فاسده را تقويت مي قوانين ضد اسالمي براي مسلمين آورده و اقليت

كنند و خرافات را بنام اسالم در ميان  شكن باشد ترويج مي از هر چه اسالم
ق اسالمي را به يكديگر كنند و بواسطة گويندگان مذهبي فر مسلمين تقويت مي
كوبند  كنند و حتي اسالم و قرآن را بدست خود مسلمين مي بدبين و بدگوئي مي

كوبند و  و اگر دانشمند بيداري مسلمين را بيدار كند بدست همين مسلمين مي

   : و جملة. زنند هزاران افتراء به او مي          ... 

داللت دارد كه آنان كه بايد براي مردم حقائق كتاب را بيان كنند و كتمان ننمايند 
به عكس همانان موجب كتمان حقائق كتابند مانند روحاني نمايان اسالميكه 

 .حقائق قرآن را كتمان كرده و ناشر خرافات ضد قرآنند

                      

  *                     

                         

 *                         * 
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                 *            

                      *       

                           

                          

                       

    * 
براستي در آفرينش آسمانها و زمين و اختالف شب و روز محققا  :ترجمه

آنانكه خدا را در حال قيام و جلوس و بر ) 190(آياتي است براي خردمندان
پروردگارا  ؛كنند كه كنند و در آفرينش آسمانها و زمين فكر مي پهلوهاشان ياد مي

) 191(ي ما را از عذاب آتش حفظ نمااينها را باطل نيافريدي تو واال ومنزه
اي و  پروردگارا براستي هر كس را به آتش داخل كني محققا كه خوارش كرده

اي به  پروردگارا براستي ما شنيديم نداكننده) 192(براي ستمگران ياوراني نيست
كند كه ايمان بياوريد به پروردگارتان، پس ايمان آورديم،  سوي ايمان ندا مي

هاي ما را جبران نما و ما را با نيكان  اي ما گناهان ما را بيامرز و بديپروردگارا بر
پروردگارا و آنچه بما وعده كردي به توسط پيمبرانت بما عطا كن ) 193(بميران

) 194(كني گاهت را خالف نمي و روز قيامت ما را خوار مكن زيرا كه تو وعده
ي من عمل هيچ پس پروردگارشان دعاي ايشان را اجابت كرد، به راست

كنم بعضي از شما از بعض ديگر  اي را از شما مرد و يا زن ضايع نمي كننده عمل
هاي خود خارج شده و در راه من  است، پس آنانكه هجرت كرده و از خانه

كنم  اذيت شدند و جهاد كرده و كشته شدند البته البته بديهايشان را جبران مي



 تابشي از قرآن
 

 

486 

كه نهرها از زير آنها جاري است وارد مي كنم،  والبته البته ايشان را به بوستانهائي
 )195.(براي پاداشي از نزد خدا و خدا پاداش نيك نزد اوست

از بهترين عبادات تفكر در خلقت آسمان و زمين و ساير موجودات  :نكات
شود، وعظمت  است كه بواسطة تدبر، تدبير علمي در اين موجودات فهميده مي

، اگر انسان تدبر و تفكر در يك برگ گل كند مخلوق دليل بر عظمت خالق است
اي در آن وديعه شده كه بواسطة ريشه و ساقه آب را به باال  چگونه قوة جاذبه

ريزي كه درآن بكار رفته، و بداند تمام  كشد، به اضافه خراطي و نقاشي و رنگ
و چنانكه در حديث . موجودات به همان نحو تحت كنترل قادر حكيمي است

خاست نظر تدبري به آسمان  كه شب و سحر برمي صخداآمده رسول 
نمود، و مناسب است كه مسلمان درخلوت  گشود، و اين آيات را تالوت مي مي

و جلوت اين دعا را بخواند كه بهترين دعا، دعاهاي قرآن است، و مقصود از 
 .و ممكن است قرآن باشد صمنادي محمد

               *               

  *                   

                     * 
اين گردش و رفت و ) 196(رفت و آمد كافران درشهرها تو را نفريبد: مهترج

ليكن ) 197(آمد متاع كمي است، سپس مأواي ايشان دوزخ و بدجايگاهي است
كسانيكه از پروردگار خود ترسانند بر ايشان باغهايي است كه از زير آنها نهرها 

چه نزد خدا جاري است، در آن ماندگارند، ماحضري است از نزد خدا و آن
 )198.(باشد براي نيكان خوب است مي

مقصود از : نكات   رفت و آمد و نفوذ كفار است در ميان بالد و كلمة ،

         داللت بر اهميت و عظمت ما حضر إلهي دارد، وو يا  زلن
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تا  نندك اي حاضر مي گويند كه وقت نزول ميهمان مقدمه آن چيزي مي ماحضر به
 .پس از خستگي نعمتهاي بيشتري تهيه كنند

                          

                           

        *                 

          * 
وبه آنچه بر  و به تحقيق بعضي از اهل كتاب كساني هستند كه به خدا: ترجمه

يمان دارند در حاليكه براي خدا شما نازل شده وآنچه به ايشان نازل شده ا
فروشند، آنان اجرشان نزد  فروتني دارند و آيات خدا را به بهاي اندك نمي

اي ) 199(رسد پروردگارشان است، به راستي خدا به سرعت حساب را مي
مؤمنين صبور باشيد و در صبر غلبه كنيد و آماده باشيد، و از خدا بترسيد، شايد 

 )200.(رستگار شويد
چون در اين سوره مذمت بسياري از اهل كتاب شده بود در اينجا خدا  :نكات

فرموده همه يكسان نيستند، بلكه اهل انصاف و ايمان نيز در ميان ايشان پيدا مي 

مقصود از . شود    اين است كه در مقابل دشمن پايداري كنيد تا بر آنان

وجملة . بواسطة پايداري غالب آئيد   ل است بر وجوب مرابطه و آن دلي

مهيابودن در سرحدات مملكت اسالمي است براي حفظ حدود و ثغور براي 
و أما زمان ما مفاد صابروا اين است كه درمقابل سفاهت . جلوگيري از كفار

استقامت ورزيد و در بحث با ايشان  جهال و در مقابل ايجاد شبهات اهل باطل
امل است كه قوانين اسالمي و عقائد آن را از غالب گرديد، و مرابطة اين زمان ش
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اي خرافات را بنام اسالم وارد افكار جوانان  شر اجانب حفظ كنند و نگذارند عده
 .پس آية آخر اين سوره براي عمل و رستگاري جامع است. اسالمي بنمايند
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       *                    

                      *          

                            

                            * 
از پروردگارتان آنكه شما  اي مردم بترسيد. بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه

دان و زنان بسياري را آفريد از تن واحد و جفت او را از او آفريد، و از آن دو مر
كنيد  منتشر نمود، و بپرهيزيد از خدائي كه باو و بارحام از يكديگر سؤال مي

و اموال يتيمان را به ايشان بدهيد و ) 1(براستي كه خدا بر شما نگهبان بوده است
تبديل مكنيد خبيث رابه جاي پاكيزه واموال ايشان را به ضميمة اموال خودتان 

عدالتي در حق يتيمان بترسيد  و اگر از بي) 2(زرگي استمخوريد زيرا آن گناه ب
سه و چهارچهار،  پس نكاح كنيد آنچه را خوش آيد شما را از زنان دودو و سه

عدالتي داريد پس يكي يا آنچه دستهاي شما مالك شده است،  پس اگر خوف بي
 )3.(ور نكنيدنزديكتر است به اينكه ج ناي

 نساءسورة ال
 هي مائة وست وسبعون آيةة و ینمد
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مقصود از : نكات      خلقت تمام افراد آدمي است از ،

بگوئيم آفريد شما را از جنس  است جدشان آدم كه تن واحد است و ممكن
آدم را از جنس واحد آفريد تا به يكديگر مأنوس شويد و  واحد يعني شما بني

اگر از يك جنس نبوديد از هم تنفر داشتيد و         ال دو نيز احتم

و مقصود از جملة . معني را دارد        تتسائلونكه در اصل 

بوده و براي تخفيف يك تاء ساقط شده اين است كه معمول بوده بين عرب كه 
ویا باهللا أحلف  أسئلک باهللا: گفتند جلب عطوفت و لطف طرف خود مي براي

بنابراين است كه و و اين معني  علیک و یا بالرحم أسئلک    عطف به

 "هاء"   و مجرور باشد وأما اگر عطف به  ومنصوب بخوانيم چنانكه

بترسيد از خدائي كه بنام او : شود قرائت مشهور همين است پس معني چنين مي
و او را اطاعت كنيد و بترسيد ارحام  أسئلک باهللا: گوئيد سؤال مي كنيد و مي

 : و جملة. نكه صله كنيدارحام را باي               

       ...باشد، بعضي گفته تناسبي بين  جملة شرط و جزاء مي

 باشد، ولي بايد گفت اين شرط و جزا نيست و لذا بايد چيزي حذف شده
زمان جاهليت دختران يتيم را به  ود است، زيرا درتناسب بين شرط و جزا موج

آوردند براي مال و جمالشان به يك مهرية مختصري، وكسي  ازدواج خود درمي
نبود شر آن شوهران را از سر آن دختران كوتاه كند، و مال ايشان را از چنگ 

كردند،  عدالتي مي شوهران خارج كند و غالباً مال دختران را تصاحب نموده، وبي
ت به دختران بنس تي داريدالعد فرمايد اگر خوف از بي تعالي در اين آيه مي حق

يتيم زنان بزرگ را بازدواج درآوريد، و از دختران يتيم صرفنظر كنيد و نسبت به 
همين سوره نيز در  127عدالتي نكنيد ومال ايشان را نخوريدچنانكه آية   ايشان بي



 –مدني  –النساء ) 4(سورة  جزء چهارم    
 

 

491 

و از جملة . اين موضوع نازل شده است           استفاده

شود كه براي مردم معمولي جايز نيست بيش از يك زن نكاح كنند و اسالم  مي
 .بيش از يك زن را براي مرد جايز ندانسته

                          

  * 
بدون (هاي زنان را به طيب خاطر بدهيد بعنوان هديه و عطا  و مهريه: ترجمه

، پس اگر بميل خود براي شما چيزي از آن را گذشتند پس آن را گوارا و )توقع
 )4.(سازگار بخوريد

اين آيه داللت دارد كه مهر زن را شوي او بايد بدون كم و كسر و : نكات
ن توقع بدهد و كم و كسركردن از صداقي كه ضمن عقد ذكر شده جايز بدو

و جملة . نيست      ...  داللت دارد كه اگر خود زنان چيزي از مهر

 .خود را به ميل خود به شوهران ببخشند اشكالي ندارد

                        

          * 
و اموال خود را كه خدا آن را قوام كار شما قرار داده به سفهاء : ترجمه

دهيد، و روزي ايشان را كه در ان اموال است بدهيد و بپوشانيد ايشان را و به  مي
 )5.(ايشان سخن نيكو بگوئيد

تصرف در اموال، سفيه  اينكه يكي از محجورين از كند بر آيه داللت مي: نكات

: وجملة. است   ... شود چه كسي كه واليت بر  شامل تمام مكلفين مي

سفيه داشته و چه غير او، أما ظهور صدر و ذيل آيه اين است كه مخاطب اين 

: باشند بدليل جملة اولياء سفيه ميخطاب،       ... كه مخاطب ولي سفيه
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أما چرا . است و او بايد روزي سفيه را مرتب كند    گفته با اينكه مال از

باشد، و به  سفيه است نه از اولياء، براي اينكه مال در تحت تصرف اولياء مي
اضافه خدا اموال را براي قوام كار مردم قرار داده كه بايد اموال در خدمت و به 

جامعه مصرف شود در حاليكه تصرف سفهاء در اموال چنين نبوده و بعكس  نفع
باشد كه چنانچه افراد سفيه را همچون ديگران مالك ومتصرف در اموال  مي

اموال زيانها و  نابود و حتي ممكن است بوسيلة آن بدانيم، اين سفيهان اموال را

وكلمة . خساراتي نيز به اجتماع وارد سازند  لة در جم       داللت

بود و از اصل  منهانفرموده و اگر  منهادارد كه ازاصل مال نبايد به سفيه داد، زيرا 
شد، پس مقصود اين است كه در مال او  دادند مال او تمام مي مال به او مي

و ذكر سفيه در . معامالتي انجام گيرد و به قدر نفقة سفيه درآورند و به او بدهند
ين آيه ذكر وصف مشعر بر عليت است، يعني سفه علت حجر است چه قبل از ا

ض شده باشدف چه حاكم حكم عاربلوغ باشد و چه بعد، ولواينكه پس از بلوغ 
وكلمة . بكند و چه نكند، پس به مجرد ظهور سفاهت ازمال خود محجور است

   ق و نه در ه اموال نه در حقوب داللت دارد بر اختصاص حكم حجر

 .قصاص و طالق و مانند آن

                              

                              

                              

    * 
د، پس اگر نو يتيمان را بيازمائيد تا هنگامي كه به سنّ زناشوئي برس: ترجمه

ان بسپريد و آن را به اسراف و شپس مال ايشان را به اي ان رشدي يافتيدشدر اي
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شتاب از بيم آنكه بزرگ شوند صرف مكنيد، و هر كه غني باشد پس بايد عفت 
جويد و هر كه فقير است بايد به طور پسنديده صرف كند، پس چون اموالشان 

دا براي رسيدگي به حساب كافي ان داديد بر آنان گواه گيريد، وخرا به ايش
 )6.(تاس

: جملة: نكات     ... ،داللت دارد بر اينكه بايد يتيم را آزمايش مالي كرد

زيرا اين آيه راجع به اموال اوست، پس در حضور طفل با مشورت او معامله 
كند بايد مال او را بدست او دهند  كنند اگر ديدن ضرر و نفع معامله را درك مي

: بدليل جملة      ...شود كه اگر رشد فكري  ، و از مفهوم آن استفاده مي

 نداشت نبايد مال او را بدست او داد ولو اينكه پس از بلوغ باشد ومقصود از 

       اين است كه قدرت بر ازدواج و نكاح پيدا كند، و نشانة آن خروج

انه و كلفت شدن صوت و مني و احتالم است و نشانة ديگر روئيدن موي ع
شدن سر دماغ است، أما هر يك از اينها كاشف تام نيست و همچنين  باريك

و كلمة . است سال    شود، و نشانة  اطالق دارد شامل دختر يتيم نيز مي

و فاء . بلوغ او حيض و رشد عقلي است    داللت دارد كه بدون معطلي و

: و جملة. شد مال او را به او بدهندن فاصله پس از روبد       

  ... داللت دارد كه به طور اسراف و عجله بايد مال او را نخورند وأما به

و از . طور مخالطه كه به صرفة يتيم باشد خوردن ولي مال او را اشكال ندارد

: جملة     شود كه در موقع سپردن مال او بايد شاهد  ، استفاده مي

گرفت براي دفع تهمت از ولي كه نگويند مال او را خورده و اگر طفل منكر شد 
 .احتياج به قسم نباشد
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                    *    

                             

   *                       

           *                  

                    * 

والدين و نزديكان گذاشتند و براي  اي است از آنچه براي مردان بهره: ترجمه
اي از آنچه والدين ونزديكان گذارند از آنچه كم باشد از آن و يا زياد،  زنان بهره

و چون نزديكان ويتيمان و فقيران وقت قسمت حاضر ) 7(بهرة واجب شده
و ) 8(شدند، پس به ايشان از آن روزي دهيد و سخن پسنديده به ايشان بگوئيد

نكه اگر از پس خود فرزندان ناتواني بگذارند كه بر ايشان بترسند، بايد بترسند آنا
براستي آنانكه اموال يتيمان را ) 9(پس بايد از خدا بترسند وسخن استوار بگويند

خورند و به زودي در آتش  خورند همانا در درونهاي خود آتش مي به ستم مي
 )10.(سوزان درآيند

كردند و  ان را از ارث محروم ميچون در زمان جاهليت اطفال و زن: نكات
تعالي در  برد حق تواند در جنگ شمشير ونيزه بكار برد ارث مي گفتند آنكه مي مي
بردن زن ومرد فرقي ندارند چه كم باشد و چه زياد، و در  فرموده در ارث 7آية 
تذكر داده كه اگر در وقت تقسيم ارث نزديكان ميت كه از وراث نيستند و  8آية 

تهديد نموده  9و در آية . م و مسكيني حاضر بودند آنان را محروم نگردانيديا يتي
آنانكه فرزندان صغير ضعيف دارند براي آنان قيمي نصب كنند : ولأ ؛دو دسته را

ها  تهديد نموده قيم: دوم. و اموال خود را وقف ويا وصيت براي غير آنان نكنند
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ند و با صغيران به ظلم رفتار نكنند كه و اوصياء و اولياء صغار را كه از خدا بترس
 .امكان دارد فرزندان صغار خودشان چنين گرفتار و زيردست شوند

                       

                                   

                               

                                

                              

       * 
كند دربارة فرزندانتان كه براي پسر مانند  خداوند شما را سفارش مي: ترجمه

ست، پس اگر دختران بيش از دو تن شدند براي ايشان است نصيب دو دختر ا
و اگر يكي شد براي او نصف است، و براي والدين ميت براي  ،دو ثلث ماترك

هر يك سدس ماترك است اگر براي ميت فرزندي باشد، و اگر فرزندي ندارد و 
ي ي مادر او ثلث است، و اگر براي ميت برادرانبراوالدين او بودند پس  وارث او

كند و  است براي مادر او سدس است، پس از وصيتي كه ميت وصيت به آن مي
دانيد كدام يك ايشان از جهت نفع  يا ديني كه دارد، پدرانتان و يا فرزندانتان نمي

اي از جانب خداست، براستي كه  شده به شما نزديكتر است، و اين تقسيم واجب
 )11.(خدا دانا و حكيم بوده است

دستة اول : شوند طبق دستور اين آيات ورثه سه دسته ميدر ارث : نكات
دسته باشند ارث به دو دستة ديگر  نفرزندان و والدين كه تا يكي از افراد اي

گويد اگر ميتي  مي     : حال در اين آيه جملة. رسد نمي

، پس اگر وارث ميت برد دختر ارث مي لراي پسر و دختر است، پسر دو مقابدا
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منحصر به يك پسر است كه تمام ماترك از اوست و اگر هم پسر دارد و هم 
برد، كه اگر يك پسر دارد و يك دختر مال سه  دختر، پسر دو مقابل دختر مي

شود يك قسم از دختر و دو قسم از پسر، و اگر دو پسر دارد و يك  قسم مي
سهم و به دختر يك سهم، و اگر  شود بهر پسري دو دختر، مال او پنج قسم مي

شود دو سهم از پسر و دو سهم از  يك پسر دارد و دو دختر مال چهار سهم مي

: و جملة. دو دختر بهر دختري يك سهم          ...  داللت دارد

برند و اگر يكدختر  كه اگر وارث ميت چند دختر شدند دو ثلث ماترك را مي
برد، و أما اگر دو دختر باشند آنها نيز دو ثلث مي برند بدليل  نصف را مي باشد

      زيرا اگر نصيب هر دختري با بودن پسر ثلث باشد، پس

با بودن دختري ديگر بون پسر نيز بايد ثلث باشد، پس هردختري بايد سهمش 

: و جملة. شود دو دختر دو ثلث ثلث باشد و مي          

 ...  داللت دارد كه اگر ميت پدر و مادر دارد با اوالد، سهم هر يك از

: شود، و جملة مي سدس پدر ومادر              ... داللت دارد كه

كه كالله نباشد، و اگر كالله برد در صورتي اگر ميت فرزند نداشت مادر ثلث مي
دهند و  ومادر را مي پس در تقسيم سهم پدر. برد داشت باز همان سدس را مي

. اوالد داشته باشد كنند اگر يه اشاره كرده به اوالد تقسيم ميآباقي را همانطوريكه 

 : و جملة   ... داللت دارد كه تقسيم ارث پس از عمل به  ،تا آخر

او  و پس از دادن دين ميت است، پس بايد دين ميت را بدهند و وصيت وصيت
اگر چيزي از ماترك مانده تقسيم كنند و اگر كسي بخواهد . را نيز مراعات كنند

 : به عقل ناقص خود طور ديگري كه خدا نفرموده تقسيم كند جواب او جملة

           دانيد كداميك از  ني شما افراد بشر نميباشد، يع مي
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تر و يا نزديكترند، پس تسليم سخن خدا باشيد زيرا  والدين واوالد براي شما نافع

  : تقسيمات إلهي از روي علم وحكمت است بدليل اينكه فرموده  

    . 

                         

                          

                     

                            

                              

                              

                   12 
اي راند اگر ب و براي شما مردان است نصف آنچه زنان شما گذاشته: ترجمه

زنان فرزندي نباشد، پس اگر آن زنان فرزندي داشتند براي شما چهار يك 
 رايز وصيتي كه بنمايند ويا ديني كه داشته باشند، و بماترك ايشان است پس ا

زنانتان چهار يك از ماترك شماست اگر براي شما فرزندي نباشد پس اگر براي 
شما فرزندي بود براي زنان هشت يك از ماترك شماست پس از وصيتي كه به 

ين، و اگر مردي ارث برده شود از جهت كالله و يا زني و آن عمل كنيد و يا د
آن مرد ميت برادر و يا خواهري باشد براي هر يك از اين دو سدس است  رايب

پس اگر زيادتر از اين بودند پس ايشان در ثلث شريكند پس از وصيتي كه به آن 
 نوصيت شده و يا ديني، در حاليكه به آن وصيت ضرري وارد نشده باشد، و اي

 )12.(بردبار استوصيت إلهي كه به شما نموده وصيتي است، و خدا داناي 
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در اين آيه پس از تعيين سهم زوج و زوجه از ماترك، بيان نموده سهم : نكات
شود كه زوج و  و از آيه استفاده مي. طبقة دوم از ارث را كه برادر وخواهر باشند

برند، و ارث از اصل ماترك الميت  اي از وراث باشند ارث مي زوجه با هر طبقه

باشد بدليل جملة  مي     وجملة     .ونيز جملة :    

شود زمين خانه و باغ را هرگاه زوج چنين امالكي  ذكر شده شامل مي كه در آيه
برد زيرا جزء ماترك  داشته، و فوت نموده، كه طبق آيه زوجه از آنها نيز ارث مي

آنان نازل شده، يكي و أما ارث برادر و خواهر، پس دو آيه راجع به . زوج است
أما اين آيه كه . كه در همين سوره خواهد آمد 176و ديگر آية  12همين آية 

واهر و برادر از بستگان خايشان را كالله خوانده كه به معني بستگان است زيرا 

: از جملة. باشند ميت مي        شود كه اگر  استفاده مي

برادر أمي باشد فقط و يا يك خواهر امي فقط، پس يك سدس  وارث ميت يك
برد بالفرض يعني طبق فريضة قرآني و باقي مال را چون ميت وارث  را مي

شود،  دهند بالرد، يعني بواسطة عدم وارث به او رد مي ديگري ندارد نيز به او مي

طبق قانون . و اگر يك برادر ويا يك خواهر بيشتر باشند         ...

دهند بالرد، و بين  شريكند در ثلث مال بالفرض، و باقي مال را نيز به ايشان مي
شود، و چون آيه دربارة خواهر و برادر أمي يعني  ايشان به تساوي تقسيم مي

مادري نازل شده حكم برادر و خواهر أمي همين است كه ذكر شد، و أما خواهر 
و باقي مسائل ارث كاللة . ذكر خواهد شد 176آية  و برادر أبي و يا ابويني در
 .ما "احکام القرآن"أمي رجوع شود به رسالة 
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                 *        

                       * 
اين است حدود خدا و مقررات او، و آنكه اطاعت خدا و رسول او : ترجمه

كند كه از زير آن نهرها جاري است در حاليكه  كند او را به بوستانهايي داخل مي
و آنكه خدا و رسول او را ) 13(ند، و اين كاميابي بزرگ استدر آن جاويد باش

نافرماني كند واز حدود و مقررات او تجاوز نمايد او را به آتش وارد سازد در 
 )14.(ي او عذابي است خواركنندهراحاليكه در آن جاويد باشد و ب

چون قواني ارث را ذكر نمود در اين آيه تذكر داده كه هر كسي از : نكات
و قوانين إلهي تجاوز كند و طبق آن رفتار نكند يكي از گناهان بزرگي را  حدود

وزخ خواد شد آن هم عذاب دائمي، و چون دمرتكب شده كه مستحق عذاب 
 .قوانين إلهي را خوار شمرده به عذاب خواركنده مبتال گردد

                     

                         

 *                        

             * 
و كسانيكه از زنان شما كار زشتي بياورند، پس گواه بگيريد بر ايشان : ترجمه

چهار نفر از خودتان، پس اگر گواهي دادند آن چهار نفر، پس آن زنان را در 
) 15(ها نگهداريد تا مرگ ايشان برسد و يا خدا براي ايشان راهي قرار دهد خانه

آورند از شما پس بيازاريدشان، پس اگر توبه كرده و  شت را ميو آنانكه كار ز
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پذير و رحيم بوده  اصالح نمودند از ايشان اعراض كنيد، به راستي كه خدا توبه
 )16.(است

توان گفت زنا، و يا زنا و مساحقه كه  مقصود از كار زشت فاحشه، مي: نكات

 مة و مقصود از كل. ماليدن دو زن است فرج خود را بيكديگر    زنان ،

ويند كه مرتكب چنين گناهي شود گمحصنه  شوهردار و مسلمان است كه او را
وكلمة . كه بايد چهار نفر گواهي دهند كه او چنين گناهي كرده تا گناه ثابت شود

  در      داللت دارد كه شاهد بايد از شما مسلمانان باشد نه

: ملةو ج. كافر    ...اي  داللت دارد كه بايد چنين زني را در خانه

: و قصود از جملة. رفتن او شد تا فوت كند نگاه داشت و مانع بيرون      

  اين است كه خدا حكمي براي چنين زنان زناكار تعيين كند و لذا  ؛

ود اين است راهي كه خدا براي فرم صلد نازل شد رسول خداچون آية ج
ايشان تعيين كرده كه بايد تازيانه بخورند، أما زمان ما چون حكم شرعي اجرا 

: توان گفت شود مي نمي    ...و ظاهراً مقصود از . را بايد عمل نمود

: جملة      ... ير وپسر بدون همسري است كه زنا نمايند و تذك دختر

اسماء براي تغليب است و ها در    اند  و بعضي گفته. گردد به الفاحشه برمي

حد لواط است بدليل تذكير اللذان و ضمير يأتيان و ضمير منكم، و بنابراين قول 

    وجملة. حد لواط است :          داللت دارد كه اگر زناكار

شود و أما پس از  به حاكم توبه كند حدي بر او جاري نميپيش از مراجعة 
: سورة مؤمن 85كند بدليل آية  و توبه رفع حد نميامراجعة به حاكم واحضار نزد 

                     )۸۵: مؤمن( 
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                  17      

                       

                       18 
كنند به جهالت  همانا پذيرفتن توبه بر خداست براي آنانكه كار بد مي: ترجمه

پذيرد و خدا  خدا توبة ايشان را مي هكنند پس ايشانند ك سپس به زودي توبه مي
كنند تا  و نيست توبه براي كساني كه كارهاي بد مي) 17(استدانا و حكيم بوده 

وقت حضور مرگ يكي از ايشان گويد به تحقيق من االن توبه كردم، و نيست 
ميرند درحال كفر، ايشان را برايشان مهيا كرديم عذاب  توبه بر آنانكه مي

 )18.(دردناك

از كلمة : نكات    كنند توبة ايشان  كار بد مي شود آنانكه بدانائي استفاده مي

توان گفت كسي كه دانا باشد به حضور پروردگار و  پذيرفته نيست، ولي مي

تعالي كه كلمة  كند، و حق عظمت او عصيان و گناه نمي     آورده براي اين

است كه به بندگان خود يابد بدهد كه هر گاه گناه كرديد جهالت را عذر خود 
عاملا  ن کانإکل ذنب عمله العبد و  ": و قال الصادق. نيدقرار دهيد و توبه ك

هلْ *خوته صیة ربه فقد حکی اهللا قول یوسف إلفهو جاهل حین خاطر بنفسه فی مع
کل معصیة جهالة و إن کان علی  &علمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخيه إِذْ أَنتم جاهلُونَ

یعلم کنه ما فیه من  ل و یزینها للعبد و ألنه السبیل العمد ألنه یدعو إلیها اجله
ختیاره لذة الدنیا علی العقبی انفسهم فی معصیة اهللا و ألنه فی أالعقوبة ملخاطرم ب

آمرزد  ولي بايد دانست ظاهر آيه اين است خدا، فقط گناه كساني را مي ."جاهل
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 : ه فرمودهكه اوال از روي جهالت گناه كرده و ثانيا فوري توبه كنند چنانك

     . 

                             

                           

                             

* 
اي مؤمنين براي شما حالل نيست كه به اكراه از زنان ميراث بريد و : ترجمه

ايد مگر اينكه  بر ايشان سخت مگيريد براي بردن قسمتي از آنچه به ايشان داده
 به آشكارا بياورند، و با آنان به نيكي معاشرت كنيد، پس اگر ايشان را كار زشتي

وخدا در آن، خير  مكروه داشته باشيد چه بسا چيزي را كه شما كراهت داريد
 )19.(دهد بسياري قرار مي

اين آيه براي نهي از اعمال زمان جاهليت نازل شده كه رسم بود اگر : نكات
ارة ارثية او بود و پسر بزرگ يا اقوام او، زن را به مرد زنان او نيز در شم مردي مي
توانست بدون صداق با زن زناشوئي  بردند، و خصوصا پسر بزرگ او مي ارث مي

كند و يا آنها را به همسري ديگران درآورد وحتي قادر بود آنها را از ازدواج به 
ة او را افكند وحتي گاهي ارثي آمد چادري بر سر او مي ديگران بازدارد، و مي

 .كرد تصرف مي

                        

                  *       

                * 
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و اگر خواستيد زني را تبديل كنيد و به جاي او زن ديگري بياوريد و : ترجمه
به يكي از ايشان پوست گاوي از زر داده باشيد پس از آن چيزي نگيريد، آيا آن 

گيريد و حال آنكه  و چگونه آن را مي) 20(گيريد را به بهتان و گناه آشكارا مي
عضي از شما به ديگري كام داده است و زنان از شما پيمان محكم ب

 )21.(اند گرفته
اين آيات داللت دارد بر اينكه مهر زن هر قدر زياد باشد اشكالي ندارد، : نكات

«: ولي اگر به قدر مهر السنّه باشد بهتر است، ونيز كلمة  «  داللت دارد

 .شود مستقر ميصداق بر عهدة زوج : كه به دخول

                           

         *             

                    

                      

                       

                        

                       * 

                           

                        

                          

                  * 
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اند، مگر آنچه را  و نكاح مكنيد آن زنان را كه پدران شما نكاح كرده: ترجمه
) 22(ي است هرا كه گذشته است، زيرا آن كار زشت وموجب خشم بوده و بد

هاتان  هاتان وخاله و دخترانتان و خواهرانتان و عمه نبر شما حرام شده مادرانتا
 اند وخواهران رضاعي ن برادر و دختران خواهر و مادراني كه شيرتان دادهودخترا

شما ومادران زنان شما ودختران زنان شما كه در كنار شمايند از آن زناني كه به 
بر شما باكي نباشد، و  داي ايد پس اگر دخول به ايشان نكرده ايشان دخول كرده

گر مه جمع كنيد بين دو خواهر زنان پسرانتان كه از نسل شمايند، وحرام شده ك
و حرام شده زنان ) 23(آنچه گذشته است، به راستي كه خدا آمرزندة رحيم است

و . نوشتة خداست براي شما مقرر شده: دار مگر انكه شما مالك آن باشيد شوهر
نان را براي براي شما حالل شده آنچه سواي اينهاست كه با دادن اموال خود آ

بجوئيد، پس آنچه بهره برديد از آن زنان، مزد ايشان را  حفظ عفت نه براي زنا
بدهيد بطور وجوب، و بر شما باكي نيست در آنچه رضايت طرفين شما باشد 

 )24.(پس از مهر واجب، بدرستي كه خدا داناي حكيم است
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: كلمة: نكات         شامل است جدأبي و جدأمي را، بنابراين

در آيات فوق شماره كرده . زن جدأمي نيز بر نوه حرام است نكاح زن جدأبي و
مرد حرام است بواسطة  حرام است، از جمله زناني كه برزناني را كه بر مرد 

: نسب مادرانند كه فرموده   در را ، و اين كلمه شامل است مادر و مادر ما

: و ديگر دخترانند كه فرموده  ت دختر دختر را و هر قدر ، و آن شامل اس

پائين برود، و دختر پسر وهر قدر پائين برود، چه تولد اينان از نكاح صحيح 
زنان محرمه و ديگر از . باشد و چه شبهه و چه به زنا، زيرا بنات اطالق دارد

: خواهر است بدليل كلمة  چه خواهر أبويني و چه أبي و چه أمي ،

باشند و عمه شامل است خواهر پدر  ها مي و ديگر عمه. داطالق دار اخواتزيرا 
ي و خواهر جدمادري پدر و هر چه باال رود به دليل اطالق رو خواهر جد پد

   .باشد، و او خواهر مادر وخواهر جدة  و ديگر از زنان محرمه خاله مي

بي و جدة أمي و هر چه باال رود به دليل اطالق أ  ر از زنان ، و ديگ

و هر چه پائين رود به دليل ا او يا دخترپسر برادر و دختردخترمحرمه دختر 

اطالق     .او  و ديگر از زنان محرمه دختر خواهر و دختردختر

از زنان  وديگر. ه دليل اطالق بنات األختدخترپسر او وهر چه پائين رود ب
شود و در اين آيه  رد حرام ميمحرمه كه بواسطة رضاع يعني شيرخوردن بر م

خواهران  ناند و همچني ي است كه شما را شير دادهعه مادر رضادذكر ش

يت شما به دليل عرضا                  و ،

: ز زنان محرمه مادرزن است به دليلديگر ا      .يگر دختر زن و د

شود و لذا آن را ربيبه گويند به شرطي كه به  است كه در كنار انسان بزرگ مي
. شود مادر او دخول كرده باشد و اگر دخول نكرده باشد دختر او حرام نمي
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وديگر از . محرمه عروس انسان يعني زن پسر نسبي انسان است نزنا وديگر از
مع بين دو خواهر جست در حاليكه زناني كه نكاح آنان حرام است خواهر زن ا

: كند به دليل         . است و ديگر از زناني كه بر مرد حرام

: زن شوهردار است به دليل جملة       .و جملة :   

      ... ليكه اين جمله با توجه اند، در حا را بعضي دليل براي متعه گرفته

به قبل و بعد آن راجع به متعه نيست بلكه مربوط به نكاح دائم است چنانچه در 
ه كه نكاح با آنان حرام است و دجمالت قبل از آن ابتدا زناني را شماره كر

: فرموده              ... ،    

       وبعد فرموده :        و پس از آن بافاء ،

: تفريع فرموده                   يعني چون از آن ،

ئيد زناني كه برايتان حالل شده تمتع گرفتيد بطور تمام مهرشان را پرداخت نما

يعني  ،فَنِصف ما فَرضتمزيرا در سورة بقره فرموده اگر با ايشان همخوابي نكرديد 
به هر حال نبايد از وسط آيه و بدون توجه به ماقبل و . نصف مهر را بپردازيد

و بعالوه اگر كلمة استمتعتم دليل بر . مابعد، استناد و مطلب آيه را عوض نمود

أَذْهبتم : ه در سورة احقاف آمده كه خدا فرمودهمتعه ذكر شود عين همين كلم
ونالْه ذَابنَ عوزجت موا فَالْيم بِهتعتمتاسا وينالد كُماتيي حف كُماتبيعني شما در طَي ،

دنيا طيبانتان را صرف و به آنها استمتاع نموديد، پس امروز به عذاب خواري 
ولي قائلين به متعه، استمتاع از طيبات در اين آيه را دليلي بر شويد،  جزاء داده مي

  : فرموده 26آورند، با توجه به اينكه در سورة نور آية  متعه نمي

     )۲۶: نور( 
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ايم  و ما در مورد متعه توضيح مختصري نيز در كتاب دعاهائي از قرآن داده

: و جملة. مراجعه شود                  ،

توانند برضايت طرفين  داللت دارد بر اينكه زوج و زوجه پس از تعيين مهر، مي
 .چيزي بر مهر بيفزايند و يا كم كنند

                        

                           

                        

                    

                         

              *      

                       *  

                       

 *                * 
و آنكه از شما توانائي ندارد كه زنان آزاد مؤمنات را ازدواج كند، پس : ترجمه

ايد، و خدا به ايمان شما  ازدواج كند از كنيزان مؤمناتي كه شما مالك آنها شده
داناتر است بعضي از شما از بعض ديگرند، پس آنان را با اجازة كسانشان 

ان را به نيكي بدهيد، در حاليكه همسرتان باشند نه در ازدواج كنيد و مهرية آن
اند، پس چون به همسري درآمدند و  حال زنا، و نه آنانكه پنهاني دوست گرفته

كار زشتي كردند بر آنان نصف عذابي است كه بر زنان آزاد است، و نكاح با آن 
 كنيزان براي كسي است از شما كه از هالكت بترسد و از زحمت خوف داشته

خدا ) 25(باشد، ولي صبر شما بهتر است براي شما، و خدا آمرزندة رحيم است
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هاي آنانكه پيش از شما بودند  خواهد براي شما بيان كند و شما را به روش مي
و خدا ) 26(هدايت نمايد و توبه از شما پذيرد و خدا داناي حكيم است

كنند  مي خواهد به رحمت بر شما رجوع كند و آنانكه پيروي شهوات مي
خواهد تخفيف  خدا مي) 27(خواهند شما منحرف شويد بانحراف عظيمي مي

 )28.(دهد از شما و بار گناه شما را سبك كند و انسان ناتوان خلق شده
اين آيات اختصاص دارد به آن موقعي كه مسلمين از جنگ با كفار : نكات

زوبت بود آوردند، پس هر جوان فقيري كه دچار رنج ع غنائم و اسيران مي
توانست از زنان اسير زني براي خود ازدواج كند زيرا خرج ازدواج با آنان  مي

كمتر بود، پس چنانكه در آيه ذكر شده در صدر اسالم كه كنيز وجود داشت فقط 
بعلت ضعف : كه اوال توانست كنيز با ايماني را بنكاح خود درآورد جواني مي

از عزوبت رنج زياد ببرد به : اج كند و ثانيامالي قادر نباشد با زن آزاد مؤمنه ازدو

: حديكه ترس و خوف از انحراف و هالكت پيدا كند چنانچه فرموده    

      ولي با اين حال بهتر آن بود چنين جواني صبر و استقامت ،

ه و با زن نگه دارد و حفظ عفت كند تا استطاعت پيداكرد داشته باشد و خود را

: آزاد مؤمنه ازدواج كند چنانكه فرموده        .از علل  و شايد يكي

ازدواج با زن آزاد مؤمنه اين بود كه زن آزاد و مؤمنه داراي سابقة اسالمي و 
حيح خانوادگي بوده به طوريكه براي اصالح نسل مفيدتر و صايماني و تربيت 

بنابر آنچه ذكر شد كساني كه توانائي . شايسته تربيت نمايد توانست فرزنداني مي
ازدواج نداشتند خدا به ايشان نفرموده متعه كنند بلكه بايد صبر و سعي كنند تا 

ن ازدواج كنند چنانكه در سورة نور نيز ماستطاعت پيدا كرده و با همسري مؤ
: كنند بلكه فرمودهتوانند ازدواج كنند خدا نفرموده متعه  راجع به كساني كه نمي

ففعتسإلي  هناو ارجع . يعني بايد عفت ورزند و خود را نگه دارند ...لْي
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: و جملة. تحقيقات السيد مصطفي الحسيني الطباطبائي         

    داللت داردكه اگر يكي از زنان اسير كار زشتي يعني زنائي ،

 .تازيانه بخورد يد به قدر نصف زن آزادمرتكب شود با

                           

                    

 *                        

   * 
اي مؤمنين اموال خود را بين خودتان به باطل مخوريد مگر اينكه : ترجمه

تجارتي باشد از رضايت طرفين شما، وخودكشي نكنيد، بدرستي خدا به شما 
تعدي چنين كند، پس به همين زودي او و آنكه به ستم و ) 29(رحيم بوده است

 )30.(كنيم و اين بر خدا آسان است را به آتش دوزخ وارد مي

 مقصود از : نكات    ... خوردن تنها نيست بلكه هر تصرفي باشد

ربا و غصب و سرقت و خيانت و انكار حق زيرا به هر عنواني : غيرمشروع مانند

و اطالق . ا خوردگويد مال مردم ر باشد عرف مي   شود تصرف  شامل مي

اي كه رضايت طرفين  باطل در اموال خود و يا در اموال غير، پس هرمعامله
گفت  نباشد باطل است و مورد نهي، و آيا نهي موجب فساد است يا خير؟ بايد

اگر رضايت طرفين نباشد باطل است، و اگر رضايت طرفين وجود داشت ولي 
نبود تصرف هر يك از طرفين در آنچه به او انتقال يافته بواسطة  معامله صحيح

: و جملة. رضايت ديگر اشكال ندارد        شامل است كه انسان

باشد و هر  ي را نبايد بكشد، زيرا برادر ديني نيز خودي ميرخود و مسلمان ديگ
 .باشد دو مورد نهي مي
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   * 
اگر از گناهان بزرگ خودداري و دوري كنيد، از گناهان كوچك شما : ترجمه

 )31.(كنيم گذريم و شما را به جاي ارجمند وارد مي مي
، و أما گناهان جزئي هدف دين دوركردن مردم است از گناهان بزرگ: نكات

اگرچه اجتناب و دوري از آنها نيز پسند خدا و دين است، ولي انسان بايد در 
جزئيات خيلي غور نكند و خود را به زحمت نيفكند ودر اينكه گناهان بزرگ 

توان گفت آنچه در قرآن صريحا از آن نهي شده  كدام است اختالف نظر شده مي
و كيفر دنيوي و اخروي دارد كبيره است، ولي  ه،دو يا وعدة عذاب به آن داده ش

 .عصيان خدا اهميت دارد در هر چه باشد

                              

                            

       *                 

                      

     * 
خدا بدان بعضي از شما را بر بعضي ديگر، برتري داده،  و آنچه را كه: ترجمه

اند و براي زنان  آرزو مكنيد، براي مردان بهره و نصيبي است از آنچه كسب كرده
اند، و خدا را از فضل او سؤال كنيد زيرا خدا  نصيبي است در آنچه كسب كرده

وراني و براي هر يك ازمردان و زنان ارث خ) 32(به هر چيزي دانا بوده است
پس . ايد رند و از آنانكه پيمان بستهاقرار داديم از آنچه والدين و خويشان گذ
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نصيب و بهرة ايشان را بدهيد، به راستي كه خدا بر هر چيزي شاهد وگواه بوده 
 )33.(است

دادند و مال زن را از او باز  زمان جاهليت به زنان و اطفال ارث نمي :نكات
و مقصود از نهي . آيات فوق از اين كار نهي نمودهتعالي بواسطة  داشتند، حق مي

: تمني در جملة      ...  اين است كه اگر كسي در صفات روحي و

وزوال آن را طالب نباشيد  جسمي و يا مالي برتري داشت شما به او حسد نبريد
از خدا بخواهيد كه به شما نيز عطا كند و به  هو به خدا اعتراض نكنيد، بلك

: عطاي او راضي باشيد، چنانكه فرموده         .و مقصود از :

       ،شود مانند طبقة اول ودوم و سوم  شامل نسبي و سببي مي

و مقصود از . و زوج و زوجه    ... ضامن جريره است كه در شرع

يگري پيمان ببندد كه در جنگ و صلح با هم همراهي تجويز شده كسي با د
كنند، و اگر هر يك را جنايتي و ديني بر عهده آمد ديگري بپردازد، و صيغة آن 

عاهدنا أن دمک : گويد گذارند، يكي مي دست توي دست يكديگر مي: چنين است
دمی و ثارک ثاری و حربک حربی و سلمک سلمی تورثنی و ارثک و تطلب بی و 

كه در صورت نبودن و  ارث نسبي و سببي او . بک تعقل عنی و اعقل عنکاطلب 
 .برد ارث مي

                          

                        

                 

                           

 * 
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دا برتري داده مردان كارگزاران و سرپرستند بر زنان بسبب آنچه خ: ترجمه
اند مردان از اموال  بعضي از ايشان را بر بعض ديگر و بسبب آنچه انفاق كرده

خود، پس زنان شايسته اطاعت كنندگانيند كه غيب مردان را حفظ كنند به آنچه 
خدا حفظ نموده، و آن زناني كه از سركشي آنان خوف داريد ايشان را موعظه 

كنيد، و ايشان را بزنيد، پس اگر از شما كنيد و در خوابگاهها ازايشان دوري 
اطاعت كردند به هيچ وجه بر ايشان ستم روا مداريد، به درستي كه خدا واال و 

 )34.(بزرگ است
تعالي مردان را برتري داده و بر زنان گمارده، و كارگزار و  حق: نكات

سرپرست زنان نموده، بواسطة اينكه به مردان برتري در نيروي فكري و بدني 
و اما شرعا . داده شده و بر اعمال شاقه توانائي بيشتري دارند، اين از نظر عقل

باضافه بايد بر زنان انفاق . ب استججهاد و خطبه و اذان وجمعه بر ايشان وا
كنند و مخارج زنان را چه از جهت طعام و لباس و چه از جهت مسكن بايد 

: و لذا خدا فرموده. متحمل شوند    . و أما اگر زنان طغيان كردند، بايد

 .با ايشان چنانكه در آيه دستور داده رفتار كرد بشرطيكه ديه وارد نشود

                              

                      * 
و اگر از ناسازگاري ميان آنان خوف داشتيد، پس داوري از خانوادة  :ترجمه

ن دو ارادة اصالح كنند خدا توفيق آوداوري از خانوادة زن بفرستيد، اگر  مرد
دهد و وسائل اصالح را در ميان ايشان فراهم كند، زيرا خدا دانا و 

 )35.(آگاهاست

مردم و حاكم شرع است و يا فاميل طرفين ...   مخاطب : نكات

وجملة  . است كه بايد دو نفر از كسان خود را بفرستند     ... اعم از اين
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: و كلمة. است كه بعثت به رضايت زوجين باشد و يا خير   رساند كه  مي

. ايد به حكم ايشان اطاعت كنندشوند و زوجين ب مي دو نفر بعنوان حكومت وارد

 : و جملة       ... داللت دارد كه حكمين و يا زوجين بايد براي

بر تفرقه  و بنا و اگر اصالح نشد. اصالح اقدام كنند و نيت تفرقه نداشته باشند
 .شد، بهتر آن است كه به اذن زوجين تفرقه حاصل شود

                      

                   

                         * 
و خدا را عبادت كنيد، و هيچ چيزي را شريك او نكنيد، و به والدين : ترجمه

و خويشان و يتيمان و مساكين و همسايگان نزديك و همساية دور و يار نزديك 
 دارد و راهگذر و آنكه به ملكيت شما درآمده، احسان كنيد، زيرا خدا دوست نمي

 )36.(نازد ه خود ميخودخواهي كه ب

: جملة: نكات         اطالق دارد كه بايد چيزي را شريك خدا

. نكرد نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال و نه در عبادت و نه در حكم
شريك در ذات اين است كه كسي بگويد دو ذات در قديم بوده و يا دو وجود 

در صفات اين است كه بگويد غير خدا همه جا  كو أما شر. در قديم بوده
مدير و يا مدبر و يا شنوا و يا بينا و يا صفات ديگر خدا را  حاضر و يا ناظر و يا

و أما شرك در افعال اين است كه غير خدا را شافي و يا كافي و يا . واجد است
را  و شرك در عبادت اين است كه غير خدا. نگهبان و يا خالق و يا رازق بداند

بندگي كند و يا غير خدا را در عبادت بخواند و يا براي غير خدا كرنش كند 
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وشرك در حكم اين است كه به كسي . كند مانند كرنشي كه براي خدا مي
 .و يا حكم كس ديگر را واجب االطاعه بداند "یا شریک القرآن": غيرخدا بگويد

                      

              * 
كنند، و آنچه خدا از  ورزند و مردم را به بخل أمر مي آنانكه بخل مي: ترجمه

كننده مهيا  كنند، و براي كافرين عذاب خوار فضل خود به ايشان داده كتمان مي
 )37.(يما كرده

مقصود از بخل، بخل در مال فقط نيست بلكه بخل در علم و بخل در : نكات
ارشاد و بخل در اظهار حق و كتمان هر چه خدا به ايشان داده و يا ايشان را آگاه 
ساخته، مانند يهود كه بخل ورزيدند از اينكه آگاهي خود را كه در حق محمد 

كردند كه شما نيز از اظهار حق  أمر ميداشتند به مردم اظهار كنند، و به ديگران 
 .دانيد كتمان كنيد بخل بورزيد و آنچه مي

                      

              *             

                      *        

                     *  

                   *       

                        

  * 
به خدا  كنند و و براي آنانكه اموال خود را براي ديدن مردم انفاق مي: ترجمه

و به روز ديگر ايمان ندارند و كسيكه شيطان همدم او باشد پس بد همدمي 
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اگر به خدا و روز ) يعني چه ضرري داشت(و چه چيز بود بر ايشان ) 38(است
كردند، و خدا  آوردند و از آنچه خدا روزي ايشان كرده انفاق مي ديگر ايمان مي

كند و اگر كار نيكي  اي ستم نمي محققا خدا به مقدار ذره) 39(به ايشان داناست
پس چگونه باشد ) 40(دهد واز نزد خود اجر بزرگ مي افزايد باشد آن را مي

آن روز ) 41(بر اينان گواه آوريم توراتوقتي كه بياوريم از هر أمتي به گواهي و 
دارند كه كاش زمين به ايشان  كافران و آنانكه نافرماني رسول كردند دوست مي

و از خدا سخني را كتمان ) شدند يعني زير خاك مي(شد  هموار مي
 )42.(كردند نمي

: جملة: نكات     ... عطف است بر    در آية قبل، و

و . كند مقصود از قرين بودن شيطان اين است كه دائما ايشان را وسوسه مي

: مقصود از         كه زير خاك بودند و زمين را بر اين است

: ومقصود از. شدند كردند كه ديگر از آن خارج نمي روي بدن ايشان هموار مي

      كنند و خدا اعضاي  ، اين استكه كفار كفر خود را انكار مي

كنند كه  شوند و آرزو مي آورد، سپس ايشان پشيمان مي ايشان را به سخن مي
 صومقصود از شهادت رسول خدا. كرديم كفر خود را ود كتمان نميخوب ب

 .شهادت اوست بر اهل زمان خود و اصحاب خود، به قرينة آيات ديگر

                            

                          

                            

                      * 
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اي مؤمنين به نماز نزديك نشويد در حاليكه شما مستيد تا اينكه : ترجمه
دگان راه باشيد، تا نگوئيد و نه در حال جنابت، مگر اينكه گذركن بدانيد چه مي

اينكه غسل كنيد، و اگر بيمار و يا بر سفر بوديد و يا يكي از شما از قضاي 
ان جماع كرديد پس آبي نيافتيد تيمم كنيد زمين پاكي را، حاجت آمد و يا با زن

پس بماليد به صورتها ودستهاي خودتان، بدرستي كه خدا بخشنده و آمرزنده 
 )43.(است

 : مقصود از جملة: نكات      ... بظاهر اين است كه در حال

نماز مراد است نه وصاله معناي حقيقي ان يعني  مستي به نماز نزديك نشويد

: و مقصود از ... التقربوا املسجد: مسجد زيرا نفرموده           

      اين است كه در حال جنابت نماز نخوانيد تا اينكه غسل نمائيد ، 

 مسافر باشيد و آب پيدا نكنيد كه مراد از همگر اينك    افري ، آن مس

اند مقصود  ولي بعضي به عالقة حال و محل گفته. است كه در بين راه آب ندارد
از صاله محل نماز است كه مسجد باشد يعني در حال مستي به مسجد نزديك 

: نشويد و بنابراين قول مقصود از جملة           شود كه  اين مي

واز در ديگر  گذر كه از دري وارد ن راهمگر بعنوا شخص جنب به مسجد نرود
مطلب ديگر اينكه مقصود از سكاري، سكر و مستي . خارج شودو درنگ نكند

حقيقي است، ولي در سكر مجازي يعني سكر خواب و اغما و غفلت بهتر آن 

است كه به نماز نزديك نشود، زيرا             در تمام اينها مصداق

و ديگر اينكه . دارد       داللت دارد بر اينكه انسان نمازگزار بايد بداند

گويد، پس بايد مقداري از لغت و زبان عرب را فراگيرد تا بفهمد در نماز  چه مي

و ديگر اينكه در . گويد چه مي     چون نفرموده كجاي بدن را غسل دهيد
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شود، پس انسان براي نماز اگر جنب شده بايد  دارد و شامل تمام بدن مي اطالق
ن بايد بر صعيد تيمم كند و صعيد آو در تيمم طبق قر. تمام بدن را غسل دهد

 .زمين خاكي را گويند، پس با وجود خاك انسان نبايد به چيز ديگر تيمم كند

                            

    *                     *  

                         

                            

                       

   * 
اند  داده شده توراتاي از كتاب  نيفكندي به سوي آنانكه بهره آيا نظر: ترجمه

و خدا به دشمنان ) 44(واهند كه شما راه را گم كنيدخ  خرند و مي گمراهي را مي
شما داناتر است، و خدا براي سرپرستي كفايت و براي ياري كفايت و بس 

از  كنند كلمات را اند تحريف مي از جمله كساني كه يهودي شده) 45(است
گويند شنيديم و نافرماني كرديم، و بشنو نشنوي، و ما را رعايت  جاهايش، ومي

زدن در دين است، و اگر ايشان  كن، در حاليكه مقصودشان پيچاندن زبان و طعنه
بگويند شنيديم و اطاعت كرديم و بشنو و به ما مهلت بده هر آينه براي ايشان 

ان لعنتشان نموده و از حق دورشان تر بود، وليكن خدا بسبب كفرش بهتر و راست
 )46.(آورند مگر كمي كرد، پس ايمان نمي

مقصود از كلمة : نكات         همان نيمه دانشمنداني است كه

دانند، و لذا مشتري  اند، و باقي آن را نمي مقداري از كتاب آسماني را ياد گرفته
توان گفت باينگونه  ري ضاللت بودند، ميضاللتند، و أما اينكه آنان چگونه مشت
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پسنديدند، و براي تعصب خود را  كفر به او را مي صكه با علم به نبوت محمد

و مقصود از . استند كه مسلمين نيز گمراه باشندخو به گمراهي زده و مي  

   ... كردند،  را عوض مي توراتممكن است تحريف لفظي باشدكه الفاظ

نيامده بود، و مردم نيز  كم بود و صنعت چاپ بوجود توراتهاي  يرا نسخهز
را عوض كنند، و ممكن  توراتسواد بودند، و لذا ممكن بود عبارات  اكثرا بي

است مقصود از تحريف، تحريف معنوي باشد كه عبارات آن را معني ديگري 
مانند زمان ما كه با و. گرفتند كردند، مثال رجم را به معني حد مي بدلخواه خود مي

دهند، آن زمان  د را به قرآن نسبت ميخوبخواه  كنند و معاني دل قرآن بازي مي

و مقصود از . كردند چنين مي توراتنيز با         و . تمسخر بود

مقصودشان از   گفتند، و يا  ياين نبود كه ما را مراعات كن، بلكه باستهزاء م

 .يعني چوپان ما بود عیناراآن  مقصودشان از

                                  

                             

      *                      

               * 
ايم در  اي كساني كه داراي كتابيد ايمان بياوريد به آنچه نازل كرده: ترجمه

ها را محو كنيم  ند آنچه را با شماست، پيش از آنكه صورتك حاليكه تصديق مي
) روز شنبه(را لعن كنيم چنانكه اصحاب سبت  نو به پشتها برگردانيم، و يا ايشا

براستي و تحقيق كه خدا شرك ) 47(را لعن كرديم، وأمر خدا شدني بوده است 
آمرزد، و آنكه  ن را براي هر كس كه بخواهد، ميآتر  آمرزد، و پايين به او را نمي

 )48.(به خدا شرك آورد، پس به تحقيق گناه بزرگي را مرتكب شده است
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گيري  اند كه روز شنبه از ماهي مقصود از اصحاب سبب كساني بوده: نكات
تعطيل نكردند، وحيله كردند در گرفتن ماهي، و خدا مسخشان كرد چنانكه در 

   : و در جملة. قصة ايشان ذكر شده 163سورة اعراف آية     

   ،كند تا خدا بيامرزد ونيامرزد و باضافه اگر  شده كه مشرك توبه نمي اشكال

توبه كرد مشرك نيست، و مشرك خدا را قبول ندارد؟ جواب اين است كه 
مقصود از مشرك آن كسي كه خدا را قبول دارد به يكتائي و خالقيت مانند 

خواند وبراي خواندن خدا واسطه قائل  كن غيرخدا را ميمشركين مكه، ولي
دهد و براي غيرخدا نذر و  شود و بندگان خدا را در كارهاي خدا دخالت مي مي

هد مانند صفت المكاني و حضور  كند و صفات خدا را به بندگان او مي نياز مي
و  داند شود و يا او را سميع كل صوت مي كل مكان را براي غيرخدا قائل مي

 همين عقايدو اعمال بدون توبه از دنيا برود،  هكذا، سپس با

                         * 

                   *     

                       

                *           

             * 
از خود تمجيد (شمرند  آيا نظر نكردي به سوي آنانكه خود را پاك مي: ترجمه

كند هر كسي را كه بخواهد، وبه قدر رشتة هستة  بلكه خدا تمجيد مي) كنند مي
بندند، و كافي است  بنگر چگونه بر خدا دروغ مي) 49(خرما به ايشان ستم نشود

آيا نظر نكردي به سوي آنانكه نصيبي از كتاب ) 50(كه اين گناهي آشكار باشد
 جبت و طاغوت نام دو(آورند  دارند، كه ايمان به جبت و طاغوت مي) تورات(
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ترند از مؤمنين  هدايت يافته) يعني مشركين(گويند ايشان  وبه كفار مي) بت بود
ي او ايشانند آنانكه خدا لعنتشان كرده، و كسي را كه خدا لعن كند برا) 51(براه 

 )52.(ياوري نخواهي يافت
ما : گفتند كردند، يهود بودند كه مي آنانكه خود را تزكيه و تعريف مي: نكات

و  ،باشيم مشرك نيستيم، بلكه از بندگان خاص خدا و ابناء خدا و احباء او مي
پدران و اجداد ما از : گفتند و مي ،شود مگر آنكه يهودي باشد داخل بهشت نمي

وز قيامت براي ما شفاعت خواهند كرد، روزي عده اي از يهود انبياء بوده و ر
واهللا ما مانند اين اطفال : ، و گفتندصاطفال خود را آوردند نزد رسول خدا

شود، و آنچه در روز  ايم بروز جبران و عفو مي باشيم آنچه در شب عمل كرده مي
 !شود ايم به شب جبران و عفو مي دهكر

همان خودخواهي يهود را دارند و خودپسندي  اي از ملت ما متأسفانه عده
كنند كه ما پيرو أئمه هستيم و هر چه بكنيم مورد عفو خواهد بود، در صورتي  مي

قرآن تمام اين اوهام را مردود ساخته است،  شان قرآن است،كه كتاب آسماني اي

 و اين چيزها را افتراء بر خدا دانسته، و فرموده         .

ومقصود از          اي ازيهود بوده مانند حي بن اخطب  ، عده

كردن اسالم رفتند مكه نزد قريش و  و كعب بن اشرف كه براي خاموش
، قريش گفتند شما صقسم شدند براي دفع رسول خدا ابوسفيان، و با آنان هم

كتريد و ما از مكر شما خاطرجمع نيستيم، پس بيائيد اهل كتابيد، و به محمد نزدي
براي جبت و طاغوت سجده كنيد تا ما خاطر جمع شويم، پس براي بتها سجده 

شما به : كردند، ابوسفيان گفت آيا ما به هدايت نزديكتريم يا محمد؟ كعب گفت
باشد، و يا  و آيا جبت و طاغوت در لغت منحصر به بت مي. هدايت نزديكتريد

پرچمدار باطلي، چه مدعي نبوت، و چه مدع ألوهيت، وچه مدعي علم  بهر
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غيب، و چه آنكه حالل و حرام از خود بياورد و مردم را بسوي خود دعوت 
 .كند، كه تمام اينها را لغت عرب، جبت و طاغوت گويند

               *     

                          

        *                 

    *                       

                        

 * 
دهند  آيا براي ايشان نصيبي از سلطنت است، پس در آن هنگام نمي: ترجمه

ورزند بر آنچه خدا از فضل خود  بلكه آيا به مردم حسد مي) 53(نقيري مردم را
داده ايشان را، پس به تحقيق به آل ابراهيم داديم كتاب و حكمت را، وبه ايشان 

پس بعضي از ايشان به آن كتاب ايمان آورد، و ) 54(داديم پادشاهي عظيمي را
) 55(نيدن كافي استبعضي از ايشان بازداشتند از ايمان، و دوزخ براي سوزا

كنيم ايشان  براستي وتحقيق آنانكه به آيات ما كافر شدند به همين زودي وارد مي
كنيم به پوستهاي ديگري  را به آتشي كه هر قدر پوستهاي ايشان بسوزد تبديل مي

 )56.(تا بچشند عذاب را، بدرستي كه خدا عزيز و حكيم بوده است
و پيروانش بودند  ص، همان محمدمردمي كه مورد حسد يهود بودند: نكات
تعالي به ايشان نبوت و قدرت و سلطنت بخشيد، و روز بروز قدرتشان  كه حق

فرمايد ما به آل ابراهيم يعني يعقوب ويوسف و سليمان و  شد، خدا مي زيادتر مي
و در جملة . ورزيد داود نيز سلطنت و نبوت داديم، شما چرا به آنان حسد نمي

         ...اند چگونه  اشكال شده كه پوستهاي ديگر كه عصيان نكرده
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شود؟ جواب اين است پوست از عوارض است أما جوهر آدمي و  عذاب مي
رفتگي و فرو » نقیر«و . شود، و اوست كه معذب است روح او عوض نمي

 .ارزش است شكاف پشت هستة خرما و كنايه از چيز بسيار كوچك و كم

                        

                        * 
خواهيم و آنانكه داراي ايمان و اعمال شايسته باشند، ايشان را داخل : ترجمه

كه از زير آنها نهرها جاري است تا به أبد در آن بمانند، براي  كرد به باغهائي
وارد سازيم در ساية كشيده  ها و همسرهاي پاكيزه باشد، و ايشان را ايشان جفت
 )57.(شدة راحتي

خلود در بهشت مؤكد شده به لفظ ابدا، و اين دليل است بر اينكه : نكات
 .خواهد شدرحمت خدا از ايشان قطع ن

                             

                        *     

                           

                       

  * 
كه امانات را به أهل آن برسانيد، و كند  به تحقيق خدا شما را أمر مي: ترجمه

چون بين مردم حكم كرديد به عدالت حكم نمائيد، محققا خدا شما را خوب پند 
ي مؤمنين خدا را اطاعت كنيد و ا) 58(درستي كه خدا شنوا و بيناستدهد، ب مي

رسول و صاحبان فرمان از خود را اطاعت كنيد، پس اگر در چيزي نزاع كرديد 
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به خدا و رسول اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، اين بهتر  آن را برگردانيد
 )59.(و نيكوتر است از جهت عاقبت

: كلمة: نكات     جمع است و شامل أمانت خالق ومخلوق هر دو

أما أمانات خالق همان أوامر و نواهي و احكام كتاب آسماني اوست كه : شود مي
ن أمانت إلهي أعضا و جوارحي است كه خدا بايد به آنها عمل شود، و همچني

داده كه بايد هر يك را برخالف آنچه او مقرر كرده صرف نكند، با زبان غيبت و 
دروغ و نمامي و فحش و تهمت و افتراء نياورد، وبا چشم نظر به محرمات 
ننمايد و همچنين با ساير قوا و جوارح، كه قوا و حواس خود را بيهوده مصرف 

لهي است إو شعور و عقل خود را كه هر يك امانتي از أمانات نكند و درك 
ودائع و اسرار و امانات  كه آن است ،و أمانات مخلوق. صرف دنياپرستي ننمايد

مردم را حفظ كند، و هر أمانتي را به صاحبش برساند، و عيب مردم را فاش 
اگر  نكند، و اگر انساني از أمراء است با رعيت خود به عدل رفتار كند، و

دانشمند است مردم را به تعصبات باطله وعقايد فاسده و خرافي ترغيب نكند، 
وحقايق را بيان وكتمان نمايد، و زن حفظ غياب همسر خود كند، و مرد حقوق 

و أما . پدري را در حق اوالد و سرپرستي و تربيت را در حق عيال مراعات نمايد
خودش آنچه در دنيا و به خودش آن است كه براي  أمانات هر كسي نسبت

و أما حكام . آخرت نافع تر است انتخاب كند و به جان خود خيانت نكند
و ساير مردم در انتخاب حاكم  ،حكومت را پس از خودشان به اهلش واگذاركنند

ت و حدود إلهي را كه اجراي آنها بر نمايند وحكام نيز ديا رعايت اهليت را

 : و جملة .عهدة زمامدار و امام است اجرا كنند        

    اشاره به وظائف قضات است و ممكن است به وظائف ديگر حكام و

امراء و عدالتشان نسبت به رعيت نيز اشاره باشد، و مراد از كلمة ناس عموم 
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امام معيني  و اين أمور انحصار به رسول و يا. مردمند چه مسلمان و چه كافر
بنابراين هر أميري كه اجراي عدالت نمايد و حدود و ديات را طبق حكم . نيست

المال را به اهلش برساند، حاكم شرعي است، و اطاعت  خدا جاري سازد و بيت
او بر همه الزم است، پس وظايف حاكم عمل به كتاب خدا وسنت رسول است 

 بهمين مطل 103خطبة  نيز راجع به وظايف حاكم در چنانكه حضرت علي
االبالغ فی : ما محل من أمر ربه إنه لیس علی االمام إال": ذكر فرموده قال را

املوعظه، و االجتهاد فی النصیحه، واالحیاء للسنه، و إقامه احلدود علی مستحقیها، و 
يعني به تحقيق نيست بر امام مگر به آنچه پروردگارش  ."اصدار السهمان علی أهلها

نمودن در پند  ن موعظه، و كوششدرساني) : و آن پنج چيز است(ر كرده به او أم
، و اجراي حدود بر مستحقين آن، و صكردن سنت رسول و اندرزدادن، و زنده

 .المال را به اهل آن برساند سهام بيت

   ...يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ : در آية
أما اطاعت خدا اطاعت از أوامر ... شده به اطاعت خدا و اطاعت رسول أمر

كتاب او قرآن است، و أما اطاعت رسول، اطاعت از سنت و روش اوست، نكتة 
يه و آيات آديگر اينكه اطاعت خدا و رسول واجب است بدليل أمر در اين 

ار ديگر، و أمر براي وجوب است، واطاعت رسول اطاعت دارد در قول و رفت
 : سورة آل عمران كه فرموده 31وتقرير او بدليل آية 

             )۳۱: آل عمران( 
 : فرموده 158و در سورة اعراف آية 

                          

    )۱۵۸: اعراف( 
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پيروي رسول كرد در گفتار و كردار و  يدو ابتعوه اطالق دارد كه با: و جملة
 .رفتار، و اين أمر، حقيقت در وجوب است

 اند اي گفته عده. كيانند اولوااألمر، كه األمراأولواند در  نكتة ديگر اختالف كرده
عدة ديگر . جب استهر سلطاني است كه طبق قرآن فرمان دهد و اطاعت او وا

گفته اولواألمر كه جمع است عبارتست از علمائي كه استنباط احكام خدا 
اند اولواألمر  ديگر گفته اي عده. صكنند از كتاب خدا و سنت رسول مي

شدند،  اعزام مي صفرمانداران كشوري و لشكري است كه از طرف رسول خدا
عدة ديگر . م و واجب بودبراي مجاهدين و ساير طبقات مردم اطاعت ايشان الز

وهر قولي براي خود دليلهايي از . باشد اند مقصود دوازده امام اماميه مي گفته
ولي چون در اين . اند كتاب خدا ويا احاديث رسول و يا قرائن ديگر آورده

موضوعات تقليد رواه نيست، ما بايد به دقت آيات قرآن را مالحظه كنيم اگر از 
واگر حل نشد بپردازيم به دليلهاي  كه چه بهتر،خود قرآن مسئله حل شد 

 .ديگران
امانت را، يعني : تعالي در آية قبل از اين آيه فرموده گوييم حق پس مي

حكومت را نيز به اهلش رد كنيد، و به حكام نيز فرموده حكم به عدالت كنيد، 
 مر جمعفرمايد از أولواألمر اطاعت كنيد و اولواأل در اين آيه به همين مناسبت مي

است يعني صاحبان فرمان، بايد ديد آن وقت كه اين آيه نازل شده مؤمنين 
مخاطبين مأمور به اطاعت أولواألمر بودند يا خير؟ و اگر بودند اولواألمر ايشان 

رساند كه اولواألمر  قرائني كه در اين آيه و آيات ديگر موجود است مي. كه بود
ن لشكري و كشوري اولواألمر بودند كه بوده و فرماندارا صدر زمان رسول خدا
 : اعزام شده بودند، به دالئل بسياري صاز طرف رسول خدا
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را شامل گردد و در  صخطاب آيه كه بايد مؤمنين زمان رسول خدا: اوال
شمول ايشان حق تقدم دارند، و اگر مشمول چنين خطابي نباشند خطاب به 

 .ايشان، لغو است
اولواألمر زمان رسول بودند يا غير ايشان؟ بايد  ، مؤمنين ومنکمخطاب : ثانيا

گفت قطعا در درجة اول همانها بودند، بنابراين آنان مأمور بودند كه از 
توان  اولواألمري كه از خودشان بوده، اطاعت كنند، و چنين اولواالمري نمي

سالطين پس از رسول و يا علماء و يا أئمة آيندة غيرموجود در حال خطاب 
به هر حال . كه اولواألمر از خود حاضرين بوده است منکمدليل خطاب  باشند به

بايد در زمان نزول آيه وخطاب، اولواالمري باشد آن هم از خود مؤمنين 
موجودين، و چنين اولواالمري همان سران لشكر و يا حكام مأمورين از طرف 

 .باشند مي صرسول خدا

د در درجة اول مؤمنين و باي ...فان تنازعتم : مخاطب به جملة: ثالثا

باشند، يعني اولواألمر نيز داخل افراد  صاولواألمرزمان رسول خدا     

 : باشند، بدليل مي       و اگر داخل ،       نبودند بايد گفته

مر را مرجع تنازع قرار فردوه إلي اهللا و الرسول و اولي األمر، كه اولواال: شود
معصوم نيست، بلكه از افراد  مشود اما دهد، و چون مرجع قرار نداده معلوم مي

متنازعين است، و اگر امام معصوم باشد، نبايد كسي با او نزاع كند، همانطوريكه 
 .تواند با او نزاع كند مرجع در تنازع است و هيچكس نمي صرسول خدا

، خود قرآن در آيات ديگر اولواالمر را تفسير االقرآن یفسربعضه بعض: رابعا

و إذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف ": همين سورة نساء فروده 83كرده، و در آية 
أذاعوا به ولوردوه إلی الرسول و إلی أولی األمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، و 

 . "لو الفضل اهللا علیکم و رمحته التبعتم الشیطان إال قلیال
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و چون آمد ايشان را امري از أمن و خوف نشر دادند آن را، و  اگر به : يعني
كردند هر آينه دانسته بودند آن را آنانكه  رسول و اولواألمر از خود ارجاع مي

كردند آن امر را از ايشان، و اگر فضل خدا و رحمت او نبود هر آينه  استخراج مي
 علمو  ردواو  أذاعواو  جاءدر اين آيه . پيروي شيطان كرده بوديد مگر عدة قليلي

آور و يا  تماما به صغية ماضي آمده كه خدا مذمت كرده آنانكه اخبار ترس
آور را نشر داده بودند بدون آنكه مراجعه به اولواالمر كرده  طمأنينه و آرامش

اولواألمري بوده و أولواألمر  صشود در زمان رسول خدا پس معلوم مي. باشند
همان فرمانداران لشكري و كشوري حضرت بودند، و اين  صخدازمان رسول 

 .راجع به غزوة موته است كه زيد بن حارثه والي بود 83آية 
البالغه در كتاب  پرسيم در نهج ما از مسلماني كه بخواهد بفهمد مي: خامساً

و  حین واله مصر: فرمايد ياشتر را والي مصر كرده م كه اميرالمؤمنين مالك 53
تنظر فیه من أمور الواله ": فرمايد كند به او مكرر بعنوان والي يكجا مي يخطاب م

واشعر قلبک الرمحه للرعیه، واحملبه هلم، و اللطف ": فرمايد اي مي ، و در جمله"قبلک
اي  و در جمله ،"نک فوقهمفإ... هم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم م، والتکونن علی

و مردم مصر را رعيت  ."..یه من سلطانک و إذا أحدث لک ما أنت ف": فرمايد مي
او شمرده مكررا و او را يكي از افراد اولواالمر شمرده، و با اين حال به او 

واردد إلی اهللا و رسوله ما یضلعک من اخلطوب و یشتبه علیک من األمور ": نويسد مي
 "&....واْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَيا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيع *: فقد قال تعالی لقوم أحب ارشاهم

يا أَيها تا آخر كه در اينجا آن حضرت مالك را كه از افراد اولواألمر است مصداق 
ده و او را موظف كرده كه در أمور مراجعه به خدا و رسول كند شمر... الَّذين آمنواْ

ليفه است و او در حاليكه مالك اشتر نه امام معصوم است و نه سلطان و خ
زمامداران  وفرمانداران صماندار است، پس أولوا األمر فرمانداران رسول خدافر

و اهميت نوشتة آن حضرت از خطب او زيادتر است زيرا . باشند مسلمين مي
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كند در حاليكه اين احتمال در نوشته  خطبه را ممكن است سامع كم و زياد
البالغه در باب تحكيم حكمين در  نهج 123باضافه آن حضرت درخطبة . رود نمي

: فرمايد صفين خود را مرجع تنازع قرار نداده بلكه طرف تنازع قرار داده و مي
اهللا تعالی  و  بوملا دعانا القوم إلی أن حنکم بیننا القرآن مل نکن الفریق املتولی عن کتا"

: قد قال اهللا سبحانه                ... فرده إلی اهللا أن

و چون نظر ما اختصار است به . "حنکم بکتابه و رده إلی الرسول أن نأخذ بسنته
پس بنابراين تنازعتم شامل . كنيم همين مقدار از كلمات آن حضرت اكتفاء مي

اگر مردم يا اولواألمر در چيزي نزاع كردند، طرفين : شود، يعني اولواألمر نيز مي
مراجعه كنند، و اگر مقصود امام  صنزاع بايدبه كتاب خدا و سنت رسول

 .بايد قول او را قبول كنند و با او نزاع نكنند معصوم بود مي

: در اين آيه فرموده: سادسا                  و

واگر مقصود از اولواألمر امام  !مرفردوه إلي اهللا و الرسول واولي األ: نفرموده
به هر حال بسيار . معصوم بود بايد او را مرجع نزاع قرار دهد نه طرفين نزاع

روشن است از كتاب اهللا و سنت رسول اهللا كه اولواألمر همان فرمانداران اعزامي 
 .اند بوده صاز طرف رسول خد

وكشوري زمان رسول كنيم آيا فرمانداران لشكري  ما از شما سؤال مي: سابعا
واجب االطاعه بودند يا خير، و آيا اگر لشكر و يا مردم كشور در زمان  صخدا

كردندو اطاعت ايشان واجب نبود  از فرمانداران خود اطاعت نمي صرسول خدا
االطاعه بودند مي گوئيم به  آمد يا خير؟ اگر بگوئي واجب هرج ومرج الزم مي

پس روشن و مسلم است كه . ولي األمريچه عنوان، جز بعنوان والي أمر و أ
 .اولي األمر در مورد نزول آيه همان فرمانداران بودند
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حال چگونه علماء و مقدسين ما أمر به اين روشني را نفهميده و براي تعصب 
گري فهم خود را به كار نينداخته و رجوع به  حزبي و يا تعصب شيعه و سني

نظر دقت به آن روايات نظر كنيم  به اند كه اگر ما روايات جعلي طرفين كرده
مثالً روايتي از جابر بن عبداهللا نقل شده رونوشت لوح . شود كذب آنها روشن مي

بوده و آن  صآن نام اوصياي رسول خدا كه در سبزي از حضرت زهرا
آورد  در حضور امام صادق  رونوشت را درهنگام احتضار حضرت باقر

بود تطبيق كرد و مطابق  ي كه نزد امام باقرا ، و با نوشتهخدمت امام باقر
، همين جابر رفته ديد، در صورتيكه چندين سال قبل از وفات حضرت باقر

ديده واز ديدن  به زيارت اربعين امام حسين طبق روايات شيعه و چشم او نمي
توان  آيا با اين روايات غير صحيحه مي. محروم بوده، حال شما مالحظه كنيد

ريح قرآن را ناديده گرفت، در حالي كه زمان وفات حضرت ظاهر بلكه ص
جابر بن عبداهللا نبوده و به چهل سال قبل  و وصيت حضرت صادق باقر

رديد نصي براي خالفت و امامت گپس از تحقيق معلوم  ،و اليخفي. فوت شده
براي شخص و يا اشخاص معين از خدا و  صو اولواألمري پس از رسول خدا

ه، و اگر نصوصي در كتب سابقين نوشته شده تماما از جهت رسول صادر نشد
رجوع شودبه كتاب . سند و متن مخدوش و آثار جعل از آنها نمايان است

 . "بررسي از نصوص امامت"
نفر امام معصوم معيني با اصل اسالم  12بهرحال اگر اولواألمر عبارت باشد از 

كه حالل محمد حالل إلي يوم  بودن آن منافي است، زيرا اوال دين اسالم و ابدي
باشد مجري و زمامدار الزم دارد در هر  القيامه، وحرامه حرام إلي يوم القيامه مي

دوره و زماني، و عمر آن دوازده نفر و يا حكومت آنان محدود به سيصد سال 
اگر اولواألمر از : و ثانيا. است و اين منافات با لزوم زمامدار در تمام ادوار است

گري حق زمامداري و يدنفر باشد، كسي  12رسول مخصوص به و  طرف خدا
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سلطنت بر مردم ندارد، و بايد مسلمين دست روي دست بگذارند و دخالت در 
اين كار نكنند تا اجانب و بيگانگان زمامداري اسالمي و مسلمين را بدست 

م ذلت و پس تما. اند گيرند و قوانين اسالمي را از اجراء بيندازند چنانكه انداخته
سروساماني و عدم اجراي قوانين إلهي از اين فكر سرچشمه گرفته  نكبت و بي

كه تعيين اولواألمر فقط با خداست، و  اگر هزاران سال اولواألمر إلهي نبود ملت 
لواألمري ندارد، بايد مسلمين دخالت واولواألمر است و كسي حق ا اسالم بي

هر كس افتاد بيفتد، وهمين فكر و در نتيجه مملكت و ملت به دست . نكنند
نعوذ باهللا من غفلة املسلمین و . باعث بر انحطاط مسلمين و تسلط اجانب گرديده

 .افکارهم الباطله

                           

                            

           *                  

              *      

                            

  *                      

            * 
اند به آنچه  كني به سوي آنانكه به خيال خود ايمان آورده آيا نظر نمي: ترجمه

خواهند داوري خود را نزد  به تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده، مي
طاغوت برند و حكم او را بپذيرند و حال آنكه مأمورند به طاغوت كافر شوند، 

و چون به ايشان ) 60(به گمراهي دوري مبتال سازدايشان را  خواهد وشيطان  مي
ديدي كه  نچه خدا نازل كرده و به سوي رسولگفته شود بيائيد به طرف آ
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پس ) 61(دارند منافقين از تور و گردانند و از رجوع به تو به سختي بازمي
سد ايشان را مصيبتي بواسطة آنچه خود بدست رچگونه است حال ايشان هرگاه ب

تو بيايند و به خدا قسم بخورند كه ما اراده نكرديم مگر  د، سپس نزدان خود كرده
داند آنچه در دلشان است، پس، از  ايشانند كه خدا مي) 62(نيكي و همزيستي را

ايشان اعراض نما، و پند ده ايشان را و به ايشان دربارة خودشان بگو گفتار 
 )63.(رسائي را
مسلمين نازل شده كه با يهوديان بر سر اين آيات دربارة آن منافقاني از : نكات

حقي وحكمي نزاع داشتند و به قضاوت كعب بن اشرف يهودي راضي شدند، 
راضي نشدند، خصوصا آنكه اظهار ايمان به رسول  صولي به حكم رسول خدا

كردند، زيرا كعب بن اشرف ويا كاهن و يا ديگري اهل رشوه بودند  مي صخدا
چون اهل رشوه نبود،  صردند، ولي رسول خداك ، حق را پامال ميهو به رشو

تعالي  حق. خواست نزد او برود و به قضاوت او راضي شود آنكه غاصب بود نمي
در اين آيه آن كس را كه به غير ما أنزل اهللا حكم كند طاغوت خوانده، پس 

شود طاغوت منحصر به بت نيست و هر كس ادعاي بيجا وحكم به  معلوم مي
كند طاغوت است، و آنكه نزد چنين طاغوتي برود حكم كافر را غير ما أنزل اهللا 

: دارد، بحكم          كه در آيه ذكر شده، پس كساني كه به ،

گويند  سازند و مي حكم خدا حاضر نيستند و براي جيفة بدنيا با ديگران مي
ورند پذيرفته نيست، و آ مقصود ما نيكي و همزيستي است، و چنين عذرها مي

به حكم   بايد از ايشان دوري كرد و، به حكم ، :       

      ... از غضب خدا و قيامت وبايد ايشان را از عواقب كارشان

 .ترسانيد
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                           * 

                        

              * 
و ما رسولي نفرستاديم مگر اطاعت شود بارادة خدا، و اگر اين : ترجمه

توآمده  نزد) و به حكم تو راضي نشدند(منافقين در وقتي كه به خود ستم كردند
و از خدا طلب آمرزش كرده و رسول براي ايشان طلب آمرزش كرده بود، هر 

پس نه چنين است قسم به ) 64(ورحيم، يافته بودند پذير توبهآينه خدا را 
آورند تا آنكه تو را در نزاع بين خود حاكم قرار دهند،  پروردگارت ايمان نمي

 )65.(سپس در بين خودشان از قضاوت تو دلتنگ نباشند وحقيقتا تسليم باشند
راضي نبودند، ونزاع خود را  صچون منافقين به حكم رسول خدا: نكات

، و صپيش دشمن او برده بودند، اين توهين وآزاري بود نسبت به رسول خدا
عذرخواهي كنند تا رسول  صوظيفة ايشان اين بود كه بروند از رسول خدا

از اين توهين بگذرد، و براي ايشان طلب آمرزش از خدا كند،  صخدا
كه وخودشان نيز از طلب آمرزش از خدا خودداري نكنند، و اين در صورتي بود 

بود، و از دنيا نرفته بود البته وظيفة ايشان بود، و اما ساير مؤمنين  صرسول خدا
ند و به رسول او مربوط نيست مشمول ا  كه گناهي بين خود وخدا مرتكب شده

اين آيه نيستند، آنان بايد بين خود و خدا استغفار كنند، وبه احدي از مخلوق 
مال كرده باشند،  يا اذيت و آزاري مراجعه نكنند مگر اينكه حق مخلوقي را پا

نسبت به مخلوقي انجام داده باشند كه در اين صورت بايدنزد آن مخلوق رفته و 
عذرخواهي و طلب عفو والتماس دعا كنند، پس آن كسي كه آية فوق را دليل 

آورد براي آنكه هر مؤمني هر كجاي دنيا گناهي كرده بايد متوسل به رسول  مي
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ية فوق راجع آه دامان او بزند، بسيار اشتباه كرده، زيرا شود و دست ب صخدا
به منافقين است نه مؤمنين، و راجع به آزار و اذيت و توهيني است كه به رسول 
وارد كرده بودند نه ساير گناهان، به اضافه خدا به همان منافقين نگفته برويد نزد 

پس از كجاي . رسولرسول بلكه فرموده اگر آمده بودند، و نفرموده برويد نزد 
اند و در  اند وبين خود وخدا واسطه قائل شده آية توحيد شرك را استخراج كرده

 .شوند همه جا مانند مشركين واسطه قائل مي

                                 

                      *  

         *         *    

                      

        *         

      * 
 هاتان داشتيم كه خود را بكشيد و يا از خانه و اگر ما بر آنان مقرر مي: ترجمه

دادند  دادند، واگر ايشان انجام مي خارج شويد جز اندكي از ايشان آنرا انجام نمي
و آنگاه است ) 66(شدند، براي ايشان بهتر و استوارتر بود آنچه به آن پند داده مي

نان را به راه آشك  و بي) 67(داديم كه ما از جانب خود پاداشي عظيم به آنان مي
نيكه خدا و رسول را اطاعت كنند پس ايشان و كسا) 68(كرديم راست هدايت مي

ن و راستگويان و شهيدان اهمدم خواهند شد با آنانكه خدا نعمتشان داده از پيامبر
آن فضل و برتري از خداست، و خدا ) 69(وشايستگان، و ايشان نيكو رفيقانند

 )70.(داناي كافي است
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: جملة: نكات     ... ،دين سهل، و تكاليف آن داللت دارد كه دين اسالم

تعالي به قوم يهود فرمان داد كه خود را بكشيد، ولي به  سخت نيست، حق
گفتند اگر حق  صمسلمين چنين فرماني نداد، اگرچه بعضي از اصحاب رسول

مانند  ،تعالي ما را أمر كند به خودكشي و خروج از اموال، اطاعت خواهيم كرد
ره كرد، آن يهودي گفت حضرت ثابت بن قيس كه با يك نفر يهودي مناظ

شما را أمر  صما را أمر به خودكشي كرد ما اطاعت كرديم، و محمد موسي
مرا امر كند كه  صاگر محمد: كند شما را كراهتي است، ثابت گفت به جهاد مي

و همچنين از ابن مسعود و عمر نيز نقل . م كردهخود را بكشم، البته اطاعت خوا
: جملهو ."واحلمدهللا الذی مل یأمرنا لفعلناأنفسنا  بقتل ربنا لو أمرنا ": شده كه گفتند

    داللت دارد كه تمام اوامر ونواهي إلهي براي بنده نافع است، اگر ؛

 : جملةو. اطاعت كند  كردن به فرمان إلهي  داللت دارد كه عمل

جام هر عملي موجب بر اقدام عمل موجب ثابت قدم وازدياد ايمان است، و ان

: وجملة. خير ديگراست       ...كه اطاعت خدا و  ؛داللت دارد

رسول موجب رفاقت و حشر با أنبياء و صالحين است نه صرف ادعاي محبت، 
، رسول خدا را بسيار صو لذا در حديث آمده كه ثوبان غالم رسول خدا

شد، روزي نزد حضرت آمد در  فراق حضرت محزون ميداشت، و از  دوست مي
حاليكه رنگ او پريده و الغر شده و افسرده بود، حضرت فرمود چگونه است 
حالت؟ عرض كردم من دردي ندارم جز وحشت از دوري شما، و چون ياد 

ترسم شما را نبينم، زيرا اگر از اهل جنت باشم درجة من به  كنم، مي آخرت مي
ر اهل بهشت نباشم كه ابدا شما را گبينم، و ا د، و شما را نميرس درجة شما نمي

اي از اصحاب از اين مقوله سخن گفتند، پس اين  نخواهم ديد، و همچنين عده
كند حشر او با انبياء و  صآيه نازل شد كه هر كسي اطاعت خدا و رسول
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عي خواهد بود، و اگرچه در درجات آنان نباشد، ولي حجاب و مان... صالحين و 

 : و از جملة. از زيارت وديدار ايشان ندارد  شود تقدم  استفاده مي...  و

انبياء بر تمام آنان كه در آيه ذكر شده، و سپس صديقين تقدم بر ديگران دارند، و 
سپس شهداء تقدم رتبه دارند بر صالحين، و مقام شهداء از اين جهت نيست كه 

، بلكه مقامشان از جهت اين است كه اينان قوال و به دست كفار شهيد شدند
دهند، ولي ايشان هم با  عمال شهادت به حق دادند، و ديگران قوالً شهادت مي

ومقصود از صديقين كسانيند كه . زبان شهادت دادند و هم با شمشير و سنان
زودتر به انبياء تصديق كردند ومقتداي ديگران شدند در تصديق، ماند علي بن 

و ابوبكر و مؤمن آل فرعون مؤمن آل ياسين و باضافه عادتشان  طالب ابي
 .راستي و درستي بوده است

                        *  

                       

   *                    

                 *         

                         

        * 

دسته  اي مؤمنين سالح خود را در برگيريد و بر حذر باشيد، پس دسته: ترجمه
از شما كسانيند كه سستي  و به تحقيق بعضي) 71(حمله كنيد و يا همگي

گويد حقيقتا خدا بر من نعمت داده  كنند، پس اگر به شما مصيبتي برسد مي مي
اي برسد گويا بين  و اگر به شما از جانب خدا بهره) 72(كه با آنان حاضر نشدم

گويد اي كاش من با ايشان بودم به پيروزي وبهرة  شما و بين او دوستي نبوده مي
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فروشند زندگي دنيا را به  پس بايد كارزار كنند آنانكه مي) 73(بزرگي نائل بودم
آخرت، و آنكه در راه خدا قتال كند پس كشته شود و يا پيروز گردد پس به 

 )74.(زودي او را أجر بزرگي خواهيم داد

: جملة: نكات       داللت دارد بر اهميت اسلحه و حفظ آن، و

 شند، وكسي آنان را خلع سالح نكند زيرا بيدارمسلمين بايد هميشه مسلح با
. بودن از دشمن از واجبات إلهي است كه در قرآن ذكر شده بودن و برحذر

متأسفانه مسلمين زمان ما از دشمن اسالم برحذر نيستند، ولي اگر كسي برخالف 
 .كوبند موهومات ايشان سخن گويد بيدار و هشيار و برحذرند و او را مي

                      

                            

                * 
كنيد در راه خدا و در راه نجات  و شما را چه شده كه قتال نمي: ترجمه

اي  گويند پروردگارا ما را از اين قريه ناتوانان از مردان و زنان و فرزنداني كه مي
كه اهلش ستمكار است خارج ساز، و قرار بده براي ما از نزد خودت سرپرستي، 

 )75.(اي كننده و قرار بده براي ما از نزدت ياري 

: جملة: نكات     ...اي از مسلمين در  داللت دارد كه اگر عده

اي از دنيا ضعيف و زيردست كفار شدند و يا به آنان ستم و از مراسم  گوشه
شدند بايد ساير مسلمين در راه نصرت ايشان قيام و اقدام به  ديني ممنوع مي

من مسع رجال یقول یا للمسلمین فلم یجبه ": فرموده صرسول خدا. جهاد كنند
يد سگويد اي مسلمين بدادم بر كسي كه بشنود مردي مي: يعني ."فلیس مبسلم

: و جملة. پس او را اجابت نكند مسلمان نيست         ،
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گر داللت دارد كه مسلمين از خودشان بايد زمامدار و سرپرستي داشته باشند، و ا
ندارند بايد درصدد تهية سرپرست بوده و از خدا بخواهند وسائل آن فراهم شود 

 .و إال اگر براي ايشان سرپرستي نباشد همواره ناتوان و مغلوبند

                         

                  *         

                           

                           

                            

           * 
كنند و آنانكه كافرند در راه  اند در راه خدا قتال مي ايمان آورده آنانكه: ترجمه

كنند، پس كشتار كنيد دوستان و پيروان شيطان را، زيرا كبد  طاغوت قتال مي
افكني به سوي آنانكه به ايشان گفته  نظر نمي آيا) 76(شيطان ناتوان بوده است

را بدهيد، پس چون شد دست نگهداريد از دفاع و نماز را بپا داريد و زكات 
ترسند مانند ترس از  قتال بر ايشان مقرر شد ناگاه گروهي از ايشان از مردم مي

خدا و يا ترسي شديدتر، و گفتند پروردگارا چرا بر ما قتال را مقرر كردي چرا ما 
فرصت ندادي، بگو متاع و بهرة دنيا اندك است، و ) مرگ(را تا اجل نزديك 

ست، و به شما بقدر پوست هستة خرمائي ستم آخرت براي پرهيزكار خوب ا
 )77.(شود نمي

سورة بقره بيان كرديم مراجعه  256ما معني طاغوت را قبال در آية : نكات
بايد گفت در زمان ما اگر كسي حقي را بيان كند طرفداران باطل با اومقاتله . شود
نكوب كنند و طرفداران حق با او همراهي ندارند وبا سكوت خود او را م مي
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  : و جملة. كنند مي     .راجع به مسلمين است كه در مكه اذيت 

خواستند براي جهاد و دفاع، به ايشان إذن داده  و آزار شدند و هر چه اجازه مي
شد چون نيروي جهاد و دفاع نداشتند، ولي چون به مدينه آمدند وتشكيالتي  نمي

ابل دفاع پيدا كردند به ايشان اجازه داده شد بلكه واجب بوجود آوردند و عدة ق
 .اي از ايشان از جهاد كراهت داشتند از ترس گرديد، ولي عده

                          

                       

                         

  *                        

                 * 
يابد و اگرچه در برجهاي محكم  هر كجا باشيد مرگ شما را مي: ترجمه

گويند اين از نزد خداست، و اگر به ايشان  باشيد، و اگر به ايشان نيكي برسد مي
از نزد ) ايعني تمام(گويند اين از نزد تو است، بگو هر يك از اينها  بدي برسد مي

آنچه ) 78(خداست، پس چه شده اين قوم را كه نزديك نيست بفهمند حديثي را
برسد تو را از نيكي، پس از خداست و آنچه برسد به تو از بد از خود تو است، 
وما تو را فرستاديم براي مردم بعنوان رسالت، و خدا براي گواهي كافي 

 )79.(است
يروزي و نعمت و فراواني و باران مقصود از حسنه ونيكي، فتح و پ: نكات

است كه اينها از نزد خدا و تقدير اوست، و مقصود از سيئه و بدي، سختي و 
شدن است، كه اينها را  بالء و شكست و مصيبت و قحطي وكمي نعمت ومنهزم

گفتند از وقتي كه محمد به شهر مدينه  دانستند، يهود مي مي صاز قدم محمد
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بت و قتل براي ما رسيده، وهمچنين منافقين آمده، گراني و سختي و مصي
خدا در جواب . شدن افراد از محمد است وكشته گفتند شكست روز احد مي

ايشان فرموده تمام اينها مقدر است از جانب خدا بواسطة كوتاهي و تنبلي و 
تر نموده و فرموده نيكي از خدا  ترس و نفاق خودتان، چنانكه آية بعد روشن

نه علت تامة بركات عمل بنده نيست، و  و تفضل اوست، واگريعني از لطف او 
بدي از خود تو تقصير خود تو است اي انسان و از نافرماني تو است چه قحط 

و مقصود از . و غال باشد و چه مرض و بال باشد و چه مكاره و سختيها باشد

     ،اقدام و از شر  اين است كه مواظب اعمال خود باشيد و به خير

پس مقصود از حسنه و سيئه عمل نيست بلكه خير و شر حوادث . دوري جوئيد
 .است

                            * 

                             

                        * 
كند به تحقيق خدا را اطاعت كرده و آنكه  آنكه اطاعت رسول مي: ترجمه

ودم از ) 80(است پس ما تو را براي ايشان نگهبان نفرستاديمان گرد روي
اي از ايشان به شب  زنند پس چون از نزد تو بيرون روند طائفه فرمانبرداري مي

كنند  گوئي، و خدا آنچه به شب تدبير مي كنند غير آن چيزي را كه مي تدبير مي
نويسد، پس از ايشان اعراض كن و بر خدا توكل كن و خدا براي وكالت  مي

 )81.(كافي است
كند از اين جهت اطاعت او  ه أمر خدا، أمر ميب صچون رسول خدا: نكات

: ومقصود از جملة. اطاعت خداست             ، اين است كه

براي نظارت اعمال مردم ونگهباني ايشان از معصيت نيامده، پس  صرسول خدا
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نظارت رسانند وبايد او  گويد اعمال ما را به نظر رسول خدا مي آن كسي كه مي
 .كند برخالف عقل ونقل گفته است

كردند ولي شبانه  ميكه بودند اظهار اطاعت  صمنافقين خدمت رسول خدا
، صكردند برخالف رسول خدا تند و چيزهائي را تدبير مينشس دور هم مي

خبر بود، خدا در اين آيات به او خبر داده و فرموده خدا از  چون رسول خدا بي
 .خبر است الت كافي است اگرچه محمد بينظر گواهي و كفالت و وك

                      

* 
كنند؟ و اگر از نزد غيرخدا بود در آن اختالف  آيا در قرآن تدبر نمي :ترجمه

 )82.(يافتند بسياري مي
ز تدبر در قرآن، تفكر كفار و مسلمين است در قرآن كه ببينند مقصود ا :نكات

مختصر و مفيد . ي نيست نه از جهت لفظ و نه از جهت معنيصدر آن خلل و نق
است ومعاني آن بلند و احكام آن محكم، و به مكارم اخالق و خير و زهد و 

و اگر . توحيد دعوت كرده و از شر وفساد و كفر و نفاق و بدبختي برحذر داشته
گاهي  – اول: شد از جهاتي كالم غيرخدا بود در آن اختالف بسياري يافت مي

 – سوم. گاهي مطالب عقلي داشت گاهي خرافي – دوم. حق بود و گاهي باطل

گاهي به خدا دعوت  – چهارم. گاهي مطالب يقيني داشت گاهي ظني و وهمي

و گاهي برخالف  گاهي اخبارش مطابق واقع بود، – پنجم. كرد گاي به خود مي

گاهي كالمش فصيح بود وگاهي غير فصيح و گاهي مطالب آن  – ششم. واقع
 .ضد و نقيض بود و گاهي موافق

شود كه تقليد باطل است زيرا أمر به تدبر  به هر حال از اين آيه استفاده مي
فهم است كه أمر به تدبر نموده، و رد  رساند قرآن قابل و ديگر اينكه مي ،نموده
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دانند، وديگر اينكه اگر كالم بشر  قابل فهم نمي را كه قرآن د قول مغرضيننك مي
: و  اختالف بر سه قسم است. رسيد بود در آن اختالف بسياري به نظر مي

أما اختالف . و اختالف در تالوت ،و اختالف در تفاوت ،اختالف تناقضي
ري از آن تناقضي، و اختالف تفاوتي كه مقداري از قرآن فصيح باشد و مقدا

و أما اختالف در تالوت مانند . شود غيرفصيح، پس اين دو در قرآن يافت نمي
اشكال است، زيرا اختالف در تالوت موجب  اختالف در قرائت آن موجود و بي

 .نقصي نيست

                            

                             

                *3         

                      

      * 
از ايمني و يا ترس برسد نشر ) يعني خبري(و چون ايشان را أمري  :ترجمه

و به رسول و (دهند، و اگر آن را بسوي پيامبر و فرمانداران خود برگردانند
كساني از ايشان كه نيروي درك حقيقت دارند آنرا ) دفرمانداران مراجعه كنن

گمان پيرو شيطان  خواهند دانست، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود بي
پس در راه خدا قتال كن، مكلف نيستي مگر ) 83(شديد مگر عدة كمي مي

، اميد است كه زو مؤمنين را برانگي) تكليف غير تو را از تو نخواهند(خودت 
تر و در عقوبت شديدتر  ب كفار را بازدارد، وخدا در عذاب سختخدا آسي

 )84.(است
دربارة جنگ موته و لشكر روم نازل شده و اولواالمر زيد بن  83آية  :نكات

خبر وحشت اثر از دشمن  صگاهي براي لشكريان رسول خدا. حارثه بود
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فالن رسيد كه مثال لشكر بسياري مجهز شده كه صد مقابل شكر اسالم در  مي
رسيد براي لشكر اسالم كه نشر  باشند، و يا خبر خوشي مي محل مهياي حمله مي

اين اخبار به صالح مجاهدين وبه صالح مسلمين نبود، ولي منافقين آن را نشر 
تعالي دستور داده كه چنين اخبار را قبال به رسول خدا و يا به  حق. دادند مي

 .اشدنشر دهند و إال سانسور كنندفرمانداران اطالع دهند اگر نشر آن صالح ب
شود مقصود از أولواألمر همان فرمانداران لشكري  از اين آيه معلوم مي

اسالمند و به اتفاق تواريخ و مفسرين، أولواألمر در آيه همان فرماندهان 
ذكر شده چنانكه در  59دراين صورت معني أولواألمري كه در آية . باشند مي

 : و از جملة. شود كه القرآن يفسر بعضه بعضا آنجا بيان گرديد، روشن مي

        ...مكلف   صاول اينكه رسول خدا: شود چند چيز استفاده مي

دوم اينكه تكليف او اين بوده كه خود اطاعت . شده به جهاد و اگرچه تنها باشد
به او مربوط  خدا كند ومردم را نيز ترغيب كند و أما مردم عمل بكنند ويا نكنند

باشد، و اين آيه بعد از جنگ احد بوده  سي مكلف به عمل خود ميكنيست، هر 
مأمور شده حسب الوعدة ابوسفيان در بدر صغري مهياي  صكه رسول خدا

 .جنگ باشد

                       

                  *      

                 *          

                      * 
آنكه شفاعت نمايد شفاعت نيكي براي او از آن نصيبي است، و آنكه : ترجمه

اي است از آن، وخدا بر هر چيزي مقتدر  شفاعت كند شفاعت بدي براي او بهره
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آن تحيتي و هنگامي كه شما را تحيتي دادند پس شما به نيكوتر از ) 85(است
بدهيد و يا همان را رد كنيد، براستي كه خدا بر هر چيزي محاسب بوده 

كند  خدائي كه هيچ معبود و پناهي نيست جز او، شما را جمع مي) 86(است
 )87.(بروز رستاخيز شكي در آن نيست و كيست راستگوتر از خدا در سخن تازه

 چون در آية قبل فرموده : نكات    مردم را به جهاد ترغيب كن

اي براي او است  در اين آيه فرموده هر كس شفاعت كند براي أمر خيري بهره
يعني هر كس مؤمنين را به كار خيري راهنمائي و ترغيب كند و يا بياموزد و يا 

من سن سنة حسنة ": فرموده صوسيله شود براي او ثوابي هست، و رسول خدا
يعني هر كس روش نيكوئي ايجادكند هر كس به آن روش . "فله أجر من عمل ا

و همچنين هر كس باعث كار بدي شود و يا . عمل كند براي او نيز اجري است
راهنمايي و يا ترغيب كند ويا راه بدي را به مردم بياموزد هر كس به آن عمل 

  : ومقصود از جملة. و وبال براي او نيز هست راي از وز كند بهره

  ... اين استكه مثال اگر كسي به شما سالم كرد شما جواب بهتري و يا

: و جملة. مانندهمان سالم را به او برگرداني  ... أمر است و داللت بر

است كه اگر  نوجوب دارد كه جواب سالم واجب است وجواب بهتر اي
يكم السالم و رحمه اهللا، و عل: كننده گفت السالم عليكم در جواب بگوئي سالم

و شعار مسلمين . اگر او رحمه اهللا را اضافه كرد شما بگوئي و رحمه اهللا و بركاته
در برخورد و مالقات يكديگر سالم است، و سالم يكي از اسماء الهي و به معني 
رحمت او و سالمتي از جانب او است كه بدين وسيله شامل حال بندگان 

ي در سشود بايد سالم كند و چنانچه ك وارد منزلي مي و حتي اگر كسي. شود مي
نكتة . "ا من ربنانالسالم علی": تواند بر خودش سالم كند وبگويد آن منزل نباشد مي

الحاجاتي جز  پناه و قاضي داللت دارد بر اينكه ملجأ و "ال إله إال هو": ديگر جملة
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مایتأله إلیه "معني  چنانكه مكرر در اين كتاب گوشزد شده كه إله به تسخدا ني
تعالي است كه  و يكي از دالئل قيامت قول صدق حق. باشد مي "فی احلوائج

و دليل بر اينكه قرآن قديم نيست و . "لیجمعنکم إلی یوم القیامة": فرموده

: حادث است همين آيه است كه در آن فرموده        چون ،

 .باشد و نو ميحديث به معني خبر تازه 

                            

                 *           

                          

                       

 *                             

                            

                            

     *                   

                                

                          

          * 
ايد و خدا  پس چه شده براي شما كه درحق منافقين دو دسته شده :ترجمه

خواهيد هدايت  بسبب آنچه انجام دادند، آيا مي) به پستي كفر( يشانرابرگردانيد ا
د آنكه را خدا گمراه كرده، و آنكه را خدا گمراه كند پس هرگز براي او راهي كني

و دوست دارند كه كافر شويد چنانكه خودشان كافرند پس ) 88(نخواهي يافت
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مساوي و مانند هم باشيد پس از ايشان دوستي مگير تا هجرت كنند در راه خدا، 
جا يافتيد، و از ايشان  پس اگر روگردانيدند بگيريدشان و ايشان را بكشيد هر

پيوندند به قومي كه بين شما و بين  مگر آنانكه مي) 89(دوست وياور مگيريد
پيماني باشد و يا نزد شما آيند در حاليكه دلشان را از قتال با شما و از  نايشا

اند، و اگر خدا خواسته بود ايشان را بر شما مسلط كرده  قتال قوم خود بازداشته
تال كرده بودند، پس اگر از شما كناره گيرند كه با شما قتال نكنند بود كه با شما ق

به ) 90(ودم از تسليم زنند پس خدا براي شما راهي عليه ايشان قرار نداده است
خواهند از شما ايمن و از قوم خود  زودي كسان ديگري خواهيد يافت كه مي

در آن سقوط ايمن باشند، هر زمان كه به سوي فتنة كفر برگشت داده شوند 
كنند، پس اگر از شما كناره نگيرند و دم از تسليم نزده و دست از شما بازندارند 
بگيريد و بكشيد ايشان را هر جا ايشان را يافتيد و آنانند كه تسلط آشكار شما را 

 )91.(بر ايشان مقرر داشتيم
 كساني بودند كه ؛طائفة اول: اين آيات در حق چندين طائفه نازل شده :نكات

از آن به كفر برگشتند و به هجرت در راه خدا و ثبات  اظهار اسالم نموده پس
قدم در اسالم تن ندادند و لذا بعضي از مسلمين در حق ايشان دو دل شده 

 ند و با ايشانا لالقت تعالي فرموده دو دل نباشيد اينان كافر و واجب بودند، حق
طائفة . يماني بسته و درامانندكفاري كه با مسلمين پ ؛طائفة دوم. دوستي مكنيد

اند وليكن خود را در پناه معاهدين درآورده وبا  كساني كه پيمان نبسته ؛سوم
اند پس اگر با مسلمين قتال نكنند ودم از تسليم زنند نبايد  دستة دوم پيوند كرده

 ؛طائفة چهارم. فرموده است 90مسلمين به ايشان تعرض كنند چنانكه در آية 
هستند كه گاهي براي امنيت خود دم از اسالم زده و گاهي دم از  طرفي دستة بي

از كفار در امان باشند، پس اگر از مسلمين كناره گرفته و  كهكفر زده براي اين
گيري نكنند و تسليم مسلمين  تعرضي نكنند كاري با آنان نيست و اگر كناره
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كنند چنانكه آية طرف نمود خصوصاً اگر ايجاد مزاحمت رنباشند بايد ايشان را ب
 .فرموده است 91

                              

                                   

                          

                                  

                      * 
كشد مگر به خطا، و كسي كه به خطا مؤمني را  مؤمن، مؤمني را نمي: ترجمه

اي تسليم كسان مقتول نمايد مگر اينكه  بكشد پس بندة مؤمني آزاد كند وديه
و ) يعني كافرند(ايشان عفو نمايند، پس اگر مقتول از قومي بود كه دشمن شمايند

، پس آزاد كند بندة مؤمني را، و اگر مقتول از قومي بود كه مؤمن بوده) مقتول(او
اي داد و بندة مؤمني را  بين شما و ايشان پيماني است پس بايد به اهل او ديه

اي است  درپي، اين توبه پي هآزاد كرد، پس هر كس نيافت بر اوست دو ماه روز
 )92.(از دستور خدا و خدا دانا و حكيم بوده است

جملة : نكات     ... داللت دارد كه قاتل در قتل خطايي بايد  ،تا آخر

: و كلمة. اي آزاد كند ديه بدهد باضافه بر اينكه بايد بنده   داللت دارد كه ،

 جملة و. بايد بنده مؤمن باشد            داللت دارد كه بايد ديه را ،

و دية انساني چه در عمد و چه در خطا و . عني وارث او بدهندبه اهل مقتول ي
نخودي است، و يا هزار  18دار چه شبه عمد هزار مثقال طالي خالص سكه

گوسفند و يا دويست گاو و ياصد شتر، و شرح آن در كتاب احكام القرآن 

: جملة. مسطور است           ل، مؤمن گويد اگر مقتو ، مي
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بود، ولي قوم و بستگان او همه از كفارند، در اينجا بر قاتل كفاره الزم است نه 

: وجملة. ديه زيرا كفار استحقاق دية مسلمان را ندارند       

       ... فرمايد اگر مقتول مؤمن بود ولي قوم او از كفاري بودند  مي

اند بايد قاتل به اضافة تحرير رقبة مؤمنه ديه را هم  ده بستهكه با مسلمين معاه
ترين ديه را مبپردازد أما به وراث مسلمانش، واگر وارث مسلمان ندارد بايد ك

 .بپردازد

                              

         *              

                         

                   

                      * 
و كسي كه مؤمني را عمدا بكشد پس جزاي او دوزخ است در : ترجمه

حاليكه در آن جاويد است و خدا بر او خشمناك و لعنت كرده او را و مهيا 
اي مؤمنين هنگامي كه در راه خدا و جهاد ) 93(عذاب بزرگي رانموده براي او 

الم سسفر كرديد پس تحقيق كنيد و ندانسته كاري نكنيد و به كسي كه به شما ا
و اظهار اسالم كرده نگوئيد كه تو مؤمن نيستي، شما متاع زندگي پست دنيا را 

پس . پيشهاي بسياري است، شما كافر بوديد از  جوئيد پس نزد خدا بهره مي
خدا منت گذاشت بر شما و اظهار اسالم شما را پذيرفت پس جستجو و تحقيق 

 )94.(كنيد، زيرا خدا به آنچه انجام دهيد همواره آگاه بوده است
فرستاده بود بر سر  صراجع است به لشكري كه رسول خدا 94آية : نكات

مقاد  كر باقومي از كفار در اطراف فدك و در حق ايشان نازل شده، و رياست لش
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و يا با غالب نامي، بود، چون به آن محل رسيدند، تمام كفار فرار كردند، مگر 
كرد، او به اعتماد اينكه مسلمان شده فرار نكرد، و  نامي كه چوپاني مي» مرداس«

سپس چون لشكر اسالم نزديك . گوسفندان خود را در غاري از كوه جاي داد
گفت و از كوه پايين آمد و شهادتين بر زبان  أکرب اهللاگفتند او نيز  هللا أکرباشدند و 

أما لشكر اسالم اعتناء نكردند با اينكه شهادتين اورا شنيدند، اسامة . جاري كرد
خبر  صچون رسول خدا. بن زيد او را كشت و گوسفندان او را به غنيمت راند

: جملة. و آية فوق بر او نازل گرديد. شد بسيار آشفته گرديد و پريشان   

شود تحقيق واجب مؤكد است و نبايد ندانسته كاري كرد،  تكرار شده معلوم مي
متأسفانه زمان ما بعكس اين دستور روحاني . خصوصا در تكفير و قتل كسي

شوند وتحقيق نكرده  نمايان به زودي بدون تحقيق اين گناه بزرگ را مرتكب مي

: جملة. كنند تكفير مي و سخن طرف را از خود او نشنيده، فوري او را  

 ... شهادتين گفت بايد پذيرفت و خون ومال و  هر كسداللت دارد كه

: آبروي او محترم و محفوظ است، وجملة          ،

كنندگانِ بدون تحقيق،  داللت دارد كه تكفيركنندگان مردم مسلمان و يا تفسيق
اند  پرست بوده و فعال بسياري از مراجع ديني كه از قرآن و اسالم بيگانهدنيا

كنند  خبري مردم را لعن و تكفير و تفسيق مي نظري و بي وبراي حسد و كوته
 .براي طمع دنياست
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   *                 

 * 
كنند باستثناي آنانكه صاحب  آن عده از مؤمنين كه از جهاد تقاعد مي: ترجمه

كنند مساوي  عذر و ضررند، با آنانكه در راه خدا به اموال وجانها جهاد مي
به يك  نيستند، خدا برتري داده مجاهدين به اموال و جانها را بر متقاعدين،

درجه، و هر يك را خدا وعدة نيكوتر داده، و برتري داده خدا مجاهدين را بر 
و به درجاتي از جانب خود، و برتري داده ايشان را ) 95(به أجر بزرگ نقاعدي

 )96.(به آمرزش و رحمت، و خدا هميشه آمرزنده و رحيم بوده است
مع آورده دراين آيه يكجا درجه مفرد آورده و يكجا درجات ج: نكات

ومقصود اين است كه خدا برتري داده مجاهدين را بر قاعدين با عذر به يك 
و عذرهم بر دوقسم . درجه بدليل كلمة درجه و بر قاعدين بدون عذر به درجاتي

 : و كلمة. و عذر مالي، مانند فقر. عذر بدني، مانند كور و لنگ: است   

   صاحبان عذر موجه ساقط است داللت دارد كه جهاد از. 

                          

                           

               *           

                *      

             *            
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 * 

كنند، در حالي كه آنان  كه فرشتگان قبض روح ميبه راستي آنان را : ترجمه
اند، فرشتگان گويند در چه حالي بوديد؟ گويند ما در زمين  به خود ستم كرده

گويند آيا زمين خدا وسيع نبود كه در آن ) فرشتگان(ناتوان و زبون بوديم، 
مگر ناتوانان ) 97(نان جايگاهشان دوزخ و بدبازگشتي استآمهاجرت كنيد، پس 

نان را شايد پس آ) 98(اي نتوانند و راهي نيابند ردان و زنان و اطفالي كه حيلهاز م
س در راه خدا كو هر ) 99(خدا بخشندة آمرزنده استخدا مورد عفو نمايد و

يابد، و آنكه از خانة خود خارج  مهاجرت كند محل اقامت بسيار و وسعتي مي
را دريابد پس شود براي مهاجرت به سوي خدا و رسول او سپس مرگ او 

 )100.(محققا أجر او بر خدا الزم شده و خدا آمرزندة رحيم بوده است

، داللت دارد كه مالئكه از مستضعفين و كساني كه در  : كلمة: نكات

كنند كه چرا در أمر دين خود را  دين خود ضعيفند نيز سؤال و بازخواست مي
اي نداشته  ته نيست مگر كساني كه چارهعالم و توانا نكرديد، و عذر ايشان پذيرف

 ... و جملة . اند و راهي براي دانش و عمل ديني نداشته       

     داللت دارد كه اگر كسي براي تعليم وحفظ دين خود مهاجرت كرد ،

و از . ودش آورد و محل بهتري براي او پيدا مي خدا براي او گشايشي بوجود مي
 .شود كه هجرت براي حفظ دين واجب است سرتاسر اين آيات استفاده مي

                     

                   *     
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               * 
پس باكي بر شما نيست كه ) براي سفر(و چون در زمين قدم زديد : ترجمه

نماز خود را كوتاه كنيد اگر خوف داريد كه كفار شما را به خطر و فتنه اندازند 
و چون درايشان بودي و بر ) 101(ي شما دشمن آشكارندبراستي كه كافران برا

اي از ايشان با تو بايستند و اسلحة خود  ايشان نماز را برپا داشتي، پس بايد عده
وعدة . پشت سرشما باشند) بروند و(را در برگيرند، پس چون سجده كردند بايد 

ر باشند و اسلحة اند بيايند با تو نماز بخوانند، و بايد برحذ ديگري كه نماز نكرده
خود را دربرگيرند، كافران دوست دارند كه از اسلحه و متاعهاي خود غافل 
شويد پس يك مرتبه بر شما بتازند، و اگر به شما رنجي باشد از باران و يا بيمار 
باشيد باكي بر شما نيست كه اسلحة خود را فروگذاريد، و بر حذر باشيد، 

 )102.(فرين عذاب خواركننده رابراستي كه خدا مهيا نموده براي كا

  جملة : نكات    ...  داللت داردكه اگر به پاي خود مسافرت

آيد، ولي با طياره و يا با ماشين درهر صورت،  در زمين كرديد حكم قصر مي

: و جملة. چنين نيست          دارد كه اگر در  ، داللت

آري اگر سفر با قدم باشد و . سفر خوف از خطر كفار باشد قصر است و إال خير
خوف نيز باشد، در سفر هشت فرسخي كه زحمت و زمان سيرِ آن كمتر از يك 

در سفر هشت فرسخي  صروز نيست، بايد قصر نمود، چنانكه رسول خدا
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  جملة . قصر نمود        ...داللت دارد كه نماز جماعت را 

درحال جنگ نبايد ترك نمود و طريقة جماعت در جنگ همانطوري است كه 
اي در مقابل دشمن ايستاده  عده: در آيه ذكر شده كه مجاهدين دو قسمت شوند

خوانند، چون  روند اقتداء به امام كرده، ركعت اول را با امام مي اي مي و عده
روند، و عدة ديگري  ل را تمام كردند برخاسته و جلو دشمن ميسجدة ركعت او
كنند، و هر عده،  روند در ركعت دوم به امام اقتداء مي اند مي كه نماز نخوانده

جملة . رسانند تتمه وباقي نماز خود را در بين راه ويا در مقابل دشمن به اتمام مي

       شده داللت دارد بر اهميت اسلحه كه ، كه در آيه مكرر

مسلمين بايد همواره اسلحه داشته باشند، و از اسلحه و تجهيزات جنگي خود 
ج (شود كه اسلحه پاك است، پس روايت كافي  غفلت نورزند و نيز استفاده مي

) 13حديث (در باب اللباس الذي تكره الصاله فيه) چاپ آخوندي 400ص  3
الجتوز الصاله فی شیء من ": شده كه فرمودروايت  كه از حضرت صادق

يعني نماز در هيچ چيز از آهن ائز نيست زيرا آهن ("احلدید فإنه جنس ممسوخ

: و جملة. باشد مجعول مي) نجس است و مسخ شده      داللت

دارد كه مسلمين همواره بايد از كفار برحذر و احتياطات خود را از دست 
 .و مبادا غافلگير شوندندهند، 

                         

                        

   *                             

                      * 
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پس چون نماز را بجاي آورديد، خدا را ياد كنيد در حال قيام و : ترجمه
پس چون مطمئن شديد اقامة همان ) عني خوابيدهي(نشسته و بر پهلوهاي خود 

را نمائيد زيرا كه نماز بر مؤمنين بوقت معين واجب شده ) معهود(نماز 
شويد  كردن اين قوم، اگر شما دردمند مي و سست نشويد در دنبال) 103(است

شويد، و شما اميد  د چنانكه شما دردمند مينشو پس محققا ايشان نيز دردمند مي
 )104.(دا آنچه را ايشان اميد ندارند، وخدا داناي حكيم بوده استداريد از خ

مقصود از : نكات      إذا أردمت فعل الصاله فی احلرب"  ؛" 

 صباشد، زيرا اين آيات در وظائف حال جنگ نازل شده، و رسول خدا مي
و . ي نبايد ترك نموديعني نماز را به هيچ حال. "الصاله التترک حبال": فرموده

شدن  داللت دارد بر اينكه مؤمن چه در حال غالب...     : جملة

شدن، به خدا اميد دارد، ولي كافر كه پشت پا به دين زده،  وچه در حال مغلوب
پس مؤمن كه همواره اميدوار است نبايد در . ندارد در اين احوال به جائي اميد

اند ولي ظاهر همين است كه  معني ديگري نيز كرده 103ز آية ا. جهاد سستي كند
 .ذكر شد

                          

     *             *      

                    * 

                         

               *        

                    

    * 
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براستي كه ما نازل كرديم بسوي تو اين كتاب را بحق تا بين مردم به  :ترجمه
واز ) 105(ارائه داده به تو حكم كني، وبراي خائنين طرفدار مباش  آنچه خدا

ودفاع مكن از ) 106(خدا طلب آمرزش كن زيرا خدا آمرزنده رحيم بوده است 
كساني كه به خود خيانت مي كنند، زيرا خدا خيانتكار گنه كار را دوست نمي 

ن نمي كنند خيانت خود را از مردم پنهان مي كنند واز خدا پنها) 107(دارد 
وحال آنكه خدا با ايشان است هنگاميكه بشب بتدبير سخناني مي گويند كه خدا 

وهان شمائيد آنان كه ) 108(را خوش نيايد وخدا به آنچه مي كنند محيط است 
از ايشان دفاع مي كنيد در زندگي دنيا، پس كيست كه مجادله كند با خدا از 

 )109(بر ايشان مي باشد طرف ايشان در روز قيامت يا چه كس وكيل 

: جملة :نكات           ل، داللت دارد كه بايد رسو 

طبق وحي حكم كند و از خود نبايد حكمي صادر كند، و اين آيه  صخدا
و . كند كه رأي علماء در دين حجيت ندارد مگر اينكه طبق وحي باشد داللت مي

جملة           داللت دارد كه طرفداري از خائن حرام است ،

و نبايد از خائن طرفداري كرد ونبايد به او منصبي داد، و نبايد او را مصدر 
و يا  صحال اگر كسي بگويد چگونه رسول خدا. أموري قرار داد

قيس و يا بعضي از خائنين را مانند زياد بن أبيه و يا اشعث بن  اميرالمؤمنين
 صرسول خدا كه؛ ابوموسي را مصدر أمور و فرماندار كردند؟ جواب اين است

مطلع به احوال اين اشخاص نبوده و از خيانت ايشان آگاه  و يا حضرت علي
چنين هر يك از خلفاء و زمامداران اگر خائني را مصدر كاري  و هم. اند نبوده

متوجه باشند كه اگر خيانتي كردند قرار دهند بدون علم، اشكالي ندارد، ولي بايد 
 .فوري معزول شوند
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                        * 

                       *   

                           * 
و آنكه عمل بدي مرتكب شود و يا به خود ستم كند سپس از خدا : ترجمه

و آنكه گناهي فراهم كند، پس ) 110(يابد آمرزش طلبد، خدا را آمرزندة رحيم مي
كند، و خدا داناي حكيم  بر ضرر خودش فراهم ميجز اين نيست كه 

و آنكه خطايي و يا گناهي فراهم كند سپس تهمت آن را بيندازد بر ) 111(است
 )112.(بهتان و گناه آشكاري را حمل نموده است گناهي پس حقيقتا بار بي

فرق بين سوء و ظلم به نفس شايد اين باشد كه سوء چيزي است كه : نكات
سد ولي ظلم به نفس گناهي است كه فقط به خود عامل زيان ضررش به غير بر

 و مقصود از . رساند    ... فقط گفتن استغفراهللا نيست بلكه گفتن آن

 .است با شرايطش كه توبه و اصالح و جبران مافات باشد

                              

                     

                        * 
اي از ايشان  ايفهو اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود بدون شك ط: ترجمه

كنند مگر خودشان را و به هيچ  قصد داشتند كه تو را گمراه كنند و گمراه نمي
رسانند، و خدا نازل نمود بر تو كتاب و حكمت را و آنچه  وجه به تو زيان نمي

 )113.(دا بر تو بزرگ بوده استخدانستي تو را آموخت، و فضل  نمي

مقصود از : نكات   و . باشد و ازرحمت ساير نعمتها مي، نبوت است

... : مقصود از جملة    آمدند سخناني  ، اين است كه اصحاب او مي
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دادند در مرافعات، در حالي كه  برخالف واقع و شهادتهايي به نفع يكديگر مي
دانست، و بدين جهت  مأمور به ظاهر بود و باطن ايشان را نمي صرسول خدا

و . كرد ساختند ولي خدا او را آگاه مي ل وخطا وارد ميحضرت را در حكم باط

: جملة           قبل از وحي  ص، داللت دارد كه رسول خدا

: و جملة. دانسته چيزي نمي           داللت دارد كه نبوت

 .يلي نيستأمري است تفضلي برياضت و زهد وامثال اينها، تحص

                            

                    

 *                         

                      * 
در بسياري از نجواي ايشان خيري نيست مگر نجواي آنكه امر به : ترجمه

ن به اين سه أمر يعني نجواي ايشا(صدقه و يا كار نيك و يا اصالح بين مردم كند
دا پس بزودي اجر بزرگي خو آنكه چنين كند براي جستن خشنوديهاي ) باشد

و آنكه مخالفت و دشمني كند با رسول پس از آنكه هدايت ) 114(دهيم به او مي
) راهي جز راه مؤمنين پيش گيرد(براي او روشن شده و به غير راه مؤمنين برود 

و به دوزخ درآوريم او را كه جاي بازگشت  واگذاريم او را به آنچه دوست دارد،
 )115.(بدي است

اين آيات با بسياري از آيات گذشته اگرچه عام است، و تا قيامت، : نكات
شود، ولي نازل شده در حق منافقين، از آن جمله طعمه بن  شامل هر مكلفي مي

ابيرق است كه زرهي از عموي خود دزديد و آن را بگردن يك مرد يهودي 
گناهي خود را اظهار  آمد، و بي ص، آن مرد يهودي نزد رسول خداگذاشت
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آمده و از طعمه دفاع كرده و رسول  صداشت، ولي قبيلة طعمه نزد رسول خدا
نازل شد، و طعمه چون فهميد  105را به اشتباه انداختند تا اينكه آية  صخدا

ت و به وحي طبق واقع آمده و حق بر او روشن شد با اين حال از مدينه گريخ
مكه رفت و پنهان شد، روزي به خانة حجاج رفت و او وي را گرامي داشت 
زيرا طعمه مهمان او شد، ودر آنجا چند روزي ماند، سپس خيال كرد در درون 
خانه زرهي نهفته، چون شب شد آنجا را نقب زد و به درون آن رفت، در آنجا 

ن خورد، صاحبخانه پوستهايي خام و خشك بود، پايش بدانها گرفت و به زمي
بيدار شد، و او را گرفت و بيرون آورد، اهل مكه گفتند او را سنگسار كنيم، 
حجاج گفت اگرچه بد كرده أما مهمان است، و مهمان را نبايد كشت، پس او را 

پرست بودند پناه برد،  سليم كه بت به خواري از مكه بيرون كردند، او به قبيلة بني
ير ديواري رفت و مرد، پس چون با اينكه فهميد و مرتد گشت، و در آنجا ز

و . حق بوده باز به راه خالف رفت، عاقبت او دوزخ شد صوحي رسول خدا

 : در جملة           داللت دارد كه دين بايد با دليل و برهان ،

ومقصود از كلمة . روشن باشد تا خدا مخالف او را عذاب كند  دليل ،

: جملة. است و تبين علم به آن دليل است        داللت دارد بر

، وديگر اينكه چون مخالفت با او حرام است صحرمت مخالفت رسول خدا
: وجملة. پس او صادق است، و ديگر اينكه داللت بر وجوب متابعت رسول دارد

           ،داللت دارد كه مسلمان نبايد از راه مؤمنين جدا شود

و به راهي غير راه آنان برود، و ديگر اينكه داللت دارد برحجيت اجماع مسلمين 
اگر تمام مسلمين حكمي و چيزي را مسلم دانستند مخالفت با آنان جايز نيست 

 .و داللت دارد بر حرمت تفرقه و جداساختن خود از مؤمنين
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         *               

        *                  

  *                     

                      

     *                   

 *                 * 
تر از آن  آمرزد پست آوردن به او را، و مي آمرزد شرك محققا خدا نمي :ترجمه

پس به تحقيق  را براي هر كس بخواهد، و آنكه شريك براي خدا قائل شود،
خوانند غير از خدا مگر زنان و مادگاني را،  نمي) 116(گمراه شده گمراهي دوري

واو . خدا او را دور از رحمت كرد) 117( خوانند مگر شيطان سركشي را نمي
و البته و محققا گمراه ) 118( گفت البته خواهم گرفت از بندگانت بهرة معيني را

كشانم و البته آنان را أمر كنم كه  ه آرزو ميخواهم كرد ايشان را و آنان را ب
گوشهاي چهارپايانشان را بشكافند و به آنان البته فرمان دهم كه خلق خدا را 
تغيير دهند، و هر كس شيطان را دوست بگيرد نه خدا را پس به تحقيق زيان 

كشاند ايشان را و  دهد ايشان را و به آرزو مي وعده مي) 119(كرده زيان آشكاري
ايشان مأوايشان دوزخ ) 120(دهد به ايشان مگر غرور و فريب طان وعده نميشي

 )121.(است و از دوزخ گريزي نيابند

 جملة  :نكات      و . ، داللت دارد كه شرك قابل عفو نيست

توحيد ذاتي، : چهار نوع است رچهار نوع است چنانچه توحيد نيز بشرك بر 

و در مقابل هر يك از اينها يك . توحيد افعالي و توحيد عبادي توحيد صفاتي،
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أما توحيد ذاتي اين است كه در مقابل ذات حق موجود ديگري : نوع شرك است
را جزء او و يا مقابل او قديم قرار ندهيم يعني ذات او بسيط واحد قديم است 

ما توحيد و أ. كه اگر چيز ديگري را قديم و يا جزء ذات او بدانيم شرك است
صفاتي اين است كه صفات خدا را به مخلوق او ندهيم و ديگر اينكه صفات او 
را عين ذات او بدانيم مثال قدرت و علم او را عين ذات او بدانيم و قدرت و 

و أما توحيد افعالي اين است كه كارهاي او . علم او را براي مخلوقي قائل نشويم
ق و رازق است نه ديگري، و اگر افعال او را نسبت به مخلوقي ندهيم مثال او خال
و أما توحيد عبادي اين است كه غير او . را به مخلوقي نسبت دهيم شرك است

را عبادت و كرنشي چون كرنش براي او ننمائيم و غير او را در موقع عبادت 
تر و مهربانتر از  نخواهيم و بعنوان عبادت غير او را نخوانيم،و غير او را خيرخواه

 ...وجملة . دانيم، كه در اين صورت مبتال به شرك خواهيم شداو ن     ،

داللت دارد كه مشركين بتهاي خود را به شكل زن مجسم كرده بودند و مالئكه 
روح و جامد  دانستند، و به اضافه چون بتها بي خوانند دختران خدا مي را مي

داند يعني بكلمة  ث ميجان باشد عرب او را مؤن بودند و هر موجودي كه بي
 .كند تأنيث به آن اشاره مي

: و مقصود از جملة          اين است كه دعوت شيطان را ،

كردند، و هر كس أمر غير خدا رامطاع بداند گويا  اجابت كرده و او را اطاعت مي
ا در حوائج را كرده است، باضافه هر كس عبادت معبودي را كند او ر عبادت غير

،خواند و لذا خدا فرموده  مي             . و مقصود از قول

شيطان كه گويد      اين است كه بواسطة آرزوهاي طوالني و حرص ،

كنم و به وعده هاي پوچ غرورآميز  دنياطلبي ايشان را به كفر و عصيان وارد مي
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: دارم، چنانكه خدا فرموده دا باز ميايشان را از دين خ          

 ونَ كند، ، و به أمور بدعت بنام دين مغرور ميرفْتواْ يا كَانينِهِم مي دف مهغَرو. 

                    

                      *  

                                 

      *                

                  * 
و آنانكه ايمان آورده و عملهاي شايسته كنند بزودي به باغهاييكه از : ترجمه

أبد بمانند، ا همواره تا كنيم كه در آنه ن ميزير آنها نهرها جاري است واردشا
) 122(وعدة خدايتعالي حق است، و كيست كه از خدا در قول راستگوتر باشد

ها و آرزوهاي شما و آرزوهاي اهل كتاب نيست، هر  به خواسته) ثواب و عقاب(
كس عمل بدي كند جزا داده شود به آن، و براي غير از خدا نه دوستي يافت 

كارهاي شايسته بجا آورد از مرد و يا زن در  و هر كه از) 123(شود و نه ياوري
اندازة نقيري ستم ه شوند و ب وارد بهشت مي ايشانحاليكه ايمان داشته باشد پس 

 )124.(شوند نمي
تعالي پس از آنكه به بشر هشدار داده كه گول شيطان را نخورند و  حق: نكات

قرار داده در  به ايمان و عمل صالح بپردازند و براي هر عملي پاداش و كيفري

 : جملة   ...عمل نبايدگول خورد  فرموده هيچ به آرزو و اميد بي

وكسي خود را لوس نكند نه مسلمين و نه اهل كتاب، يعني يهود و نصاري را 
طبق خيال و آرزو جزا نيست بلكه هر كس عمل بدي كند چه مؤمن و چه كافر 

د برسد، و جز خدا، نه دوستي و نه خير خواهي كيفري دارد كه بايد به كيفر خو
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ونه يار و ياوري براي احدي است، وكسي بهتر از خدا براي بندگانش نيست، و 

 : زن و مرد در اين قانون فرقي ندارند طبق جملة     . و» «

 .گودالي يا شكاف روي هستة خرما و كنايه از چيز بسيار اندك است

                         

    *                   

      * 
وتر باشد از آنكه خود را تسليم خدا كند و وكيست كه دين او نيك: ترجمه

اسالم آورد در حاليكه نيكوكار باشد واز آئين معتدل ابراهيم پيروي كند، وخدا 
و اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و ) 125(ابراهيم را دوست گرفته است

 )126.(آنچه در زمين است، و خدا به هر چيزي محيط بوده است
ازهر جهت تسليم خدا گرديد، خدا پيروي  اهيمچون حضرت ابر: نكات

قرار داده، زيرا  صآئين او را بر مسلمين الزم و آئين او را جزء آئين محمد
منع الناس من عبادة األوثان، و سلم نفسه للنیران، و حضر ولده " ابراهيم

اگر كسي بگويد چگونه به  ."للقربان، و ماله للضیفان، و لذا صار خلیال للرمحن
توان گفت؟  توان گفت أما پسر خدا نمي ضي از انبياء حبيب و خليل خدا ميبع

جواب اين است كه حبيب و خليل جنسيت را الزم ندارد ولي بنوت جنسيت را 

 .اهللا عن اجلنسیة سبحان. الزم دارد

                        

                          

                     

                  127 
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طلبند دربارة زنان، بگو خدا دربارة ايشان فتوي  و از تو فتوي مي: ترجمه
شود بر شما در اين كتاب دربارة يتيمانِ  دهد براي شما و آنچه خوانده مي مي

 هدهيد و رغبت داريد ك زناني كه آنچه بر ايشان نوشته شده به ايشان نمي
فرزندان و دربارة اينكه براي يتيمان به عدالت  نكاحشان كنيد و دربارة عاجزان از

 )127.(قيام كنيد، و آنچه از خوبي بجا آريد محققا خدا به آن داناست
دادند ارث ميت  در زمان جاهليت به زنان و اطفال و دختران ارث نمي: نكات

از كسي بود كه بتواند سوار اسب شود وبه ميدان كارزار برود و ديگر اينكه 
كردند و مال او را  م را اگر خوشگل و داراي مال بودند تزويج ميدختران يتي

شد تا بميرد و كسي نبود براي  خوردند و اگر بدگل بود از تزويج ممنوع مي مي
دربارة ايشان استفتاء  صايشان دادرسي كند تا اينكه اسالم آمد و از رسول خدا

: جملة. شد    حق فتوي ندارد  صا، داللت دار كه رسول خد

بلكه بايد فتواي خدا را براي مردم بگويد، در اين صورت چگونه در زمان ما 
اي هم بنام مفتي هر چه  اند و عده مردم را به تقليدي كه در اسالم نبوده واداشته

: و مقصود از جملة. دهند ظن ايشان رسيد فتوي مي      ...  همان

نساء است كه بايد ارث دختران و زنان را بدهند ودختران يتيم  آيات اوائل سورة
ن اذنشان نكاح نكنند وغير از عدالت كاري نكنند، پس آيات اول سوره ورا بد

 .بهم مربوط است و چيزي ساقط و يا تحريف نشده است

                                 

                     

                * 
گزيدن داشت بر  و اگر زني از شوهرش ترس ناسازگاري و دوري: ترجمه

بين خودشان اصالح كنند صلح خوبي، و اين صلح بهتر زوجين باكي نيست كه 
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است، و بخل بجانهاي آدمي حاضر شده، و  اگر نيكي كنيد و پرهيزگار باشيد 
 )128.(كنيد محققا خدا آگاه است به آنچه عمل مي

  ...: مقصود از جملة: نكات       ...  اين است كه اگر زن از

تواند مقداري از مهرية خود را به  رش بيمناك است ميمهري و يا طالق شوه بي
او ببخشد و يا از حق همخوابي و يا از نفقه صرفنظر كند تا زوج به اعراض و يا 

مهري و بيدادگري مردان از بخل است كه از دادن  طالق نپردازد زيرا بيشتر بي
و مرد نفقه و يا حقوق ديگر بخل دارند، و اگر زن مقداري از حق خود بگذرد 

 .به نيكي و پرهيزگاري و عدالت گرايد بين ايشان اصالح خواهد شد

                          

                          * 

                        * 
واگرچه حريص باشيد  توانيد عدالت كنيد و شما ميان زنان هرگز نمي: ترجمه

، پس به كلي روگردان مشويد كه زني را سرگردان رها كنيد، و )به اين عدالت(
و ) 129(تقوي بپردازيد پس محققا خدا آمرزنده و رحيم استاگر به اصالح و 

نياز و غني  از سعة رحمت خود بي را اگر از يكديگر جدا شوند خدا هر يك
 )130.(دهنده و حكيم است گرداند، و خدا گشايش مي

فرمايد هرگز  در آيات اول سوره أمر به عدالت كرده، و در اين آيه مي: نكات
يام كنيد، مقصود اين است كه بايد در نفقه و كسوه و توانيد به عدالت ق نمي

سكني عدالت كنيد و أما عدالت در ميل قلبي ممكن نيست زيرا ميل قلبي به آن 
وي در محبت قلبي براي اباشد بيشتر و تس اخالق مي زني كه خوشگل و خوش

آدمي ممكن نيست، پس اگر انسان به يكي از زنان متماميل شد، نبايد از ديگري 
و اينكه در خاتمة . وگردان و او را سرگردان و رها كند چنانچه در آيه بيان شدهر
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فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ  *،&فَإِنَّ اللّه كَانَ بِه عليماً*تمام اين آيات مكرر شده 
وكَانَ اللّه غَنِياً  *،&كيماًوكَانَ اللّه واسعاً ح *،&فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُوراً رحيماً *، &خبِرياً

نياز و آگاه  ، براي اين است كه به مردان بفهماند كه خدا با اينكه دانا و بي&حميداً
و صاحب اختيار بندگان است با اين حال براي بندگان مهربان و آمرزنده و 

باشيد از قدرت  دهنده است، پس شما كه سرپرست زنان و يا يتيمان مي وسعت
توانيد به صلح  يد و تا ميشوءاستفاده مكنيد و داراي گذشت و مهربان باخود س

 .و اصالح بپردازيد

                           

                             

        *                   

  *                    

   * 
و اختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و : مهترج
به اهل كتاب پيش از شما و به شما سفارش كرديم كه از خدا ) بدانيد كه(محققا 

پس بطور تحقيق ) دو يا كفران كني( و اگر كافر شويد بترسيد و تقوي پيشه كنيد،
نياز و  ن است، و خدا بياختصاص به خدا دارد آنچه در آسمانها و آنچه در زمي

ارد آنچه در آسمانها و دواختصاص به خدا ) 131(ش شده و ستوده استايست
اگر بخواهد شما را ) 132(آنچه در زمين است، و خدا براي وكالت كافي است

آورد، و خدا بر اين  اي مردم، و ديگران را مي) كند فاني مي(برد مي
 )133.(تواناست
ر ملكيت و مالكيت و سلطنت و اختيار را اختصاص د هللا: كلمة: نكات

رساند كه تمام جهان از جهت ملك و سلطنت و اختيار مخصوص خداي  مي
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تواناست و كسي در آن، اختيار و تسلطي ندارد، و اين مطلب را در اين آيات 
 .مكرر كرده تا بندگان را به اين أمر آشنا سازد، و تا بندگان به يكديگر ستم نكنند

                        

 *                       

                            

                                 

 * 
نزدخداست ) بايد متوجه باشد كه(هر كس پاداش دنيا را بخواهد پس : ترجمه
اي مؤمنين همواره بپادارندگان ) 134(وآخرت، و خدا شنوا و بيناست پاداش دنيا

عدالت باشيد، براي خدا گواهي دهيد، و اگرچه بر ضرر خودتان يا والدين و يا 
ن سزاوارتر است، پس اخويشانتان باشد، خواه غني باشند يا فقير، پس خدا به آن

اداي ( ه پيچانيدهواي نفس را پيروي مكنيد كه از حق عدول كنيد، و اگر ب
كنيد آگاه  و يا اعراض كنيد پس محققا خدا به آنچه مي) شهادت خود را

 )135.(است

 : مقصود از جملة: نكات          ... هشداردادن به مجاهدين

گيري و غارت و غنيمت نباشد بلكه براي خدا  است كه جهادشان براي مملكت

اين است كه براي خدا ...  : و مقصود از جملة. ونشر دين او باشد

شهادت بدهيد و مراعات خويشي و نسب را نكنيد، و در شهادت نظر به ثروت 
و يا فقر طرف نداشته باشيد بلكه خدا و أمر او را از هر كس و از هر چيز مهمتر 

 .بدانيد
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         *             

                    *  

       * 

اي مؤمنين ايمان آوريد به خدا و پيغمبر او و اين كتابي كه نازل : ترجمه
ش، و آنكه به خدا و د و آن كتابي كه نازل نموده از پيه بر رسول خونمود

فرشتگان او و كتابهاي او و رسوالن او و روز جزاء كافر شود پس به تحقيق 
به تحقيق آنانكه ايمان آورده سپس كافر شده ) 136(گمراه است گمراهي دوري

دا آمرزندة سپس ايمان آورده سپس كافر شده سپس كفر خود را زياد كردند، خ
منافقين را مژده ده به ) 137(كند ايشان نيست و ايشان را به راهي هدايت نمي

 )138.(اينكه براي ايشان عذابي است دردناك
: أمر به مؤمنين به ايمان تحصيل حاصل است و محال، و لذا در آية: نكات

         ... 

بعضي گفته اند مقصود از اين خطاب اهل كتاب است : اند چندين وجه گفته
خدا فرموده به اين كتاب و به اين  ،اند داشته ودكه ايمان به كتاب و رسول خ

رسول نيز ايمان آوريد، و بعضي گفته مخاطب منافقين بوده كه به زبان ايمان 
 داشتند خدا فرموده بدل ايمان آوريد، و بعضي گفته مخاطب مسلمين بوده، يعني

ولي ظاهر اين است كه . اند قدم باشيد، و بعضي وجوه ديگر گفته در ايمان ثابت
خطاب به مؤمنين واقعي باشد و مقصود بيان اين است كه به چه چيز واجب 

ل شده زاست ايمان داشته باشند، فرموده به خدا و رسول و به هر كتابي كه نا
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ايماني است و در اين اگر كسي بگويد اصول دين . اين قرآن و آن كتب سابقه
هاست، سخن او  آيه اصول دين را خدا بيان كرده و اصول دين منحصر به همين

اگر كسي بگويد در أمر به ايمان رسول را مقدم بر كتاب داشته . باشد صحيح مي
 ؛ولي در كفر كتب را مقدم بر رسوالن داشته و نكتة آن چيست؟ جواب گوييم

كند اگر كتاب پيغمبري را صحيح دانست از  براي اينكه طالب هدايت تحقيق مي
برد به صدق نبوت او، و از صدق نبوت او  صحت كتاب و مطالب آن پي مي

آورد به خداي او، ولي در طرف كفر چنين نيست اول كفر به خدا  ايمان مي

   : و جملة. كفر به كتاب و سپس كفر به رسول آورد سپس مي  

...  داللت دارد بر اينكه هر كس كفر و ايمانش دمدمي باشد يعني به كفر و

تعالي  ايمان اهميت ندهد توبة او حقيقت ندارد، يعني راه را نيافته، و لذا حق

: فرموده      و در اين . آمرزد ، و از اين است كه خدا او را نمي

 .توجه الزم است آيات خدا اصول دين خود را بيان كرده،

                      

            *                  

                          

                      *    

                    

                        

                      * 
گيرند بجاي مؤمنين، آيا نزد كفار  آنانكه كفار را دوستان خود مي: ترجمه
و به ) 139(جويند، پس به تحقيق عزت مخصوص خداست بتمام آن عزت مي
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نازل شده كه هرگاه شنيديد به آيات خدا كفران و  تحقيق در اين كتاب بر شما
خني ديگر بپردازند و اگرنه شود پس با ايشان ننشينيد تا به س انكار واستهزاء مي

ترديد شما در اين هنگام مانند ايشانيد، براستي خدا منافقين و كفار را در  بي
اند، پس اگر به شما از  كساني كه به شما چشم دوخته) 140(كند دوزخ جمع مي

خدا پيروزي رسد گويند آيا ما با شما نبوديم، و اگر كافران را نصيبي باشد، 
ما استيال نداشتيم و شما را از گزند مؤمنين بازنداشتيم، پس گويند آيا ما بر ش

كند بين شما در روز قيامت، و هرگز خدا قرار نداده براي كافران  خدا حكم مي
 )141.(راهي بر ضرر مؤمنين

چون مشركين مكه در مجالس خود به قرآن و آيات آن استهزاء  :نكات
 : دهفرمو 68تعالي در سورة انعام آية  كردند حق مي

                        

     )۶۸: انعام( 

سپس در مدينه نيز دانشمندان يهود همين كار را كردند، و لذا خدا در آيات 
: نكنند، و نيز فرموده فوق فرموده كه منافقان براي عزت طلبي با يهود دوستي

           ... كه در اين قرآن، يعني سورة انعام، دستور نازل شد

استهزاءكنندگان مجالست نكنيد، و إلّا شما و منافقين نيز مانند  ينكه با چن
شود  كفاريد، پس معلوم شد كه اگر كسي در مجلسي كه به قرآن توهين مي

نشستند  ي باشد كافر است، اگر موحدين در مكه با مشركين ميبنشيند، و راض
ناچار بودند أما منافقين مدينه ناچار نبودند كه با يهود مجالست كنند پس چون 
به اختيار خود در مجلس استهزاء ايشان نشستند مانند ايشان كافرند، يكي ديگر 

با ايشان باشد  از صفات منافقين اين است كه اگر مسلمين غلبه كنند و پيروزي
اي ببرند به كفار  چسبانند كه ما هم با شماييم، و اگر كفار بهره خود را مي
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كرديم، و ما شما  گويند ما طرفدار شما بوده و شر مسلمين را از شما دور مي مي
. دانستيم كه اسالم فايده ندارد را از دخول در اسالم بازداشتيم براي اينكه مي

 ... : ومقصود از جملة  و . ، حكم خداست بين مؤمنين ومنافقين

 جملة          ... داللت دارد كه كفار از نظر حجت و دليل غلبه

بر مسلمين ندارند كه مقصود از سبيالً راه استدالل و حجت باشد، و ممكن است 
ضررمسلمين اقدام كند، به توانند بر  بگوييم به هيچ وجه و به هيچ طريقي نمي

 .شرطي كه مسلمين مسلمان باشند حقيقتا نه اسماً

                            

             *     

                           *       

                         

       *                  

   *                          

                   * 
كنند و خدا جزادهندة آنان است،  بدرستيكه منافقين با خدا خدعه مي: ترجمه

) رياكارند(كنند و چون به نماز ايستند به كسالت بايستند، به مردم خودنمايي مي
مرددند بين كفر و ايمان نه بسوي ) 142(كنند مگر اندكي و خدا را ياد نمي

ه بسوي آنان، و هر كه را خدا گمراه كند برايش راهي نخواهي ايشانند و ن
خواهيد  اي مؤمنين كفار را دوست نگيريد به جاي مؤمنين، آيا مي) 143(يافت

براستيكه منافقين در ) 144(براي خدا حجتي روشن بر ضرر خود قرار دهيد
نكه مگر آنا) 145(ز آتشند و براي ايشان ياوري نخواهي يافتاترين درجة  پست
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توبه كنند و اصالح نمايند و به خدا چنگ زنند و دين خود را براي خدا خالص 
نمايند پس ايشان با مؤمنانند و به همين زودي خدا به مؤمنين أجر بزرگي 

 )146.(خواهد داد
و  صمنافق يعني كافر مسلمان نما، و آنقدر كه منافقين به رسول خدا: نكات

نكردند، گويند يكي از منافقين مزاحم رسول  دين خدا خيانت و آزار كردند كفار
به مدينه، براي  صعبداهللا بن ابي بود كه قبل از ورود رسول خدا صخدا

رياست شهر مدينه كانديد شده بود و تاجي از زرسرخ برايش آماده كرده بودند، 
وارد  صو جهت رياست خود از پيروانش پيمان گرفته بود، أما چون پيامبرخدا

رويدند و بيعت كردند، بكارشكني اقدام كرد، گدة زيادي به او مدينه شد و ع
بازي  چون ديد نتيجه ندارد آمد مسلمان شد و در پنهان دست از دسيسه

گفت بظاهر با محمد و در باطن  برنداشت، به يهوديان مدينه و مشركين مكه مي
ب آمد ولي به تضعيف قلو با شمايم، و حتي در بعضي از جنگها با پيغمبر مي

المصطلق ومراجعت به  پرداخت به حدي كه در غزوة بني زدن مسلمين مي وبرهم
مدينه، دروغي براي عايشه ساخت وبا ساير منافقين نشر داد كه آيات تطهير 

مسجدي ساختند  منافقينبهر حال او و يا ساير . عايشه در سورة نور است
 108ه در آية را آنجا برند، خطاب رسيد آنجا مرو ك صوخواستند رسول خدا

سورة توبه خواهد آمد، و در سورة منافقين نيز ذكري از آزار منافقين شده 

 : جهت نيست كه خدا فرموده مراجعه شود، بي           و ،

شود و درك براي  درك به معني درجه است، أما لغت درجه براي ترقي گفته مي

: و مقصود از جملة. دشو تنزل گفته مي         اين است كه اگر ،

منافق واقعا از دورويي دست بردارد و خالصا دين خود را براي خدا حفظ كند 
 .توبة او قبول است و إال فال
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                    *  

                       *   

                       *  

                       

                      

 *                     *   

                       

         * 

اگر ) براي چه شما را عذاب كند(چه بكند خدا به عذاب شما: ترجمه
دارد  خدا دوست نمي) 147(شكرگزار و مؤمن باشيد و خدا سپاسگزار داناست

بدگفتن به آشكارا را مگر از كسيكه به او ستم شده باشد، و خدا شنواي 
اگر كار خيري را آشكارا و يا پنهان كنيد و يا از بدي بگذريد پس ) 148(داناست

به تحقيق آنانكه به خدا و رسوالن او ) 149(بدون شك خدا عفوكنندة تواناست
گويند به  ا و رسوالن او جدايي افكنند و ميخواهند بين خد شوند و مي كافر مي

خواهند بين اين ايمان  ورزيم و مي آوريم و به بعضي كفر مي بعضي ايمان مي
ايم براي  آنان خود كافرند در حقيقت، ومهيا كرده) 150(وكفر راهي بگيرند

و آنانكه به خدا و رسوالن او ايمان آورده و ) 151(اي كافران عذاب خواركننده
بين آنان نيفكنند به زودي اجرشان را خواهيم داد و خدا آمرزندة رحيم جدايي 

 )152.(است

كلمة : نكات  در جملة :     ...اند نافيه باشد، ولي  بعضي خيال كرده

و مقصود از اينكه خدا شاكر و . بايد استفهاميه باشد چنانكه ما ذكر كرديم
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دهد چون شاكر از  ران را خوب ميسپاسگزار است اين است كه جزاي شاك
نكات ديگر آنكه يهوديان خرافات و اباطيل زيادي داشتند از . صفات فعل است

آوريم و به بعض ديگرايمان  گفتند ما به بعضي از أنبياء ايمان مي جمله اينكه مي
ر پيغمبران را راستگو و مأمور از طرف گآوريم، و اين صحيح نيست، زيرا ا نمي

دانيد بايد به هيچ كدام  د بايد به همه ايمان بياوريد و اگر دروغگو ميداني خدا مي
و اگر به معجزه نبوت كسي ثابت شد بايد به او ايمان آورد، و اين . ايمان نياوريد

برهاني است عقلي، و اگر كسي برخالف اين بگويد خدا او را كافر حقيقي 
رآن ايمان دارند و بعضي دانسته مانند بعضي از مسلمين كه به بعضي از آيات ق

 .ديگر آن را قبول ندارند

                           

                          

                           

      *                          

                      * 
كنند اهل كتاب كه بر ايشان كتابي از آسمان نازل كني،  از تو سؤال مي: ترجمه

پس به تحقيق از موسي بزرگتر از اين سؤال كردند پس گفتند خدا را به ما 
ن، سپس آشكارا نشان ده، پس صاعقة عذاب ايشان را گرفت بواسطة ستمشا

گوساله را پس از آن دليلهاي روشن كه بر ايشان آمد گرفتند، پس عفو كرديم از 
و باالي سرشان طور ) 153(آن، و به موسي سلطنت آشكارا و حجتي پيدا داديم

را برديم بسبب پيمانشان و گفتيم در حال تواضع وارد آن درب شويد، و گفتيم 
 )154.(يمان محكميدر شنبه تجاوز نكنيد و گرفتيم از ايشان پ
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اسرائيلي است كه درخواستهاي  از جملة خرافات يهود ايرادهاي بني: نكات
گفتند براي ما كتابي از طرف خدا  مورد داشتند از جمله مانند مشركين مي بي

فرمايد اينان از موسي  نازل كن كه براي هر يك از ما خدا كتابي بفرستد، خدا مي
تند خدا را به ما نشان ده، كه صاعقه نازل شد باطلهاي بزرگتري خواستند كه گف

پرستي را اختيار  موسي را گذاشتند ورفتند گوساله هوديگر اينك. و همه مردند
كردند، و ديگر اينكه به پيمانهاي خود عمل نكردند تا خدا كوه طور را باالي سر 

ان ايشان آورد تا بترسند وبه پيمان خود عمل كنند، و ديگر اينكه خدا به ايش
و ديگر اينكه فرمود . متواضع باشيد گوش نداند شويد فرمود از درب كه وارد مي

 .روز شنبه تعطيل كنيد و بدنبال عبادت رويد نكردند

                          

                          *  

            *                

                              

                          *      

         *                  

              *            

             *    

                           

 * 
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شكني ايشان و كفرشان به آيات خدا و كشتن  پس بواسطة پيمان: ترجمه
ايشان پيامبران را به غير حق و بسبب قولشان كه دلهاي ما در غالف است 

بلكه خدا مهر زده بر دلهاي ايشان بواسطة كفرشان پس ) درس چيزي به آن نمي(
و بواسطة كفرشان و گفتارشان بر مريم ) 155(آورند مگر اندكي  ايمان نمي

و گفتارشان كه ما كشتيم مسيح عيسي پسر مريم رسول ) 156(تهمت بزرگ را
 خدا را، و حال آنكه او را نكشتند و به دار نياويختند وليكن اشتباه شده براي

ند، براي ا شك ايشان، و محققا آنانكه در قتل او اختالف كردند البته از آن در
بلكه خدا ) 157(ايشان علمي به آن نيست مگر پيروي گمان، و يقينا او را نكشتند

و احدي از اهل ) 158(او را باال برد بسوي خود، و خدا عزيز وحكيم است
ايمان ) يعني به عيسي(او كتاب نيست مگر اينكه پيش از مرگ خود البته به 

پس بواسطة ستم ) 159(باشد گواه بر ايشان مي) عيسي(آورد، و روز قيامت  مي
آنانكه يهودي بودند حرام كرديم بر ايشان چيزهايي كه بر ايشان حالل شده بود، 

را وحال  ربا يشانو گرفتن ا) 160(از راه خدا مردم بسياري را و بسبب بازداشتن
نهي شده بودند و بسبب خوردن ايشان اموال مردم را بباطل، و آنكه محققا از آن 

 )161.(مهيا كرديم براي كافران از ايشان عذابي دردناك
تعالي مذمت كرده و بلكه كافر خوانده بسياري از  در اين آيات حق: نكات

يهود را براي اعمال و رفتاري كه داشتند، در صورتيكه همان اعمال و رفتار 
تعالي اين كلمات را در  حق  در مسلمين زمان ما موجود است، و بدون كم و زياد

و در اين آيات . قرآن آورده براي اينكه أمت اسالمي بدانند و به روش آنان نروند
را يهود نكشتند و به دار نياويختند، و اينكه  بيان كرده كه حضرت عيسي

 كان داردفرموده خدا او را باال برد به سوي خودش توهم نشود كه خدا م
را به آنجا برده، بلكه مقصود ارتفاع مقام او است، و مقصود اي  وعيسي

است كه خدا او را به جايي برد يعني به عالم آخرت كه كسي را در آنجا أمر و 
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نهي نيست بلكه فقط أمر او نافذ است و لذا فرموده   إِنَّا : گوييم چنانكه ما مي

ر هإِنَّـا إِلَيو لّهومقصود از. اجِعونَل :         مانند آية ، : 

 َاآلن تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح...         )۱۸: النساء( 

 : و جملة. فايده است باشد كه توبه و ايمان بي مي    داللت بر ،

دارد كه شبيه به شهادت پيغمبر اسالم است كه در  ت عيسيشهادت حضر
همين سوره كيفيت آن بيان گرديده، يعني  41بقره و  143آيات ديگر مانند آية 

بر اهل زمان خودش، چنانكه در سورة مائده آية  شهادت حضرت عيسي
أما نسبت به اهل  ، وكُنت علَيهِم شهِيداً ما دمت فيهِماز قول عيسي آمده كه  117

زمانهاي پس از خودش، پش از آن حضرت شهادتش به وسيلة مؤمنين زمانهاي 
بعد است، البته مؤمنيني كه واقعا به او مؤمن باشند يعني عقايد و اعمالشان موافق 

و مقصود از . توحيد ووحي أنبيا، و خالي از خرافات وشرك باشد    ... اين

أما در دنيا،  هك ،يشان سخت گرفتيم و هم در آخرتاست كه هم در دنيا بر ا
و آنچه بر ايشان حرام شده همان چيزهايي است كه در آية . مبتال به ذلت شدند

: و مقصود از. سورة انعام ترجمه خواهيم كرد 146            
 .ندگرفت همان رشوه و وجوه شرعيه است كه به نام دين مي

                       

                       

         * 
آورندگانشان ايمان  ليكن ثابتان و استواران در علمِ از ايشان و ايمان: ترجمه

آورند به آنچه به سوي تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده و  مي
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بپادارندگان اين نماز و دهندگان اين زكاه و ايمان آورندگان به خدا و روز ديگر، 
 )162.(دهيم أجر بزرگي مي بزودي ايشان را

از اين آيه . رسوخ در علم اين است كه متزلزل در علم خود نباشد: نكات
باشند،  شود كه بعضي از علماي يهود راسخ در علم بوده و مي معلوم ومسلم مي

 صاند در رسول خدا اي از مسلمين كه راسخ در علم را منحصر دانسته پس عده
و صحيح نيست چنانكه در آية هفتم سورة آل اي از علماي اهل بيت ا و عده

اند كه ايمان به خاتم  و راسخين در علم يهود كساني بوده. عمران نيز ذكر شد

، : و به كلمة. اند، چنانكه دراين آيه ذكر شده األنبياء و كتاب او آورده

صوب شده من هاول اينك: اند اشكال شده از نظر اعراب و به دو وجه جواب داده

دوم مجرور شده به عطف بر . به تقدير أعني    .آورند به  يعني ايمان مي

آورند به كساني كه برپادارندة نمازند يعني به رسوالن  ه نازل شده وايمان ميچآن
 .نيز قرائت شده است واملقیمونو مخفي نماند . خدا و يا به مالئكه

                           

                      

              *            

                   *    

                          

   * 
به سوي تو چنانكه وحي نموديم بسوي  به تحقيق ما وحي كرديم: ترجمه

ابراهيم و اسماعيل واسحاق و  بسوينوح و پيامبران پس از او، و وحي نموديم 
يعقوب و اسباط و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان، و به داود زبور 
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و رسوالني كه به تحقيق قصة ايشان را بر تو نازل كرديم از پيش و ) 163(داديم 
قصة ايشان را بر تو نازل نكرديم، و خدا تكلم كرد موسي را سخن رسوالني كه 

و ترساننده بودند براي اينكه نباشد براي  دهنده رسوالني كه بشارت) 164(گفتني
 )165.(مردم بر خدا حجتي پس از آن رسوالن، و خدا عزيز حكيم است

بسياري از أنبياء حاالتشان به محمد نازل شده طبق اين آيه و : نكات
 : داند بدليل احوال آنان را نمي صحمدم

             )۹: ابراهیم( 
و أما اينكه وحي چيست و چگونه است، . سورة ابراهيم است 9كه در آية 

. كردن چيزي است خفيه و رمزا داند، و در لغت به معناي اعالم بايدگفت خدا مي
به نوح، زيرا او اولين پيغمبري است كه در اين آيات ابتدا كرده در ذكر أنبياء 

: و جملة. براي او قانون حالل وحرام از طرف خدا نازل شده       

        ، داللت دارد بر اينكه مردم حجتي بر خدا دارند قبل از

ماند و  نمي آمدن رسول، ولي پس از آمدن رسول ديگر براي مردم حجتي باقي
توانند اعتراض كنند و بگويند چرا پس از رسول حجت ديگري براي ما  نمي

تعيين نكردي، پس بعد از أنبياء اتمام حجت شده و ديگر أوصياء حجت نيستند 
 : سورة طه 134چنانكه از اين آيه و آية 

                )۱۳۴: طه( 

 : سورة قصص 47و آية 

                        
 )۴۷: قصص(

باشد، و نيز از اين آيه  شود كه پس از أنبياء احتياج به حجتي نمي استفاده مي
گويند  ني كه ميتواند اعتراض بر خدا كند و قول كسا شود كه بنده مي استفاده مي
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شود، منتهي اين است كه بايد بعنوان سؤال باشد نه  اعتراضي بر خدا نبايد رد مي
نيامدن رسول براي مردم عذر باشد عدم  با سوء ادب، و ديگر اينكه جائيكه

البالغه  نهج 89در خطبة  و حضرت امير. تمكن وعدم قدرت نيز عذر است
ي بواسطة آمدن پيغمبر اسالم حجت إلهي يعن. "حجته متت بنبینا حممد": فرموده

كه  روايت كرده از امام صادق 25تمام شده است، وكافي در جلد اول ص 
 .پيغمبر و عقل: دو چيز فقط حجت است

                              

  * 
ليكن خدا گواهي مي دهد به آنچه به تو نازل كرده كه آن را به علم : ترجمه

دهند، و خدا براي شهادت كافي  خود نازل كرده، و فرشتگان گواهي مي
 )166.(است

دانيم وگواهي  ما محمد را رسول خدا نمي گفتند كه اي از يهود عده: نكات
باشد و  گواهي بر رسالت او معجزه مي فرمايد تعالي دراين آيه مي دهيم، حق نمي

لَا آن كار خدا و گواهي اوست، و چون خدا گواهي داد فرشتگان إلهي كه 
مثال وقتي ثابت شد كه قرآن معجزه است و بشري . همه گواهند يسبِقُونه بِالْقَولِ

... : و جملة. تواند مانند آن را بياورد پس قول خدا و گواهي او است نمي  

   ، كنندة آن عالم  نازل داللت دارد بر كمال و برتري و عظمت قرآن، زيرا

بالذاتي است كه به علم خود آن را تركيب نموده، و ديگر اينكه داللت دارد 
 .مطالب قرآني ظني و وهمي نيست زيرا بعلم إلهي نازل شده است

                   *    

                     *       
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               *          

                       

             * 
دارند محققا  به تحقيق آنانكه كافر شده و از راه خدا مردم را بازمي: ترجمه

بدرستي كه آنانكه كافر شده و ستم كردند خدا ) 167(گمراهند گمراهي دوري
كند و ايشان را براهي هدايت  ايشان را مشمول آمرزش نكرده و نمي

ن بمانند و اين بر خدا آسان آمگر راه دوزخ كه هميشه در ) 168(نمايد نمي
اي مردم به تحقيق براي شما اين رسول آمد حق را از پروردگارتان ) 169(است

او ايمان آوريد براي شما خوب است، و اگر كافر شويد پس به  آورد، پس به
تحقيق مخصوص خدا و در اختيار او است آنچه در آسمانها و زمين است، 

 )170.(وخدا داناي حكيم است
شود كه آنكه كافر است و باضافه از راه كتمان  از اين آيات استفاده مي: نكات

ت و يا با نهي مراودة اهل هدايت و يا حقائق و يا از راه سكوت و يا با ذكر شبها
دارد از  نهي از خواندن كتب هدايت، مردم را سرگردان نموده واز راه خدا بازمي

: تر است، و اينكه فرموده تمام كفار بدتر و گمراه         ،ً» خدا ايشان

ر، بلكه بعلت نه براي اينكه خدا نعوذباهللا بخل ورزد، خي» كند را هدايت نمي
يابي را  اعراض ايشان از حق و عناد باحق، خدا هم ايشان را مدد نداده توفيق راه

 .كند از ايشان سلب مي
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     *              

                      

   *                   

                         

                * 
، وبر )تجاوز از حد، غلو است(نكنيداي اهل كتاب در دين خود غلو  :ترجمه

خدا نگوئيد جز طبق واقع، همانا مسيح عيسي بن مريم رسول خدا وكلمة او 
است كه انداخته آنرا بسوي مريم و روحي است از او، پس به خدا و رسوالن او 
ايمان آوريد و مگوئيد سه تا، بازايستيد براي شما خوب است، فقط خدا معبودي 

ست از اينكه براي او فرزندي باشد، اختصاص به او دارد آنچه است يكتا، منزه ا
هرگز ) 171(در آسمانها و آنچه در زمين است، وخدا براي وكالت كافي است

هاي مقربين نيز إباء ندارند، و  مسيح ننگ و ابا ندارد كه بندة خدا باشد و فرشته
همه را  داهر كس از بندگي او ابا كند و خود را بزرگ شمارد پس به زودي خ

پس أما آنانكه ايمان آورند و عملهاي شايسته ) 172(كند محشور مي بسوي خود
دهد و از فضل خود بر ايشان  را انجام دهند پس خدا پاداش آنان را به تمام مي

كند  افزايد، و أما آنانكه إبا كردند و بزرگي نمودند پس ايشان را عذاب مي مي
 )173.(يابند ان دوست وياوري نميعذاب دردناكي، و جز خدا براي خودش

يكي ازصفات بدي كه اكثر ملتها به آن گرفتارند غلو است، و حتي  :نكات
دهند، فالن بنده را  اند كه صفات خدا را به بندگان او مي بعضي از غاله پيدا شده

كنندة ديگران و ميرانندة مردگان و  مرگ خود را نتوانسته بگيرد زنده يكه جلو
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دهند،  امكان و از اين قبيل صفات إلهي به او مي مكان و مدير عالحاضر در هر م
و خصوصا به أولياء خدا و بندگان صالح او بيشتر نسبت اين كفريات را 

گويد من بندة  دهند، او خود مي دهند، و او را از حدي كه داشته تجاوز مي مي
حتاجم به ضعيف فقير بيچارة مسكينم كه اختيار چيزي را ندارم، و درهر آن م

، ولي كساني كه به عقايد الیملک لنفسه نفعا و الضراعنايت و لطف و ترحم إلهي 
برند و خيال  توانند بر ضد عقايد او، او را باال مي ديني او مطلع نيستند هر چه مي

اند در حاليكه خدا تمام اهل كتاب را چه يهودي و چه  كنند كار خوبي كرده مي
ده كه غلو كنند و بر خدا ببندند، يعني بنام دين نصاري و چه مسلمان نهي نمو

: چنين سخناني نياورند و إفتراء بر خدا نزنند           

وبندگان او را نخوانند ودر حوائج خود به آنان ملتجي نشوند و اصال آنان را 
ر و رسول خداست حاضر و ناظر ندانند مانند مسيحيان كه خدا فرموده مسيح بش

 .يعني از اندازة رسالت او را باال نبريد مانند ساير رسوالن
: ووسائط طبيعي توالد و تناسل بكلمة و كلمة خداست يعني خدا بدون پدر

او را ايجاد كرده، و روحي است كه خدا آن را خلق نموده و اگرچه همة » نکُ«

 ارواح را خدا خلق كرده ولي به حضرت عيسي      فرموده براي

، و فرموده مگوئيد ثالثه چون مسيحيان قائل به شهراهللاو بیت اهللاتشريف او مانند 
باشند و سه اقنوم قديم قائلند وآن سه را أب و إبن و روح القدس  تثليث مي

 گويند، و گاهي چنانكه خدا را إله القدس مي نامند و گاهي پسر و پدر و روح مي
دانند، و در عين حال هر سه را يك چيز  يز دو إله ميگفته مسيح ومادرش را ن

شدن به سه ذله يعني  شدن به سه قديم و قائل و اينها شرك است و قائل. دانند مي
. سه ملجأ و سه قاضي الحاجات و يا سه معبود شرك وكفر به اهللا واحد است

خود را از كنند و  مسيح و مالئكة مقربين از بندگي إباء ندارند و بلكه افتخار مي
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عبوديت وبندگي تجاوز نداده و تكبر نورزيده اند، ولي مدعيان پيروي مسيح يك 
مسيح خيالي براي خود دارند كه همه كارة جهان وثاني خداي سبحان شده است 

كه يك علي خيالي مانند مسيح خيالي براي خود  علي يمانند پيروان خيال
 .دارند و حاضر به فكر و تعقل نيستند

                     *     

                        

         * 
ي مردم به تحقيق براي شما آمد برهاني از پروردگارتان و بسوي ا: ترجمه

پس أما آنانكه به خدا ايمان آورده و به او ) 174(شما نازل كرديم ور روشني را
كند در رحمت و فضل خود و هدايت  چنگ زنند پس بزودي ايشان را داخل مي

 )175.(كند ايشان را بسوي خود براه راست مي
و بعضي  صن در اين آيات بقول مفسرين محمدمقصود از برها: نكات

و خطاب يا . ن قرآن است كه در آن مطالب ديني مبرهن شده استااند بره گفته
أيها الناس در اينجا دليل است بر اينكه مخاطب قرآن مردمند و مردم بايد قرآن 
را بفهمند و هر مطلب ديني را از قرآن پيدا كنند زيرا در اين آيه قرآن را نور 

توان نور را از چيز ديگر و  شود و نمي وشن خوانده و به نور هر چيزي پيدا مير
به توسط چيز ديگر پيدا كرد و همچنين مطالب ديني را بايد به توسط قرآن پيدا 

توان به توسط كلمات ديگران و يا  وأما خود قرآن و معني كلمات آنرا نمي كرد
اي از جهال كه  دانست عده حال بايد. گفتار ايشان مقصود قرآن را دانست

گويند ما قرآن را نمي فهميم جز با كلمات رسول و امام اينان گويا كلمات  مي
دانند و بنده را در أداء سخن استادتر از خدا  تر از كالم خدا مي بندگان را روشن

 : دانند مي
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 زهي نادان كه او خورشيد تابان
 

 بنور شمع جويد در بيابان 
 

                             

                                   

                           

                 * 
له الدهد در ك خواهند، بگو خدا شما را فتوي مي از تو فتوي مي: ترجمه

اگر مردي بميرد و براي ) نكالله به معني بستگان ميت است غير از أوالد و أبوي(
او فرزندي نباشد و او را خواهري باشد پس براي او نصف آنچه گذاشته 

برد اگر آن خواهر را فرزند نباشد، و اگر  باشد و آن مرد از آن خواهر ارث مي مي
باشد، و اگر اين اخوه  ماترك مي خواهران دوتا باشند پس براي ايشان دو ثلث از

براي  باشد، خدا شند پس براي هر مردي دو مقابل زن ميبرادران و خواهران با
 )176.(كند تا گمراه نشويد، وخدا به هر چيزي عليم است شما بيان مي

اين آيه راجع به برادران و خواهران أبويني و يا أبي است وآية : نكات
و تفصيل اينها در . دوازدهم همين سوره راجع به برادران و خواهران أمي است

 .ام القرآن استكتاب أحك
 .ب. ع. ا پايان قسمت اول 
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