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هـاي   ) مرتكـب خطـا شـد و از بهشـت بـرين و نعمـت      ����هنگامي كه آدم (
جاودانش بيرون رانده شد و مجبور بـه هبـوط بـر زمـين گرديـد، خداونـد او و       
فرزندانش را به حال خود رها نكرد بلكه خواست كه تا مدتي زمـين را قرارگـاه   

ي ابتال و آزمايش قرار دهـد تـا بتواننـد از طريـق      زد و آنان را در بوتهآنان سا
تهذيب نفس و آباد كردن زمين يك زندگي پر از آرامش و بدور از خوف و حزن 
را براي خود در اين دنيا فراهم نمايند و همچنين صالحيت بازگشت بـه مـأواي   

ن مـؤمن دنيـا را   نخست خود و ديدار با پروردگار خويش پيدا كنند، چون انسـا 
اي برگيرد و  بيند كه بايد با تبعيت از هدايت الهي زاد و توشه گذرگاهي بيش نمي

  :به ديار اصلي خود عزم سفر كند. و به قول موالنا
  رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق مي

  

  استررويم عزم تماشا كه  ما به فلك مي  
  

  ايم ايم، يار ملك بوده ما به فلك بوده
  

  همانجا رويم جمله كه آن شهر ما استباز   
  

  خود زفلك برتريم وز ملك افزونتريم
  

  زين دو چرا نگذريم منزل ما كبريا است  
  

  گوهر پاك از كجا عالم خاك از كجا
  

  2بر چه فرود آمديت بار كنيد اين چه جا است  
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و اين بدين خاطر است كه انسان همواره در فكر بازگشـت بـه سـرزمين و    
   :اصلي خود است و به قول ابوتمام شاعر عربمنزلگاه 

  نقّل فؤادك حيث شئت من الهوي
  

  يبِ األولِحبما الحب إال لل  
  

  كم منزلٍ في األرض يألفه الفتي
  

  1و حنينه أبداً ألول منزل  
  

خواهي دل ببند (ولي در نهايت) عشـق و محبـت انسـان تنهـا      به هر كه مي«
هايي كـه انسـان بـه آنهـا انـس       رند سرزمينبراي محبوب اول است. و چه بسيا

  ».گيرد ولي شوق انسان همواره به نخستين منزلگاه اوست مي
خداوند متعال براي اينكه آدميان بتواننـد از ايـن آزمـايش سـربلند بيـرون      

ي گذار را با موفقيت پشت سر بگذارند، در طول تاريخ حيات  بيايند و اين مرحله
دايت خود را به نام دين بـا ارسـال رسـوالن بـه     هايي از رحمت و ه بشري پاره

سوي آنان فرستاده و با اين انعـام و منـت بـاب بهشـت را بـر روي ايـن عـالم        
گشوده و نويد حياتي سعادتمند و پر از آرامش و به دور از خوف و حزن را به 

ي راه انبيــا داده و رهــايي آنــان را از  مؤمنــان راه يافتــه و عاشــقان دل باختــه
   :فرمايد و بدبختي تضمين كرده است. خداوند متعال ميگمراهي 
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رف من بـراي  رف من بـراي  رف من بـراي  رف من بـراي  همگي از آنجا (به زمين) فرود آييد و چنانچه هدايتي از طهمگي از آنجا (به زمين) فرود آييد و چنانچه هدايتي از طهمگي از آنجا (به زمين) فرود آييد و چنانچه هدايتي از طهمگي از آنجا (به زمين) فرود آييد و چنانچه هدايتي از ط    ::::گفتيمگفتيمگفتيمگفتيم««««
شما آمد (كه حتما هم خواهد آمد) پس كساني كه از هدايت من پيروي كنند، نه شما آمد (كه حتما هم خواهد آمد) پس كساني كه از هدايت من پيروي كنند، نه شما آمد (كه حتما هم خواهد آمد) پس كساني كه از هدايت من پيروي كنند، نه شما آمد (كه حتما هم خواهد آمد) پس كساني كه از هدايت من پيروي كنند، نه 

        ».».».».ترسي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند شدترسي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند شدترسي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند شدترسي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند شد

   :فرمايد و در جاي ديگر مي
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همگي با هم از بهشت فرود آييد (و در زمين سـاكن شـويد كـه در    همگي با هم از بهشت فرود آييد (و در زمين سـاكن شـويد كـه در    همگي با هم از بهشت فرود آييد (و در زمين سـاكن شـويد كـه در    همگي با هم از بهشت فرود آييد (و در زمين سـاكن شـويد كـه در        ::::خدا) گفتخدا) گفتخدا) گفتخدا) گفت«(«(«(«(
خواهند شد، و هر گاه هدايت من براي شما خواهند شد، و هر گاه هدايت من براي شما خواهند شد، و هر گاه هدايت من براي شما خواهند شد، و هر گاه هدايت من براي شما     آنجا) برخي از شما دشمن برخي ديگرآنجا) برخي از شما دشمن برخي ديگرآنجا) برخي از شما دشمن برخي ديگرآنجا) برخي از شما دشمن برخي ديگر

گردد. و هر گردد. و هر گردد. و هر گردد. و هر     شود و نه بدبخت ميشود و نه بدبخت ميشود و نه بدبخت ميشود و نه بدبخت مي    آمد هر كه از هدايت من پيروي كند نه گمراه ميآمد هر كه از هدايت من پيروي كند نه گمراه ميآمد هر كه از هدايت من پيروي كند نه گمراه ميآمد هر كه از هدايت من پيروي كند نه گمراه مي
كه از ياد من روي بگرداند، زندگي تنگ و سختي خواهد داشت و در روز قيامت او كه از ياد من روي بگرداند، زندگي تنگ و سختي خواهد داشت و در روز قيامت او كه از ياد من روي بگرداند، زندگي تنگ و سختي خواهد داشت و در روز قيامت او كه از ياد من روي بگرداند، زندگي تنگ و سختي خواهد داشت و در روز قيامت او 

        ».».».».را نابينا حشر خواهيم كردرا نابينا حشر خواهيم كردرا نابينا حشر خواهيم كردرا نابينا حشر خواهيم كرد

سان از گمراهي و اضـطراب  آيد كه تنها راه نجات ان از اين آيات چنين برمي
بختي، و برخورداري از يك زندگي سرشار از آرامش و بـدور از   درون و نگون

خوف و حزن، در پيش گرفتن راه انبيا و پيـروي از هـدايت خـدا و اديـان الهـي      
تواند جايگزين دين و هدايت الهي گردد. حتي  است، و دراين زمينه هيچ چيز نمي

هاي مختلف زندگي فردي  حوالت عظيمي در عرصهعلم و دانش با وجود اينكه ت
و بـين  � (Stark)ي اسـتارك   و اجتماعي بشر را به دنبال داشته اسـت، بـه گفتـه   

تواند نيازها و آرزوهاي اساسي بشر را برآورده سازد  نمي )Bainbridge(بريج 
ها را در اين جهان از ميان بـردارد و بـراي نـابودي     عدالتي ها و بي ي رنج و همه

تواند راه گريزي را ارائه كند و باألخره قادر نيست كه وجود بشـر را   ردي نميف

  2دار سازد. معني
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خداوند متعال پيامبران را به همراه اديان آسماني فرستاده است تا با تزكيه 
پرسـتي   و تعليم كتاب و حكمت، بندگان خدا را از تاريكي جهـل و كفـر و خرافـه   

يمان و عمل صالح رهنمون گردند، و تا آنـان را  درآورند و به نور و روشنايي ا
از بندگي بندگان خدا و جور اديان باطـل و سـاختگي و غـرق شـدن در گـرداب      

ي پرتگاه آتش و جهنم عداوت و كينه و  زندگي مادي نجات دهند و آنان را از لبه
حسدورزي برهانند و آنان را به بهشت انس و الفت و برادري دراندازند، تا تنها 

ي مخلص خدا و مطيع فرمان او گردند، چون كسي كـه تـن بـه بنـدگي خـدا       دهبن
گيرد و به قول عالمـه   كند و نه كس را به بندگي مي دهد، نه كس را بندگي مي مي

  :اقبال الهوري
  نياز از هر مقام ي حق بي بنده

  

  ني غالم او را نه او كس را غالم  
  

  ي حق مرد آزاد است و بس بنده
  

  خداداد است و بس ملك و آئينش  
  

  رسم و راه و دين و آئينش ز حق
  

  1 زشت و خوب و تلخ و نوشينش ز حق.  
  

ي پيـامبران الهـي و اصـول     گوهر تمام اديان آسماني و اساس رسالت همه
ي آنان ظهور يك حقيقت و آفتـاب يـك    ي آنان يكي است، چراكه همه دعوت همه

وحدت و يگانگي آنـان را از بـين   فلكند و تقدم و تأخر زماني و اختالف صورت، 
برد، چون در عقائد و روح عبادات و اصول اخالقي تفاوتي با هـم ندارنـد و    نمي

شود بخاطر تحريـف   هايي كه در معتقدات پيروان مكاتب آسماني ديده مي تفاوت
هاي صاف و زالل ايـن   ودست درازي اصحاب زر و زور و تزوير به سرچشمه

طريق به اهداف شوم مادي خود برسند و اگر دسـت   مكاتب بوده است تا از اين
شد، پيروان تمام اين مكاتب به  تحريف به سوي اصول مكاتب آسماني دراز نمي
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دعوت خاتم پيامبران و آخرين سـفير آسـماني حضـرت محمـد مصـطفي (ص)      
لبيك گفته و در راه شناخت حقيقت و بندگي خـدا و سـير بـه سـوي كمـال گـام       

بعد از ذكر اقوام نوح و » ق«ي  روي خداوند متعال در سوره داشتند. از اين برمي
اصحاب الرس و ثمود و عـاد و فرعـون و لـوط و اصـحاب األيكـه و قـوم تبـع،        

ي تكـذيب دعـوت تمـام پيـامبران      تكذيب دعوت هر يك از پيامبران را بـه منزلـه  

  1:قلمداد كرده و فرموده است

ôô ôôMMMM tt tt//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx....���� óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== öö öö7777 ss ss%%%% ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ bb bb¨̈̈̈ §§ §§����9999 $$ $$#### ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO uu uuρρρρ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ×× ××ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ãã ããββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 ∩∩∩∩∪∪∪∪ 

ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ 88 88ìììì ¬¬ ¬¬7777 èè èè???? 44 44 @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, pp pptttt mm mm1111 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ����.2  

پيش از اينان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود و قوم عاد و فرعون و قوم لوط و پيش از اينان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود و قوم عاد و فرعون و قوم لوط و پيش از اينان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود و قوم عاد و فرعون و قوم لوط و پيش از اينان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود و قوم عاد و فرعون و قوم لوط و ««««
ي ي ي ي     ز آنان فرستادگان الهي را تكذيب كردند و وعدهز آنان فرستادگان الهي را تكذيب كردند و وعدهز آنان فرستادگان الهي را تكذيب كردند و وعدهز آنان فرستادگان الهي را تكذيب كردند و وعدهايكه و قوم تبع هر يك اايكه و قوم تبع هر يك اايكه و قوم تبع هر يك اايكه و قوم تبع هر يك ا    أصحابأصحابأصحابأصحاب

        ».».».».عذاب من در مورد آنان تحقق پيدا كردعذاب من در مورد آنان تحقق پيدا كردعذاب من در مورد آنان تحقق پيدا كردعذاب من در مورد آنان تحقق پيدا كرد

اختالف اديان آسـماني در شـريعت و بعضـي از احكـام حـالل و حـرام و       
هـاي عبـادت، بــه آداب و رسـوم و سـطح فكــري و فرهنگـي و اخالقــي و       روش

كيم براي اصالح گردد و خداوند ح اجتماعي و محيط زندگي جوامع مختلف برمي
و تربيت هر يك از ايـن جوامـع بـا توجـه بـه ظـروف و شـرايط آنهـا احكـام و          

هاي عبادتي خاصي را تشريع كرده است، چـون بـراي تكليـف و امتحـان      روش
هاي گوناگوني قابل تصور اسـت ولـي در هـر     بندگان خدا و پرستش خدا روش

بي كـه خـدا بـراي او    ي خدا اين است كـه از چـارچو   ي مكلّف و بنده حال وظيفه
تعيين كرده است خارج نشود و با نيروي عقـل و اراده و قـدرت عمـل خـود در     

  ي اوامر و نواهي او حركت كند. دايره
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خداوند متعال در ارسال رسل و تشريع احكـام، وضـعيت و ميـزان تحـول     
هـاي بـدوي سـاكن در روسـتاهاي دور      هاي روي زمين از امت فكري تمام امت
ي ساكن در شهرها را در نظر گرفتـه   هاي متمدن و پيشرفته امتدست گرفته تا 

هـا احكـامي را تشـريع كـرده كـه در       است، از اين روي براي هر يك از اين امت
شكل و صورت متفاوت ولي در روح و معني يكي هستند، چون اصالح و تربيت 

ان ها نيازمند قوانين و احكامي است كه متناسب بـا وضعيتشـ   هر يك از اين امت
باشد. به همين خاطر وقتي كه روابط اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي 
جوامع گسترش پيدا كرد و مردم توانستند در يك يا چنـد قـاره بـا هـم ارتبـاط      

ي پيامبران و مسـئوليت آنـان هـم بزرگتـر شـد. در چنـين        برقرار نمايند، وظيفه
ت موسـي (ع) را بـا   ي آسـيا و آفريقـا حضـر    شرايطي بود كه خداونـد در قـاره  

معجزات عديده مبعوث و كتاب تورات را بر او نـازل كـرد كـه حـاوي احكـام و      
قوانيني است كه بسياري از روابط مردم را بيان كـرده اسـت. بعـد از حضـرت     

غ اسرائيل را مبعوث كرد كه مبّلـ  موسي (ع) خداوند متعال پيامبران زيادي از بني
ر دوراني كه بشريت تا حدي توان پـذيرش  و مجري شريعت او بودند، تا اينكه د

يك دعوت انساني و جهاني كه شرق و غرب را در برگيرد پيدا كردنـد، خداونـد   

  1حضرت عيسي (ع) را مبعوث كرد تا دعوت خود را به گوش جهانيان برساند.

ي فترت و گذشت چند قرن از رسالت حضـرت عيسـي (ع) كـه     بعد از دوره
ه بتوانـد يـك ديـن كامـل جهـاني را بپـذيرد و       رشد فكري بشر به حدي رسيد ك

ي معـاني   روابط مختلف اقتصادي و فرهنگي ميان جوامع گسترش يافت و دايره
ي لغات در بعد حقيقـي و مجـازي رو بـه گسـترش نهـاد بـه        و مفاهيم و گنجينه

توانسـت هـر يـك از مفـاهيم دقيـق انسـاني را بـا الفـاظ و          طوري كه انسان مي
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وبي روشن بيان كند، در چنين شـرايطي بـود كـه خداونـد     عباراتي واضح و اسل
ي حضـرت ابـراهيم (ع) را بـا رسـالتي      حضرت محمد مصـطفي (ص) از سـالله  

جهاني و به عنوان خاتم پيامبران مبعوث كرد و قرآن كريم را به عنوان آخـرين  
ي زنـدگي كـه مصـالح و سـعادت بشـري را بـه        پيام آسماني و بهترين برنامـه 

دار حفظ و نگهـداري آن   كند، بر او نازل كرد و خود عهده أمين ميبهترين وجه ت
ي مردم ناميـد و    از هر گونه تبديل و تحريفي گرديد و آن را رسالتي براي عامه

   :فرمود
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رسان و بيم دهنده باشـي  رسان و بيم دهنده باشـي  رسان و بيم دهنده باشـي  رسان و بيم دهنده باشـي      ايم مگر براي جملگي مردمان تا مژدهايم مگر براي جملگي مردمان تا مژدهايم مگر براي جملگي مردمان تا مژدهايم مگر براي جملگي مردمان تا مژده    ا تو را نفرستادها تو را نفرستادها تو را نفرستادها تو را نفرستادهمممم««««

        ».».».».داننددانندداننددانند    ولي بيشتر مردم نميولي بيشتر مردم نميولي بيشتر مردم نميولي بيشتر مردم نمي

در واقع با آمدن اسالم و نازل شدن قرآن كريم، دين و شريعت كامـل شـد   
و اديان پيشين نسخ گرديدند و نياز به آمدن ديني جديد هم منتفي گرديـد، چـرا   

با احكام و قوانين خود اساس مطالـب تشـريعي بشـر را    كه بقاي قرآن كريم كه 
ي پاك و سنت مطهـر پيـامبر (ص) بـه عنـوان      در بردارد و محفوظ ماندن سيره

ي استمرار وجـود پيـامبر (ص) در ميـان مـا      مبين و مفسر قرآن كريم به منزله
حضرت نيازي به آمدن اديان جديد نخواهـد   است و بديهي است كه با وجود آن

اي تعليم اسالم و دعوت مردم به آن هم نيازي به ارسـال رسـل نيسـت،    بود. بر
ها الزم  ي علما و مجتهدان مسلمان است و بر آن چراكه اين امر رسالت و وظيفه

ي اسالمي را با توجه بـه اصـول ثابـت     است كه احكام جديد ومورد نياز جامعه
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كننـد و در اختيـار    ي احكام، استخراج شريعت و با استفاده از قياس و ديگر ادله

  1ي اسالمي قرار دهند. جامعه

مـوجز  «ي كتـاب   كتابي كه پيش روي خوانندگان عزيـز قـرار دارد، ترجمـه   
ي دكتر عبدالكريم زيدان استاد سابق حقـوق دانشـگاه    نوشته» األديان في القرآن

بغداد است كه در آن نخست بـه بررسـي تعريـف ديـن و نيـاز بشـر بـه اديـان         
بودن گرايش به دينداري در انسان پرداخته و سـپس اديـان و   آسماني و فطري 

هايي همچون يهوديـت، مسـيحيت و مجوسـيت و نيـز باورهـاي صـابئيان،        نحله
ها اشاره شده مـورد بررسـي قـرار     دهريان و مشركان كه در قرآن كريم به آن

ــت آن و       ــالم و حقاني ــين اس ــورد آي ــق در م ــه تحقي ــان ب ــت و در پاي داده اس
سالم در برابر ديگر اديان و گفتگوي مسلمانان با غير مسلمانان و گيري ا موضع

برخي از اصول و قواعد كلي اسالم پرداخته است. روش نويسنده در اين كتـاب  
بدين ترتيب است كه نخست آيات مربوط به موضوعات مورد بحث خود را ذكر 

اختـه  هـا پرد  كرده و سپس با نقل آراي مفسران مختلف بـه تجزيـه و تحليـل آن   
است. البته در بيشتر موارد بـه نقـل نظريـات مفسـرين اكتفـا كـرده و از نقـد و        

  .ها سرباز زده است  بررسي آن
توان گفت اين كتاب تفسيري موضوعي است از قرآن كريم كـه   در واقع مي

آيات مربوط به اديان را مورد بررسي قرار داده است و چون جاي چنين كتابي 
، تصميم گرفتم كه آن را به زبان فارسي ترجمه و آن فارسي خالي بود به زبان

را به فارسي زبانان و فارسي خوانان تقديم كنم به اميد اينكه خداوند متعـال آن  
ي خوانندگان عزيز قرار  اي از ما بپذيرد و مورد استفاده را به عنوان زاد و توشه

  گيرد.
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باط دارند، درهم ادغام ي كتاب، بعضي از عناوين كه به نوعي با هم ارت در ترجمه
اند و در مواردي كه الزم بوده است بـراي فهـم بهتـر     شده و تحت يك عنوان ذكر شده

ي آيات با  مطالب عباراتي در داخل پرانتز به متن اصلي كتاب افزوده شده و در ترجمه
  ي دكتر مصطفي خرم دل استفاده شده است. اندك تغييراتي از تفسير نور نوشته

ي دوســتاني كــه بــه نــوعي در بــه  دانــم كــه از همـه  خــود الزم مــيدر پايـان بــر  
ي خواننـدگان   اند، تشكر و قـدرداني كـنم و از همـه    ثمررساندن اين كار مرا ياري كرده

ي اغمـاض   محترم تقاضا دارم كه ضمن دعاي خير نواقص احتمالي ترجمه را بـا ديـده  
  ز آنها مطلع فرمايند. ها در صورت امكان بنده را نيز ا نگريسته و ضمن تصحيح آن
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  نويسنده ي مقدمه

سپاس و ستايش خداي را كه پروردگار جهانيان اسـت، و درود و رحمـت   
  خدا بر سرور ما حضرت محمد (ص) و بر خاندان و يارانش باد.

ي كوتاهي است در مورد پيدايش، حقيقـت  آنچه پيش روي شما است بررس
ي انسان با دين و نياز انسان بـه آن و همراهـي ديـن بـا      و انواع اديان كه رابطه

كنـد. گزافـه نيسـت اگـر بگـويم       انسان و تأثير آن در زندگي انسان را بيـان مـي  
انسان از قديم االيام هيچگاه بدون دين نبـوده اسـت، از ايـن روي ديـن جايگـاه      

هاي مردم در هر زمان و مكـاني داشـته و تـأثير بـه      زندگي و انديشه وااليي در
امـع  وبر رفتـار افـراد و ج   _با قطع نظر از طبيعت اين تأثير و نوع آن  –سزايي 

بشري داشـته اسـت و ايـن تأثيرگـذاري همچنـان بـاقي خواهـد مانـد اگـر چـه           
با يكـديگر   ها انكارورزان تالش كنند كه دين را از صحنه زندگي و روابط انسان

  دور سازند!
  

  * هدف از اين پژوهش

هدف از اين بررسي كوتاه در مورد اديـان، آشـنايي بـا اديـان و دينـداران      
ايـم؛ چراكـه قـرآن كـريم      است كه در اين مورد از قرآن كـريم راهنمـائي گرفتـه   

كنـد. بعـد    ترين منبعي است كه در اين زمينه به ما كمك مي  ترين و مطمئن صادق
خواهيم دين حق را از دين باطل بازشناسيم تا دين حق  اين اديان مياز شناخت 

را با دين باطل در نياميزيم و پيروان دين حق مرتكـب اشـتباهات پيـروان ديـن     
باطل نگردند، چراكه (براي سعادت و خوشبختي انسـان و رهـايي وي از آتـش    
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بدانـد در  دوزخ) تنها اين كافي نيست كه خود را منتسـب بـه دينـداران راسـتين     
گرايان باشد. عالوه بر اين با اين  حاليكه داراي افكار باطل و اخالق و رفتار باطل

ي اسـالم بـه مسـلمانان     خواهيم نعمتي را كه خداونـد بوسـيله   بررسي كوتاه مي
ي اسالم هدايت را   نمايانيم؛ چون خداوند متعال بوسيله ها به ارزاني داشته به آن

. پس بر مسلمانان نيز الزم است كه بطور شايسته براي آنان ميسر ساخته است
ي نعمـت   شكر اين نعمت بزرگ را بجاي بياورند، چون شكر نعمت بايد به اندازه

باشد و هيچ نعمتي براي انسان از نعمت اسالم بزرگتر نيست، چراكه هر نعمتي 
شود فاني و از بين رفتني است بـه جـز نعمـت اسـالم كـه       كه به انسان داده مي

كند و براي وي انـس   اره باقي است و حتي در قبر هم انسان را همراهي ميهمو
نمايد، سپس با وي از قبـر خـارج شـده و در روز قيامـت و در      و الفت ايجاد مي

گردد تا اينكه او را در جايگـاه ابـديش در بهشـت     ميدان محشر با وي همراه مي
  سازد. مستقر مي

   :ام را در فصلهاي زير تدوين كردهبا توجه به مطالب گفته شده، اين كتاب 
  تعريف دين و نياز به آن. :فصل اول
  گرايش به دينداري در انسان. :فصل دوم

  يهوديت. :فصل سوم
  مسيحيت. :فصل چهارم
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 تعريف دين و نياز به آن
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  ت* تعريف دين در لغ

: دين به معني 1در مورد تعريف دين و بيان معني لغوي آن آمده است 
يعني او را مجازات كرد. و  »دانَه يدينه ديناً«شود  اطاعت و جزا است، گفته مي

كني، با كردار  يعني همانطوري كه مجازات مي »كماتدينُ تُدانُ«شود:  گفته مي

$$$$ ����:شوي. خداوند فرموده است خود مجازات مي ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ����  يعني مجازات و

يعني او را ذليل كرد و به بردگي كشيد  »دانَه يديُنه فَدانَ«شويم. و  محاسبه مي
دانَ « :شود به معني اطاعت است، گفته مي »الدين«و او هم ذليل و برده شد. و 

است نيز » أديان«ي دين كه جمع آن  يعني از او اطاعت كرد و واژه »له يدينُ ديناً
 »دان بكذا ديانه فهودين« :شود از اين ماده گرفته شده است. و نيز گفته مي

ي دين گفته  يعني آن را دين خود قرار داد. از آنچه در مورد معاني لغوي واژه
  2 :گيريم كه شد نتيجه مي

يعني مالك و حاكم او گرديـد و رهبـري و تـدبير او را بـر      »دانَه ديناً« -1
ي دين  و بر او مسلط شد و او را محاسبه و مجازات كرد. پس واژهعهده گرفت 

با اين صـيغه داراي معنـي مالكيـت و تصـرف اسـت و بـا مفـاهيم مربـوط بـه          
فرمانروايان، از قبيل سياست، تدبير، حكومت، تسلط، محاسبه و مجازات سـر و  

ÅÅ ����كار دارد و دين در آيه ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ بـه   –ه و جـزا  يعني روز محاسب – ���� ####$$

الكـيس مـن   « :اين معني آمده است. و با همين معني پيامبر (ص) فرموده اسـت 

يعني شخص هوشيار و زرنگ كسي است كه مالك نفس خود و بـر   »دان نفسه
  آن مسلط باشد.

                                                              
 .91و رازي،مختارالصحاح، ص  77راغب اصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص  -1

 .30 – 31دكتر محمد عبداهللا دراز، كتاب الدين، صص  -2
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يعني از او اطاعت و فرمانبرداري كرد، پس دين با اين صـيغه   »دانَ له« -2
الـدين  «در عبـارت   »الدين«ي  اسـت و واژه به معني خضوع و اطاعت و عبادت 

رود و هم به معنـي فرمـانبرداري و [گـاهي]     هم به معني حاكميت به كار مي »هللا
يعني او را وادار بـه اطاعـت كـرد و او هـم اطاعـت      » دانه فَدانَ له« :شود گفته مي

  كرد.
 يعني آن را دين و مذهب خود قرار داد و بـه آن اعتقـاد   »يءدانَ بالش« -3

پيدا كرد و آن را عادت و اخالق خود قـرار داد. ديـن بـا ايـن كـاربرد بـه معنـي        
گيـرد.   مذهب و راه و روشي است كه انسان از لحاظ نظري و عملي در پيش مي

هذا دينـي و  « :شود مذهب عملي هر انساني، عادت و رفتار اوست. مثالً گفته مي

هـر انسـاني، عقيـده و     يعني اين رفتار و منش من است. و مذهب نظري »ديدني
» دينـت الرجـلَ  « :شود باوري است كه به آن معتقد است، و با اين معني گفته مي

ي خـودش واگـذار كـردم و بـه اعتقـاد و بـاور او اعتـراض         يعني او را به عقيده
  نكردم.

رسيم كـه   نزد عربها، به اين نتيجه مي» دين«ي  از مجموع معاني لغوي واژه
ها ديگري را تعظيم  بين دو طرف اشاره دارد كه يكي از آن اي اين واژه به رابطه

كند كه با توجه به طرف اول دين به معني خضوع  كرده و از او فرمانبرداري مي
و فرمانبرداري و با توجه به طرف دوم به معني امر و سلطه است ولي با توجه 

ط بـين دو  ي بين دو طرف، دين به معني دستور و قانوني است كه رواب به رابطه
  كند. طرف را تنظيم مي
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  در قرآن كريم» دين«ي  * مفهوم واژه

1 _���� ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$   2دين در اين آيه به معني جزا و خضوع است. ����1 ####$$

2 _ ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ���� 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ×× ××ππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!!.����3  

        ».».».».متعلق به خدا گرددمتعلق به خدا گرددمتعلق به خدا گرددمتعلق به خدا گردداي باقي نماند و دين اي باقي نماند و دين اي باقي نماند و دين اي باقي نماند و دين     و با آنان بجنگيد تا فتنهو با آنان بجنگيد تا فتنهو با آنان بجنگيد تا فتنهو با آنان بجنگيد تا فتنه««««

  4دين در اين آيه به معني اطاعت و شريعت است.

3_ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù���� ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ TT TTÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ����.5  

        ».».».».گردانيگردانيگردانيگرداني    خدا را پرستش كن در حاليكه دين خود را براي او خالص ميخدا را پرستش كن در حاليكه دين خود را براي او خالص ميخدا را پرستش كن در حاليكه دين خود را براي او خالص ميخدا را پرستش كن در حاليكه دين خود را براي او خالص مي««««

  6در اين آيه دين به معني عبادت و اطاعت است.

4_  ���� II IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû   ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$   ».».».».جباري در دين نيستجباري در دين نيستجباري در دين نيستجباري در دين نيستاااا«««« ����7 ####$$

  8دين در اين آيه به معني عقيده و باور است.

5_ ���� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### ÞÞ ÞÞ����9 »»»»بدرستي كه دين نزد خداوند، اسالم استبدرستي كه دين نزد خداوند، اسالم استبدرستي كه دين نزد خداوند، اسالم استبدرستي كه دين نزد خداوند، اسالم است.«.«.«.«  

                                                              
 .4الفاتحه:  -1

، تفسير 24، ص 1، تفسير في ظالل القرآن، ج 46، ص 1البيان، ج  ، فتح112، ص 1تفسير ابن عطيه، ج  -2

 .55، ص 1المنار، ج 

 .193البقره:  -3

 .142، ص 1تفسير ابن عطيه، ج  -4

 .2الزمر:  -5

 .448، ص 4تفسير شوكاني، ج  -6

 .256البقره:  -7

 .388، ص 2تفسير ابن عطبه، ج  -8

 .19آل عمران:  -9
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در اين آيه دين يعني اطاعت و آئين، بدين معني كه تنها آئين پذيرفتـه شـده   
م در اين آيه به معني ايمان واطاعت يا مفيد يا مقرر نزد خدا، اسالم است و اسال

  1است.

6_���� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ 

ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷““““ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$####  tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš šš����χχχχρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹.2  

با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند، و آنچه را كه خدا و با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند، و آنچه را كه خدا و با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند، و آنچه را كه خدا و با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارند، و آنچه را كه خدا و ««««
كنند، پيكـار  كنند، پيكـار  كنند، پيكـار  كنند، پيكـار      دانند واز دين حق پيروي نميدانند واز دين حق پيروي نميدانند واز دين حق پيروي نميدانند واز دين حق پيروي نمي    اند، حرام نمياند، حرام نمياند، حرام نمياند، حرام نمي    اش تحريم كردهاش تحريم كردهاش تحريم كردهاش تحريم كرده    فرستادهفرستادهفرستادهفرستاده

        ».».».».پردازندپردازندپردازندپردازند    توانند جزيه را ميتوانند جزيه را ميتوانند جزيه را ميتوانند جزيه را مي    اي كه مياي كه مياي كه مياي كه مي    كنيد تا اينكه خاضعانه به اندازهكنيد تا اينكه خاضعانه به اندازهكنيد تا اينكه خاضعانه به اندازهكنيد تا اينكه خاضعانه به اندازه

كننـد و ديـن در    يعني اطاعـت و فرمـانبرداري نمـي    »اليدينون«اين آيه  در
  3 اينجا به معني شريعت است.

7 _rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ tt tt6666 ss ssùùùù���� óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏGGGG uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏãããã ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ÍÍ ÍÍρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ yy yyγγγγ yy yy____ tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ÍÍ ÍÍρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ.... yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... xx xx‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 çç ççνννν$$$$ yy yyzzzz rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„   ªª ªª!!!! $$ $$#### ����4   

يوسف) شروع كرد به (بازرسي) بارهاي ديگران قبل از بار برادرش، سپس پيمانه يوسف) شروع كرد به (بازرسي) بارهاي ديگران قبل از بار برادرش، سپس پيمانه يوسف) شروع كرد به (بازرسي) بارهاي ديگران قبل از بار برادرش، سپس پيمانه يوسف) شروع كرد به (بازرسي) بارهاي ديگران قبل از بار برادرش، سپس پيمانه «(«(«(«(
جوئي كرديم، يوسـف  جوئي كرديم، يوسـف  جوئي كرديم، يوسـف  جوئي كرديم، يوسـف      را از بار برادرش بيرون آورد. ما اين چنين براي يوسف چارهرا از بار برادرش بيرون آورد. ما اين چنين براي يوسف چارهرا از بار برادرش بيرون آورد. ما اين چنين براي يوسف چارهرا از بار برادرش بيرون آورد. ما اين چنين براي يوسف چاره

        ». ». ». ». تتتتخواسخواسخواسخواس    توانست برادرش را بگيرد، مگر اينكه خدا ميتوانست برادرش را بگيرد، مگر اينكه خدا ميتوانست برادرش را بگيرد، مگر اينكه خدا ميتوانست برادرش را بگيرد، مگر اينكه خدا مي    طبق آئين پادشاه مصر نميطبق آئين پادشاه مصر نميطبق آئين پادشاه مصر نميطبق آئين پادشاه مصر نمي

بنابر نظر ابن عباس به معني قدرت پادشاه و بنابر  »دين الملك«در اين آيه 
  1اوت پادشاه است.ضعقيده قتاده به معني ق

                                                              
 .54 ، ص3تفسير ابن عطيه، ج  -1

 .29التوبه:  -2

 .456، ص 6تفسير ابن عطيه، ج  -3

 .76يوسف:  -4
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8_ ���� ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹#### uu uuρρρρ 44 44 uu uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss????  ����2   
و همـواره ديـن از آنِ   و همـواره ديـن از آنِ   و همـواره ديـن از آنِ   و همـواره ديـن از آنِ   . . . . علق به خداسـت علق به خداسـت علق به خداسـت علق به خداسـت ها و زمين است تنها متها و زمين است تنها متها و زمين است تنها متها و زمين است تنها مت چه در آسمانچه در آسمانچه در آسمانچه در آسمان آنآنآنآن««««

        ».».».».ترسيدترسيدترسيدترسيد        اوست، آيا از غير خدا مياوست، آيا از غير خدا مياوست، آيا از غير خدا مياوست، آيا از غير خدا مي

  يعني دائماً.» اصباًو«ه معني اطاعت و مالكيت است، و دين در اين آيه ب

9_ ���� !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ TT TTÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ����3   

ايم، پس خدا را پرستش كن در حاليكه ايم، پس خدا را پرستش كن در حاليكه ايم، پس خدا را پرستش كن در حاليكه ايم، پس خدا را پرستش كن در حاليكه     ق بر تو فرو فرستادهق بر تو فرو فرستادهق بر تو فرو فرستادهق بر تو فرو فرستادهما اين كتاب را به حما اين كتاب را به حما اين كتاب را به حما اين كتاب را به ح««««
        ».».».».گردانيگردانيگردانيگرداني    دين خود را براي او خالص ميدين خود را براي او خالص ميدين خود را براي او خالص ميدين خود را براي او خالص مي

  4گيرد و هم اعمال ظاهري را. دين در اين آيه هم اعتقادات را در بر مي 

10_ ���� ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΚΚΚΚŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx@@@@ tt ttGGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ����5   
        ».».».».يديديديددين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نكندين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نكندين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نكندين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نكن««««

  6در اين آيه توحيد خدا و ترك ماسواي اوست. »ي دين إقامه«منظور از 

11_ ���� ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((#### àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°° (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 .. ..ββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### ����.7  

اند كـه خـدا   اند كـه خـدا   اند كـه خـدا   اند كـه خـدا       آيا آنان انبازها و معبودهائي دارند كه بر ايشان ديني را پديد آوردهآيا آنان انبازها و معبودهائي دارند كه بر ايشان ديني را پديد آوردهآيا آنان انبازها و معبودهائي دارند كه بر ايشان ديني را پديد آوردهآيا آنان انبازها و معبودهائي دارند كه بر ايشان ديني را پديد آورده««««
        ».».».».ده استده استده استده استبدان اجازه ندابدان اجازه ندابدان اجازه ندابدان اجازه ندا
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دين در اينجا به معني عادات و احكام و راه و روش است كـه اعتقـادات را   
ها احكامي را براي خـود   ي اين زمينه شود، چون مشركان در همه نيز شامل مي

  1كردند كه بر اساس آن حركت كرده و به آن ملتزم بودند. وضع مي

12 _���� $$$$ oo ooÿÿÿÿ ©© ©©ςςςς ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè???? ×× ××−−−− ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ss ss9999 ∩∩∩∩∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ÓÓ ÓÓìììì ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ss9999 ����2  

شويد، راست و قطعي اسـت، و روز جـزا حتمـاً    شويد، راست و قطعي اسـت، و روز جـزا حتمـاً    شويد، راست و قطعي اسـت، و روز جـزا حتمـاً    شويد، راست و قطعي اسـت، و روز جـزا حتمـاً        مسلماً آنچه بدان وعده داده ميمسلماً آنچه بدان وعده داده ميمسلماً آنچه بدان وعده داده ميمسلماً آنچه بدان وعده داده مي««««    
        ».».».».كندكندكندكند    تحقق پيدا ميتحقق پيدا ميتحقق پيدا ميتحقق پيدا مي

دين در اينجا به معني جزا است، ولي مجاهد آن را به معني حساب دانسته 
  3است.

13 _���� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ����4  

        ».».».».ترسم كه او دين شما را تغيير دهدترسم كه او دين شما را تغيير دهدترسم كه او دين شما را تغيير دهدترسم كه او دين شما را تغيير دهد    ميميميمي) من ) من ) من ) من ::::فرعون در مورد موسي گفتفرعون در مورد موسي گفتفرعون در مورد موسي گفتفرعون در مورد موسي گفت«(«(«(«(    

  5در اين آيه دين به معني سلطه و قدرت است.
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دهـد و  دهـد و  دهـد و  دهـد و      در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بدون كم و كاست بديشـان مـي  در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بدون كم و كاست بديشـان مـي  در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بدون كم و كاست بديشـان مـي  در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بدون كم و كاست بديشـان مـي  «««« 
  ».».».».هند دانست كه خداوند حق آشكار استهند دانست كه خداوند حق آشكار استهند دانست كه خداوند حق آشكار استهند دانست كه خداوند حق آشكار استخواخواخواخوا

  7صفت آن است.» حق«دين در اينجا به معني جزا و پاداش و 
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  * دين در اصطالح شرعي

دين، قانوني الهي است كه خداوند بـا آن در   :آمده است »المنار«در تفسير 
حق مردم نيكي كرده و آن را از زبان يكي از خودشـان بعنـوان پيـامبر كـه نـه      

رسد، به آنان ابالغ  ي در آن دارد و نه با تلقي و يادگيري به آن ميدخل و تصرف
  كند. مي

ديـن از نظـر انديشـمندان اسـالمي يـك       :دكتر محمد عبداهللا دراز گفته است
قانون الهي است كه خداوند آن را براي خردمندان فرستاده است تا با پيروي از 

ح اسـت كـه منظـور از    آن به صالح دنيا و رستگاري در آخرت برسند. پر واض
كنـد تـا آن را بـه     اين دين، دين حقي است كه خداوند به پيامبران خود وحي مـي 

  مردم برسانند و مردم هم به آن ايمان بياورند و به مقتضاي آن عمل كنند.
ي پاسخ سؤاالت مهمي است كه انسان  بدون شك اين دين حق در برگيرنده

هـا   خـود خواسـتار پاسـخ دادن بـه آن     ي دارانه با توجه به فطرت و گرايش دين
ايم و آمدنمان بهر چه بود؟ و به كجـا   از كجا آمده :است. اين سؤاالت عبارتند از

  گرديم؟. باز مي
  

  * نياز انسان به دين حق

انسان نيازمند دين حق است، و دين حق ضرورتي اسـت بـراي وي، چـون    
ن آن سازد، چرا كه غيـر  نياز باشد يا چيزي را جايگزي تواند از آن بي انسان نمي

  تواند بدون آن پاسخي براي سه سؤال فوق پيدا كند. آن باطل است و انسان نمي
ي اديان الهي و مسلط بر ديگـر اديـان اسـت،     از آنجائيكه دين اسالم خاتمه

تواند دين حق را با جزئياتش و به دور از خطا و لغزش بدون پيروي  انسان نمي
ه خداوند به حضرت محمد (ص) وحي كـرده اسـت،   كردن از دين اسالم، ديني ك

  بشناسد.





    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    
    
    
    

  

    

گرايش به دينداري در 

 انسان

    
  فصل دوم





    

  * هر انساني ديني دارد

سه سؤال اساسي وجود دارند كه در طول تـاريخ ذهـن بشـر را بـه خـود      
اي را  مشغول كرده و هر گاه انسان در مورد زندگي به فكر فرو رفته يـا جنـازه  

كرده است، با اين سؤاالت مواجه شـده    تشييع كرده و يا گورستاني را مشاهده
  است.

   :اين سؤاالت عبارتند از
  ايم؟ از كجا آمده

  ايم؟ از بهر چي آمده
    گرديم؟ به كجا باز مي

ها اسـاس ديـن انسـان را تشـكيل      پاسخ به اين سؤاالت و قانع شدن به آن
دهد. پس اگر پاسخ به اين سؤاالت و مستلزمات آن صحيح باشد، دين انسان  مي

يز صحيح و حق خواهد بود و تأثير صـحيح و مفيـدي هـم در زنـدگي انسـان      ن
گذارد ولي چنانچه پاسخ به اين سؤاالت و مقتضيات آن غير صـحيح   برجاي مي

باشد، دين انسان نيز غير صحيح و باطل و داراي تأثير منفي در زندگي انسـان  
  خواهد بود.

م داده اسـت.  پاسخ درست به اين سؤاالت همـان پاسـخي اسـت كـه اسـال     

    :خداوند در پاسخ سؤال اول فرموده است
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 .12 – 14المؤمنون:  -1



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
 

    

36363636

اي در اي در اي در اي در     ايم، سپس او را به صورت نطفهايم، سپس او را به صورت نطفهايم، سپس او را به صورت نطفهايم، سپس او را به صورت نطفه    اي ازگل آفريدهاي ازگل آفريدهاي ازگل آفريدهاي ازگل آفريده    بدرستي ما انسا را از عصارهبدرستي ما انسا را از عصارهبدرستي ما انسا را از عصارهبدرستي ما انسا را از عصاره««««
ه خـوني و  ه خـوني و  ه خـوني و  ه خـوني و  آورده و در قرارگاه استواري جاي داديم. سپس نطفه را به صورت لختـ آورده و در قرارگاه استواري جاي داديم. سپس نطفه را به صورت لختـ آورده و در قرارگاه استواري جاي داديم. سپس نطفه را به صورت لختـ آورده و در قرارگاه استواري جاي داديم. سپس نطفه را به صورت لختـ 

اي و تكـه گوشـت را بـه شـكل     اي و تكـه گوشـت را بـه شـكل     اي و تكـه گوشـت را بـه شـكل     اي و تكـه گوشـت را بـه شـكل         ي خون را به صورت قطعـه گوشـت جويـده   ي خون را به صورت قطعـه گوشـت جويـده   ي خون را به صورت قطعـه گوشـت جويـده   ي خون را به صورت قطعـه گوشـت جويـده       لختهلختهلختهلخته
استخواني درآورديم، آنگاه بر استخوان گوشت پوشـانديم و سـپس او را آفـرينش    استخواني درآورديم، آنگاه بر استخوان گوشت پوشـانديم و سـپس او را آفـرينش    استخواني درآورديم، آنگاه بر استخوان گوشت پوشـانديم و سـپس او را آفـرينش    استخواني درآورديم، آنگاه بر استخوان گوشت پوشـانديم و سـپس او را آفـرينش    

        ».».».».ديگري داديم. خدا و االمقام و مبارك و بهترين آفرينندگان استديگري داديم. خدا و االمقام و مبارك و بهترين آفرينندگان استديگري داديم. خدا و االمقام و مبارك و بهترين آفرينندگان استديگري داديم. خدا و االمقام و مبارك و بهترين آفرينندگان است

  :و نيز فرموده است 
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انسان گذشته است كه در آن چيز قابل ذكري نبوده انسان گذشته است كه در آن چيز قابل ذكري نبوده انسان گذشته است كه در آن چيز قابل ذكري نبوده انسان گذشته است كه در آن چيز قابل ذكري نبوده     بدرستي كه مدت زماني بربدرستي كه مدت زماني بربدرستي كه مدت زماني بربدرستي كه مدت زماني بر««««
آزمـائيم،  آزمـائيم،  آزمـائيم،  آزمـائيم،      ايم و (چون) او را ميايم و (چون) او را ميايم و (چون) او را ميايم و (چون) او را مي    آفريدهآفريدهآفريدهآفريده    ي آميختهي آميختهي آميختهي آميخته    گمان ما انسان را از نطفهگمان ما انسان را از نطفهگمان ما انسان را از نطفهگمان ما انسان را از نطفه    است. بياست. بياست. بياست. بي

        ». ». ». ». ايمايمايمايم    وي را شنوا و بينا كردهوي را شنوا و بينا كردهوي را شنوا و بينا كردهوي را شنوا و بينا كرده

  :در پاسخ به سؤال دوم هم خداوند فرموده است

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ����2   

        ».».».».ما جن و انسان را نيافريديم مگر براي عبادت و بندگيما جن و انسان را نيافريديم مگر براي عبادت و بندگيما جن و انسان را نيافريديم مگر براي عبادت و بندگيما جن و انسان را نيافريديم مگر براي عبادت و بندگي««««

دا و محبت او و خضوع در برابـر  ي شناخت خ عبادت هم خود در برگيرنده
هايي است كه خداوند براي انسان وضع كرده است تـا بـا    او و پيروي از برنامه

پيروي كردن از آن به كمال مطلوب و مستواي اليق به خود برسد و به سعادت 
و خوشبختي واقعي در دنيا و آخرت دسـت يابـد. پـس انسـان بـراي عبـادت و       

همانطور كه به خواست خدا بعداً بيان خواهيم  –ه بندگي خدا به معني وسيع كلم
  آفريده شده است. –كرد 

  :و اما در پاسخ به سؤال سوم خداوند متعال فرموده است
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���� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îîyyyy ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ%%%% xx xx.... 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ %%%% [[ [[nnnn ôô ôô‰‰‰‰ xx xx.... ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ nn nn==== ßß ßßϑϑϑϑ ss ssùùùù ����1   
روردگـار خـود   روردگـار خـود   روردگـار خـود   روردگـار خـود   امـان و رنـج فـراوان بـه سـوي پ     امـان و رنـج فـراوان بـه سـوي پ     امـان و رنـج فـراوان بـه سـوي پ     امـان و رنـج فـراوان بـه سـوي پ         اي انسان تو پيوسته با تالش بياي انسان تو پيوسته با تالش بياي انسان تو پيوسته با تالش بياي انسان تو پيوسته با تالش بي««««

        ».».».».رهسپاري، و سرانجام او را مالقات خواهي كردرهسپاري، و سرانجام او را مالقات خواهي كردرهسپاري، و سرانجام او را مالقات خواهي كردرهسپاري، و سرانجام او را مالقات خواهي كرد

ªª ªª!!!! $$ $$####� � � �  (( ((#### ää ääττττ yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ tt tt,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ………… çç ççνννν ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ãã ããƒƒƒƒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? ����2  
گرداند. آنگاه به گرداند. آنگاه به گرداند. آنگاه به گرداند. آنگاه به     كند. سپس او را دوباره بر ميكند. سپس او را دوباره بر ميكند. سپس او را دوباره بر ميكند. سپس او را دوباره بر مي    خداوند آفرينش (انسان) را آغاز ميخداوند آفرينش (انسان) را آغاز ميخداوند آفرينش (انسان) را آغاز ميخداوند آفرينش (انسان) را آغاز مي««««        

        ».».».».شويدشويدشويدشويد    سوي خدا بازگردانده ميسوي خدا بازگردانده ميسوي خدا بازگردانده ميسوي خدا بازگردانده مي

 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO���� 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ...����3  
ي شما به سوي پروردگارتـان خواهـد بـود و شـما را آگـاه      ي شما به سوي پروردگارتـان خواهـد بـود و شـما را آگـاه      ي شما به سوي پروردگارتـان خواهـد بـود و شـما را آگـاه      ي شما به سوي پروردگارتـان خواهـد بـود و شـما را آگـاه          سپس بازگشت همهسپس بازگشت همهسپس بازگشت همهسپس بازگشت همه««««    

        ».».».».داديدداديدداديدداديد    سازد از آنچه كه انجام ميسازد از آنچه كه انجام ميسازد از آنچه كه انجام ميسازد از آنچه كه انجام مي    ميميميمي

���� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ## ## tt ttëëëë ôô ôô____ ”” ””����9999 $$ $$#### ����4   

        ».».».».به درستي كه بازگشت به سوي پروردگار شما استبه درستي كه بازگشت به سوي پروردگار شما استبه درستي كه بازگشت به سوي پروردگار شما استبه درستي كه بازگشت به سوي پروردگار شما است««««

سازند و بيان  آيات كريمه سرنوشت انسان بعد از مرگ را مشخص مياين 
گردد تا او را  كنند كه انسان بعد از مرگ به سوي خدا، آفريدگار خود باز مي مي

طبق كردارش در دنيا مجازات كند و او را در جايي كه متناسب با اوست اسكان 
ود را تزكيـه  دهد. پس اگر از كساني باشد كه بـا عبـادت پروردگـارش نفـس خـ     

ي پاكان قرار داده است، در منزلگه پاكان يعني بهشـت   كرده و خود را در زمره
گزيند، ولي اگر نفس خود را با چرك گناهـان آلـوده كـرده باشـد، در      سكني مي

گيرد. همانطور كه بعداً بـه خواسـت خـدا بيـان      ديار ناپاكان يعني جهنم قرار مي
  خواهد شد.
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شــوند،  مقتضــيات آن در اســالم يافــت مــي بنــابراين پاســخهاي صــحيح و
ي خود محمد (ص) وحي كرده است تا آن را بـه   اسالمي كه خداوند به فرستاده

ي خود را انجـام داده اسـت، خـداي     مردم برساند، و پيامبر (ص) هم اين وظيفه
  جزاي خيرش دهاد!

 رسييم كه هيچ انساني بدون دين با توجه به آنچه گفته شد به اين نتيجه مي
  توان تصور كرد كه دين او صحيح يا باطل است. قابل تصور نيست، ولي مي

  

  شود   * هر انساني بر فطرت (خداشناسي) متولد مي

ريده قرآن كريم به ما خبر داده است كه هر انساني بر فطرت خداشناسي آف
شده است به طوري كه آفرينش او خود به خود مقتضي شناخت خـدا و توحيـد   

  :فرمايد ق اسالم است. خداوند متعال ميو پذيرش دين ح

 ���� ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr'''' ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$#### ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ZZ ZZ@@@@‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm 44 44 || ||NNNN tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏùùùù «« ««!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? 

ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### �� ��∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ����1   
وجه دين (حقيقي خدا يعني اسالم) كـن. ايـن سرشـتي    وجه دين (حقيقي خدا يعني اسالم) كـن. ايـن سرشـتي    وجه دين (حقيقي خدا يعني اسالم) كـن. ايـن سرشـتي    وجه دين (حقيقي خدا يعني اسالم) كـن. ايـن سرشـتي    روي خود را خالصانه متروي خود را خالصانه متروي خود را خالصانه متروي خود را خالصانه مت««««

است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است، سرشت خدا قابل تغيير نيست، اين است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است، سرشت خدا قابل تغيير نيست، اين است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است، سرشت خدا قابل تغيير نيست، اين است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است، سرشت خدا قابل تغيير نيست، اين 
        ».».».».داننددانندداننددانند    است دين و آئين محكم و استوار ولي بيشتر مردم نمياست دين و آئين محكم و استوار ولي بيشتر مردم نمياست دين و آئين محكم و استوار ولي بيشتر مردم نمياست دين و آئين محكم و استوار ولي بيشتر مردم نمي

يعني روي خود را مسـتقيماً متوجـه خـدا     »فأقم وجهك للدين«در اين آيه 
توجه نكن. و اين تمثيلي است براي اقبال انسان به دين  گردان و به راست و چپ

و ثبات و پايداري بر آن و اهميت دادن به اسباب آن؛ چون كسي كه بـه چيـزي   
  كند. شود و روي خود را متوجه آن مي دهد، به آن خيره مي اهميت مي
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يعني رويگردانيدن از تمام اديان تحريف شده و نسخ شده و از هر » حنيفاً«
غير دين حق است. و اين كار دشواري نيست، چون فطرت خدايي انسان چه كه 

  چنين است.
منظور از آن نوعي آفرينش است كه خداوند انسان را طبق آن  »فطره اهللا«

سازد و  هاي خدا را از هم متمايز مي آفريده است كه بر اساس آن، انسان آفريده
شناسـد و بـه او    او را مـي ها به وجود خدا استدالل كرده و شريعت  از طريق آن

به فطرت خدا بچسـبيد و آن را رهـا    :آورد. انگار خداوند فرموده است ايمان مي
نكنيد. چون خداوند انسان را طوري آفريده است كه خود به خود پذيراي توحيد 

كند بلكه اگر با همان  شود و آن را انكار نمي و دين اسالم است و از آن دور نمي
وند وي را با آن آفريـده اسـت بـه حـال خـود رهـا شـود،        فطرت سالمي كه خدا

گزينـد. و اگـر كسـي گمـراه شـود يـا از اسـالم         چيزي جز دين اسالم را برنمـي 
انـد؛ بـدليل    منحرف شود، در واقع شياطين انـس و جـن او را از راه بـدر كـرده    

 :فرمايـد  كنـد كـه مـي    حديثي قدسي كه پيامبر (ص) از پروردگار خود روايت مي
ادي خلقت حَنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم و أمروهم أن يشركوا بي كلّ عب«

انـد ولـي شـياطين آنـان را از      تمام بندگان من يكتاپرست آفريـده شـده  « »غيري
اند كه غيـر مـن را شـريك مـن قـرار       دينشان بازگردانده و به آنان دستور داده

  ».دهند

ŸŸ ����: فرمايـد  ي خداوند كه مـي  و نيز بدليل فرموده ŸŸωωωω ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ يعنـي   ���� ####$$

نبايد اين فطرت خدايي تغيير داده شود. يعني خداوند هـيچ وقـت ايـن فطـرت را     
  1كند. دهد و هيچ امري برخالف آن صادر نمي تغيير نمي
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روي خود را متوجه دينـي كـن كـه     :1ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است
و پايداري داشته باش، و با اين كـار  خداوند براي تو تشريع كرده و بر آن ثبات 

شـويد، چـون    انـد همـراه مـي    با فطرت سالم خود كه مردم بـر آن آفريـده شـده   
خداوند انسان را بر فطرت خداشناسي و توحيد آفريده است و بعـدها برخـي از   

ŸŸ ����انـد.   ها در دام اديان فاسد افتاده انسان ŸŸωωωω ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ انـد:   گفتـه  بعضـي  ���� ####$$

آفرينش خدا را دگرگون نسازيد تا از طريق آن فطرتي را كه خداوند مردم  يعني
يـك   »التبديل لخلق اهللا«را بر آن آفريده است تغيير دهيد. در اين صورت جمله 

جملـه بـه    :انـد  اي ديگـر گفتـه   جمله خبريه و به معني جمله طلبيه است، ولي عده
دون تفاوت بر فطرت مستقيم ها را ب انسان ي معني خبريه است يعني خداوند همه
  (توحيد و خداشناسي) آفريده است.

 ���� šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 $$ يعني تمسك به شريعت و فطرت پـاك و سـالم،    ���� ####$$

  دين محكم و استوار است.

NNNN ���� 2:در تفسير فتح البيان آمده است tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏùùùù «« ««!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ����  فطرت

رينش است و منظور از آن در اينجا آئـين اسـالم و توحيـد    در اصل به معني آف
منظور از فطرت قابليت و آمادگي بـراي ديـن اسـت و     :اند است. بعضي هم گفته

ي مـردم ايـن قابليـت و     شـوند نباشـند، همـه    اگر عوارضي كه منجر به كفر مـي 
آمادگي را دارند همانطور كه در حـديثي كـه ابـوهريره از پيـامبر (ص) روايـت      

هودانه أو ينصرانه أو ما من مولود إال يولد علي الفطره و أبواه ي« :ه آمده استكرد
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مجانهيشود، (ولي بعداً) پـدر و   هر كودكي بر فطرت (توحيد) متولد مي :يعني »س
  گردانند. مادرش او را يهودي، مسيحي و يا مجوسي مي

اسالم است.  جمهور علماي سلف معتقدند كه منظور از فطرت در اين حديث

���� ŸŸ ŸŸωωωω ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ اين فطرت حق گرايي كـه خداونـد مـردم را بـر آن      :يعني ���� ####$$

  آفريده است از جانب خداوند هيچ گونه تغييري نخواهد كرد.

  * اعتراف به آفريدگار هستي امري فطري و بديهي است

ي) اقرار و اعتـراف بـه آفريـدگار (هسـت     :شيخ االسالم ابن تيميه گفته است
امري فطري و بديهي است در درون انسان، اگرچه بعضي از مردم بر اثر فاسد 

. اين آيه هـم گفتـه شـيخ    1فطرتشان براي شناخت خدا به نظر و دليل نياز دارندشدن 
  :كند االسالم ابن تيميه را تأييد مي

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ���� xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßγγγγ àà ààßßßß öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà@@@@ΡΡΡΡ rr rr&&&& àà ààMMMM óó óó¡¡¡¡ ss ss9999 rr rr&&&&  

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ nn nn???? tt tt//// ¡¡ ¡¡ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© ¡¡ ¡¡ χχχχ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ôô ôô tt ttãããã #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ xx xxîîîî ����2   
اي پيامبر براي مردم بيان كن) هنگـامي را كـه پروردگـارت فرزنـدان آدم را از     اي پيامبر براي مردم بيان كن) هنگـامي را كـه پروردگـارت فرزنـدان آدم را از     اي پيامبر براي مردم بيان كن) هنگـامي را كـه پروردگـارت فرزنـدان آدم را از     اي پيامبر براي مردم بيان كن) هنگـامي را كـه پروردگـارت فرزنـدان آدم را از     «(«(«(«(

را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده پشتشان پديد آورد، و آنان پشتشان پديد آورد، و آنان پشتشان پديد آورد، و آنان پشتشان پديد آورد، و آنان 
دهيم، تا دهيم، تا دهيم، تا دهيم، تا     آري! گواهي ميآري! گواهي ميآري! گواهي ميآري! گواهي مي    ::::انداندانداند    است) كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان هم گفتهاست) كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان هم گفتهاست) كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان هم گفتهاست) كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان هم گفته

        ».».».».ايمايمايمايم    خبر بودهخبر بودهخبر بودهخبر بوده    روز قيامت نگوييد ما از اين غافل و بيروز قيامت نگوييد ما از اين غافل و بيروز قيامت نگوييد ما از اين غافل و بيروز قيامت نگوييد ما از اين غافل و بي

دهـد كـه فرزنـدان آدم را از پشتهايشـان پديـد       خداوند در اين آيه خبر مـي 
دهند كه خداوند پروردگـار و فرمـانرواي    كه بر خود گواهي مي آورده در حالي

ها است و به جز خداوند متعال هيچ معبود به حقي وجـود نـدارد، و خداونـد     آن
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منظور از  :اند آنان را بر اين عهد و پيمان آفريده است. علماي سلف و خلف گفته
  وحيد است.ي ت ها بر عقيده اين به گواهي گرفتن فرزندان آدم، آفرينش آن

øø øøΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ���� ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà@@@@ΡΡΡΡ rr rr&&&& àà ààMMMM óó óó¡¡¡¡ ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ nn nn???? tt tt////  ����  

دهنـد و بـا    يعني خداوند آنان را آفريد در حالي كه به اين امـر گـواهي مـي   
  1گويند... . زبان حال خود مي

حقيقت توحيد در فطرت هر انساني نهفته است، و هر كودكي با اين فطـرت  
شـود مگـر اينكـه يـك عامـل       آيد واز اين فطرت منحرف نمي دنيا ميتوحيدي به 

خارجي با استفاده از استعداد انسان بـراي هـدايت و گمراهـي، آن را بـه فسـاد      
  2بكشاند.

  

  * انسان با طبيعت و سرشت خود ديندار است

انسان همانطور كه متمدن است فطرتاً ديندار نيـز اسـت، چـرا كـه خداونـد      
وجود آفريدگار (هستي) اعتراف كـرده و  ه آفريده است كه ب انسان را با فطرتي

كنـد و مقتضـيات خالقيـت و ربوبيـت خـدا را       برد و از او طلب مـي  به او پناه مي
آورد. پس اعتراف بـه وجـود خـدا بـه عنـوان پروردگـار و آفريـدگار         بجاي مي

(هستي) همانطوريكه شيخ االسالم ابن تيميه گفته است، امري فطـري اسـت كـه    
    :فرمايد كنند. خداوند متعال مي حتي مشركان نيز بدان اعتراف مي

 ����  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ����3    
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خـدا،  خـدا،  خـدا،  خـدا،      ::::گويندگويندگويندگويند    ها را آفريده است، قعطاً ميها را آفريده است، قعطاً ميها را آفريده است، قعطاً ميها را آفريده است، قعطاً مي    اگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آناگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آناگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آناگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آن««««    
        ».».».».شوندشوندشوندشوند    ميميميمي    گرداندهگرداندهگرداندهگردانده    پس چگونه منحرفپس چگونه منحرفپس چگونه منحرفپس چگونه منحرف

����  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ££ ££ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ����1  

ها و زمين را آفريده اسـت، بـدون شـك    ها و زمين را آفريده اسـت، بـدون شـك    ها و زمين را آفريده اسـت، بـدون شـك    ها و زمين را آفريده اسـت، بـدون شـك        اگر از آنان بپرسي كه چه كسي آسماناگر از آنان بپرسي كه چه كسي آسماناگر از آنان بپرسي كه چه كسي آسماناگر از آنان بپرسي كه چه كسي آسمان««««
        ».».».».ها را آفريده استها را آفريده استها را آفريده استها را آفريده است    خداوند عزيز و دانا آنخداوند عزيز و دانا آنخداوند عزيز و دانا آنخداوند عزيز و دانا آن    ::::خواهند گفتخواهند گفتخواهند گفتخواهند گفت

پيــامبران گرامــي خــود، معانــدان و از ايــن روي خداونــد متعــال از زبــان 
    :فرمايد دهد و مي  مخالفان دعوت پيامبران را پند و اندرز مي

���� ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### AA AA7777 xx xx©©©© ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ����2  

هـا و  هـا و  هـا و  هـا و      ي آسـمان ي آسـمان ي آسـمان ي آسـمان     ي وجود خدا، آفريننـده ي وجود خدا، آفريننـده ي وجود خدا، آفريننـده ي وجود خدا، آفريننـده     مگر دربارهمگر دربارهمگر دربارهمگر درباره    ::::ها گفتندها گفتندها گفتندها گفتند    پيغمبرانشان به آنپيغمبرانشان به آنپيغمبرانشان به آنپيغمبرانشان به آن««««
        ».».».».ي پيشين، شك و ترديدي در ميان است؟ي پيشين، شك و ترديدي در ميان است؟ي پيشين، شك و ترديدي در ميان است؟ي پيشين، شك و ترديدي در ميان است؟    نهنهنهنهزمين بدون الگو و نموزمين بدون الگو و نموزمين بدون الگو و نموزمين بدون الگو و نمو

در همين حال گاهي انسان با وجود اينكه به داليلي كه بر ربوبيت و خالقيت 
هـايي   كند. خداوند از چنين انسان ها را انكار مي كنند يقين دارد، آن خدا داللت مي

ت كند كه چگونه آياتي را كه رسـال  بعنوان نمونه از فرعون و قوم فرعون ياد مي
كننـد بـر اينكـه تنهـا خـدا       حضرت موسي را مورد تأييد قرار داده و داللـت مـي  

    :فرمايد اند؟ خداوند مي ي عبادت و بندگي است، انكار كرده شايسته

 ����  $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ oo ooΨΨΨΨ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ZZ ZZοοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ÑÑ ÑÑ ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

!! !!$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷FFFF oo ooΨΨΨΨ ss ss)))) øø øø‹‹‹‹ oo ooKKKK óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß¦¦¦¦ àà àà@@@@ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== àà ààßßßß #### vv vvθθθθ èè èè==== ãã ããææææ uu uuρρρρ  ����.3  

وقتي كه اين آيات روشن ما برايشان آمدند گفتند اين سحري آشكار است «
دانسـتند كـه حـق و از جانـب خـدا       و مي(ها يقين داشتند  و با وجود اينكه به آن

هـا را انكـار    ولي باز هـم از روي عنـاد و تكبـر آن    )هستند و قابل انكار نيستند،
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تيــب بــه خــود ســتم كــرده و از پيــروي كــردن از حــق كبــر  كردنــد و بــدين تر
  1».ورزيدند

البته انكار وجود خدا و انكار ربوبيت و خالقيت او به اين معنـي نيسـت كـه    
فطرت انسان خالي از احساس عميق نسبت به آفريدگار عظيم الشأن است، بلكه 

 اي به اين معني است كه چنين انسـاني شخصـي متكبـر و معانـد اسـت و پـرده      
ضخيم فطرت او را پوشيده است. از اين روي هر گـاه چنـين انسـاني بـا خطـر      

روي نداشـته باشـد،    فراگيري مواجه شود و هيچ راهي براي رهايي از آن پـيش 
كند و با زبان  خود بخود كبر و عناد او از بين رفته و بدون اختيار رو به خدا مي

  جويد. ي ميخواند و با تمام هستي خود از او يار خود او را مي
اي از يك  به ياد دارم كه در يكي از مجالت زمان جنگ جهاني دوم مصاحبه

نگـار خوانـدم كـه آن را بـا يكـي از خلبانـان روسـي انجـام داده بـود.           روزنامه
ترين سـاعاتي كـه قبـل از اسـارت در حـين انجـام        نگار در مورد سخت روزنامه

آن سـاعات دشـوار سـؤال    مأموريت با آن مواجه شده بود و از احساس او در 
ام كـه هـيچ    اي متولـد شـده   من در خانـه  :كرده بود. خلبان در پاسخ او گفته بود

دين بود و بـه خـدا    چيزي در آن نبود كه مرا به ياد خدا بياندازد، چون پدرم بي
كرد.  ديد و لمس مي  ها را مي ايمان نداشت و تنها به چيزهايي ايمان داشت كه آن

ايمان باقي ماندم تا اينكه از دانشكده نيروي هوايي فـارغ   بي دين و همين طور بي
التحصيل شـدم و بـه نيـروي هـوائي جنگـي ارتـش ملحـق شـدم، و در يكـي از          

خواستم دشمن را بمباران كنم، احساس كردم كه هواپيماي من  پروازهايم كه مي
 ي سقوط قرار دارد. در آن لحظات سخت و دشوار به چيزي بر روي در آستانه

كردم، نه به خانواده و نه به خويشاوندان و نـه بـه همسـر. بلكـه      زمين فكر نمي
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خـوانم و   ام و او را مي بدون اينكه خود احساس كنم، ديدم كه به خدا روي كرده
كنم. بدين ترتيب بطور شگفت انگيز و به فضل خـدايي   از او درخواست كمك مي

  كردم. كه هرگز در مورد او فكر نكرده بودم، نجات پيدا
اين داستان به نظر من صحيح است و قرآن كريم هم از وضعيت مشركاني 

هـا را احاطـه كـرده اسـت. خداونـد در مـورد چنـين         خبر داده است كه خطر آن
    مشركاني فرموده است:
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ي ايمان به خدا از بديهياتي است كه هيچ چيز به بداهت و وضوح آن  مسأله
ي  رسد، بطوريكه اگر اين مسأله در عقل انسان به صحت نرسد، هيچ مسأله نمي

اي وجـود نـدارد كـه بـه      رسد، چراكه هـيچ مسـأله   ديگري در آن به صحت نمي
اضح است كه ايمان بـه ربوبيـت و   ي وجود خدا دليل داشته باشد. و پر و اندازه

  دهد. هاي دين صحيح را تشكيل مي نقيت خدا مبناي ايمان به ديگر بنياخال
  

  * گرايش به دينداري در انسان هميشگي است 
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نوعي آفرينش است كه خداوند انسان را بـر   ،از فطرت منظور كه كرديم و گفتيم
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اساس آن آفريده است، نوع آفرينشي كه مقتضي ايمـان بـه خداسـت و خداونـد     
ها را بدون هيچ گونه تفاوتي بر اساس آن آفريده است. و اين بـدين   تمام انسان

معني است كه گرايش به دينداري يك امر هميشگي اسـت و همـواره بـا انسـان     
در انسان، كاري عبث و  آنواهد ماند و هر تالشي در جهت از بين بردن باقي خ

تواننـد) در ايـن زمينـه انجـام دهنـد       بيهوده است و تنها كاري كه (بدخواهان مي
منحرف كردن فطرت از مسير اصلي خود و از ايمان آوردن به خداسـت، چـون   

لـي گـاهي   اين فطرت خدايي مقتضي ايمان به خدا و گرايش به دين حـق اسـت و  
  كند. شود و به اديان باطل گرايش پيدا مي انسان در اين زمينه دچار اشتباه مي

در واقع هر اندازه انسان از نظر علـوم طبيعـي پيشـرفت كنـد و بـر اسـرار       
كه فطـرت بشـري را در مسـير صـحيح خـود        هستي و دقت به كار رفته در آن

پيـدا كنـد، بـاز هـم ايـن       دهد آگـاهي  يعني ايمان به خدا و مقتضيات آن قرار مي
  گرايش به دينداري در او باقي خواهد ماند.

كوتاه سخن اينكه انسان همانگونه كه خدا به ما خبر داده است، بـر فطـرت   
شود و بر اساس اين فطرت، استعداد پـذيرش ديـن حـق و     (توحيدي) آفريده مي

كـه ريشـه    هدايت به سوي خدا و ايمان به او را دارد. و اين گرايش به دينـداري 
ماند و محـال اسـت كـه انسـان      در فطرت انسان دارد، همواره با انسان باقي مي

اگرچه ممكن است كـه انسـان گـاهي از ايـن گـرايش       بشود عاري از اين گرايش
غافل بماند يا اينكه آن را با دين باطل اشباع كند، ولـي (بايـد دانسـت كـه) باطـل      

ماند. برخي از نويسندگان غربـي بـه    يها پايدار نم دوام ندارد و در درون انسان
اند. مثالً دكتر محمد عبداهللا  پي برده –گرايش به دينداري در انسان  –اين حقيقت 

دائـره  «دراز سخن ارنست رينان و تعليق محمد فريد وجـدي بـر آن در كتـابش    
ممكن است هر « :كند كه ارنست رينان گفته است را نقل مي» المعارف قرن بيستم

دوست داريم از بين برود و آزادي به كارگيري خرد، عقـل و صـنعت   چيزي كه 
باطل شود، ولي محال است كه دينداري از بين بـرود، بلكـه همـواره بـه عنـوان      



 فصل دوم: گرايش به دينداري در انسانفصل دوم: گرايش به دينداري در انسانفصل دوم: گرايش به دينداري در انسانفصل دوم: گرايش به دينداري در انسان        

    

47474747

ي انسـاني را در   خواهد انديشـه  حجتي گويا بر بطالن مكتب ماترياليستي كه مي
وجدي هم  محمد فريد». ماند تنگناهاي پست زندگي دنيوي منحصر كند، باقي مي
ي دينداري  انديشه :بله« :گويد در دائره المعارف خود در تحليل سخنان رينان مي

يابـد، چراكـه ايـن     رود بلكه روز بـه روز رو بـه افـزايش مـي     نه تنها از بين نمي
ي دروني انسان است و عالوه بر ايـن، موجـب    ترين تمايل و عاطفه انديشه عالي

زماني كه انسـان از عقـل و خـرد برخـوردار      واقع تاشود. در  سربلندي انسان مي
باشــد و زيبــايي و زشــتي را از همــديگر تشــخيص بدهــد، سرشــت دينــداري او را 

كند و هر اندازه درك و شعور و معارف وي افزايش يابد، اين سرشـت   همراهي مي
  1»كند. دينداري نيز در او افزايش پيدا مي

جوامـع بشـري بـدون    « :گويـد  شناسان غربي مي هنري برگون، يكي از دين
شـوند، ولـي هرگـز جوامـع بشـري       دانش و هنر و فلسفه يافت شده و يافت مـي 

  2».اند بدون دين وجود نداشته
  

  شود؟ * چرا انسان از مقتضاي فطرت خود منحرف مي

گفتيم كه خداوند انسان را با سرشتي آفريده است كه مستلزم شناخت خدا و 

از مسير درست خود وايمان به دين حق مقتضيات آن است ولي اين فطرت گاهي 

شود. پيامبر راستي و راستگويي حضرت محمد (ص) هم به اين  منحرف مي
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ما من مولود يولَد إلّا علي الفطره فأبواه « :حقيقت اشاره كرده و فرموده است

  1.»يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمه تُنْتج البهيمه هل تري فيه جدعاء

شود مگر بر فطرت (توحيدي) ولي پـدر و مـادرش    هيچ كودكي متولد نمي«
ي  كند، همـانطوري كـه چهارپايـان بچـه     او را يهودي، مسيحي و يا مجوسي مي

آورند و هيچ اثـري از قطـع گـوش (و تغييـر خلقـت) در       خود را سالم به دنيا مي
  ».شود ها ديده نمي آن

ابن عبدالبر در اين مورد گفتـه   منظور از فطرت در اين حديث، اسالم است.
آنچه كه نزد عموم علماي سلف شهرت دارد اين است كه منظور از فطرت  :است

در اين حديث، اسالم است، بدين معني كه خداوند قلب آدميان را طوري آفريـده  
است كه استعداد پذيرش حق را دارد، همـانطور كـه چشـمها و گوشهايشـان را     

ت ديـدن و شـنيدن را دارنـد، و تـا زمـاني كـه قلـب        طوري آفريده است كه قابلي
توانـد (ديـن) را دريابـد و ديـن حـق       آدميان چنين استعدادي را داشته باشد، مي

كنـد. چـون در    ي حديث هم بر اين معني داللت مـي  همان دين اسالم است. ادامه
را هـاي خـود    يعني چهارپايان بچه »كما تُنْتج البهيمه« :ي حديث آمده است ادامه

آورند و اگر به همان صورت باقي بمانند، از هر عيب  به صورت كامل به دنيا مي
ي  و نقصي بدور خواهند ماند، ولي صاحبان چهارپايـان خودشـان گـوش بچـه    

  2دهند. ها را تغيير مي برند و بدين ترتيب خلقت آن چهارپايانشان را مي
ت انسان مقتضـي  منظور از اين حديث اين است كه فطر :ابن قيم گفته است

شناخت دين اسالم و محبت نسبت به آن است، چراكه خود فطرت مستلزم اقرار 
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 كودكان هم اگر از طرف والدينشان دست كاري نشود پاك و بدون عيب باقي خواهد ماند. (مترجم).
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و محبت است، اقرار به وجود خدا و ربوبيت و خالقيت و محبت او. البته منظـور  
اين نيست كه فطرت انسان تنها استعداد اقرار به ربوبيت خـدا را دارد، بلكـه بـه    

ل خود رها شود و معارضي نداشته باشد از اين معني است كه اگر انسان به حا
  1كند. اين فطرت خود عدول هم نمي

  

  سازند  * پدر و مادر فرزند خود را از فطرت (توحيدي) منحرف مي

حديث شريفي كه ذكر كرديم به اين نكتـه اشـاره دارد كـه پـدر ومـادر بـر       
و بـا  سـازند   گذارند و او را از مقتضاي فطرت منحرف مـي  فرزند خود تأثير مي

كنند كه اسالم را رها كند و به يهوديت، مسـيحيت و   تلقين و تقليد او را وادار مي
يا مجوسيت بگرَود. و اين بدين خاطر است كه فطرت اگرچـه در اصـل سـالم و    
مستلزم شناخت خدا و اقرار به ربوبيت او و ديگـر اعتقـادات دينـي اسـت، ولـي      

گ پوست نيست كه قابـل تغييـر   قابل انحراف نيز است، چراكه فطرت همچون رن
نباشد. و اين بدان معني است كه اگر فطرت انسان به حال خود رها شود، راهي 

گزيند. و اين اساس ايمان به اصول و ثوابت دين حـق   جز ايمان به خدا را برنمي
  دهد. را تشكيل مي

علت اينكه پدر و مادر اين چنين تأثيري بر فرزندان خود دارنـد، ايـن اسـت    
ي كوچكي هستند و بـديهي   در و مادر نسبت به فرزندانشان همچون جامعهكه پ

گذارد. از اين روي خداونـد   است كه جامعه بر افراد خود تأثير مثبت يا منفي مي
ي امر به معروف و نهي از منكر را بر مسلمانان واجب كرده است  متعال فريضه

گذارنـد و   نسان تأثير مـي اي كه بر فطرت ا  تا جامعه را از مفاسد مادي و معنوي
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سازند، پاك كنند. خداوند متعال  آن را از مسير آئين حق يعني اسالم منحرف مي
    :فرمايد مي

 ���� tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����1  

ن دوستان و ياوران يكديگرند، همـديگر را بـه نيكـي سـفارش     ن دوستان و ياوران يكديگرند، همـديگر را بـه نيكـي سـفارش     ن دوستان و ياوران يكديگرند، همـديگر را بـه نيكـي سـفارش     ن دوستان و ياوران يكديگرند، همـديگر را بـه نيكـي سـفارش     مردان و زنان مؤممردان و زنان مؤممردان و زنان مؤممردان و زنان مؤم««««
        ».».».».دارنددارنددارنددارند    كنند و از بدي باز ميكنند و از بدي باز ميكنند و از بدي باز ميكنند و از بدي باز مي    ميميميمي

من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لـم  « :فرمايد پيامبر اكرم (ص) هم مي
هر گاه يكـي از  . «»يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف اإليمان

يد آن را با دست تغيير دهد، اگـر نتوانسـت بـا    شما كار منكر و زشتي را ديد، با
ي  ترين درجـه  زبان و اگر باز هم نتوانست قلباً (از آن ناراحت شود) و اين پائين

  ».ايمان است
توان فهميد كه اگر پدر و مادر  مي ...»كل مولود يولد علي الفطره «از حديث 

ز مقتضـاي فطـرتش   تا اين حد بر فرزند خود تأثيرگذار باشـند و بتواننـد او را ا  
يعني اقرار به ربوبيت خدا و شناخت اسالم و عشق به آن منحرف سازند، او را 
يهودي، مسيحي و مجوسي گردانند، بديهي است كه در تحكيم مفـاهيم اسـالمي   
در درون فرزندشان تأثير بيشتري خواهند داشت، چراكه اسالم مقتضاي فطرت 

ربيــت اســالمي فرزنــدان خــود انســان اســت. از ايــن روي والــدين نســبت بــه ت
توان از اين حديث دريافت  ي ديگري كه مي مسئوليت سنگيني برعهده دارند. نكته

گذارد و فطـرت او را از مسـير    ي فاسد روي انسان تأثير مي اين است كه جامعه
ي هر مسلماني است كـه   سازد، پس اصالح جامعه وظيفه صحيحش منحرف مي

ح داشـته باشـد. و هـر انـدازه قـدرت علمـي و       تواند سهمي در فرآينـد اصـال   مي
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حكومتي انسان بيشتر باشد، مسئوليت بيشتري در اين زمينه خواهد داشـت. از  
اين روي مسئوليت عالمان از جاهالن و مسـئوليت حاكمـان از مسـئوليت افـراد     

  جامعه بيشتر است.
  

  شود؟ * انسان با چه چيزي از فطرت منحرف مي

رانه أو  كل مولود ي«در حديث شريف  دانه أو ينصـولد علي الفطره فأبواه يهو
از اديان يهوديت و مسيحيت و مجوسيت نام برده شـده اسـت، و    ...»يمجسانه 

آيا اين بدين معني است كـه انحـراف از فطـرت تنهـا بـا يهـودي، مسـيحي و يـا         
يابد، يا اينكه ديگر اديان و عقائد كفر و گمراهـي را نيـز    مجوسي شدن تحقق مي

شود؟ در پاسخ بايد گفـت كـه انحـراف از فطـرت بـا رويگردانيـدن از        امل ميش
يابـد، و ذكـر يهوديـت و مسـيحيت و      اسالم و رو كردن بـه غيـر آن تحقـق مـي    

مجوسيت هم در حديث به خاطر حصر نيست بلكه بدين خاطر است كه اين سـه  
شـايع در  اند و يا اينكه چـون ايـن سـه ديـن، اديـان        دين بعنوان نمونه ذكر شده

اند. و در واقع ذكر اين سه دين در حديث به ايـن معنـي    دوران پيامبر (ص) بوده
نيست كه مخالفت با اسالم و انحراف از فطرت تنها با روي كـردن بـه ايـن سـه     

گيرد، چون دليل ذم اين رويگرداني، خود رويگردانيدن از اسالم  دين صورت مي
  گرود، مهم نيست. باطل مياست، و اينكه بعد از اسالم به كدام دين 

  

  * آشنا ساختن مردم با دين حق از لوازم ربوبيت خدا است

ي اين امر اين است   خداوند متعال پروردگار و آفريدگار هستي است. الزمه
كه خداوند مردم را با دين حق آشنا سازد و آنان را به فطرت خودشان واگـذار  

آن چيزي اسـت كـه خـدا از او    نكند، چون فطرت انسان اگرچه مستلزم شناخت 
گويد كه بايد چه نوع ارتباطي با خدا داشته باشد و چگونه  مي وخواهد و به ا مي
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زندگي كند و بعد از مرگ سرنوشت او چه خواهد شد و بر چه چيزي محاسـبه  
تواند تمام اين  شود و رضايت و خشم خدا در چيست؛ ولي با وجود اين، نمي مي

لكه نيازمند هدايت خداوندي است تا به او بـه نمايانـد   مسايل را خود درك كند ب
كه به چه چيزي بايد ايمان بياورد و چه وظايفي نسبت بـه پروردگـار جهانيـان    

  برعهده دارد.
را  »ربوبيـت «و معـاني   »رب«براي روشن شدن اين مطلـب، بايـد معنـي    

   :مورد بررسي قرار دهيم
مالك و انجام دهنده و اصـالحگر  در لغت به معني معبود، سرور،  »رب«ي  واژه
. 2به معاني ديگري از جملـه تربيـت نيـز بكـار رفتـه اسـت       »رب«ي  . كلمه1امور است

رسـد. گفتـه    تربيت هم به معني ايجاد تدريجي چيزي است تا اينكه بـه حـد كمـال مـي    
    :شود مي

عني اسم مصدر و به م »رب«يعني او را تربيت كرد. لفظ  »ربه، رباه و رببه«
به تنهايي و بدون قيد تنها بـراي خداونـد   » رب«ي  واژهفاعل (يعني مرَبي) است. 

     :رود. مانند آيه ت است بكار ميدار مصالح موجودا  كه عهده

���� ×× ××οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### tt tt//// ×× ××ππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ ;; ;;>>>> uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà@@@@ xx xxîîîî ����3 »»»»شهري است پاك و پاكيزه و پروردگاري است آمرزندهشهري است پاك و پاكيزه و پروردگاري است آمرزندهشهري است پاك و پاكيزه و پروردگاري است آمرزندهشهري است پاك و پاكيزه و پروردگاري است آمرزنده.«.«.«.«  

رود و هـم بـراي    د هم براي خدا بكار مـي به صورت مقي »رب«ي  ولي واژه
و از همين قبيل اسـت   »رب العالمين« :شود غير خدا. مثالً نسبت به خدا گفته مي

  :آيه
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يعني صاحب  »رب الفرسرب الدار و « :شود نسبت به غير خدا هم گفته مي
خانه و صاحب اسب. و از همين قبيل است سـخن حضـرت يوسـف خطـاب بـه      

  :يابد جواني كه خواب ديده بود و گمان بر اين بود كه از زندان رهايي مي

 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$####���� yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã šš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ çç ççµµµµ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùù ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ���� ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘2   

ن، ولي شيطان آن را از يادش برد كه ن، ولي شيطان آن را از يادش برد كه ن، ولي شيطان آن را از يادش برد كه ن، ولي شيطان آن را از يادش برد كه مرا نزد سرور خود (يعني شاه مصر) ذكر كمرا نزد سرور خود (يعني شاه مصر) ذكر كمرا نزد سرور خود (يعني شاه مصر) ذكر كمرا نزد سرور خود (يعني شاه مصر) ذكر ك««««
        ».».».».پيش سرورش بازگو كندپيش سرورش بازگو كندپيش سرورش بازگو كندپيش سرورش بازگو كند

ات و قـ پس از لوازم ربوبيت خداونـد ايـن اسـت كـه بـه تـدبير امـور مخلو       
هـا اسـت    آنچـه بـه صـالح آن    ،ها بپـردازد و بـا امـر و نهـي     تضمين مصالح آن

برايشان بيان كند. شكي در اين نيست كه انسان نه تنها براي حفظ جسـم خـود   
هايي از قبيل غذا و غيره نيازمند است، بلكـه بـراي حفـظ روح خـود كـه      به چيز

ي تمايز انسان از ديگر مخلوقات است نيز نيازمند غذاي مناسـبي اسـت تـا     مايه
وي را به كمال شايسته و سعادت و خوشبختي در دنيا و آخرت برساند. انسان 

ط با ديگـران و  همچنين نيازمند اين است كه با روشهاي زندگي و چگونگي ارتبا
حفظ حقوق آنان آشنائي پيدا كند و بداند كه چه وظـايفي نسـبت بـه پروردگـار     
خود بر عهده دارد و چه چيزي بعد از مرگ در انتظار اوست. انسان بـا عقـل و   

تواند به شناخت اين مسايل دست پيدا بكند بلكه بايد آشنائي بـا   فطرت خود نمي
د؛ چرا كه حكمت و رحمت خـدا نسـبت بـه    اين مسايل را از پروردگار خود بگير

صـورت  شـوند كـه انسـان را بـه      انع اين مـي بندگانش و مقتضيات ربوبيت او م
  :فرمايد مهمل و بدون بيان و هدايت به حال خود واگذارد. خداوند متعال مي

 ���� ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† rr rr&&&& ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ ßß ßß™™™™ ����3   
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        ».».».».د رها شودد رها شودد رها شودد رها شودپندارد كه بيهوده به حال خوپندارد كه بيهوده به حال خوپندارد كه بيهوده به حال خوپندارد كه بيهوده به حال خو    آيا انسان ميآيا انسان ميآيا انسان ميآيا انسان مي««««

گويد ايـن اسـت    در اين آيه همانطور كه امام شافعي مي »سدي«منظور از 
  1كه خداوند به وي امر و نهي نكند.

در واقع امر و نهي چيزي جز بيان روشهاي رفتاري و قواعد تنظـيم امـور   
هـا نيسـت، و ايـن جـوهر ديـن و جـوهر        زندگي در ارتباط با خدا و ديگر انسان

  قانون است.
  

  ي فرستادگان خدا رفي كردن دين حق به مردم بوسيله* مع

آشنا ساختن مردم با دين حق و مقتضيات آن، از طريـق فرسـتادگان خـدا    
گيرد؛ چراكه خداوند متعال كليات ديـن خـود را بـه پيـامبران وحـي       صورت مي

كند تا آن را به مردم ابالغ كنند. از اين روي هيچ امتـي بـدون پيـامبر نبـوده      مي
امبري كه دين خدا را دريافت نمايد و آن را در اختيار امتش قـرار دهـد   است. پي

كنند و اگر  كه اگر به نداي پيامبر خود لبيك بگويند ثواب و پاداش را دريافت مي
ي پيامبر،  شوند. در اين ميان وظيفه از آن سرپيچي كنند به عذاب الهي گرفتار مي
   :فرمايد تنها تبليغ آشكار دين است. خداوند متعال مي

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ����2   
را برانگيختيم (تا به مردم بگويند) كه خدا را بپرستيد و را برانگيختيم (تا به مردم بگويند) كه خدا را بپرستيد و را برانگيختيم (تا به مردم بگويند) كه خدا را بپرستيد و را برانگيختيم (تا به مردم بگويند) كه خدا را بپرستيد و     ييييدر ميان هر امتي پيامبردر ميان هر امتي پيامبردر ميان هر امتي پيامبردر ميان هر امتي پيامبر««««

        ».».».».از طاغوت دوري كنيداز طاغوت دوري كنيداز طاغوت دوري كنيداز طاغوت دوري كنيد

سـاني كـه دعـوت آنـان     ي پيامبران و پاداش ك خداوند در مورد بيان وظيفه
  :فرمايد كنند، مي پذيرند و جزاي كساني كه دعوت آنان را رد مي رامي
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 ���� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� çç ççΡΡΡΡ tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss†††† ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ �� ��¦¦¦¦ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø@@@@ tt ttƒƒƒƒ 

����
1   

فرسـتيم. پـس   فرسـتيم. پـس   فرسـتيم. پـس   فرسـتيم. پـس       ما پيامبران را جز بعنوان بشارت دهندگان و بيم دهنـدگان نمـي  ما پيامبران را جز بعنوان بشارت دهندگان و بيم دهنـدگان نمـي  ما پيامبران را جز بعنوان بشارت دهندگان و بيم دهنـدگان نمـي  ما پيامبران را جز بعنوان بشارت دهندگان و بيم دهنـدگان نمـي  ««««
ها اسـت و نـه   ها اسـت و نـه   ها اسـت و نـه   ها اسـت و نـه       كساني كه ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند، نه ترسي بر آنكساني كه ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند، نه ترسي بر آنكساني كه ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند، نه ترسي بر آنكساني كه ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند، نه ترسي بر آن

سبب نافرماني دچار سبب نافرماني دچار سبب نافرماني دچار سبب نافرماني دچار     كنند، بهكنند، بهكنند، بهكنند، به    شوند. و آنان كه آيات ما را تكذيب ميشوند. و آنان كه آيات ما را تكذيب ميشوند. و آنان كه آيات ما را تكذيب ميشوند. و آنان كه آيات ما را تكذيب مي    اندوهگين مياندوهگين مياندوهگين مياندوهگين مي
        ».».».».شوندشوندشوندشوند    عذاب ميعذاب ميعذاب ميعذاب مي

يعني پيامبران به كساني كه به آنان و به آنچه بر آنـان نـازل شـده ايمـان     
دهنـد، و   ي ثواب و پاداش بزرگي را مي كنند، مژده آورند و ازآنان اطاعت مي مي

كنند از عذابي سـخت و   كساني را كه آنان را تكذيب كرده و از آنان نافرماني مي
  2دهند. مي دشوار بيم

هـا را بـه مـا     تعداد پيامبران خدا زياد است كه خداوند متعال بعضـي از آن 
معرفي كـرده و بعضـي ديگـر را بـه مـا معرفـي نكـرده اسـت. خداونـد متعـال           

  :فرمايد مي

 ���� WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ || ||ÁÁÁÁ ss ss%%%% šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ óó óóÁÁÁÁ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx.... uu uuρρρρ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== òò òò6666 ss ss???? ����3   
ايم كه سرگذشـت آنـان را قـبالً بـراي تـو بيـان       ايم كه سرگذشـت آنـان را قـبالً بـراي تـو بيـان       ايم كه سرگذشـت آنـان را قـبالً بـراي تـو بيـان       ايم كه سرگذشـت آنـان را قـبالً بـراي تـو بيـان           و ما پيامبران زيادي را فرستادهو ما پيامبران زيادي را فرستادهو ما پيامبران زيادي را فرستادهو ما پيامبران زيادي را فرستاده««««

ايم كه سرگذشت آنان را براي تو ايم كه سرگذشت آنان را براي تو ايم كه سرگذشت آنان را براي تو ايم كه سرگذشت آنان را براي تو     ايم. و پيامبران زياد ديگري را نيز روانه كردهايم. و پيامبران زياد ديگري را نيز روانه كردهايم. و پيامبران زياد ديگري را نيز روانه كردهايم. و پيامبران زياد ديگري را نيز روانه كرده    كردهكردهكردهكرده
        ».».».».ايم. خداوند حقيقتاً با موسي سخن گفتايم. خداوند حقيقتاً با موسي سخن گفتايم. خداوند حقيقتاً با موسي سخن گفتايم. خداوند حقيقتاً با موسي سخن گفت    بيان نكردهبيان نكردهبيان نكردهبيان نكرده
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حمــت خــدا نســبت بــه انســان و از در واقــع ارســال پيــامبران از مظــاهر ر
شود، بدين ترتيـب كـه پيـامبراني را از جـنس      مقتضيات ربوبيت او محسوب مي

ها فرستاده است تا با زبان خودشان با آنان سـخن بگوينـد و    بشر به سوي آن
رسالت خدا و آنچه كه موجـب سـعادت و خوشـبختي آنـان در زنـدگي دنيـا و       

اين روي ايمان بـه پيـامبران خـدا از لـوازم     شود، به آنان برسانند. از  آخرت مي
  آيد. ايمان به خدا و ربوبيت او به حساب مي

  

  هاي الهي، جهل به قدر و منزلت خداست * انكار شريعت

گفتيم كه يكي از لوازم ربوبيت خدا اين است كه پيامبراني را بـراي جوامـع   
قاداتي را كـه  بشري فرستاده است تا دين حق و قوانين و احكام و عبادات و اعت

گيرنــد، بــه آنــان بشناســانند. و اينهــا در واقــع مضــامين   از آن سرچشــمه مــي
ها، جهل نسبت به قدر و عظمـت   دهند و انكار آن هاي الهي را تشكيل مي شريعت

   :فرمايد خداوند است و با ايمان به خدا سازگاري ندارد. خداوند متعال مي

���� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99���� || ||³³³³ oo oo0000  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ... ����1   
اند، آنگاه كه گفتند: خداوند اند، آنگاه كه گفتند: خداوند اند، آنگاه كه گفتند: خداوند اند، آنگاه كه گفتند: خداوند     كافران چنانكه بايد منزلت و عظمت خدا را نشناختهكافران چنانكه بايد منزلت و عظمت خدا را نشناختهكافران چنانكه بايد منزلت و عظمت خدا را نشناختهكافران چنانكه بايد منزلت و عظمت خدا را نشناخته««««

        »»»»هيچ چيزي را بر هيچ كسي فرو نفرستاده است.هيچ چيزي را بر هيچ كسي فرو نفرستاده است.هيچ چيزي را بر هيچ كسي فرو نفرستاده است.هيچ چيزي را بر هيچ كسي فرو نفرستاده است.

بعثت پيامبران و آنچه خدا بر آنان  –اند  يعني كساني كه اين سخن را گفته 
در واقـع آنطـور كـه     –انـد   و فرستاده است تا به مردم برسانند را انكار كردهفر

اند؛ چراكـه   بايد خدا را نشناخته و به صورت الزم به قدر و منزلت خدا پي نبرده
راندند و بعثت پيـامبران   شناختند، اين سخن زشت را بر زبان نمي اگر خدا را مي

تي كـه از مظـاهر رحمـت و لطـف خـدا      كردند. رسال و رسالت انبياء را انكار نمي
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آيد و بزرگترين نعمتي است كه خداوند به آنان  نسبت به بندگانش به حساب مي
  1.رود وبيت و الوهيت او به شمار ميداده و از لوازم رب

  

  اند  * ادياني كه در قرآن كريم ذكر شده

تنـد  ها در قرآن كريم ذكري به ميان آمده است عبار ادياني كه از پيروان آن
دين اهل كتاب يعني يهوديت و مسيحيت، دين صابئيان، دين مجوسيان، ديـن   :از

  مشركان، دين دهريان و دين اسالم.
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  1اند؟ * يهوديان چه كساني هستند و چرا به اين اسم نامگذاري شده

šš ����در تفسير ابن عطيه آمده است كه منظـور از  šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ����2  ي در سـوره 
 ���� :انـد  اند كه گفته بقره، يهوديان هستند. و بدين خاطر به اين اسم نامگذاري شده

$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ èè èèδδδδ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ���� »»»»ي يهـود از  بنابراين واژه »»»»به سوي تو بازگشتيمبه سوي تو بازگشتيمبه سوي تو بازگشتيمبه سوي تو بازگشتيم »  ود هـي اد يعنـي   »هـ
إنّـي امـرؤ مـن     :بازگشت، گرفته شده است. يكي از شعراي عرب هم گفته است

ام ستم كه از ستايش او برگشتهمن كسي ه« مدحه هائد.«  
يهود منسوب به يهوذا پسـر يعقـوب اسـت كـه بـر اثـر        :اند اي هم گفته عده

تعريب دچار تغيير شده و به صورت يهود درآمده است. زهـراوي هـم حكايـت    
كرده است كه يهود از تهويد به معني نرم و با وقـار سـخن گفـتن گرفتـه شـده      

šš ����عطيه در تفسير آيـه   است. ابن šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ����  نسـاء گفتـه اسـت    ي در سـوره: 
به معني بازگشت، و يا از يهوذا پسر يعقـوب گرفتـه   » هاد«يا از » هادوا«ي  واژه

بـه معنـي آرام و بـا    » تَهود«شده و بر اثر تعريب تغيير كرده است و يا اينكه از 
  وقار سخن گفتن يا حركت كردن، گرفته شده است.

šš ����آيه آلوسي در تفسير  šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ����     يعنـي   :در سـوره بقـره گفتـه اسـت
بـه  » هاد«يا يك لفظ عربي است كه از » يهود«ي  كساني كه يهودي شدند. و واژه

معني بازگشت و توبه كرد، گرفته شده است كه در اين صورت علـت نامگـذاري   
د، و اين توبه يهوديان به اين اسم اين است كه آنان از عبادت گوساله توبه كردن

» يهـوذا «معرَّب » يهود«ي  ها، و يا اينكه واژه كردن دشوارترين كار بود براي آن
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است كه در اين صورت نام بزرگترين فرزند يعقوب بر يهوديان اطـالق گرديـده   
  است.

  

  اسرائيل چه كساني هستند؟ * بني

  :خداوند متعال فرموده است

 ���� ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### zz zz ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ tt tt����1   

        ».».».».ام به ياد بياوريدام به ياد بياوريدام به ياد بياوريدام به ياد بياوريد    اي فرزندان اسرائيل!  نعمتي را كه به شما ارزاني داشتهاي فرزندان اسرائيل!  نعمتي را كه به شما ارزاني داشتهاي فرزندان اسرائيل!  نعمتي را كه به شما ارزاني داشتهاي فرزندان اسرائيل!  نعمتي را كه به شما ارزاني داشته««««

يك اسـم غيـر عربـي و مركـب     » اسرائيل« :در تفسير آلوسي آمده است كه
كه به معني عبـد، برگزيـده،   » اسرا«كه يكي از اسماء خدا است، و » ايل«است از 

نسان يا مهاجر است. و اسرائيل لقب حضرت يعقوب (ع) است. سـپس آلوسـي   ا
گفته است كه خداوند يهوديان را به اسرائيل نسبت داده است نه بـه يعقـوب تـا    
آنان را به طاعت و عبادت تشويق كند؛ چراكه واژه اسرائيل بيش از لفظ يعقوب 

اي پسـرِ صـالح از    ي اين مفهوم است. همانطور كه اگر گفته شـود  در برگيرنده
خدا اطاعت كن نسبت به اي پسرِ زيد از خـدا اطاعـت كـن تشـويق بيشـتري در      
بردارد، چون انسان به طور طبيعي تمايل دارد كه از آثار نياكـان خـود پيـروي    

  2كند حتي اگر ناپسند باشد.

. 3ي حضرت يعقوب از دوازده پسرش است اسرائيل ذريه پس منظور از بني
حضرت يوسـف پسـر يعقـوب     ،اسرائيل وارد مصر شد از بنيو اولين كسي كه 

(ع) بود كه بعدها برادرانش هم به وي ملحق شـدند و بـدين ترتيـب نسـل او در     
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اسـرائيل از مصـر    آنجا رو به افزايش گذاشت تا جائيكه گفته شده وقتي كه بنـي 
خارج شدند، جمعيت آنان ششصد هزار نفر بود، و اين افزايش جمعيت در مدت 

  1رصد سال صورت گرفته است.چها
   :كنيم اين فصل را به پنج مبحث به شرح زير تقسيم مي

  حضرت موسي (ع) از والدت تا رسالت. :مبحث اول
  آمدن حضرت موسي (ع) به مصر و سرگذشت او با فرعون. :مبحث دوم

  اسرائيل. موسي به همراه بني :مبحث سوم
  اخالق و كارهاي ناپسند قوم يهود. :مبحث چهارم

  برخي از اعتقادات قوم يهود. :مبحث پنجم
  

  

  :مبحث اول

  ) از والدت تا رسالت����حضرت موسي (

  اسرائيل * فرعون و تعذيب بني

اسـرائيل در   فرعون لقب حاكمان مصر است. فرعـون دسـتور تعـذيب بنـي    
مصر را با كشتن پسران و باقي گذاشتن دخترانشان صادر كرده بـود. خداونـد   

  :فرمايد متعال مي

 ���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÅÅ ÅÅUUUU#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿ oo oo2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  ����1   
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يم، آنان يم، آنان يم، آنان يم، آنان و (به ياد آوريد) آنگاه را كه شما را از دست فرعون و فرعونيان نجات دادو (به ياد آوريد) آنگاه را كه شما را از دست فرعون و فرعونيان نجات دادو (به ياد آوريد) آنگاه را كه شما را از دست فرعون و فرعونيان نجات دادو (به ياد آوريد) آنگاه را كه شما را از دست فرعون و فرعونيان نجات داد««««
بريدند و زنانتان را بريدند و زنانتان را بريدند و زنانتان را بريدند و زنانتان را     رسانيدند. پسرانتان را سر ميرسانيدند. پسرانتان را سر ميرسانيدند. پسرانتان را سر ميرسانيدند. پسرانتان را سر مي    ها را به شما ميها را به شما ميها را به شما ميها را به شما مي    كه بدترين شكنجهكه بدترين شكنجهكه بدترين شكنجهكه بدترين شكنجه

        ».».».».گذاشتند و در اين امر آزمايش بزرگي از جانب خدا برايتان بودگذاشتند و در اين امر آزمايش بزرگي از جانب خدا برايتان بودگذاشتند و در اين امر آزمايش بزرگي از جانب خدا برايتان بودگذاشتند و در اين امر آزمايش بزرگي از جانب خدا برايتان بود    زنده ميزنده ميزنده ميزنده مي

نزديكـان و درباريـان اوسـت، گـاهي هـم بـر قـوم         »آل فرعون«منظور از 
  2شود. فرعون يعني مصريان قديم اطالق مي

  ي فرعون ) و پرورش او در خانه�والدت موسي ( *

اسـرائيل را آغـاز كـرده     ي خود به بني ي ظالمانه در زماني كه فرعون حمله
كشت، حضرت موسي متولد شد.  بود و فرزندان پسر آنان را در هنگام تولد مي

خداوند به مادر موسي الهام كرد كه اگر از جانب فرعون بر فرزنـدش احسـاس   
وي را در صندوق يا تابوتي بگذارد و به دريا بيندازد. مادر موسي  كند، خطر مي

ي  ي فرعون موسي را از آب گرفتنـد و وي را بـه خانـه    هم چنين كرد و خانواده
فرعون بردند. فرعون خواست او را بكشد ولي همسرش او را منع كرد و با وي 

صرف شـود.  به بحث پرداخت و سرانجام او را قانع كرد كه از كشتن موسي من
  آيد. ) بحساب مي����ي خداوند نسبت به حضرت موسي ( و اين جزو الطاف خفيه

خواهر موسي از دور (اوضاع را زيـر نظـر داشـت و) وضـعيت موسـي را      
كرد و زماني كه موسي از خوردن شير زنان حاضر در قصر فرعـون   دنبال مي

ا زني را بـه  آي :سرباز زد و خواستند وي را به زني معرفي كنند، خواهرش گفت
شما معرفي بكنم كه به وي شير بدهد؟ سپس مـادرش را معرفـي كـرد و بـدين     
ترتيــب خداونــد همــانطور كــه وعــده داده بــود موســي را بــه آغــوش مــادرش 

  :فرمايد بازگرداند. خداوند متعال مي
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 ���� !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM øø øø@@@@ ÅÅ ÅÅzzzz ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ssÜÜÜÜ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 

tt ttββββθθθθ àà àà6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ ºº ººΡΡΡΡ tt tt““““ yy yymmmm uu uuρρρρ 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

šš šš ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßNNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN §§ §§���� èè èè%%%% && && ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< yy yy7777 ss ss9999 uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? ## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& 

!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè xx xx@@@@ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttΡΡΡΡ #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩∪∪∪∪ yy yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& 44 44†††† yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ %%%% ¸¸ ¸¸ññññ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ ss ssùùùù (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

ôô ôôNNNN yy yyŠŠŠŠ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 çç ççFFFF ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôÜÜÜÜ tt tt//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ 

ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% (( (( ôô ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� yy yymmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà@@@@ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∪∪∪∪ çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ tt tt���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& öö öö’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ tt tt““““ óó óóssss ss ss???? zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### 

?? ??YYYY yy yymmmm ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ����.1  
به مادر موسي الهام كرديم كه به او شير بده و هر گاه بر وي ترسيدي او را به دريا به مادر موسي الهام كرديم كه به او شير بده و هر گاه بر وي ترسيدي او را به دريا به مادر موسي الهام كرديم كه به او شير بده و هر گاه بر وي ترسيدي او را به دريا به مادر موسي الهام كرديم كه به او شير بده و هر گاه بر وي ترسيدي او را به دريا ««««

گردانيم و او را از پيامبران گردانيم و او را از پيامبران گردانيم و او را از پيامبران گردانيم و او را از پيامبران     بينداز، ومترس و غمگين مباش كه ما او را به تو باز ميبينداز، ومترس و غمگين مباش كه ما او را به تو باز ميبينداز، ومترس و غمگين مباش كه ما او را به تو باز ميبينداز، ومترس و غمگين مباش كه ما او را به تو باز مي
ي ي ي ي     دهيم. خاندان فرعون، موسي را برگرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايهدهيم. خاندان فرعون، موسي را برگرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايهدهيم. خاندان فرعون، موسي را برگرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايهدهيم. خاندان فرعون، موسي را برگرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه    قرار ميقرار ميقرار ميقرار مي

ستي فرعون و هامان و لشكريانشان خطاكار بودند. زن فرعون ستي فرعون و هامان و لشكريانشان خطاكار بودند. زن فرعون ستي فرعون و هامان و لشكريانشان خطاكار بودند. زن فرعون ستي فرعون و هامان و لشكريانشان خطاكار بودند. زن فرعون اندوهشان گردد. بدراندوهشان گردد. بدراندوهشان گردد. بدراندوهشان گردد. بدر
او روشني چشم من و تو است. او را نكشيد، شايد براي ما مفيد باشد و يا او را او روشني چشم من و تو است. او را نكشيد، شايد براي ما مفيد باشد و يا او را او روشني چشم من و تو است. او را نكشيد، شايد براي ما مفيد باشد و يا او را او روشني چشم من و تو است. او را نكشيد، شايد براي ما مفيد باشد و يا او را     ::::گفتگفتگفتگفت

فهمند. دل مادر موسي تهي شد و اگر دل او فهمند. دل مادر موسي تهي شد و اگر دل او فهمند. دل مادر موسي تهي شد و اگر دل او فهمند. دل مادر موسي تهي شد و اگر دل او     آنان نميآنان نميآنان نميآنان نمي    در حالي كهدر حالي كهدر حالي كهدر حالي كه    پسر خود كنيم.پسر خود كنيم.پسر خود كنيم.پسر خود كنيم.
نزديك بود او را آشكار سازد. (و نزديك بود او را آشكار سازد. (و نزديك بود او را آشكار سازد. (و نزديك بود او را آشكار سازد. (و     داران باشد،داران باشد،داران باشد،داران باشد،    ي ايماني ايماني ايماني ايمان    ساختيم تا از زمرهساختيم تا از زمرهساختيم تا از زمرهساختيم تا از زمره    را استوار نميرا استوار نميرا استوار نميرا استوار نمي

او را پيگيري كن، (خواهر موسي او را زير نظر او را پيگيري كن، (خواهر موسي او را زير نظر او را پيگيري كن، (خواهر موسي او را زير نظر او را پيگيري كن، (خواهر موسي او را زير نظر     ::::مادر موسي) به خواهر موسي گفتمادر موسي) به خواهر موسي گفتمادر موسي) به خواهر موسي گفتمادر موسي) به خواهر موسي گفت
ديـد بـدون اينكـه آنـان بداننـد. و مـا دايگـان را از او        ديـد بـدون اينكـه آنـان بداننـد. و مـا دايگـان را از او        ديـد بـدون اينكـه آنـان بداننـد. و مـا دايگـان را از او        ديـد بـدون اينكـه آنـان بداننـد. و مـا دايگـان را از او            داشت) و او را از جانبي ميداشت) و او را از جانبي ميداشت) و او را از جانبي ميداشت) و او را از جانبي مي

    اي راهنمائي كنم كهاي راهنمائي كنم كهاي راهنمائي كنم كهاي راهنمائي كنم كه    آيا شما را به افراد خانوادهآيا شما را به افراد خانوادهآيا شما را به افراد خانوادهآيا شما را به افراد خانواده    ::::بازداشتيم و (خواهر موسي) گفتبازداشتيم و (خواهر موسي) گفتبازداشتيم و (خواهر موسي) گفتبازداشتيم و (خواهر موسي) گفت
سرپرستي او را برايتان برعهده بگيرند و خيرخواه و دلسوز او باشند. ما موسي را به سرپرستي او را برايتان برعهده بگيرند و خيرخواه و دلسوز او باشند. ما موسي را به سرپرستي او را برايتان برعهده بگيرند و خيرخواه و دلسوز او باشند. ما موسي را به سرپرستي او را برايتان برعهده بگيرند و خيرخواه و دلسوز او باشند. ما موسي را به 
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ي خدا ي خدا ي خدا ي خدا     مادرش بازگردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نگردد و بداند كه وعدهمادرش بازگردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نگردد و بداند كه وعدهمادرش بازگردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نگردد و بداند كه وعدهمادرش بازگردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نگردد و بداند كه وعده
        ».».».».داننددانندداننددانند        راست است ولي بيشتر مردم نميراست است ولي بيشتر مردم نميراست است ولي بيشتر مردم نميراست است ولي بيشتر مردم نمي

  

  * موسي و قتل قبطي

انش داد. قضاي وقتي كه موسي (ع) بزرگ شد، خداوند به وي فرزانگي و د
روزگار بر اين بود كه موسي وارد يكي از شهرهاي مصر شـد و يـك قبطـي را    

اسـرائيلي از موسـي كمـك     كنـد. پـس بنـي    اسرائيلي دعـوا مـي   ديد كه با يك بني
خواست تا تجاوز قبطي را از او دفع كند. موسي (ع) مشـتي بـه قبطـي زد، او را    

به فرعون رسـيد كـه موسـي (ع)    خواست او را بكشد. خبر  كشت در حاليكه نمي
قبطي را كشته است، پس فرعون دسـتور داد كـه وي را احضـار كننـد تـا او را      

. (ولي قبل از اينكه موسي دستگير شود به او خبـر دادنـد) و او از دسـت    1بكشد
  :فرمايد فرعون فرار كرد و مصر را ترك نمود. خداوند متعال مي

  ���� uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ || ||ÁÁÁÁ øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) VV VV|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// 

xx xx8888θθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 óó óóllll ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ yy yyllll tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mm1111 $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ@@@@ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘  ÍÍ ÍÍ____ ÅÅ ÅÅ nn nngggg ww wwΥΥΥΥ 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttµµµµ §§ §§____ uu uuθθθθ ss ss???? uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? šš šš tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 || ||¤¤¤¤ tt ttãããã úú úú†††† ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ____ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ 

uu uu !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ����2  
اي موسـي! درباريـان و   اي موسـي! درباريـان و   اي موسـي! درباريـان و   اي موسـي! درباريـان و       ::::ي دور دست شهر شـتابان آمـد و گفـت   ي دور دست شهر شـتابان آمـد و گفـت   ي دور دست شهر شـتابان آمـد و گفـت   ي دور دست شهر شـتابان آمـد و گفـت       مردي از نقطهمردي از نقطهمردي از نقطهمردي از نقطه««««    

گمان من گمان من گمان من گمان من     پردازند تا تو را بكشند، پس (از شهر) بيرون برو! بيپردازند تا تو را بكشند، پس (از شهر) بيرون برو! بيپردازند تا تو را بكشند، پس (از شهر) بيرون برو! بيپردازند تا تو را بكشند، پس (از شهر) بيرون برو! بي    بزرگان به رايزني ميبزرگان به رايزني ميبزرگان به رايزني ميبزرگان به رايزني مي
از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم. موسي ترسان و چشم به راه از شهر خارج شد و از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم. موسي ترسان و چشم به راه از شهر خارج شد و از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم. موسي ترسان و چشم به راه از شهر خارج شد و از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم. موسي ترسان و چشم به راه از شهر خارج شد و 
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هائي بخش. و هنگامي كه رو به جانب مدين هائي بخش. و هنگامي كه رو به جانب مدين هائي بخش. و هنگامي كه رو به جانب مدين هائي بخش. و هنگامي كه رو به جانب مدين پروردگارا! مرا از قوم ستمكار رپروردگارا! مرا از قوم ستمكار رپروردگارا! مرا از قوم ستمكار رپروردگارا! مرا از قوم ستمكار ر    ::::گفتگفتگفتگفت
        ».».».».اميد است كه پروردگارم مرا به راستاي راه هدايت فرمايداميد است كه پروردگارم مرا به راستاي راه هدايت فرمايداميد است كه پروردگارم مرا به راستاي راه هدايت فرمايداميد است كه پروردگارم مرا به راستاي راه هدايت فرمايد    ::::كرد، گفتكرد، گفتكرد، گفتكرد، گفت

  

  * موسي بر آب مدين

هنگامي كـه موسـي (ع) بـه آب مـدين رسـيد، آبـي كـه اهـالي مـدين از آن          
تـر   مردمان زيادي بر آن ازدحام كرده بودند و پـايين  ، ديد كهكردند استفاده مي

داشـتند. وقتـي كـه     ز آنان دو دختر بودند كه گوسفندان خود را از آب بـاز مـي  ا
ها پرسيد چرا به  موسي (ع) آن دو دختر را ديد، دلش براي آنان سوخت و از آن

  دهيد؟ همراه مردم گوسفندان خود را آب نمي

 ���� $$$$ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ââ ââ !! !!$$$$ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// rr rr&&&& uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‡‡‡‡ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 ŸŸ ŸŸ2222  ����1   
دهيم تا اينكه چوپانان (گوسفندان خود را) بر دهيم تا اينكه چوپانان (گوسفندان خود را) بر دهيم تا اينكه چوپانان (گوسفندان خود را) بر دهيم تا اينكه چوپانان (گوسفندان خود را) بر     مان را آب نميمان را آب نميمان را آب نميمان را آب نمي    ما گوسفندانما گوسفندانما گوسفندانما گوسفندان    ::::گفتندگفتندگفتندگفتند««««

تواند خود اين كـار را انجـام   تواند خود اين كـار را انجـام   تواند خود اين كـار را انجـام   تواند خود اين كـار را انجـام       گردانند، و پدر ما پيرمرد كهنسالي است (كه نميگردانند، و پدر ما پيرمرد كهنسالي است (كه نميگردانند، و پدر ما پيرمرد كهنسالي است (كه نميگردانند، و پدر ما پيرمرد كهنسالي است (كه نمي    ميميميمي
        ».».».».دهد و بجز ما كس ديگري را ندارد)دهد و بجز ما كس ديگري را ندارد)دهد و بجز ما كس ديگري را ندارد)دهد و بجز ما كس ديگري را ندارد)

پس موسـي (ع) گوسفندانشـان را آب داد و وقتـي كـه دختـران بـه سـوي        
شان برگشتند و جريان را برايش تعريف كردند، يكي از آنان را فرسـتاد تـا   پدر

  :فرمايد موسي را دعوت كند كه پيش او بيايد. خداوند متعال مي

 ���� çç ççµµµµ øø øø???? uu uu !! !!$$$$ mm mmgggg mm mm1111 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ))))  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã && && !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ óó óóssss ÏÏ ÏÏFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 rr rr&&&& xx xx8888θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ šš šš���� tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 

tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ ss ss)))) yy yy™™™™ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ………… çç ççνννν uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ¡¡ ¡¡ÈÈÈÈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã }} }}ÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? (( (( || ||NNNN öö ööθθθθ pp ppgggg ww wwΥΥΥΥ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####  ����2   
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داشت به پيش او آمد و داشت به پيش او آمد و داشت به پيش او آمد و داشت به پيش او آمد و     يكي از آن دو (دختر) كه با نهايت شرم و حياء گام برمييكي از آن دو (دختر) كه با نهايت شرم و حياء گام برمييكي از آن دو (دختر) كه با نهايت شرم و حياء گام برمييكي از آن دو (دختر) كه با نهايت شرم و حياء گام برمي««««
كند تا پاداش اينكه (گوسـفندان مـا را) بـراي مـا آب     كند تا پاداش اينكه (گوسـفندان مـا را) بـراي مـا آب     كند تا پاداش اينكه (گوسـفندان مـا را) بـراي مـا آب     كند تا پاداش اينكه (گوسـفندان مـا را) بـراي مـا آب         پدرم از تو دعوت ميپدرم از تو دعوت ميپدرم از تو دعوت ميپدرم از تو دعوت مي    ::::گفتگفتگفتگفت
، به تو بدهد. هنگامي كه موسي پيش پدر او آمد و سرگذشت خود را براي ، به تو بدهد. هنگامي كه موسي پيش پدر او آمد و سرگذشت خود را براي ، به تو بدهد. هنگامي كه موسي پيش پدر او آمد و سرگذشت خود را براي ، به تو بدهد. هنگامي كه موسي پيش پدر او آمد و سرگذشت خود را براي اياياياي    دادهدادهدادهداده

        ».».».».اياياياي    نترس كه از مردمان ستمگر رهائي يافتهنترس كه از مردمان ستمگر رهائي يافتهنترس كه از مردمان ستمگر رهائي يافتهنترس كه از مردمان ستمگر رهائي يافته    ::::وي بيان كرد، گفتوي بيان كرد، گفتوي بيان كرد، گفتوي بيان كرد، گفت

سپس يكي از دختران شعيب بـه پـدرش پيشـنهاد كـرد كـه موسـي (ع) را       
  :فرمايد بعنوان چوپان استخدام كند. خداوند متعال مي

 ���� ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ çç ççνννν öö öö���� ÉÉ ÉÉffff øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### (( (( āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ || ||NNNN öö öö���� yy yyffff øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ‘‘ ‘‘““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####  

����
1   

اي پدر! او را (جهت چوپاني گوسفندانمان) استخدام اي پدر! او را (جهت چوپاني گوسفندانمان) استخدام اي پدر! او را (جهت چوپاني گوسفندانمان) استخدام اي پدر! او را (جهت چوپاني گوسفندانمان) استخدام     ::::يكي از آن دو (دختر) گفتيكي از آن دو (دختر) گفتيكي از آن دو (دختر) گفتيكي از آن دو (دختر) گفت««««
كن. چراكه بهترين كسي كه بايد (براي چوپـاني گوسـفندانمان) اسـتخدام كنـي،     كن. چراكه بهترين كسي كه بايد (براي چوپـاني گوسـفندانمان) اسـتخدام كنـي،     كن. چراكه بهترين كسي كه بايد (براي چوپـاني گوسـفندانمان) اسـتخدام كنـي،     كن. چراكه بهترين كسي كه بايد (براي چوپـاني گوسـفندانمان) اسـتخدام كنـي،     

        2».».».».انمند و امين باشدانمند و امين باشدانمند و امين باشدانمند و امين باشدشخصي است كه بر انجام كارها توشخصي است كه بر انجام كارها توشخصي است كه بر انجام كارها توشخصي است كه بر انجام كارها تو

اين سخن دختر شعيب (ع) يك قانون كلي است كه بايد در واگذاري وظائف 
  هاي حكومتي مورد نظر قرار بگيرد. و مسئوليت

وقتي كه شـعيب سـخن دختـرش را در مـورد تـوان و عفـت و امانتـداري        
موسي (ع) شنيد، او را همتاي دخترش ديد و به او پيشنهاد كرد كـه بـا يكـي از    

تران وي ازدواج كند به شرط اينكه بمدت هشت سال براي او چوپاني كنـد و  دخ
اگر هشت سال را به ده سال برساند، اين كاري داوطلبانه از جانـب موسـي (ع)   
خواهد بود. و سرانجام با اين شرايط موسي (ع) با يكـي از دختـران شـعيب (ع)    

    :فرمايد ازدواج كرد. خداوند متعال در اين باره مي

 ���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy7777 yy yyssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ éé éé&&&& ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ¢¢ ¢¢ tt ttLLLL uu uuΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG≈≈≈≈ yy yyδδδδ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ãã ãã____ ùù ùù'''' ss ss???? zz zz ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO 88 88kkkk yy yyffff ÏÏ ÏÏmmmm (( (( 
÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyϑϑϑϑ øø øø???? rr rr&&&& #### \\ \\���� ôô ôô±±±± tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã (( (( !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨,,,, ää ää©©©© rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttFFFF yy yy™™™™ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### 
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šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### yy yy____ FF FF{{{{ $$ $$#### àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš ššχχχχ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãããããã 

¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ ����1   

خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به     ميميميمي    ::::حضرت شعيب) گفتحضرت شعيب) گفتحضرت شعيب) گفتحضرت شعيب) گفت«(«(«(«(
شرط اينكه هشت سال براي من كار كني. پس اگـر هشـت سـال را بـه ده سـال      شرط اينكه هشت سال براي من كار كني. پس اگـر هشـت سـال را بـه ده سـال      شرط اينكه هشت سال براي من كار كني. پس اگـر هشـت سـال را بـه ده سـال      شرط اينكه هشت سال براي من كار كني. پس اگـر هشـت سـال را بـه ده سـال      

اي (و بر تو واجـب نيسـت) مـن    اي (و بر تو واجـب نيسـت) مـن    اي (و بر تو واجـب نيسـت) مـن    اي (و بر تو واجـب نيسـت) مـن        برساني، كاري داوطلبانه است كه خود انجام دادهبرساني، كاري داوطلبانه است كه خود انجام دادهبرساني، كاري داوطلبانه است كه خود انجام دادهبرساني، كاري داوطلبانه است كه خود انجام داده
مرا از صـالحان خـواهي يافـت.    مرا از صـالحان خـواهي يافـت.    مرا از صـالحان خـواهي يافـت.    مرا از صـالحان خـواهي يافـت.    خواهم بر تو سختگيري كنم. اگر خدا بخواهد خواهم بر تو سختگيري كنم. اگر خدا بخواهد خواهم بر تو سختگيري كنم. اگر خدا بخواهد خواهم بر تو سختگيري كنم. اگر خدا بخواهد     نمينمينمينمي

اين قراردادي ميان من و تو است. هـر كـدام از ايـن دو    اين قراردادي ميان من و تو است. هـر كـدام از ايـن دو    اين قراردادي ميان من و تو است. هـر كـدام از ايـن دو    اين قراردادي ميان من و تو است. هـر كـدام از ايـن دو        ::::(موسي پذيرفت و) گفت(موسي پذيرفت و) گفت(موسي پذيرفت و) گفت(موسي پذيرفت و) گفت
گوئيم، شـاهد و گـواه   گوئيم، شـاهد و گـواه   گوئيم، شـاهد و گـواه   گوئيم، شـاهد و گـواه       مدت را برآورم ستمي بر من نيست، خدا هم بر آنچه ما ميمدت را برآورم ستمي بر من نيست، خدا هم بر آنچه ما ميمدت را برآورم ستمي بر من نيست، خدا هم بر آنچه ما ميمدت را برآورم ستمي بر من نيست، خدا هم بر آنچه ما مي

        ».».».».استاستاستاست

  

  اش از مدين * خروج موسي (ع) با خانواده

شعيب (ع) را بـه پايـان   وقتي كه موسي (ع) مدت زمان مورد توافق خود با 
رسانيد، از مدين خارج شد و عازم مصر گرديد. در راه آتشي را از جانب طـور  

بينم و از آنجا  بايستيد كه من آتشي را مي :ي خود گفت مشاهده كرد، به خانواده
     :فرمايد آورم. خداوند متعال مي اي از آتش را براي شما مي خبري يا شعله

���� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%%  yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy____ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// �� ��[[[[ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ yy yy____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ’’ ’’ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

#### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ LL LL{{{{ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW ää ää3333 øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ#### uu uu #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 ΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AA���� yy yy9999 ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

;; ;;οοοο uu uuρρρρ õõ õõ‹‹‹‹ yy yy____ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ ss ss???? ����2            

ا بـه پايـان رسـانيد و همـراه     ا بـه پايـان رسـانيد و همـراه     ا بـه پايـان رسـانيد و همـراه     ا بـه پايـان رسـانيد و همـراه     هنگامي كه موسي (ع) مدت زمان (تعيين شـده) ر هنگامي كه موسي (ع) مدت زمان (تعيين شـده) ر هنگامي كه موسي (ع) مدت زمان (تعيين شـده) ر هنگامي كه موسي (ع) مدت زمان (تعيين شـده) ر ««««
اش (به سوي مصر) حركت كرد، از جانـب كـوه طـور آتشـي را ديـد و بـه       اش (به سوي مصر) حركت كرد، از جانـب كـوه طـور آتشـي را ديـد و بـه       اش (به سوي مصر) حركت كرد، از جانـب كـوه طـور آتشـي را ديـد و بـه       اش (به سوي مصر) حركت كرد، از جانـب كـوه طـور آتشـي را ديـد و بـه           خانوادهخانوادهخانوادهخانواده
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        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
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اي از اي از اي از اي از     بينم. شايد از آنجا خبري يا شعلهبينم. شايد از آنجا خبري يا شعلهبينم. شايد از آنجا خبري يا شعلهبينم. شايد از آنجا خبري يا شعله    بايستيد. من آتشي را ميبايستيد. من آتشي را ميبايستيد. من آتشي را ميبايستيد. من آتشي را مي    ::::اش گفتاش گفتاش گفتاش گفت    خانوادهخانوادهخانوادهخانواده
        ».».».».گرم كنيدگرم كنيدگرم كنيدگرم كنيد    ))))بدانبدانبدانبدان((((خويشتن را خويشتن را خويشتن را خويشتن را     باشد كهباشد كهباشد كهباشد كهآتش را براي شما بياورم آتش را براي شما بياورم آتش را براي شما بياورم آتش را براي شما بياورم 

        

  اسرائيل رسال او به سوي فرعون و بني* سخن گفتن خدا با موسي و ا

وقتي كه موسي به كنار آتش رسيد، نداي پروردگارش را شـنيد كـه بـه او    
دستور داد كه به سوي فرعون و درباريانش برود و آنان را به عبادت و بندگي 

ي  ي بزرگ را نيـز بـه او داد، يكـي معجـزه     خداي يگانه دعوت كند، و دو معجزه
عصاي خود را بياندازد تا به اژدهايي بزرگ تبديل شـود،  عصا، بدين ترتيب كه 

بدين ترتيب كه دست خود را از گريبانش بيرون » يد بيضاء«ي  و ديگري معجزه
  1بياورد تا همچون ماه بدرخشد.

ارسال موسي به سوي فرعـون و درباريـان او بـه ايـن معنـي نيسـت كـه        
ي خـدا بـراي    فرستاده ها است، بلكه وي ي خدا به سوي آن موسي تنها فرستاده

    :فرمايد اسرائيل است. همانطور كه خداوند متعال مي تمام بني

���� ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44†††† yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? ‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨???? ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))...����2   

چـرا مـرا   چـرا مـرا   چـرا مـرا   چـرا مـرا   اي قـوم مـن!   اي قـوم مـن!   اي قـوم مـن!   اي قـوم مـن!       ::::و (به ياد بياور) زماني را كه موسي به قوم خـود گفـت  و (به ياد بياور) زماني را كه موسي به قوم خـود گفـت  و (به ياد بياور) زماني را كه موسي به قوم خـود گفـت  و (به ياد بياور) زماني را كه موسي به قوم خـود گفـت  ««««
 ».».».».ي خدا به سوي شما هستمي خدا به سوي شما هستمي خدا به سوي شما هستمي خدا به سوي شما هستم    دانيد من قطعاً فرستادهدانيد من قطعاً فرستادهدانيد من قطعاً فرستادهدانيد من قطعاً فرستاده            رنجانيد، در حاليكه ميرنجانيد، در حاليكه ميرنجانيد، در حاليكه ميرنجانيد، در حاليكه مي    ميميميمي

  3اسرائيل است. و منظور از قوم موسي، قوم بني 
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خداوند بدين خاطر موسي را به سوي فرعون فرستاد چون فرعون حـاكم  
كـرد و بـا همكـاري درباريـان و      ستمگري بود كه ادعاي ربوبيت و الوهيت مـي 

پرداخـت. (از ايـن روي) موسـي از     اسـرائيل مـي   يان خود بـه تعـذيب بنـي   لشكر
پروردگار خود درخواست كرد كـه بـرادرش هـارون را نيـز بـا وي بـه سـوي        

تـري داشـت، خداونـد هـم درخواسـت       فرعون بفرستد، چرا كه وي زبان فصـيح 
  1موسي را اجابت كرد و هارون را با وي فرستاد.
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72727272

  :مبحث دوم

  مصر و سرگذشت او با فرعون ) به�آمدن موسي (

  * آمدن موسي و برادرش به سوي فرعون

قبالً گفتيم كه خداوند موسي (ع) را مأمور كرد كه به سوي فرعون بـرود و  
او را به ايمان به خدا و بندگي او دعوت كند. موسي هم از خدا درخواسـت كـرد   

اجابت كـرد  كه برادرش هارون را نيز با وي بفرستد و خدا هم درخواست او را 
ها مأموريت داد كه به سوي فرعون بروند و او را با سخني نرم كـه در   و به آن

آن به حق تصريح شده باشد، مورد خطاب قرار دهند. خداوند متعال خطاب بـه  
  :فرمايد موسي (ع) مي

���� óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& xx xx8888θθθθ ää ääzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ 

∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ����1  

تو و برادرت بهمراه آيات من برويد و در ذكر و ياد من سستي نكنيد. بـه سـوي   تو و برادرت بهمراه آيات من برويد و در ذكر و ياد من سستي نكنيد. بـه سـوي   تو و برادرت بهمراه آيات من برويد و در ذكر و ياد من سستي نكنيد. بـه سـوي   تو و برادرت بهمراه آيات من برويد و در ذكر و ياد من سستي نكنيد. بـه سـوي   ««««
فرعون برويد كه سركشي كرده است. پس به نرمي با او سخن بگوييد. شـايد پنـد   فرعون برويد كه سركشي كرده است. پس به نرمي با او سخن بگوييد. شـايد پنـد   فرعون برويد كه سركشي كرده است. پس به نرمي با او سخن بگوييد. شـايد پنـد   فرعون برويد كه سركشي كرده است. پس به نرمي با او سخن بگوييد. شـايد پنـد   

        ».».».».بگيرد يا بهراسدبگيرد يا بهراسدبگيرد يا بهراسدبگيرد يا بهراسد

سخني است كه هيچ گونه خشونتي در آن نباشد و به  »قول لين«ور از منظ
وضوح حق را بيان كند. اگر خداوند به موسي دستور داده است كه با فرعون به 
نرمي سخن بگويد، با ديگران به طريق اولي بايد با نرمي امر به معروف و نهـي  

  2از منكر كرد.
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  * گفتگوي موسي و هارون با فرعون

ه موسي و برادرش هارون از فرعون خواستند كه به خـدا و آنچـه   وقتي ك
اند، ايمان بياورد و تنها او را عبادت كند، در پاسـخ آنـان    كه از جانب خدا آورده

    :گفت

����  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ����1 پروردگار شما كيست اي موسي؟!پروردگار شما كيست اي موسي؟!پروردگار شما كيست اي موسي؟!پروردگار شما كيست اي موسي؟!«««« :يعني.«.«.«.«  

     :موسي در جواب گفت

$$$$ uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘���� üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« ………… çç ççµµµµ ss ss)))) ùù ùù==== yy yyzzzz §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ ����2  

ها آفريده و ها آفريده و ها آفريده و ها آفريده و     ي موجودات را به شكل مناسب آني موجودات را به شكل مناسب آني موجودات را به شكل مناسب آني موجودات را به شكل مناسب آن    پروردگار ما خداوندي است كه همهپروردگار ما خداوندي است كه همهپروردگار ما خداوندي است كه همهپروردگار ما خداوندي است كه همه««««
 ».».».».سپس آنان را هدايت كرده استسپس آنان را هدايت كرده استسپس آنان را هدايت كرده استسپس آنان را هدايت كرده است

  3يعني وسايل رسيدن به منافع و مصالح را در اختيار آنان قرار داده است. 
  

  وهيت* فرعون و مسخره كردن دعوت موسي و ادعاي ربوبيت و ال

بعد از آنكه فرعون دعوت موسي به حق و ايمان به خداي يگانه را شـنيد و  
ها را دليلي بـر صـدق موسـي     ي عصا و يد (بيضا) را مشاهده كرد و آن معجزه

يافت، با عناد و تكذيب و به سخره گرفتن به مقابله با موسـي (ع) پرداخـت و او   
ه فرعون گفتـه و بـراي خـود    را به سحر متهم كرد. خداوند متعال به نقل از آنچ

    :فرمايد ادعا كرده است، مي
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74747474

���� ΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ”””” ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< $$$$ [[ [[mmmm ÷÷ ÷÷���� || ||ÀÀÀÀ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ==== ©© ©©ÛÛÛÛ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44†††† yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß VV VV{{{{ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ����1  

اي بزرگان قوم! من جز خود، خدايي بـراي شـما سـراغ نـدارم. اي     اي بزرگان قوم! من جز خود، خدايي بـراي شـما سـراغ نـدارم. اي     اي بزرگان قوم! من جز خود، خدايي بـراي شـما سـراغ نـدارم. اي     اي بزرگان قوم! من جز خود، خدايي بـراي شـما سـراغ نـدارم. اي         ::::فرعون گفتفرعون گفتفرعون گفتفرعون گفت««««
بيفروز و براي من كاخ بزرگي بسـاز، شـايد مـن خـداي     بيفروز و براي من كاخ بزرگي بسـاز، شـايد مـن خـداي     بيفروز و براي من كاخ بزرگي بسـاز، شـايد مـن خـداي     بيفروز و براي من كاخ بزرگي بسـاز، شـايد مـن خـداي         برايمبرايمبرايمبرايم    هامان آتشي بر گلهامان آتشي بر گلهامان آتشي بر گلهامان آتشي بر گل

        ».».».».ي دروغگويان استي دروغگويان استي دروغگويان استي دروغگويان است        موسي را از باال بنگرم و من يقين دارم كه موسي از زمرهموسي را از باال بنگرم و من يقين دارم كه موسي از زمرهموسي را از باال بنگرم و من يقين دارم كه موسي از زمرهموسي را از باال بنگرم و من يقين دارم كه موسي از زمره

را تهديد كرد كه اگر او را به خدائي نگيرد يا غيـر  سپس فرعون موسي (ع) 
او را به خدائي برگزيند، او را زنداني خواهـد كـرد. خداونـد بـه نقـل از فرعـون       

    فرمايد: مي

���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! || ||NNNN õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### $$$$ �� ��γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôô____ VV VV{{{{ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 

&& && óó óó yy yy´́́́ÎÎ ÎÎ//// && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΨΨΨΨ àà àà2222 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ 44 44’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù çç ççνννν$$$$ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ 

×× ××ββββ$$$$ tt tt7777 ÷÷ ÷÷èèèè èè èèOOOO ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttíííí tt tt““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ââ ââ !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ZZ ZZ∼∼∼∼ yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmm ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

íí íí���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ����.2  

ي زندانيان قـرار  ي زندانيان قـرار  ي زندانيان قـرار  ي زندانيان قـرار      اري برگزيني، تو را از زمرهاري برگزيني، تو را از زمرهاري برگزيني، تو را از زمرهاري برگزيني، تو را از زمرهاگر جز مرا به پروردگاگر جز مرا به پروردگاگر جز مرا به پروردگاگر جز مرا به پروردگ    ::::فرعون) گفتفرعون) گفتفرعون) گفتفرعون) گفت«(«(«(«(
آيا اگر چيز روشني به شما نشان دهم (باز هم مرا زنداني آيا اگر چيز روشني به شما نشان دهم (باز هم مرا زنداني آيا اگر چيز روشني به شما نشان دهم (باز هم مرا زنداني آيا اگر چيز روشني به شما نشان دهم (باز هم مرا زنداني     ::::خواهم داد. (موسي) گفتخواهم داد. (موسي) گفتخواهم داد. (موسي) گفتخواهم داد. (موسي) گفت

اگر از راستگوياني آن را بيار. (در ايـن هنگـام) موسـي    اگر از راستگوياني آن را بيار. (در ايـن هنگـام) موسـي    اگر از راستگوياني آن را بيار. (در ايـن هنگـام) موسـي    اگر از راستگوياني آن را بيار. (در ايـن هنگـام) موسـي        ::::كني؟). (فرعون) گفتكني؟). (فرعون) گفتكني؟). (فرعون) گفتكني؟). (فرعون) گفت    ميميميمي
رون آورد، رون آورد، رون آورد، رون آورد، عصاي خود را انداخت و ناگهان اژدهاي آشكاري گرديد. و دست خود را بيعصاي خود را انداخت و ناگهان اژدهاي آشكاري گرديد. و دست خود را بيعصاي خود را انداخت و ناگهان اژدهاي آشكاري گرديد. و دست خود را بيعصاي خود را انداخت و ناگهان اژدهاي آشكاري گرديد. و دست خود را بي

ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن ديدند. (فرعون) به بزرگـان دور و بـر خـود    ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن ديدند. (فرعون) به بزرگـان دور و بـر خـود    ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن ديدند. (فرعون) به بزرگـان دور و بـر خـود    ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن ديدند. (فرعون) به بزرگـان دور و بـر خـود    
        ».».».».بدرستي كه اين جادوگري بسيار آگاه استبدرستي كه اين جادوگري بسيار آگاه استبدرستي كه اين جادوگري بسيار آگاه استبدرستي كه اين جادوگري بسيار آگاه است    ::::گفتگفتگفتگفت

  :خداوند همچنين فرموده است

                                                              
 .38لقصص: ا -1

 .29 – 34الشعراء:  -2
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ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ���� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää3333 pp pptttt õõ õõÖÖÖÖ nn nnˆ̂̂̂ ����1  

ما موسي (ع) را به همراه معجزات خود به سوي فرعون و درباريانش فرسـتاديم،  ما موسي (ع) را به همراه معجزات خود به سوي فرعون و درباريانش فرسـتاديم،  ما موسي (ع) را به همراه معجزات خود به سوي فرعون و درباريانش فرسـتاديم،  ما موسي (ع) را به همراه معجزات خود به سوي فرعون و درباريانش فرسـتاديم،  ««««
ي پروردگـار جهانيـانم. هنگـامي كـه موسـي بـا       ي پروردگـار جهانيـانم. هنگـامي كـه موسـي بـا       ي پروردگـار جهانيـانم. هنگـامي كـه موسـي بـا       ي پروردگـار جهانيـانم. هنگـامي كـه موسـي بـا           من فرستادهمن فرستادهمن فرستادهمن فرستاده    ::::پس (موسي) گفتپس (موسي) گفتپس (موسي) گفتپس (موسي) گفت

        ».».».».ها خنديدندها خنديدندها خنديدندها خنديدند    ان همگي بدانان همگي بدانان همگي بدانان همگي بدانها آمد، ناگهها آمد، ناگهها آمد، ناگهها آمد، ناگه    ما به سوي آنما به سوي آنما به سوي آنما به سوي آن        معجزاتمعجزاتمعجزاتمعجزات

    :فرمايد خداوند در مورد ادعاي ربوبيت از جانب فرعون مي

���� öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ yy yy77779999 ss ss???? rr rr&&&& ßß ßß]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yymmmm ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ““““ �� ��θθθθ èè èèÛÛÛÛ ∩∩∩∩∪∪∪∪ óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã óó óó���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù ≅≅≅≅ yy yyδδδδ yy yy7777 ©© ©©9999 ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& 44 44’’’’ ªª ªª1111 tt tt““““ ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ yy yy7777 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 yy yy´́́́ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttFFFF ss ssùùùù ∩∩∩∩∪∪∪∪ 

çç ççµµµµ1111 uu uu‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33““““ uu uu���� öö öö9999 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù 44 44 || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ ∩∩∩∩∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩∪∪∪∪ uu uu���� || ||³³³³ yy yyssss ss ssùùùù 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù 

OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ����2  
آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است؟ آنگاه كه پروردگارش او را در سرزمين آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است؟ آنگاه كه پروردگارش او را در سرزمين آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است؟ آنگاه كه پروردگارش او را در سرزمين آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است؟ آنگاه كه پروردگارش او را در سرزمين ««««
) برو به سوي فرعون كه طغيان و سركشي كرده ) برو به سوي فرعون كه طغيان و سركشي كرده ) برو به سوي فرعون كه طغيان و سركشي كرده ) برو به سوي فرعون كه طغيان و سركشي كرده ::::قدس طوي صدا زد. (به او گفتقدس طوي صدا زد. (به او گفتقدس طوي صدا زد. (به او گفتقدس طوي صدا زد. (به او گفتمممم

آيا ميل داري كه پاك شوي؟ وتو را به سوي پروردگارت هدايت كنم تا آيا ميل داري كه پاك شوي؟ وتو را به سوي پروردگارت هدايت كنم تا آيا ميل داري كه پاك شوي؟ وتو را به سوي پروردگارت هدايت كنم تا آيا ميل داري كه پاك شوي؟ وتو را به سوي پروردگارت هدايت كنم تا     ::::است. بگواست. بگواست. بگواست. بگو
ي بزرگ را به او نشان داد. اما فرعون موسي را ي بزرگ را به او نشان داد. اما فرعون موسي را ي بزرگ را به او نشان داد. اما فرعون موسي را ي بزرگ را به او نشان داد. اما فرعون موسي را     بيمناك گردي؟ پس موسي معجزهبيمناك گردي؟ پس موسي معجزهبيمناك گردي؟ پس موسي معجزهبيمناك گردي؟ پس موسي معجزه

ي و تالش پرداخـت. آنگـاه   ي و تالش پرداخـت. آنگـاه   ي و تالش پرداخـت. آنگـاه   ي و تالش پرداخـت. آنگـاه   تكذيب كرد و نافرماني كرد. سپس پشت كرد و به سعتكذيب كرد و نافرماني كرد. سپس پشت كرد و به سعتكذيب كرد و نافرماني كرد. سپس پشت كرد و به سعتكذيب كرد و نافرماني كرد. سپس پشت كرد و به سع
        ».».».».من پروردگار واالي شما هستممن پروردگار واالي شما هستممن پروردگار واالي شما هستممن پروردگار واالي شما هستم    ::::(جادوگران را) گرد آورد و دعوت كرد و گفت(جادوگران را) گرد آورد و دعوت كرد و گفت(جادوگران را) گرد آورد و دعوت كرد و گفت(جادوگران را) گرد آورد و دعوت كرد و گفت

  * مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسي

وقتي كه فرعون دريافت كه دعوت موسي بزرگتر از آن است كه بتواند بـا  
و زبـوني  ادعاي باطل ربوبيت و الوهيت به مقابله با آن برخيزد، دچـار ضـعف   

    :گرديد و گفت همانطور كه خداوند خبر داده است

                                                              
 .46 – 47الزخرف:  -1

 .15 – 24النازعات:  -2
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���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ZZ ZZ∼∼∼∼ yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmm ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

 ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? ����1  
خواهد با خواهد با خواهد با خواهد با     اين، ساحري بسيار آگاه است، مياين، ساحري بسيار آگاه است، مياين، ساحري بسيار آگاه است، مياين، ساحري بسيار آگاه است، مي    ::::فرعون) به بزرگان دور و بر خود گفتفرعون) به بزرگان دور و بر خود گفتفرعون) به بزرگان دور و بر خود گفتفرعون) به بزرگان دور و بر خود گفت«(«(«(«(

        ».».».».دهيددهيددهيددهيد    جادوي خود شما را از سرزمينتان بيرون كند، پس شما چه دستوري ميجادوي خود شما را از سرزمينتان بيرون كند، پس شما چه دستوري ميجادوي خود شما را از سرزمينتان بيرون كند، پس شما چه دستوري ميجادوي خود شما را از سرزمينتان بيرون كند، پس شما چه دستوري مي

(در اينجا) فرعون با سران قوم و درباريان خود در مورد اينكـه در مـورد   
كند و با اين سخن كه موسي (ع)  موسي (ع) چه كاري را انجام دهد، مشورت مي

يـرون كنـد، آنـان را تحريـك     خواهد با جادوي خود شما را از سـرزمينتان ب  مي
خواهد با جادوي خود دل مردم را بدست  گويد: موسي مي ها مي كند و به آن مي

آورد و اعوان و اتباع و نزديكان خود را زياد كنـد، تـا بـر شـما پيـروز شـود و       
  2حكومت و كشور را از شما بگيرد. پس به من بگوئيد كه با او چه كار كنم؟

عجزات موسي را ديد و ترس او را فـرا گرفـت،   در واقع هنگاميكه فرعون م
ادعاي باطل ربوبيت و الوهيت او نتوانست درمقابل حقي كـه موسـي (ع) آورده   
بود دوام بياورد. و در نتيجه تكبر و ادعاي ربوبيت و الوهيت خود را كنار زد و 

آورد، چنان ذليـل   ي خود به حساب مي در مقابل درباريان خود كه آنان را برده
كرد و از آنان دستور  بون گشت كه در مورد موسي (ع) با آنان مشورت ميو ز
گرفت كه با موسي چه كار كنـد. بـدين ترتيـب فرعـون بخـاطر شـدت تحيـر         مي

گان را فرمانروا و خود را كه پروردگار  وترس از آنچه مشاهده كرده بود، برده
  3دانست، مأمور اجراي دستورات آنان قرار داده است. آنان مي

                                                              
 .34 – 35الشعراء:  -1
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ماهيت طاغوتهاي مستكبر در برابر براهين حق و پايـداري حقگرايـان ايـن    
  شود. پس عبرت بگيريد اي كساني كه داراي بصيرت هستيد!. چنين نمايان مي

  * پيشنهاد درباريان به فرعون در مورد موسي (ع)

    :درباريان به فرعون پيشنهاد كردند كه

���� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷µµµµ ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& çç ççνννν%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô]]]] yy yyèèèè öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ³³³³≈≈≈≈ yy yymmmm  šš šš‚‚‚‚θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// AA AA‘‘‘‘$$$$ −− −−ssss yy yy™™™™ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ����1  
به موسي و برادرش مهلت بده و به تمام شهرها (ي مصر مأموراني را) اعزام به موسي و برادرش مهلت بده و به تمام شهرها (ي مصر مأموراني را) اعزام به موسي و برادرش مهلت بده و به تمام شهرها (ي مصر مأموراني را) اعزام به موسي و برادرش مهلت بده و به تمام شهرها (ي مصر مأموراني را) اعزام     ::::گفتندگفتندگفتندگفتند««««

ي جادوگران ماهر و بسيار آگـاه را  ي جادوگران ماهر و بسيار آگـاه را  ي جادوگران ماهر و بسيار آگـاه را  ي جادوگران ماهر و بسيار آگـاه را      آوري كنند. تا همهآوري كنند. تا همهآوري كنند. تا همهآوري كنند. تا همه    كن كه (جادوگران را) جمعكن كه (جادوگران را) جمعكن كه (جادوگران را) جمعكن كه (جادوگران را) جمع
        ».».».».پيش تو بياورندپيش تو بياورندپيش تو بياورندپيش تو بياورند

  

  كند مي * فرعون ساحران را جمع

فرعون دستور داد كه ساحران تمام شهرهاي مصر را جمع كنند. ساحران 
ي فرعون كه به آنان گفته بود اگـر بـر موسـي و دعـوت وي      هم با طمع و وعده

ها خواهـد داد، نـزد فرعـون     چيره شوند پاداش بزرگ و جايگاه وااليي را به آن
    فرمايد: آمدند. خداوند متعال مي

���� uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ää ääοοοο tt tt���� yy yyssss ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 #### �� ������ ôô ôô____ VV VV{{{{ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÎÎ ÎÎ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

öö ööΝΝΝΝ yy yyèèèè tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÎÎ ÎÎ//// §§ §§���� ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����2  

آيا اگر ما پيروز شويم، اجر و پاداشي خواهيم آيا اگر ما پيروز شويم، اجر و پاداشي خواهيم آيا اگر ما پيروز شويم، اجر و پاداشي خواهيم آيا اگر ما پيروز شويم، اجر و پاداشي خواهيم     ::::ساحران نزد فرعون آمدند و گفتندساحران نزد فرعون آمدند و گفتندساحران نزد فرعون آمدند و گفتندساحران نزد فرعون آمدند و گفتند««««
        ».».».».خواهيد بودخواهيد بودخواهيد بودخواهيد بودشما از مقرّبان شما از مقرّبان شما از مقرّبان شما از مقرّبان     بي گمانبي گمانبي گمانبي گمان    بله! وبله! وبله! وبله! و    ::::داشت؟ (فرعون) گفتداشت؟ (فرعون) گفتداشت؟ (فرعون) گفتداشت؟ (فرعون) گفت
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  1* اجتماع ساحران و موسي (ع) در روز زينت

ي فرعـون بـه موسـي و تعيـين روزي بـراي       خداوند متعال به نقل از گفتـه 
    :فرمايد مبارزه بين ساحران و موسي (ع) مي

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%���� $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& xx xx8888 ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt���� ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ss ssùùùù 99 99���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ………… çç ççµµµµ àà àà@@@@ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ éé ééΥΥΥΥ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ II IIωωωω uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ ““““ YY YYθθθθ ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 

ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uu���� || ||³³³³ øø øøtttt ää ää†††† ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  YY YY∏∏∏∏ àà ààÊÊÊÊ ����2 

اي تا مـا را بـا ايـن جـادوي خـود از      اي تا مـا را بـا ايـن جـادوي خـود از      اي تا مـا را بـا ايـن جـادوي خـود از      اي تا مـا را بـا ايـن جـادوي خـود از          فرعون) گفت: اي موسي! آيا پيش ما آمدهفرعون) گفت: اي موسي! آيا پيش ما آمدهفرعون) گفت: اي موسي! آيا پيش ما آمدهفرعون) گفت: اي موسي! آيا پيش ما آمده«(«(«(«(
ان بيرون كني؟ يقيناً ما هـم جـادويي مثـل جـادوي تـو را برايـت       ان بيرون كني؟ يقيناً ما هـم جـادويي مثـل جـادوي تـو را برايـت       ان بيرون كني؟ يقيناً ما هـم جـادويي مثـل جـادوي تـو را برايـت       ان بيرون كني؟ يقيناً ما هـم جـادويي مثـل جـادوي تـو را برايـت       سرزمين خودمسرزمين خودمسرزمين خودمسرزمين خودم

آوريم. پس موعدي را ميان ما و خودت معين كن كه نه ما و نه تو از آن تخلف آوريم. پس موعدي را ميان ما و خودت معين كن كه نه ما و نه تو از آن تخلف آوريم. پس موعدي را ميان ما و خودت معين كن كه نه ما و نه تو از آن تخلف آوريم. پس موعدي را ميان ما و خودت معين كن كه نه ما و نه تو از آن تخلف     ميميميمي
موعد (ما و) شـما  موعد (ما و) شـما  موعد (ما و) شـما  موعد (ما و) شـما      ::::گاه ما مكاني صاف و مسطح باشد. (موسي) گفتگاه ما مكاني صاف و مسطح باشد. (موسي) گفتگاه ما مكاني صاف و مسطح باشد. (موسي) گفتگاه ما مكاني صاف و مسطح باشد. (موسي) گفت    نكنيم، و وعدهنكنيم، و وعدهنكنيم، و وعدهنكنيم، و وعده

ي ما و ي ما و ي ما و ي ما و     گر مبارزهگر مبارزهگر مبارزهگر مبارزه    ظارهظارهظارهظارهروز زينت است و بايد مردم در چاشتگاه گردآورده شوند (تا نروز زينت است و بايد مردم در چاشتگاه گردآورده شوند (تا نروز زينت است و بايد مردم در چاشتگاه گردآورده شوند (تا نروز زينت است و بايد مردم در چاشتگاه گردآورده شوند (تا ن
        ».».».».شما باشند)شما باشند)شما باشند)شما باشند)

  

  * ظهور حق و بطالن سحر ساحران

در روز موعود يعني روز زينـت مـردم جمـع شـدند و فرعـون بـه همـراه        
ها و عصاهاي خود در  دستياران و سربازان خود آمد و ساحران هم با ريسمان

صحنه حاضر شدند و موسي هم به همراه برادرش هارون و با عصايش كه بر 
داد وارد صحنه شد وسـاحران در برابـر فرعـون صـف كشـيدند و        ن تكيه ميآ

                                                              
آراسته و به سرور و شادي  مي يان بوده است كه در آن همه خود را روز زينت يكي از اعياد مصر -1

 اند (مترجم). پرداخته مي

 .57 – 59طه:  -2
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كـرد و بـه آنـان وعـده      فرعون آنان را به پيروزي در اين روز مهم تشويق مـي 
    :داد. سپس ساحران رو به موسي (ع) كردند و گفتند مي

 ���� ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== èè èè???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& ����1     
        ».».».».اندازي يا ما اول بياندازيماندازي يا ما اول بياندازيماندازي يا ما اول بياندازيماندازي يا ما اول بياندازيم    اي موسي! آيا تو اول (عصاي خود را) مياي موسي! آيا تو اول (عصاي خود را) مياي موسي! آيا تو اول (عصاي خود را) مياي موسي! آيا تو اول (عصاي خود را) مي««««

    :موسي در پاسخ آنان گفت همانطور كه خداوند فرموده است

���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; ## ## yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ àà àà)))) ùù ùù==== •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ §§ §§‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß óó óóssss uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ 44 44’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ çç ççνννν$$$$ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß#### ss ss)))) ùù ùù==== ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÏÏ ÏÏùùùù ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ����2  

خواهيد بيفكنيـد، بياندازيـد. پـس سـاحران     خواهيد بيفكنيـد، بياندازيـد. پـس سـاحران     خواهيد بيفكنيـد، بياندازيـد. پـس سـاحران     خواهيد بيفكنيـد، بياندازيـد. پـس سـاحران         آنچه را ميآنچه را ميآنچه را ميآنچه را مي    ::::موسي به ساحران گفتموسي به ساحران گفتموسي به ساحران گفتموسي به ساحران گفت««««
به عزت فرعون قسم كه ما قطعـاً  به عزت فرعون قسم كه ما قطعـاً  به عزت فرعون قسم كه ما قطعـاً  به عزت فرعون قسم كه ما قطعـاً      ::::ها و عصاهاي خود را انداختند و گفتندها و عصاهاي خود را انداختند و گفتندها و عصاهاي خود را انداختند و گفتندها و عصاهاي خود را انداختند و گفتند    ريسمانريسمانريسمانريسمان

موسي هم عصاي خود را انداخت وناگهـان شـروع كـرد بـه     موسي هم عصاي خود را انداخت وناگهـان شـروع كـرد بـه     موسي هم عصاي خود را انداخت وناگهـان شـروع كـرد بـه     موسي هم عصاي خود را انداخت وناگهـان شـروع كـرد بـه     چيره و پيروز هستيم. چيره و پيروز هستيم. چيره و پيروز هستيم. چيره و پيروز هستيم. 
        ».».».».كردندكردندكردندكردند    بلعيدن آنچه كه با دروغ سر هم ميبلعيدن آنچه كه با دروغ سر هم ميبلعيدن آنچه كه با دروغ سر هم ميبلعيدن آنچه كه با دروغ سر هم مي

    :خداوند در سوره اعراف در مورد ساحران فرموده است

���� #### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� yy yyssss yy yy™™™™ šš šš ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ @@ @@���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ����3  

راس انداختند و جادوي بزرگي از خود راس انداختند و جادوي بزرگي از خود راس انداختند و جادوي بزرگي از خود راس انداختند و جادوي بزرگي از خود چشمان مردم را جادو كردند و آنان را به هچشمان مردم را جادو كردند و آنان را به هچشمان مردم را جادو كردند و آنان را به هچشمان مردم را جادو كردند و آنان را به ه««««
        ».».».».نشان دادندنشان دادندنشان دادندنشان دادند

    :در سوره طه در مورد سحر ساحران فرموده است و

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù���� öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ éé éé;;;;$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ –– ––ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ §§ §§‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ¿¿ ¿¿εεεε ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩∪∪∪∪ }} }}§§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø@@@@ tt ttΡΡΡΡ 

ZZ ZZππππ xx xx@@@@‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ,,,, øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô#### ss ss)))) ùù ùù==== ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè uu uuΖΖΖΖ || ||¹¹¹¹ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ || ||¹¹¹¹ ßß ßß‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 99 99���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ yy yy™™™™ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== øø øø@@@@ ãã ããƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm 44 44’’’’ tt ttAAAA rr rr&&&& ����1  
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ها و عصاهايشان تند ها و عصاهايشان تند ها و عصاهايشان تند ها و عصاهايشان تند     موسي) چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي آنان ريسمانموسي) چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي آنان ريسمانموسي) چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي آنان ريسمانموسي) چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي آنان ريسمان«(«(«(«(
نترس! حتماً تو برتر نترس! حتماً تو برتر نترس! حتماً تو برتر نترس! حتماً تو برتر     ::::كرد. گفتيمكرد. گفتيمكرد. گفتيمكرد. گفتيمروند. موسي در درون خود احساس هراس روند. موسي در درون خود احساس هراس روند. موسي در درون خود احساس هراس روند. موسي در درون خود احساس هراس     راه ميراه ميراه ميراه مي

ي آنچه كه آنان (مزورانه) ي آنچه كه آنان (مزورانه) ي آنچه كه آنان (مزورانه) ي آنچه كه آنان (مزورانه)     هستي! و آنچه را كه در دست راست داري بيانداز تا همههستي! و آنچه را كه در دست راست داري بيانداز تا همههستي! و آنچه را كه در دست راست داري بيانداز تا همههستي! و آنچه را كه در دست راست داري بيانداز تا همه
اند، نيرنگ جـادوگر اسـت، و   اند، نيرنگ جـادوگر اسـت، و   اند، نيرنگ جـادوگر اسـت، و   اند، نيرنگ جـادوگر اسـت، و       اند، به سرعت ببلعد. چراكه كارهايي كه كردهاند، به سرعت ببلعد. چراكه كارهايي كه كردهاند، به سرعت ببلعد. چراكه كارهايي كه كردهاند، به سرعت ببلعد. چراكه كارهايي كه كرده    ساختهساختهساختهساخته

        ».».».».شودشودشودشود    جادوگر هر كجا برود پيروز نميجادوگر هر كجا برود پيروز نميجادوگر هر كجا برود پيروز نميجادوگر هر كجا برود پيروز نمي

كه حق نمايان شـد و سـحر   ي مبارزه بين ساحران و موسي اين شد  نتيجه
    :فرمايد . همانطور كه خداوند مي2ساحران باطل گرديد

���� ìììì ss ss%%%% uu uuθθθθ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssÜÜÜÜ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ����3. 
        ».».».».كردند باطل شدكردند باطل شدكردند باطل شدكردند باطل شد    پس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان ميپس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان ميپس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان ميپس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان مي««««    

  

  *ايمان آوردن ساحران

اري تبـديل  ساحران وقتي كه عصاي موسي را ديدند كه بـه اژدهـاي آشـك   
هايي را كه آنان انداخته بودند، بلعيد. فهميدنـد كـه    شد و تمام عصاها و ريسمان

ي  اين كار سحر نيست بلكه معجزه و دليلي است بر اينكـه موسـي (ع) فرسـتاده   
كنان براي خدا بر زمين افتادند و ايمان  پروردگار جهانيان است، پس همه سجده

ي موسي (ع) اعالم كردند. خداوند متعال در خود را به پروردگاري خدا و پيامبر
    فرمايد: مورد ايمان آوردن ساحران مي

���� uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ øø øø9999 éé éé'''' ss ssùùùù ää ääοοοο tt tt���� yy yyssss ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™  (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ����4     

داريم، داريم، داريم، داريم، به پروردگار جهانيان ايمان به پروردگار جهانيان ايمان به پروردگار جهانيان ايمان به پروردگار جهانيان ايمان     ::::كنان بر زمين فرو افتادند. گفتندكنان بر زمين فرو افتادند. گفتندكنان بر زمين فرو افتادند. گفتندكنان بر زمين فرو افتادند. گفتند    ساحران سجدهساحران سجدهساحران سجدهساحران سجده««««
        ».».».».به پروردگار موسي و هارونبه پروردگار موسي و هارونبه پروردگار موسي و هارونبه پروردگار موسي و هارون
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اي بسيار بزرگ و دليلي قاطع و دنـدان شـكن    ايمان آوردن ساحران حادثه
ي پروردگار جهانيان اسـت. چـون كسـاني كـه      بود بر اينكه موسي (ع) فرستاده

هـا خواسـته بـود كـه پيـروز شـوند،        ها كمك طلبيـده بـود و از آن   فرعون از آن
و درجـا بـه موسـي ايمـان آوردنـد و بـراي        شكست خوردنـد و تسـليم شـدند   

پروردگار جهانيان به سجده افتادنـد. بـدين ترتيـب فرعـون بـا چنـان شكسـتي        
مواجه شد كه تاكنون جهـان مثـل آن را بـه خـود نديـده اسـت و در نتيجـه بـه         
ــد كــردن    ــه تهدي ــاد و ادعــاي باطــل روي آورد و شــروع كــرد ب دشــمني و عن

  1ساحران.
  

  شتن ساحران* فرعون و تهديد به ك

خداوند متعال در مورد تهديد ساحران به خاطر ايمان آوردنشان به نقل از 
    :فرمايد فرعون مي

 ���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttββββ ss ssŒŒŒŒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... çç çç�������� ÎÎ ÎÎ6666 ss ss3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ tt tt���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ nn nn==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 ££ ££ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ss ss%%%% __ __{{{{ ôô ôôΜΜΜΜ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& //// ää ää3333 nn nn==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77####≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¹¹¹¹ __ __{{{{ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& ����2 
آيا به او ايمان آورديد پيش از آنكه من به آيا به او ايمان آورديد پيش از آنكه من به آيا به او ايمان آورديد پيش از آنكه من به آيا به او ايمان آورديد پيش از آنكه من به     ::::فرعون ساحران را تهديد كرد و) گفتفرعون ساحران را تهديد كرد و) گفتفرعون ساحران را تهديد كرد و) گفتفرعون ساحران را تهديد كرد و) گفت«(«(«(«(        

گمان او بزرگ و استاد شما است كـه جـادوگري را بـه شـما     گمان او بزرگ و استاد شما است كـه جـادوگري را بـه شـما     گمان او بزرگ و استاد شما است كـه جـادوگري را بـه شـما     گمان او بزرگ و استاد شما است كـه جـادوگري را بـه شـما         شما اجازه بدهم؟ بيشما اجازه بدهم؟ بيشما اجازه بدهم؟ بيشما اجازه بدهم؟ بي
را عكس يكـديگر  را عكس يكـديگر  را عكس يكـديگر  را عكس يكـديگر      شك دستها و پاهاي شماشك دستها و پاهاي شماشك دستها و پاهاي شماشك دستها و پاهاي شما    آموخته است. پس خواهيد دانست. بيآموخته است. پس خواهيد دانست. بيآموخته است. پس خواهيد دانست. بيآموخته است. پس خواهيد دانست. بي

        ».».».».آويزمآويزمآويزمآويزم    كنم و همگي شما را به دار ميكنم و همگي شما را به دار ميكنم و همگي شما را به دار ميكنم و همگي شما را به دار مي    قطع ميقطع ميقطع ميقطع مي
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  * پاسخ ساحران به تهديد فرعون

    :فرمايد خداوند به نقل از ساحران در پاسخ به تهديد فرعون مي

���� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uu���� öö öö���� || ||ÊÊÊÊ (( (( !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttΡΡΡΡ ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ@@@@ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ yy yyzzzz ββββ rr rr&&&& 

!! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ää ää.... tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����1  

گـرديم. مـا   گـرديم. مـا   گـرديم. مـا   گـرديم. مـا       ساحران) گفتند: هيچ زياني نيست. ما به سوي پروردگارمان باز ميساحران) گفتند: هيچ زياني نيست. ما به سوي پروردگارمان باز ميساحران) گفتند: هيچ زياني نيست. ما به سوي پروردگارمان باز ميساحران) گفتند: هيچ زياني نيست. ما به سوي پروردگارمان باز مي«(«(«(«(
اميدواريم كه پروردگارمان گناهان ما را ببخشايد، چون ما نخستين ايمان آورندگان اميدواريم كه پروردگارمان گناهان ما را ببخشايد، چون ما نخستين ايمان آورندگان اميدواريم كه پروردگارمان گناهان ما را ببخشايد، چون ما نخستين ايمان آورندگان اميدواريم كه پروردگارمان گناهان ما را ببخشايد، چون ما نخستين ايمان آورندگان 

        ».».».».ايمايمايمايم    بودهبودهبودهبوده

را نيسـت و اهميتـي   كنيد، زياني مـا   يعني در آنچه كه ما را به آن تهديد مي
گـرديم و خـدا پـاداش هـيچ      چراكـه مـا بـه سـوي خـدا بـاز مـي        ،دهيم بدان نمي

گرداند. وقتي كه فرعون پاسخ آنان را شنيد، تهديد خود  نيكوكاري را ضايع نمي
را عملي كرد و آنان را كشت و در كنـار رود نيـل بـه دار آويخـت. ابـن عبـاس       

ساحر بودنـد و شـامگاهان شـهيد     صبحگاهان :(رض) در مورد آنان گفته است
  2شدند.

  

  * ايمان آوردن همسر فرعون

دهد كه علـي رغـم اينكـه     قرآن كريم از ايمان آوردن همسر فرعون خبر مي
ي فرعون زندگي كرده و همسر او بوده است، ولي باز هم ايمان آورده  در خانه

كم باطـل و  آميزد انسـان بـه تـرا    چرا كه وقتي كه نور ايمان با قلب در مي ،است
كند. خداوند متعال در مورد ايمان آوردن همسـر   گرايان توجهي نمي قدرت باطل
     :فرمايد فرعون مي
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UUUU uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ uu uuρρρρ���� ªª ªª!!!! $$ $$#### WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu || ||NNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 

$$$$ \\ \\FFFF ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ ÅÅ ÅÅ nn nngggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ÅÅ ÅÅ nn nngggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ����1  

پروردگـارا!  پروردگـارا!  پروردگـارا!  پروردگـارا!      ::::و خدا براي مؤمنان همسر فرعون را مثال زده است. هنگاميكه گفتو خدا براي مؤمنان همسر فرعون را مثال زده است. هنگاميكه گفتو خدا براي مؤمنان همسر فرعون را مثال زده است. هنگاميكه گفتو خدا براي مؤمنان همسر فرعون را مثال زده است. هنگاميكه گفت««««
اي بنا كن و مرا از فرعون و كارهايش رهايي بخش اي بنا كن و مرا از فرعون و كارهايش رهايي بخش اي بنا كن و مرا از فرعون و كارهايش رهايي بخش اي بنا كن و مرا از فرعون و كارهايش رهايي بخش     برايم در بهشت نزد خودت خانهبرايم در بهشت نزد خودت خانهبرايم در بهشت نزد خودت خانهبرايم در بهشت نزد خودت خانه
        ».».».».و از مردمان ستمكار نجات بدهو از مردمان ستمكار نجات بدهو از مردمان ستمكار نجات بدهو از مردمان ستمكار نجات بده

اين آيه مثـالي اسـت كـه خداونـد بـراي       :ندا مفسران در تفسير اين آيه گفته
مؤمنان آورده است مبني بر اينكه اگر انسان مجبور به اختالط با كافران باشـد،  

ترين  چون فرعون با وجود اينكه سركش ،رساند اين كار ضرري به ايمان او نمي
و كافرترين انسان روي زمين بود ولي اين كفر و سركشي او هيچ زيـاني بـراي   

ي او موسي (ع) ايمـان آورده و از پروردگـارش    به خدا و فرستاده همسرش كه
اطاعت كرده بود، در برنداشت. (خداوند ايـن مثـال را آورده اسـت) تـا مؤمنـان      
بدانند كه خداوند، حاكم دادگري اسـت كـه هـيچ كـس را بجـز بـا گنـاه خـودش         

وقتـي   :است كند.ابن كثير به نقل از ابن جرير در تفسير اين آيه گفته مؤاخذه نمي
كه فرعون از ايمان آوردن همسرش بـا خبـر شـد، درباريـان خـود را پـيش او       

يابيد با خود برداريد كه اگر  اي كه مي بزرگترين صخره :ها گفت فرستاد و به آن
به سخن خود ادامه داد، آنرا به سر او بكوبيد و اگر از سخنش پشيمان شد پس 

ون پيش همسرش رفتند بـه آسـمان   او همسر من است. هنگاميكه درباريان فرع
ي خود را در بهشت ديد پس بر ايمان و سخن خود پايدار ماند  نگاه كرد و خانه

تسـليم كـرد و درباريـان صـخره را      (در همان لحظـه) جـان بـه جـان آفـرين      و
و نجنـي مـن فرعـون و    ����برجسدي انداختند كه روحي در آن باقي نمانده بـود.  
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عون نجات بده و من با پناه آوردن به سـوي تـو از   خدايا مرا از فر :يعني ����عمله
  1.»»»»مرا از قوم فرعون نجات بدهمرا از قوم فرعون نجات بدهمرا از قوم فرعون نجات بدهمرا از قوم فرعون نجات بده«««« ����و نجني من القوم الظالمين����جويم.  كردار او برائت مي

گفتـه   ����و ضرب اهللا مثالً للذين آمنو امرأه فرعون����شوكاني هم در تفسير آيه 
رار داده خداوند وضعيت همسر فرعون را براي مؤمنان مثال و الگـويي قـ   :است

است تا آنان را به ثبات و پايداري بر اطاعت از خدا و تمسك به ديـن و صـبر و   
ي كفر، بـه   بردباري در برابر سختيها تشويق كند و به آنان بگويد كه قهر و غلبه

رساند همانطوريكه به ايمان همسر فرعون ضرر نرسـانده   ايمان آنان ضرر نمي
ي  ترين كافران بوده است، بوسيله سختاست و با وجود اينكه همسر يكي از سر

إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً ����ايمان به خدا از نعمات بهشت برخوردار گرديـد.  
و ���� »»»»اي بـرايم بسـاز  اي بـرايم بسـاز  اي بـرايم بسـاز  اي بـرايم بسـاز      گفت خدايا در باالترين درجات مقربين خـودت در بهشـت خانـه   گفت خدايا در باالترين درجات مقربين خـودت در بهشـت خانـه   گفت خدايا در باالترين درجات مقربين خـودت در بهشـت خانـه   گفت خدايا در باالترين درجات مقربين خـودت در بهشـت خانـه   «««« ����في الجنه

و نجنـي مـن   ���� ....»»»»و مرا از ذات فرعون و كردار بدش نجات بـده و مرا از ذات فرعون و كردار بدش نجات بـده و مرا از ذات فرعون و كردار بدش نجات بـده و مرا از ذات فرعون و كردار بدش نجات بـده «««« ����نجني من فرعون و عمله
قبطيان مصر هستند. » قوم ظالمين«منظور از  :مقاتل گفته است .����القوم الظالمين

خداوند به بهترين وجه همسر فرعون را نجـات داد   :حسن بن كيسان گفته است
  2و او را در بهشت برين جاي داد.

  

اسرائيل از مصر و به هالكت رسيدن فرعون و  * خروج موسي (ع) با بني

  شلشكريان

چون اقامت موسي (ع) در مصر به طول انجاميد و فرعون و قـوم فرعـون   
هم به كفر و گمراهي خود ادامه دادند، خداوند به حضرت موسي (ع) دستور داد 

اسرائيل مصر را از مسيري كه برايشان تعيين شده است تـرك   كه شبانه با بني
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(و راهـي  كنند، پس حضـرت موسـي (ع) هـم ايـن فرمـان الهـي را اجابـت كـرد         
سرزمين موعود شدند) ضمناً خداوند به موسي (ع) اعالم كرده بود كه فرعـون  

    :فرمايد با لشكريانش آنان را دنبال خواهند كرد. خداوند متعال مي

���� !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ���� óó óó���� rr rr&&&& üü üü““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// //// ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 −− −−FFFF •• ••ΒΒΒΒ ����1  

گمـان شـما تعقيـب    گمـان شـما تعقيـب    گمـان شـما تعقيـب    گمـان شـما تعقيـب        مرا كوچ بده، بيمرا كوچ بده، بيمرا كوچ بده، بيمرا كوچ بده، بيما به موسي وحي كرديم كه شبانه بندگان ما به موسي وحي كرديم كه شبانه بندگان ما به موسي وحي كرديم كه شبانه بندگان ما به موسي وحي كرديم كه شبانه بندگان ««««
        ».».».».شويدشويدشويدشويد        ميميميمي

اسرائيل از مصر اطـالع پيـدا كـرد،     وقتي كه فرعون از خروج موسي و بني
آوري  خشم وجودش را فراگرفت و لشكريان خود را از شهرهاي مختلـف جمـع  

     كرد.

���� ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ³³³³≈≈≈≈ yy yymmmm  ����2:        
        ».».».».را) به شهرها فرستاد تا (لشكريانش را) جمع كنندرا) به شهرها فرستاد تا (لشكريانش را) جمع كنندرا) به شهرها فرستاد تا (لشكريانش را) جمع كنندرا) به شهرها فرستاد تا (لشكريانش را) جمع كنند    پس فرعون (مأموران خودپس فرعون (مأموران خودپس فرعون (مأموران خودپس فرعون (مأموران خود««««

وقتي كه لشكريان فرعون جمع شدند، فرعون آنان را به حركـت درآورد و  
    :فرمايد موسي (ع) و قومش را دنبال كردند. خداوند متعال مي

ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt6666 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù���� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù #### uu uuℜℜℜℜ tt tt���� ss ss???? ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 

∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% HH HHξξξξ xx xx.... (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu���� yy yy™™™™ ∩∩∩∩∪∪∪∪ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& >>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### xx xx8888$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### (( (( 
tt tt,,,, nn nn==== xx xx@@@@ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... 55 55−−−− öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ öö ööθθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$%%%% xx xx.... ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ����3  

بـال كردنـد.   بـال كردنـد.   بـال كردنـد.   بـال كردنـد.   اسرائيل را در هنگام طلوع خورشيد دناسرائيل را در هنگام طلوع خورشيد دناسرائيل را در هنگام طلوع خورشيد دناسرائيل را در هنگام طلوع خورشيد دن    پس (فرعون و فرعونيان) بنيپس (فرعون و فرعونيان) بنيپس (فرعون و فرعونيان) بنيپس (فرعون و فرعونيان) بني««««
ما (در چنگال فرعونيان) ما (در چنگال فرعونيان) ما (در چنگال فرعونيان) ما (در چنگال فرعونيان)     ::::هنگاميكه دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتندهنگاميكه دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتندهنگاميكه دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتندهنگاميكه دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند

چنين نيست. پروردگار من با من است و او قطعـاً  چنين نيست. پروردگار من با من است و او قطعـاً  چنين نيست. پروردگار من با من است و او قطعـاً  چنين نيست. پروردگار من با من است و او قطعـاً      ::::شويم. (موسي) گفتشويم. (موسي) گفتشويم. (موسي) گفتشويم. (موسي) گفت    گرفتار ميگرفتار ميگرفتار ميگرفتار مي
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گردد. پس به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را گردد. پس به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را گردد. پس به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را گردد. پس به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را     مرا (به راه نجات) رهنمون ميمرا (به راه نجات) رهنمون ميمرا (به راه نجات) رهنمون ميمرا (به راه نجات) رهنمون مي
        ».».».».كافت و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديدكافت و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديدكافت و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديدكافت و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديدبه دريا بزن، پس دريا از هم شبه دريا بزن، پس دريا از هم شبه دريا بزن، پس دريا از هم شبه دريا بزن، پس دريا از هم ش

در سطح دريا دوازده راه پديد آمدنـد كـه هـر     :ابن عباس (رض) گفته است
اسرائيل تعلق داشت. خداوند اين راههـا را در سـطح دريـا     اي از بني راه به قبيله

توانستند به آسـاني از   اسرائيل  خشك و سهل العبور قرار داده بود بطوريكه بني
    :ي طه به اين نكته اشاره كرده و فرموده است رند. خداوند در سورهآن بگذ

 ���� óó óó>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ TT TT¡¡¡¡ tt tt6666 tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ßß ßß####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB %%%% ZZ ZZ.... uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 44 44 yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ����1     

راهي خشك براي آنان در دريا بگشا. (راهي كه چون در آن گام بگـذاري) نـه از   راهي خشك براي آنان در دريا بگشا. (راهي كه چون در آن گام بگـذاري) نـه از   راهي خشك براي آنان در دريا بگشا. (راهي كه چون در آن گام بگـذاري) نـه از   راهي خشك براي آنان در دريا بگشا. (راهي كه چون در آن گام بگـذاري) نـه از   ««««
نه (از غرق شـدن در آب) هراسـي خواهيـد    نه (از غرق شـدن در آب) هراسـي خواهيـد    نه (از غرق شـدن در آب) هراسـي خواهيـد    نه (از غرق شـدن در آب) هراسـي خواهيـد        ترسي كه به تو برسند وترسي كه به تو برسند وترسي كه به تو برسند وترسي كه به تو برسند و    فرعونيان ميفرعونيان ميفرعونيان ميفرعونيان مي

        ».».».».داشتداشتداشتداشت

اسرائيل را در دريا دنبال كردنـد   سپس فرعون و لشكريانش، موسي و بني
ي آنان را غرق كـرد و بـه هالكـت     و موج دريا آنان را دربرگرفت و خداوند همه

    رسانيد. 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyéééé tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù���� ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ èè èègggg ¿¿ ¿¿2222 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttóóóó ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ËË ËË oo ooΛΛΛΛ tt tt øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± xx xxîîîî ����2  

و دريا بطور شـگفت انگيـزي آنـان را در    و دريا بطور شـگفت انگيـزي آنـان را در    و دريا بطور شـگفت انگيـزي آنـان را در    و دريا بطور شـگفت انگيـزي آنـان را در        با لشكريانش آنان را دنبال كردبا لشكريانش آنان را دنبال كردبا لشكريانش آنان را دنبال كردبا لشكريانش آنان را دنبال كرد    فرعونفرعونفرعونفرعون««««
        ».».».».(ميان امواج) خود گرفت(ميان امواج) خود گرفت(ميان امواج) خود گرفت(ميان امواج) خود گرفت

$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& uu uuρρρρ���� 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& ∩∩∩∩∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt���� øø øøîîîî rr rr&&&& tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ����.3  
(= فرعـون و  (= فرعـون و  (= فرعـون و  (= فرعـون و  موسي و تمام كساني كه با او بودند نجات داديم و سـپس ديگـران   موسي و تمام كساني كه با او بودند نجات داديم و سـپس ديگـران   موسي و تمام كساني كه با او بودند نجات داديم و سـپس ديگـران   موسي و تمام كساني كه با او بودند نجات داديم و سـپس ديگـران   ««««

        ».».».».لشكريانش) را غرق كرديملشكريانش) را غرق كرديملشكريانش) را غرق كرديملشكريانش) را غرق كرديم
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  * ايمان آوردن فرعون و انداختن جسد او به ساحل دريا

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� $$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ãã ãã____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// #### �� ��ρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

çç ççµµµµ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ää ää−−−− tt tt���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMMΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø@@@@ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ çç ççΡΡΡΡ 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 yy yy7777 xx xx@@@@ ùù ùù==== yy yyzzzz ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ tt ttóóóó ss ss9999 ����1  

اسرائيل را از دريا عبور داديم و فرعون و لشكريانش ستمكارانه و متجاوزانـه  اسرائيل را از دريا عبور داديم و فرعون و لشكريانش ستمكارانه و متجاوزانـه  اسرائيل را از دريا عبور داديم و فرعون و لشكريانش ستمكارانه و متجاوزانـه  اسرائيل را از دريا عبور داديم و فرعون و لشكريانش ستمكارانه و متجاوزانـه      بنيبنيبنيبني««««
آنان را دنبال كردند تا اينكه غرقاب فرعون را در خود پيچيد. (در اين هنگام بـود  آنان را دنبال كردند تا اينكه غرقاب فرعون را در خود پيچيد. (در اين هنگام بـود  آنان را دنبال كردند تا اينكه غرقاب فرعون را در خود پيچيد. (در اين هنگام بـود  آنان را دنبال كردند تا اينكه غرقاب فرعون را در خود پيچيد. (در اين هنگام بـود  

ايمان دارم كه هيچ خـداي بـر حقـي وجـود نـدارد مگـر خـدايي كـه         ايمان دارم كه هيچ خـداي بـر حقـي وجـود نـدارد مگـر خـدايي كـه         ايمان دارم كه هيچ خـداي بـر حقـي وجـود نـدارد مگـر خـدايي كـه         ايمان دارم كه هيچ خـداي بـر حقـي وجـود نـدارد مگـر خـدايي كـه             ::::كه) گفتكه) گفتكه) گفتكه) گفت
ي فرمانبرداران هستم. آيا اكنون (كه ي فرمانبرداران هستم. آيا اكنون (كه ي فرمانبرداران هستم. آيا اكنون (كه ي فرمانبرداران هستم. آيا اكنون (كه     از زمرهاز زمرهاز زمرهاز زمرهاند و من اند و من اند و من اند و من     اسرائيل بدو ايمان آوردهاسرائيل بدو ايمان آوردهاسرائيل بدو ايمان آوردهاسرائيل بدو ايمان آورده    بنيبنيبنيبني

ي خود پشـيمان  ي خود پشـيمان  ي خود پشـيمان  ي خود پشـيمان      كني و از كردهكني و از كردهكني و از كردهكني و از كرده    مرگت فرا رسيده و توبه پذيرفتني نيست، توبه ميمرگت فرا رسيده و توبه پذيرفتني نيست، توبه ميمرگت فرا رسيده و توبه پذيرفتني نيست، توبه ميمرگت فرا رسيده و توبه پذيرفتني نيست، توبه مي
ي تباهكاران بودي. ما امروزه ي تباهكاران بودي. ما امروزه ي تباهكاران بودي. ما امروزه ي تباهكاران بودي. ما امروزه     كردي و در زمرهكردي و در زمرهكردي و در زمرهكردي و در زمره    شوي) در حاليكه قبالً عصيان ميشوي) در حاليكه قبالً عصيان ميشوي) در حاليكه قبالً عصيان ميشوي) در حاليكه قبالً عصيان مي    ميميميمي

بسياري بسياري بسياري بسياري     گمانگمانگمانگمان    دهيم تا براي آيندگان درس عبرتي باشي. بيدهيم تا براي آيندگان درس عبرتي باشي. بيدهيم تا براي آيندگان درس عبرتي باشي. بيدهيم تا براي آيندگان درس عبرتي باشي. بي    ي تو را نجات ميي تو را نجات ميي تو را نجات ميي تو را نجات مي    الشهالشهالشهالشه
        ».».».».خبرندخبرندخبرندخبرند    از مردم از آيات ما غافل و بياز مردم از آيات ما غافل و بياز مردم از آيات ما غافل و بياز مردم از آيات ما غافل و بي

فرعون زماني ايمان آورد كه هيچ سودي براي او در پي نداشت؛ چرا كه او 
زماني ايمان آورد كه عذاب را مشاهده كرده بود و سنت الهي بر اين اسـت كـه   

    :فرمايد پذيرد. خداوند مي ايمان كافر را در هنگام نزول عذاب نمي

���� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� xx xx@@@@ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ nn nn==== ss ssùùùù 

àà àà7777 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè xx xx@@@@ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// (( (( || ||MMMM ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã (( (( uu uu���� ÅÅ ÅÅ££££ yy yyzzzz uu uuρρρρ 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ����2 
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        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
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بـه خـداي يگانـه ايمـان داريـم و      بـه خـداي يگانـه ايمـان داريـم و      بـه خـداي يگانـه ايمـان داريـم و      بـه خـداي يگانـه ايمـان داريـم و          ::::عذاب شديد ما را ديدنـد، گفتنـد  عذاب شديد ما را ديدنـد، گفتنـد  عذاب شديد ما را ديدنـد، گفتنـد  عذاب شديد ما را ديدنـد، گفتنـد      هنگاميكههنگاميكههنگاميكههنگاميكه««««    
شـماريم. امـا   شـماريم. امـا   شـماريم. امـا   شـماريم. امـا       پذيريم و مـردود مـي  پذيريم و مـردود مـي  پذيريم و مـردود مـي  پذيريم و مـردود مـي      داديم نميداديم نميداديم نميداديم نمي    انبازهايي را كه شريك خدا قرار ميانبازهايي را كه شريك خدا قرار ميانبازهايي را كه شريك خدا قرار ميانبازهايي را كه شريك خدا قرار مي

ايمانشان به هنگام ديدن عذاب شديد سودي به آنان نرساند. اين سنت هميشـگي  ايمانشان به هنگام ديدن عذاب شديد سودي به آنان نرساند. اين سنت هميشـگي  ايمانشان به هنگام ديدن عذاب شديد سودي به آنان نرساند. اين سنت هميشـگي  ايمانشان به هنگام ديدن عذاب شديد سودي به آنان نرساند. اين سنت هميشـگي  
        ».».».».انداندانداند    خدا با بندگانش بوده و كافران بدان هنگام زيانبار شدهخدا با بندگانش بوده و كافران بدان هنگام زيانبار شدهخدا با بندگانش بوده و كافران بدان هنگام زيانبار شدهخدا با بندگانش بوده و كافران بدان هنگام زيانبار شده

اسـرائيل ايمـان    از اين روي وقتي كه فرعون اعالم كرد كـه بـه خـداي بنـي    
يا هم اكنـون كـه كـار از كـار     آ« :آورده است، خداوند متعال در پاسخ او فرمود

كرديـد و از   رانيد در حاليكه قبالً نافرماني مـي  گذشته است ايمان را بر زبان مي
  ».تباهكاران در زمين بوديد

ttعلماي سـلف در تفسـير آيـه     ابن عباس و برخي از ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù���� yy yy7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 

šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 yy yy7777 xx xx@@@@ ùù ùù==== yy yyzzzz ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ����1 اسرائيل در مورد بـه هالكـت    برخي از بني :اند گفته

رسيدن فرعون دچار شك و ترديد شدند و اين مسأله را با حضرت موسـي (ع)  
ي بيجـان   ور داد كـه الشـه  مطرح كردند. از اين روي خداوند متعال به دريا دست

فرعون را به كنـار دريـا و بـر مكـاني مرتفـع پـرت كنـد تـا دليلـي باشـد بـراي            
اسرائيل بر مرگ فرعون و تا بداننـد كـه فرعـون بـا وجـود آن همـه ادعـاي         بني

ربوبيت و تكبري كه داشت بر اثر نافرماني از پروردگـار خـود بـه چنـين ذلتـي      
ري نيز كه راه و روش او را ادامه دهد، به گرفتار شده است و قطعاً هر كس ديگ

شود، ولـي بسـياري از مـردم از تأمـل و تفكـر در آيـات        سرنوشت او دچار مي
  2خداي متعال رويگردان هستند.
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  :مبحث سوم

  اسرائيل ) به همراه بني����حضرت موسي (

  
  ) بعد از رهايي از فرعون�* درخواستهاي يهوديان از موسي (

اسرائيل را (از چنگال فرعـون) نجـات داد و هالكـت     يبعد از آنكه خداوند بن
رفت كه بر ايمان و اخالص و توكل خود بر  فرعون را به آنان نماياند، انتظار مي

خدا بيفزايند ولي موسـي (ع) را بـا درخواسـت عجيبـي غـافلگير كردنـد و از او       
خواستند كه معبودي را براي آنان قرار دهد همـانطور كـه مشـركان معبـوداني     

  :فرمايد داشتند. خداوند متعال مي

���� $$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss???? rr rr'''' ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ àà àà@@@@ ää ää3333 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999 $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ×× ××ππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB ∩∩∩∩∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ×× ××���� ££ ££9999 tt ttGGGG ãã ããΒΒΒΒ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ����1   

اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس (در مسير خود) به قومي رسيدند كه بتهايي اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس (در مسير خود) به قومي رسيدند كه بتهايي اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس (در مسير خود) به قومي رسيدند كه بتهايي اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس (در مسير خود) به قومي رسيدند كه بتهايي     بنيبنيبنيبني««««
اي موسي! براي ما معبودي قرار بده اي موسي! براي ما معبودي قرار بده اي موسي! براي ما معبودي قرار بده اي موسي! براي ما معبودي قرار بده     ::::ها بودند. گفتندها بودند. گفتندها بودند. گفتندها بودند. گفتند    داشتند و مشغول پرستش آنداشتند و مشغول پرستش آنداشتند و مشغول پرستش آنداشتند و مشغول پرستش آن

شما گروه ناداني هستيد. اينها شما گروه ناداني هستيد. اينها شما گروه ناداني هستيد. اينها شما گروه ناداني هستيد. اينها     ::::موسي) گفتموسي) گفتموسي) گفتموسي) گفتهمانگونه كه آنان معبودهايي دارند. (همانگونه كه آنان معبودهايي دارند. (همانگونه كه آنان معبودهايي دارند. (همانگونه كه آنان معبودهايي دارند. (
        ».».».».دهند باطل و نادرست استدهند باطل و نادرست استدهند باطل و نادرست استدهند باطل و نادرست است    كارشان هالك ونابودي است و آنچه انجام ميكارشان هالك ونابودي است و آنچه انجام ميكارشان هالك ونابودي است و آنچه انجام ميكارشان هالك ونابودي است و آنچه انجام مي

هاي بـزرگ و   اسرائيل بعد از آنكه خداوند اين نشانه رفت كه بني انتظار مي 
به هالكت رسيدن فرعون و پيروان كافرش را به آنان نشان داد، كار مشركان و 

كردند. ولي نه تنها اين كار را انجـام ندادنـد بلكـه     شان را تقبيح ميپرستش بتهاي
(بيشرمانه) از موسي (ع) درخواست كردند كه بتي را براي آنان قرار دهد تا آن 

  پرستيدند. ها را مي را پرستش كنند همانطور كه آن مشركان بتاني داشتند و آن
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  * موسي (ع) و دريافت تورات

    :دفرماي خداوند متعال مي

���� $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã≡≡≡≡ uu uuρρρρ uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO \\ \\'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyϑϑϑϑ øø øø???? rr rr&&&& uu uuρρρρ 99 99���� ôô ôô³³³³ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// §§ §§ΝΝΝΝ tt ttGGGG ss ssùùùù àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss))))‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ šš šš∅∅∅∅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& \\ \\'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 44 44 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅzzzz LL LL{{{{ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÍÍ ÍÍ____ øø øø@@@@ èè èè==== ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−GGGG ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø@@@@ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����1     

ه گذاشتيم (كه به مناجات و عبادت بپردازد) و با ده ه گذاشتيم (كه به مناجات و عبادت بپردازد) و با ده ه گذاشتيم (كه به مناجات و عبادت بپردازد) و با ده ه گذاشتيم (كه به مناجات و عبادت بپردازد) و با ده ما با موسي (ع) سي شب وعدما با موسي (ع) سي شب وعدما با موسي (ع) سي شب وعدما با موسي (ع) سي شب وعد««««
شب (ديگر) آن را كامل گردانيديم و بدينوسيله مدت (راز ونيـاز بـا) پروردگـارش    شب (ديگر) آن را كامل گردانيديم و بدينوسيله مدت (راز ونيـاز بـا) پروردگـارش    شب (ديگر) آن را كامل گردانيديم و بدينوسيله مدت (راز ونيـاز بـا) پروردگـارش    شب (ديگر) آن را كامل گردانيديم و بدينوسيله مدت (راز ونيـاز بـا) پروردگـارش    

در ميان قوم من جانشين در ميان قوم من جانشين در ميان قوم من جانشين در ميان قوم من جانشين     ::::موسي به برادر خود هارون گفتموسي به برادر خود هارون گفتموسي به برادر خود هارون گفتموسي به برادر خود هارون گفت    ووووچهل شب تمام شد.چهل شب تمام شد.چهل شب تمام شد.چهل شب تمام شد.
        ».».».».من باش و اصالحگري كن و از راه و روش تباهكاران پيروي مكنمن باش و اصالحگري كن و از راه و روش تباهكاران پيروي مكنمن باش و اصالحگري كن و از راه و روش تباهكاران پيروي مكنمن باش و اصالحگري كن و از راه و روش تباهكاران پيروي مكن

پروردگارم سي شب را  :موسي (ع) به قوم خود گفت :گفته استابن عباس 
با من وعده گذاشته است تا او را مالقات كنم و در اين مدت هـارون را درميـان   

دهم. وقتي كه موسي به مالقات پروردگـارش رفـت،    شما جانشين خود قرار مي
كـه   اسـرائيل در ايـن ده شـبي    ي بنـي  خداوند ده شب ديگر را اضافه كرد و فتنه

چون بعد از گذشت سي شب، سـامري   ،خداوند اضافه كرده بود صورت گرفت
  آنان را با گوساله گمراه كرد.

  

  * موسي (ع) و درخواست رؤيت خدا

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss))))ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== xx xx.... uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  ss ss9999 

 ÍÍ ÍÍ____1111 tt tt���� ss ss???? ÇÇ ÇÇ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt6666 yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù §§ §§���� ss ss)))) tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ$$$$ xx xx6666 tt ttΒΒΒΒ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____1111 tt tt���� ss ss???? 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 44 44’’’’ ©© ©©???? pp ppgggg rr rrBBBB ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 
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ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt7777 yy yyffff ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ $$$$ yy yy2222 yy yyŠŠŠŠ §§ §§���� yy yyzzzz uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ)))) ÏÏ ÏÏèèèè || ||¹¹¹¹ 44 44 !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ss ss−−−−$$$$ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ àà ààMMMM öö öö6666 èè èè???? šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����1   

    ::::هنگاميكه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كـرد هنگاميكه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كـرد هنگاميكه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كـرد هنگاميكه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كـرد ««««
تـومرا  تـومرا  تـومرا  تـومرا      ::::پروردگارا! (خويشتن را) به من بنمـاي تـا تـو را ببيـنم. (خداونـد) فرمـود      پروردگارا! (خويشتن را) به من بنمـاي تـا تـو را ببيـنم. (خداونـد) فرمـود      پروردگارا! (خويشتن را) به من بنمـاي تـا تـو را ببيـنم. (خداونـد) فرمـود      پروردگارا! (خويشتن را) به من بنمـاي تـا تـو را ببيـنم. (خداونـد) فرمـود      

بيني و ليكن به كوه بنگر، اگر بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد. بيني و ليكن به كوه بنگر، اگر بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد. بيني و ليكن به كوه بنگر، اگر بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد. بيني و ليكن به كوه بنگر، اگر بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد.     نمينمينمينمي
ي يافت، آن را درهم كوبيد و موسي بيهوش و بر ي يافت، آن را درهم كوبيد و موسي بيهوش و بر ي يافت، آن را درهم كوبيد و موسي بيهوش و بر ي يافت، آن را درهم كوبيد و موسي بيهوش و بر وقتي كه پروردگارش براي كوه تجّلوقتي كه پروردگارش براي كوه تجّلوقتي كه پروردگارش براي كوه تجّلوقتي كه پروردگارش براي كوه تجّل

پروردگارا! تو منزهي، بـه سـوي تـو بـر     پروردگارا! تو منزهي، بـه سـوي تـو بـر     پروردگارا! تو منزهي، بـه سـوي تـو بـر     پروردگارا! تو منزهي، بـه سـوي تـو بـر         ::::زمين افتاد. وقتي كه به هوش آمد، گفتزمين افتاد. وقتي كه به هوش آمد، گفتزمين افتاد. وقتي كه به هوش آمد، گفتزمين افتاد. وقتي كه به هوش آمد، گفت
        ».».».».گردم ومن نخستين مؤمنان هستمگردم ومن نخستين مؤمنان هستمگردم ومن نخستين مؤمنان هستمگردم ومن نخستين مؤمنان هستم    ميميميمي

حضرت موسي (ع) وقتي كه به ميعادگاهي كه خدا براي او تعيين كرده بود 
و بـا پروردگـار خـود بـه      تا با وي سخن بگويد رسيد وتورات را دريافـت كـرد  

ي أرنـي أنظـر اليـك    ���� :گفتگو پرداخت، مشتاق رؤيت خدا گرديد و گفت قال ربـ���� 
  ».».».».پروردگارا! امكان رؤيت خود را به من عنايت بفرما!پروردگارا! امكان رؤيت خود را به من عنايت بفرما!پروردگارا! امكان رؤيت خود را به من عنايت بفرما!پروردگارا! امكان رؤيت خود را به من عنايت بفرما!««««

كند بر اينكه حضـرت موسـي    اين درخواست حضرت موسي (ع) داللت مي
انسـت، آن را  د معتقد به جواز رؤيت خدا بوده است، چون اگـر آن را محـال مـي   

  كرد. درخواست نمي
و اما رؤيت خداوند در آخـرت بـا    ».».».».در دنيا مرا نخواهيد ديددر دنيا مرا نخواهيد ديددر دنيا مرا نخواهيد ديددر دنيا مرا نخواهيد ديد«««« ����قال لن تراني����

تـوان آن را انكـار كـرد. و اينكـه خداونـد       احاديث متواتر ثابت شده و نمـي 
 »لن أُري« :و نه گفته است» يعني مرا نخواهيد ديد« ����لن تراني���� :فرموده است

  كند. بر جواز رؤيت خداوند داللت مي» شديعني ديده نخواهم «
دارم از اينكه چيزي را بدون  يعني تو را پاك و منزه مي ����قال سبحانك����

  اجازه از شما درخواست كنم.
  كنم. يعني از تكرار همچون درخواستي توبه مي ����تُبت إليك����
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يعني از ميان مردمان روزگـار خـود اولـين كسـي      ����و أنا أول المؤمنين����
ه تو ايمان دارم و معتقدم به اينكه هـر چنـد رؤيـت شـما جـايز      هستم كه ب

  1گيرد. است ولي در اين دنيا صورت نمي
  

  * اوصاف تورات

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ xx xx@@@@ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎ//// ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ õõ õõ‹‹‹‹ ää ää⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu 

 ää ää.... uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« ZZ ZZππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø@@@@ ss ss???? uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 && && óó óó xx xx«««« $$$$ yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ää ää⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ//// öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 44 44 öö öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ '' ''ρρρρ éé éé'''' yy yy™™™™ uu uu‘‘‘‘#### yy yyŠŠŠŠ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx@@@@ øø øø9999 $$ $$#### ����2  

م (با تو) بـر مـردم   م (با تو) بـر مـردم   م (با تو) بـر مـردم   م (با تو) بـر مـردم   اي موسي! تو را با رسالتهاي خويش و سخن گفتناي موسي! تو را با رسالتهاي خويش و سخن گفتناي موسي! تو را با رسالتهاي خويش و سخن گفتناي موسي! تو را با رسالتهاي خويش و سخن گفتن    ::::خدا گفتخدا گفتخدا گفتخدا گفت««««
ام و از شكرگزاران باش. و براي او در الواح از هر ام و از شكرگزاران باش. و براي او در الواح از هر ام و از شكرگزاران باش. و براي او در الواح از هر ام و از شكرگزاران باش. و براي او در الواح از هر     برگزيدم. پس برگير آنچه به تو دادهبرگزيدم. پس برگير آنچه به تو دادهبرگزيدم. پس برگير آنچه به تو دادهبرگزيدم. پس برگير آنچه به تو داده

چيز نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر (احكامي) باشد (كه نياز به تفصـيل دارنـد).   چيز نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر (احكامي) باشد (كه نياز به تفصـيل دارنـد).   چيز نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر (احكامي) باشد (كه نياز به تفصـيل دارنـد).   چيز نوشتيم تا پند و اندرز و روشنگر (احكامي) باشد (كه نياز به تفصـيل دارنـد).   
هـا را  هـا را  هـا را  هـا را      پس الواح را با قوت و توان برگير و به قوم خود فرمان بده كه نيكـوترين آن پس الواح را با قوت و توان برگير و به قوم خود فرمان بده كه نيكـوترين آن پس الواح را با قوت و توان برگير و به قوم خود فرمان بده كه نيكـوترين آن پس الواح را با قوت و توان برگير و به قوم خود فرمان بده كه نيكـوترين آن 

        ».».».».ند، بزودي سرزمين گنهكاران را به شما نشان خواهيم دادند، بزودي سرزمين گنهكاران را به شما نشان خواهيم دادند، بزودي سرزمين گنهكاران را به شما نشان خواهيم دادند، بزودي سرزمين گنهكاران را به شما نشان خواهيم دادبرگيربرگيربرگيربرگير

همان توراتي است كه خداوند بر موسي (ع) نازل كـرده   »الواح«منظور از 
اسرائيل در امور دين و دنياي خود به آن نياز داشتند بـراي   و هر چه را كه بني

ي اسـت  منظور از الـواح تـورات   :اند آنان در آن نوشته است. سدي و مجاهد گفته
  اسرائيل در آن نوشته شده است. كه تمام مأمورات و منهيات بني

يعنـي بـه قـوم خـود فرمـان بـده كـه         ����و أمر قومك يأخـذوا بأحسـنها  ����
نيكوترين چيزي كه در الواح است مانند عفو و بخشش و شكيبايي برگيرند 
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توان گفت كـه   و آن را بر قصاص گرفتن ترجيح دهند. در اينجا همچنين مي
اسم تفضيلي است كه به معني واقعي خود بكار نرفته اسـت بلكـه   » أحسن«

به معني كمال نكوئي است. يعني قوم خود را فرمان بده كه بـه انـدرزها و   
  1د.در كمال نيكويي هستند، تمسك جويناحكامي كه در اين الواح آمده و 

يعني بزودي خواهيد ديد كه چگونه كسـاني كـه    ����سأريكم دارالفاسقين����
كننـد بـه    خيزند و از اطاعت او سرپيچي مـي  الفت با اوامر الهي برميبه مخ

  2گردند. رسند و نابود مي هالكت مي
  

  * يهوديان و پرستش گوساله

بعد از آنكه موسي (ع) در موعد مقرر به كوه طـور رفـت تـا بـا پروردگـار      
ه اسرائيل را گمراه و آنان را بـ  خود به مناجات بپردازد، سامري توانست كه بني

پرستش گوساله وادار كند. ولي پـس از آنكـه موسـي از ميعادگـاه بازگشـت و      
اسرائيل فهميدنـد   تورات را از پروردگارش دريافت كرد و كالم خدا را شنيد، بني

    :كه سامري آنان را گمراه كرده است. خداوند متعال فرموده است

 ���� xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããmmmm WW WWξξξξ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏãããã #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! îî îî‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ää ääzzzz 44 44 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööηηηη tt ttƒƒƒƒ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ¢¢ ¢¢ çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ®® ®®RRRR mm mmQQQQ uu uuρρρρ xx xxÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ)))) ßß ßß™™™™ þþ þþ____ ÎÎ ÎÎûûûû 
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öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ qq qq==== || ||ÊÊÊÊ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’ öö öö���� ÏÏ ÏÏ@@@@ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ����1   

اي ساختند و آن اي ساختند و آن اي ساختند و آن اي ساختند و آن     قوم موسي بعد از (رفتن) او (به كوه طور) از زيورهايشان گوسالهقوم موسي بعد از (رفتن) او (به كوه طور) از زيورهايشان گوسالهقوم موسي بعد از (رفتن) او (به كوه طور) از زيورهايشان گوسالهقوم موسي بعد از (رفتن) او (به كوه طور) از زيورهايشان گوساله««««
ديدنـد كـه چنـين    ديدنـد كـه چنـين    ديدنـد كـه چنـين    ديدنـد كـه چنـين        را معبود خود ساختند كه پيكر و صداي گاو داشت. مگر نمـي را معبود خود ساختند كه پيكر و صداي گاو داشت. مگر نمـي را معبود خود ساختند كه پيكر و صداي گاو داشت. مگر نمـي را معبود خود ساختند كه پيكر و صداي گاو داشت. مگر نمـي 

كند. گوساله را كند. گوساله را كند. گوساله را كند. گوساله را     گويد و نه آنان را به راهي هدايت ميگويد و نه آنان را به راهي هدايت ميگويد و نه آنان را به راهي هدايت ميگويد و نه آنان را به راهي هدايت مي    اي نه با آنان سخن مياي نه با آنان سخن مياي نه با آنان سخن مياي نه با آنان سخن مي    گوسالهگوسالهگوسالهگوساله
كار بودند. هنگامي كـه پشـيمان و سـرگردان    كار بودند. هنگامي كـه پشـيمان و سـرگردان    كار بودند. هنگامي كـه پشـيمان و سـرگردان    كار بودند. هنگامي كـه پشـيمان و سـرگردان    (به خدايي) گرفتند در حاليكه ستم(به خدايي) گرفتند در حاليكه ستم(به خدايي) گرفتند در حاليكه ستم(به خدايي) گرفتند در حاليكه ستم

اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را     ::::اند، گفتنداند، گفتنداند، گفتنداند، گفتند    شدند و دانستند كه گمراه گشتهشدند و دانستند كه گمراه گشتهشدند و دانستند كه گمراه گشتهشدند و دانستند كه گمراه گشته
        ».».».».گمان از زيانكاران خواهيم بودگمان از زيانكاران خواهيم بودگمان از زيانكاران خواهيم بودگمان از زيانكاران خواهيم بود    نيامرزد، بينيامرزد، بينيامرزد، بينيامرزد، بي

با وجود اينكه تنها سامري گوساله را به صدا درآورد و به خـدايي گرفـت   
ل نسبت داده شده است، چـون سـامري يكـي از    اسرائي ولي اين فعل به تمام بني

  اند. آنان بوده و آنان هم به كار او رضايت داده
يعني بعد از بازگشت موسي (ع) پشيمان شدند  ����و لما سقط في أيديهم����

  و از كار خود شگفت زده گرديدند.
اگر پروردگـار مـا بـه مـا رحـم نكنـد،       « :اسرائيل در پايان گفتند و اينكه بني

كند بر اينكـه آنـان    ي آنان داللت مي اين گفته» زيانكاران خواهيم بود گمان از بي
  2اند. به گناه خود اعتراف كرده و به رحمت و مغفرت خدا اميدوار بوده

  

  اسرائيل * بازگشت خشمگينانه و اندوهناك موسي به ميان بني

    :فرمايد خداوند متعال مي
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���� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ@@@@ ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF øø øø@@@@ nn nn==== yy yyzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( 
óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ΠΠΠΠ éé éé&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ àà àà@@@@ yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ oo ooKKKK óó óó™™™™ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôô±±±± èè èè@@@@ šš šš†††† ÎÎ ÎÎ1111 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ����1   

بعد بعد بعد بعد     ::::هنگامي كه موسي خشمگينانه و اندوهناك به سوي قوم خود بازگشت، گفتهنگامي كه موسي خشمگينانه و اندوهناك به سوي قوم خود بازگشت، گفتهنگامي كه موسي خشمگينانه و اندوهناك به سوي قوم خود بازگشت، گفتهنگامي كه موسي خشمگينانه و اندوهناك به سوي قوم خود بازگشت، گفت««««
بدجانشيني من كرديد. آيا بر فرمان پروردگارتان عجله بدجانشيني من كرديد. آيا بر فرمان پروردگارتان عجله بدجانشيني من كرديد. آيا بر فرمان پروردگارتان عجله بدجانشيني من كرديد. آيا بر فرمان پروردگارتان عجله     از (رفتن) من (به مناجات) از (رفتن) من (به مناجات) از (رفتن) من (به مناجات) از (رفتن) من (به مناجات) 

به سوي خود كشيد به سوي خود كشيد به سوي خود كشيد به سوي خود كشيد گرفت و گرفت و گرفت و گرفت و به خرج داديد؟ موسي الواح را انداخت و سر برادرش را به خرج داديد؟ موسي الواح را انداخت و سر برادرش را به خرج داديد؟ موسي الواح را انداخت و سر برادرش را به خرج داديد؟ موسي الواح را انداخت و سر برادرش را 
! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و ! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و ! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و ! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و اي پسر مادرماي پسر مادرماي پسر مادرماي پسر مادرم    ::::و (برادرش هارون) گفتو (برادرش هارون) گفتو (برادرش هارون) گفتو (برادرش هارون) گفت

نزديك بود مرا بكشند. پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا با ستم پيشگان قرار نزديك بود مرا بكشند. پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا با ستم پيشگان قرار نزديك بود مرا بكشند. پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا با ستم پيشگان قرار نزديك بود مرا بكشند. پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا با ستم پيشگان قرار 
        ».».».».ندهندهندهنده

اين آيه بيانگر نهايت خشم و تأسف حضرت موسي (ع) بعد از بازگشت (از 
در آيه به معني بسـيار خشـمگين   » أَسفا«ي  مناجات با پروردگارش) است. واژه

  به معني اندوهگين است. :اند اي هم گفته ست. عدها
خداوند قبل از بازگشت موسي به او خبـر داده   :ابن جرير طبري گفته است
انـد و سـامري آنـان را گمـراه كـرده اسـت، لـذا         بود كه قومش دچار فتنه شـده 

  اسرائيل بازگشت. خشمگين و اندوهناك به سوي بني
بعد از غيبت من و جدايي مـن از   :يعني ����قال بئسما خلفتموني من بعدي����

  شما بد عملي را مرتكب شديد.
اسرائيل را مورد نكوهش قـرار   در اينجا حضرت موسي (ع) عمل زشت بني

هـاي خـدا را مشـاهده كـرده بودنـد و       داده است؛ چرا كـه آنـان آيـات و نشـانه    
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آوردنـد. ولـي    جستند و به خداي يگانه ايمان مي بايست از اين كار دوري مي مي
  كنند و ثبات ندارند. اسرائيل چنين است كه پيوسته چهره عوض مي طبيعت بني

 –اي  آيا از انتظار فرمان پروردگارتان و از وعده :يعني ����أعجلتم أمر ربكم����
كه براي من تعيين كرده بود، عجله به خرج داديـد و مرتكـب چنـين     –چهل شب 

  ».عجله به خرج داديد؟ يعني براي خشم خدا :اند اعمالي شديد؟ بعضي هم گفته

يعني موسي (ع) به خاطر غيرت ديني و از شدت خشم  ����و ألقي األلواح����
و انزجار از عمل قوم خود كه مشغول پرستش گوساله بودند، الواح حاوي 

  تورات را انداخت.
موسـي (ع) از شـدت خشـم نـه از      :يعنـي  ����و أخذ برأس أخيه يجرّه إليه����

هارون را گرفت و بـه سـوي خـود     روي اهانت موي سر و ريش برادرش
اسـرائيل را از   كشيد، چرا كه هارون از كار سامري ايراد نگرفته بود و بني

  پرستش گوساله باز نداشته بود.
����با وجود اينكه موسي برادر پـدر و مـادري هـارون بـود      ����قال ابن أم

ولي هارون او را با اي پسر مادرم! مورد خطاب قـرار داده اسـت؛ چراكـه    
كند و مادر هـم حـق بزرگتـري بـر      عبير بر نرمي و عطوفت داللت مياين ت

فرزندان دارد و رعايت حق او مهمتر است. از اين روي هارون با اين تعبير 
  رعايت حق مادر را به موسي تذكر داده است.

از هـيچ تالشـي    :(هـارون) گفـت   ����إن القوم استضعفوني و كادو يقتلونني����
ام كه با وعظ و ارشاد و انذار  توان تالش نمودهام و با تمام  فروگذار نكرده

آنان را از اين كار زشتشان باز دارم ولي موفق نشدم و آنان بر من چيره 
  شدند تا جائيكه خواستند مرا بكشند.
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يعني كاري نكن كه با بد كردن به من، دشـمنان   ����فالتشمت بي األعداء����
ــاني.   ــان برس ــه آرزويش ــل » شــماته«را خوشــحال و ب ــي در اص ــه معن ب

شـمت فـالن   « :شـود  خوشحال شدن به گرفتاري دشمنان اسـت. گفتـه مـي   
  يعني از مصيبتي كه بر او نازل شده خوشحال شد.» بفالن
يعني بـا خشـم و غضـب خـود مـرا از       ����وال تجعلني مع القوم الظالمين����
ي كساني قرار نده كه گوساله را پرسـتش كردنـد در حاليكـه مـن از      زمره

  1ستمشان بيزارم.آنان و از ظلم و 

  :بحث چهارمم

  اخالق يهوديان و برخي از كارهاي ناپسند آنان

  

  * تحريف تورات

  :فرمايد خداوند متعال مي

���� zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã uu uuρρρρ ôô ôôìììì oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### uu uuρρρρ 

uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî 88 88ìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ CC CCŠŠŠŠ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ tt tt⊥⊥⊥⊥ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ...����2  

گوينـد:  گوينـد:  گوينـد:  گوينـد:      گرداننـد و مـي  گرداننـد و مـي  گرداننـد و مـي  گرداننـد و مـي      برخي از يهوديان سخنان را از جاهاي خود منحـرف مـي  برخي از يهوديان سخنان را از جاهاي خود منحـرف مـي  برخي از يهوديان سخنان را از جاهاي خود منحـرف مـي  برخي از يهوديان سخنان را از جاهاي خود منحـرف مـي  ««««
گفتند) ما را بپاي در حالي كـه  گفتند) ما را بپاي در حالي كـه  گفتند) ما را بپاي در حالي كـه  گفتند) ما را بپاي در حالي كـه      شنيديم و فرمان نبرديم. بشنو ناشنيدني را. و (ميشنيديم و فرمان نبرديم. بشنو ناشنيدني را. و (ميشنيديم و فرمان نبرديم. بشنو ناشنيدني را. و (ميشنيديم و فرمان نبرديم. بشنو ناشنيدني را. و (مي

        ».».».».دادنددادنددادنددادند    دادند و دين را مورد تمسخر قرار ميدادند و دين را مورد تمسخر قرار ميدادند و دين را مورد تمسخر قرار ميدادند و دين را مورد تمسخر قرار مي    زبان را پيچ ميزبان را پيچ ميزبان را پيچ ميزبان را پيچ مي
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تحريـف سـخن از جانـب     :بن عطيـه در تفسـير ايـن آيـه گفتـه اسـت      امام ا
يهوديان به دو شكل صورت گرفته است، يكي با تغيير لفظ كه در مقدار كمـي از  

اند و ديگري تحريف با تغيير تأويل كه در بيشتر تـورات   تورات مرتكب آن شده
  1اند. طبري هم اين را گفته است. مرتكب آن شده

تحريف به معني كج كردن و كنار  :هم چنين آمده است در تفسير فتح البيان
زنند و چيزهاي ديگري را جـايگزين   زدن است. يعني يهوديان تورات را كنار مي

  2كنند. سازند يا اينكه آن را به صورت نادرست تأويل مي آن مي
ي  فخر رازي گفته است خداوند در سـوره  :در تفسير قاسمي هم آمده است

tt ���� :نساء فرموده است ttββββθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####  tt ttãããã ���� ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ3  در اين آيه اگر تحريف را به

معني تأويل باطل بگيريم، يعني يهوديان تأويالت بـاطلي را بـراي متـون تـورات     
كنـد. ولـي خداونـد در     كنند. و اين آيه برحذف الفاظ تـورات داللـت نمـي    ذكر مي

tt ���� :فرمايد ي مائده مي سوره ttββββθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† zz zzΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ���� ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ4  كه بر هر دو معني

كنند و هم الفاظ تورات را حذف  كند، يعني هم تأويالت باطله را ذكر مي داللت مي
بـه معنـي دوم    ����من بعد مواضعه����به معنـي اول و   ����يحرّفون الكلم����نمايند، كه  مي

  5كند. اشاره مي
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ور توهين به ديـن و مـورد   يعني به منظ ����ليا بألسنتهم و طعناً في الدين����
تمسخر قـرار دادن آن، زبـان خـود را از حـق بـه سـوي آنچـه كـه در دل         

  1چرخاندند. داشتند مي
  

  * برخي از كردارهاي زشت قوم يهود

هـا   خداوند در آيه زير برخي از افعال زشت قوم يهـود را كـه بـه سـبب آن    
  :مورد خشم و غضب و عذاب خدا قرار گرفتند ذكر كرده است

���� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅÕÕÕÕ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø@@@@ ää ää.... uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss%%%% uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 99 99 dd dd,,,, yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 77 77#### ùù ùù==== ää ääîîîî 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// yy yyìììì tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuηηηη øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø@@@@ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø@@@@ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ $$$$ �� ��ΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttFFFF öö ööκκκκ ææ ææ5555 $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$####...����2   
خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر اينكه پيمانشان را شكستند و به آيات خدا خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر اينكه پيمانشان را شكستند و به آيات خدا خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر اينكه پيمانشان را شكستند و به آيات خدا خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر اينكه پيمانشان را شكستند و به آيات خدا «(«(«(«(

دلهايمان در غالف است، بلكه دلهايمان در غالف است، بلكه دلهايمان در غالف است، بلكه دلهايمان در غالف است، بلكه     ::::كفر ورزيدند و پيامبران را به ناحق كشتند و گفتندكفر ورزيدند و پيامبران را به ناحق كشتند و گفتندكفر ورزيدند و پيامبران را به ناحق كشتند و گفتندكفر ورزيدند و پيامبران را به ناحق كشتند و گفتند
خداوند به سبب كفرشان بر دلهايشان مهر زده است، پس به جز گروه اندكي از آنان خداوند به سبب كفرشان بر دلهايشان مهر زده است، پس به جز گروه اندكي از آنان خداوند به سبب كفرشان بر دلهايشان مهر زده است، پس به جز گروه اندكي از آنان خداوند به سبب كفرشان بر دلهايشان مهر زده است، پس به جز گروه اندكي از آنان 

ر ورزيدنشان و بهتان بزرگي كه بر مريم بستند و به ر ورزيدنشان و بهتان بزرگي كه بر مريم بستند و به ر ورزيدنشان و بهتان بزرگي كه بر مريم بستند و به ر ورزيدنشان و بهتان بزرگي كه بر مريم بستند و به آورند. و به سبب كفآورند. و به سبب كفآورند. و به سبب كفآورند. و به سبب كف    ايمان نميايمان نميايمان نميايمان نمي
ي خـدا را  ي خـدا را  ي خـدا را  ي خـدا را          ما عيسي پسر مـريم فرسـتاده  ما عيسي پسر مـريم فرسـتاده  ما عيسي پسر مـريم فرسـتاده  ما عيسي پسر مـريم فرسـتاده      ::::گفتندگفتندگفتندگفتند    سبب اينكه (از روي استهزاء) ميسبب اينكه (از روي استهزاء) ميسبب اينكه (از روي استهزاء) ميسبب اينكه (از روي استهزاء) مي

        ».».».».كشتيمكشتيمكشتيمكشتيم

اين آيات بيانگر اعمال زشتي است كه يهوديان برخالف اوامر الهـي انجـام   
سته بودند و در اند، آنگاه كه به جاي وفا كردن به عهد و پيماني كه با خدا ب داده

نتيجه كوه طور باالي سرشان نگاه داشته شده بود، به آيات خدا كفر ورزيدنـد،  
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و به ناحق پيـامبران را كشـتند و ... بـدين ترتيـب مسـتحق لعنـت و عـذاب خـدا         
  1گرديدند.

  

  * برخي از ويژگيهاي اخالقي قوم يهود

  نقض عهد و پيمان -1*

بالً گفته شد، پيمان شكني با خـدا  يكي از ويژگيهاي قوم يهود همانطور كه ق
دهنـد بـا مـردم     است. اين افراد كه جرأت پيمان شكني بـا خـدا را بـه خـود مـي     

  دهند. جسارت بيشتري به خرج مي
     :فرمايد قرآن كريم در مورد پيمان شكني يهوديان با خداوند مي

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ���� $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘θθθθ ’’ ’’ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΟΟΟΟ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? -- --∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

ΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ����.2  

رات عمل كنيد) و كوه رات عمل كنيد) و كوه رات عمل كنيد) و كوه رات عمل كنيد) و كوه (به ياد آوريد) زماني را كه از شما پيمان گرفتيم (كه به تو(به ياد آوريد) زماني را كه از شما پيمان گرفتيم (كه به تو(به ياد آوريد) زماني را كه از شما پيمان گرفتيم (كه به تو(به ياد آوريد) زماني را كه از شما پيمان گرفتيم (كه به تووووو««««
طور را بر فرازتان نگاه داشتيم (تا اينكه پذيرفتيد و عهد و پيمان بستيد و به شما طور را بر فرازتان نگاه داشتيم (تا اينكه پذيرفتيد و عهد و پيمان بستيد و به شما طور را بر فرازتان نگاه داشتيم (تا اينكه پذيرفتيد و عهد و پيمان بستيد و به شما طور را بر فرازتان نگاه داشتيم (تا اينكه پذيرفتيد و عهد و پيمان بستيد و به شما 

ايم با جديت بگيريد (و بر عمل به آن و ايم با جديت بگيريد (و بر عمل به آن و ايم با جديت بگيريد (و بر عمل به آن و ايم با جديت بگيريد (و بر عمل به آن و     ) آنچه را كه (از تورات) به شما داده) آنچه را كه (از تورات) به شما داده) آنچه را كه (از تورات) به شما داده) آنچه را كه (از تورات) به شما داده::::گفتيمگفتيمگفتيمگفتيم
اجراي دستورات آن عزمتان را جزم كنيد) و حفظ كنيد آنچه را كه در كتاب تورات اجراي دستورات آن عزمتان را جزم كنيد) و حفظ كنيد آنچه را كه در كتاب تورات اجراي دستورات آن عزمتان را جزم كنيد) و حفظ كنيد آنچه را كه در كتاب تورات اجراي دستورات آن عزمتان را جزم كنيد) و حفظ كنيد آنچه را كه در كتاب تورات 

آن را فراموش نكنيد و از آن غفلت نورزيد)، شـايد كـه پرهيزكـار شـويد.     آن را فراموش نكنيد و از آن غفلت نورزيد)، شـايد كـه پرهيزكـار شـويد.     آن را فراموش نكنيد و از آن غفلت نورزيد)، شـايد كـه پرهيزكـار شـويد.     آن را فراموش نكنيد و از آن غفلت نورزيد)، شـايد كـه پرهيزكـار شـويد.         است (واست (واست (واست (و
سپس بعد از آن (از وفاي به عهد و پيمانتان) رويگردان شديد و اگر لطف و رحمت سپس بعد از آن (از وفاي به عهد و پيمانتان) رويگردان شديد و اگر لطف و رحمت سپس بعد از آن (از وفاي به عهد و پيمانتان) رويگردان شديد و اگر لطف و رحمت سپس بعد از آن (از وفاي به عهد و پيمانتان) رويگردان شديد و اگر لطف و رحمت 

        3».».».».بوديدبوديدبوديدبوديد    خدا بر شما نبود، جزو زيانباران ميخدا بر شما نبود، جزو زيانباران ميخدا بر شما نبود، جزو زيانباران ميخدا بر شما نبود، جزو زيانباران مي

                                                              
 .281 – 282، صص 4تفسير ابن عطيه، ج  -1

 .63 – 64البقره:  -2

 .147، ص 1تفسير زمخشري، ج  -3
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  پيروي از هوا و هوس -2*

آورنـد مگـر    ن نمييكي ديگر از ويژگيهاي اخالقي يهوديان اين است كه ايما
به آنچه كـه مطـابق هـوا و هـوس آنـان باشـد. از ايـن روي از پيـامبران خـود          
نافرماني كردند، در مقابل بعضي از آنان دست بـه طغيـان و سركشـي زدنـد و     

  بعضي ديگر را به قتل رساندند.
    :فرمايد خداوند متعال مي

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu  yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤@@@@ ss ss%%%% uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== ää ää3333 ss ssùùùù rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω ## ##““““ uu uuθθθθ öö ööκκκκ ss ssEEEE ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà@@@@ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn ÷÷ ÷÷���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### 

$$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx@@@@ ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 77 77#### ùù ùù==== ää ääîîîî 44 44 ≅≅≅≅ tt tt//// ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]] yy yyèèèè ©© ©©9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø@@@@ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss)))) ss ssùùùù 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ����.1  

ما به موسي كتاب (تورات) داديم و در پي او پيامبراني فرستاديم و به عيسي پسر ما به موسي كتاب (تورات) داديم و در پي او پيامبراني فرستاديم و به عيسي پسر ما به موسي كتاب (تورات) داديم و در پي او پيامبراني فرستاديم و به عيسي پسر ما به موسي كتاب (تورات) داديم و در پي او پيامبراني فرستاديم و به عيسي پسر ««««
ي روح القدس تأييد كرديم. آيا ي روح القدس تأييد كرديم. آيا ي روح القدس تأييد كرديم. آيا ي روح القدس تأييد كرديم. آيا     هاي روشني بخشيديم و او را به وسيلههاي روشني بخشيديم و او را به وسيلههاي روشني بخشيديم و او را به وسيلههاي روشني بخشيديم و او را به وسيله    مريم نشانهمريم نشانهمريم نشانهمريم نشانه

(غير از اين است كه) هر گاه پيامبري برخالف هواي نفس شما چيزي را آورد، كبر (غير از اين است كه) هر گاه پيامبري برخالف هواي نفس شما چيزي را آورد، كبر (غير از اين است كه) هر گاه پيامبري برخالف هواي نفس شما چيزي را آورد، كبر (غير از اين است كه) هر گاه پيامبري برخالف هواي نفس شما چيزي را آورد، كبر 
دلهاي مـا (بطـور   دلهاي مـا (بطـور   دلهاي مـا (بطـور   دلهاي مـا (بطـور       ::::يد و برخي را كشتيد. و گفتنديد و برخي را كشتيد. و گفتنديد و برخي را كشتيد. و گفتنديد و برخي را كشتيد. و گفتنداي را تكذيب نموداي را تكذيب نموداي را تكذيب نموداي را تكذيب نمود    ورزيديد وعدهورزيديد وعدهورزيديد وعدهورزيديد وعده

يابد. چنين نيست) يابد. چنين نيست) يابد. چنين نيست) يابد. چنين نيست)     فطري) پوشيده است (و دعوت نوين محمد (ص) به آن راه نميفطري) پوشيده است (و دعوت نوين محمد (ص) به آن راه نميفطري) پوشيده است (و دعوت نوين محمد (ص) به آن راه نميفطري) پوشيده است (و دعوت نوين محمد (ص) به آن راه نمي
بلكه خداوند آنان را به سبب كفرشان نفرين نموده (و رسوايشان كرده) است. (پس بلكه خداوند آنان را به سبب كفرشان نفرين نموده (و رسوايشان كرده) است. (پس بلكه خداوند آنان را به سبب كفرشان نفرين نموده (و رسوايشان كرده) است. (پس بلكه خداوند آنان را به سبب كفرشان نفرين نموده (و رسوايشان كرده) است. (پس 

متـر  متـر  متـر  متـر  انـد) و ك انـد) و ك انـد) و ك انـد) و ك     آنان خود با دوري از فطرت و كفر ورزيدنشان دلهاي خود را پوشيدهآنان خود با دوري از فطرت و كفر ورزيدنشان دلهاي خود را پوشيدهآنان خود با دوري از فطرت و كفر ورزيدنشان دلهاي خود را پوشيدهآنان خود با دوري از فطرت و كفر ورزيدنشان دلهاي خود را پوشيده
        ».».».».آورندآورندآورندآورند    ايمان ميايمان ميايمان ميايمان مي

به معني عشق ورزيدن به چيزي است، خواه آن چيز حق باشـد يـا   » هوي«
نسبت داده شود غالباً بـه معنـي عشـق    » نفس«به » هوي«غير حق. ولي اگر فعل 

                                                              
 .87 – 88البقره:  -1



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
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» هـوي «رود از جمله در اين آيه. و بدين خاطر تعبيـر   ورزيدن به ناحق بكار مي
كنـد بـر اينكـه تنهـا معيـار رد يـا پـذيرش        براي محبت بكار رفته است تا داللت 

هايشـان بـا آرزوهـاي     پيامبران از جانب يهوديـان مخالفـت يـا موافقـت برنامـه     
  1نفساني آنان بوده است نه چيزي ديگر.

خداوند متعـال بعـد از حضـرت موسـي و تـا زمـان حضـرت عيسـي (ع)،         
ث سـاخته  اسرائيل از امت حضرت موسي مبعو پيامبراني را به نام پيامبران بني

است كه همه تابع شريعت حضرت موسي بوده و خداوند از آنان پيمـان محكـم   
اسـرائيل بـه شناسـانند.     گرفته است كه ويژگيهاي محمد (ص) و امتش را به بني

اين پيامبران همچنان پيـرو شـريعت حضـرت موسـي بودنـد تـا اينكـه خداونـد         
د و بعضـي از  حضرت عيسي (ع) را فرستاد و شريعت جديدي را بـا خـود آور  
اسـرائيل را بـه    احكام تورات را تغيير داد. در پايان آيات فوق خداوند ايمان بنـي 

قلت توصيف كرده است، چون قبل از ايـن آيـات بـه تفصـيل در مـورد عنـاد و       
اسرائيل و عدم اجابت دعوت پيـامبران توسـط آنـان از جملـه اينكـه       لجاجت بني

آورند و به برخي ديگـر كفـر    يمان مييهوديان به بعضي از احكام كتاب تورات ا
معني قلّت ايمان آنـان ايـن    :ورزند سخن به ميان آمده است. معمر گفته است مي

آورند و به بيشتر  است كه به مقدار كمي از احكامي كه در اختيار دارند ايمان مي
  2ورزند. آن كفر مي

  

                                                              
 .320، ص 1تفسير آلوسي، ج  -1

 – 123، صص 1، تفسير ابن كثير، ج 218 – 219، صص 1. فتح البيان، ج 162، ص 1تفسير زمخشري، ج  -2
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  انكار حق اگر متعلق به دشمنانشان باشد -3*

ان و مسيحيان اين است كه هـر كـدام از ايـن دو گـروه     از ويژگيهاي يهودي
كنند، و اين اخالق زشتي اسـت كـه گـاهي     يحق و درستي گروه ديگر را انكار م

شـوند. ولـي مسـلمانان بايـد از ايـن كـار زشـت         مسلمانان نيز بدان گرفتار مـي 
بپرهيزند، چون اين اخالق همانطور كه براي يهوديان و مسيحيان زشـت اسـت،   

   :فرمايد لمانان نيز ناپسند است. خداوند در مورد اين اخالق ناپسند ميبراي مس

MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ���� ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM || ||¡¡¡¡ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã && && óó óó xx xx«««« ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM || ||¡¡¡¡ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

&& && óó óó xx xx«««« öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%%.����1  
مسيحيان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند و مسيحيان مسيحيان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند و مسيحيان مسيحيان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند و مسيحيان مسيحيان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند و مسيحيان     ::::گويندگويندگويندگويند    و يهوديان ميو يهوديان ميو يهوديان ميو يهوديان مي««««

يهوديان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند در حاليكه هـر دو گـروه   يهوديان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند در حاليكه هـر دو گـروه   يهوديان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند در حاليكه هـر دو گـروه   يهوديان بر چيزي (از حق و حقيقت) نيستند در حاليكه هـر دو گـروه       ::::گويندگويندگويندگويند    ميميميمي
        ».».».».گويندگويندگويندگويند    دانند نيز سخني همانند سخن آنان ميدانند نيز سخني همانند سخن آنان ميدانند نيز سخني همانند سخن آنان ميدانند نيز سخني همانند سخن آنان مي    خوانند. افرادي كه نميخوانند. افرادي كه نميخوانند. افرادي كه نميخوانند. افرادي كه نمي    كتاب را ميكتاب را ميكتاب را ميكتاب را مي

و  كننـد  يكديگر انكـار مـي  ن هر گونه حقي را براي يعني يهوديان و مسيحيا
  اين اخالق ناپسندي است.

  

  حسادت يهوديان نسبت به مسلمانان -4*

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ –– ––ŠŠŠŠ uu uuθθθθ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ xx xx.... ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��⇒⇒⇒⇒ tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ ss ss††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm tt tt���� ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx@@@@ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ����.2  

دانند و دانند و دانند و دانند و     ي وحي ميي وحي ميي وحي ميي وحي مي    كافران اهل كتاب و همچنين مشركان (خود را بيشتر شايستهكافران اهل كتاب و همچنين مشركان (خود را بيشتر شايستهكافران اهل كتاب و همچنين مشركان (خود را بيشتر شايستهكافران اهل كتاب و همچنين مشركان (خود را بيشتر شايسته««««
دارند كـه هـيچ خيـري از جانـب     دارند كـه هـيچ خيـري از جانـب     دارند كـه هـيچ خيـري از جانـب     دارند كـه هـيچ خيـري از جانـب         ورزند و) دوست نميورزند و) دوست نميورزند و) دوست نميورزند و) دوست نمي    در نتيجه به شما حسد ميدر نتيجه به شما حسد ميدر نتيجه به شما حسد ميدر نتيجه به شما حسد مي

                                                              
 .113لبقره: ا -1

 .105البقره:  -2



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
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حالي كه خداوند به هر كس كه بخواهد رحمت حالي كه خداوند به هر كس كه بخواهد رحمت حالي كه خداوند به هر كس كه بخواهد رحمت حالي كه خداوند به هر كس كه بخواهد رحمت     پروردگارتان بر شما نازل گردد. درپروردگارتان بر شما نازل گردد. درپروردگارتان بر شما نازل گردد. درپروردگارتان بر شما نازل گردد. در
        ».».».».دهد، و خدا داراي فضل و بخشش بزرگ استدهد، و خدا داراي فضل و بخشش بزرگ استدهد، و خدا داراي فضل و بخشش بزرگ استدهد، و خدا داراي فضل و بخشش بزرگ است    خود را اختصاص ميخود را اختصاص ميخود را اختصاص ميخود را اختصاص مي

در اين آيه زمخشري، خير را به معني وحي، و رحمـت را بـه معنـي نبـوت     
  1گرفته است.

اين آيه شدت دشمني كافران نسبت بـه   :در تفسير فتح البيان هم آمده است
د هـيچ گونـه خيـري از جانـب     نـ كند، چرا كـه دوسـت ندار    مسلمانان را بيان مي

اي  را در اين آيه به معني وحـي وعـده   ����خير����اي  خداوند بر آنان نازل شود. عده
 ����خيـر ����ي  اند، ولي آنچه از ظاهر آيه و از واقع شدن واژه به معاني ديگري گرفته

 زائـده بـر آن   ����مـن ����بصورت نكره در سياق نفي و تأكيـد عمـوم آن بـا دخـول     
عـام اسـت و بـه نـوع خاصـي اختصـاص        ����خيـر ����شود، اين است كه  فهميده مي

ندارند. يعني كافران دوست ندارند كه هيچ گونه خيري بر مسلمانان نازل شـود.  
تر هستند موجـب تخصـيص    و اينكه برخي از انواع خير از برخي ديگر با اهميت

م در ايـن آيـه   را هـ  ����رحمـه ����ي  گـردد. واژه  خير در اين آيه به نوع خاصـي نمـي  
اي هم به معني عام  اي به معني نبوت و عده اي به معني قرآن و اسالم و عده عده

خود مؤيـد معنـي    ����اهللا����به ضمير  ����رحمه����اند كه اضافه شدن  كلمه در نظر گرفته
  2اخير است.

  

  يهوديان و آرزوي برگشتن مسلمانان از اسالم -5*

    :فرمايد خداوند متعال مي

                                                              
 .175، ص 1تفسير زمخشري، ج  -1

 .242، ص 1تفسير فتح البيان، ج  -2
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بسياري از اهل كتاب از روي حسدي كه در درونشان نهفته است، آرزو دارند كه بسياري از اهل كتاب از روي حسدي كه در درونشان نهفته است، آرزو دارند كه بسياري از اهل كتاب از روي حسدي كه در درونشان نهفته است، آرزو دارند كه بسياري از اهل كتاب از روي حسدي كه در درونشان نهفته است، آرزو دارند كه ««««
كنند) بعد از آنكه كنند) بعد از آنكه كنند) بعد از آنكه كنند) بعد از آنكه     كفر بازگردانند (و اين كار را ميكفر بازگردانند (و اين كار را ميكفر بازگردانند (و اين كار را ميكفر بازگردانند (و اين كار را ميشما را بعد از ايمان آوردنتان به شما را بعد از ايمان آوردنتان به شما را بعد از ايمان آوردنتان به شما را بعد از ايمان آوردنتان به 

        ».».».».حق برايشان روشن شده استحق برايشان روشن شده استحق برايشان روشن شده استحق برايشان روشن شده است

بقره) حسدورزي يهوديان، مسيحيان و مشـركان   105خداوند در آيه قبل (
را نسبت به مسلمانان بيان كرده است كه آنان دوست نداشتند هـيچ خيـري بـر    

مـان مسـلمانان رشـك    مسلمانان نازل شود و نه تنها نسبت به نعمت نبـوت و اي 
 109ورزيدند، بلكه همانطور كه در ايـن آيـه (   بردند و به پيامبر (ص) كفر مي مي

نمودند كه مسلمانان را از ايمانشـان نيـز بازگرداننـد.     بقره) آمده است تالش مي
خداوند در اين آيه حسادت دروني اهل كتـاب را نسـبت بـه نعمـت اسـالم بيـان       

نان اگرچه به حقانيت اسالم آگاهي داشتند و آن كرده و مقرر فرموده است كه آ
دانستند، ولي بر ايشان  را مايه سعادت و خوشبختي انسان در دنيا و آخرت مي

كردند كه مسـلمانان نيـز    سخت بود كه از آن پيروي كنند. از اين روي آرزو مي
از آن دست بردارند و كـافر شـوند و در ايـن راسـتا دسـت بـه نيرنگهـايي هـم         

صبح ايمان بياوريـد و شـب كـافر شـويد، تـا       :گفتند . مثالً به يكديگر ميزدند مي
مسلماناني كه ايمان ضعيفي دارنـد، بـه شـك بيفتنـد و كـافر شـوند. البتـه ايـن         
حسدورزي كافران نسبت به مسلمانان به خاطر شك و شبهه در اسالم و غيرت 

ي خداوند در ادامه ديني نبوده بلكه ناشي از نفس پليد آنان بوده است. از اين رو
يعني بعد از آنكه حق بر ايشان روشن  ����من بعد ماتبين لهم الحق���� :فرموده است

                                                              
 .109البقره:  -1
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شد و دريافتند كه آنچه پيامبر (ص) آورده است مطابق آن چيزي اسـت كـه در   
  1ها وجود دارد. كتابهاي آن

بسياري از يهوديان از  :هم راجع به اين آيه آمده استدر تفسير فتح البيان 
كردند كه شما را بعد از ايمان آوردنتان بـه كفـر    حسادت دروني آرزو مي روي

دهد كه يهوديان تا چه حد نسبت بـه   برگردانند. و اين آيه به مسلمانان نشان مي
ايجاد فتنه در ميان مسلمانان و بازداشتن آنان از ايمان آوردن و ايجاد شـك و  

جوداينكه قبالً در تورات بر ورزيدند! و يهوديان با و شبهه در دينشان حرص مي
ي خدا و سخن او راست و ديـن   ايشان روشن شده بود كه محمد (ص) فرستاده

او حق است و شكي در آن نداشتند، ولي از روي ستم و حسدورزي بـه اوكفـر   
  2ورزيدند.

  

  يهوديان و راههاي به شك انداختن مسلمانان نسبت به اسالم -6*

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ×× ××ππππ xx xx@@@@ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt ttµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà@@@@ øø øø.... $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 yy yyìììì ÎÎ ÎÎ7777 ss ss???? öö öö//// ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ.����3  

به آنچه بر مسلمانان نازل شـده  به آنچه بر مسلمانان نازل شـده  به آنچه بر مسلمانان نازل شـده  به آنچه بر مسلمانان نازل شـده      ::::ددددجمعي از اهل كتاب (به همكيشان خود) گفتنجمعي از اهل كتاب (به همكيشان خود) گفتنجمعي از اهل كتاب (به همكيشان خود) گفتنجمعي از اهل كتاب (به همكيشان خود) گفتن««««
است، در آغاز روز (به ظاهر) ايمان بياوريد، و در پايان روز بدان كافر شويد، تا شايد است، در آغاز روز (به ظاهر) ايمان بياوريد، و در پايان روز بدان كافر شويد، تا شايد است، در آغاز روز (به ظاهر) ايمان بياوريد، و در پايان روز بدان كافر شويد، تا شايد است، در آغاز روز (به ظاهر) ايمان بياوريد، و در پايان روز بدان كافر شويد، تا شايد 
آنان نيز (نسبت به دين خود به شك بيفتند و از قرآن) برگردند (و بگويند: اينان كه آنان نيز (نسبت به دين خود به شك بيفتند و از قرآن) برگردند (و بگويند: اينان كه آنان نيز (نسبت به دين خود به شك بيفتند و از قرآن) برگردند (و بگويند: اينان كه آنان نيز (نسبت به دين خود به شك بيفتند و از قرآن) برگردند (و بگويند: اينان كه 

                                                              
 .420، ص 1تفسير المنار، ج  -1

 .252، ص 1فتح البيان، ج  -2

 .72 – 73آل عمران:  -3
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چنـين)  چنـين)  چنـين)  چنـين)  انـد) و (ايـن   انـد) و (ايـن   انـد) و (ايـن   انـد) و (ايـن           اهل كتاب و اهل دانش هستند بدون دليل از قرآن برنگشتهاهل كتاب و اهل دانش هستند بدون دليل از قرآن برنگشتهاهل كتاب و اهل دانش هستند بدون دليل از قرآن برنگشتهاهل كتاب و اهل دانش هستند بدون دليل از قرآن برنگشته
        ».».».».ايمان خود را اظهار نكنيد مگر براي كسي كه از آئين شما پيروي كرده باشدايمان خود را اظهار نكنيد مگر براي كسي كه از آئين شما پيروي كرده باشدايمان خود را اظهار نكنيد مگر براي كسي كه از آئين شما پيروي كرده باشدايمان خود را اظهار نكنيد مگر براي كسي كه از آئين شما پيروي كرده باشد

گفته شده كه دوازده نفر از پيشوايان ديني يهوديان خيبر با هـم بـه توافـق    
رسيدند و به يكديگر گفتند كه در اولِ روز به كيش محمد درآييد بدون اينكه بـه  

ما كتابهاي خـود را   :ر بورزيد و بگوييدآن اعتقاد پيدا كنيد و آخر روز به آن كف
ايم كـه   مطالعه كرده و با علماي خود به مشورت پرداخته و به اين نتيجه رسيده
گويد و  محمد، پيامبري نيست كه در تورات توصيف شده است، پس او دروغ مي
  افتند.  دين او باطل است، و بدين ترتيب مسلمانان هم در دين خود به شك مي

كردند كه تنها پيروان آئين خود را  يهوديان به همديگر سفارش ميالبته اين 
در جريان اين طرفند قرار دهند و تنها به آنان بگويند كـه مسـلمانان نيـز كتـابي     

اند، چون اگر اين مسأله را با مسلمانان در جريان  مانند كتاب آنان دريافت كرده
ان هم از آن اطـالع پيـدا   شود و اگر مشرك بگذارند، موجب تقويت ايمان آنان مي

  1شوند. بكنند، به دين اسالم دعوت مي
  

  اصرار يهوديان بر انكار نبوت حضرت محمد (ص) -7*

هاي) عناد و سركشي آنـان ايـن    يكي ديگر از ويژگيهاي قوم يهود و (نشانه
ورزند، اگرچه اوصاف او  است كه بر انكار نبوت حضرت محمد (ص) اصرار مي

    :ده است. خداوند متعال فرموده استدر تورات و انجيل آم
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$$$$ ¹¹ ¹¹////θθθθ çç ççGGGG õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ8888 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy]]]] ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 
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yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø@@@@ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����.1  

و رحمت من همه چيز را در برگرفته است، و آن را مقرر خواهم كرد براي كساني و رحمت من همه چيز را در برگرفته است، و آن را مقرر خواهم كرد براي كساني و رحمت من همه چيز را در برگرفته است، و آن را مقرر خواهم كرد براي كساني و رحمت من همه چيز را در برگرفته است، و آن را مقرر خواهم كرد براي كساني ««««
آورند. آورند. آورند. آورند.     به آيات ما ايمان ميبه آيات ما ايمان ميبه آيات ما ايمان ميبه آيات ما ايمان مي    آنان كهآنان كهآنان كهآنان كه    دهند ودهند ودهند ودهند و    كنند و زكات ميكنند و زكات ميكنند و زكات ميكنند و زكات مي    كه (از گناه) پرهيز ميكه (از گناه) پرهيز ميكه (از گناه) پرهيز ميكه (از گناه) پرهيز مي

) كساني ) كساني ) كساني ) كساني ::::(سپس خداوند مشموالن رحمت خود را بيشتر توضيح داده و فرموده است(سپس خداوند مشموالن رحمت خود را بيشتر توضيح داده و فرموده است(سپس خداوند مشموالن رحمت خود را بيشتر توضيح داده و فرموده است(سپس خداوند مشموالن رحمت خود را بيشتر توضيح داده و فرموده است
كنند، پيامبري كه كنند، پيامبري كه كنند، پيامبري كه كنند، پيامبري كه     مي و درس ناخوانده پيروي ميمي و درس ناخوانده پيروي ميمي و درس ناخوانده پيروي ميمي و درس ناخوانده پيروي ميي (خدا)، پيامبر اي (خدا)، پيامبر اي (خدا)، پيامبر اي (خدا)، پيامبر ا    كه از فرستادهكه از فرستادهكه از فرستادهكه از فرستاده

يابند. (پيامبري) يابند. (پيامبري) يابند. (پيامبري) يابند. (پيامبري)     (يهوديان و مسيحيان اوصاف) او را در تورات و انجيل نگاشته مي(يهوديان و مسيحيان اوصاف) او را در تورات و انجيل نگاشته مي(يهوديان و مسيحيان اوصاف) او را در تورات و انجيل نگاشته مي(يهوديان و مسيحيان اوصاف) او را در تورات و انجيل نگاشته مي
هـا را  هـا را  هـا را  هـا را      دارد، و پـاكيزه دارد، و پـاكيزه دارد، و پـاكيزه دارد، و پـاكيزه     دهد و از كار زشت بـاز مـي  دهد و از كار زشت بـاز مـي  دهد و از كار زشت بـاز مـي  دهد و از كار زشت بـاز مـي      كه آنان را به كار نيك دستور ميكه آنان را به كار نيك دستور ميكه آنان را به كار نيك دستور ميكه آنان را به كار نيك دستور مي

ت فرسـاي دينـي   ت فرسـاي دينـي   ت فرسـاي دينـي   ت فرسـاي دينـي   سازد و احكـام طاقـ  سازد و احكـام طاقـ  سازد و احكـام طاقـ  سازد و احكـام طاقـ      برايشان حالل و ناپاكيها را بر آنان حرام ميبرايشان حالل و ناپاكيها را بر آنان حرام ميبرايشان حالل و ناپاكيها را بر آنان حرام ميبرايشان حالل و ناپاكيها را بر آنان حرام مي
(همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت، و خودكشي به عنوان توبه) و بند و (همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت، و خودكشي به عنوان توبه) و بند و (همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت، و خودكشي به عنوان توبه) و بند و (همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت، و خودكشي به عنوان توبه) و بند و 

اندازد. پس كسـاني كـه بـه او    اندازد. پس كسـاني كـه بـه او    اندازد. پس كسـاني كـه بـه او    اندازد. پس كسـاني كـه بـه او        زنجيرهايي كه بر (گردن) آنان بوده، از آنان فرو ميزنجيرهايي كه بر (گردن) آنان بوده، از آنان فرو ميزنجيرهايي كه بر (گردن) آنان بوده، از آنان فرو ميزنجيرهايي كه بر (گردن) آنان بوده، از آنان فرو مي
ايمان آوردند و از او حمايت كردند و او را ياري نمودند و از نوري كه به همـراه او  ايمان آوردند و از او حمايت كردند و او را ياري نمودند و از نوري كه به همـراه او  ايمان آوردند و از او حمايت كردند و او را ياري نمودند و از نوري كه به همـراه او  ايمان آوردند و از او حمايت كردند و او را ياري نمودند و از نوري كه به همـراه او  

        ».».».».گمان آنان رستگارندگمان آنان رستگارندگمان آنان رستگارندگمان آنان رستگارند    ردند، بيردند، بيردند، بيردند، بينازل شده است پيروي كنازل شده است پيروي كنازل شده است پيروي كنازل شده است پيروي ك

اسـرائيل و   بنـي  ����الـذين يتّبعـون  ����منظـور از   :انـد  بعضي از مفسـران گفتـه  
انـد) ولـي جمهـور     يهودياني هستند (كـه بـه حضـرت محمـد (ص) ايمـان آورده     

مفسران بر اين باورند كه منظور از آنان تمـام امـت پيـامبر اسـالم (ص) اسـت      
  غير يهودي. خواه در اصل يهودي بوده باشند يا

كـه هنـوز    ه اسـت خداوند اين سخن را زماني با حضرت موسي مطرح كرد
انجيل نـازل نشـده بـود و ايـن از بـاب خبـردادن از آينـده اسـت. (فخـر) رازي          

كند بر اينكه اوصاف پيامبر گرامـي اسـالم (ص) و    اين سخن داللت مي :گويد مي

                                                              
 .156 – 157األعراف:  -1



 فصل سوم: يهوديتفصل سوم: يهوديتفصل سوم: يهوديتفصل سوم: يهوديت        

    

109109109109

ه اگـر چنـين نباشـد    صحت نبوت او در تورات و انجيل مكتوب بوده است، چراك
سـازد. در   اين سخن، يهوديان و مسيحيان را از پـذيرش سـخنان خـدا دور مـي    

حاليكه هيچ خردمندي در راستاي تنقيص خويش و دورساختن مردم از پذيرش 
تـوان   كند. پس چون خداوند اين سخن را گفته است، مـي  سخنان خود تالش نمي

انجيـل ذكـر    در تـورات و نتيجه گرفت كه اوصـاف پيـامبر (ص) بـه طـور قطـع      
  1و اين خود بزرگترين دليل بر صحت نبوت اوست. است شده

  

  :مبحث پنجم

  برخي از باورهاي يهوديان

  نامند  يهوديان عزير را پسر خدا مي -1*

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### íí íí���� ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ ãã ãããããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### (( (( šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( (( šš ššχχχχθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ àà àà6666 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ����.2  

مسيح پسر خـدا  مسيح پسر خـدا  مسيح پسر خـدا  مسيح پسر خـدا      ::::گويندگويندگويندگويند    عزير پسر خدا است، و مسيحيان ميعزير پسر خدا است، و مسيحيان ميعزير پسر خدا است، و مسيحيان ميعزير پسر خدا است، و مسيحيان مي    ::::گويندگويندگويندگويند    يهوديان مييهوديان مييهوديان مييهوديان مي««««
گفتـار) آنـان ماننـد گفتـار     گفتـار) آنـان ماننـد گفتـار     گفتـار) آنـان ماننـد گفتـار     گفتـار) آنـان ماننـد گفتـار         (اين(اين(اين(اين    ::::گويندگويندگويندگويند    است. اين سخن آنان است كه با زبان مياست. اين سخن آنان است كه با زبان مياست. اين سخن آنان است كه با زبان مياست. اين سخن آنان است كه با زبان مي

ـ     قبالً كافر شدهقبالً كافر شدهقبالً كافر شدهقبالً كافر شده    كساني است كهكساني است كهكساني است كهكساني است كه ـ اند. خداوند آن ـ اند. خداوند آن ـ اند. خداوند آن ان را نـابود كنـد؛ چگونـه بازداشـته     ان را نـابود كنـد؛ چگونـه بازداشـته     ان را نـابود كنـد؛ چگونـه بازداشـته     ان را نـابود كنـد؛ چگونـه بازداشـته     اند. خداوند آن
        ؟؟؟؟»»»»شوندشوندشوندشوند    ميميميمي
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از آثار بيشـتر انديشـمندان فهميـده     :ابن عطيه در تفسير اين آيه گفته است
ي  انـد نـه همـه    شود كه (تنها) گروهي از يهوديان اين سخن را بر زبان رانـده  مي

چهار نفر از رهبران ديني يهود يعني سلّام  :بن عباس (رض) هم گفته استآنان. ا
بن مشكم، نعمان بن أبي اوفي، شاس بن قيس و مالك بن صـيف ايـن سـخن را    

از يهودياني كه اين سخن از آنان نقـل شـده اسـت     :اند. نقاش هم گفته است گفته
  1اند. هيچ كس باقي نمانده و همه منقرض شده

 در اين آيه عام است ولي ����اليهود���� لفظ :اين آيه گفته است قرطبي در تفسير
انـد.   ي يهوديان اين سـخن را نگفتـه   ي خاصي است، چون همه منظور از آن عده

tt ���� ي همانطور كه در آيه tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ ي  عام است و همه ����الناس����لفظ  ����2 ####$$

ه اين سـخن را بـه   رساند ولي منظور از آن شخص خاصي است (ك مردم را مي
ي مردم اين سـخن   پيامبر (ص) و اصحاب گفته است)، چون بديهي است كه همه

انـد و گفتـار    ي فوق هم چون بزرگان يهود اين سخن را گفتـه  اند. در آيه را نگفته
بزرگان در ميان مردم شهرت دارد، اين سخن به تمام يهوديان نسبت داده شده 

  3است.
انـد عزيـر    كساني كـه گفتـه   :وسي هم آمده استدر تفسير (روح المعاني) آل

ي آنـان   ي آنان ولي بـه همـه   اند نه همه پسر خدا است، پيشينيان قوم يهود بوده
اي از يك قوم مرتكـب كـار زشـتي شـدند،      نسبت داده شده است، چون اگر عده

گروهـي از   :انـد  اي هـم گفتـه   شـود. عـده   ي آنان نسـبت داده مـي   معموالً به همه
ينه از جمله سالم بن مشكم، نعمان بن أبي أوفي، شاس بـن قـيس و   يهوديان مد

                                                              
 .461، ص 6تفسير ابن عطيه، ج  -1

 .173آل عمران:  -2

 .116، ص 8تفسير قرطبي، ج  -3
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بـه هـر    :گويـد  اند. (در ادامه) آلوسي مـي  مالك بن صيف قائل به اين سخن بوده
ي خداوند در ميان يهوديان شايع بوده اسـت   حال اين سخن با توجه به فرموده

اند منظور از  گفته اي هم اي از آنان آن را به طور كلي رد كرده و عده و اينكه عده
عزير پسر خدا اسـت، ايـن اسـت كـه احكـام دينـي را بـراي مـا          :گوييم اينكه مي

  1توضيح داده است، اعتباري ندارد.

. و اما در تفسير المنار چنين 2اند در تفسير فتح البيان هم اين اقوال نقل شده
انـد و   هاند بعضي از يهوديان مدينه بـود  كساني كه اين سخن را گفته :آمده است

ها هم كسان ديگري اين سخن را بر زبـان جـاري كـرده باشـند      شايد قبل از آن
سـالم بـن    :ولي به ما نرسيده باشد. از ابن عباس (رض) نقل شده كه گفته است

مشكم، نعمان بن اوفي، ابوأنس، شاس بن قيس و مالك بن صيف خدمت پيـامبر  
ي مـا را   يم در حالي كه قبلـه كن ما چگونه از شما پيروي مي :(ص) آمدند و گفتند

اي و معتقد نيستي كه عزير پسر خدا است؟ پس ما هم در تفسير ايـن   ترك كرده
  3پذيريم. آيه روايت ابن عباس را مي

اند  توان نتيجه گرفت كه كساني كه گفته هاي مفسران مي پس از مجموع گفته
انـد ولـي    هعزير پسر خدا است، برخي از علماي معتبر يهـود و پيروانشـان بـود   

چون اين سخن در ميان يهوديان شيوع پيدا كرده و آنان در مقابـل آن سـكوت   
ي آنان نسبت داده شده  ي رضايت است، به همه اختيار كرده و سكوت هم نشانه

ي آن كـافر   كفرآميـز باشـد همچـون گوينـده     است، چون كسي كه راضي به سخن
  شود. محسوب مي

                                                              
 .81، ص 10تفسير آلوسي، ج  -1

 .281، ص 5فتح البيان، ج  -2

 .284، ص 10تفسير المنار، ج  -3
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وز محدود آتش جهنم گريبانگير ما بجز چند ر :گويند يهوديان مي -2*

  شود نمي

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& ZZ ZZοοοο yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã  nn nn==== ss ssùùùù yy yy#### ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã (( (( ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn???? tt tt////  tt ttΒΒΒΒ || ||==== || ||¡¡¡¡ xx xx.... ZZ ZZππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ ôô ôôMMMM ss ssÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yymmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG tt tt↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ yy yyzzzz šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz ����.1  

رسد. (خداوند در رسد. (خداوند در رسد. (خداوند در رسد. (خداوند در     گويند آتش (جهنم) بجز ايام معدودي به ما نميگويند آتش (جهنم) بجز ايام معدودي به ما نميگويند آتش (جهنم) بجز ايام معدودي به ما نميگويند آتش (جهنم) بجز ايام معدودي به ما نمي    يهوديان) مييهوديان) مييهوديان) مييهوديان) مي«(«(«(«(
ه جز اين چند ه جز اين چند ه جز اين چند ه جز اين چند ايد (مبني بر اينكه بايد (مبني بر اينكه بايد (مبني بر اينكه بايد (مبني بر اينكه ب    آيااز خدا پيمان گرفتهآيااز خدا پيمان گرفتهآيااز خدا پيمان گرفتهآيااز خدا پيمان گرفته    ::::) بگو) بگو) بگو) بگو::::گويدگويدگويدگويد    توبيخ آنان ميتوبيخ آنان ميتوبيخ آنان ميتوبيخ آنان مي

ي خود عمل ي خود عمل ي خود عمل ي خود عمل     دهد تا چنين بگوييد) و خدا هرگز خالف وعدهدهد تا چنين بگوييد) و خدا هرگز خالف وعدهدهد تا چنين بگوييد) و خدا هرگز خالف وعدهدهد تا چنين بگوييد) و خدا هرگز خالف وعده    روز شما را عذاب نميروز شما را عذاب نميروز شما را عذاب نميروز شما را عذاب نمي
كند؟ يا اينكه (عهد و پيماني در كار نبـوده و) شـما چيـزي بـه خـدا نسـبت       كند؟ يا اينكه (عهد و پيماني در كار نبـوده و) شـما چيـزي بـه خـدا نسـبت       كند؟ يا اينكه (عهد و پيماني در كار نبـوده و) شـما چيـزي بـه خـدا نسـبت       كند؟ يا اينكه (عهد و پيماني در كار نبـوده و) شـما چيـزي بـه خـدا نسـبت           نمينمينمينمي
خبريد. آري! هر كس مرتكب گناه شود و گناهش او را احاطه خبريد. آري! هر كس مرتكب گناه شود و گناهش او را احاطه خبريد. آري! هر كس مرتكب گناه شود و گناهش او را احاطه خبريد. آري! هر كس مرتكب گناه شود و گناهش او را احاطه     دهيد كه از آن بيدهيد كه از آن بيدهيد كه از آن بيدهيد كه از آن بي    ميميميمي

ي او باقي نماند كه وي را از آتش جهنم و ماندن ي او باقي نماند كه وي را از آتش جهنم و ماندن ي او باقي نماند كه وي را از آتش جهنم و ماندن ي او باقي نماند كه وي را از آتش جهنم و ماندن اي برااي برااي برااي برا    كند (به طوريكه هيچ حسنهكند (به طوريكه هيچ حسنهكند (به طوريكه هيچ حسنهكند (به طوريكه هيچ حسنه
        ».».».».در آن نجات دهد) چنين افرادي ياران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند مانددر آن نجات دهد) چنين افرادي ياران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند مانددر آن نجات دهد) چنين افرادي ياران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند مانددر آن نجات دهد) چنين افرادي ياران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند ماند

گفتند بجز مدت كمي عـذاب   از جمله باورهاي فاسد يهوديان اين بود كه مي
جهنم را نخواهند ديد و در آن جاودانه نخواهند مانـد و ايـن مـدت را هفـت روز     

زدند، چرا كه معتقد بودند كه دنيا هفت هزار سال طول خواهد كشـيد   مين ميتخ
اي از آنـان هـم    و به جاي هر هزار سال يك روز عذاب داده خواهنـد شـد. عـده   

پرســتيديم، وارد آتــش جهــنم  تنهــا چهــل روزي كــه گوســاله را مــي :گفتنــد مــي
كفر و شرك است، ي فوق،  در آيه» سيئه و خطيئه«شويم نه بيشتر. منظور از  مي

چراكه در قرآن و سنت متواتر به اثبات رسيده است كه جاودانه ماندن در آتش 

                                                              
 .80 – 81البقره:  -1
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تنها به كافران و مشركان اختصاص دارد، و اينكه ايـن آيـه در مـورد يهوديـان     
    1نازل شده است خود مؤيد اين مطلب است.

  

  نامند يهوديان و مسيحيان خود را پسران و عزيزان خدا مي -3*

     :فرمايد متعال ميخداوند 

ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ���� ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ (( ((#### àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ¬¬ ¬¬6666 ÏÏ ÏÏmmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää3333 çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( 
öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ 44 44 ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ@@@@ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ÜÜ ÜÜ>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ àà àà7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����.2  

ما پسران و عزيران خـداييم (همانطوريكـه عزيـر و    ما پسران و عزيران خـداييم (همانطوريكـه عزيـر و    ما پسران و عزيران خـداييم (همانطوريكـه عزيـر و    ما پسران و عزيران خـداييم (همانطوريكـه عزيـر و        ::::يهوديان و مسيحيان گفتنديهوديان و مسيحيان گفتنديهوديان و مسيحيان گفتنديهوديان و مسيحيان گفتند««««
مسيح پسران خدا بودند، خداونـد در رد سـخنان آنـان خطـاب بـه پيـامبر (ص)       مسيح پسران خدا بودند، خداونـد در رد سـخنان آنـان خطـاب بـه پيـامبر (ص)       مسيح پسران خدا بودند، خداونـد در رد سـخنان آنـان خطـاب بـه پيـامبر (ص)       مسيح پسران خدا بودند، خداونـد در رد سـخنان آنـان خطـاب بـه پيـامبر (ص)       

ان عـذاب  ان عـذاب  ان عـذاب  ان عـذاب  گوييد) پس چرا شما را در برابر گناهانتـ گوييد) پس چرا شما را در برابر گناهانتـ گوييد) پس چرا شما را در برابر گناهانتـ گوييد) پس چرا شما را در برابر گناهانتـ     (اگر راست مي(اگر راست مي(اگر راست مي(اگر راست مي    ::::فرمايد:) بگوفرمايد:) بگوفرمايد:) بگوفرمايد:) بگو    ميميميمي
هايي هستيد كـه خـدا آنـان را    هايي هستيد كـه خـدا آنـان را    هايي هستيد كـه خـدا آنـان را    هايي هستيد كـه خـدا آنـان را        هايي همچون ساير انسانهايي همچون ساير انسانهايي همچون ساير انسانهايي همچون ساير انسان    دهد. بلكه شما انساندهد. بلكه شما انساندهد. بلكه شما انساندهد. بلكه شما انسان    ميميميمي

آفريده است (و آنان را در برابر خير و شـر محاسـبه كـرده و هـر كسـي را طبـق       آفريده است (و آنان را در برابر خير و شـر محاسـبه كـرده و هـر كسـي را طبـق       آفريده است (و آنان را در برابر خير و شـر محاسـبه كـرده و هـر كسـي را طبـق       آفريده است (و آنان را در برابر خير و شـر محاسـبه كـرده و هـر كسـي را طبـق       
كند و) كند و) كند و) كند و)     كردارش مجازات خواهد كرد) خداوند هر كه را بخواهد (در دنيا هدايت ميكردارش مجازات خواهد كرد) خداوند هر كه را بخواهد (در دنيا هدايت ميكردارش مجازات خواهد كرد) خداوند هر كه را بخواهد (در دنيا هدايت ميكردارش مجازات خواهد كرد) خداوند هر كه را بخواهد (در دنيا هدايت مي

ميرانـد و) او را  ميرانـد و) او را  ميرانـد و) او را  ميرانـد و) او را      بخواهد (در دنيا بر كفر مـي بخواهد (در دنيا بر كفر مـي بخواهد (در دنيا بر كفر مـي بخواهد (در دنيا بر كفر مـي دهد. و هر كه را دهد. و هر كه را دهد. و هر كه را دهد. و هر كه را         مورد آمرزش قرار ميمورد آمرزش قرار ميمورد آمرزش قرار ميمورد آمرزش قرار مي
دهد (بدون اينكه اعتراضي بر كار خدا وارد شود، چرا كـه خداونـد قـادر    دهد (بدون اينكه اعتراضي بر كار خدا وارد شود، چرا كـه خداونـد قـادر    دهد (بدون اينكه اعتراضي بر كار خدا وارد شود، چرا كـه خداونـد قـادر    دهد (بدون اينكه اعتراضي بر كار خدا وارد شود، چرا كـه خداونـد قـادر        عذاب ميعذاب ميعذاب ميعذاب مي

هـا و زمـين و   هـا و زمـين و   هـا و زمـين و   هـا و زمـين و       دهد) و سلطنت آسماندهد) و سلطنت آسماندهد) و سلطنت آسماندهد) و سلطنت آسمان    مطلق است و هر كاري كه بخواهد انجام ميمطلق است و هر كاري كه بخواهد انجام ميمطلق است و هر كاري كه بخواهد انجام ميمطلق است و هر كاري كه بخواهد انجام مي
ها است متعلق به خدا است و برگشت (همه چيـز) تنهـا بـه سـوي     ها است متعلق به خدا است و برگشت (همه چيـز) تنهـا بـه سـوي     ها است متعلق به خدا است و برگشت (همه چيـز) تنهـا بـه سـوي     ها است متعلق به خدا است و برگشت (همه چيـز) تنهـا بـه سـوي         آنچه ميان آنآنچه ميان آنآنچه ميان آنآنچه ميان آن

        ».».».».اوستاوستاوستاوست

كردنـد كـه پسـران و عزيـران خداينـد، ولـي        يهوديان و مسيحيان ادعا مـي 
اگـر   :فرمايـد كـه بـه آنـان بگويـد      خداوند در رد ادعاي آنان به پيامبر (ص) مـي 
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دهـد   گوييد پس چرا خداونـد شـما را در مقابـل گناهانتـان عـذاب مـي       راست مي
واهيد شـد، در  ايد كه ايام معدودي دچار عذاب خ همانطور كه خود اعتراف كرده

حالي كه پسر بايد از جنس پدر باشد و نبايد كاري از او سـر بزنـد كـه در حـق     
پدرش محال باشد و اگر شما واقعاً عزيران خدا باشـيد، نبايـد خداونـد شـما را     

شويد و ايـن داللـت    عذاب بدهد حال آنكه شما در برابر گناهانتان عذاب داده مي
  1دروغ و باطلي است. كند بر اينكه ادعاي شما، ادعاي مي

  

  دانند يهوديان خدا را بخيل مي -4*

    :فرمايد خداوند متعال به نقل از يهوديان مي

���� MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uu���� øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$#### îî îî'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ 44 44 ôô ôôMMMM ‾‾ ‾‾==== ää ääîîîî öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ öö öö≅≅≅≅ tt tt//// çç ççνννν#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG ss ssÛÛÛÛθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttΒΒΒΒ 

ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ@@@@ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 āā āāχχχχ yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ”””” zz zz���� ss ss9999 uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øøóóóó èè èèÛÛÛÛ #### \\ \\���� øø øø@@@@ ää ää.... uu uuρρρρ...����.2   

هايشان بسته هايشان بسته هايشان بسته هايشان بسته     دست خدا با غل و زنجير بسته شده است. دستدست خدا با غل و زنجير بسته شده است. دستدست خدا با غل و زنجير بسته شده است. دستدست خدا با غل و زنجير بسته شده است. دست    ::::گويندگويندگويندگويند    يهوديان مييهوديان مييهوديان مييهوديان مي««««
اند نفرينشان باد (و از رحمت خدا بدور باشند). بلكـه دو  اند نفرينشان باد (و از رحمت خدا بدور باشند). بلكـه دو  اند نفرينشان باد (و از رحمت خدا بدور باشند). بلكـه دو  اند نفرينشان باد (و از رحمت خدا بدور باشند). بلكـه دو      باد! و به سبب آنچه گفتهباد! و به سبب آنچه گفتهباد! و به سبب آنچه گفتهباد! و به سبب آنچه گفته

واد و بخشنده است) هر گونـه كـه بخواهـد (و طبـق     واد و بخشنده است) هر گونـه كـه بخواهـد (و طبـق     واد و بخشنده است) هر گونـه كـه بخواهـد (و طبـق     واد و بخشنده است) هر گونـه كـه بخواهـد (و طبـق     نهايت جنهايت جنهايت جنهايت ج    دست خدا باز (و بيدست خدا باز (و بيدست خدا باز (و بيدست خدا باز (و بي
كند. (بدون اينكه هيچ گونه اعتراضي بر كار او وارد باشـد،  كند. (بدون اينكه هيچ گونه اعتراضي بر كار او وارد باشـد،  كند. (بدون اينكه هيچ گونه اعتراضي بر كار او وارد باشـد،  كند. (بدون اينكه هيچ گونه اعتراضي بر كار او وارد باشـد،      حكمت خود) انفاق ميحكمت خود) انفاق ميحكمت خود) انفاق ميحكمت خود) انفاق مي

چراكه تنها او بخشنده و گيرنده است) بدون شك آنچه از سوي پروردگارت بر شما چراكه تنها او بخشنده و گيرنده است) بدون شك آنچه از سوي پروردگارت بر شما چراكه تنها او بخشنده و گيرنده است) بدون شك آنچه از سوي پروردگارت بر شما چراكه تنها او بخشنده و گيرنده است) بدون شك آنچه از سوي پروردگارت بر شما 
        ».».».».افزايدافزايدافزايدافزايد    نازل شده است، بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان مينازل شده است، بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان مينازل شده است، بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان مينازل شده است، بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان مي

يـداهللا  «خدا بخيل است و براي بيـان ايـن مطلـب تعبيـر      :گفتند مي يهوديان
بردند كه ابن عباس (رض) آن را به معني بخيل تفسير كـرده   را بكار مي »مغلوله

غلّـت  « :است. خداوند هم در رد سخن آنان و مطابق تعبير آنان فرمـوده اسـت  
دند! و چنـين  يعني دستهاي آنان با غل و زنجير بسته شوند و بخيل گر »أيديهم
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هم شد، چون بخل صفت بارزي است در ميان آنان. يهوديـان بـه خـاطر چنـين     
سخن زشتي مورد لعنت خداوند قرار گرفتند و از رحمت خداوند دور گرديدند و 
دردنيا به صورت بوزينه و خوك درآمدند ودچار ذلت و پستي شـدند و ترسـو   

  1ان خواهد شد.رشيبه بار آمدند و در آخرت هم عذاب جهنم گريبانگ
بــل يــداه ����ي آيــه خداونــد بــراي اثبــات بخشــندگي خــود تعبيــر  در ادامــه

را بـه صـورت   » يـد «را بكار برده است و با وجود اينكه آنـان لفـظ    ����مبسوطتان
اند ولي خداوند بـه منظـور مبالغـه در رد ادعـاي آنـان و اثبـات        مفرد بكار برده

ون بخشـندگي بـا دو دسـت    بخشندگي خود از لفظ مثني استفاده كرده است، چ
مانند سمع و بصر يكي از صفات خداوند است و بر » يد«مبالغه آميزتر است. و 

ما است كه به آن ايمان بيـاوريم و در برابـر آن تسـليم شـويم و آن گونـه كـه       
ي ذات خداوندي است به او نسبت دهيم بدون اينكه بـه دنبـال كيفيـت و     شايسته

همانطور كه ذات خداوند با ديگر ذوات متفـاوت  تشبيه و تعطيل آن باشيم. چون 
لـيس كمثلـه   ����است، صفات او هم شباهتي به صفات ديگران نـدارد و در واقـع   

بنـابراين   ».».».».هيچ چيز شبيه او نيسـت و او شـنوا و بينـا اسـت    هيچ چيز شبيه او نيسـت و او شـنوا و بينـا اسـت    هيچ چيز شبيه او نيسـت و او شـنوا و بينـا اسـت    هيچ چيز شبيه او نيسـت و او شـنوا و بينـا اسـت    «««« ����شييء و هو السميع البصير
را بعنوان عضوي از بدن به خدا نسبت داد. ولـي چـون يهوديـان    » يد«توان  نمي

را بـه معنـي   » يـد «تـوان   ائل به تجسيم خداوند هستند طبق باور فاسد آنان ميق
  2عضوي از بدن به خدا نسبت داد.

  

  دانند يهوديان خدا را فقير و نيازمند مي -4*

    :فرمايد خداوند متعال مي
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���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 yy yyìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ×× ××�������� ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøîîîî rr rr&&&& ¢¢ ¢¢ ÜÜ ÜÜ==== çç ççGGGG õõ õõ3333 oo ooΨΨΨΨ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss%%%% uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 99 99 dd dd,,,, yy yymmmm ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ èè èèŒŒŒŒ šš ššUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 55 55ΘΘΘΘ āā āāξξξξ ss ssàààà ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ����.1  

يازيم! يازيم! يازيم! يازيم! نننن    خدا فقير است و ما بيخدا فقير است و ما بيخدا فقير است و ما بيخدا فقير است و ما بي    ::::گمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتندگمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتندگمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتندگمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند    بيبيبيبي««««
آنچه را كه گفتند (بر ايشان) خواهيم نوشت، (همچنين) به قتل رساندن پيامبران آنچه را كه گفتند (بر ايشان) خواهيم نوشت، (همچنين) به قتل رساندن پيامبران آنچه را كه گفتند (بر ايشان) خواهيم نوشت، (همچنين) به قتل رساندن پيامبران آنچه را كه گفتند (بر ايشان) خواهيم نوشت، (همچنين) به قتل رساندن پيامبران 
توسط (گذشتگان) ايشان (نيز ثبت و ضبط خواهد شـد) و (در جهـنم يـا هنگـام     توسط (گذشتگان) ايشان (نيز ثبت و ضبط خواهد شـد) و (در جهـنم يـا هنگـام     توسط (گذشتگان) ايشان (نيز ثبت و ضبط خواهد شـد) و (در جهـنم يـا هنگـام     توسط (گذشتگان) ايشان (نيز ثبت و ضبط خواهد شـد) و (در جهـنم يـا هنگـام     

بچشيد عذاب سوزان را! اين (عذاب) به خاطر چيزي بچشيد عذاب سوزان را! اين (عذاب) به خاطر چيزي بچشيد عذاب سوزان را! اين (عذاب) به خاطر چيزي بچشيد عذاب سوزان را! اين (عذاب) به خاطر چيزي     ::::محاسبه بدانان) خواهيم گفتمحاسبه بدانان) خواهيم گفتمحاسبه بدانان) خواهيم گفتمحاسبه بدانان) خواهيم گفت
خداوند به بندگان (خود) هيچ سـتمي  خداوند به بندگان (خود) هيچ سـتمي  خداوند به بندگان (خود) هيچ سـتمي  خداوند به بندگان (خود) هيچ سـتمي      ايد وايد وايد وايد و    است كه خودتان پيشاپيش انجام دادهاست كه خودتان پيشاپيش انجام دادهاست كه خودتان پيشاپيش انجام دادهاست كه خودتان پيشاپيش انجام داده

        ».».».».دارددارددارددارد    روا نميروا نميروا نميروا نمي

 ����ي  وقتي كه آيه ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss%%%% $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ����2 »»»» كيست كه به خدا قرض كيست كه به خدا قرض كيست كه به خدا قرض كيست كه به خدا قرض

نازل شد، برخي از يهوديان از جمله حيي بن اخطب و فنحاص بـن   »»»»نيكويي بدهد؟نيكويي بدهد؟نيكويي بدهد؟نيكويي بدهد؟
كند. و  درخواست قرض مينيازيم و از ما  عازوراء گفتند: خدا فقير است و ما بي

راننـد كـه در كفـر     اين سخن زشتي است كه تنها سركشاني آن را بر زبـان مـي  
اند و يا اينكه قرآن  اند، چون اين افراد يا معتقد به سخن خود بوده ور بوده غوطه

انـد. لـذا    اند و در هر صورت كار بسيار زشتي مرتكب شده را به ريشخند گرفته
پاسخ نگذاشته و فرموده است كه سـخن   آنان را بي خداوند هم اين سخن زشت

ي اعمالشان يا در علم خود ثبـت كـرده و طبـق آن، آنـان را      آنان را در صحيفه
نه تنها اين سخن زشـت   :فرمايد خداوند متعال مي  مجازات خواهد كرد. در ادامه

 ايم، بلكه به قتل رساندن پيامبران توسـط گذشـتگان آنـان را    آنان را ضبط كرده
ايم، تا از يك طرف به اين نكته اشاره شود كه ايـن سـخن زشـت،     نيز ثبت كرده
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شمار ديگري  اند، بلكه جنايتهاي بي اولين جنايتي نيست كه يهوديان مرتكب شده
ي خود دارند، و از طرف ديگر بر اين نكته تأكيد شـود كـه هـر     را نيز در پرونده

اند، ولي چون آنـان نيـز بـدين     دهچند پيامبران توسط پيشينيان آنان به قتل رسي
آينـد و ماننـد آنـان     اند، شريك جـرم آنـان بـه حسـاب مـي      جنايت رضايت داده

دهـد   شوند، چون كسي كه در برابر كفر و ستم رضـايت نشـان مـي    مجازات مي
شـود. روايـت شـده كـه شخصـي كشـته        ها مي همانند كسي است كه مرتكب آن

شما هـم شـريك    :بي به او گفتشدن حضرت عثمان (رض) را تحسين كرد. شع
ي قتل به حسـاب آورده   خون او هستي! يعني شعبي رضايت به قتل را به منزله

ي مهمـي   است. قرطبي هم بعد از نقل اين سخن از شعبي گفته است: اين مسـأله 
شـود.   است، چون (با اين حسـاب) رضـايت دادن بـه گنـاه، گنـاه محسـوب مـي       

كندي از پيامبر (ص) روايت كرده كـه پيـامبر   ابوداود به نقل از عرس بن عميره 
و قـال   –إذا عملَت الخطيئه في األرض كان من شهدها فكرههـا  « :(ص) فرمـود 
  .»كمن غاب عنها، و من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها –مرّه فأنكرها 

هر گاه در جايي، گناهي انجـام داده شـود، كسـاني كـه در آنجـا حضـور       «
همانند كساني  –آن را انكار كنند  :و يك بار گفت –نفر باشند دارند، اگر از آن مت

هستند كه در آنجا حضور ندارند (و گناهي بر آنان نيست) ولـي كسـاني كـه از    
اند، همانند كساني هستند كـه در   ي گناه غائب بوده و به آن رضايت داده صحنه

يــامبران بــا وجــود اينكــه پ». )انــد رضــايت داده  آنجــا حضــور داشــته (و بــه آن
شود تا در مقابل آن كشـته شـوند،    معصومند و هرگز گناهي از آنان صادر نمي

كشتند، تا بـه بزرگـي و    يهوديان پيامبران را بدون حق مي :خداوند فرموده است
  زشتي گناه آنان اشاره كند. 

بدين خاطر است كه داللت  ����ذلك بما قدمت أيديكم����در » أيدي«ي  ذكر واژه
اند، چون گاهي كـاري   ان خود مستقيماً آن گناهان را مرتكب شدهكند بر اينكه آن

شود، پس وقتـي   كه انسان به آن دستور داده است نيز به انسان نسبت داده مي
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كنـد بـر اينكـه انسـان      شود داللت مي كه كاري به دستهاي انسان نسبت داده مي
خاطر ايـن اسـت   به » أيدي«خود مستقيماً آن را انجام داده است. و يا اينكه ذكر 

  1دهد. كه انسان بيشتر كارها را با دست انجام مي
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 نصاري (مسيحيت)

    
فصل 

  چهارم





    

  :مبحث اول

  آشنايي با نصاري، عيسي و مادرش مريم عليهما السالم

  نصاري -*الف 

اسـت. گفتـه   » نَصـران «جمـع  » نصـاري « :درتفسير زمخشري آمـده اسـت  
براي مبالغه اسـت. و  » نصراني«اء ي». امرأه نَصرانه«و » رجل نَصران« :شود مي

انـد كـه حضـرت عيسـي را يـاري       مسيحيان بـدين علـت نصـاري ناميـده شـده     
  1اند. كرده

نصاري نامي است براي اصحاب حضرت عيسـي (ع) و   :آلوسي گفته است
اند  ها بدين خاطر است كه حضرت عيسي (ع) را ياري كرده اطالق اين اسم بر آن

  2اند. و يا به ياري يكديگر شتافته
جمع، » نصاري«لفظ  :سيبويه گفته است :در تفسير فتح البيان هم آمده است

رود و  است ولي تنها بـا يـاء نسـبت بكـار مـي     » نَصرانه«و » نَصران«و مفرد آن 
  ».امرأه نصرانيه«و » رجل نصراني« :شود گفته مي

نام روستايي است در شام كه نصاري به » نصران« :جوهري هم گفته است
  3شوند.  بت داده ميآن نس

ي  لفظي است كه از ماده» نصاري« :ابن عطيه هم در تفسير خود گفته است
ناميـده  » نصـريا «يـا  » ناصره«گرفته شده است بدليل اينكه روستايشان » نصر«

                                                              
 .164، ص 1تفسير زمخشري، ج  -1

 .278، ص 1تفسير آلوسي، ج  -2

 .185، ص 1تفسير فتح البيان، ج  -3



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
 

    

122122122122

كردند و يا به خاطر اينكـه حضـرت    شد، و يا بدليل اينكه همديگر را ياري مي مي
  .����الي اهللامن أنصاري ����عيسي (ع) فرموده است: 
و » نصــران«جمــع، و مفــرد آن در اصــل » نصــاري« :ســيبويه گفتــه اســت

بكـار   »نصـراني و نصـرانيه  «است ولي لفـظ مفـرد بـدون يـاء نسـبت      » نصرانه«
  1رود. نمي
  

  آشنايي با حضرت عيسي (ع) –* ب 

    :فرمايد خداوندمتعال مي

���� ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888 çç çç���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### 

zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ $$$$ YY YYγγγγŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ//// §§ §§���� ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####.����2  
اي از جانب خودش كه اي از جانب خودش كه اي از جانب خودش كه اي از جانب خودش كه     اي مريم! خداوند تو را به كلمهاي مريم! خداوند تو را به كلمهاي مريم! خداوند تو را به كلمهاي مريم! خداوند تو را به كلمه    ::::آنگاه كه فرشتگان گفتندآنگاه كه فرشتگان گفتندآنگاه كه فرشتگان گفتندآنگاه كه فرشتگان گفتند««««

او در دنيـا و آخـرت   او در دنيـا و آخـرت   او در دنيـا و آخـرت   او در دنيـا و آخـرت   دهد، درحاليكه دهد، درحاليكه دهد، درحاليكه دهد، درحاليكه     ميميميمي        نامش مسيح عيسي پسر مريم است مژدهنامش مسيح عيسي پسر مريم است مژدهنامش مسيح عيسي پسر مريم است مژدهنامش مسيح عيسي پسر مريم است مژده
        ».».».».ي مقربان استي مقربان استي مقربان استي مقربان است    داراي وجاهت و كرامت و از زمرهداراي وجاهت و كرامت و از زمرهداراي وجاهت و كرامت و از زمرهداراي وجاهت و كرامت و از زمره

بر عيسي (ع) اطالق شده اسـت يعنـي همـانطور كـه     » كلمه«در اين آيه لفظ 
هم ناميده شده اسـت. همچنـين در ايـن    » كلمه«ناميده شده، » عيسي«و » مسيح«

يـن  آيه حضرت عيسي (ع) به مادرش نسبت داده شده است، بنـابراين نخسـت ا  
دهيم و آنگاه علت نسبت او بـه مـادرش را بيـان     الفاظ را مورد بررسي قرار مي

  كنيم. مي
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  بر عيسي (ع)» كلمه«* اطالق لفظ 

بر حضرت عيسي (ع) » كلمه«در تفسير ابن عطيه در مورد علت اطالق لفظ 
ناميده است، چـون وي را  » كلمه«خداوند عيسي را  :قتاده گفته است :آمده است

اين چيـز   :شود بوجود آورده است. همانطوريكه گفته مي» كُنْ«لمه يعني با يك ك
اي گفته  خدا است يعني ناشي از تقدير الهي است. طبري هم به نقل از عده» قَدر«

ناميـده اسـت، همانطوريكـه ديگـر     » كلمـه «خداوند حضرت عيسـي (ع) را   :است
ن عطيـه گفتـه   بـ ديگري نامگذاري كـرده اسـت. سـپس ا    هاي مخلوقات را به اسم

بر حضرت عيسي (ع) بدين خاطر است كـه خداونـد در   » كلمه«است: اطالق لفظ 
تورات و ديگر كتابهاي آسماني از حضرت عيسي ياد كرده است. بنابراين معني 

دهيم كه شما همان زني هستي كه  اي مريم! به شما مژده مي« :شود آيه چنين مي
هاي  كه قبالً از او سخن گفته و در كتاب خداوند او را برگزيده است تا انساني را

  1».آسماني خبر آمدن او را داده است، به دنيا آوري
ناميـده شـده اسـت، چـون     » كلمه«عيسي (ع)  :در تفسير آلوسي آمده است

بوجـود آمـده اسـت. بيشـتر     » ُكـن «برخالف ديگر آدميان بدون پـدر و بـا لفـظ    
اند كه  ود به اين آيه استناد كردهاند، و درتأييد سخن خ مفسران هم بر اين عقيده

    :فرمايد خداوند مي

���� āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>#### tt tt���� èè èè???? ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... 

ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ����.2  

مثال (آفرينش) عيسي نزد خداوند همانند (آفرينش) آدم است كه او را از خـاك  مثال (آفرينش) عيسي نزد خداوند همانند (آفرينش) آدم است كه او را از خـاك  مثال (آفرينش) عيسي نزد خداوند همانند (آفرينش) آدم است كه او را از خـاك  مثال (آفرينش) عيسي نزد خداوند همانند (آفرينش) آدم است كه او را از خـاك  ««««

        1».».».».و او پديد آمدو او پديد آمدو او پديد آمدو او پديد آمد    پديد آي!پديد آي!پديد آي!پديد آي!    ::::آفريد و سپس گفتآفريد و سپس گفتآفريد و سپس گفتآفريد و سپس گفت
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را » كلمـه «صاحب تفسير فتح البيان هم علت نامگذاري حضرت عيسـي بـه   
دانسته و آن را از قبيل اطـالق سـبب بـر    » كن«بوجود آمدن وي به وسيله كلمه 

  2مسبب دانسته است. ابن كثير هم چنين نظري را دارد.
  

  »مسيح«*نامگذاري حضرت عيسي (ع) به 

ماننـد    يكي از القـاب شـريفه  » مسيح« :است زمخشري در تفسير خود گفته
  3و به معني مبارك است.» مشيحا«صديق و فاروق است كه اصل عبري آن 

اختالف نظر » مسيح«ي لفظ  در مورد ريشه :در تفسير ابن عطيه آمده است
و به معني گردش كـردن در  » ساح يسيح«مسيح از  :اند اي گفته وجود دارد؛ عده

بـه معنـي مسـح    » مسح«از » مسيح«اند كه  بر اين عقيدهزمين است. ولي جمهور 
كردن زمين گرفته شده و حركت كردن بر زمين بـه منزلـه مسـح كـردن آن در     

ناميـده شـده   » مسـيح «نظر گرفته شده است و از اين روي حضرت عيسـي (ع)  
كـرد، شـفا    مسـح مـي  كه اي هم بر اين باورند كه چون هر مريضي را  است. عده

» فعيل«بر وزن » مسيح«ناميده شده است. بنابراين دو نظريه، » سيحم«يافت،   مي
ناميده » مسيح«حضرت عيسي (ع)  :است. ابن جبير گفته است» فاعل«و به معني 

چون با  :اند اي هم گفته شده است، چون خداوند او را مبارك آفريده است و عده
جه به اين نظريات، روغن مقدس ماليده شده و يا از گناهان پاك شده است، با تو

  است.» مفعول«به معني » فعيل«بر وزن » مسيح«
  1را به معني صديق و راستگو دانسته است.» مسيح«ابراهيم نخعي هم 

                                                                                                                                                            
 .160، ص 2فسير آلوسي، ج ت -1

 .363، ص 1. تفسير ابن كثير، ج 235، ص 2تفسير فتح البيان، ج  -2

 .363، ص 1تفسير زمخشري، ج  -3
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حضرت عيسي (ع) بعلت گـردش زيـاد،    :ابن كثير در تفسير خود گفته است
اي هم علت اين امر را صافي و بـدون گـودي كـف     مسيح ناميده شده است، عده

اند، برخي هم بر ايـن باورنـد كـه چـون حضـرت عيسـي هـر         ي دانستهپاهاي و
  2يافت، مسيح ناميده شده است. كرد، به اذن خدا شفا مي بيماري را مسح مي

لقب حضرت عيسي (ع) و مثل » مسيح« :در تفسير آلوسي چنين آمده است
و به معني مبـارك اسـت.   » مشيحا«فاروق از القاب شريفه است. اصل عبري آن 

گرفتـه شـده ولـي در    » مسـح «از » مسيح«لفظ  :اند ري از پيشينيان هم گفتهبسيا
اي  انـد، عـده   مورد بيان علت اطالق آن بر حضرت عيسي (ع) اختالف نظر داشته

اند! چون بر چشم نابينا  اي هم گفته چون مبارك آفريده شده است و عده :اند گفته
كرد، شفا  ماري را مسح مييافت و هر بي كشيد و بينايي خود را باز مي دست مي

  3يافت. مي
ي لفـظ   صاحب تفسير فتح البيان هم بر اين باور است كـه در مـورد ريشـه   

انـد، چـون در    گرفتـه » مسـح «اي آن را از  اختالف نظر وجود دارد، عده» مسيح«
گزيد، يا بـه خـاطر اينكـه هـر      پرداخت و در جايي سكني نمي زمين به گردش مي
يافـت، يـا اينكـه چـون بـا روغـن مخصـوص         شفا مـي كرد،  بيماري را مسح مي

پيامبران ماليده شده و يا چون داراي پاهاي صاف و بدون گودي بوده اسـت و  
  4باالخره يا بدين علت بوده كه از گناهان، پاك گرديده است.

                                                                                                                                                            
 .119، ص 3تفسير ابن عطيه، ج  -1

 .363، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -2

 .161، ص 2تفسير آلوسي، ج  -3

 .235 – 236، صص 2تفسير فتح البيان، ج  -4
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به معني » ايشوع«است كه اصل عبري آن  1لفظي معرّب» عيسي«ي  اما واژه
گرفتـه شـده و چـون حضـرت عيسـي (ع)      » عيس«از » عيسي«سيد و آقا است. 

داراي رنگ سفيد متمايل به سرخي بوده، به اين اسم نامگذاري شده است. ولـي  
را غيـر مشـتق بگيـريم، چـون سـخن گفـتن از       » عيسـي «اصل اين است كه لفظ 

  2اي در برندارد. ي آن هيچ فايده اشتقاق و ريشه
، زمخشـري گفتـه   اما در مورد علت انتساب حضرت عيسي (ع) به مـادرش 

اي كه قبالً  شوند ولي در آيه فرزندان معموالً به پدران خود نسبت داده مي :است
بدان اشاره شد، حضرت عيسي (ع) به مادرش نسبت داده شده است تـا اشـاره   

  3شود. باشد به اين نكته كه حضرت عيسي (ع) بدون پدر متولد مي
مسـيح  «نـوان  زمخشري همچنين در مورد معرفي شدن حضرت عيسـي بع 

صـفت  » ابـن مـريم  «لقب و » مسيح«، اسم، »عيسي«گفته است! » عيسي ابن مريم
  4است و مجموع اين سه لفظ معرّف حضرت عيسي (ع) هستند.

  آشنايي با مريم مادر عيسي (ع) –*ج 

     :فرمايد خداوند متعال مي
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پروردگارا! من آنچه را كه در شكم دارم (بعـد از  پروردگارا! من آنچه را كه در شكم دارم (بعـد از  پروردگارا! من آنچه را كه در شكم دارم (بعـد از  پروردگارا! من آنچه را كه در شكم دارم (بعـد از      ::::عمران گفتعمران گفتعمران گفتعمران گفتهنگامي كه همسر هنگامي كه همسر هنگامي كه همسر هنگامي كه همسر ««««
آنكه به دنيا آمد) خالصانه نذر تو كردم (تا تنها طاعت تو را بجاي آورد و بـه چيـز   آنكه به دنيا آمد) خالصانه نذر تو كردم (تا تنها طاعت تو را بجاي آورد و بـه چيـز   آنكه به دنيا آمد) خالصانه نذر تو كردم (تا تنها طاعت تو را بجاي آورد و بـه چيـز   آنكه به دنيا آمد) خالصانه نذر تو كردم (تا تنها طاعت تو را بجاي آورد و بـه چيـز   
ديگري مشغول نشود) پس (اين قرباني) را از من بپذير كه تو شنوا و دانائي. پـس  ديگري مشغول نشود) پس (اين قرباني) را از من بپذير كه تو شنوا و دانائي. پـس  ديگري مشغول نشود) پس (اين قرباني) را از من بپذير كه تو شنوا و دانائي. پـس  ديگري مشغول نشود) پس (اين قرباني) را از من بپذير كه تو شنوا و دانائي. پـس  

خداوندا! من او را دختر خداوندا! من او را دختر خداوندا! من او را دختر خداوندا! من او را دختر     ::::گفتگفتگفتگفتوقتي كه او را به دنيا آورد (با تأسف و عذر خواهان) وقتي كه او را به دنيا آورد (با تأسف و عذر خواهان) وقتي كه او را به دنيا آورد (با تأسف و عذر خواهان) وقتي كه او را به دنيا آورد (با تأسف و عذر خواهان) 
دانست كه) پسر دانست كه) پسر دانست كه) پسر دانست كه) پسر     تر بود (و بهتر ميتر بود (و بهتر ميتر بود (و بهتر ميتر بود (و بهتر مي    زائيدم، ولي خدا به آنچه او به دنيا آورده بود، آگاهزائيدم، ولي خدا به آنچه او به دنيا آورده بود، آگاهزائيدم، ولي خدا به آنچه او به دنيا آورده بود، آگاهزائيدم، ولي خدا به آنچه او به دنيا آورده بود، آگاه

كرد و كرد و كرد و كرد و     مانند دختر نيست (و اين دختر به مراتب بهتر از پسري است كه او آرزو ميمانند دختر نيست (و اين دختر به مراتب بهتر از پسري است كه او آرزو ميمانند دختر نيست (و اين دختر به مراتب بهتر از پسري است كه او آرزو ميمانند دختر نيست (و اين دختر به مراتب بهتر از پسري است كه او آرزو مي
        ».».».».گفت:) و من او را مريم ناميدمگفت:) و من او را مريم ناميدمگفت:) و من او را مريم ناميدمگفت:) و من او را مريم ناميدم

آمد، اظهار تأسف و نـاراحتي   همسر عمران از اينكه فرزندش، دختر به دنيا
ي خـدا   كرد، چون وي اميدوار بود كه پسري به دنيا آورد كـه در خـدمت خانـه   

باشد و در آن به عبادت بپردازد درحاليكه معموالً دختر بـويژه در ايـام حـيض    
ي  صالحيت چنين كاري را ندارد، و چون اين اظهار تأسف همسر عمران شـبهه 

كنـد، خداونـد در رد ايـن شـبهه فرمـوده       داعي ميبرتري پسران بر دختران را ت
دانسـت كـه پسـر     تر بود و بهتر مـي  خدا بدانچه او به دنيا آورده بود آگاه :است

كـرد بهتـر    مانند دختر نيست و اين دختر به مراتـب از پسـري كـه او آرزو مـي    
  2است.
  

  * زكريا و سرپرستي كردن مريم

 :فرمايد خداوند متعال مي

 $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ¬¬ ¬¬6666 ss ss)))) tt ttFFFF ss ssùùùù���� $$$$ yy yyγγγγ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ çç çç7777 ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99 || ||¡¡¡¡ yy yymmmm $$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ �� ��????$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ¤¤ ¤¤@@@@ xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... yy yy———— (( (( ����.3  
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 .37آل عمران:  -3
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ي خدا و ي خدا و ي خدا و ي خدا و     خداوند او (يعني مريم) را به طرز نيكوئي (از مادرش براي خدمت خانهخداوند او (يعني مريم) را به طرز نيكوئي (از مادرش براي خدمت خانهخداوند او (يعني مريم) را به طرز نيكوئي (از مادرش براي خدمت خانهخداوند او (يعني مريم) را به طرز نيكوئي (از مادرش براي خدمت خانه««««
عبادت كردن در آن به جاي پسر) پذيرفت و او را خـوب تربيـت كـرد و زكريـا را     عبادت كردن در آن به جاي پسر) پذيرفت و او را خـوب تربيـت كـرد و زكريـا را     عبادت كردن در آن به جاي پسر) پذيرفت و او را خـوب تربيـت كـرد و زكريـا را     عبادت كردن در آن به جاي پسر) پذيرفت و او را خـوب تربيـت كـرد و زكريـا را     

        ».».».».سرپرست او قرار دادسرپرست او قرار دادسرپرست او قرار دادسرپرست او قرار داد

پرستي مريم را به زكريا واگذار كرد تا مريم از او علـم مفيـد و   خداوند سر
ي مـريم و بـه قـول     كردار نيك بياموزد و نيز به خاطر اينكه زكريا شوهر خالـه 

  1بعضي ديگر شوهر خواهر او بوده است.

  

  *كرامت مريم

    :فرمايد خداوند متعال مي

 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== ää ää....���� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã $$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... yy yy———— zz zz>>>>#### tt tt���� óó óóssss ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΛΛΛΛ uu uuqqqq öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ7777 ss ss9999 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ (( (( 
ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ää ää−−−− ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// AA AA>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ����.2  

اي مريم! اي مريم! اي مريم! اي مريم!     ::::يافت. گفتيافت. گفتيافت. گفتيافت. گفت    شد، غذا را در پيش او ميشد، غذا را در پيش او ميشد، غذا را در پيش او ميشد، غذا را در پيش او مي    هر زمان زكريا وارد عبادتگاه او ميهر زمان زكريا وارد عبادتگاه او ميهر زمان زكريا وارد عبادتگاه او ميهر زمان زكريا وارد عبادتگاه او مي««««
آيد، بدرستي كـه  آيد، بدرستي كـه  آيد، بدرستي كـه  آيد، بدرستي كـه      اين از جانب خدا مياين از جانب خدا مياين از جانب خدا مياين از جانب خدا مي    ::::) گفت) گفت) گفت) گفت(مريم(مريم(مريم(مريم    ::::اين از كجا برايت آمده استاين از كجا برايت آمده استاين از كجا برايت آمده استاين از كجا برايت آمده است

        ».».».».دهددهددهددهد    حساب روزي ميحساب روزي ميحساب روزي ميحساب روزي مي    خدا به هر كس كه بخواهد بيخدا به هر كس كه بخواهد بيخدا به هر كس كه بخواهد بيخدا به هر كس كه بخواهد بي

به معني غرفه و مكان مرتفع است. و هر وقت زكريـا وارد آنجـا   » محراب«
يافت،  ي زمستان را مي ي تابستان و در تابستان ميوه شد، در زمستان، ميوه مي

  3كند. يو اين بر وجود كرامت اولياء داللت م
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  ي تولد عيسي (ع) به مريم *مژده

    :فرمايد خداوند متعال مي

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888 çç çç���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### 

zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ $$$$ YY YYγγγγŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ//// §§ §§���� ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ... ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ 

 ÍÍ ÍÍ____ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß,,,, èè èè==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ## ## || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... 

ãã ãã����ββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù1    

   
اي از جانب خودش كه اي از جانب خودش كه اي از جانب خودش كه اي از جانب خودش كه     اي مريم! خداوند تو را به كلمهاي مريم! خداوند تو را به كلمهاي مريم! خداوند تو را به كلمهاي مريم! خداوند تو را به كلمه    ::::آنگاه كه فرشتگان گفتندآنگاه كه فرشتگان گفتندآنگاه كه فرشتگان گفتندآنگاه كه فرشتگان گفتند««««

دهد، در حاليكه او در دنيا و آخـرت  دهد، در حاليكه او در دنيا و آخـرت  دهد، در حاليكه او در دنيا و آخـرت  دهد، در حاليكه او در دنيا و آخـرت      ميميميمي        ح عيسي پسر مريم است مژدهح عيسي پسر مريم است مژدهح عيسي پسر مريم است مژدهح عيسي پسر مريم است مژدهنامش مسينامش مسينامش مسينامش مسي
ي فرشتگان را ي فرشتگان را ي فرشتگان را ي فرشتگان را     ي مقربان است. ... (وقتي كه مريم اين مژدهي مقربان است. ... (وقتي كه مريم اين مژدهي مقربان است. ... (وقتي كه مريم اين مژدهي مقربان است. ... (وقتي كه مريم اين مژده    داراي وجاهت و از زمرهداراي وجاهت و از زمرهداراي وجاهت و از زمرهداراي وجاهت و از زمره

پروردگارا! چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه (من نه ازدواج پروردگارا! چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه (من نه ازدواج پروردگارا! چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه (من نه ازدواج پروردگارا! چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه (من نه ازدواج     ::::شنيد) گفتشنيد) گفتشنيد) گفتشنيد) گفت
اي كه اي كه اي كه اي كه     (فرشته(فرشته(فرشته(فرشته    ::::ه من دست نزده استه من دست نزده استه من دست نزده استه من دست نزده استام و نه قصد ازدواج دارم و) هيچ انساني بام و نه قصد ازدواج دارم و) هيچ انساني بام و نه قصد ازدواج دارم و) هيچ انساني بام و نه قصد ازدواج دارم و) هيچ انساني ب    كردهكردهكردهكرده

اين چنين خداوند هر اين چنين خداوند هر اين چنين خداوند هر اين چنين خداوند هر     ::::جانب خدا مأمور دادن اين مژده بود، در پاسخ مريم) گفتجانب خدا مأمور دادن اين مژده بود، در پاسخ مريم) گفتجانب خدا مأمور دادن اين مژده بود، در پاسخ مريم) گفتجانب خدا مأمور دادن اين مژده بود، در پاسخ مريم) گفت
پديد آي! پـس  پديد آي! پـس  پديد آي! پـس  پديد آي! پـس      ::::گويدگويدگويدگويد    ي چيزي بكند فقط ميي چيزي بكند فقط ميي چيزي بكند فقط ميي چيزي بكند فقط مي    آفريند و هر گاه ارادهآفريند و هر گاه ارادهآفريند و هر گاه ارادهآفريند و هر گاه اراده    چه بخواهد ميچه بخواهد ميچه بخواهد ميچه بخواهد مي

        ».».».».آيدآيدآيدآيد    (بدون تأخير) پديد مي(بدون تأخير) پديد مي(بدون تأخير) پديد مي(بدون تأخير) پديد مي

رين تـأخيري  يعني خداوند هر چيزي را اراده كند، بالفاصـله و بـدون كمتـ   

$$$$ ����فرمايد آيد همانطور كه خداوند مي پديد مي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ ££ ££xxxx ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ����.2  
        ».».».».فرمان ما مانند يك نگاه سريع و با عجله، فرماني بيش نيستفرمان ما مانند يك نگاه سريع و با عجله، فرماني بيش نيستفرمان ما مانند يك نگاه سريع و با عجله، فرماني بيش نيستفرمان ما مانند يك نگاه سريع و با عجله، فرماني بيش نيست««««
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  :مبحث دوم

  حامله شدن مريم، تولد عيسي و گفتگوي مريم با قومش

  

  *چگونگي حامله شدن مريم (ع)

  :فرمايد داوند متعال ميخ

���� öö öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôNNNN xx xx‹‹‹‹ tt tt7777 oo ooKKKKΡΡΡΡ $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷���� ŸŸ ŸŸ°°°° ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ôô ôôNNNN xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ \\ \\////$$$$ pp ppgggg ÉÉ ÉÉoooo !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yymmmmρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ¨¨ ¨¨VVVV yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 #### ZZ ZZ���� || ||³³³³ oo oo0000 $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

yy yy7777ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss???? ����.1   

ي شرقي (مسجد) ي شرقي (مسجد) ي شرقي (مسجد) ي شرقي (مسجد)     آنگاه كه در ناحيهآنگاه كه در ناحيهآنگاه كه در ناحيهآنگاه كه در ناحيه    ::::و در كتاب (آسماني قرآن) از مريم سخن بگوو در كتاب (آسماني قرآن) از مريم سخن بگوو در كتاب (آسماني قرآن) از مريم سخن بگوو در كتاب (آسماني قرآن) از مريم سخن بگو««««
اي ميان خود و آنان افكند. اي ميان خود و آنان افكند. اي ميان خود و آنان افكند. اي ميان خود و آنان افكند.     اش كناره گرفت (تا به عبادت بپردازد) و پردهاش كناره گرفت (تا به عبادت بپردازد) و پردهاش كناره گرفت (تا به عبادت بپردازد) و پردهاش كناره گرفت (تا به عبادت بپردازد) و پرده    از خانوادهاز خانوادهاز خانوادهاز خانواده

ئيـل بـه   ئيـل بـه   ئيـل بـه   ئيـل بـه   ي خود، جبرئيل را به سوي او فرستاديم و جبري خود، جبرئيل را به سوي او فرستاديم و جبري خود، جبرئيل را به سوي او فرستاديم و جبري خود، جبرئيل را به سوي او فرستاديم و جبر    (در اين هنگام) ما فرشته(در اين هنگام) ما فرشته(در اين هنگام) ما فرشته(در اين هنگام) ما فرشته
صورت انسان كاملي بر مريم ظاهر شد. (وقتي كه مريم در آن خلوت كرده جبرئيل صورت انسان كاملي بر مريم ظاهر شد. (وقتي كه مريم در آن خلوت كرده جبرئيل صورت انسان كاملي بر مريم ظاهر شد. (وقتي كه مريم در آن خلوت كرده جبرئيل صورت انسان كاملي بر مريم ظاهر شد. (وقتي كه مريم در آن خلوت كرده جبرئيل 
را به شكل يك انسان مشاهده كرد، از او ترسيد و فكر كرد كه جبرئيل قصـد او را  را به شكل يك انسان مشاهده كرد، از او ترسيد و فكر كرد كه جبرئيل قصـد او را  را به شكل يك انسان مشاهده كرد، از او ترسيد و فكر كرد كه جبرئيل قصـد او را  را به شكل يك انسان مشاهده كرد، از او ترسيد و فكر كرد كه جبرئيل قصـد او را  

بـرم. اگـر   بـرم. اگـر   بـرم. اگـر   بـرم. اگـر       من از (سوء قصد) تو به خداي مهربـان پنـاه مـي   من از (سوء قصد) تو به خداي مهربـان پنـاه مـي   من از (سوء قصد) تو به خداي مهربـان پنـاه مـي   من از (سوء قصد) تو به خداي مهربـان پنـاه مـي       ::::دارد، لذا) مريم گفتدارد، لذا) مريم گفتدارد، لذا) مريم گفتدارد، لذا) مريم گفت
ه من تعرضي نكن. و مريم اين سخن را گفت ه من تعرضي نكن. و مريم اين سخن را گفت ه من تعرضي نكن. و مريم اين سخن را گفت ه من تعرضي نكن. و مريم اين سخن را گفت ترسي بترسي بترسي بترسي ب    پرهيزكار هستي (و از خدا ميپرهيزكار هستي (و از خدا ميپرهيزكار هستي (و از خدا ميپرهيزكار هستي (و از خدا مي

        2».».».».تا خدا را به ياد او بياورد)تا خدا را به ياد او بياورد)تا خدا را به ياد او بياورد)تا خدا را به ياد او بياورد)

                                                              
 .16 – 18مريم:  -1

، ص 3. تفسير شوكاني، ج 90 – 91، صص 7. تفسير قرطبي، ج 114 – 115، صص 3تفسير ابن كثير، ج  -2

328. 



 فصل چهارم: نصاري ( مسيحيت)فصل چهارم: نصاري ( مسيحيت)فصل چهارم: نصاري ( مسيحيت)فصل چهارم: نصاري ( مسيحيت)        

    

131131131131

tt ����:وقتي كه جبرئيل سخن مريم را شنيد گفت ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ || ||==== yy yyδδδδ LL LL{{{{ 

ÅÅ ÅÅ7777 ss ss9999 $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääññññ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 yy yy———— ����.1  
ي ي ي ي     كني بلكه) من فرستادهكني بلكه) من فرستادهكني بلكه) من فرستادهكني بلكه) من فرستاده    (من از كساني نيستم كه تو گمان مي(من از كساني نيستم كه تو گمان مي(من از كساني نيستم كه تو گمان مي(من از كساني نيستم كه تو گمان مي    ::::جبرئيل) گفتجبرئيل) گفتجبرئيل) گفتجبرئيل) گفت«(«(«(«(

        ».».».».ر تو هستم تا پسري كه (از گناهان) پاكيزه است به تو ببخشمر تو هستم تا پسري كه (از گناهان) پاكيزه است به تو ببخشمر تو هستم تا پسري كه (از گناهان) پاكيزه است به تو ببخشمر تو هستم تا پسري كه (از گناهان) پاكيزه است به تو ببخشمپروردگاپروردگاپروردگاپروردگا

MMMM وقتي كه مريم پاسخ جبرئيل را شنيد، بـا تعجـب گفـت:    ss ss9999$$$$ ss ss%%%%���� ôô ôô 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 

ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääîîîî öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ àà àà8888 rr rr&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt tt//// ����.2  

من من من من چگونه پسري خواهم داشت در حالي كه هيچ كسي (از راه مشروع) با چگونه پسري خواهم داشت در حالي كه هيچ كسي (از راه مشروع) با چگونه پسري خواهم داشت در حالي كه هيچ كسي (از راه مشروع) با چگونه پسري خواهم داشت در حالي كه هيچ كسي (از راه مشروع) با     ::::گفتگفتگفتگفت««««
        ».».».».امامامام    نزديكي نكرده است و زناكار هم نبودهنزديكي نكرده است و زناكار هم نبودهنزديكي نكرده است و زناكار هم نبودهنزديكي نكرده است و زناكار هم نبوده

tt  :جبرئيل هم در پاسخ او گفت ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%���� ÅÅ ÅÅ7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ ii ii yy yyδδδδ (( (( ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 

ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ZZ ZZππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ����.3  

اين (كار) براي من اين (كار) براي من اين (كار) براي من اين (كار) براي من     ::::ته استته استته استته استهمانگونه است (كه بيان داشتي) پروردگار تو گفهمانگونه است (كه بيان داشتي) پروردگار تو گفهمانگونه است (كه بيان داشتي) پروردگار تو گفهمانگونه است (كه بيان داشتي) پروردگار تو گف    ::::گفتگفتگفتگفت««««
اي (بر قدرت خـدا)  اي (بر قدرت خـدا)  اي (بر قدرت خـدا)  اي (بر قدرت خـدا)      آسان است و (اين امر) به خاطر آن است كه آن را آيه و نشانهآسان است و (اين امر) به خاطر آن است كه آن را آيه و نشانهآسان است و (اين امر) به خاطر آن است كه آن را آيه و نشانهآسان است و (اين امر) به خاطر آن است كه آن را آيه و نشانه

براي مردم قرار دهيم و او را (با برگزيدن به پيامبري) رحمتي از سوي خود سازيم براي مردم قرار دهيم و او را (با برگزيدن به پيامبري) رحمتي از سوي خود سازيم براي مردم قرار دهيم و او را (با برگزيدن به پيامبري) رحمتي از سوي خود سازيم براي مردم قرار دهيم و او را (با برگزيدن به پيامبري) رحمتي از سوي خود سازيم 
        ».».».».(كه مردم را به بندگي خدا و توحيد فراخواند). و (اين) كار انجام يافته است(كه مردم را به بندگي خدا و توحيد فراخواند). و (اين) كار انجام يافته است(كه مردم را به بندگي خدا و توحيد فراخواند). و (اين) كار انجام يافته است(كه مردم را به بندگي خدا و توحيد فراخواند). و (اين) كار انجام يافته است

متعال در اين آيه آفرينش حضرت عيسي (ع) بدون پـدر را يكـي از   خداوند 
هـاي   هاي قدرت خود معرفي كرده است. خدايي كه آفرينش را به صـورت  نشانه

متنوع انجام داده اسـت، مـثالً آدم را بـدون پـدر و مـادر و فرزنـدان آدم را بـه        

                                                              
 .19مريم:  -1

 .20مريم:  -2

 .21مريم:  -3
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فريـده  ي مادر و بدون پـدر آ  ي پدر و مادر و حضرت عيسي را به وسيله وسيله
  1كند. است و اين تنوع در آفرينش بر كمال قدرت و عظمت خدا داللت مي

از علماي سلف روايت شده كه وقتي جبرئيل پيام خـدا را بـه گـوش مـريم     
رسانيد، مريم تسليم قضاي خـدا شـد و بـه سـخن او اطمينـان پيـدا كـرد. پـس         

فـوت بـه    جبرئيل به او نزديك شد و در گريبان پيـراهن او فـوت كـرد تـا اينكـه     
. خداوند متعال 2شرمگاه او رسيد و به اذن خدا به حضرت عيسي (ع) حامله شد

  :فرمايد مي

 ���� zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ uu uuρρρρ || ||MMMM oo ooΨΨΨΨ öö öö//// $$ $$#### tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ yy yy____ öö öö���� ss ssùùùù $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx@@@@ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏmmmmρρρρ •• ••‘‘‘‘...����.3  
خداوند همچنين به مريم دختر عمران مثل زده است كه شرمگاه خود را حفـظ  خداوند همچنين به مريم دختر عمران مثل زده است كه شرمگاه خود را حفـظ  خداوند همچنين به مريم دختر عمران مثل زده است كه شرمگاه خود را حفـظ  خداوند همچنين به مريم دختر عمران مثل زده است كه شرمگاه خود را حفـظ  ««««
        ».».».».رد و ما از روح (متعلق به) خود در آن دميديمرد و ما از روح (متعلق به) خود در آن دميديمرد و ما از روح (متعلق به) خود در آن دميديمرد و ما از روح (متعلق به) خود در آن دميديمكككك

  

  *دوري جستن مريم از قومش به سبب حاملگي

  :فرمايد خداوند متعال مي

���� çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷GGGG nn nn==== yy yyϑϑϑϑ yy yyssss ss ssùùùù ññ ññVVVV xx xx‹‹‹‹ tt tt7777 oo ooKKKKΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss%%%% ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ yy yyδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀rr rr'''' ss ssùùùù ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ$$$$ yy yy‚‚‚‚ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí õõ õõ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%%  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘MMMM ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ \\ \\‹‹‹‹ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ.����4  

پس مريم به او حامله شد و با جنين خود در مكان دور دستي گوشه گرفت. درد پس مريم به او حامله شد و با جنين خود در مكان دور دستي گوشه گرفت. درد پس مريم به او حامله شد و با جنين خود در مكان دور دستي گوشه گرفت. درد پس مريم به او حامله شد و با جنين خود در مكان دور دستي گوشه گرفت. درد ««««
ي درخت خرما كشاند (تا در آنجـايي كـه خـود را از ديـد     ي درخت خرما كشاند (تا در آنجـايي كـه خـود را از ديـد     ي درخت خرما كشاند (تا در آنجـايي كـه خـود را از ديـد     ي درخت خرما كشاند (تا در آنجـايي كـه خـود را از ديـد         زايمان او را به كنار تنهزايمان او را به كنار تنهزايمان او را به كنار تنهزايمان او را به كنار تنه

مردمان پنهان كرده بود، بدان تكيه دهد، در آن هنگام درد زايمان شدت گرفت و مردمان پنهان كرده بود، بدان تكيه دهد، در آن هنگام درد زايمان شدت گرفت و مردمان پنهان كرده بود، بدان تكيه دهد، در آن هنگام درد زايمان شدت گرفت و مردمان پنهان كرده بود، بدان تكيه دهد، در آن هنگام درد زايمان شدت گرفت و 

                                                              
 .118، ص 3ابن كثير، ج  تفسير -1

 .117، ص 11. تفسير قاسمي، ج 115 – 116، صص 3تفسير ابن كثير، ج  -2

 .12التحريم:  -3

 .22 – 23مريم:  -4
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اي كاش قبل از اين مرده بودم اي كاش قبل از اين مرده بودم اي كاش قبل از اين مرده بودم اي كاش قبل از اين مرده بودم     ::::د شد و مريم هنگام والدتش) گفتد شد و مريم هنگام والدتش) گفتد شد و مريم هنگام والدتش) گفتد شد و مريم هنگام والدتش) گفتعيسي (ع) متولعيسي (ع) متولعيسي (ع) متولعيسي (ع) متول
        ».».».».اي بودماي بودماي بودماي بودم    و چيز ناقابل و فراموش شدهو چيز ناقابل و فراموش شدهو چيز ناقابل و فراموش شدهو چيز ناقابل و فراموش شده

كننـد بهتـرين    دانست كه مردم سخن او را باور نمي حضرت مريم چون مي
دانست كه بعد از تولد عيسي با  . و چون مي1حل را دوري جستن از آنان ديد راه

وبرو خواهد شد (لذا اندوه و هـراس وجـودش را   انواع تهمتهاي نارواي مردم ر
  2فراگرفت) و در آن لحظه آرزوي مرگ كرد.

  

  نمايد داري مي كند و از او دل * ندايي به مريم توصيه مي

  :فرمايد خداوند متعال مي

$$$$ yy yyγγγγ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù����  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB āā āāωωωω rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ÅÅ ÅÅ7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 tt ttGGGG øø øøtttt rr rrBBBB $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||���� ∩∩∩∩∪∪∪∪ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí õõ õõ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ¿¿ ¿¿2222 

ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ññ ññÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY7777 ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yy____ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää3333 ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ ÉÉ ÉÉ tt tt���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ uu uu;;;; øø øø9999 $$ $$#### 

#### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹ ôô ôô nn nn==== ss ssùùùù zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ŸŸ ŸŸ2222 éé éé&&&& uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ)))).����3  

ائين او، وي را صـدا زد كـه انـدوهگين مبـاش.     ائين او، وي را صـدا زد كـه انـدوهگين مبـاش.     ائين او، وي را صـدا زد كـه انـدوهگين مبـاش.     ائين او، وي را صـدا زد كـه انـدوهگين مبـاش.     جبرئيل يا حضرت عيسي) از پـ جبرئيل يا حضرت عيسي) از پـ جبرئيل يا حضرت عيسي) از پـ جبرئيل يا حضرت عيسي) از پـ «(«(«(«(
ي درخت خرما را به ي درخت خرما را به ي درخت خرما را به ي درخت خرما را به     اي را پايين (تراز) تو قرار داده است. و تنهاي را پايين (تراز) تو قرار داده است. و تنهاي را پايين (تراز) تو قرار داده است. و تنهاي را پايين (تراز) تو قرار داده است. و تنه    پروردگارت چشمهپروردگارت چشمهپروردگارت چشمهپروردگارت چشمه

طرف خود بجنبان تا خرماي نورس دست چيني بر تـو فـرود آيـد، پـس (از ايـن      طرف خود بجنبان تا خرماي نورس دست چيني بر تـو فـرود آيـد، پـس (از ايـن      طرف خود بجنبان تا خرماي نورس دست چيني بر تـو فـرود آيـد، پـس (از ايـن      طرف خود بجنبان تا خرماي نورس دست چيني بر تـو فـرود آيـد، پـس (از ايـن      
خرماي شيرين) بخور و (از آن آب گوارا) بنوش و (با ديـدن ايـن فرزنـد دلبنـد و     خرماي شيرين) بخور و (از آن آب گوارا) بنوش و (با ديـدن ايـن فرزنـد دلبنـد و     خرماي شيرين) بخور و (از آن آب گوارا) بنوش و (با ديـدن ايـن فرزنـد دلبنـد و     خرماي شيرين) بخور و (از آن آب گوارا) بنوش و (با ديـدن ايـن فرزنـد دلبنـد و     

بر) چشم را روشن دار. و هر گاه  كسي را ديدي (و از فرزندت سؤال كـرد بـا   بر) چشم را روشن دار. و هر گاه  كسي را ديدي (و از فرزندت سؤال كـرد بـا   بر) چشم را روشن دار. و هر گاه  كسي را ديدي (و از فرزندت سؤال كـرد بـا   بر) چشم را روشن دار. و هر گاه  كسي را ديدي (و از فرزندت سؤال كـرد بـا   پيامپيامپيامپيام
ام و امـروز بـا هـيچ    ام و امـروز بـا هـيچ    ام و امـروز بـا هـيچ    ام و امـروز بـا هـيچ        سكوت) نذر كردهسكوت) نذر كردهسكوت) نذر كردهسكوت) نذر كرده((((ي ي ي ي     من براي خداي مهربان روزهمن براي خداي مهربان روزهمن براي خداي مهربان روزهمن براي خداي مهربان روزه    ::::اشاره) بگواشاره) بگواشاره) بگواشاره) بگو

        ».».».».گويمگويمگويمگويم    انساني سخن نميانساني سخن نميانساني سخن نميانساني سخن نمي

                                                              
 .92، ص 11تفسير قرطبي، ج  -1
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$$$$اي  در اين آيه عـده  YY YYΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã““““ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss%%%% uu uuρρρρ���� ����      انـد  را بـه معنـي خوابيـدن گرفتـه و گفتـه: 

وردن و آشاميدن و خوابيـدن تشـويق كـرده اسـت. و بـه      خداوند مريم را به خ
دنبال آن خداوند از مريم خواسته است كه از سخن گفتن بـا مـردم بپرهيـزد و    
پاسخ دادن به آنان را به پسرش واگذار كند، تا خجالت نكشـد و بـا ظهـور ايـن     

  1معجزه پاكدامني او به اثبات برسد.
  

  تهمتهاي ناروا*برگشتن مريم با فرزندش به ميان مردم و 

   :فرمايد خداوند متعال در مورد بازگشت مريم با پسرش به ميان مردم مي

ôô ôô ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////MMMM ss ss???? rr rr'''' ss ssùùùù���� $$$$ yy yyγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ∩∩∩∩∪∪∪∪ || ||MMMM ÷÷ ÷÷zzzz éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt ttββββ%%%% xx xx.... ÏÏ ÏÏ8888θθθθ çç çç//// rr rr&&&& rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### && && öö ööθθθθ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ÅÅ ÅÅ7777 •• ••ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt tt//// ∩∩∩∩∪∪∪∪ ôô ôôNNNN uu uu‘‘‘‘$$$$ xx xx©©©© rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ  tt ttΒΒΒΒ 

šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 || ||¹¹¹¹ ����2  
    ::::مريم در حالي كه فرزندش را برداشته بود، او را پيش اقوام خود برد. آنان گفتندمريم در حالي كه فرزندش را برداشته بود، او را پيش اقوام خود برد. آنان گفتندمريم در حالي كه فرزندش را برداشته بود، او را پيش اقوام خود برد. آنان گفتندمريم در حالي كه فرزندش را برداشته بود، او را پيش اقوام خود برد. آنان گفتند««««

) اي خواهر هارون! نه پدر تـو  ) اي خواهر هارون! نه پدر تـو  ) اي خواهر هارون! نه پدر تـو  ) اي خواهر هارون! نه پدر تـو  ::::اي! (و در توبيخ او گفتنداي! (و در توبيخ او گفتنداي! (و در توبيخ او گفتنداي! (و در توبيخ او گفتند    اي مريم! كار زشتي كردهاي مريم! كار زشتي كردهاي مريم! كار زشتي كردهاي مريم! كار زشتي كرده
اي (پس چطـور مرتكـب چنـين كـار زشـتي      اي (پس چطـور مرتكـب چنـين كـار زشـتي      اي (پس چطـور مرتكـب چنـين كـار زشـتي      اي (پس چطـور مرتكـب چنـين كـار زشـتي          ه مادرت زن بدكارهه مادرت زن بدكارهه مادرت زن بدكارهه مادرت زن بدكارهمرد بدي بود و نمرد بدي بود و نمرد بدي بود و نمرد بدي بود و ن

اي) مريم (وقتي كه شك و ترديد و تهمتهاي آنان را ديد) به فرزندش اشـاره  اي) مريم (وقتي كه شك و ترديد و تهمتهاي آنان را ديد) به فرزندش اشـاره  اي) مريم (وقتي كه شك و ترديد و تهمتهاي آنان را ديد) به فرزندش اشـاره  اي) مريم (وقتي كه شك و ترديد و تهمتهاي آنان را ديد) به فرزندش اشـاره      شدهشدهشدهشده
كرده (و سخن گفتن را به او حواله كرد، و آنان گمـان كردنـد كـه مـريم آنـان را      كرده (و سخن گفتن را به او حواله كرد، و آنان گمـان كردنـد كـه مـريم آنـان را      كرده (و سخن گفتن را به او حواله كرد، و آنان گمـان كردنـد كـه مـريم آنـان را      كرده (و سخن گفتن را به او حواله كرد، و آنان گمـان كردنـد كـه مـريم آنـان را      

كند پس) گفتند: ما چگونـه بـا كـودكي كـه در گهـواره اسـت سـخن        كند پس) گفتند: ما چگونـه بـا كـودكي كـه در گهـواره اسـت سـخن        كند پس) گفتند: ما چگونـه بـا كـودكي كـه در گهـواره اسـت سـخن        كند پس) گفتند: ما چگونـه بـا كـودكي كـه در گهـواره اسـت سـخن            مسخره ميمسخره ميمسخره ميمسخره مي
        ».».».».بگوييم؟بگوييم؟بگوييم؟بگوييم؟

اي  آراء مختلفي از مفسرين نقل شده اسـت، عـده   ����يا أخت هارون����در مورد 
اند، چون مريم در عبادت و بندگي كردن خـدا بـه    را به معني شبيه گرفته» أخت«
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اي بر اين باورند كه چون مريم از نسل هارون  هارون شباهت داشته است. عده
انـد. برخـي هـم     ن خطاب كـرده برادر موسي (ع) بوده است، وي را خواهر هارو

اند كه هارون نام مرد صالحي بوده كه در ميان آنان وجود داشته كه مريم  گفته
شـد (در نتيجـه او را بعنـوان خـواهر هـارون       در زهد و بندگي با او مقايسه مي

  1اند). مورد خطاب قرار داده

  

  نامد ي خدا مي گويد و خود را بنده *عيسي (ع) در گهواره سخن مي

  :فرمايد اوند متعال به نقل از سخن عيسي (ع) خطاب به قوم مريم ميخد

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%���� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### zz zz ÍÍ ÍÍ____9999 ss ss????#### uu uu || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∪∪∪∪  ÍÍ ÍÍ____ nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ %%%% ºº ºº.... uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 

 ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ || ||‹‹‹‹ yy yymmmm ∩∩∩∩∪∪∪∪ #### CC CC���� tt tt//// uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) xx xx©©©© 

∩∩∩∩∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘NNNN$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! ãã ããρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÝÝ ÝÝVVVVθθθθ ãã ããΒΒΒΒ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßß]]]] yy yyèèèè öö öö//// éé éé&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ yy yymmmm ∩∩∩∩∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 
šš šš^̂̂̂ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ����.2  

من خواهد داد و من خواهد داد و من خواهد داد و من خواهد داد و     ي خدايم. كتاب (آسماني انجيل) را بهي خدايم. كتاب (آسماني انجيل) را بهي خدايم. كتاب (آسماني انجيل) را بهي خدايم. كتاب (آسماني انجيل) را به    من بندهمن بندهمن بندهمن بنده    ::::عيسي (ع) گفتعيسي (ع) گفتعيسي (ع) گفتعيسي (ع) گفت««««
كند) و مرا در هر كجا كه كند) و مرا در هر كجا كه كند) و مرا در هر كجا كه كند) و مرا در هر كجا كه     مرا پيامبر خواهد كرد (و هر چه بخواهد به من وحي ميمرا پيامبر خواهد كرد (و هر چه بخواهد به من وحي ميمرا پيامبر خواهد كرد (و هر چه بخواهد به من وحي ميمرا پيامبر خواهد كرد (و هر چه بخواهد به من وحي مي

نمايد و مرا به نماز نمايد و مرا به نماز نمايد و مرا به نماز نمايد و مرا به نماز     باشم شخص پر خير و بركتي (براي دين خود و دعوت بدان) ميباشم شخص پر خير و بركتي (براي دين خود و دعوت بدان) ميباشم شخص پر خير و بركتي (براي دين خود و دعوت بدان) ميباشم شخص پر خير و بركتي (براي دين خود و دعوت بدان) مي
فرمايـد و (مـرا توصـيه    فرمايـد و (مـرا توصـيه    فرمايـد و (مـرا توصـيه    فرمايـد و (مـرا توصـيه        خواندن و زكات دادن تا وقتي كه زنده باشم سـفارش مـي  خواندن و زكات دادن تا وقتي كه زنده باشم سـفارش مـي  خواندن و زكات دادن تا وقتي كه زنده باشم سـفارش مـي  خواندن و زكات دادن تا وقتي كه زنده باشم سـفارش مـي  

ادرم. و مرا زورگو قرار نداد كه (از اطاعت و بندگي او و ادرم. و مرا زورگو قرار نداد كه (از اطاعت و بندگي او و ادرم. و مرا زورگو قرار نداد كه (از اطاعت و بندگي او و ادرم. و مرا زورگو قرار نداد كه (از اطاعت و بندگي او و كند) به نيكي در حق مكند) به نيكي در حق مكند) به نيكي در حق مكند) به نيكي در حق م    ميميميمي
نيكي به مادرم سرباز زنم و در نتيجه) بدبخت شوم. و سالم (خدا) بر من است آن نيكي به مادرم سرباز زنم و در نتيجه) بدبخت شوم. و سالم (خدا) بر من است آن نيكي به مادرم سرباز زنم و در نتيجه) بدبخت شوم. و سالم (خدا) بر من است آن نيكي به مادرم سرباز زنم و در نتيجه) بدبخت شوم. و سالم (خدا) بر من است آن 

شـوم.  شـوم.  شـوم.  شـوم.      ميرم و آن روز كه زنده و برانگيخته ميميرم و آن روز كه زنده و برانگيخته ميميرم و آن روز كه زنده و برانگيخته ميميرم و آن روز كه زنده و برانگيخته مي    روز كه متولد شدم و آن روز كه ميروز كه متولد شدم و آن روز كه ميروز كه متولد شدم و آن روز كه ميروز كه متولد شدم و آن روز كه مي
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        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
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ايـن سـخن   ايـن سـخن   ايـن سـخن   ايـن سـخن       اين است عيسي پسر مريم (با اين صفات و ويژگيهايي كـه گذشـت)  اين است عيسي پسر مريم (با اين صفات و ويژگيهايي كـه گذشـت)  اين است عيسي پسر مريم (با اين صفات و ويژگيهايي كـه گذشـت)  اين است عيسي پسر مريم (با اين صفات و ويژگيهايي كـه گذشـت)  
        ».».».».كنندكنندكنندكنند    ي اوست، سخن راستيني كه در آن شك و ترديد ميي اوست، سخن راستيني كه در آن شك و ترديد ميي اوست، سخن راستيني كه در آن شك و ترديد ميي اوست، سخن راستيني كه در آن شك و ترديد مي    راستين دربارهراستين دربارهراستين دربارهراستين درباره

با توجه به اين آيات اولين سخني كه عيسي (ع) بر زبان رانده است، اقـرار  
. و با اين اقرار خود از يك طرف پروردگار خود را از داشتن به بندگي خدا است

هـاي باطـل    ا از ظـن و گمـان  اشته و از طرف ديگر مادرش مريم رفرزند منزه د
  1قومش تبرئه كرده است.

ايـن آيـه    :گفته است ����والسالم علي يوم ولدت ...����ي  ابن كثير در تفسير آيه
هـاي او   ي خـدا و يكـي از آفريـده    كند بر اينكه عيسي (ع) خود را بنـده  داللت مي

امـت  ميـرد و در قي  كنـد و مـي   ي بندگان خدا زندگي مـي  دانست كه مانند بقيه مي
كـه بـراي ديگـر     –شود با اين تفاوت كه وي در طـي ايـن مراحـل     برانگيخته مي

  2.خواهد بوداز سالمتي كامل برخوردار  –بندگان بسيار دشوار است 
  

  كند * عيسي (ع) در گهواره مردم را به بندگي خدا دعوت مي

    :فرمايد خداوند به نقل از آنچه عيسي (ع) در گهواره به قوم مريم گفت، مي

���� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ.����3  

و بدرستي كه خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد. و بدرستي كه خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد. و بدرستي كه خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد. و بدرستي كه خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد. ««««
يابد و هر كس با آن يابد و هر كس با آن يابد و هر كس با آن يابد و هر كس با آن     اين است راه راست (كه هر كس از آن پيروي كند، هدايت مياين است راه راست (كه هر كس از آن پيروي كند، هدايت مياين است راه راست (كه هر كس از آن پيروي كند، هدايت مياين است راه راست (كه هر كس از آن پيروي كند، هدايت مي

        4».».».».شود)شود)شود)شود)    به مخالفت برخيزد، گمراه ميبه مخالفت برخيزد، گمراه ميبه مخالفت برخيزد، گمراه ميبه مخالفت برخيزد، گمراه مي
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  * اختالف اهل كتاب در مورد عيسي (ع)

  :فرمايد خداوند متعال مي

���� #### nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ>>>>#### tt tt““““ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ?? ??ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã.����1   

گروهها (ي اهل كتاب در مورد حضرت عيسي) با هم دچار اختالف نظر شدند. و گروهها (ي اهل كتاب در مورد حضرت عيسي) با هم دچار اختالف نظر شدند. و گروهها (ي اهل كتاب در مورد حضرت عيسي) با هم دچار اختالف نظر شدند. و گروهها (ي اهل كتاب در مورد حضرت عيسي) با هم دچار اختالف نظر شدند. و ««««
        ».».».».ي روزي بزرگي روزي بزرگي روزي بزرگي روزي بزرگ    هنگامههنگامههنگامههنگامه    اي بر حال كافران دراي بر حال كافران دراي بر حال كافران دراي بر حال كافران در

ي  ي خـدا و فرسـتاده   بعد از آنكه مشخص شد كه حضرت عيسي (ع) بنـده 
اوست و كلمه و روحي است از جانب خدا كه به مريم القا شده است، اهل كتـاب  

مهـور  ي وي ابـراز داشـتند، ج   دچار اختالف شدند و عقايد گوناگوني را دربـاره 
اي  ي در گهـواره را سـحر دانسـتند، عـده    گفـتن و يهوديان او را فرزند زنا و سخن 

اي هـم   ديگر بر اين باور بودند كه آنكه در گهواره سخن گفته خدا بوده نه عيسي، عده
عيسـي   :او را پسر خدا خواندند و برخي هم معتقد به تثليث شدند، بعضـي هـم گفتنـد   

به  ي اوست، واين همان سخن حقي است كه خداوند مؤمنان را ي خدا و فرستاده بنده
آن هدايت كرده است، و خداوند بـه جـز ايـن گـروه، ديگـر گروههـا را كـه در مـورد         

انـد كـه خـدا     حضرت عيسي دچار انحراف شده و بر خدا دروغ بسته و مـدعي شـده  
  2پسر دارد به شدت تهديد كرده و به آنان تا روز قيامت مهلت داده است.
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  :مبحث سوم

  اسرائيل ) پيامبر بني����عيسي (

  

  عيسي (ع) در قرآن كريم* رسالت 

 فرمايد:  خداوند متعال مي

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### #### MM MM���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ����1  

اسرائيل! بدرستي كه من اسرائيل! بدرستي كه من اسرائيل! بدرستي كه من اسرائيل! بدرستي كه من     اي بنياي بنياي بنياي بني    ::::و (بياد بياور) هنگاميكه عيسي پسر مريم گفتو (بياد بياور) هنگاميكه عيسي پسر مريم گفتو (بياد بياور) هنگاميكه عيسي پسر مريم گفتو (بياد بياور) هنگاميكه عيسي پسر مريم گفت««««
ي خدا به سوي شما هستم در حالي كه توراتي را كه پيش از مـن آمـده   ي خدا به سوي شما هستم در حالي كه توراتي را كه پيش از مـن آمـده   ي خدا به سوي شما هستم در حالي كه توراتي را كه پيش از مـن آمـده   ي خدا به سوي شما هستم در حالي كه توراتي را كه پيش از مـن آمـده       فرستادهفرستادهفرستادهفرستاده

يد و نام او احمد است مژده يد و نام او احمد است مژده يد و نام او احمد است مژده يد و نام او احمد است مژده آآآآ    كنم و به پيامبري كه بعد از من ميكنم و به پيامبري كه بعد از من ميكنم و به پيامبري كه بعد از من ميكنم و به پيامبري كه بعد از من مي    است، تصديق مياست، تصديق مياست، تصديق مياست، تصديق مي

همراه با معجزات روشن و داليل متقن به پيش همراه با معجزات روشن و داليل متقن به پيش همراه با معجزات روشن و داليل متقن به پيش همراه با معجزات روشن و داليل متقن به پيش     2هنگاميكه (عيسي)هنگاميكه (عيسي)هنگاميكه (عيسي)هنگاميكه (عيسي)    ))))وليوليوليولي((((دهم. دهم. دهم. دهم.     ميميميمي

        ».».».».اين جادوي آشكاري استاين جادوي آشكاري استاين جادوي آشكاري استاين جادوي آشكاري است    ::::آنان آمد، گفتندآنان آمد، گفتندآنان آمد، گفتندآنان آمد، گفتند

اسرائيل  در اين آيه تصريح شده است به اينكه عيسي (ع) بعنوان پيامبر بني
مورد خطاب قـرار  » رائيلاس يا بني«مبعوث شده است. ولي عيسي (ع) آنان را با 

را بكار نبرده اسـت، چراكـه عيسـي (ع)    » يا قومي«داده است و مانند موسي (ع) 
  3فاقد پدر بوده و نسبتي با آنان نداشته است تا قوم او به حساب بيايند.

                                                              
 .6الصف:  -1

 اند: زماني كه محمد (ص) با معجزات روشن و داليل متقن پيش ايشان آمد. البته بعضي هم گفته -2
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يا «ها تعبير  عيسي (ع) در خطاب به آن :آلوسي هم در اين زمينه گفته است
از جانـب پـدر نسـبتي بـا آنـان نداشـته اسـت         را بكار نبرده است، چون» قومي

  1تر بوده است. ي آنان عالي نسب اگرچه مادرش مريم از همه
ي آمدن پيـامبر   از آنجائيكه حضرت عيسي (ع) مصدق تورات بوده و مژده

خاتم به نام احمد را همانطور كه در تورات ذكر شده داده اسـت و رسـالت وي   
بيـانگر آن بـوده كـه ديـن او مؤيـد تمـام        مخالفتي با تورات نداشته و اين خـود 

آوردنـد   بايست به او ايمان مـي  پيامبران گذشته و آينده بوده است، يهوديان مي
ولي با وجود اينكه در گهواره به سخن آمد و با معجـزات مختلـف مـورد تأييـد     
خداوند قرار گرفت، به او ايمان نياوردند بلكه او را تكذيب كردند و تالش نمودند 

  2وي را به قتل برسانند.كه 
داده » احمد«ي آمدن حضرت محمد (ص) را با نام  حضرت عيسي (ع) مژده

  هاي پيامبر گرامي اسالم است. است و احمد يكي از نام
   :حسان (شاعر پيامبر) گفته است

  و الطيبونَ علي المبارك أحمد    صلّي األله و من يحف بعرشه
اند و پاكان بر نام مبـارك   ا احاطه كردهخداوند و فرشتگاني كه عرش او ر«

  ».فرستند احمد صلوات و رحمت مي
اند كه  امام مالك و بخاري و مسلم و غير آنان از جبير بن مطعم روايت كرده

إنّ لي أسماء، أنا محمد، و أنا أحمد، و أنا الحاشر الذي « :پيامبر (ص) فرمود

  3.» بي الكفرو أنا العاقبيحشر الناس علي قدمي، و أنا الماحي الذي يمحواهللا

                                                              
 .101، ص 14. تفسير فتح البيان، ج 85، ص 28تفسير آلوسي، ج  -1
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محمـد، احمـد، حاشـر يعنـي كسـي كـه        :هاي مختلفي دارم از جمله من نام«
ي او كفر  شوند، ماحي يعني كسي كه خداوند به وسيله ديگران بعد از او زنده مي

  ».كند، و عاقب يعني كسي كه پيامبري بعد از او نخواهد آمد را نابود مي
  

  يل* شريعت عيسي (ع) وكتاب انج

     :فرمايد خداوند متعال مي

$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤@@@@ ss ss%%%% uu uuρρρρ���� ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### (( (( 
çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ����.1  

كردند) عيسي پسر مريم كردند) عيسي پسر مريم كردند) عيسي پسر مريم كردند) عيسي پسر مريم     كه به تورات حكم ميكه به تورات حكم ميكه به تورات حكم ميكه به تورات حكم مي    ينينينينو به دنبال آنان (يعني پيامبران پيشو به دنبال آنان (يعني پيامبران پيشو به دنبال آنان (يعني پيامبران پيشو به دنبال آنان (يعني پيامبران پيش««««
ي توراتي ي توراتي ي توراتي ي توراتي     را بر راه و روش ايشان فرستاديم كه (با گفتار و كردار خود) تصديق كنندهرا بر راه و روش ايشان فرستاديم كه (با گفتار و كردار خود) تصديق كنندهرا بر راه و روش ايشان فرستاديم كه (با گفتار و كردار خود) تصديق كنندهرا بر راه و روش ايشان فرستاديم كه (با گفتار و كردار خود) تصديق كننده

بود كه پيش از او فرستاده شده بود. و به او كتاب انجيل داديم كه در آن هدايت و بود كه پيش از او فرستاده شده بود. و به او كتاب انجيل داديم كه در آن هدايت و بود كه پيش از او فرستاده شده بود. و به او كتاب انجيل داديم كه در آن هدايت و بود كه پيش از او فرستاده شده بود. و به او كتاب انجيل داديم كه در آن هدايت و 
دهـد) و تصـديق   دهـد) و تصـديق   دهـد) و تصـديق   دهـد) و تصـديق       وري است (كه آنان را از گمراهي در بينش و منش نجـات مـي  وري است (كه آنان را از گمراهي در بينش و منش نجـات مـي  وري است (كه آنان را از گمراهي در بينش و منش نجـات مـي  وري است (كه آنان را از گمراهي در بينش و منش نجـات مـي  نننن

ي توراتي است كه قبل از آن نازل شده است، و براي پرهيزكاران هـدايت و  ي توراتي است كه قبل از آن نازل شده است، و براي پرهيزكاران هـدايت و  ي توراتي است كه قبل از آن نازل شده است، و براي پرهيزكاران هـدايت و  ي توراتي است كه قبل از آن نازل شده است، و براي پرهيزكاران هـدايت و      كنندهكنندهكنندهكننده
        ».».».».پند و اندرز استپند و اندرز استپند و اندرز استپند و اندرز است

اسرائيل و شريعت او تورات بـود. مسـيحيان در    عيسي (ع) از پيامبران بني
د كه وي نيامده بود كه شريعت تورات را كنن هاي خود ازعيسي (ع) نقل مي انجيل

نقض كند، بلكه آمده بود كه آن را كامل كند و به خواست خـدا احكـام و آداب و   
  2اندرزهايي روحي را بر آن بيفزايد.
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  هاي خدا بر عيسي و مادرش و معجزات او *نعمت

    فرمايد: خداوند متعال مي

���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ›› ››????‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ôô ôôγγγγ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš���� çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ 

ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ tt tt↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ yy yyγγγγ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã‡‡‡‡ àà àà@@@@ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù #### MM MM���� öö öö���� ss ssÛÛÛÛ 

’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ää ää———— ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 èè èè???? uu uuρρρρ tt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$#### šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø@@@@ xx xx@@@@ ŸŸ ŸŸ2222 

ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ 

ÑÑ ÑÑ ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zz↵↵↵↵ ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu †††† ÎÎ ÎÎ1111 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ����.1  

اي عيسي پسر مريم! بياد بياور نعمت مـرا كـه بـر تـو و     اي عيسي پسر مريم! بياد بياور نعمت مـرا كـه بـر تـو و     اي عيسي پسر مريم! بياد بياور نعمت مـرا كـه بـر تـو و     اي عيسي پسر مريم! بياد بياور نعمت مـرا كـه بـر تـو و         ::::آنگاه كه خداوند فرمودآنگاه كه خداوند فرمودآنگاه كه خداوند فرمودآنگاه كه خداوند فرمود««««
م (و بر اثر تأييد م (و بر اثر تأييد م (و بر اثر تأييد م (و بر اثر تأييد ي جبرئيل تو را تقويت كردي جبرئيل تو را تقويت كردي جبرئيل تو را تقويت كردي جبرئيل تو را تقويت كرد    بوسيلهبوسيلهبوسيلهبوسيلهزماني كه زماني كه زماني كه زماني كه مادرت ارزاني داشتم! مادرت ارزاني داشتم! مادرت ارزاني داشتم! مادرت ارزاني داشتم! 

گفتي و در سن ميان سالي (هـم  گفتي و در سن ميان سالي (هـم  گفتي و در سن ميان سالي (هـم  گفتي و در سن ميان سالي (هـم      الهي بعنوان كودك) در گهواره با مردم سخن ميالهي بعنوان كودك) در گهواره با مردم سخن ميالهي بعنوان كودك) در گهواره با مردم سخن ميالهي بعنوان كودك) در گهواره با مردم سخن مي
كردي) و (به ياد بياور) آنگـاه كـه كتـاب (يعنـي     كردي) و (به ياد بياور) آنگـاه كـه كتـاب (يعنـي     كردي) و (به ياد بياور) آنگـاه كـه كتـاب (يعنـي     كردي) و (به ياد بياور) آنگـاه كـه كتـاب (يعنـي         بعنوان پيامبر با آنان صحبت ميبعنوان پيامبر با آنان صحبت ميبعنوان پيامبر با آنان صحبت ميبعنوان پيامبر با آنان صحبت مي

و آموختم، و آنگاه كه و آموختم، و آنگاه كه و آموختم، و آنگاه كه و آموختم، و آنگاه كه را به ترا به ترا به ترا به ت    2خواندن يا نوشتن) و دانش راستين و تورات و انجيلخواندن يا نوشتن) و دانش راستين و تورات و انجيلخواندن يا نوشتن) و دانش راستين و تورات و انجيلخواندن يا نوشتن) و دانش راستين و تورات و انجيل
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به معني اصل است، و جمع آن » نجل«هم مأخوذ از » انجيل«گرفته شده است. لفظ  –آتشدانه خارج شد 

و حكمت است به اين اسم نامگذاري شده است. است و چون كتاب انجيل اصل و اساس علم » أناجيل«

گرفته شده است،  –يعني آن را استخراج كردم  - » نجلت الشييء«از » انجيل«اي هم بر اين باورند كه لفظ  عده

اند كه از اصل  ناميده» نجل«شود. و فرزند را بدين خاطر  ي انجيل علم و حكمت استخراج مي چون به وسيله

اي در زبان عربي  از الفاظ معرّبي باشد كه نمونه» انجيل«شده است. شايد هم لفظ  خود (يعني پدرش) پيدا

 .5، ص 4براي آن نباشد. تفسير قرطبي، ج 



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
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دميـدي و بـه   دميـدي و بـه   دميـدي و بـه   دميـدي و بـه       ساختي و در آن ميساختي و در آن ميساختي و در آن ميساختي و در آن مي    به دستور من چيزي را ازگل به شكل پرنده ميبه دستور من چيزي را ازگل به شكل پرنده ميبه دستور من چيزي را ازگل به شكل پرنده ميبه دستور من چيزي را ازگل به شكل پرنده مي
شد، و كور مادرزاد ومبتال به بيمـاري پيسـي را بـه    شد، و كور مادرزاد ومبتال به بيمـاري پيسـي را بـه    شد، و كور مادرزاد ومبتال به بيمـاري پيسـي را بـه    شد، و كور مادرزاد ومبتال به بيمـاري پيسـي را بـه        اي (زنده) مياي (زنده) مياي (زنده) مياي (زنده) مي    فرمان من پرندهفرمان من پرندهفرمان من پرندهفرمان من پرنده

دادي، و (به ياد بياور) آنگاه را كه مردگان را به فرمان من (زنده دادي، و (به ياد بياور) آنگاه را كه مردگان را به فرمان من (زنده دادي، و (به ياد بياور) آنگاه را كه مردگان را به فرمان من (زنده دادي، و (به ياد بياور) آنگاه را كه مردگان را به فرمان من (زنده     فرمان من شفا ميفرمان من شفا ميفرمان من شفا ميفرمان من شفا مي
اسرائيل را از تو منع كردم (و اسرائيل را از تو منع كردم (و اسرائيل را از تو منع كردم (و اسرائيل را از تو منع كردم (و     كه بنيكه بنيكه بنيكه بنيآوردي، و آنگاه آوردي، و آنگاه آوردي، و آنگاه آوردي، و آنگاه     گور) بيرون ميگور) بيرون ميگور) بيرون ميگور) بيرون ميكردي و از كردي و از كردي و از كردي و از     ميميميمي

م كه تو را بكشند يا بـدار بزننـد) در آن زمـان كـه بـراي آنـان معجـزات        م كه تو را بكشند يا بـدار بزننـد) در آن زمـان كـه بـراي آنـان معجـزات        م كه تو را بكشند يا بـدار بزننـد) در آن زمـان كـه بـراي آنـان معجـزات        م كه تو را بكشند يا بـدار بزننـد) در آن زمـان كـه بـراي آنـان معجـزات        نگذاشتنگذاشتنگذاشتنگذاشت
تواند باشد (و از تواند باشد (و از تواند باشد (و از تواند باشد (و از     اين ها جز جادوي آشكاري نمياين ها جز جادوي آشكاري نمياين ها جز جادوي آشكاري نمياين ها جز جادوي آشكاري نمي    ::::گفتندگفتندگفتندگفتند    آوردي و كافرانِ آنان ميآوردي و كافرانِ آنان ميآوردي و كافرانِ آنان ميآوردي و كافرانِ آنان مي    ميميميمي

بياور) آنگـاه را كـه (جمهـور    بياور) آنگـاه را كـه (جمهـور    بياور) آنگـاه را كـه (جمهـور    بياور) آنگـاه را كـه (جمهـور    جنس آياتي كه موسي آورده است نيست) و (به ياد جنس آياتي كه موسي آورده است نيست) و (به ياد جنس آياتي كه موسي آورده است نيست) و (به ياد جنس آياتي كه موسي آورده است نيست) و (به ياد 
ام ام ام ام     م كه به من و فرستادهم كه به من و فرستادهم كه به من و فرستادهم كه به من و فرستادهرده بودند) به حواريون الهام كردرده بودند) به حواريون الهام كردرده بودند) به حواريون الهام كردرده بودند) به حواريون الهام كرداسرائيل تو را تكذيب كاسرائيل تو را تكذيب كاسرائيل تو را تكذيب كاسرائيل تو را تكذيب ك    بنيبنيبنيبني

ايمان آورديم و گواه باش كه مـا  ايمان آورديم و گواه باش كه مـا  ايمان آورديم و گواه باش كه مـا  ايمان آورديم و گواه باش كه مـا      ::::(عيسي) ايمان بياوريد. آنان (پذيرفتند و) گفتند(عيسي) ايمان بياوريد. آنان (پذيرفتند و) گفتند(عيسي) ايمان بياوريد. آنان (پذيرفتند و) گفتند(عيسي) ايمان بياوريد. آنان (پذيرفتند و) گفتند
        ».».».».هستيمهستيمهستيمهستيم    ))))اوامر تواوامر تواوامر تواوامر تو((((    تسليمتسليمتسليمتسليم

ت كـه خداونـد   ي وحي، حضرت جبرئيل اس فرشته» روح القدس«منظور از 
دهد، بـدين ترتيـب كـه بـه      ي وي پيامبران خود را مورد تأييد قرار مي به وسيله

دهـد و در مـواردي كـه دچـار ضـعف بشــري       وسـيله او آنـان را آمـوزش مـي    
  كند. شوند آنان را تقويت مي مي

، جمع حواري است، و حواري انسان، كسي اسـت كـه محبـت    »الحواريون«
  1وي را در دل داشته باشد.

  

  برد كنند و خدا او را به آسمان مي  * يهوديان قصد كشتن عيسي را مي

    :فرمايد ي يهوديان مي خداوند متعال درباره

���� ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ èè èè==== tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ çç çç7777 nn nn==== || ||¹¹¹¹ 

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà@@@@ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 77 77 ee ee7777 xx xx©©©© çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttíííí$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ oo oo???? $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ èè èè==== tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ KK KKΖΖΖΖŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ≅≅≅≅ tt tt//// çç ççµµµµ yy yyèèèè ss ssùùùù §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ¹¹ ¹¹““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã $$$$ \\ \\ΚΚΚΚŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ����.2  
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گفتند: گفتند: گفتند: گفتند:     اء) مياء) مياء) مياء) مياسرائيل خشم گرفت) به خاطر اينكه (از روي استهزاسرائيل خشم گرفت) به خاطر اينكه (از روي استهزاسرائيل خشم گرفت) به خاطر اينكه (از روي استهزاسرائيل خشم گرفت) به خاطر اينكه (از روي استهز    و (خداوند بر بنيو (خداوند بر بنيو (خداوند بر بنيو (خداوند بر بني««««
ما مسيح، عيسي پسر مريم، پيامبرخدا را كشتيم، درحالي كه نه او را كشتند و نه او ما مسيح، عيسي پسر مريم، پيامبرخدا را كشتيم، درحالي كه نه او را كشتند و نه او ما مسيح، عيسي پسر مريم، پيامبرخدا را كشتيم، درحالي كه نه او را كشتند و نه او ما مسيح، عيسي پسر مريم، پيامبرخدا را كشتيم، درحالي كه نه او را كشتند و نه او 
را به دار آويختند (چنانكه ادعا كرده، و در ميان مردم شايع كرده بودنـد) ولـيكن   را به دار آويختند (چنانكه ادعا كرده، و در ميان مردم شايع كرده بودنـد) ولـيكن   را به دار آويختند (چنانكه ادعا كرده، و در ميان مردم شايع كرده بودنـد) ولـيكن   را به دار آويختند (چنانكه ادعا كرده، و در ميان مردم شايع كرده بودنـد) ولـيكن   

اند در حالي اند در حالي اند در حالي اند در حالي         دچار اشتباه شدند (و گمان كردند كه عيسي را كشته و به دار آويختهدچار اشتباه شدند (و گمان كردند كه عيسي را كشته و به دار آويختهدچار اشتباه شدند (و گمان كردند كه عيسي را كشته و به دار آويختهدچار اشتباه شدند (و گمان كردند كه عيسي را كشته و به دار آويخته
ي او اختالف ي او اختالف ي او اختالف ي او اختالف     كساني كه دربارهكساني كه دربارهكساني كه دربارهكساني كه دربارهبي گمان بي گمان بي گمان بي گمان     به جاي اوكشته بودند) وبه جاي اوكشته بودند) وبه جاي اوكشته بودند) وبه جاي اوكشته بودند) و    كه كس ديگري راكه كس ديگري راكه كس ديگري راكه كس ديگري را

پيدا كردند، راجع به او در شك و گمانند و هيچ آگاهي از آن ندارند و تنها از ظن و پيدا كردند، راجع به او در شك و گمانند و هيچ آگاهي از آن ندارند و تنها از ظن و پيدا كردند، راجع به او در شك و گمانند و هيچ آگاهي از آن ندارند و تنها از ظن و پيدا كردند، راجع به او در شك و گمانند و هيچ آگاهي از آن ندارند و تنها از ظن و 
اند بلكه خداوند او را (از اند بلكه خداوند او را (از اند بلكه خداوند او را (از اند بلكه خداوند او را (از     كنند و (بايد بدانند) كه يقيناً او را نكشتهكنند و (بايد بدانند) كه يقيناً او را نكشتهكنند و (بايد بدانند) كه يقيناً او را نكشتهكنند و (بايد بدانند) كه يقيناً او را نكشته    گمان پيروي ميگمان پيروي ميگمان پيروي ميگمان پيروي مي

        ».».».».برده است و خداوند چيره و حكيم استبرده است و خداوند چيره و حكيم استبرده است و خداوند چيره و حكيم استبرده است و خداوند چيره و حكيم استدست آنان نجات داد و او را) پيش خود دست آنان نجات داد و او را) پيش خود دست آنان نجات داد و او را) پيش خود دست آنان نجات داد و او را) پيش خود 

انـد   كردند به اينكه عيسي (ع) را به قتل رسانده اسرائيل خود اعتراف مي بني
شرمي و سركشـي آنـان اسـت كـه نـه تنهـا او را        و اين بيانگر اوج وقاحت و بي

اند كه او را بكشند و اينكـه در اينجـا عيسـي (ع)     اند بلكه تالش كرده تكذيب كرده
انـد از روي ايمـان و عقيـده نبـوده اسـت بلكـه قصـد         ي خدا ناميـده  تادهرا، فرس

. همانطوريكـه مشـركان خطـاب بـه پيـامبر (ص)      1انـد  استهزاء و مسخره داشته
    :گفتند مي

���� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ����.2  
        ».».».».اياياياي    گمان تو ديوانهگمان تو ديوانهگمان تو ديوانهگمان تو ديوانه    فرستاده شده است! بيفرستاده شده است! بيفرستاده شده است! بيفرستاده شده است! بياي كسي كه قرآن بر تو فرو اي كسي كه قرآن بر تو فرو اي كسي كه قرآن بر تو فرو اي كسي كه قرآن بر تو فرو     ::::و گفتندو گفتندو گفتندو گفتند««««

 :در مورد تالش يهوديان جهت كشتن حضرت عيسي (ع) روايت شده است
با وجود اينكه خداوند معجزات زيادي را در اختيـار عيسـي (ع) قـرار داد، ولـي     
يهوديان به او ايمان نياوردنـد و وي را وادار كردنـد كـه بـا مـادرش (بـه طـور        

مختلف به گردش بپردازد و مردم را به سوي خدا دعـوت  مخفيانه) درشهرهاي 
كند. ولي يهوديان به اين هم اكتفا نكردند بلكه تمـام سـعي و تـالش خـود را بـه      
خرج دادند تا او را به قتل برسـانند و در نتيجـه يـك مـرد يهـودي را در مقابـل       
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س وي اي هنگفت مأمور كردند كه محل عيسي (ع) را براي آنان پيدا كند، پ هزينه
دست به كار شد و حضرت عيسي (ع) را تعقيب كرد تا اينكه جاي او را پيدا كرد 
و وي را به يهوديان نشان داد. روايت شده است كه شخصـي كـه يهوديـان بـه     
اشتباه به جاي حضـرت عيسـي (ع) كشـتند و بـه دار آويختنـد، همـين شـخص        

  1مزدور يهودي بوده است.
خاري آن را روايـت كـرده و در آن نقـل    با توجه به حديث معراج كه امام ب

شده است كه پيامبر (ص) در شب معراج حضرت عيسي (ع) را در آسـمان دوم  
ديده است، حضرت عيسي هم اكنـون زنـده و در آسـمان دوم قـرار دارد و در     

فرستد و وي آنطور  آنجا خواهد ماند تا زماني كه خداوند او را به زمين فرو مي
  2رساند. دجال را به قتل مي كه در روايات آمده است

ي ديگري در مـورد بـه آسـمان بـردن حضـرت عيسـي (ع)        خداوند در آيه
    فرمايد: مي

���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ## ## || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏùùùù#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ ŸŸ ŸŸ2222...����.3  
ميرانم و به سوي ميرانم و به سوي ميرانم و به سوي ميرانم و به سوي     ! من تو را مي! من تو را مي! من تو را مي! من تو را مياي عيسياي عيسياي عيسياي عيسي    ::::به ياد آوريد) هنگامي را كه خدا فرمودبه ياد آوريد) هنگامي را كه خدا فرمودبه ياد آوريد) هنگامي را كه خدا فرمودبه ياد آوريد) هنگامي را كه خدا فرمود«(«(«(«(

        ».».».».گردانم...گردانم...گردانم...گردانم...    اند پاك مياند پاك مياند پاك مياند پاك مي    برم و تو را از (پليدي) كساني كه كافر شدهبرم و تو را از (پليدي) كساني كه كافر شدهبرم و تو را از (پليدي) كساني كه كافر شدهبرم و تو را از (پليدي) كساني كه كافر شده    خويش فرا ميخويش فرا ميخويش فرا ميخويش فرا مي

اي از مفسـران از   در تفسير اين آيه اختالف نظر زيـادي وجـود دارد، عـده   
تقديم  ����إني متوفيك و رافعك إلي ...����اند كه در  جمله ضحاك و فراء بر اين عقيده

وجود دارد، چون واو عطف تنهـا بـراي جمـع اسـت و موجـب ترتيـب        و تأخير
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من تو را به سوي خـود فـرا   « :شود شود در اين صورت معني آيه چنين مي نمي
ميرانم بعد از آنكه از آسمان فرود  گردانم وتو را مي برم و از كافران پاك مي مي

ŸŸ ����همانطور كه در آيه» آمدي ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ#### tt tt““““ ÏÏ ÏÏ9999 ×× ××≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ 

����
ك و أجـل      «تقديم و تأخير روي داده و به معني  1 و لو الكلمـه سـبقت مـن ربـ

  است. »مسمي لكان لزاماً
گيـريم و بـه آسـمان     يعني تـو را مـي  » متوفيك« :اند حسن و ابن جريج گفته

و » متوفيـك «بريم بدون اينكه مرده باشد. ابن زيد هم بر اين باور اسـت كـه    مي
اند و حضرت عيسـي (ع) هنـوز نمـرده اسـت.      به يك معني به كار رفته» رافعك«

خواب است يعني تو را بـه خـواب   » متوفيك«منظور از  :ربيع بن انس گفته است
بريم، چرا كه خواب به مرگ شباهت دارد. همانطور كه خداوند فرموده است!  مي
  ».برد در شب شما را به خواب مياو كسي است كه « ����هو الذي يتوفاكم بالليل����

صـحيح آن اسـت همـانطور كـه حسـن و ابـن زيـد         :قرطبي هم گفته اسـت 
اند، خداوند عيسي را (به صورت زنده) به آسمان فرا برده است بدون اينكه   گفته

او را ميرانده يا به خواب برده باشد. اين نظريه از ابن عباس (رض) هم نقل شده 
  2اند. برگزيده و طبري و ضحاك هم آن را

  

  * فرود آمدن عيسي (ع) بر زمين

    :فرمايد خداوند متعال مي
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���� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ ss ss ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ (( (( tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã 

#### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−.����1  

(و زماني كه در (و زماني كه در (و زماني كه در (و زماني كه در هر يك از اهل كتاب (اعم از يهودي و مسيحي) قبل از مرگ خود هر يك از اهل كتاب (اعم از يهودي و مسيحي) قبل از مرگ خود هر يك از اهل كتاب (اعم از يهودي و مسيحي) قبل از مرگ خود هر يك از اهل كتاب (اعم از يهودي و مسيحي) قبل از مرگ خود ««««
كنند و زمان تكليف به كنند و زمان تكليف به كنند و زمان تكليف به كنند و زمان تكليف به     ي مرگ را مشاهده ميي مرگ را مشاهده ميي مرگ را مشاهده ميي مرگ را مشاهده مي    گيرند و فرشتهگيرند و فرشتهگيرند و فرشتهگيرند و فرشته    ي مرگ قرار ميي مرگ قرار ميي مرگ قرار ميي مرگ قرار مي    آستانهآستانهآستانهآستانه

آورد و در روز قيامت گواه بر آورد و در روز قيامت گواه بر آورد و در روز قيامت گواه بر آورد و در روز قيامت گواه بر     شود) به عيسي ايمان ميشود) به عيسي ايمان ميشود) به عيسي ايمان ميشود) به عيسي ايمان مي    سر آمده و ايمان پذيرفته نميسر آمده و ايمان پذيرفته نميسر آمده و ايمان پذيرفته نميسر آمده و ايمان پذيرفته نمي
        ».».».».آنان خواهد بودآنان خواهد بودآنان خواهد بودآنان خواهد بود

بـه عيسـي بـر     ����قبـل موتـه  ����برخي از مفسران بر ايـن باورنـد كـه ضـمير     
آيـد و   ي حضرت عيسي قبل از اينكه بميرد از آسمان به زمـين مـي  گردد، يعن مي

آورنـد.   تمام كساني كه اهل كتابند و در آن زمان وجود دارنـد بـه او ايمـان مـي    
چون روايت شده است كه حضرت عيسـي (ع) در آخـر زمـان بـه زمـين فـرود       

» اسالميامت «آورند و يك امت را به نام  آيد و تمام اهل كتاب به او ايمان مي مي
  2كند. دهند و در همان زمان خداوند دجال را هم نابود مي تشكيل مي

احاديث صحيحي هم درمورد نزول حضرت عيسي (ع) از آسمان به زمـين  
پيامبر (ص) فرمـوده   :اند، ازجمله حديثي كه بخاري روايت كرده است وارد شده

عدالً فيكسـر   و الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً« :اسـت 
  3.»الصليب و يقتل الخنزيرو يضع الجزيه

قسم به كسي كه جان من در دست اوست نزديك است كه (عيسـي) پسـر   «
مريم در ميان شما فرود آيد و به عنوان داوري عادل و دادگر در ميان شما بـه  

  ».ها را بكشد و جزيه را بردارد ها را بشكند و خوك داوري بپردازد و صليب
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  :ارممبحث چه

  )�غلو و كفر مسيحيان در شأن عيسي (

  

  * معني غلو در دين و حكم آن

    فرمايد: خداوند متعال خطاب به اهل كتاب مي

���� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== øø øøóóóó ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####...����.1  

سي راه افراط و تفريط را در سي راه افراط و تفريط را در سي راه افراط و تفريط را در سي راه افراط و تفريط را در ي عيي عيي عيي عي    اي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و دربارهاي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و دربارهاي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و دربارهاي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و درباره««««
ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد  ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد  ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد  ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد      پيش نگيريد) و دربارهپيش نگيريد) و دربارهپيش نگيريد) و دربارهپيش نگيريد) و درباره

        ».».».».قرار ندهيد)قرار ندهيد)قرار ندهيد)قرار ندهيد)

غلو به معني گذشتن از حد (و افـراط و تفـريط) اسـت. يهوديـان در مـورد      
عيسي (ع) دچار غلو شدند تا جائيكه مادرش مـريم را بـه زنـا و خـود او را بـه      

كردند. مسيحيان هم در حق عيسـي مرتكـب غلـو شـدند و او را      درغگويي متهم
خدا و پروردگار خود قرار دادند. هر گونه افراط و تفريط حـرام اسـت و گـاهي    

گردنـد همانطوريكـه مسـيحيان بـا افـراط در شـأن        موجب كافر شدن انسان مي
  2عيسي و يهوديان با تفريط در حق او كافر شدند.
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  أن عيسي (ع)* غلو و كفر مسيحيان در ش

مسيحيان با غلو و افراط در شأن حضرت عيسي (ع)، در واقع مرتكب كفـر  
    فرمايد: شدند، چون برخي از آنان عيسي را پسر خدا ناميدند. خداوند متعال مي

���� MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$####.����1  

        ».».».».مسيح پسر خدا استمسيح پسر خدا استمسيح پسر خدا استمسيح پسر خدا است    ::::گفتندگفتندگفتندگفتند    مسيحيانمسيحيانمسيحيانمسيحيانو و و و ««««

 خود قرار دادند. اي هم عيسي را خداي عده

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 tt tt���� xx xx@@@@ ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zz����ΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ.2  

        ».».».».گفتند خدا همان مسيح پسر مريم استگفتند خدا همان مسيح پسر مريم استگفتند خدا همان مسيح پسر مريم استگفتند خدا همان مسيح پسر مريم است    اند كساني كه مياند كساني كه مياند كساني كه مياند كساني كه مي    گمان كافر شدهگمان كافر شدهگمان كافر شدهگمان كافر شده    بيبيبيبي««««

  3اند. اي از مسيحيان هستند اين سخن را گفته يعقوبيه كه فرقه
 خدااست.عيسي يكي از سه  :برخي هم گفتند

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt tt���� xx xx@@@@ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß]]]] ÏÏ ÏÏ9999$$$$ rr rrOOOO 77 77ππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO.����4  

        ».».».».خدا يكي از سه خدا استخدا يكي از سه خدا استخدا يكي از سه خدا استخدا يكي از سه خدا است    ::::گفتندگفتندگفتندگفتند    گمان كافر شدند كساني كه گمان كافر شدند كساني كه گمان كافر شدند كساني كه گمان كافر شدند كساني كه     بيبيبيبي««««

منظور آنان از سه خدا، اهللا، عيسي و مريم بود. گروههايي از مسـيحيان از  
  5جمله ملكيان، يعقوبيان و نسطوريان چنين اعتقادي داشتند.
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اين آيه در مورد كسـاني نـازل شـده كـه عيسـي و       :اند سدي و غير اوگفته
مادرش را به همراه خداوند متعال، خداي خود دانسـته و بـدين ترتيـب خداونـد     

  :ي ديگري نيز چنين آمده است  دادند. در آيه متعال را يكي از سه خدا قرار مي

���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ����.1  

اين عيسي پسر مريم! آيا توبـه مـردم   اين عيسي پسر مريم! آيا توبـه مـردم   اين عيسي پسر مريم! آيا توبـه مـردم   اين عيسي پسر مريم! آيا توبـه مـردم       ::::فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    و (به ياد بياور) آنگاه را كه خدا ميو (به ياد بياور) آنگاه را كه خدا ميو (به ياد بياور) آنگاه را كه خدا ميو (به ياد بياور) آنگاه را كه خدا مي««««
    ::::اي كه من و مادرم را به جز اهللا تعالي، خداي خود قرار دهيد؟ (عيسي) گفتاي كه من و مادرم را به جز اهللا تعالي، خداي خود قرار دهيد؟ (عيسي) گفتاي كه من و مادرم را به جز اهللا تعالي، خداي خود قرار دهيد؟ (عيسي) گفتاي كه من و مادرم را به جز اهللا تعالي، خداي خود قرار دهيد؟ (عيسي) گفت    گفتهگفتهگفتهگفته

        ».».».».دانم كه داراي شريك وانباز باشي!دانم كه داراي شريك وانباز باشي!دانم كه داراي شريك وانباز باشي!دانم كه داراي شريك وانباز باشي!    ه ميه ميه ميه ميززززتو را منتو را منتو را منتو را من

اهللا ثالـث  «اين سخن در مـورد   :ي سدي گفته است ابن كثير در مورد گفته
  2ي اقوال واضحتر است. از همه »ثالثه

ابن كثير همچنين در مورد آرا و نظرات مسيحيان در مورد حضرت عيسي 
سـيحيان بـه خـاطر    م :گويـد  مي -كه اگرچه مختلفند ولي همه كفرآميز هستند  –

شناسند و براي كفر و گمراهي آنان حـد و   شان ضوابطي را نمي جهالت و ناداني
دانند،  اي هم او را شريك خدا مي اي عيسي را خدا وعده مرزي وجود ندارد، عده

خوانند. در واقع مسيحيان گروههاي مختلفي هستند  برخي هم او را پسر خدا مي
و نظريات خاص خود هستند و اتفاق نظري با هم  ها داراي آرا كه هر كدام از آن

  3ندارند.
 

                                                              
 .116المائده:  -1

 .81، ص 2تفسير ابن كثير، ج  -2

 .591، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -3



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
 

    

150150150150

  كند! اسرائيل را به بندگي خداي يگانه دعوت مي ) بني�*عيسي (

بدون شك دعوت عيسي (ع) مبتني بر توحيد و يگانه پرستي بوده است، امري 

 اند. كه تمام پيامبران به خاطر آن مبعوث شده

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####.����1  

ي پيامبران اين بوده ي پيامبران اين بوده ي پيامبران اين بوده ي پيامبران اين بوده     ما درميان هر ملتي پيامبري را فرستاديم (و پيام اصلي همهما درميان هر ملتي پيامبري را فرستاديم (و پيام اصلي همهما درميان هر ملتي پيامبري را فرستاديم (و پيام اصلي همهما درميان هر ملتي پيامبري را فرستاديم (و پيام اصلي همه««««
        ».».».».است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيداست) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيداست) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيداست) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد

ي او است و حضـرت   ي خدا و بنده  در واقع هر آنچه غير خدا است، آفريده
  (ع) هنوز در گهواره بود كه به اين امر اعتراف كرد. عيسي 

 : فرمايد خداوند متعال به نقل از عيسي (ع) مي

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%���� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### ����.2  

        ».».».».ي خدايمي خدايمي خدايمي خدايم    بدرستي كه من بندهبدرستي كه من بندهبدرستي كه من بندهبدرستي كه من بنده    ::::عيسي) گفتعيسي) گفتعيسي) گفتعيسي) گفت«(«(«(«(

اسـرائيل بـه عبـادت و     خداوند همچنين به نقل از عيسي (ع) در دعوت بنـي 
    :فرمايد بندگي خدا مي

���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù 

tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& ����.3  

وردگار من و پروردگـار  وردگار من و پروردگـار  وردگار من و پروردگـار  وردگار من و پروردگـار  اسرائيل! خدايي را بپرستيد كه پراسرائيل! خدايي را بپرستيد كه پراسرائيل! خدايي را بپرستيد كه پراسرائيل! خدايي را بپرستيد كه پر    اين بنياين بنياين بنياين بني    ::::و عيسي گفتو عيسي گفتو عيسي گفتو عيسي گفت««««
گمان هر كس براي خدا شريك قرار دهد، خدا بهشت را بر او حـرام  گمان هر كس براي خدا شريك قرار دهد، خدا بهشت را بر او حـرام  گمان هر كس براي خدا شريك قرار دهد، خدا بهشت را بر او حـرام  گمان هر كس براي خدا شريك قرار دهد، خدا بهشت را بر او حـرام      شما است. بيشما است. بيشما است. بيشما است. بي

        ».».».».كرده و جايگاه او آتش دوزخ است، و ستمكاران هيچ ياوري ندارندكرده و جايگاه او آتش دوزخ است، و ستمكاران هيچ ياوري ندارندكرده و جايگاه او آتش دوزخ است، و ستمكاران هيچ ياوري ندارندكرده و جايگاه او آتش دوزخ است، و ستمكاران هيچ ياوري ندارند
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اي  اسـرائيل را بـه بنـدگي خـداي يگانـه      حضرت عيسي (ع) در اين آيه، بنـي 
ها است و آنان را از شرك بر  آندعوت كرده است كه پروردگار او و پروردگار 

حذر داشته است و هيچ گونه تفاوتي ميان خود و آنان در بنـدگي خداونـد قائـل    
ي او به حساب آورده و خـود   نشده و خود را هم مانند آنان مخلوق خدا و بنده

  1را موظف دانسته است كه تنها او را بندگي كند.
    فرمايد: خداوند متعال در اين باره همچنين مي

���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< @@ @@ dd dd,,,, yy yyssss ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù 

………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 44 44 ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø@@@@ tt ttΡΡΡΡ II IIωωωω uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø@@@@ tt ttΡΡΡΡ 44 44 yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ ‾‾ ‾‾==== tt ttãããã ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

àà ààMMMM ùù ùù==== èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍ____ ss ss???? óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ.����2  

اي عيسي پسر مريم! آيا تو بـه مـردم   اي عيسي پسر مريم! آيا تو بـه مـردم   اي عيسي پسر مريم! آيا تو بـه مـردم   اي عيسي پسر مريم! آيا تو بـه مـردم       ::::گويدگويدگويدگويد    و (بياد بياور) آنگاه را كه خداوند ميو (بياد بياور) آنگاه را كه خداوند ميو (بياد بياور) آنگاه را كه خداوند ميو (بياد بياور) آنگاه را كه خداوند مي««««
تو تو تو تو     ::::گويدگويدگويدگويد    جز اهللا من و مادرم را نيز دو خداي ديگر بدانيد؟ عيسي ميجز اهللا من و مادرم را نيز دو خداي ديگر بدانيد؟ عيسي ميجز اهللا من و مادرم را نيز دو خداي ديگر بدانيد؟ عيسي ميجز اهللا من و مادرم را نيز دو خداي ديگر بدانيد؟ عيسي مياي كه به اي كه به اي كه به اي كه به     گفتهگفتهگفتهگفته

ي من نيست كه چيـزي را  ي من نيست كه چيـزي را  ي من نيست كه چيـزي را  ي من نيست كه چيـزي را      دانم. شايستهدانم. شايستهدانم. شايستهدانم. شايسته    را (از اينكه شريك داشته باشي) منزه ميرا (از اينكه شريك داشته باشي) منزه ميرا (از اينكه شريك داشته باشي) منزه ميرا (از اينكه شريك داشته باشي) منزه مي
داني داني داني داني     گمان تو از آن آگاهي. تو ميگمان تو از آن آگاهي. تو ميگمان تو از آن آگاهي. تو ميگمان تو از آن آگاهي. تو مي    كه حق من نيست بگويم. اگر آن را گفته باشم، بيكه حق من نيست بگويم. اگر آن را گفته باشم، بيكه حق من نيست بگويم. اگر آن را گفته باشم، بيكه حق من نيست بگويم. اگر آن را گفته باشم، بي
خبرم، زيـرا تـو   خبرم، زيـرا تـو   خبرم، زيـرا تـو   خبرم، زيـرا تـو       داري بيداري بيداري بيداري بي    هان ميهان ميهان ميهان ميآنچه در درون من است ولي من از آنچه بر من پنآنچه در درون من است ولي من از آنچه بر من پنآنچه در درون من است ولي من از آنچه بر من پنآنچه در درون من است ولي من از آنچه بر من پن

ام مگر آنچه مرا به گفـتن آن  ام مگر آنچه مرا به گفـتن آن  ام مگر آنچه مرا به گفـتن آن  ام مگر آنچه مرا به گفـتن آن      ي رازها و نهانيهايي. من به آنان چيزي نگفتهي رازها و نهانيهايي. من به آنان چيزي نگفتهي رازها و نهانيهايي. من به آنان چيزي نگفتهي رازها و نهانيهايي. من به آنان چيزي نگفته    دانندهدانندهدانندهداننده
اي (و آن) اينكه (تنها) خدا را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما اي (و آن) اينكه (تنها) خدا را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما اي (و آن) اينكه (تنها) خدا را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما اي (و آن) اينكه (تنها) خدا را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما     فرمان دادهفرمان دادهفرمان دادهفرمان داده

        ».».».».استاستاستاست

 ي او اسرائيل بر عهده حضرت عيسي (ع) مأموريتي كه خداوند در قبال بني
گذاشته به خوبي انجام داده و آنان را به بندگي خداي يگانـه دعـوت كـرده و از    

  تمام مظاهر شرك بر حذر داشته است.
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  * عيسي (ع) از ديدگاه قرآن كريم

    :فرمايد خداوند متعال مي

 ���� ...$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ÚÚ ÚÚ^̂̂̂θθθθ ÞÞ ÞÞ™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ 

ÓÓ ÓÓyyyyρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? îî îîππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO 44 44 (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$#### #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ $$#### ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

WW WWξξξξŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ ����.1  

ي خداست كه آن را به ي خداست كه آن را به ي خداست كه آن را به ي خداست كه آن را به     ي خداست و او واژهي خداست و او واژهي خداست و او واژهي خداست و او واژه    عيسي مسيح پسر مريم تنها، فرستادهعيسي مسيح پسر مريم تنها، فرستادهعيسي مسيح پسر مريم تنها، فرستادهعيسي مسيح پسر مريم تنها، فرستاده««««
مريم رساند و او روحي است از جانب خدا، پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و مريم رساند و او روحي است از جانب خدا، پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و مريم رساند و او روحي است از جانب خدا، پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و مريم رساند و او روحي است از جانب خدا، پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و 
نگوييد كه (خدا) سه تا است (از اين سخن بيهوده) دست برداريد كه براي شما بهتر نگوييد كه (خدا) سه تا است (از اين سخن بيهوده) دست برداريد كه براي شما بهتر نگوييد كه (خدا) سه تا است (از اين سخن بيهوده) دست برداريد كه براي شما بهتر نگوييد كه (خدا) سه تا است (از اين سخن بيهوده) دست برداريد كه براي شما بهتر 

كي است و آن اهللا است و او پاك و منزه است از اينكـه  كي است و آن اهللا است و او پاك و منزه است از اينكـه  كي است و آن اهللا است و او پاك و منزه است از اينكـه  كي است و آن اهللا است و او پاك و منزه است از اينكـه  است. خداي بر حق تنها ياست. خداي بر حق تنها ياست. خداي بر حق تنها ياست. خداي بر حق تنها ي
ها و زمين است از آنِ اوست و ها و زمين است از آنِ اوست و ها و زمين است از آنِ اوست و ها و زمين است از آنِ اوست و     فرزندي داشته باشد، در حالي كه آنچه كه در آسمانفرزندي داشته باشد، در حالي كه آنچه كه در آسمانفرزندي داشته باشد، در حالي كه آنچه كه در آسمانفرزندي داشته باشد، در حالي كه آنچه كه در آسمان

        ».».».».كافي است كه خدا وكيل باشدكافي است كه خدا وكيل باشدكافي است كه خدا وكيل باشدكافي است كه خدا وكيل باشد

در اين آيه خداوند عيسي مسيح را پسـر مـريم خوانـده اسـت، و ايـن امـر       
مادرش نسبت داده شـده چگونـه    كند، چون كسي كه به الوهيت را از او نفي مي

  2تواند خدا باشد در حالي كه خدا بايد قديم و غير مخلوق و غير محدث باشد. مي
ناميده شده است، چون بدون پـدر  » ي خدا كلمه«در اين آيه همچنين عيسي 

توسـط خداونـد متعـال آفريـده شـده      » ُكـنْ «ي  و بدون نطفه و تنها با گفتن واژه
ها رسم است كه اگر چيزي از چيز ديگري صادر شد  باست. و اين در ميان عر
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كـه از خـدا صـادر    » كـن «ي  به نام آن نامگذاري شود و چون عيسي (ع) با واژه
  1ناميد.» ي خدا كلمه«توان او را  شده آفريده شده است پس مي

اي را كه عيسي (ع) را  القاي كلمه به مريم به اين معني است كه خداوند كلمه
دميدن جبرئيل (ع) به مريم رسانيد و عيسي را در (شكم) او قرار  با آن آفريد با

  2داد.
در آيه فوق اقوال مختلفي به شـرح زيـر از مفسـران     ����و روح منه����در مورد 

ها سخن باطل مسيحيان را مبني بر اينكه عيسي (ع)  ي آن نقل شده است كه همه
   :كنند جزئي از خداي متعال است، رد مي

دميـدن روح خـدا يعنـي جبرئيـل (در مـادرش مـريم)       عيسي (ع) بـا   _الف 

ûû ����ي اند به آيه آفريده شده است. اين گروه از مفسران استدالل كرده ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& 

$$$$ yy yyγγγγ yy yy____ öö öö���� ss ssùùùù $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx@@@@ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏmmmmρρρρ •• ••‘‘‘‘.����3  
        ».».».».آنكه به گناه دامن نيالود و خود را پاك نگهداشت و ما از روح خود در او دميديمآنكه به گناه دامن نيالود و خود را پاك نگهداشت و ما از روح خود در او دميديمآنكه به گناه دامن نيالود و خود را پاك نگهداشت و ما از روح خود در او دميديمآنكه به گناه دامن نيالود و خود را پاك نگهداشت و ما از روح خود در او دميديم««««

ئيـل  معني خود دميدن، يعني دميدن جبر را به» روح«در اين آيه اي هم  عده
  اند. در مريم به امر خداوند، گرفته

روح «ي روحي از جانب خداوند كه جبرئيلِ ملقب به  عيسي (ع) بوسيله _ب 
و ����:است مورد تأييد قرار گرفته است. همانطور كه خداوند فرموده است » القدس

  ».».».».ي روح القدس يعني جبرئيل مورد تأييد قرار داديمي روح القدس يعني جبرئيل مورد تأييد قرار داديمي روح القدس يعني جبرئيل مورد تأييد قرار داديمي روح القدس يعني جبرئيل مورد تأييد قرار داديم    به وسيلهبه وسيلهبه وسيلهبه وسيلهاو را او را او را او را ««««. ����أيدناه بروح القدس
 :رشيد رضا در تفسير المنـار بعـد از ذكـر دو قـول فـوق گفتـه اسـت        _ج 

صـادق هسـتند. يعنـي    » و روح منـه «توان گفت كه هر دو قول فوق در مورد  مي

                                                              
 .22، ص 6، تفسير قرطبي، ج 593، ص 1تفسير زمخشري، ج  -1

 .301، ص 4. تفسير ابن عطيه، ج 675، ص 5. تفسير قاسمي، ج 593، ص 1شري، ج تفسير زمخ -2

 .12التحريم:  -3
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تعبير شـده در  » روح القدس«و » روح«اي كه از او به  عيسي(ع) با دميدن فرشته
ي تلقيح بين مرد و همسرش بوده، پديد آمده و در طول  ادرش مريم كه بمنزلهم

زندگي خود به وسيله اين روح يعني جبرئيل مورد تأييد قرار گرفته است. از اين 
روي، هم در زمان كودكي و هم در زمان مردانگي روحانيت بر او غلبـه داشـته   

    :فرمايد است. خداوند متعال مي

���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ›› ››????‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ôô ôôγγγγ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ.����1  

بر عيسي (ع) اطالق شده اسـت. و گويـا عيسـي    » روح«ي  بدين ترتيب واژه
آفريده شـده و در طـول زنـدگي بـه     اي است كه به سبب دميدن او  همان فرشته

ي او مورد تأييد خداوند قرار گرفته است. همانطور كه به منظـور مبالغـه    وسيله
  2شود فالني عدالت است. به جاي اينكه گفته شود فالني عادل است، گفته مي

وقتي كه خداوند (در ازل) از فرزنـدان آدم عهـد    :أبي بن كعب گفته است -د
ها را به پشت آدم منتقـل كـرد و    آنان را آفريد و سپس آنو پيمان گرفت، ارواح 

تنها روح عيسي را نزد خود نگه داشت. وقتي كه خواست او را بيافريند، آن روح 
را به سوي مريم فرستاد و بدين ترتيـب عيسـي از او متولـد شـد. از ايـن روي      

  3.����و روح منه���� :خداوند فرمود
خداونـد روح عيسـي را هـم ماننـد     اين است كه  ����و روح منه����منظور از  _  ه

و ����ي  در آيـه  ����جميعاً منـه ����ديگر ارواح، خود آفريده است، همانطور كه منظور از 
ي اينهـا   اين است كه همـه  ����سخّر لكم ما في السموات و ما في اآلرض جميعاً منه

                                                              
 ي آن گذشت. . ترجمه110المائده:  -1

 .82 – 83، صص 6تفسير المنار، ج  -2

 .92، ص 6. تفسير قرطبي، ج 301، ص 4تفسير ابن عطيه، ج  -3
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ي خدايند. و خداوند متعال بـه منظـور تكـريم و گرامـي داشـت حضـرت        آفريده
به خود نسبت داده است همانطوريكه شتر حضرت صـالح   عيسي (ع) روح او را

  1.����ناقه اهللا����را به خود نسبت داده و فرموده است: 
يعني رحمتي از جانب خداوند، چون حضـرت عيسـي (ع)    ����و روح منه���� _و 

ي  در آيـه » روح«ي  رحمت خدا براي پيروان خود بوده است. و مقصـود از واژه 

ΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ���� 88 88yyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ����µµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ2 3ز رحمت خداوند است.ني  

حضرت عيسي روحي از جانب خدا ناميده شده است، چون روح او از  –ز 
ي قدرت او آفريده شده است بدون اينكه جزئي از يك  جانب خداوند و به وسيله
  4باشد. بوده اي از يك پدر زنده صاحب روح ديگر و نطفه

  

  ي آفرينش عيسي همچون آفرينش آدم است * مسأله

 فرمايد: ال ميخداوند متع

���� āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>#### tt tt���� èè èè???? ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... 

ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ����.5  

ي (آفرينش) آدم است كه او را ي (آفرينش) آدم است كه او را ي (آفرينش) آدم است كه او را ي (آفرينش) آدم است كه او را     ي (آفرينش) عيسي نزد خدا همچون مسألهي (آفرينش) عيسي نزد خدا همچون مسألهي (آفرينش) عيسي نزد خدا همچون مسألهي (آفرينش) عيسي نزد خدا همچون مسأله    مسألهمسألهمسألهمسأله««««
        ».».».».درنگ) پديد آمددرنگ) پديد آمددرنگ) پديد آمددرنگ) پديد آمد    پديد آي! و او (بيپديد آي! و او (بيپديد آي! و او (بيپديد آي! و او (بي    ::::از خاك آفريد، سپس بدو گفتاز خاك آفريد، سپس بدو گفتاز خاك آفريد، سپس بدو گفتاز خاك آفريد، سپس بدو گفت

                                                              
 .92، ص 6، تفسير قرطبي، ج 590، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -1

 .22المجادله:  -2

 .517، ص 1. احكام القرآن ابن عربي، ج 593، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -3

 .593، ص 1تفسير زمخشري، ج  -4

 .59آل عمران:  -5
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يعني خدايي كه توانسته است آدم را بدون پدر و مـادر از خـاك بيافرينـد،    
تواند عيسي را هم بدون پدر بيافريند. خداوند در واقع خواسته اسـت قـدرت    مي

خود را (به صورتهاي مختلف) به نمايش بگذارد، آنگاه كـه آدم را بـدون پـدر و    
ون جنس ماده و عيسي از جنس نر يعني پهلوي آدم و بد    مادر آفريد، و حوا را

  1ها را از جنس نر و ماده آفريد. را از جنس ماده و بدون جنس نر و بقيه انسان
  

  ي خداست * عيسي بنده

ي  آيات مختلفي از قرآن كريم از جمله آيات زيـر عيسـي را بنـده و آفريـده    
   :اند كه هيچ سهمي از الوهيت و ربوبيت خدا ندارد خدا معرفي كرده

$$$$ ���� -الف ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ 

×× ××ππππ ss ss))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ (( (( $$$$ tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####.����2  

انـد و)  انـد و)  انـد و)  انـد و)      مسيح پسر مريم پيامبري بيش نبود كه پيش از او نيـز پيـامبراني (آمـده   مسيح پسر مريم پيامبري بيش نبود كه پيش از او نيـز پيـامبراني (آمـده   مسيح پسر مريم پيامبري بيش نبود كه پيش از او نيـز پيـامبراني (آمـده   مسيح پسر مريم پيامبري بيش نبود كه پيش از او نيـز پيـامبراني (آمـده   ««««
رش (چون انسان رش (چون انسان رش (چون انسان رش (چون انسان اند، و مادرش زن بسيار راستگوئي است. هم عيسي و هم ماداند، و مادرش زن بسيار راستگوئي است. هم عيسي و هم ماداند، و مادرش زن بسيار راستگوئي است. هم عيسي و هم ماداند، و مادرش زن بسيار راستگوئي است. هم عيسي و هم ماد    رفتهرفتهرفتهرفته

        ».».».».خوردندخوردندخوردندخوردند    بودند) غذا ميبودند) غذا ميبودند) غذا ميبودند) غذا مي

يعني عيسي خود مانند تمام پيامبران قبل از خود پيامبري بوده كه خداوند 
آيات و معجزاتي را به او داده است همچنانكه به ديگر پيامبران داده است، و اگر 
او را بدون پدر آفريده، آدم را بدون پدر و مـادر آفريـده اسـت، و مـادرش هـم      

انـد، زنـي    نان راستگو و درستكار كه بـه پيـامبران پيشـين ايمـان آورده    مانند ز
راستگو و درستكار بوده است. سپس در نفي الوهيتي كه به عيسـي و مـادرش   

                                                              
 .367، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -1

 .75المائده:  -2
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خورند و بديهي اسـت   فرمايد كه آنان هر دوغذا مي نسبت داده شده، خداوند مي
  1اشد.تواند سهمي از ربوبيت و الوهيت داشته ب كسي كه غذا بخورد نمي

÷÷ ���� -ب  ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ tt tt���� óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) ����.2  

اي بيش نيست كه نعمت خود را بر او ارزاني داشتيم (و او را همچون اي بيش نيست كه نعمت خود را بر او ارزاني داشتيم (و او را همچون اي بيش نيست كه نعمت خود را بر او ارزاني داشتيم (و او را همچون اي بيش نيست كه نعمت خود را بر او ارزاني داشتيم (و او را همچون     عيسي بندهعيسي بندهعيسي بندهعيسي بنده««««
آدم بدون سبب آفريديم و بدو شرافت و كرامت نبوت را داديم) و او را نمونه و الگو آدم بدون سبب آفريديم و بدو شرافت و كرامت نبوت را داديم) و او را نمونه و الگو آدم بدون سبب آفريديم و بدو شرافت و كرامت نبوت را داديم) و او را نمونه و الگو آدم بدون سبب آفريديم و بدو شرافت و كرامت نبوت را داديم) و او را نمونه و الگو 

        3».».».».اسرائيل قرار داديماسرائيل قرار داديماسرائيل قرار داديماسرائيل قرار داديم    عبرتي) براي بنيعبرتي) براي بنيعبرتي) براي بنيعبرتي) براي بني(و (و (و (و 

tt ���� –ج  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$####...����.4  

        ...»....»....»....».ي خدايم ي خدايم ي خدايم ي خدايم     بدرستي كه من بندهبدرستي كه من بندهبدرستي كه من بندهبدرستي كه من بنده    ::::عيسي) گفتعيسي) گفتعيسي) گفتعيسي) گفت«(«(«(«(

اسـرائيل   حضرت عيسي بعد از آنكه متولد شد و مادرش او را به ميان بني
ي خـدايم، و نگفـت مـن     اين بود كه من بنـده  آوردبرد، اولين سخني كه بر زبان 

كنند، چون اين سخن باطلي  ي او ادعا مي سر خدايم آنگونه كه مسيحيان دربارهپ
  آورد. است و حضرت عيسي (ع) به جز سخن حق چيز ديگري را بر زبان نمي

 ���� -د  ©© ©©9999 yy yy#### ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ #### YY YY‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã °° °°!!!! ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç//// §§ §§���� ss ss)))) çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ôô ôô#### ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ôô ôô tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 òò òò6666 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� àà àà³³³³ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ����.5  

اي براي خدا باشد (همانطور كه) فرشـتگان  اي براي خدا باشد (همانطور كه) فرشـتگان  اي براي خدا باشد (همانطور كه) فرشـتگان  اي براي خدا باشد (همانطور كه) فرشـتگان      هرگز مسيح ابائي ندارد از اينكه بندههرگز مسيح ابائي ندارد از اينكه بندههرگز مسيح ابائي ندارد از اينكه بندههرگز مسيح ابائي ندارد از اينكه بنده««««
مقرب نيز از بندگي او ابائي ندارند، و هر كس از عبادت خدا امتناع ورزد و خود را مقرب نيز از بندگي او ابائي ندارند، و هر كس از عبادت خدا امتناع ورزد و خود را مقرب نيز از بندگي او ابائي ندارند، و هر كس از عبادت خدا امتناع ورزد و خود را مقرب نيز از بندگي او ابائي ندارند، و هر كس از عبادت خدا امتناع ورزد و خود را 
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آورد آورد آورد آورد     وز قيامت) در پيشگاه خود گرد ميوز قيامت) در پيشگاه خود گرد ميوز قيامت) در پيشگاه خود گرد ميوز قيامت) در پيشگاه خود گرد ميبزرگ پندارد، خداوند همگي آنان را (در ربزرگ پندارد، خداوند همگي آنان را (در ربزرگ پندارد، خداوند همگي آنان را (در ربزرگ پندارد، خداوند همگي آنان را (در ر

        1».».».».كند)كند)كند)كند)    (و عادالنه در ميان آنان قضاوت مي(و عادالنه در ميان آنان قضاوت مي(و عادالنه در ميان آنان قضاوت مي(و عادالنه در ميان آنان قضاوت مي
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  :مبحث اول

  صابئيان

  

  * صابئيان در قرآن و نظريات مفسران در مورد آنان

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss†††† ����.1  

بدرستي كساني كه ايمان آوردنـد و كسـاني كـه يهـودي شـدند و مسـيحيان و       بدرستي كساني كه ايمان آوردنـد و كسـاني كـه يهـودي شـدند و مسـيحيان و       بدرستي كساني كه ايمان آوردنـد و كسـاني كـه يهـودي شـدند و مسـيحيان و       بدرستي كساني كه ايمان آوردنـد و كسـاني كـه يهـودي شـدند و مسـيحيان و       ««««
ت ايمان بيـاورد و كـردار نيـك انجـام دهـد،      ت ايمان بيـاورد و كـردار نيـك انجـام دهـد،      ت ايمان بيـاورد و كـردار نيـك انجـام دهـد،      ت ايمان بيـاورد و كـردار نيـك انجـام دهـد،      صابئيان، هر كس به خدا و روز آخرصابئيان، هر كس به خدا و روز آخرصابئيان، هر كس به خدا و روز آخرصابئيان، هر كس به خدا و روز آخر

است و نه ترسي بر آنان است و نه اندوهگين است و نه ترسي بر آنان است و نه اندوهگين است و نه ترسي بر آنان است و نه اندوهگين است و نه ترسي بر آنان است و نه اندوهگين     ))))محفوظمحفوظمحفوظمحفوظ((((پاداششان نزد پروردگارشان پاداششان نزد پروردگارشان پاداششان نزد پروردگارشان پاداششان نزد پروردگارشان 
        ».».».».شوندشوندشوندشوند    ميميميمي

انـد (كـه بـه     نظريـات مختلفـي ابـراز داشـته    » صـابئيان «مفسران در مورد 
   :ها اشاره خواهيم كرد) مهمترين آن

از آئــين يهوديــت و صــابئيان قــومي هســتند كــه  :تفســير زمخشــري -1
بـه معنـي   » صـبأ «ي  كردنـد. واژه  مسيحيت برگشته و فرشتگان را پرستش مـي 

  2خارج شدن از دين است.
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صابئي در لغت بـه معنـي كسـي اسـت كـه از دينـي        :تفسير ابن عطيه -2
ها به كسي كه مسلمان  برگشته و به دين ديگري گرويده است. از اين روي عرب

يعني از دين خود خارج شده و دين جديد را پذيرفته  »قد صبأَ« :گفتند شد مي مي
آنان  :ها اشاره شده است، سدي گفته است كه در آيه بدان» صابئين«است. و اما 

دين هستند كـه نـه     آنان قومي بي :گروهي از اهل كتاب هستند. مجاهد گفته است
ابئيان صـ  :گفتـه اسـت    آيند و نه مسيحي. ابن ابي نجيح هم يهودي به حساب مي

را  »ال إلـه ألّـا اهللا  «قومي هستند كـه در موصـل عـراق سـكونت دارنـد و لفـظ       
كنند و كتابي هم ندارنـد. حسـن بـن ابـي الحسـن و       گويند ولي بدان عمل نمي مي

پرسـتند و   قتاده هم بر اين باورند كه صابئيان قومي هستند كه فرشتگان را مـي 
كنند، وقتي كه زياد بن ابي  تالوت مي خوانند و زبور را پنج نماز را رو به قبله مي

سفيان آنان را ديد، خواست كه جزيه را از آنان بردارد تا اينكه فهميد كـه آنـان   
  1كنند (و در نتيجه از كار خود منصرف شد). فرشتگان را پرستش مي

صـابئيان چنـدين گـروه هسـتند، گروهـي سـتارگان و        :تفسير آلوسي -3
هـاي   كـدام از ايـن دو گـروه نيـز خـود دسـته       پرستند و هـر  گروهي بتان را مي

ها داراي اعتقادات و عبـادات خـاص خـود اسـت.      مختلفي دارند كه هر يك از آن
آنان بت پرست نيسـتند بلكـه تنهـا     :گويد امام ابوحنيفه (رض) در مورد آنان مي

: اند اي هم گفته شود. عده عظيم ميكنند همانگونه كه كعبه ت ستارگان را تعظيم مي
ئيان موحداني هستند كه به تـأثير سـتارگان اعتقـاد دارنـد و بـه بعضـي از       صاب

انـد: صـابئيان    پيامبران از جمله يحيي عليه السالم ايمان دارند. برخـي هـم گفتـه   
خواننـد و فرشـتگان را    كننـد و زبـور را مـي    قومي هستند كه به خـدا اقـرار مـي   

ع از هر دينـي چيـزي را   خوانند و در واق كنند و رو به كعبه نماز مي پرستش مي
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اند. اما در مورد جواز ازدواج با آنـان و خـوردن ذبـح آنـان فقهـا بـا هـم         گرفته
  اختالف نظر دارند.

اختالفي در اين نيسـت كـه يهوديـان و مسـيحيان اهـل       :تفسير قرطبي -4
كتاب هستند، لذا هم ازدواج با زنان آنان و هم خوردن ذبـح آنـان و هـم وضـع     

اخـتالف نظـر وجـود دارد؛    » صـابئين «است، ولي در مـورد   جزيه بر آنان جايز
صابئيان گروهي از اهل كتـاب هسـتند. ابـن     :اند سدي و اسحاق بن راهويه گفته

خوردن ذبح آنان و ازدواج با زنـان آنـان    :منذر به نقل از ابن اسحاق گفته است
ستند كه صابئيان قومي ه :ند اشكالي ندارد. مجاهد و حسن بن ابي نجيح هم گفته

اي است از يهوديت و مجوسيت و خوردن ذبحشان جايز نيسـت.   آئينشان آميزه
پرستند و رو  اند كه فرشتگان را مي حسن و قتاده هم آنان را قومي معرفي كرده

كنند. قرطبي بعـد از نقـل ايـن اقـوال      خوانند و زبور را تالوت مي به قبله نماز مي
آيد اين است كه آنان موحداني هسـتند   آنچه از مذهب صابئيان برمي :گفته است

در مـورد  » القـادر بـاهللا  «كه به تأثير ستارگان اعتقاد دارند، از اين روي وقتي كه 
  1آنان از ابوسعيد اصطخري سؤال كرد، به كافر بودن آنان فتوا داد.

اما در مورد صابئيان اختالف نظر وجود دارد، سفيان  :تفسير ابن كثير -5
صـابئيان ملتـي هسـتند بـين مجوسـيان و       :جاهـد گفتـه اسـت   ثوري به نقل از م

يهوديان و مسيحيان و دين (بخصوصي) ندارنـد. ابوالعاليـه، سـدي، ضـحاك و     
اند كه صابئيان گروهي از اهل كتابند كه زبور را  اسحاق بن راهويه بر اين عقيده

زدواج با خوردن ذبح آنان و ا :اند خوانند، از اين روي ابوحنيفه و اسحاق گفته مي
صـابئيان ملتـي    :گفـت  زنان آنان اشكالي ندارد. از حسن هم روايت شده كه مـي 

مانند مجوسيان هستند. فخر رازي هم بر اين باور است كه آنان قـومي هسـتند   
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ي عبـادت و   پرستند بدين معني كه خداوند سـتارگان را قبلـه   كه ستارگان را مي
ها واگذار كـرده اسـت. سـپس     را به آندعا قرار داده و يا اينكه تدبير امور عالم 

 –دانـد   خدا هـم بهتـر مـي    –ظاهرترين و قويترين اين اقوال  :ابن كثير گفته است
قول مجاهد و پيروان او و وهب بن منبه است كه اعتقادشان بـر ايـن اسـت كـه     
صابئيان ملتي هستند كه نه بر دين يهوديان و مسيحيان و مجوسيان هسـتند و  

ن اعتقاد دارند بلكه بر فطرت خود باقي مانده و دين مشخصي نه به آيين مشركي
» صـابئي «ندارند كـه از آن پيـروي كننـد. از ايـن روي مشـركان، مسـلمانان را       

  1اند. ناميدند بدين معني كه از تمام اديان موجود در آن زمان خارج شده مي
اي  پرسـتند، عـده   صابئيان قومي هستند كه ستارگان را مي :تفسير شوكاني - 6

اند ولي اين غير صحيح است، چـون   هم آنان را گروهي از مسيحيان به حساب آورده
  2گردند. آنان گروه معروفي هستند كه به هيچ يك از اديان منتسب به پيامبران بر نمي

از آنچه كـه مفسـران در مـورد صـابئيان گفتـه و از پيشـينيان خـود نقـل         
ختي كـافي از اعتقـادات و ديانـت    يابيم كـه آنـان شـنا    اند به روشني در مي كرده

انـد از روي حـدس و گمـان و از روي ظـاهر      اند و هر چه گفتـه  صابئيان نداشته
عبادات و اوضاع و احوال آنان بوده است، چون اگر حقيقـت ديانـت و معتقـدات    

داشتند. ولي آنچه براي ما  شناختند، تا اين حد با هم اختالف نظر نمي آنان را مي
ن است كه صابئيان نه اهل كتابند و نه گروهي از اهل كتـاب  روشن شده است اي

  كنند. و قرآن كريم و سنت نبوي هم اين مطلب را تأييد مي
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  قرآن كريم: -1

 فرمايد: خداوند متعال مي

���� #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG xx xx@@@@ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....  tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ yy yy™™™™#### uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ tt ttóóóó ss ss9999 ����.1  

ايم، ايم، ايم، ايم،     اين (قرآن) كتاب مبارك (و پر خير و بركتي) است كه ما آن را فرو فرستادهاين (قرآن) كتاب مبارك (و پر خير و بركتي) است كه ما آن را فرو فرستادهاين (قرآن) كتاب مبارك (و پر خير و بركتي) است كه ما آن را فرو فرستادهاين (قرآن) كتاب مبارك (و پر خير و بركتي) است كه ما آن را فرو فرستاده««««
مورد مورد مورد مورد     باشد كهباشد كهباشد كهباشد كهپس از آن پيروي (و بدان عمل) كنيد و (از مخالفت با آن) بپرهيزيد پس از آن پيروي (و بدان عمل) كنيد و (از مخالفت با آن) بپرهيزيد پس از آن پيروي (و بدان عمل) كنيد و (از مخالفت با آن) بپرهيزيد پس از آن پيروي (و بدان عمل) كنيد و (از مخالفت با آن) بپرهيزيد 

ايم) تا نگوييد كتاب تنها بـر دو گـروه   ايم) تا نگوييد كتاب تنها بـر دو گـروه   ايم) تا نگوييد كتاب تنها بـر دو گـروه   ايم) تا نگوييد كتاب تنها بـر دو گـروه       رحمت خدا قرار گيريد. (آن را فرو فرستادهرحمت خدا قرار گيريد. (آن را فرو فرستادهرحمت خدا قرار گيريد. (آن را فرو فرستادهرحمت خدا قرار گيريد. (آن را فرو فرستاده
        ».».».».ايمايمايمايم    خبر بودهخبر بودهخبر بودهخبر بوده    ها بيها بيها بيها بي    پيش از ما فرو فرستاده شده است و ما از بحث و بررسي آنپيش از ما فرو فرستاده شده است و ما از بحث و بررسي آنپيش از ما فرو فرستاده شده است و ما از بحث و بررسي آنپيش از ما فرو فرستاده شده است و ما از بحث و بررسي آن

فــي را بــه شــرح زيــر بيــان مفســران در تفســير ايــن دو آيــه نظــرات مختل
  : اند داشته

 :اين دو آيه خطاب به اهل مكه گفته استخداوند در  :تفسير قرطبي –الف 
هـاي تـورات و انجيـل بـر      ما قرآن را بر شما فرو فرستاديم تا نگوييد كه كتـاب 

  2يهوديان و مسيحيان نازل شده و كتابي بر ما نازل نشده است.
آيد كه منظور اهل مكه و ديگران از اهل كتـاب   از تفسير قرطبي چنين بر مي

اند و سياق آيه هـم بيـانگر ايـن امـر اسـت، پـس        ودهتنها يهوديان و مسيحيان ب
غير يهوديان و مسيحيان از قبيل صابئيان و مجوسيان را در » اهل كتاب«مفهوم 
  گيرد. برنمي

علي بن ابي طلحه از ابن عباس روايت كرده است كه  :تفسير ابن كثير –ب 
ديـان و  ي فوق منظور از دو گروهي كه كتاب بر آنان نـازل شـده يهو   در دو آيه

و إن ����انـد. و منظـور از    مسيحيان هستند. مجاهد و سدي و قتاده هم، چنين گفته

                                                              
 .155 – 156األنعام:  -1

 .143 – 144، صص 7تفسير قرطبي، ج  -2
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گفتنـد،   فهميديم كـه آنـان چـه مـي     اين است كه ما نمي ����كنّا عن دراستهم لغافلين
  1ها غافل بوديم. چون زبان آنان با زبان ما تفاوت داشت و در نتيجه ما از آن

دهد كه منظور از دو گروهـي كـه    ن ميي مجاهد و همفكران او هم نشا گفته
هـا فـرو فرسـتاده شـده اسـت، يهوديـان و مسـيحيان هسـتند و در          كتاب بر آن

آيند، بنابراين، اهل كتاب  اصطالح آنان تنها اين دو گروه اهل كتاب به حساب مي
شود. به همين دليل تمام مفسران  ها نمي شامل صابئيان و مجوسيان و امثال آن

ر از اين دو گروه تنها يهوديان و مسيحيان هستند و ابن عطيـه در  منظو :اند گفته
  2اين مورد ادعاي اجماع مفسرين را كرده است.

دراين آيه تنها به دو كتاب نازل شده بر يهوديان و  :البيان تفسير فتح –ج 
هاي آسـماني، ايـن دو كتـاب از     مسيحيان اشاره شده است، چون از ميان كتاب

كنـد بـر اينكـه     اند و اين داللت مي كام از همه مشهورتر بودهلحاظ اشتمال بر اح
بودند، گروههايي  ها هم اهل كتاب مي اند، چون اگر آن مجوسيان اهل كتاب نبوده

شدند نه دو گروه. ابن كمال ايـن   ها نازل شده است سه گروه مي كه كتاب بر آن
  3سخن را گفته است.

ابئيان هم اهـل كتـاب بـه حسـاب     كند بر اينكه ص اين آيه همچنين داللت مي
آمدند، گروههايي كـه كتـاب    ها هم اهل كتاب به حساب مي آيند، چون اگر آن نمي

  بودند. ها نازل شده است بيش از دو گروه مي بر آن
  

                                                              
 .192، ص 2تفسير ابن كثير، ج  -1

 .204، ص 8. تفسير المنار، ج 61، ص 8. تفسير آلوسي، ج 405، ص 5تفسير ابن عطيه، ج  -2

 .281، ص 4تفسير فتح البيان، ج  -3
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   :سنت نبوي -2

در سنت نبوي چيزي وارد نشده است مبني بر اينكـه صـابئيان جـزو اهـل     
هـا رفتـار شـود     اهـل كتـاب بايـد بـا آن     آيند و يا اينكه مثـل  كتاب به حساب مي

همانطوريكه در مورد مجوسيان وارد شده است. در حالي كه اگر صابئيان هـم  
شد به اعتبار اينكه اهـل   ها اشاره مي مثل مجوسيان بودند، در سنت نبوي به آن

كتاب هستند و يا به اعتبار اينكه مانند مجوسيان در بعضي از احكام ملحـق بـه   
  ند.اهل كتاب هست
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  :مبحث دوم

  مجوسيان

  * مجوسيان در قرآن كريم و نظريات مفسران در مورد آنان

  فرمايد: خداوند متعال مي

���� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈θθθθ àà ààffff yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

(( ((#### þþ þþθθθθ àà àà2222 uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø@@@@ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« îî îî‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ����.1  

اند و كساني كه اند و كساني كه اند و كساني كه اند و كساني كه     به درستي كه خداوند در روز قيامت ميان كساني كه ايمان آوردهبه درستي كه خداوند در روز قيامت ميان كساني كه ايمان آوردهبه درستي كه خداوند در روز قيامت ميان كساني كه ايمان آوردهبه درستي كه خداوند در روز قيامت ميان كساني كه ايمان آورده««««
اند و ميان صابئيان و مسـيحيان و مجوسـيان و كسـاني كـه مشـرك      اند و ميان صابئيان و مسـيحيان و مجوسـيان و كسـاني كـه مشـرك      اند و ميان صابئيان و مسـيحيان و مجوسـيان و كسـاني كـه مشـرك      اند و ميان صابئيان و مسـيحيان و مجوسـيان و كسـاني كـه مشـرك          يهودي شدهيهودي شدهيهودي شدهيهودي شده

        ».».».».ناظر استناظر استناظر استناظر استاند داوري خواهد كرد و مسّلماً خداوند بر هر چيزي شاهد و اند داوري خواهد كرد و مسّلماً خداوند بر هر چيزي شاهد و اند داوري خواهد كرد و مسّلماً خداوند بر هر چيزي شاهد و اند داوري خواهد كرد و مسّلماً خداوند بر هر چيزي شاهد و     شدهشدهشدهشده

   :مفسران در مورد مجوسيان نظريات مختلفي به شرح زير دارند
مجوسيان آتش پرستاني هستند كه قائـل بـه دو اصـل     :تفسير قرطبي -1

اديان پنج تا هستند كـه   :نور و ظلمت براي جهان هستي هستند. قتاده گفته است
  2ها چهارتا شيطاني و يكي رحماني است. از آن

مجوسـيان كسـاني هسـتند كـه آتـش و آفتـاب و مـاه را         :هتفسير ابن عطي - 2
  3 پرستند. مي

مجوسيان با توجه به آنچه از قتـاده نقـل شـده اسـت،      :تفسير آلوسي -3
اي هم آنان را تنها آفتاب  پرستند. عده قومي هستند كه آفتاب و ماه و آتش را مي

                                                              
 .17الحج:  -1

 .23، ص 2تفسير قرطبي، ج  -2

 .243، ص 10تفسير ابن عطيه، ج  -3
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اند.  رست ناميدهاي ديگر آنان را تنها آتش پ اند و عده پرست و ماه پرست خوانده
مجوسيان قومي هستند كه از مسيحيان كناره گرفته و لبـاس   :اند برخي هم گفته

اند. برخي نيـز بـر ايـن     گيري در پيش گرفته پشمين پوشيده و راه انزوا و گوشه
باورند كه مجوسيان قومي هستند كـه قسـمتي از ديـن خـود را از مسـيحيت و      

دند كه جهان هستي داراي دواصل نور و و معتق  قسمتي را هم از يهوديت گرفته
آيد كـه مجوسـيان    چنين برمي (شهرستاني) »ملل و نحل«ظلمت است. از كتاب 

اند  يهوديان و مسيحيان وجود داشته از داراي طوايف مختلفي هستند و آنان قبل
و برخالف صابئيان از كتاب و شريعت خاص خود برخوردار هستند و آتش را 

آمـده اسـت كـه مجوسـيان      »ملـل و نحـل  «نـين در كتـاب   كنند. همچ تعظيم مي
آن را سـاخت   »فريـدون «اي كـه   هـاي فراوانـي دارنـد. اولـين آتشـكده      آتشكده
 »كركـو «ي  و آتشـكده  »بردسون«ي بخاري به نـام   ي طوس و آتشكده آتشكده

 »قبـاذان «ي ديگري نيز بـه نـام    در سيستان بود. مجوسيان در بخاري آتشكده
اي را سـاخته بـود. در    هم در بين شيراز و اصفهان آتشـكده  »كيمرد«داشتند و 

ها قبل  هاي مختلفي وجود داشت. تمام اين آتشكده ديگر نواحي ايران نيز آتشكده
را بنـا نهـاد. در    »بتسيا«ي  آتشكده »زرتشت«اند و  وجود داشته »زرتشت«از 

ي) هـاي شـهر قسـطنطنيه (اسـتانبول كنـون      سرزمين روم (شرقي) و بـر دروازه 
اي بود كه شاپور پسر اردشير آن را ساخته بـود و تـا روزگـار مهـدي      آتشكده

دختـر كسـري هـم در نزديكـي شـهر بغـداد        »بوران«(عباسي) باقي مانده بود. 
هـايي وجـود    داشت و در هند و چين هـم آتشـكده   »باسفيثا«اي به نام  آتشكده

يش اسـت، و  يك آيين و كـ  »مجوسيه« :داشت. در كتاب لغت صحاح آمده است
وس «منسوب به اين آيين و كيش است و جمـع آن   »مجوسي« جـاسـت. در   »م

بر وزن صبور به معني شخصـي اسـت    »مجوس« :كتاب قاموس هم آمده است
هاي كوچكي دارد و آييني را ابداع كرده و مردم را به سوي آن دعوت  كه گوش
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شـده اسـت.    گرفتـه  »ميـنح كـوش  «كند و در واقع لفظ معرّبي است كـه از   مي
انـد كـه چـون مجوسـيان      دانسـته  1»موكـوش «را معـرّب   »مجوس«اي هم  عده

كردند، ايـن لفـظ بـر آنـان اطـالق شـده        موهاي سر خود را تا بناگوش دراز مي
  2است.

پرسـتند و   مجوسـيان، كسـاني هسـتند كـه آتـش را مـي       :تفسير فتح البيان - 4
اي هـم آنـان را قـومي     عـده  معتقد به دو اصل نور و ظلمت براي جهان هستي هستند.

پرسـتند. برخـي هـم آنـان را گروهـي از مسـيحيان        دانند كه آفتـاب و مـاه را مـي    مي
 :انـد  اي هم گفته اند. عده ي زهد را به تن كرده اند كه از آنان كناره گرفته و جامه دانسته

مجوســيان كســاني هســتند كــه قســمتي از ديــن يهــود و قســمتي از آيــين مســيح را 
  3اند. گرفته

شوكاني هم مجوسيان را آتش پرست و معتقد بـه دو   :تفسير شوكاني -5
اصل نور و ظلمت براي جهان هستي معرفي كرده و سپس اقوال ديگري كـه در  

  4مورد آنان گفته شده ذكر كرده است.
آينـد بـه    قول راجح آن است كه مجوسيان جزو اهل كتاب بـه حسـاب نمـي   

ن ذكر كرديم و نيز به خاطر اينكه صـاحب  خاطر داليلي كه قبالً درمورد صابئيا

#### ����ي در تفسـير آيـه  » ابـن كمـال  «تفسير فتح البيان به نقـل از   xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ÔÔ ÔÔ8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG xx xx@@@@ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ 

                                                              
 بوده است.» موگوش«در متن كتاب به همين صورت قيد شده است ولي ظاهراً  -1

 .129، ص 17تفسير آلوسي، ج  -2

 .25، ص 9تفسير فتح البيان، ج  -3

 .443، ص 3تفسير شوكاني، ج  -4
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 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....  tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ yy yy™™™™#### uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ tt ttóóóó ss ss9999 ����1 كنـد بـر     اين آيه داللت مي :گفته است

شوند، چرا كه اگر جزو اهل كتـاب   اينكه مجوسيان جزو اهل كتاب محسوب نمي
بودند  ها نازل شده بود سه طائفه مي آمدند، اقوامي كه كتاب بر آن به حساب مي
  2نه دو طايفه.

ح البيان بدون هيچ توضيح و تفسيري سخن ابن كمـال را  صاحب تفسير فت
نقل كرده است، گويي كه آن را پسنديده است، ولي بايد دانست كه مجوسيان در 

شوند، چراكه  اي از احكام به اهل كتاب يعني يهوديان و مسيحيان ملحق مي پاره
نـي  يع »سّنوابهم سنّه أهـل الكتـاب  «پيامبر (ص) در مورد آنان فرموده اسـت:  

  همچون اهل كتاب با آنان (مجوسيان) رفتار كنيد.
از جعفر بن محمد و او از پدرش نقل كـرده  » موطأ«امام مالك هم در كتاب 

دانـم درمـورد آنـان     نمـي  :كه عمر بن خطاب (رض) در مـورد مجوسـيان گفـت   
دهـم كـه از پيـامبر     من گواهي مي :چگونه رفتار كنم؟ عبدالرحمان بن عوف گفت

  .»سّنوابهم سنّه أهل الكتاب« :فرمود ه مي(ص) شنيدم ك
منظـور عمـر بـن خطـاب (رض) از اينكـه گفتـه اسـت         :ابن منذر گفته است

  ها چه كار كنم تنها در مورد جزيه بوده است. دانم با آن نمي
اند،  كند بر اينكه مجوسيان اهل كتاب نبوده اين سخن پيامبر (ص) داللت مي

ولي از امام شافعي روايت شده كه مجوسـيان   و جمهور فقها هم بر اين باورند.
اند و ظاهراً امـام شـافعي (رح) بـه     اهل كتاب بوده و كتاب خود را تحريف كرده

حديث ضعيفي كه از طريق ابوسعيد بقال از امام علي (رض) روايت شده، استناد 
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در » زرتشـت «روايت شده كه پيامبري بـه نـام    :كرده است. ابن عطيه گفته است
  1وسيان مبعوث شده است.ميان مج

مجوسيان هم اكنون در بعضي از نواحي ايران وجود دارند ولي تعدادشان زياد 
  نيست.

                                                              
 .111، ص 8تفسير قرطبي، ح  -1



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
    
    

  
  

    

 مشركان و دهريان
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  :مبحث اول

  مشركان

  * توحيد الوهيت

نخستين چيزي كه پيامبر خـاتم حضـرت محمـد (ص) و پيـامبران پيشـين      
خداي يگانه است. خداوند متعـال  اند، عبادت و بندگي  مردم را به آن دعوت كرده

  :فرموده است

���� ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333 ôô ôômmmm éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm AA AA�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 
 ÍÍ ÍÍ____ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333 ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ××�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ ����.1  

ند حكيم و ند حكيم و ند حكيم و ند حكيم و هاي آن محكم گرديده و از جانب خداوهاي آن محكم گرديده و از جانب خداوهاي آن محكم گرديده و از جانب خداوهاي آن محكم گرديده و از جانب خداو    اين قرآن) كتابي است كه آيهاين قرآن) كتابي است كه آيهاين قرآن) كتابي است كه آيهاين قرآن) كتابي است كه آيه«(«(«(«(
گمان من از جانب خدا گمان من از جانب خدا گمان من از جانب خدا گمان من از جانب خدا     آگاه شرح و بيان شده است. اينكه جز خدا را نپرستيد، بيآگاه شرح و بيان شده است. اينكه جز خدا را نپرستيد، بيآگاه شرح و بيان شده است. اينكه جز خدا را نپرستيد، بيآگاه شرح و بيان شده است. اينكه جز خدا را نپرستيد، بي

        ».».».».براي شما بيم دهنده و مژده دهنده هستمبراي شما بيم دهنده و مژده دهنده هستمبراي شما بيم دهنده و مژده دهنده هستمبراي شما بيم دهنده و مژده دهنده هستم

   :و اين همان چيزي است كه نوح قوم خود را بدان دعوت كرده است

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ���� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& āā āāωωωω (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$####.����2  
) بدرستي من براي شما بـيم  ) بدرستي من براي شما بـيم  ) بدرستي من براي شما بـيم  ) بدرستي من براي شما بـيم  ::::و نوح را به سوي قومش فرستاديم (و به آنان گفتو نوح را به سوي قومش فرستاديم (و به آنان گفتو نوح را به سوي قومش فرستاديم (و به آنان گفتو نوح را به سوي قومش فرستاديم (و به آنان گفت««««

) كه به جز خداوند متعال كس ) كه به جز خداوند متعال كس ) كه به جز خداوند متعال كس ) كه به جز خداوند متعال كس ::::دهنده و بيان كننده هستم. (همچنين بديشان گفتدهنده و بيان كننده هستم. (همچنين بديشان گفتدهنده و بيان كننده هستم. (همچنين بديشان گفتدهنده و بيان كننده هستم. (همچنين بديشان گفت
        ».».».».ديگري رانپرستيدديگري رانپرستيدديگري رانپرستيدديگري رانپرستيد

فرمـوده  هود نيز قوم خود را به اين امر دعوت كرده است. خداوند متعـال  
    است:

����  44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ >> >>ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& #### YY YYŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî...����.1  
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اي قـوم مـن! خـدا را    اي قـوم مـن! خـدا را    اي قـوم مـن! خـدا را    اي قـوم مـن! خـدا را        ::::و به سوي قوم عاد برادرشان هود را فرسـتاديم، او گفـت  و به سوي قوم عاد برادرشان هود را فرسـتاديم، او گفـت  و به سوي قوم عاد برادرشان هود را فرسـتاديم، او گفـت  و به سوي قوم عاد برادرشان هود را فرسـتاديم، او گفـت  ««««
        ».».».».بپرستيد كه خدايي جز او را نداريدبپرستيد كه خدايي جز او را نداريدبپرستيد كه خدايي جز او را نداريدبپرستيد كه خدايي جز او را نداريد

هاي خـود   خود را مبعوث كرده است تا امت درواقع خداوند متعال پيامبران
را به بندگي خداي يگانه و ترك معبودهـاي ديگـر دعـوت كننـد. خداونـد متعـال       

    فرمايد: مي

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####.����2  

) خدا را بپرستيد ) خدا را بپرستيد ) خدا را بپرستيد ) خدا را بپرستيد ::::م كه (به آنان بگويدم كه (به آنان بگويدم كه (به آنان بگويدم كه (به آنان بگويداياياياي    در ميان هر امتي پيامبري را مبعوث كردهدر ميان هر امتي پيامبري را مبعوث كردهدر ميان هر امتي پيامبري را مبعوث كردهدر ميان هر امتي پيامبري را مبعوث كرده««««
        ».».».».و از طاغوت دوري كنيدو از طاغوت دوري كنيدو از طاغوت دوري كنيدو از طاغوت دوري كنيد

  

  ي عبادت و بندگي است * تنها خداي يگانه شايسته

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� öö öö//// ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ����.3  

و كه بخشاينده و مهربان است هيچ و كه بخشاينده و مهربان است هيچ و كه بخشاينده و مهربان است هيچ و كه بخشاينده و مهربان است هيچ خداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است و جز اخداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است و جز اخداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است و جز اخداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است و جز ا««««
        ».».».».خداي (بر حق) ديگري وجود نداردخداي (بر حق) ديگري وجود نداردخداي (بر حق) ديگري وجود نداردخداي (بر حق) ديگري وجود ندارد

عبـادت و بنـدگي وجـود نـدارد مگـر       ي يعني هيچ معبود به حق و شايسته
نيز همين  »ال إله إلّا اهللا«خداي يكتا و يگانه كه بخشاينده و مهربان است و معني 

  شود. ناميده مياست. و تن ندادن به عبادت و بندگي غير خدا توحيد الوهيت 
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  *مفهوم عبادت

يعني راهي  »طريق معبد«عبوديت در اصل به معني خضوع و ذلت است و 
  1كه بر اثر رفت و آمد هموار شده است.

در تفسير شوكاني هم آمده است كه عبـادت بـه معنـي خضـوع و فروتنـي      
  2است.

ي جـامعي اسـت كـه نهايـت      عبـادت واژه  :گويـد  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي
دهـد، پـس اگـر     شق به معبود و نهايت ذلت و فروتني در برابر او را نشان مـي ع

ي او را در دل  كسي در مقابل ديگري ازخود ذلت نشان دهد ولي بغـض و كينـه  
داشته باشد و يا ديگري را دوست داشته باشد ولي در برابر او ذلت و فروتنـي  

واقع تنها خداوند متعال  آيد. و در ي او به حساب نمي نداشته باشد، عبادت كننده
ي پرستش است، پس تنها بايـد نسـبت بـه او نهايـت محبـت و عشـق و        شايسته

عالقه نشان داده شود و تنها در برابر او ذلت و فروتني صورت گيرد به طوري 
دوسـت   يكه اگر در برابر چيز ديگري ذلت نشـان داده شـود و يـا چيـز ديگـر     

  3د و بس.داشته شود بايد تنها به خاطر خدا باش
مظهر چنين عبادتي روي كردن به خدا است با دعا كردن و هر گونه تعظيم 
قولي و عملي، خدايي كه بر هر چيزي سلطه دارد و مافوق اسباب است، چراكـه  

  ها است. ي اسباب ومتصرف در آن خود به وجود آورنده
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  * شرك در الوهيت

دگي خـود را بـه   شرك در الوهيت عبارت است از اينكه انسان عبادت و بنـ 
پروردگارش اختصاص ندهد بلكه غير خدا را نيز شريك او قرار دهد در حاليكه 

يگانـه را بنـدگي كنـد و فرمـوده     خداوند به او دستور داده است كه تنهـا خـداي   

  :است

���� (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ����1   

        ».».».».ندهيدندهيدندهيدندهيد    و خدا را بندگي كنيد و چيزي را شريك او قرارو خدا را بندگي كنيد و چيزي را شريك او قرارو خدا را بندگي كنيد و چيزي را شريك او قرارو خدا را بندگي كنيد و چيزي را شريك او قرار««««

پنـدارد   شرك در الوهيت مبتني بر اين باور است كـه شـخص مشـرك مـي    
خداوند در آفرينش هستي شريك داشته و يا كس ديگري او را ياري كرده است 
و به خاطر نزديكي به خدا و شفاعت كردن در محضر او، وي را به انجـام دادن  

اشته اسـت. از ايـن   بعضي از كارها وا داشته و از انجام دادن بعضي ديگر بازد
طلبد، آن كسي را كـه شـريك    روي وقتي كه شخص مشرك، خدا را به فرياد مي

خوانـد، و   خدا قرار داده و مؤثر پنداشته است نيز به همـراه خـدا بـه فريـاد مـي     
آيـد) و راهـي بـراي دفـع مضـرت و جلـب        گاهي هم كه (به مصيبتي گرفتار مي

خواند. و ايـن دعـا و بـه     تنها او را مييابد، (خدا را فراموش كرده و)  منفعت نمي
فرياد طلبيدن همانطور كه در حديث نبوي آمده است مخ و اصل عبادت است. به 
عبارت ديگر شرك در الوهيت عبارت اسـت از اينكـه شـخص مشـرك قائـل بـه       
نيرويي غيبي و ماوراي اسباب عادي براي برخي از مخلوقـات باشـد و بـه نفـع     

هـا را بـه فريـاد     ها ترس داشته باشد و در نتيجه آن آنها اميدوار و از ضرر  آن
ها را به صورت مستقل، مؤثر و  ها ذلت نشان دهد. خواه آن بطلبد و در برابر آن

ها  ها را مؤثر در اراده خداوند بداند به طوريكه اگر آن جالب منفعت بداند و يا آن

                                                              
 .40النساء:  -1
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عي آن است كه انسان داد. پس عبادت واق بودند، خداوند آن كار را انجام نمي نمي
تنها به خدا روي بكند و تنها او را بخواند و به فرياد بطلبد در حالي كه شـخص  

ي  پنـدارد داراي قـدرت غيبـي و مـؤثر در اراده     مشرك كس ديگـري را كـه مـي   
طلبد تا خداونـد بخـاطر او كـاري را بـراي وي انجـام       خداوند است به فرياد مي

  1دهد.
  

  *توحيد ربوبيت

»ر و متصرف و مالك و انجـام دهنـده و اصـالح    به م» ربعني خالق و مدب
همچنين به معني تربيت يعني ايجاد تدريجي چيزي تا » رب«ي كارها است.  كننده

  2رسيدن به حد كمال نيز آمده است.
به طور مطلق و بدون نقص در خداوند متعال » رب«ي  تمام اين معاني واژه

براي غير خدا از مخلوقات به ياري خـدا و بـه   وجود دارند ولي اثبات اين معاني 
ها است. و در واقـع ثبـوت ايـن معـاني بـراي مخلوقـات        اي متناسب با آن اندازه

  مجازي است نه حقيقي.
از مقتضــيات ربوبيــت خداونــد ايــن اســت كــه خداونــد بــا امــر و نهــي و   

نگي هاي زندگي و چگو قانونگذاري، بندگان خود را هدايت كند و آنان را با روش
عبادت و بندگي آشنا سازد. و آنان را بيهـوده و بـدون هـدايت در هسـتي رهـا      

  فرمايد: نكند. خداوند متعال مي

���� ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† rr rr&&&& ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ ßß ßß™™™™.����3  
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        ».».».».كند كه بيهوده رها شودكند كه بيهوده رها شودكند كه بيهوده رها شودكند كه بيهوده رها شود    آيا انسان (منكر خدا و قيامت) گمان ميآيا انسان (منكر خدا و قيامت) گمان ميآيا انسان (منكر خدا و قيامت) گمان ميآيا انسان (منكر خدا و قيامت) گمان مي««««

همـانطور كـه امـام     منظور اين است كه بدون امر و نهي بيهوده رها شوند
  1اند. شافعي و غير او گفته

هايي هستند كه خداوند بر پيامبران گرامي  امر ونهي در واقع همان شريعت
  ها را به مردم برسانند. خود نازل كرده تا آن

  

  * توحيد ربوبيت امري فطري است

توحيد ربوبيت امري فطري است و انسان بر اساس آن آفريده شده اسـت.  
  :فرمايد ل ميخداوند متعا

���� || ||NNNN tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏùùùù «« ««!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$####.����2  

ها را بر (اساس) آن آفريده است، سرشت خدا ها را بر (اساس) آن آفريده است، سرشت خدا ها را بر (اساس) آن آفريده است، سرشت خدا ها را بر (اساس) آن آفريده است، سرشت خدا     اين سرشتي است كه خداوند انساناين سرشتي است كه خداوند انساناين سرشتي است كه خداوند انساناين سرشتي است كه خداوند انسان««««
        ».».».».قابل تغيير نيستقابل تغيير نيستقابل تغيير نيستقابل تغيير نيست

منظور از فطرت، آفرينش و حالتي است كه خداوند انسـان را براسـاس آن   
مقتضي شناخت خدا و ايمان به او است. از اين روي مشركان هـم بـه   آفريده و 

وجود خداوند اعتراف كرده و ايمان دارند بـه اينكـه خداونـد متعـال پروردگـار،      
 :فرمايد آفريدگار و مدبر (هستي) است. خداوند متعال مي

����  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 

ªª ªª!!!! $$ $$####.����3  
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ها و زمين را آفريـده و خورشـيد و مـاه را    ها و زمين را آفريـده و خورشـيد و مـاه را    ها و زمين را آفريـده و خورشـيد و مـاه را    ها و زمين را آفريـده و خورشـيد و مـاه را        و اگر از آنان بپرسي چه كسي آسمانو اگر از آنان بپرسي چه كسي آسمانو اگر از آنان بپرسي چه كسي آسمانو اگر از آنان بپرسي چه كسي آسمان««««
        ».».».».خداخداخداخدا    ::::مسخر كرده است؟ قطعاً خواهند گفتمسخر كرده است؟ قطعاً خواهند گفتمسخر كرده است؟ قطعاً خواهند گفتمسخر كرده است؟ قطعاً خواهند گفت

 ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ���� ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$####.����1  
        ».».».».خدا!خدا!خدا!خدا!    ::::شك خواهند گفتشك خواهند گفتشك خواهند گفتشك خواهند گفتاگر از آنان بپرسي چه كسي آنان را آفريده است؟ بدون اگر از آنان بپرسي چه كسي آنان را آفريده است؟ بدون اگر از آنان بپرسي چه كسي آنان را آفريده است؟ بدون اگر از آنان بپرسي چه كسي آنان را آفريده است؟ بدون ««««

  

  * شرك در ربوبيت

شرك در ربوبيت عبارت است از اينكه شخص مشرك، آفـرينش هسـتي و   
تدبير امور را همراه با خداوند به كس ديگري هم نسبت داده و بـه خـود اجـازه    
دهد كه احكام ديني مربوط به عبادت خدا و حالل و حرام را از غير خدا يعني از 

يامبرانش نازل شده بگيرد. با اين توجيه كه وي به منظور خدا غير كتابي كه بر پ
عالمتر است. و بدين ترتيب شريعتي را كه خداوند به پيامبران خود وحي كرده، 

گيرد. در بيان همين معني  سازد و احكام حالل و حرام را از غير خدا مي رها مي
    :2خداوند متعال فرموده است

���� (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ôô ôômmmm rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ����.3  
        ».».».».به جز خدا علماي ديني و پارسايان خود راهم به خدائي گرفتندبه جز خدا علماي ديني و پارسايان خود راهم به خدائي گرفتندبه جز خدا علماي ديني و پارسايان خود راهم به خدائي گرفتندبه جز خدا علماي ديني و پارسايان خود راهم به خدائي گرفتند««««

به خدايي گرفتن آنان بدين معني است كه در امر به معاصي و حالل كردن 
آنچه كه خدا حرام كرده و حرام كـردن آنچـه خـدا حـالل كـرده اسـت از آنـان        

  4شود. طور كه ازاوامر خدايان اطاعت ميكردند همان پيروي مي
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اند كه وي به مدينه  امام احمد و ترمذي از عدي بن حاتم طائي روايت كرده

)) ����ي  آمد و بـر پيـامبر (ص) وارد شـد درحاليكـه آيـه      ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ôô ôômmmm rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

$$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ عنـي يهوديـان و   آنـان (ي  :كـرد. عـدي گفـت    را تالوت مي .���� ####$$

انـد. پيـامبر (ص)    مسيحيان) علماي ديني و پارسـايان خـود را پرسـتش نكـرده    
بله، آنان حالل را بر ايشان حرام و حرام را حالل كردند و آنـان هـم از    :فرمود

  1ايشان پيروي كردند و اين خود عبادت و پرستش است.
  

  *توحيد ربوبيت مقتضي توحيد الوهيت است

اند كـه توحيـد ربوبيـت     و گفته  مشركان اتمام حجت كردهپيامبران الهي بر 
مقتضي توحيد الوهيت است، چراكه عبادت و بندگي تنها براي پروردگـار يگانـه   

  2جايز است و آيات قرآني زيادي در اين مورد وجود دارد.
كند كه ربوبيت تنها به خدا  از اين روي قرآن كريم به مشركان يادآوري مي

يد ربوبيت خدا مستلزم توحيـد الوهيـت اوسـت. خداونـد     اختصاص دارد و توح
    :فرمايد متعال مي

���� tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) nn nn==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ����.3  
توانند چيزي را بيافرينند، بلكه توانند چيزي را بيافرينند، بلكه توانند چيزي را بيافرينند، بلكه توانند چيزي را بيافرينند، بلكه     دهند كه نميدهند كه نميدهند كه نميدهند كه نمي        آيا چيزهايي را شريك خدا قرار ميآيا چيزهايي را شريك خدا قرار ميآيا چيزهايي را شريك خدا قرار ميآيا چيزهايي را شريك خدا قرار مي««««

        ».».».».شوندشوندشوندشوند    خودشان هم آفريده ميخودشان هم آفريده ميخودشان هم آفريده ميخودشان هم آفريده مي

 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&&���� ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss††††  yy yyϑϑϑϑ xx xx.... āā āāωωωω ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 33 33 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ����.4  
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        ». ». ». ». شويدشويدشويدشويد    آفريند؟ آيا يادآور نميآفريند؟ آيا يادآور نميآفريند؟ آيا يادآور نميآفريند؟ آيا يادآور نمي    ست كه نميست كه نميست كه نميست كه نميااااآفريند همچون كسي آفريند همچون كسي آفريند همچون كسي آفريند همچون كسي     آيا كسي كه ميآيا كسي كه ميآيا كسي كه ميآيا كسي كه مي««««

$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ���� ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� àà ààÑÑÑÑ ×× ××≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 

 ss ss9999 (( ((####θθθθ àà àà)))) èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// èè èèŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö:::: èè èè==== óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ tt tt//// —— ——%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© āā āāωωωω çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 yy yy#### ãã ããèèèè || ||ÊÊÊÊ 

ÜÜ ÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== ôô ôôÜÜÜÜ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ����.1  
كساني را كه كساني را كه كساني را كه كساني را كه     بي گمانبي گمانبي گمانبي گماناي مردم مثلي زده شده است، پس بدان گوش فرا دهيد. اي مردم مثلي زده شده است، پس بدان گوش فرا دهيد. اي مردم مثلي زده شده است، پس بدان گوش فرا دهيد. اي مردم مثلي زده شده است، پس بدان گوش فرا دهيد. ««««

توانند مگسي را بيافرينند اگرچه همگان دست توانند مگسي را بيافرينند اگرچه همگان دست توانند مگسي را بيافرينند اگرچه همگان دست توانند مگسي را بيافرينند اگرچه همگان دست     خوانيد، هرگز نميخوانيد، هرگز نميخوانيد، هرگز نميخوانيد، هرگز نمي    به غير از خدا ميبه غير از خدا ميبه غير از خدا ميبه غير از خدا مي
توانند آن را ازاو توانند آن را ازاو توانند آن را ازاو توانند آن را ازاو     به دست همديگر بدهند. و اگر مگس چيزي را از آنان بستاند، نميبه دست همديگر بدهند. و اگر مگس چيزي را از آنان بستاند، نميبه دست همديگر بدهند. و اگر مگس چيزي را از آنان بستاند، نميبه دست همديگر بدهند. و اگر مگس چيزي را از آنان بستاند، نمي

باز پس بگيرند. هم طالب (كه مگس اسـت) و هـم مطلـوب (كـه بتـان سـنگي و       باز پس بگيرند. هم طالب (كه مگس اسـت) و هـم مطلـوب (كـه بتـان سـنگي و       باز پس بگيرند. هم طالب (كه مگس اسـت) و هـم مطلـوب (كـه بتـان سـنگي و       باز پس بگيرند. هم طالب (كه مگس اسـت) و هـم مطلـوب (كـه بتـان سـنگي و       
        ».».».».معبودان دروغين هستند) درمانده و ناتوانندمعبودان دروغين هستند) درمانده و ناتوانندمعبودان دروغين هستند) درمانده و ناتوانندمعبودان دروغين هستند) درمانده و ناتوانند

كننـد و آن   اين آيات قرآني يك حقيقت روشن را به مشركين يـادآوري مـي  
توانند چيزي  ه اين معبودهاي (دروغين) را كه عاجز و ناتوانند و نمياينكه چگون

  كنند؟  را بيافرينند شريك خدا قرار داده و به همراه او پرستش مي
زند مبني بر اينكـه معبودهـايي    قرآن كريم مثال واضحي براي مشركين مي

 تواننـد حتـي مگسـي را    كننـد نمـي   خوانند و پرسـتش مـي   كه آنان به جز خدا مي
تواننـد آن را از دسـت او    بيافرينند و اگر مگس چيـزي را از آنـان بسـتاند نمـي    

دهـد كـه چنـين معبودهـايي را      برهانند پس چگونه عقل سليم به آنان اجازه مـي 
عبادت كنند و آنان را با خدايي كه تنها او آفريننده است و غير از او همه آفريده 

  2هند و پرستش كنند.و عاجز و ناتوان هستند، در يك رتبه قرار د
كنـد كـه    خيزد و به آنان يادآوري مي قرآن كريم با مشركان به ستيز برمي

اي با خداونـد   ها و زمين ذره پرستند، درمالكيت آسمان آنچه آنان به جز خدا مي
ها ندارد، بنـابراين بايـد    مشاركت ندارند و خداوند كوچكترين نيازي به ياري آن
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. خداونـد  1دوري جويند و تنها خدا را پرستش كنند از تمام انواع و اشكال شرك
    فرمايد: متعال مي

���� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy————  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 778888 ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß ����.2  
ها ها ها ها     ها در آسمانها در آسمانها در آسمانها در آسمان    پنداريد. آنپنداريد. آنپنداريد. آنپنداريد. آن    كساني را بخوانيد كه به جز خدا (معبود خود) ميكساني را بخوانيد كه به جز خدا (معبود خود) ميكساني را بخوانيد كه به جز خدا (معبود خود) ميكساني را بخوانيد كه به جز خدا (معبود خود) مي    ::::بگوبگوبگوبگو««««

و زمين هيچ گونه مالكيـت و مشـاركتي ندارنـد و خداونـد از ميـان آنـان يـاور و        و زمين هيچ گونه مالكيـت و مشـاركتي ندارنـد و خداونـد از ميـان آنـان يـاور و        و زمين هيچ گونه مالكيـت و مشـاركتي ندارنـد و خداونـد از ميـان آنـان يـاور و        و زمين هيچ گونه مالكيـت و مشـاركتي ندارنـد و خداونـد از ميـان آنـان يـاور و        
        ».».».».پشتيباني نداردپشتيباني نداردپشتيباني نداردپشتيباني ندارد

  

  * اشتباه در فهم معني عبادت

ه و ها به صراحت به عبادت خـداي يگانـ   قبالً آياتي را ذكر كرديم كه در آن
دوري از شرك بويژه شرك در عبادت دستور داده شده بود. در همين راستا و 

    فرمايد: عالوه بر آيات فوق خداوند متعال مي

����  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù WW WWξξξξ uu uuΚΚΚΚ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ÍÍ ÍÍοοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ #### JJ JJ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ����.3  

روردگار خويش است، بايد كار شايسته انجام دهد و روردگار خويش است، بايد كار شايسته انجام دهد و روردگار خويش است، بايد كار شايسته انجام دهد و روردگار خويش است، بايد كار شايسته انجام دهد و پس هر كس خواهان ديدار پپس هر كس خواهان ديدار پپس هر كس خواهان ديدار پپس هر كس خواهان ديدار پ««««
        ».».».».در عبادت و پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازددر عبادت و پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازددر عبادت و پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازددر عبادت و پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد

در ايـن   »عبـادت «ي زيادي از مسلمانان معتقدنـد كـه منظـور از     ولي عده
اي) از قبيل نماز و روزه و امثال اينهـا اسـت    ها (و شعاير ويژه آيات، تنها عبادت

دانند كه دعوت انبيا مبتنـي اسـت    اند، چراكه آنان نمي كه پيامبران با خود آورده
 بر اختصاص تمام انواع (و مظاهر) عبادت از قبيل دعا و ترس و اميـد داشـتن و  
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به خداو نهي از شريك قرار دادن غير خـدا   قرباني كردن به منظور تقرب جستن
براي غير ها  ها و عدم جواز انجام دادن اين عبادت براي خدا در انواع اين عبادت

خدا خواه فرشته و انسان و يا سنگ و درخت باشد، چون هـر آنچـه غيـر خـدا     
  است شايستگي هيچ نوع عبادتي را ندارد.

منشأ اين اشتباه و كج فهمي غفلت از مفهوم الفاظ قرآن در زبـان عربـي و   
  ها است. ها با لوازم معني عرفي آن كاربرد آن
لق معبود است نه به معنـي خـالق و   مثالً در لغت به معني مط »إله«ي  واژه

هسـتند و   »رب«ي  مدبر كل هستي يا قسمتي از آن كـه بخشـي از معـاني كلمـه    
مشركان هم بدان اعتراف دارند بطوري كه هيچ گونه آفـرينش و تـدبيري را بـه    

دهند و اگر آنان را به جز خـدا يـا بـه همـراه او عبـادت       خدايان خود نسبت نمي
ي اين معبودها  دهند بدين خاطر است كه به واسطه ار ميكنند و شريك او قر مي

و شفاعت آنان به خداوند متعال تقرب جوينـد. از ايـن روي مشـركان عـرب در     
 »لبيك ال شريك لك إال شريكاً هو لك تملكه و مـا ملـك  « :گفتند طواف خود مي

يعني خدايا گوش بفرمان تو هستيم كه هيچ شريكي نداري بـه جـز شـريكي كـه     
به تو است و تو مالك او هستي درحالي كه او مالك هيچ چيز نيسـت. بـه    متعلق

كنـد كـه بـه جـز خـدايي كـه         همين دليل قرآن كريم در آيات مختلف استدالل مي
قـرار بگيـرد و پرسـتش     »الـه «خالق و مدبر است جايز نيست كه چيز ديگـري  

قـرآن كـريم بـا     :دان اند كه گفته مد نظر داشتهشود. بعضي از محققان همين نكته را 
كننـد بـراي اثبـات توحيـد الـوهيتي كـه        توحيد ربوبيتي كه مشركان به آن اعتراف مي

  1كند. مشركان منكر آن هستند استدالل مي
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را در بعضي از آيات قرآن به معني عبادت و  »دعاء«و اين اشتباه است كه 
دا را جـايز  عبادت را هم به معني روزه و نماز بگيريم و در نتيجه دعا از غير خـ 

    بدانيم. چراكه خداوند متعال فرموده است:

���� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ää ää9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç6666‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù 

óó óóΟΟΟΟ àà àà6666 ss ss9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ����.1  

خوانيد، بندگاني همچون خود شما هستند، پس خوانيد، بندگاني همچون خود شما هستند، پس خوانيد، بندگاني همچون خود شما هستند، پس خوانيد، بندگاني همچون خود شما هستند، پس     به درستي كساني كه به فرياد ميبه درستي كساني كه به فرياد ميبه درستي كساني كه به فرياد ميبه درستي كساني كه به فرياد مي««««
        ».».».».گوييدگوييدگوييدگوييد    ان را بخوانيد و بايد به شما پاسخ بدهند اگر راست ميان را بخوانيد و بايد به شما پاسخ بدهند اگر راست ميان را بخوانيد و بايد به شما پاسخ بدهند اگر راست ميان را بخوانيد و بايد به شما پاسخ بدهند اگر راست ميآنآنآنآن

دعا در واقع مخ عبادت و ركن اساسي آن اسـت. پـس توحيـد هـيچ كسـي      
صحيح نخواهد بود مگراينكه تنها از خـدا بخواهـد و تنهـا او را بخوانـد و كـس      

    :ديگري را به همراه او نخواند، همانطور كه خداوند متعال فرموده است

 ���� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ����.2  

        ».».».».كسي را به همراه خدا نخوانيدكسي را به همراه خدا نخوانيدكسي را به همراه خدا نخوانيدكسي را به همراه خدا نخوانيد««««

را در مثل ايـن آيـات بـه معنـي عبـادت و از       »دعا«ولي بعضي از مفسران 
انـد و در نتيجـه بسـياري از مـردم دچـار       ي كل به اسم جزء گرفتـه  قبيل تسميه

ر اينكه براي غيـر  شود مگ ي غير خدا نمي ) كه انسان بنده:اند اشتباه شده (و گفته
ها توحيد خدا و اختصاص عبـادت   خدا نماز بخواند و روزه بگيرد. و از نظر اين

به او منافاتي ندارد با اينكه انسان غير خدا را بخواند و او را به فرياد بطلبد و يا 
خوانـد و روزه   اينكه او را با خدا بخواند مادامي كـه بـراي غيـر خـدا نمـاز نمـي      

  3گيرد. نمي
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  رّب جستن به خدا با عبادت كردن غير او شرك است* تق

    فرمايد:  خداوند متعال مي

���� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— ����.1  

ند:) ما ند:) ما ند:) ما ند:) ما گويگويگويگوي    اند، (مياند، (مياند، (مياند، (مي    و كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوراني را (براي خود) گرفتهو كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوراني را (براي خود) گرفتهو كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوراني را (براي خود) گرفتهو كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوراني را (براي خود) گرفته««««
        ».».».».پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خدا نزديك گردانندپرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خدا نزديك گردانندپرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خدا نزديك گردانندپرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خدا نزديك گردانند    آنان را نميآنان را نميآنان را نميآنان را نمي

يعني مشركان معبودهاي خود را اولياء و سرپرستان خـود قـرار دادنـد و    
هـا   ها انجـام دادنـد و در برابـر آن    نسبت به آنان محبت ورزيدند و انواع عبادت

ايشان نظر كردند تا آنان ها قسم خوردند و بر  ذلت از خود نشان دادند و به آن
را به خدا نزديك كنند و در محضر خداوند براي آنان شفاعت كنند همانطوريكـه  
مقربان و درباريان شاهان براي مردمان ديگري كه خواسـتار شـفاعت هسـتند،    

  كنند. شفاعت مي
هـا را ذكـر    ي فوق آراء مختلفي دارند كه در ذيـل آن  مفسران در تفسير آيه

گيـرد تـا از آن    ي شرك قرار مـي  مانان بدانند چه چيزي در دايرهكنيم تا مسل مي
  دوري جويند: 

را بـه معنـي    »أوليـاء «ابن عطيه در تفسير اين آيـه   :تفسير ابن عطيه -1
هاو بسـياري   اين سخن شايعي است در ميان عرب :معبودها گرفته و گفته است

و مـا آنـان را   فرشـتگان دختـران خداينـد     :گفتنـد  از آنان در عصـر جـاهلي مـي   
اي هـم ايـن سـخن را در     كنيم تا ما را به خدا نزديـك گرداننـد. عـده    پرستش مي

اي از يهوديان اين سخن را در  عده :گفتند. مجاهد گفته است هايشان مي مورد بت

                                                              
 .3الزمر:  -1



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
 

    

188188188188

و  :گفتنـد  اي از مسيحيان هـم در مـورد حضـرت عيسـي مـي      مورد عزير و عده
  1.»ليقرِّبونا إلي اهللا تقريباً«! به معني قربي است. گويا گفته شده »زلفي«

را بـه معنـي    »أوليـاء «ي فـوق   قرطبـي در تفسـير آيـه    :تفسير قرطبي -2
هـر گـاه بـه مشـركان گفتـه       :اصنام و بتها گرفته و به نقل از قتـاده گفتـه اسـت   

هـا و زمـين را    پروردگار و آفريدگار شما كيسـت و چـه كسـي آسـمان     :شد مي
خدا! پـس بـه    :گفتند فرستاده است؟ در پاسخ ميآفريده و آب را از آسمان فرو 

تا ما را بـه   :گفتند پرستيد؟ مي شد. (اگر چنين است) چرا بتها را مي آنان گفته مي
(بـه معنـي قربـي     »زلفـي «خدا نزديك گردانند و براي ما نزد خدا شفاعت كنند. 

  2.»ليقرّبونا إلي اهللاَ تقريباً«است) يعني 
ي مـذكور عبـارت اسـت از هـر معبـود       ر آيهد» أولياء« :تفسير آلوسي -3

باطلي همچون فرشتگان، عيسي و بتهـا، كـه مشـركان آنـان را بـه همـراه خـدا        
پرستيم كه ما را به  ما تنها بدين خاطر آنان را مي :گفتند كردند و مي پرستش مي

  3خدا نزديك گردانند.
دانيده كساني كه عبادت خود را براي خدا خالص نگر :البيان تفسير فتح -4

ما تنها بدين خـاطر آنـان    :گويند اند، مي و آن را با عبادت غير خدا در هم آميخته
به  ����نعبدهم����كنيم كه ما را به خدا نزديك گردانند. ضمير جمع در  را پرستش مي
پرستيدند از قبيل فرشتگان، عيسي و بتها و  گردد كه مشركان مي چيزهايي برمي
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آنطور كـه واحـدي از    »زلفي«د. و مقصود از ها هستن همين »أولياء«منظور از 
  1مفسران نقل كرده شفاعت است.

(در اين آيه) خداوند از مشركاني خبر داده اسـت كـه    :تفسير ابن كثير -5
پرستيم كه ما را به  آنان را مي رما تنها بدين خاط :گويند پرستند و مي بتها را مي

ي را بـه زعـم خـود بـه شـكل      هـاي  خدا نزديك كنند. و اين بدين خاطر بود كه بت
فرشتگان مقرّب درآورده بودند و به جـاي عبـادت خـود فرشـتگان، آن بتهـا را      

كردند تا در مورد پيروزي و رزق و روزي و مصـائب دنيـوي نـزد     پرستش مي
كردنـد و نسـبت بـه آن     خداوند براي آنان شفاعت بكنند. اما آخرت را انكار مـي 

إال ����ه نقل از زيد بن أسلم و ابن زيد در مـورد  كافر بودند. قتاده، سدي و مالك ب
يعني تا براي مـا شـفاعت كننـد و مـا را بـه خـدا        :اند گفته ����ليقرّبونا إلي اهللا زلفي

ي  ي جاهليت هنگـام حـج در تلبيـه    نزديك سازند، از اين روي مشركان در دوره
  ».لبيك الشريك لك إال شريكاً هو لك تملكه و ما ملك :گفتند خود مي

اي است كه مشركان از قديم األيام بر آن تكيه كرده و پيامبران به  ن شبههو اي

اند تا آن را رد كرده و از آن نهي كنند و مردم را به عبادت و  سوي آنان آمده

اي كه هيچ شريك و انبازي ندارد دعوت كنند و به مردم   بندگي خداي يگانه

ن است و خداوند نه به آن ي خود مشركا بگويند كه اين شبهه ساخته و پرداخته

اجازه داده و نه آن را پسنديده است بلكه از آن متنفر بوده و از آن نهي كرده و 

 فرموده است:
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ـ   ايـم كـ  ايـم كـ  ايـم كـ  ايـم كـ      مبعوث كردهمبعوث كردهمبعوث كردهمبعوث كردهو در ميان هر امتي پيامبري را و در ميان هر امتي پيامبري را و در ميان هر امتي پيامبري را و در ميان هر امتي پيامبري را «««« ـ   ه (بـه آنـان بگوي ـ   ه (بـه آنـان بگوي ـ   ه (بـه آنـان بگوي ) خـدا را  ) خـدا را  ) خـدا را  ) خـدا را  ::::دددده (بـه آنـان بگوي
        ».».».».بپرستيد و از طاغوت دوري كنيدبپرستيد و از طاغوت دوري كنيدبپرستيد و از طاغوت دوري كنيدبپرستيد و از طاغوت دوري كنيد

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ���� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ����.1  
ايم كه هيچ ايم كه هيچ ايم كه هيچ ايم كه هيچ     ايم مگر اينكه به او وحي كردهايم مگر اينكه به او وحي كردهايم مگر اينكه به او وحي كردهايم مگر اينكه به او وحي كرده    ما قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستادهما قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستادهما قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستادهما قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستاده««««

        ».».».».(بر حق و راستيني) جز من نيست. پس تنها مرا پرستش كنيد(بر حق و راستيني) جز من نيست. پس تنها مرا پرستش كنيد(بر حق و راستيني) جز من نيست. پس تنها مرا پرستش كنيد(بر حق و راستيني) جز من نيست. پس تنها مرا پرستش كنيد    معبودمعبودمعبودمعبود

هـا   (از طرف ديگر) خداوند خبر داده است كه فرشتگان موجود در آسـمان 
اعم از فرشتگان مقرّب و غير مقرّب همه بندگان خاضع خدايند و نزد او شفاعت 

د پسـندد و نـزد خداونـ    ي او و بـراي كسـاني كـه او مـي     كنند مگر به اجـازه  نمي
ي آنان در آنچه كه پادشاهان  همچون امرا نزد پادشاهان نيستند كه بدون اجازه

  2و پدرانشان دوست دارند نزد آنان شفاعت كنند.
چه زيبا و شيوا است سخن ابن كثير در مورد بيان حقيقت شـرك و آنچـه   

  كه شخص مسلمان بايد از آن پرهيز كند! خدا جزاي خيرش دهاد!
يعني محبت آنان را در  ����لذين اتخذوا من دونه أولياءو ا���� :تفسير قاسمي -6

اند تا از طريق آنان به درگاه خدا تقرب جويند و نزد خداونـد بـه آنـان     دل گرفته
مـا تنهـا بـدين خـاطر آنـان را       :گوينـد  توسل كنند. در توجيه گمراهي خـود مـي  

فيـه   إن اهللا يحكم بينهم فيمـا هـم  ����پرستيم كه ما را به خدا نزديك سـازند.   مي
كنـد و هـر    يعني آنگاه كه خداوند معبودهاي آنان را با آنان زنده مـي  ����يختلفون

گرايان وارد جهنم  گرايي را با باطل كند و هر باطل عابدي را با معبودش جمع مي
سـازد، در آنچـه بـا هـم      گرايان وارد بهشت مي گرايي را به همراه حق و هر حق

  كند. اند، قضاوت مي اختالف داشته
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يعني خداوند كسي كه دروغگو و كافر  ����اهللا ال يهدي من هو كاذب كفّارإن ����
  1.رساند باشد به راه نجات و محل نيكان نمي

كساني كه عبادت خود را براي خدا خالص نگردانيـده   :تفسير شوكاني -7
كنيم  ما اينها رابندگي نمي :گويند اند، مي و آن را با عبادت غير خدا در هم آميخته

بـه   ����نعبـدهم ����اينكه مـا را بـه خـدا نزديـك سـازند. ضـمير جمـع در        مگر براي 
پرستيدند از قبيل فرشتگان، عيسي و بتهـا،   گردد كه مشركان مي چيزهايي برمي

 ����إلّا ليقرّبونـا إلـي اهللا زلفـي   ����ها هستند. و مقصود از  همين »أولياء«ومنظور از 
وقتي  :گفته است همان گونه كه واحدي از مفسران نقل كرده شفاعت است. قتاده

پروردگار و آفريـدگار شـما كيسـت؟ و چـه كسـي       :شد كه به مشركان گفته مي
ها و زمين را آفريده و آب را از آسمان فرو فرسـتاده اسـت؟ در پاسـخ     آسمان

شد: (اگر چنين است) چـرا بتهـا را پرسـتش     خدا! پس به آنان گفته مي :گفتند مي
ديك سازند و براي ما نزد خدا شفاغت كننـد. و  تا ما را به خدا نز :گفتند كنيد؟ مي مي

إال ليقربونـا إلـي اهللا   «اسم و جانشين مصـدر اسـت و گويـا گفتـه شـده       »الزلفي«
  .»تقريباً
يعني خداوند در روز قيامت ميان صاحبان اديان  ����إن اهللا يحكم بينهم����

دهـد.   كند و جزاي هر كس را به آنچه كه مستحق آن است مـي  قضاوت مي
يعني خداوند توفيق هدايت به دين خود و  ����اليهدي من هو كاذب كفّارإن اهللا ����

كنـد كـه خـدايان     راهيابي به حق را به كسي كه دروغگو است و گمـان مـي  
كنند و نيز به كسي كه با اتخاذ خدايان و  (دروغين) او را به خدا نزديك مي

  2دهد. شريك قرار دادن آنان براي خدا كافر شده است، نمي
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  :مبحث دوم

  دهريان

  

  * دهريان در قرآن و نظريات مفسران در مورد آنان

  فرمايد: خداوند متعال مي

���� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttΡΡΡΡ $$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã���� ÷÷ ÷÷δδδδ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΛΛΛΛ èè èèεεεε āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝàààà tt ttƒƒƒƒ ����.1   

حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سـر  حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سـر  حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سـر  حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سـر      ::::گويندگويندگويندگويند    ن رستاخيز) مين رستاخيز) مين رستاخيز) مين رستاخيز) ميمنكرامنكرامنكرامنكرا«(«(«(«(
سازد، سازد، سازد، سازد،     شويم و جز روزگار ما را هالك نميشويم و جز روزگار ما را هالك نميشويم و جز روزگار ما را هالك نميشويم و جز روزگار ما را هالك نمي    ميريم و زنده ميميريم و زنده ميميريم و زنده ميميريم و زنده مي    . مي. مي. مي. مي    بريم وجود نداردبريم وجود نداردبريم وجود نداردبريم وجود ندارد    ميميميمي

برنـد و تخمـين   برنـد و تخمـين   برنـد و تخمـين   برنـد و تخمـين       گويند علم و آگاهي ندارند بلكـه تنهـا گمـان مـي    گويند علم و آگاهي ندارند بلكـه تنهـا گمـان مـي    گويند علم و آگاهي ندارند بلكـه تنهـا گمـان مـي    گويند علم و آگاهي ندارند بلكـه تنهـا گمـان مـي        آنان بدانچه ميآنان بدانچه ميآنان بدانچه ميآنان بدانچه مي
        ».».».».زنندزنندزنندزنند    ميميميمي

نتيجه آنان هم مانند مشـركان عـرب    كنند و در دهريان، آخرت را انكار مي
اند كه به برخي از  هستند و مفسران در مورد آنان نظرات مختلفي را ابراز داشته

  كنيم: آنها اشاره مي

خداوند متعال از قول كافران دهري و مشركان عرب كـه   :تفسير ابن كثير
ا الدنيا نموت و و قالوا ما هي إالحياتن���� :فرمايد در انكار معاد با هم توافق دارند مي

ميرند و  اي مي يعني بجز زندگي اين دنيا حيات ديگري وجود ندارد كه عده ����نحيا
كنند و معاد و قيامتي در كار نيست. و اين سخني است كه هم  اي زندگي مي عده

ي خداشناسي كه مبـدأ و   گويند و هم فالسفه مشركان عرب منكر معاد آن را مي
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فيلسوفان دهري كه منكر وجـود خداينـد و بـر ايـن      كنند. و هم معاد را انكار مي
ي خـود   باورند كه در طول هر سي و شش هزار سال هر چيز به صورت اوليـه 

اند كه اين فرايند بارها تكرار شده و تا ابد هم تكرار  گردد و چنين پنداشته بر مي
خواهد شد و با اين سخن خود، در واقع با معقول به ستيزه برخواسته و منقول 

بجـز روزگـار چيـزي مـا را هـالك       :انـد  انـد، از ايـن روي گفتـه    را تكذيب كـرده 
سازد. ولي خداوند در رد اين پندار باطل آنان گفته است كه آنان اين سـخن   نمي

اند بلكه تنها از روي حدس و گمان آن را بر زبـان   را از روي علم و آگاهي نگفته
ه نقـل از ابـوهريره (رض)   اند. اما حـديثي كـه بخـاري و مسـلم بـ      جاري ساخته
بـه دهـر و روزگـار    « :اند مبني بر اينكه پيـامبر(ص) فرمـوده اسـت    روايت كرده

امام شافعي و ابوعبيـده در تفسـير   » ناسزا نگوئيد چون خداوند همان دهر است
شـدند   ي جاهلي وقتـي كـه بـه مصـيبتي گرفتـار مـي       عربها در دوره :اند آن گفته

دادند و بـه آن   و آن گرفتاريها را به دهر نسبت مي :گفتند: اي ناكامي روزگار مي
ها خدا بود و گويـا آنـان بـه خـاطر      گفتند. در حالي كه فاعل اصلي آن ناسزا مي

گفتنـد. از ايـن روي پيـامبر(ص) از     گرفتاري به آن مصيبتها به خـدا ناسـزا مـي   
ناسزا گفتن به دهر و روزگار نهي كرده است، چون خداوند همان دهـري اسـت   

  1دادند. مدنظر مشركان بوده و آن مشكالت و مصائب را به آن نسبت ميكه 
اين سخن دهريان در واقع انكار آخرت و تكذيب زنده شدن  :تفسير قرطبي

ميـريم و   يعنـي مـا مـي    ����نموت و نحيـا ����بعد از مرگ و ابطال جزاي اعمال است. 
ميرنـد و   يعنـي بعضـي از مـا مـي     :اند شوند. بعضي هم گفته فرزندان ما زنده مي

شوند. برخي هم بر اين باورند كه در اين قسمت آيه تقديم  بعضي ديگر زنده مي
 –ميريم  شويم و مي زنده مي - »نحيا و نموت«و تأخير وجود دارد و در اصل 
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مجاهد، دهر را به معنـي سـالها و روزگـار و     ����و ما يهلكنا إال الدهر����بوده است. 
    ي هر دو به يك معني است. واقع گفته قتاده به معني عمر گرفته است ولي در

ايـن دهـر و روزگـار     :گفتند مردم در عصر جاهلي مي :ابن عيينه گفته است
گردانـد و مـا را    كند و همـان اسـت كـه مـا را زنـده مـي       است كه ما را هالك مي

ميراند، و در نتيجه اين آيه نازل شـد. مشـركان گروههـاي مختلفـي داشـتند،       مي
اي از آنـان بودنـد كـه بـه وجـود آفريـدگار        ودند، و عدهگروهي همين دهريان ب

اي هم نسبت به معاد شك  كردند، عده هستي ايمان داشتند ولي معاد را انكار مي
كردنـد. در ميـان مسـلمانان هـم      و ترديد داشتند ولي بطور قطع آن را انكار نمي

ر كننـد و  توانستند معاد را انكـا  گروههايي پديد آمدند كه از ترس مسلمانان نمي
معاد تنها معاد روحـاني اسـت نـه     :گفتند زدند و مي در نتيجه به تأويل دست مي

جسماني و به زعـم آنـان ثـواب و عقـاب خيـاالتي اسـت كـه بـراي ارواح روي         
ي كفـار بـدتر اسـت، چـرا كـه اينهـا حـق را         دهد. شر اين گروه از شـر همـه   مي
ني كـه آشـكارا مرتكـب    دهنـد ولـي مشـركا    پوشانند و مسلمانان را فريب مي مي

    1كنند. شوند، مسلمانان از آنان دوري مي شرك مي

منكـران رسـتاخيز   ����    و قالوا مـا هـي إالحياتنـا الـدنيا    ���� :تفسير ابن عطيه
بريم وجود ندارد و  در هستي حياتي بجز آنچه كه ما در آن به سر مي :گفتند مي

يعني مـا قبـل از    :اند گروهي گفته ����نموت و نحيا����از آخرت و معاد خبري نيست. 
در اصـل   :اند آنكه به وجود بياييم مرده بوديم و سپس زنده شديم. گروهي گفته

و ����ميريم.  شويم و مي با تقديم و تأخير بوده است يعني زنده مي »نحيا و نموت«
سـازد. خداونـد    يعني تنها دهر و مرور زمان ما را هالك مي ����ما يهلكنا إال الدهر

تخميني بيش نيست كه  و ن سخن مشركان ظن و گماناي :در ادامه فرموده است
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هـا دهـر و زمـان را بـه يـك معنـي بكـار         اند. عرب بر اثر آن مرتكب شرك شده
بـه دهـر ناسـزا    « :برند. از پيامبر(ص) روايت شده اسـت كـه فرمـوده اسـت     مي

در حديث ديگـري كـه احمـد و بخـاري و     ». نگوييد، چرا كه خدا همان دهر است
 :انـد و پيـامبر(ص) بـه نقـل از خداونـد فرمـوده اسـت        ت كـرده مسلم آن را رواي

گويند در حالي كه من خود دهر هستم و شب و روز  ها به دهر ناسزا مي انسان«
اين حديث بدين معني است كه خداوند در واقع همان كسـي  ». به دست من است

است كه آنچه را كـه مشـركان بـه دهـر نسـبت داده و در نتيجـه بـه آن ناسـزا         
  1اند، انجام داده است. هگفت

يعنـي منكـران معـاد    ����    و قالوا ما هي إالحياتنـا الـدنيا  ���� :تفسير فتح البيان
يعنـي در   ����نموت و نحيا����بريم نيست.  زندگي جز آنچه ما در آن به سر مي :گفتند

آيد و بعـد از ايـن دنيـا حيـات ديگـري       همين دنيا مرگ و زندگي به سراغ ما مي
شـوند.   ميريم و فرزندان ما زنده مـي  يعني ما مي :اند هوجود ندارد. برخي هم گفت

و ما ����ولي در هر صورت منظور از اين سخن، انكار معاد و تكذيب آخرت اسـت.  
سـازد.   يعني بجز گذشت روزگار چيز ديگري ما را هالك نمـي  ����يهلكنا إال الدهر

او  يعنـي بـر  » دهرَه«در اصل به معني مدت بقاي جهان هستي است و از » دهر«
    غلبه پيدا كرد، گرفته شده است.

پنداشـتند كـه گذشـت روزگـار در      منكران زنده شدن بعد از مرگ چنين مي
ي خـدا را   ي مرگ و قـبض ارواح بـه اجـازه    ها مؤثر است و فرشته نابودي جان

و مالهم بذلك ����دادند.  اي را به دهر و زمان نسبت مي كردند و هر حادثه انكار مي
گفتند مبني بر نسبت دادن  يعني آنچه كه مشركان مي ����ظّنونمن علم إن هم إال ي
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حوادث به حركات افالك و گذشت روزگار از روي علم و آگاهي نبود بلكه تنهـا  
    1گفتند. از روي ظن و گمان سخن مي

يعنـي زنـدگي چيـزي جـز      ����و قالوا ما هي إالحياتنا الدنيا���� :تفسير شوكاني
يعني در همين زنـدگي   ����نموت و نحيا ����. بريم نيست آنچه كه ما در آن به سر مي

شويم و بعد از اين دنيا، زندگي ديگـري وجـود    دنيا با مرگ و زندگي مواجه مي
شوند. برخـي   ميريم و فرزندان ما زنده مي يعني ما مي :اند اي هم گفته ندارد. عده
اي خـواهيم شـد و بعـد از آن زنـده      ي مرده يعني ما (نخست) نطفه :اند ديگر گفته

شويم. برخي هم بر اين باورند كه در اين قسمت آيه تقـديم و تـأخير وجـود     مي
ميريم، ولي در هر صـورت منظـور مشـركان از     شويم و مي دارد، يعني زنده مي

دهـر   ����و ما يهلكنـا إال الـدهر  ����اين سخن انكار معاد و تكذيب آخرت بوده اسـت.  
و قتـاده آن را بـه    يعني گذشت روزگار. مجاهد دهر را بـه معنـي سـالها و ايـام    

يعنـي چيـزي جـز مـرگ مـا را نـابود        :معني عمر گرفته است. قطرب گفته است
و ����كنـد.   يعني بجز خداوند چيزي ما را نابود نمـي  :كند. عكرمه هم گفته است نمي

يعني مشركان اين سخن را از روي علم  ����مالهم بذلك من علم إن هم إال يظّنون
روي ظــن و گمــان آن را بــر زبــان جــاري  انــد بلكــه تنهــا از بــه حقيقــت نگفتــه

  2اند. ساخته
  

  * حجت منكران معاد و رد آن

كنند و قرآن كريم حجـت آنـان    دهريان همانطور كه گفتيم معاد را انكار مي
  را ذكر كرده و فرموده است:
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خداوند شـما را (در دنيـا) زنـده    خداوند شـما را (در دنيـا) زنـده    خداوند شـما را (در دنيـا) زنـده    خداوند شـما را (در دنيـا) زنـده        ::::دهد در مقابل انكار معاد به آنان) بگودهد در مقابل انكار معاد به آنان) بگودهد در مقابل انكار معاد به آنان) بگودهد در مقابل انكار معاد به آنان) بگو    دستور ميدستور ميدستور ميدستور مي

ميراند. سپس بدون ترديد شما ميراند. سپس بدون ترديد شما ميراند. سپس بدون ترديد شما ميراند. سپس بدون ترديد شما     سپس (بعد از فرا رسيدن اجلتان) شما را ميسپس (بعد از فرا رسيدن اجلتان) شما را ميسپس (بعد از فرا رسيدن اجلتان) شما را ميسپس (بعد از فرا رسيدن اجلتان) شما را ميكند كند كند كند     ميميميمي
آورد (چون كسي كه قادر بوده است بـراي نخسـتين بـار    آورد (چون كسي كه قادر بوده است بـراي نخسـتين بـار    آورد (چون كسي كه قادر بوده است بـراي نخسـتين بـار    آورد (چون كسي كه قادر بوده است بـراي نخسـتين بـار        را در روز قيامت گرد ميرا در روز قيامت گرد ميرا در روز قيامت گرد ميرا در روز قيامت گرد مي

تواند دوباره او را برگرداند. و حكمت خداوند نيز مقتضي اين تواند دوباره او را برگرداند. و حكمت خداوند نيز مقتضي اين تواند دوباره او را برگرداند. و حكمت خداوند نيز مقتضي اين تواند دوباره او را برگرداند. و حكمت خداوند نيز مقتضي اين     انسان را بيافريند، ميانسان را بيافريند، ميانسان را بيافريند، ميانسان را بيافريند، مي
        ».».».».داننددانندداننددانند    دهد) ولي بيشتر مردم نميدهد) ولي بيشتر مردم نميدهد) ولي بيشتر مردم نميدهد) ولي بيشتر مردم نميگردآوري است تا به هر كس جزاي اعمالش را بگردآوري است تا به هر كس جزاي اعمالش را بگردآوري است تا به هر كس جزاي اعمالش را بگردآوري است تا به هر كس جزاي اعمالش را ب

خداوند سخن مشركان را حجت ناميده اگرچه حجت نبوده اسـت، چـرا كـه    
آنان سخن خود را همچون كسي كـه حجـت خـود را اظهـار و بـه آن اسـتدالل       

اند. و يا اينكه اطالق حجت بـر سـخن آنـان مجـاز و از روي      كند ابراز داشته مي
ته شده است كه آنـان حجتـي جـز آنچـه كـه      تهكم و استهزاء بوده است گويا گف

  2حجت نيست ندارند يعني آنان اصالً هيچ حجتي ندارند.
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  * انكار معاد كفر است

از آيات و اقوال مفسرين كه در رابطه با دهريان و انكار معاد توسط آنـان  
انـد كفـر صـريح و بـا      يابيم كه آنچه آنان گفته و بدان معتقد بـوده  گذشت درمي
  در تضاد است.اصول ايمان 
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  :مبحث اول

  تعريف اسالم و بيان حقيقت و مقتضيات آن

  

  * تعريف اسالم و بيان حقيقت آن

اسالم عبارت است از خضوع و تسليم و فرمانبرداري در برابر پروردگـار  
جهانيان. لفظ اسالم و مشتقات آن در قرآن كريم هـم بـه همـين معنـي بـه كـار       

و اين معني در واقع قوام حقيقت و جوهر اسالم است. در ذيـل بعضـي    اند. رفته
كنند و نيز اقوال مفسرين در مورد آنها  از آيات قرآن كه معني اسالم را بيان مي

  :كنيم را ذكر مي

1_ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ���� ßß ßßìììì ss ssùùùù öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã#### uu uuθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ ¬¬ ¬¬7777 ss ss)))) ss ss???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999...����.1
  

ي كعبـه را بـاال   ي كعبـه را بـاال   ي كعبـه را بـاال   ي كعبـه را بـاال       هـاي خانـه  هـاي خانـه  هـاي خانـه  هـاي خانـه      و (به ياد بياوريد) آنگاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايهو (به ياد بياوريد) آنگاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايهو (به ياد بياوريد) آنگاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايهو (به ياد بياوريد) آنگاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايه««««
) پروردگارا! از ما بپـذير؛  ) پروردگارا! از ما بپـذير؛  ) پروردگارا! از ما بپـذير؛  ) پروردگارا! از ما بپـذير؛  ::::گفتندگفتندگفتندگفتند    بردند (و دست دعا به سوي خدا برداشته و ميبردند (و دست دعا به سوي خدا برداشته و ميبردند (و دست دعا به سوي خدا برداشته و ميبردند (و دست دعا به سوي خدا برداشته و مي    ميميميمي
 ».».».».و دانا هستي. پروردگارا! و ما را تسليم و فرمانبردار خود قرار دهو دانا هستي. پروردگارا! و ما را تسليم و فرمانبردار خود قرار دهو دانا هستي. پروردگارا! و ما را تسليم و فرمانبردار خود قرار دهو دانا هستي. پروردگارا! و ما را تسليم و فرمانبردار خود قرار دهگمان تو شنوا گمان تو شنوا گمان تو شنوا گمان تو شنوا     بيبيبيبي

  2يعني خاضع و فرمانبردار شد. »أسَلم له و استسلم« :شود گفته مي

. ابـن  3انـد  مسلم و مستسلم به يك معني يعني مطيع و خاضع به كـار رفتـه  
م امـر  يعني ما را تسلي :گفته است ����و اجعلنا مسلمين لك����جرير طبري در تفسير 
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خود و مطيع فرمان خود قرار بـده بطوريكـه هـيچ كسـي را شـريك طاعـت تـو        
  1نگردانيم.

    فرمايد: ي گفتگوي خود با ابراهيم مي خداوند درباره _2

���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== óó óó™™™™ rr rr&&&& (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ����.2  

تسـليم و  تسـليم و  تسـليم و  تسـليم و      ::::نبردار بـاش! گفـت  نبردار بـاش! گفـت  نبردار بـاش! گفـت  نبردار بـاش! گفـت  مطيـع و فرمـا  مطيـع و فرمـا  مطيـع و فرمـا  مطيـع و فرمـا      ::::آنگاه كه پروردگـارش بـه او گفـت   آنگاه كه پروردگـارش بـه او گفـت   آنگاه كه پروردگـارش بـه او گفـت   آنگاه كه پروردگـارش بـه او گفـت   ««««
        ».».».».فرمانبردار پروردگار جهانيان گشتمفرمانبردار پروردگار جهانيان گشتمفرمانبردار پروردگار جهانيان گشتمفرمانبردار پروردگار جهانيان گشتم

  3يعني مطيع خدا باش! و خود را براي او خالص گردان!» أسلم«
به معني فرمانبرداري و اطاعت بكـار رفتـه   » أسلم«در تفسير فتح البيان هم 

  4است.
هيم خداونـد در ايـن آيـه بـه ابـرا      :ابن كثير هم در تفسير اين آيه گفته است

دستور اخالص و تسليم و فرمانبرداري را داده و ابراهيم هم آن را اجابت كرده 
  5است.

3_���� 44 44’’’’ nn nn???? tt tt//// ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss††††.����6  

د در حالي كه نيكوكار است، پاداش او د در حالي كه نيكوكار است، پاداش او د در حالي كه نيكوكار است، پاداش او د در حالي كه نيكوكار است، پاداش او آري، هركس خالصانه خود را تسليم خدا كنآري، هركس خالصانه خود را تسليم خدا كنآري، هركس خالصانه خود را تسليم خدا كنآري، هركس خالصانه خود را تسليم خدا كن««««
 ».».».».نزد پروردگارش خواهد بود و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرديدنزد پروردگارش خواهد بود و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرديدنزد پروردگارش خواهد بود و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرديدنزد پروردگارش خواهد بود و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرديد
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تسليم وجه به خـدا بـه معنـي تنهـا روي      :در تفسير المنار چنين آمده است
كردن به او و تنها عبادت كردن او است ولي خداوند متعال در اينجا براي تسليم 

را بكـار بـرده همـانطور كـه در جـايي      » اسالم الوجه«ت اراده تعبير قلب و صح
را بكـار بـرده و فرمـوده    » توجيه الوجـه «ديگر به نقل از حضرت ابراهيم تعبير 

    :1است

���� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ôô ôôγγγγ §§ §§____ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### šš šš⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ...����.2  

        ...»...»...»...»زمين را آفريده است زمين را آفريده است زمين را آفريده است زمين را آفريده است ها و ها و ها و ها و     كنم كه آسمانكنم كه آسمانكنم كه آسمانكنم كه آسمان    گمان من رو به سوي كسي ميگمان من رو به سوي كسي ميگمان من رو به سوي كسي ميگمان من رو به سوي كسي مي    بيبيبيبي««««
  

  * شرط تسليم شدن در برابر خدا اختياري بودن آن است

در قرآن كريم به معني خضوع و فرمانبرداري و تسـليم  » اسالم«گفتيم كه 
در برابر پروردگار جهانيان به كار رفته است ولي اين تسليم شدن بايد ارادي و 

يـار در برابـر خداونـد كـه در     اختياري باشد، چرا كه تسليم اجباري و بدون اخت
ي  آيد، امري عام اسـت و همـه   واقع تسليم در برابر سنت كوني او به حساب مي

اي در  گيرد و پاداش و عذابي در بر ندارد. چون هر آفريده مخلوقات را در بر مي
وجود و بقا و فناي خود تسليم سنت كوني خداوند اسـت و انسـان هـم در ايـن     

ي مخلوقات است، ولي خضـوع و تسـليم اختيـاري در     يهتسليم اجباري مانند بق
اســت. خداونـد متعــال   برابـر پروردگـار جهانيــان، جـوهر اســالم و حقيقـت آن    

    :فرمايد مي
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���� uu uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYãããã öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ $$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ����.1  

ها و ها و ها و ها و     جويند در حالي كه آنان كه در آسمانجويند در حالي كه آنان كه در آسمانجويند در حالي كه آنان كه در آسمانجويند در حالي كه آنان كه در آسمان    بجز دين خدا (كه اسالم است) را ميبجز دين خدا (كه اسالم است) را ميبجز دين خدا (كه اسالم است) را ميبجز دين خدا (كه اسالم است) را ميآيا آيا آيا آيا ««««
زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او بازگردانده زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او بازگردانده زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او بازگردانده زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او بازگردانده 

        ».».».».شوندشوندشوندشوند    ميميميمي

اين آيه بيانگر آن است كه تمام بشريت  :شعبي در تفسير اين آيه گفته است
به قدرت او معترفند اگرچه بعضي از آنان الوهيـت   مطيع و فرمانبردار خدايند و

  2دهند. را به غير خدا نسبت مي
هـا   يعني هر كسي كه در آسمان :امام ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است

اند.  و زمين است از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر خداوند تسليم گرديده
داوند است ولي شـخص كـافر از   پس انسان مؤمن با قلب و جسم خود تسليم خ

ي عظيم خداونـد قـرار دارد،    روي اجبار تسليم خداوند است، چرا كه تحت سلطه
  3اي كه هيچ كس را ياراي مخالفت با آن يا ممانعت از آن نيست. سلطه

پس اگر اسالم عبـارت اسـت از تسـليم و خضـوع قلبـي در برابـر خداونـد        
داري از شريعت خدا و اطاعت از اوامر متعال، مظهر و اثر اين تسليم هم فرمانبر

و اجتناب از نواهي الهي است. مفسراني كه آراي آنان در تفسير آيات فوق نقـل  
  اند. كرديم نيز همين نكته را مدنظر داشته

حضرت جبرئيـل هـم وقتـي از پيـامبر(ص) در مـورد اسـالم سـؤال كـرد،         
ال اهللا و أن محمـداً  اإلسـالم أن تشـهد أن ال إلـه إ   « :پيامبر(ص) در پاسخ فرمود
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رسولَ اهللا و تقيم الصاله و تؤتي الزكاه و تصوم رمضان و تحـج البيـت إن   

  .»استطعت إليه سبيالً

اسالم آن است كه گواهي بدهي كه هيچ معبود راستيني به جـز اهللا وجـود   «
ي رمضـان را   ي خدا است، و نمـاز را بپـا داري و روزه   ندارد، و محمد فرستاده

  ».ي خدا را در صورت توانايي بجاي بياوري نهبگيري و حج خا
يعني انجام دادن اين كارها از مظاهر تسليم قلبي در برابر خـدا بـه حسـاب    

  آيند. مي

  * دين نزد خداوند اسالم است

از آنجائيكه جوهر و حقيقت اسالم، تسليم در برابر خدا و فرمـانبرداري از  
سـالم اسـت. خداونـد متعـال     اوامر اوست، دين مورد پسند خداوند همين ديـن ا 

    فرمايد: مي

���� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$####.����1  

        ». ». ». ». بيگمان دين (حق و موردپسند) در پيشگاه خداوند اسالم استبيگمان دين (حق و موردپسند) در پيشگاه خداوند اسالم استبيگمان دين (حق و موردپسند) در پيشگاه خداوند اسالم استبيگمان دين (حق و موردپسند) در پيشگاه خداوند اسالم است««««

اسالم با اين معني و باتوجه به جـوهر و حقيقـت آن، ديـن تمـام پيـامبران      
متعــال هايشــان بــوده اســت. خداونــد  اســت و اخــتالف آنــان تنهــا در شــريعت

    فرمايد: مي

���� 99 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttãããã ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° ����%%%% [[ [[`̀̀̀$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ.2  

        ».».».».اي را قرار داديماي را قرار داديماي را قرار داديماي را قرار داديم    براي هركدام از شما شريعت و برنامهبراي هركدام از شما شريعت و برنامهبراي هركدام از شما شريعت و برنامهبراي هركدام از شما شريعت و برنامه««««

                                                              
 .19آل عمران:  -1

 .48المائده:  -2



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
 

    

206206206206

ديـن  «يعني  »إنا معاشر األنبياء ديننا واحد« :پيامبر(ص) هم فرموده است
  ».ما پيامبران يكي است

دا و مظهـر آن اطاعـت از   اين وحدت ديني در واقع همان تسليم در برابر خـ 
اند كه اين حقيقت را به امتهـاي خـود    شريعت او است، چون تمام پيامبران آمده

بگويند كه بايد در برابر خدا تسليم شـوند و از شـريعت او اطاعـت كننـد و ايـن      
  تسليم آنان بايد خالصانه و تنها براي خدا باشد نه براي كس ديگري.

اسالم بعنوان ديني كه خداونـد   :گويد اره مياإلسالم ابن تيميه در اين ب شيخ
هاي خود را براي (تبيين) آن نازل كرده و تمام پيامبران خود را براي  تمام كتاب

(تبليغ) آن فرستاده، عبارت است از اينكه انسان تنها در برابر خداي يگانه تسليم 
تش كند و ي كاملي براي خدا گردد بطوريكه خالصانه تنها او را پرس  شود و بنده

ي دو معنـي اساسـي    تنها در برابر او تسليم شود. اسالم در واقع در بر گيرنـده 
  :است

  فرمانبرداري از خداي يگانه و تسليم در برابر او. _1
اخالص در اين فرمانبرداري و تسليم، بطوري كـه ايـن فرمـانبرداري و     _2

  تسليم تنها براي خداي يگانه باشد.
يكي تكبر و ديگري شـرك، چـون كسـي كـه از      اسالم، دو متضاد هم دارد،

اي  تواند بنده زند نمي ورزد و از پرستش او سر باز مي عبادت كردن خدا كبر مي
تسليم شده در برابر خدا به حساب آيد. همچنين كسي كـه عـالوه بـر پرسـتش     

آيـد،   ي مخلص خـدا بـه حسـاب نمـي     كند، بنده خداوند غير او را هم پرستش مي
يك قرار داده است. در واقع عنوان اسالم موردپسـند خداونـد   چون براي او شر

  1است. »ال إله إال اهللا«شعار 
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  * بجز اسالم دين ديگري پذيرفته نخواهد شد

  فرمايد: خداوند متعال مي

����  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆ���� tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ����.1  

شود و او در شود و او در شود و او در شود و او در     هركس بجز (آئين و شريعت) اسالم، آييني برگزيند، از او پذيرفته نميهركس بجز (آئين و شريعت) اسالم، آييني برگزيند، از او پذيرفته نميهركس بجز (آئين و شريعت) اسالم، آييني برگزيند، از او پذيرفته نميهركس بجز (آئين و شريعت) اسالم، آييني برگزيند، از او پذيرفته نمي««««
        ».».».».ي زيانكاران خواهد بودي زيانكاران خواهد بودي زيانكاران خواهد بودي زيانكاران خواهد بود    آخرت در زمرهآخرت در زمرهآخرت در زمرهآخرت در زمره

اي اسـالم را بـه معنـي توحيـد و      عده :آلوسي در تفسير اين آيه گفته است
انـد.   اي هم آن را به معني شريعت حضرت محمد(ص) گرفته فرمانبرداري و عده

ساني كه بعد از بعثت پيامبر اسالم(ص) از غير شريعت او پيـروي كننـد،   يعني ك
پسندد و نه به آنـان پـاداش    شود. يعني خداوند نه آن را مي از آنان پذيرفته نمي

پـذيرش هـر    �فلن يقبـل منـه  � :فرمايد ي خداوند كه مي دهد. پس اين گفته مي
  2كند. ديني كه برخالف السالم باشد، نفي مي

را يــك بــار بــه معنــي توحيــد و » اســالم«خن آلوســي كــه در توضــيح ســ
فرمانبرداري و بار ديگر به معني شريعت حضرت محمد(ص) گرفته است، بايـد  

بر هر دو قول صدق  �و من يبتغ غيراإلسالم ديناً فلن يقبل منه�ي  گفت كه آيه
كند، چرا كه جوهر اسالم و حقيقت آن مبتني بـر تسـليم خالصـانه در برابـر      مي
وند است و مظهر اين تسليم هم اطاعت از شريعت خدا يعنـي امـر و نهـي او    خدا

است. پس اگر انسان از تسليم در برابر خـدا خـودداري كنـد، هـيچ عملـي از او      
شود و در روز قيامت هم جزو زيانكاران خواهد بود. اگر انسـان از   پذيرفته نمي

وحي كرده است،  اطاعت از شريعت خداوند، شريعتي كه به پيامبرش محمد(ص)
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خودداري كند، در واقع از تسليم شدن در برابر خدا سر باز زده است، چـرا كـه   
ــر اطاعــت از پيــامبر و شــريعتي كــه از جانــب    از امــر و دســتور خــدا مبنــي ب

  پروردگارش آورده است، سرپيچي كرده است.
  

  )�* اطالق اسالم بر دين حضرت محمد(

) نازل كرده ����امبرش حضرت محمد(به ديني كه خداوند بر پي »اسالم«لفظ 
است، اختصاص پيدا كرده است، بطوري كه لفظ اسالم با ايـن معنـي و بـر ايـن     

گردد و تنها ايـن ديـن اسـت كـه موردپسـند و       اساس تنها بر اين دين اطالق مي
گيـرد و تنهـا فرمـانبرداري از آن و پيـروي كـردن از       پذيرش خداوند قـرار مـي  

  آيد. ح در برابر پروردگار جهانيان به حساب ميدستورات آن مظهر تسليم صحي
 ي زير به همين معني خاص به كار رفته است: لفظ اسالم در آيه

���� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ.����1  

ت خود را بر شما تمام نموديم و اسالم ت خود را بر شما تمام نموديم و اسالم ت خود را بر شما تمام نموديم و اسالم ت خود را بر شما تمام نموديم و اسالم امروز دينتان را برايتان كامل كرديم و نعمامروز دينتان را برايتان كامل كرديم و نعمامروز دينتان را برايتان كامل كرديم و نعمامروز دينتان را برايتان كامل كرديم و نعم««««
        ».».».».را به عنوان دين شما پسنديديمرا به عنوان دين شما پسنديديمرا به عنوان دين شما پسنديديمرا به عنوان دين شما پسنديديم

بنابراين تسليم واقعي در برابـر خداونـد تنهـا بـا اطاعـت از ايـن دينـي كـه         
يابد و ايـن امـر هـم در     ) نازل كرده است، تحقق مي����خداوند بر حضرت محمد(

اتشـكيل  اي اسـت كـه شـريعت اسـالمي ر     گرو پيروي كردن از اوامـر و نـواهي  
  دهند. مي
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  * مقتضيات اسالم

  اطاعت از تمام احكام شريعت اسالمي -1

يابد و مظهر اين  از آنجائي كه اسالم، با تسليم شدن در برابر خدا تحقق مي
تسليم، پيروي از شريعت الهي است و ايـن مظهـر بعـد از بعثـت پيـامبر گرامـي       

ي  يابد، پـس الزمـه   ياسالم(ص) تنها با پيروي كردن از شريعت اسالمي تحقق م
هاي  اين امر، اطاعت از تمام احكام شريعت اسالمي است. و چون يكي از ويژگي

هـاي زنـدگي    شريعت اسالمي شموليت آن است بدين معني كـه در تمـام زمينـه   
هـاي   بشري احكام خاص خـود را دارد، انسـان مسـلمان بايـد در تمـام عرصـه      

دا از احكـام شـريعت اسـالمي    زندگي خود و در ارتباط خود با خـدا و خلـق خـ   
اي فكري و اعتقادي باشد يا گفتاري و كرداري،  پيروي كند و نبايد در هيچ زمينه

فعل باشد يا ترك، أخذ باشد يا عطا، اقدام باشـد يـا بازگشـت، محبـت باشـد يـا       
  كراهت و باالخره هدف باشد يا وسيله، از احكام شريعت اسالمي خارج شود.

اي وجود ندارد كه در آن به دور  ن مسلمان هيچ گوشهدر واقع در زندگي انسا
از احكام شرعي عمل كند. بلكه بايد در تمام وجود و هستي و تمام تصـرفات خـود   

هـاي   از احكام شرعي اطاعت كند و اگر به خـود اجـازه دهـد كـه در يكـي از زمينـه      
شـود   ي شريعت اسالمي خارج شود، مشمول مضمون اين آيـه مـي   زندگي از دايره
    فرمايد: كه خداوند مي

���� tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççGGGG ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà@@@@ õõ õõ3333 ss ss???? uu uuρρρρ << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____  tt ttΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø@@@@ tt ttƒƒƒƒ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ““““ ÷÷ ÷÷““““ ÅÅ ÅÅzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ –– ––ŠŠŠŠ tt tt���� ãã ããƒƒƒƒ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

@@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????.����1  
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ورزيـد؟  ورزيـد؟  ورزيـد؟  ورزيـد؟      آوريد و به بخش ديگر كفر ميآوريد و به بخش ديگر كفر ميآوريد و به بخش ديگر كفر ميآوريد و به بخش ديگر كفر مي    آيا به بخشي از كتاب (آسماني) ايمان ميآيا به بخشي از كتاب (آسماني) ايمان ميآيا به بخشي از كتاب (آسماني) ايمان ميآيا به بخشي از كتاب (آسماني) ايمان مي««««
براي كسي از شما كه چنين كند جز خواري و رسوايي در اين جهان نيسـت و در  براي كسي از شما كه چنين كند جز خواري و رسوايي در اين جهان نيسـت و در  براي كسي از شما كه چنين كند جز خواري و رسوايي در اين جهان نيسـت و در  براي كسي از شما كه چنين كند جز خواري و رسوايي در اين جهان نيسـت و در  

دهيد، دهيد، دهيد، دهيد،     شوند و خداوند از آنچه انجام ميشوند و خداوند از آنچه انجام ميشوند و خداوند از آنچه انجام ميشوند و خداوند از آنچه انجام مي    ترين عذاب برگشت داده ميترين عذاب برگشت داده ميترين عذاب برگشت داده ميترين عذاب برگشت داده مي    آخرت به سختآخرت به سختآخرت به سختآخرت به سخت
        ».».».».غافل نيستغافل نيستغافل نيستغافل نيست

اسرائيل نازل شده (پس شامل  ت كه چون اين آيه در مورد بنيتوان گف نمي
اسـرائيل مرتكـب شـده و     شود) چون افعـال زشـتي كـه بنـي     حال مسلمانان نمي

خداوند آنها را مورد نكوهش قرار داده است، اگر شخص مسلماني هـم مرتكـب   
آنها بشود، بصورت مذموم باقي خواهند ماند. بويژه اگر ايـن كـار زشـت آنـان     

به بخشي از شريعت الهي و ترك بخش ديگري از آن باشد، چون اين كـار   عمل
جانبـه در برابـر خـدا و مظهـر آن كـه       با جوهر اسالم كه مبتني بر تسـليم همـه  

  اطاعت مطلق از شريعت الهي است در تضاد است.
  

  اطاعت بدون قيد و شرط و با رضايت كامل از شريعت الهي -2

بر خداوند متعال كه جوهر اسالم را تشكيل يكي از مستلزمات تسليم در برا
دهد، اطاعت بدون قيد و شرط و بـا رضـايت كامـل از شـريعت الهـي اسـت.        مي

    فرمايد: خداوند متعال مي

���� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà@@@@ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ����.1  

آورند تا زماني كه تو را در اختالفات و آورند تا زماني كه تو را در اختالفات و آورند تا زماني كه تو را در اختالفات و آورند تا زماني كه تو را در اختالفات و     نه! به پروردگارت قسم كه آنان ايمان نمينه! به پروردگارت قسم كه آنان ايمان نمينه! به پروردگارت قسم كه آنان ايمان نمينه! به پروردگارت قسم كه آنان ايمان نمي««««
هايي كه در ميان آنان روي داده است، به داوري نطلبند و سپس ماللي از هايي كه در ميان آنان روي داده است، به داوري نطلبند و سپس ماللي از هايي كه در ميان آنان روي داده است، به داوري نطلبند و سپس ماللي از هايي كه در ميان آنان روي داده است، به داوري نطلبند و سپس ماللي از     درگيريدرگيريدرگيريدرگيري

        ».».».».داوري تو در دل نداشته و كامالً تسليم (قضاوت) تو باشندداوري تو در دل نداشته و كامالً تسليم (قضاوت) تو باشندداوري تو در دل نداشته و كامالً تسليم (قضاوت) تو باشندداوري تو در دل نداشته و كامالً تسليم (قضاوت) تو باشند
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  :چه كه خدا دوست دارد بر آنچه كه نفس دوست داردتقديم آن -3

يكي ديگر از مقتضيات تسليم در برابر خدا و پيروي از شريعت او بعنـوان  
مظهر اين تسليم اين است كه انسان مسلمان آنچه را كه خداوند به آن امر كرده 
و آن را دوست دارد، بر آنچه كه خود دوست دارد مقدم بدارد اگرچه آنچه كـه  

دوست دارد مباح باشد، چون اگر مباح با آنچه كه خدا به آن دسـتور داده   خود
و آن را دوست دارد در تضاد قرار بگيـرد، واجـب اسـت كـه آنچـه را كـه خـدا        
دوست دارد و بدان امر كرده است مقدم شود. و هر آنچه كـه خـدا بـه آن امـر     

    فرمايد:  كرده، آن را دوست دارد. چرا كه خداوند متعال مي

öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%���� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ãã ãã____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 èè èè???? uu uu�������� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã uu uuρρρρ îî îîΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øøùùùù uu uu���� tt ttIIII øø øø%%%% $$ $$#### ×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB $$$$ yy yyδδδδ yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx.... ßß ßß ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? ¡¡ ¡¡==== yy yymmmm rr rr&&&& ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 77 77ŠŠŠŠ$$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ −− −−//// uu uu���� tt ttIIII ss ssùùùù 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

šš šš ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx@@@@ øø øø9999 $$ $$#### ����.1  
ي شما، و اموالي كه ي شما، و اموالي كه ي شما، و اموالي كه ي شما، و اموالي كه     اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلهاگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلهاگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلهاگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيله    ::::بگوبگوبگوبگو««««

ترسـيد و منـازلي كـه آنهـا را     ترسـيد و منـازلي كـه آنهـا را     ترسـيد و منـازلي كـه آنهـا را     ترسـيد و منـازلي كـه آنهـا را         رونقـي آن مـي  رونقـي آن مـي  رونقـي آن مـي  رونقـي آن مـي      ايد و تجارتي كه از بـي ايد و تجارتي كه از بـي ايد و تجارتي كه از بـي ايد و تجارتي كه از بـي     بدست آوردهبدست آوردهبدست آوردهبدست آورده
تر باشد، منتظر تر باشد، منتظر تر باشد، منتظر تر باشد، منتظر     ظرتان از خدا و پيامبرش و جهاد در راه او محبوبظرتان از خدا و پيامبرش و جهاد در راه او محبوبظرتان از خدا و پيامبرش و جهاد در راه او محبوبظرتان از خدا و پيامبرش و جهاد در راه او محبوبپسنديد، در نپسنديد، در نپسنديد، در نپسنديد، در ن    ميميميمي

فرستد) خداوند فاسقان فرستد) خداوند فاسقان فرستد) خداوند فاسقان فرستد) خداوند فاسقان     كند (و عذاب خويش را فرو ميكند (و عذاب خويش را فرو ميكند (و عذاب خويش را فرو ميكند (و عذاب خويش را فرو مي    باشيد تا خدا كار خود را ميباشيد تا خدا كار خود را ميباشيد تا خدا كار خود را ميباشيد تا خدا كار خود را مي
        ».».».».كندكندكندكند    را هدايت نميرا هدايت نميرا هدايت نميرا هدايت نمي
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  :مبحث دوم

  اسالم همان دين حق و راستين است

  * عنوان اسالم و مضمون آن

ين چيزي كه يك مسـلمان بـر زبـان    عنوان اسالم و شعار پيروان آن و اول
دهد كه هيچ معبود راسـتيني وجـود    گواهي مي«كند اين است كه  خود جاري مي

ي طيبـه و ايـن شـهادت     ايـن كلمـه  ». ي خداسـت  ندارد بجز اهللا و محمد فرستاده
گيرد. اسالمي كـه بـه    راستين تمام معاني اسالم به معني خاص آن را در بر مي

ي خـود محمـد(ص) فـرو     خداوند بر بنـده و فرسـتاده  معني همان ديني است كه 
فرستاده است. اسالمي كه مبتني بر مدلول اين شهادت حقه است. شـهادتي كـه   
شامل ايمان به خدا بعنوان معبود راستيني كه هيچ معبود راستين ديگـري بجـز   
او وجود ندارد، و عبادت و بندگي كردن او به همان صـورت كـه خـود تشـريع     

نموده است و ايمان به رسالت حضرت محمد(ص) و لزوم پيـروي  كرده و بيان 
ي شريعتي است كه خداوند در قـرآن و سـنت بـه او     از دين او كه در بر گيرنده

  شود. وحي كرده است، مي
  

  * داليلي بر اين كه اسالم همان دين حق و راستين است

اسالم به معني خاص آن يعني به معني ديني كـه بـر حضـرت محمـد(ص)     
ل شده است، همان ديني است كه پيروي كردن از آن واجب اسـت، چـرا كـه    ناز

پيروي كردن از آن تنها مظهر صادق تسليم راستين انسان در برابر پروردگـار  
  جهانيان است.
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داليل زيادي بر حقانيت اسالم و مقتضيات آن وجود دارد، از جملـه داليـل   
معنـي اثبـات اسـالمي    اثبات نبوت حضرت محمد(ص)، چون اثبات نبوت وي به 

  است كه از جانب پروردگارش آورده است.
ي پـاك او از والدت تـا    يكي از داليل اثبات نبوت حضرت محمد(ص) سيره

ي پاكي بوده كـه معاصـران وي هـم     وفات است. پيامبري كه داراي چنين سيره
تواند شخصي دروغگو باشد و چيزهـاي دروغـين را    اند، نمي بدان اعتراف كرده

ا نسبت دهد. و همين دليل براي خردمندان پاك فطرت كافي است (كـه بـه   به خد
حقانيت رسالت او پي ببرند.) خديجه همسر پيامبر(ص) هم وقتي كه براي اولين 

ي پـاك   بار وحي بر پيامبر نازل شد و جريان را براي وي تعريف كرد، به سيره
كند، چـرا كـه    وا نميبه خدا قسم هرگز خداوند تو را رس :او استدالل كرد و گفت

گيري، به مستمندان كمك  آوري، بار ديگران را بر دوش مي صله رحم را بجا مي
داري و ديگـران را در مقابـل مصـائب و مشـكالت      كني، مهمان را گرامي مي مي

  1كني و ... . ياري مي
اي  يكي ديگر از داليل اثبات نبوت حضرت محمد(ص) همين شريعت عظيمه

ي عربـي دوره   خصي درس ناخوانـده كـه در آن جامعـه   است كه محال است ش
بـود نـه    جاهلي زندگي كرده است بتواند آن را بيـاورد. و اگـر وحـي الهـي نمـي     

پيامبر و نـه غيـر او هـر چقـدر هـم از رشـد عقلـي و فكـري برخـوردار بودنـد           
شناسـان و ديگـر    توانستند چنين شريعتي را بياورنـد. حقوقـدانان و جامعـه    نمي

  كنند. بخوبي اين دليل را درك ميانديشمندان 
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  * اعجاز قرآن بزرگترين دليل

بزرگترين دليل بر نبوت و رسالت حضرت محمد(ص) قرآن عظيم و اعجاز 
ي جـاوداني   اكنون در اختيار ما قـرار دارد. قـرآن كـريم معجـزه     آن است كه هم

است كه حضرت محمد(ص) در دوران حيات خود آن را دريافت كرده و بعـد از  
ات او و تا روزگار ما هم بصورت معجزه باقي مانده و هـر كسـي را كـه در    وف

كنـد، بـه مبـارزه     مورد رسالت حضرت محمد(ص) شك دارد يا ايجاد شـك مـي  
ي قرآن بـا ديگـر معجـزات پيـامبر(ص) و معجـزات       طلبد. وجه تمايز معجزه مي

وزي كـه  پيامبران قبل از او در اين است كه قرآن در هر زمـان و مكـاني و تـا ر   
برد، قائم و پابرجا  خداوند خود زمين و هر آنچه كه بر روي آن است به ارث مي

ماند، و اين، گواهي است بر صـدق نبـوت حضـرت محمـد(ص) و بـر صـدق        مي
  شهادتين.

  كند؟ اي است و چگونه بر نبوت حضرت محمد(ص) داللت مي قرآن چه نوع معجزه

داننـد كـه اهـل     د به خوبي ميكساني كه از حوادث تاريخ اسالم آگاهي دارن
مكه و بويژه قريشيان در برابر نخستين دعوت اسالمي مقاومت شديدي از خود 

آميز و اذيت و آزار كساني كه  نشان دادند و با اشكال مختلف به اعمال خشونت
شدند پرداختند و بر انكار نبوت حضرت محمد(ص) اصرار ورزيدند  مسلمان مي

ــودن قــرآن كــريم   ــان  و آســماني ب ــه حــوادثي كــه مي ــد. از جمل را انكــار كردن
پيامبر(ص) و قريش و ديگر مخالفان وي روي داد اين بـود كـه پيـامبر(ص) بـا     

    قرآن كريم آنان را به مبارزه طلبيد و به دستور خداوند به آنان گفت:

���� ≅≅≅≅ èè èè%%%% ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ßß ßß§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß ����.1  
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ي مردم و جنيان گرد هم آيند و متفق شوند بر اينكه هماننـد ايـن   ي مردم و جنيان گرد هم آيند و متفق شوند بر اينكه هماننـد ايـن   ي مردم و جنيان گرد هم آيند و متفق شوند بر اينكه هماننـد ايـن   ي مردم و جنيان گرد هم آيند و متفق شوند بر اينكه هماننـد ايـن       اگر همهاگر همهاگر همهاگر همه    ::::بگوبگوبگوبگو««««
توانند همانند آن را بياورند اگرچه برخي از آنان پشتيبان برخي توانند همانند آن را بياورند اگرچه برخي از آنان پشتيبان برخي توانند همانند آن را بياورند اگرچه برخي از آنان پشتيبان برخي توانند همانند آن را بياورند اگرچه برخي از آنان پشتيبان برخي     قرآن را بياورند، نميقرآن را بياورند، نميقرآن را بياورند، نميقرآن را بياورند، نمي

        ».».».».ديگر شوندديگر شوندديگر شوندديگر شوند

در برابر اين تحدي ساكت شدند و از شكستن و يا پاسخ دادن بـه  مخالفان 
آن ناتوان ماندند. بار ديگر پيامبر(ص) آنـان را بـه مبـارزه طلبيـد و بـه فرمـان       

    خداوند به آنان گفت:

���� ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ1111 uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 99 99‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßß™™™™  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uu���� tt ttIIII øø øø@@@@ ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ����.1
  

(محمد خودش قرآن را تأليف كرده است و) آن را به دروغ به خـدا  (محمد خودش قرآن را تأليف كرده است و) آن را به دروغ به خـدا  (محمد خودش قرآن را تأليف كرده است و) آن را به دروغ به خـدا  (محمد خودش قرآن را تأليف كرده است و) آن را به دروغ به خـدا      ::::گويندگويندگويندگويند    يا مييا مييا مييا مي««««
ي دروغين همانند آن را بياوريد و غير از خدا ي دروغين همانند آن را بياوريد و غير از خدا ي دروغين همانند آن را بياوريد و غير از خدا ي دروغين همانند آن را بياوريد و غير از خدا     بگو شما هم ده سورهبگو شما هم ده سورهبگو شما هم ده سورهبگو شما هم ده سوره    ::::دهددهددهددهد    نسبت مينسبت مينسبت مينسبت مي

        ».».».».توانيد دعوت كنيد اگر راستگوئيدتوانيد دعوت كنيد اگر راستگوئيدتوانيد دعوت كنيد اگر راستگوئيدتوانيد دعوت كنيد اگر راستگوئيد    هر كس را كه ميهر كس را كه ميهر كس را كه ميهر كس را كه مي

ن اين بار هم از روي ناتواني ساكت شدند و پيامبر(ص) باز هم آنان مخالفا
    را به مبارزه طلبيد و به آنان گفت:

���� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø@@@@ ss ss????  ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø@@@@ ss ss???? (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ää ääοοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyffff ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã éé éé&&&& tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ����.2  

ايـد،  ايـد،  ايـد،  ايـد،      ايم دچار شـك و ترديـد شـده   ايم دچار شـك و ترديـد شـده   ايم دچار شـك و ترديـد شـده   ايم دچار شـك و ترديـد شـده       ي خود نازل كردهي خود نازل كردهي خود نازل كردهي خود نازل كرده    و اگر در مورد آنچه بر بندهو اگر در مورد آنچه بر بندهو اگر در مورد آنچه بر بندهو اگر در مورد آنچه بر بنده««««
را بجز خدا فرا خوانيد اگر راستگوييد. را بجز خدا فرا خوانيد اگر راستگوييد. را بجز خدا فرا خوانيد اگر راستگوييد. را بجز خدا فرا خوانيد اگر راستگوييد. اي همانند آن را بياوريد و گواهان خود اي همانند آن را بياوريد و گواهان خود اي همانند آن را بياوريد و گواهان خود اي همانند آن را بياوريد و گواهان خود     سورهسورهسورهسوره

پس خود را از آتشي كه پس خود را از آتشي كه پس خود را از آتشي كه پس خود را از آتشي كه     –و هرگز نخواهيد توانست و هرگز نخواهيد توانست و هرگز نخواهيد توانست و هرگز نخواهيد توانست     –و اگر نتوانستيد چنين كنيد و اگر نتوانستيد چنين كنيد و اگر نتوانستيد چنين كنيد و اگر نتوانستيد چنين كنيد 
        ».».».».ي آن انسان و سنگ است و براي كافران آماده گشته است، بدور داريدي آن انسان و سنگ است و براي كافران آماده گشته است، بدور داريدي آن انسان و سنگ است و براي كافران آماده گشته است، بدور داريدي آن انسان و سنگ است و براي كافران آماده گشته است، بدور داريد    افروزينهافروزينهافروزينهافروزينه
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ي اين تحدي مكرر پيامبر(ص) با قريش و ديگر مخالفان، اين شد كـه   نتيجه
از شكستن اين تحدي و يا تـالش بـراي شكسـتن آن نـاتوان ماندنـد و       مخالفان

ديواروار ساكت شدند و راههاي ديگري را براي جلوگيري ازدعوت اسـالمي در  
پيش گرفتند و با دروغ و افترا و بـا قـدرت و ايجـاد رعـب و وحشـت خواسـتند       

كـريم   كردند كـه بـه قـرآن    مردم را از راه خدا باز دارند و به مردم سفارش مي
گوش فرا ندهند تا از آن متأثر نگردند. خداوند متعال در مـورد ايـن روش آنـان    

    فرمايد: مي

���� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó ss ss???? ����.1  
سرايي و ايجاد سر و صدا سرايي و ايجاد سر و صدا سرايي و ايجاد سر و صدا سرايي و ايجاد سر و صدا     به اين قرآن گوش فرا ندهيد و در آن ياوهبه اين قرآن گوش فرا ندهيد و در آن ياوهبه اين قرآن گوش فرا ندهيد و در آن ياوهبه اين قرآن گوش فرا ندهيد و در آن ياوه    ::::كافران گفتندكافران گفتندكافران گفتندكافران گفتند««««

كنيد تا (مردم آن را نشنوند و مجال انديشه در مفاهيم آن را نيابند و) شما پيروز كنيد تا (مردم آن را نشنوند و مجال انديشه در مفاهيم آن را نيابند و) شما پيروز كنيد تا (مردم آن را نشنوند و مجال انديشه در مفاهيم آن را نيابند و) شما پيروز كنيد تا (مردم آن را نشنوند و مجال انديشه در مفاهيم آن را نيابند و) شما پيروز 
        ».».».».گرديدگرديدگرديدگرديد

قرآن كريم مخالفان اسالم و منكران نبوت حضرت محمد(ص) را به مبارزه 
طلبيده و از آنان خواسته است كه مثل اين قرآن را بياورند، ولي آنان نتوانستند. 

ي مثل قرآن را بياورند، باز هـم نتوانسـتند.    نان خواست كه ده سورهسپس از آ
در حالي كه قبالً به  –سپس از آنان خواست كه يك سوره مثل قرآن را بياورند 

ولي باز هم عاجز و ناتوان شدند. اين  –آنان خبر داده بود كه نخواهند توانست 
صدق مدعاي پيامبر(ص)  كند بر تحدي و ناتواني مخالفان از ابطال آن داللت مي

گـرا و دروغگـو هسـتند.     ي خدا و مخالفان وي باطـل  مبني بر اينكه وي فرستاده
كنـد كـه داراي تمـام     ولي بايد دانست كه اين تحدي زماني بر اين امر داللت مـي 

  شروط تحدي باشد.
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  * شروط تحدي

تحدي كردن به هر ادعايي كه انسان خود مدعي آن اسـت يـا ديگـران بـدو     
  :دهند بايد داراي شروط زير باشد ت مينسب

موضوع تحدي بايد در تخصص كساني باشـد كـه مـورد تحـدي واقـع       _1
دست و معروف باشند. مثل اينكه يـك   شوند بطوري كه در آن موضوع چيره مي

گيران ديگر را بـه مبـارزه بطلبـد و مـدعي شـود كـه وي تنهـا         گير، كشتي كشتي
ن باره شك دارد بيايد با وي كشتي بگيرد. قهرمان كشتي است و اگر كسي در اي

موضوع تحـدي در اينجـا كشـتي گـرفتن اسـت، و كشـتي گـرفتن در تخصـص         
گيـران در   اند. پس اگـر ايـن كشـتي    گيراني است كه مورد تحدي واقع شده  كشتي

  برابر شخص مدعي ناتوان بمانند، ديگران بطريق اولي ناتوان خواهند ماند.
شـوند بايـد بـر ابطـال ادعـاي شـخص        واقع ميكساني كه مورد تحدي  _2

تحدي كننده و شكستن تحدي او كامالً حريص باشند. پس براي تحدي سـالم و  
منتج به نتيجه تنها تحقق شرط اول كافي نيست، چرا كه گاهي كساني كه مـورد  

شوند، رغبتي براي ابطال ادعاي شخص تحدي كننده ندارند و در  تحدي واقع مي
دهند، بنـابراين سـكوت    كنند و به تحدي او پاسخ نمي را اختيار مينتيجه سكوت 

كننـده.   كند و نه بر صدق ادعاي شخص تحدي آنان نه بر ناتواني آنان داللت مي
گيــر  گيــران كســي باشــد كــه بتوانــد تحــدي كشــتي مثـل اينكــه در ميــان كشــتي 

چون رغبتـي   طلب را بشكند و بر او غلبه يابد ولي اين كار را انجام ندهد مبارزه
به آن ندارد بخاطر اينكه پسر شخص تحدي كننده و يا برادر و يا دوست اوست 

  بيند كه به تحدي او پاسخ دهد. و يا اينكه او را كمتر از آن مي
نبايد مانعي بر سـر راه پاسـخگويي بـه تحـدي وجـود داشـته باشـد و         _3
پاسـخ بگوينـد و   شدگان نبايد ترس اين را داشته باشند كه اگر به تحـدي   تحدي

گيرند. پس  ي وي قرار مي كننده را باطل كنند، مورد مؤاخذه ادعاي شخص تحدي
براي تحدي سالم تنها تحقق شرط اول و دوم كافي نيست بلكه بايد شرط سـوم  
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هم تحقق پيدا بكند. بنابراين اگر رئـيس حكـومتي زوردار مخالفـان خـود را بـه      
شخص مورد اعتماد مردم است و مردم مبارزه بطلبد و مدعي شود كه وي تنها 

تنها او را انتخاب خواهند كرد و اگر كسي در اين مورد ترديد دارد، بيايد و خود 
را براي رياست جمهوري كانديد كند، در اين صورت اگر مردم سكوت كردند و 

ي او خود را كانديد نكرد، اين سكوت و كانديـد نشـدن    كس از ترس مؤاخذه هيچ
    كند. كننده داللت نمي و صدق مدعاي شخص تحديبر ثبوت تحدي 

    

  * قرآن كريم و شروط تحدي

تمام شروطي كه براي تحدي ذكر كرديم، در تحدي قـرآن كـريم در برابـر    
  مخالفان وجود دارد.

در رابطـــه بـــا شـــرط اول و اينكـــه موضـــوع تحـــدي در تخصـــص  _1
و هـا در فصـاحت    شدگان باشد، معروف است كـه قـريش و ديگـر عـرب     تحدي

بالغت و آشنايي با زبان عربي شهره بودند و در خطابه و نظم و نثر عربـي يـد   
كردند. از  طوالئي داشتند و مجامع ادبي را براي انتخاب بهترين شعر برگزار مي

اين روي خداوند متعال قرآن كريم را به زبان عربي و به زبان خودشـان نـازل   
را مـورد تحـدي قـرار داده، در     كرد. پس اگر خداوند متعال با قرآن كريم آنـان 

واقع آنان را با چيزي كه در تخصص آنان است و در آن مهـارت دارنـد مـورد    
ترتيب شرط اول تحدي، در تحـدي قـرآن در برابـر     تحدي قرار داده است. بدين

  مخالفان تحقق پيدا كرده است.
در تحدي قرآن كريم با مخالفان شرط دوم تحـدي هـم وجـود داشـت،      _2

خالفان رغبت كافي براي ابطال دعوت پيامبر(ص) و نفـي رسـالت او را   چرا كه م
داشتند و كساني كه كمترين اطالعي از تاريخ اسالم دارند بـر ايـن امـر واقفنـد،     
چون پرواضح است كه قريش دعوت پيامبر(ص) را نپذيرفتند و به طرق مختلف 

نخست از راه  سعي در ابطال آن و جلوگيري از گرويدن مردم به آن را داشتند.
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اش  ترغيب و تشويق وارد شدند و بـه ابوطالـب پيشـنهاد كردنـد كـه بـرادرزاده      
ي دعوتش باز دارد تا در مقابل، آن قدر مـال و ثـروت در    محمد(ص) را از ادامه

اختيارش قرار بدهند كه ثروتمندترين آنها شود و رياست خود را به وي واگذار 
ي اين پيشنهادات  ، ولي پيامبر(ص) همهكنند تا در ميان آنان صاحب قدرت شود

ي اقتصـادي   را رد كرد. سپس قريشيان، راه تهديـد و اذيـت و آزار و محاصـره   
ــه       ــا ب ــا اينه ــراه ب ــد، هم ــيش گرفتن ــلمانش را در پ ــروان مس ــامبر(ص) و پي پي

پردازي و افترا و متهم ساختن پيامبر به سحر و جنون پرداختند و شـروع   دروغ
اي از مسـلمانان بــر اثــر   انان كردنــد تـا اينكــه عــده بـه تعــذيب جسـماني مســلم  

اي هـم دو بـار بـه حبشـه      هاي آنان جان خود را از دست دادنـد و عـده   شكنجه
كنند بر اينكه قريشيان رغبت و  ي اينها بطور قطع داللت مي مهاجرت كردند. همه

  اند. حرص كافي براي ابطال دعوت اسالمي را داشته
ي قرآن كريم با مخالفـان وجـود داشـت،    شرط سوم تحدي هم در تحد _3

آيـد كـه در مكـه قـدرت در دسـت       چرا كه از حوادث تاريخ اسالم بخوبي برمـي 
اي از قدرت  مشركان بود و پيامبر(ص) و مسلمانان مستضعفاني بودند كه بهره

اي از آنان همانطور كه قبالً گفتيم به منظور فرار از اذيـت و   نداشتند و حتي عده
كه را به مقصد حبشه ترك كردند تا اينكه باالخره پيامبر(ص) هـم  آزار قريش، م

كنـد بـر    به همراه ديگر مسلمانان به شهر مدينه هجرت كردند. اين امر داللت مي
اين كـه مـانعي بـر سـر راه قـريش و مشـركان وجـود نداشـته كـه آنـان را از           

رف پاسخگويي به تحدي قرآن و اثبات مدعايشـان مبنـي بـر اينكـه قـرآن از طـ      
    ي خدا نبوده است، باز دارد. خداوند نازل نشده و محمد(ص) هم فرستاده
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  ي تحدي قرآن * نتيجه

ي تحدي قرآن كريم با مشركان، ناتواني آنان از شكستن ايـن تحـدي    نتيجه
داللـت   –بـا وجـود تمـام شـروط تحـدي       –و ابطال آن بود. و اين ناتواني آنان 

ي خـدا و قـرآن    ني بر اينكه وي فرسـتاده كند بر صدق مدعاي پيامبر(ص) مب مي
ي خدا بر اوست. بنابراين بر هر انساني واجب است كه به  كريم كتاب نازل شده

نبوت حضرت محمد(ص) و به هر آنچه كه در قرآن كـريم و سـنت پـاك نبـوي     
  وارد شده است، ايمان بياورد و از شريعت او پيروي كند.

  

  * استمرار تحدي قرآن كريم

اكنون هـم وجـود دارد و    آن با مخالفان پيوسته ادامه داشته و همتحدي قر
تا قيامت هم ادامه پيدا خواهد كرد و هر كسـي را كـه در مـورد نبـوت حضـرت      
محمد(ص) و آسماني بودن قرآن كريم شك و ترديـد داشـته باشـد بـه مبـارزه      

طلبد. و اين دليل واضحي است بر اثبات نبوت حضـرت محمـد(ص) و عمـوم     مي
لت او همانطور كه قرآن كريم با داليل قاطع و غيرقابل انكـاري آن را بيـان   رسا

كرده است. پس اگر اعجاز قرآن در طـول قـرون متـوالي از عصـر پيـامبر(ص)      
تاكنون پابرجا مانده و در ايـن مـدت اسـالم بـا دشـمنان و معانـدان و كـافران        

در تــوان هــاي باطــل مواجــه شــده و هرچــه  مختلــف و داراي عقايــد و انديشــه
اند صرف ضربه زدن بـه اسـالم و ايجـاد شـك و ترديـد در آن و آلـوده        داشته

اند، ولي تاكنون كسي به خود جرأت نداده است كه  كردن افكار و عقايد آن كرده
به تحدي قرآن پاسخ دهد و آن را ابطال كند. بنابراين اعجاز قرآن كه صـدق آن  

تـرين دليـل بـر صـدق      است، قويدر طول بيش از چهارده قرن به اثبات رسيده 
نبوت حضرت محمد(ص) و صدق آنچه كه از طرف پروردگـارش آورده اسـت،   

  آيد. به حساب مي
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  * حفظ قرآن توسط خداوند و نظريات مفسران در مورد آن

خداوند متعال، قرآن كريم را بعنوان كالم خود بر حضرت محمد(ص) نازل 
كننـدگان   در نتيجه دست تحريـف  كرده و خود حفظ آن را برعهده گرفته است و

گرايان از آن كوتاه گرديده است، چرا كه چيزي كه خداوند خود حفظ آن  و باطل
  :فرمايد را برعهده گرفته باشد، بدون شك محفوظ خواهد ماند. خداوند متعال مي

 ���� $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ pp pptttt mm mm:::: ����.1  
        ».».».».ايم و خود نيز حافظ و نگهدار آن هستيمايم و خود نيز حافظ و نگهدار آن هستيمايم و خود نيز حافظ و نگهدار آن هستيمايم و خود نيز حافظ و نگهدار آن هستيم    رستادهرستادهرستادهرستادهما خود قرآن را فما خود قرآن را فما خود قرآن را فما خود قرآن را ف««««

ي فوق نظـرات مختلفـي دارنـد كـه نخسـت بـه آنهـا         مفسران در تفسير آيه
كنيم و سپس به امكان عملي محفوظ ماندن قرآن و وسـايل حفـظ آن    اشاره مي

  پردازيم: مي
اين آيه در رد انكار و استهزاي مشـركان اسـت كـه     :تفسير زمخشري_ 1

$$$$ ���� :گفتند امبر(ص) ميخطاب به پي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ����2 »»»» اي اي اي اي

كردند. از  و از نسبت دادن آن به خدا خودداري مي »»»»كسي كه قرآن بر او نازل شده استكسي كه قرآن بر او نازل شده استكسي كه قرآن بر او نازل شده استكسي كه قرآن بر او نازل شده است
و با قاطعيت تمام تأكيد  ����إنا نحن نزلنا الذكر���� :فرمايد اين روي خداوند متعال مي

ي قـرآن بـر پيـامبر(ص) بـوده و جبرئيـل را در       كه وي خود نازل كنندهكند  مي
حالي كه نگهباناني را در اطراف او گماشته تا از شياطين محفوظ بماند به سوي 

هـاي آسـماني حفـظ و     محمد(ص) فرستاده است و او خود برخالف ديگر كتـاب 
بـديلي  نگهداري قـرآن را از هرگونـه زيـاد و نقصـان و از هرگونـه تحريـف و ت      
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هاي آسماني پيشين را خود  برعهده گرفته است، چون خداوند متعال حفظ كتاب
ها را به روحانيان و علماي ديني سپرده اسـت كـه    بر عهده نگرفته بلكه حفظ آن

انـد،   هاي آسماني گرديده آنان هم دچار اختالف شده و مرتكب تحريف در كتاب
دار حفـظ آن شـده    ه خـود عهـده  ولي حفظ قرآن را به ديگران واگذار نكرده بلكـ 

  1است.
گردد. يعني ما قرآن  در آيه به قرآن برمي» له«ضمير  :تفسير ابن عطيه _2

هاي آسـماني دچـار تغييـر و تبـديل شـود حفـظ        را از اينكه همچون ديگر كتاب
هاي مردم آن را  يعني با ذخيره شدن قرآن در سينه :اند اي هم گفته كنيم. عده مي

  2 كنيم. حفظ مي
خداوند خود حفظ قرآن را برعهـده گرفتـه و در نتيجـه     :تفسير قرطبي _3

هـاي   تاكنون نيز محفوظ مانده است، در حالي كه خداوند در مـورد ديگـر كتـاب   

$$$$ ����آسماني فرموده است:  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ@@@@ óó óóssss çç ççGGGG óó óó™™™™ $$ به سبب چيزي كه بدانان سپرده شده بود تـا  به سبب چيزي كه بدانان سپرده شده بود تـا  به سبب چيزي كه بدانان سپرده شده بود تـا  به سبب چيزي كه بدانان سپرده شده بود تـا  «««« ����3 ####$$

ني اهل كتاب واگذار كرده است كه آنان و حفظ آن را به علماي دي» » » » آن را حفظ كنندآن را حفظ كنندآن را حفظ كنندآن را حفظ كنند
    4اند. هم دست به تبديل و تغيير آن زده

ي آن بـدون   ي مستندي را ذكر كرده اسـت كـه خالصـه    امام قرطبي حادثه
ي  شخصي يهودي مسلمان شد و مأمون (خليفه :ذكر سند راويان آن چنين است

وسـت داشـتم   من د :عباسي) از علت اسالم آوردن او سؤال كرد. در پاسخ گفت
كه اين اديان (سه گانه) را امتحان كنم، پس به سراغ تورات رفتم و سه نسخه از 

                                                              
 .572، ص 2تفسير زمخشري، ج  -1

 .284-285، صص 8تفسير ابن عطيه، ج  -2

 .44المائده،  -3

 .5، ص 10تفسير قرطبي، ج  -4
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آن را نوشتم و چيزهايي را به آن افزودم و چيزهايي را كـم كـردم و آن را بـه    
ها را از من خريدند. سپس به طرف انجيل رفتم و سـه نسـخه    كنيسه بردم و آن

م و زياد كردم و آن را به كليسا بـردم و  از آن را نوشتم و چيزهايي را از آن ك
ي آنها را از من خريدند و در پايان قرآن را انتخاب كردم و سه نسخه را با  همه

حذف و اضافه از آن نوشتم و آن را بـه بـازار كاغذفروشـان بـردم، و آنهـا را      
هـا روي داده   مورد بررسي قرار دادند. چون فهميدند كه حذف و اضـافه در آن 

ا را پرت كردند و از من نخريدند، از اين روي مـن دريـافتم كـه قـرآن     است، آنه
  1كتاب محفوظي است و در نتيجه مسلمان شدم.

وقتي كه كفـار، پيـامبر(ص) را بـه تمسـخر گرفتنـد و       :تفسير شوكاني _4

$$$$ ���� :خطاب به وي گفتند pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ss ss9999  ����2. »»»»  اي كسي كـه  اي كسي كـه  اي كسي كـه  اي كسي كـه

خداوند اين سخن آنان را محكوم كرد و ، ، ، ، »»»»اي!اي!اي!اي!    گمان تو ديوانهگمان تو ديوانهگمان تو ديوانهگمان تو ديوانه        قرآن بر او نازل شده است! بيقرآن بر او نازل شده است! بيقرآن بر او نازل شده است! بيقرآن بر او نازل شده است! بي
و مـا خـود آن را از هـر گونـه تحريـف و افـزايش و        ����إنا له لحـافظون ���� :فرمود

  3كنيم. نقصاني حفظ مي
چون مشركان نزول قرآن از جانب خداوند بر پيامبر را  :تفسير آلوسي _5
مـا خـود   « :رده و پيامبر را به مسخره گرفتند، خداوند در رد آنان فرمودانكار ك

انـد، نـازل    اين قرآن را كه مشركان منكـر آن و منكـر نـزول آن بـر شـما شـده      
ايم و ما خود آن را از هر گزند و از هرگونه تحريف و افـزايش و نقصـاني    كرده

                                                              
 .5-6، صص 10تفسر قرطبي، ج  -1

 .6الحجر:  -2

 .122، ص 3تفسير شوكاني، ج  -3
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از آن را تغييـر دهـد،   اي  كنيم بطوري كه حتي اگر پيرمرد با ابهتي نقطه حفظ مي
    1گويند كه صحيح آن، چنين است. كودكان سخن او را رد كرده و به او مي

قرآن كريم از هرگونـه تحريـف و تغييـر و هرگونـه      :البيان تفسير فتح _6
اي بـر آن   تواند حـرف يـا كلمـه    افزايش و نقصاني محفوظ است و هيچ كس نمي

ه قـرآن كـريم اختصـاص دارد، چـون     بيفزايد يا از آن كم كند. اين ويژگي تنها ب
    2اند. هاي آسماني دچار تحريف و تغيير شده بعضي از ديگر كتاب

  

  * امكان عملي محفوظ ماندن قرآن كريم

از داليل امكـان عملـي محفـوظ مانـدن قـرآن كـريم از هرگونـه افـزايش و         
ها است، چـرا كـه بـا حفـظ آن در      نقصان و تحريف و تبديلي، حفظ آن در سينه

ها هرگونه تالشي جهت تحريف قرآن حتي با زياد كردن يا كم كـردن يـك    سينه
شود. و اين خاصيت را خداوند خود بـه قـرآن كـريم     حرف به آساني كشف مي

هاي آسماني، حفظ كردن آن آسان شده است.  داده است كه برخالف ديگر كتاب
انـد.   هقرآن كريم خود به اين نكته اشاره كرده و مفسران هم بدان تصـريح كـرد  

    :فرمايد خداوند متعال مي

���� ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� œœ œœ££££ oo oo„„„„ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� ÏÏ ÏÏ.... ££ ££‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ ����.3  
ايـم، آيـا عبـرت    ايـم، آيـا عبـرت    ايـم، آيـا عبـرت    ايـم، آيـا عبـرت        ما قرآن را براي ذكر (پند گرفتن يا حفظ كردن) آسان سـاخته ما قرآن را براي ذكر (پند گرفتن يا حفظ كردن) آسان سـاخته ما قرآن را براي ذكر (پند گرفتن يا حفظ كردن) آسان سـاخته ما قرآن را براي ذكر (پند گرفتن يا حفظ كردن) آسان سـاخته ««««

        »»»»اي هست؟اي هست؟اي هست؟اي هست؟    گيرندهگيرندهگيرندهگيرنده

                                                              
 .15-16، صص 14تفسير آلوسي، ج  -1

 .148-149، صص 7البيان، ج  تفسير فتح -2
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يعني مـا قـرآن را بـراي حفـظ كـردن       :قرطبي در تفسير اين آيه گفته است
كنـيم. آياكسـي    ايم و كسي كه بخواهد آن را حفـظ كنـد يـاري مـي     ختهآسان سا

هست كه خواستار حفظ كردن آن باشد تا او را يـاري دهـيم؟ سـعيد بـن جبيـر      
شـوند   هاي آسماني بصورت حفظـي خوانـده نمـي    هيچ كدام از كتاب :گفته است

از حفـظ  توانستند تـورات را   اسرائيل نمي اند: بني مگر قرآن كريم. برخي هم گفته
  بخوانند بجز موسي و هارون و يوشع بن نون و عزير (ص).

ولي خداوند متعال حفظ قرآن كريم را بر امت اسالمي آسان كرده تا آنچـه  
اي  يعنـي آيـا تـالوت كننـده     ����فهل مـن مـدكر  ����را كه در آن است به ياد بياورند. 

  1هست كه آن را تالوت كند.
يعني قرآن را آسـان و   ����رنا القرآنيس����  :ابن عطيه در تفسير خود گفته است

  يعني حفظ كردن و از بر كردن.����    الذكر����نزديك (به ذهن) كرديم. 
هاي آسماني بجز قرآن كريم هيچ كتـابي   از ميان كتاب :ابن جبير گفته است

قرآن كريم با نظم زيبا و مفاهيم  :حفظ نشده است. ابن عطيه در ادامه گفته است
آميزد و در نتيجه  چسبد و با خردهاي سالم درمي يهاي (سليم) م عاليش به قلب

  2حفظ كردن آن آسان است.
اكنون هـزاران   يكي از آثار و بركات حفظ آسان قرآن كريم اين است كه هم

كننـد و بـدين ترتيـب هرگونـه      مسلمان اعم از كودك و بزرگسال آن را حفظ مي
خداونـد  تالش جهت تحريف قرآن و كـم و زيـاد كـردن آن بـه حمـد و سـپاس       

ي شصت ميالدي يهوديان تـالش   شود. به ياد دارم كه در دهه بزودي كشف مي
كردند كه با زياد كردن يا كم كـردن الفـاظي، قـرآن را تحريـف كننـد و هـزاران       

                                                              
 .134، ص 17تفسير قرطبي، ج  -1

 .153، ص 14تفسير ابن عطيه، ج  -2
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نسخه از قرآن تحريف شده را چاپ و در آفريقا توزيع كردند، ولي بزودي ايـن  
ر كردنـد و ضــمن  ي آنـان كشـف شـد و علمـاي األزهـر فتـوايي صـاد        دسيسـه 

هـاي قـرآن    مشخص كردن جاهاي تحريف شده، دستور دادند كـه تمـام نسـخه   
آوري و) سوزانده شـوند. بـدين ترتيـب خداونـد متعـال ايـن        تحريف شده (جمع

بـازان تنهـا بـه     ي شـوم يهوديـان را برطـرف سـاخت و نيرنـگ نيرنـگ       دسيسه
  گردد!. خودشان باز مي

  

  ناداني و عناد * انكار نبوت حضرت محمد(ص) از روي

باتوجه به اعجاز قرآن كريم و داللت قاطع آن بر نبوت حضرت محمد(ص)، 
انكار پيامبري او، ناداني و عناد و بـه سـخره گـرفتن خـرد بشـري بـه حسـاب        

ي كـافران سـركش بـه شـمار      آيد. از اين روي چنـين افـرادي اوالً در زمـره    مي
اً بـا انكـار نبـوت حضـرت     ماننـد و ثانيـ   آيند و جاودانـه در آتـش جهـنم مـي     مي

محمد(ص) راهي براي ايمان به ديگر پيامبران نخواهند داشت مگر از طريق تقليد 
محض از نياكان. چون كسي كه وجود آفتاب را در آسمان صاف و بدون ابر و 

كند، انكار نمايد، راهي براي ايمـان آوردن بـه وجـود     در حالي كه به آن نگاه مي
يند، نخواهد داشت، و اگر بدان ايمان بياورد دچار نوعي ب اي كه آن را نمي ستاره

  1 تناقض خواهد شد.

  

                                                              
يم بعنوان چون معجزات پيامبران پيشين مقطعي بوده و در حال حاضر عينيت ندارند در حالي كه قرآن كر -1

دهد و همواره بعنوان يك  ي جاودان پيامبر گرامي اسالم(ص) هرگز عينيت خود را از دست نمي معجزه

 معجزه مطرح خواهد بود (مترجم).



        فصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالم        
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) در واقع اثبات نبوت پيامبران پيشين �* اثبات نبوت حضرت محمد(

  است

اثبات نبوت حضرت محمد(ص) از طريق اعجاز قرآن كريم، نبوت پيـامبران  
ننـد موسـي و   رساند، چرا كـه نـام بعضـي از آنـان ما     پيشين را نيز به اثبات مي

عيسي در قرآن آمده و چون قرآن كالم خدا است پس هر آنچه كه در آن آمـده  
رسـد. و بـدين خـاطر     است از جمله ايمان به پيامبران مذكور در آن به اثبات مي

اين را گفتيم كه دليل قاطع ديگري براي اثبـات نبـوت پيـامبران قبـل از حضـرت      
حمـد(ص) را انكـار كنـد و بـه     محمد(ص) نداريم. پس اگر كسي نبوت حضرت م

نبوت ديگر پيامبران از جمله حضرت موسي و عيسي(ع) ايمان بياورد، در واقـع  
دچار تناقض شده و بهانه را به دست منكران اصل نبوت داده است. از اين روي 
كفر ورزيدن به رسالت هر كـدام از پيـامبران الهـي، كفـر بـه رسـالت حضـرت        

كه اين كار متضمن تكـذيب برخـي از مفـاهيم    آيد، چرا  محمد(ص) به حساب مي
باشد. به همين دليل يكي از  قرآن از جمله نام پيامبراني كه در آن آمده است، مي

 :فرمايـد  اعتقادات مسلمانان، ايمان به تمام انبياء الهي است. خداونـد متعـال مـي   

zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu���� ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 << <<≅≅≅≅ ää ää.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççFFFF ää ää.... uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx@@@@ çç ççΡΡΡΡ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘...����.1  
ي خدا (محمد) ايمان دارد به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده ي خدا (محمد) ايمان دارد به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده ي خدا (محمد) ايمان دارد به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده ي خدا (محمد) ايمان دارد به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده     فرستادهفرستادهفرستادهفرستاده««««

هاي وي و هاي وي و هاي وي و هاي وي و     اباباباباست و مؤمنان (نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كتاست و مؤمنان (نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كتاست و مؤمنان (نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كتاست و مؤمنان (نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كت
گذاريم گذاريم گذاريم گذاريم     كدام از پيامبران او فرق نميكدام از پيامبران او فرق نميكدام از پيامبران او فرق نميكدام از پيامبران او فرق نمي    ) ميان هيچ) ميان هيچ) ميان هيچ) ميان هيچ::::گويندگويندگويندگويند    پيامبرانش ايمان آورده (و ميپيامبرانش ايمان آورده (و ميپيامبرانش ايمان آورده (و ميپيامبرانش ايمان آورده (و مي

.«....«....«....«...        
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آوريـم بـدون اينكـه ماننـد يهوديـان و       ي پيـامبران ايمـان مـي    يعني به همه
اي ديگـر   اي ايمان بياوريم و به عـده  مسيحيان ميان آنان فرق بگذاريم و به عده

  1كفر بورزيم.

  

  م خاتم اديان آسماني است* اسال

اسالم به معني خاص خود يعني به معني ديني كه بر حضـرت محمـد(ص)   
شود، چرا كـه خداونـد متعـال     نازل شده است، خاتم اديان آسماني محسوب مي

    فرموده است: 

���� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ !! !!$$$$ tt tt//// rr rr&&&& 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ss ss????$$$$ yy yyzzzz uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ����.2  
ي خدا و آخرين پيامبران ي خدا و آخرين پيامبران ي خدا و آخرين پيامبران ي خدا و آخرين پيامبران     محمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستادهمحمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستادهمحمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستادهمحمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستاده««««

        ».».».».است و خداوند به هر چيزي آگاه استاست و خداوند به هر چيزي آگاه استاست و خداوند به هر چيزي آگاه استاست و خداوند به هر چيزي آگاه است

كند بر اينكه اسالم آخرين اديان آسماني اسـت، چـرا كـه     اين آيه داللت مي
فرو فرستادن دين از جانب خداوند مستلزم وجود پيامبري است كه ديـن بـر او   

شود و چون بعد از حضرت محمد(ص) پيامبري نخواهـد آمـد، پـس ديـن      نازل
جديدي هم از جانب پروردگار جهانيان نخواهد آمد. بنـابراين هـر كـس بعـد از     

آيـد. و اگـر    حضرت محمد(ص) ادعاي نبوت بكند، كافر و دروغگو به حساب مي
اقع شود، چون با ادعاي خود در و شخص مسلماني چنين ادعايي بكند، مرتد مي

  كنند انكار كرده است. نص آيه فوق و ديگر آياتي كه بر ختم نبوت داللت مي
اسالم به عنوان آخرين دين آسماني درنظر گرفته شده اسـت، چـون دينـي    

    فرمايد: كامل و جوابگوي تمام نيازهاي بشري است. خداوند متعال مي
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���� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ�ً���.1  
امروز دين شما را برايتان كامل كرديم و نعمت خود را بر شما تمام كرديم و اسالم امروز دين شما را برايتان كامل كرديم و نعمت خود را بر شما تمام كرديم و اسالم امروز دين شما را برايتان كامل كرديم و نعمت خود را بر شما تمام كرديم و اسالم امروز دين شما را برايتان كامل كرديم و نعمت خود را بر شما تمام كرديم و اسالم ««««

        ».».».».را بعنوان دين شما پسنديديمرا بعنوان دين شما پسنديديمرا بعنوان دين شما پسنديديمرا بعنوان دين شما پسنديديم

ي بشـري   پس با وجود دين كامل اسالم كه جوابگوي تمام نيازهاي جامعه
هد بود كه خداوند دين جديدي را بر او نازل است، نيازي به پيامبري جديد نخوا

  كند.

        

  :مبحث سوم

  ي اسالم با اديان ديگر رابطه

  

  * اديان آسماني و اديان ساختگي

منظور از اديان آسماني، ادياني است كـه در اصـل مبتنـي بـر وحـي الهـي       
هـا را بـر موسـي و     هاي يهوديت و مسيحيت كـه خداونـد آن   اند، مانند آئين بوده

ي خود نازل كرده تا آنان هم آن را به مـردم   بعنوان پيامبران برگزيدهعيسي(ع) 
  ابالغ كنند.

منظور از اديان ساختگي، ادياني است كه انسان خود آن را ساخته است تـا از  
هـا و ذكـر بعضـي از     طريق آن خدا را پرستش كنـد. ماننـد مشـركاني كـه ذكـر آن     

بـادات و قـوانيني خـاص وضـع     معتقداتشان در قرآن آمده و بـراي خـود عقايـد، ع   
    ها نازل نكرده است. اند كه خداوند هيچ حجت و برهاني را براي مشروعيت آن كرده
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  ي اسالم با اديان ساختگي * رابطه

ها را انكـار كنـد و    اي با اديان ساختگي ندارد جز اينكه آن اسالم هيچ رابطه
د تمام پيامبران خود را ها تبري جويد، چرا كه خداون ها را باطل بداند و از آن آن

فرستاده است تا مردم را از اديان ساختگي باز دارند و آنان را به آيين راستين 
خدا كه مبتني بر عبادت و بندگي خـداي يگانـه اسـت دعـوت كننـد، عبـادتي كـه        

    فرمايد: خداوند خود كيفيت و انواع آن را مشخص كرده است. خداوند متعال مي

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####.����1  
) كه خدا را ) كه خدا را ) كه خدا را ) كه خدا را ::::هاي خود بگويندهاي خود بگويندهاي خود بگويندهاي خود بگويند    ايم (تا به ملتايم (تا به ملتايم (تا به ملتايم (تا به ملت    در ميان هر ملتي پيامبري را فرستادهدر ميان هر ملتي پيامبري را فرستادهدر ميان هر ملتي پيامبري را فرستادهدر ميان هر ملتي پيامبري را فرستاده««««

        ».».».».بپرستيد و از طاغوت دوري كنيدبپرستيد و از طاغوت دوري كنيدبپرستيد و از طاغوت دوري كنيدبپرستيد و از طاغوت دوري كنيد

گـردد،   در لغت بر هر آنچه كه جز خدا پرستش شود اطالق مـي  »طاغوت« 
  2ني باشد كه به اين كار رضايت داده است و يا سنگ و چوب باشد.خواه انسا

پس رسالت تمام پيامبران الهي اين بوده است كه مردم را به بندگي خـداي  
يگانه فرا بخوانند و آنان را از بندگي غير خدا اعم از شيطان و كاهن و بـت و از  

  3هر كسي كه آنان را به گمراهي دعوت كند، دور سازند.
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  ي اسالم با اديان آسماني طه* راب

هـا   ها اسالم است، ادياني هستند كه خداوند آن اديان آسماني كه آخرين آن
را بر پيامبران خود نازل كرده است تا آنها را به مردم ابـالغ كننـد و مـردم بـه     

ها عمل نمايند. و در واقع خداوند پيامبران خود را مبعوث كرده است تا ديـن   آن
  فرمايد: رسانند. خداوند متعال ميوي را به مردم ب

����  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸξξξξ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ����.1  
        ».».».».شان نيامده باشدشان نيامده باشدشان نيامده باشدشان نيامده باشد    اي به مياناي به مياناي به مياناي به ميان    دهندهدهندهدهندهدهنده    هيچ ملتي نبوده است كه بيمهيچ ملتي نبوده است كه بيمهيچ ملتي نبوده است كه بيمهيچ ملتي نبوده است كه بيم««««

اند  اديان آسماني همه از يك منبع سرچشمه گرفته و از طرف خداوند آمده
ن هسـتند. مظهـر ايـن تسـليم،     و همه مبتني بر تسليم در برابر پروردگار جهانيا

اطاعت و فرمانبرداري از شريعتي است كه خداوند به پيامبران خود وحي كرده 
است تا آن را به مردم ابالغ كنند. بنابراين دين تمام پيامبران يكي است همانطور 

يعنـي ديـن مـا     »إنا معاشـر األنبيـاء ديننـا واحـد    « :كه پيامبر(ص) فرموده است
  پيامبران يكي است.

¨¨ :در بيان همين معنا همانطور كه قبالً بيان كرديم خداوند فرمـوده اسـت   ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))���� 

šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$####.����2  

عالوه بر اين اديان آسماني در اصول دين و مسايل اعتقادي از قبيل ايمان 
به خدا، تنها بندگي كردن او، اخالص براي او، ايمان به روز قيامت و آماده شدن 

هـاي   ن بوسيله اعمال نيك و مشروع و دوري از انواع شـرك و صـورت  براي آ
مختلف آن نيز با هم اتفاق و اشتراك دارند. در اين مورد آيات مختلفي از قـرآن  

    :اند از جمله كريم وارد شده
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 ���� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ����1. 

���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####.����2. ���� tt ttíííí uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 

44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ## ## || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΚΚΚΚŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx@@@@ tt ttGGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù.����3  

خداوند آييني را براي شما بيان داشته است كه آن را به نوح توصيه كرده است، خداوند آييني را براي شما بيان داشته است كه آن را به نوح توصيه كرده است، خداوند آييني را براي شما بيان داشته است كه آن را به نوح توصيه كرده است، خداوند آييني را براي شما بيان داشته است كه آن را به نوح توصيه كرده است، ««««
ايم كه ايم كه ايم كه ايم كه     آييني كه ما به تو وحي كرده و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نمودهآييني كه ما به تو وحي كرده و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نمودهآييني كه ما به تو وحي كرده و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نمودهآييني كه ما به تو وحي كرده و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده

        ».».».».نورزيدنورزيدنورزيدنورزيددين را بپا داريد و در آن تفرقه نكنيد و اختالف دين را بپا داريد و در آن تفرقه نكنيد و اختالف دين را بپا داريد و در آن تفرقه نكنيد و اختالف دين را بپا داريد و در آن تفرقه نكنيد و اختالف 

يعني خداوند دين نوح و محمد و ابراهيم و موسي و عيسـي را بـراي شـما    
(مؤمنان) بيان كرده است. سپس خداوند اين دين مشترك ميان تمام پيامبران را 

ي دين و خودداري از تفرقه و اختالف در آن تفسير كرده است. منظـور   به اقامه
يـد و اطاعـت از خـدا و ايمـان بـه      ي دين اسـالم يعنـي توح   ي دين، اقامه از اقامه

هاي آسماني و روز قيامت و ديگر چيزهـايي اسـت كـه انسـان      پيامبران و كتاب
شود. منظور از دين مشترك در اينجا  ي ايمان آوردن به آنها مسلمان مي بوسيله

شريعت و قوانين و مقرراتي نيست كه برحسب اوضاع و احوال جوامع مختلـف  

99 :4خداونـد متعـال فرمـوده اسـت    متفاوت است، همانطور كـه   99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999���� $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ZZ ZZππππ tt ttãããã ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° %%%% [[ [[`̀̀̀$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ.����5  
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بنابراين اديان آسماني در منشأ، اصول اعتقادي ايمـان و مقاصـد عمـومي    
كننده روابط  تشريع يكي هستند ولي در احكام عملي و تفصيالت جزئي كه تنظيم

هم اخـتالف دارنـد. از ايـن روي     افراد با آفريدگارشان و نيز با يكديگر است، با

99 :خداوند متعال فرموده است 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999���� $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttãããã ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° %%%% [[ [[`̀̀̀$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ.����    و نيـز فرمـوده

    :است

���� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ yy yyèèèèƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ŸŸ ŸŸ°°°° zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷èèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ����1     
بر شريعت و راه روشني از دين قرار داديم، پـس از ايـن شـريعت    بر شريعت و راه روشني از دين قرار داديم، پـس از ايـن شـريعت    بر شريعت و راه روشني از دين قرار داديم، پـس از ايـن شـريعت    بر شريعت و راه روشني از دين قرار داديم، پـس از ايـن شـريعت    سپس ما تو را سپس ما تو را سپس ما تو را سپس ما تو را ««««

        ».».».».دانند پيروي مكندانند پيروي مكندانند پيروي مكندانند پيروي مكن    پيروي كن و از هوا و هوسهاي كساني كه نميپيروي كن و از هوا و هوسهاي كساني كه نميپيروي كن و از هوا و هوسهاي كساني كه نميپيروي كن و از هوا و هوسهاي كساني كه نمي

شريعت همانطور كه ابن جرير طبري از قتاده روايت كرده عبارت اسـت از  
  2واجبات، حدود، امر و نهي و بطوركلي احكام عملي تنظيم كننده اعمال افراد.

هـاي بعـد از خـود     چنين احكامي هستند كه گاهي بوسيله شـريعت  در واقع
هـاي بعـدي هـم     ماند و در شريعت شوند و گاهي هم حكم آنها باقي مي نسخ مي

گردد. مانند حكم قصـاص كـه در شـريعت تـورات وجـود داشـته و        مشروع مي
  سپس در قرآن كريم هم براي امت حضرت محمد(ص) مشروع شده است.

توان مـوارد زيـر را    ي اسالم با اديان آسماني مي رابطهبطوركلي در مورد 
  در نظر گرفت:

منشأ تمام اديان آسماني و از جملـه اسـالم يكـي     :وحدت منبع و منشأ _1
ي آنها از جانب خدا آمده و تنها خدا احكام آنها را وضع كرده  است، چرا كه همه

اديـان را بـه مـردم     ي پيامبران در اين ميان اين بوده است كه اين است و وظيفه
  برسانند.
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تمـام اديـان آسـماني در دعـوت بـه       :وحدت اصول و مقاصـد عمـومي   _2
اصــول اعتقــادي همچــون ايمــان بــه خــدا و روز آخــرت و دوري از شــرك و   
اختصاص دادن عبادت و بنـدگي بـه خـدا مشـابه يكديگرنـد همـانطوري كـه در        

الح و حـرص بـر   مقاصد عمومي تشريع از قبيل تزكيـه نفـس از راه اعمـال صـ    
هدايت مردم بـه راه راسـت و فـراهم كـردن خيـر و نيكـي برايشـان در دنيـا و         

  1سعادت و خوشبختي در آخرت، با همديگر شباهت دارند.
كننـده روابـط    يعني احكام شرعي تنظـيم  :اسالم ناسخ ديگر اديان است _3

 انـد،  افراد با يكديگر و با آفريدگارشان كـه بـر حضـرت محمـد(ص) نـازل شـده      
احكام شرعي اديان پيشين را نسخ كرده است بطوري كه بعـد از آمـدن اسـالم    
تنها بايد از احكام شرعي و اصول اعتقادي و ايماني وارد شده در اسالم پيروي 

باشند. خداونـد    كرد، اگرچه همين اصول اعتقادي در اديان پيشين هم وارد شده
  :فرمايد متعال مي

���� !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ �� ��ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( ΝΝΝΝ àà àà6666 ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 99 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttãããã ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° %%%% [[ [[`̀̀̀$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ.����2    
هاي پيشين و هاي پيشين و هاي پيشين و هاي پيشين و     ي كتابي كتابي كتابي كتاب    كنندهكنندهكنندهكننده    (قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم كه تصديق(قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم كه تصديق(قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم كه تصديق(قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم كه تصديقكتاب كتاب كتاب كتاب ««««

ها است، پس ميان آنان طبق آنچه خدا نازل كرده اسـت داوري  ها است، پس ميان آنان طبق آنچه خدا نازل كرده اسـت داوري  ها است، پس ميان آنان طبق آنچه خدا نازل كرده اسـت داوري  ها است، پس ميان آنان طبق آنچه خدا نازل كرده اسـت داوري      شاهد و حافظ آنشاهد و حافظ آنشاهد و حافظ آنشاهد و حافظ آن
كن و از اميال و آرزوهاي آنان پيروي مكن كه در اين صورت از حقي كه براي تـو  كن و از اميال و آرزوهاي آنان پيروي مكن كه در اين صورت از حقي كه براي تـو  كن و از اميال و آرزوهاي آنان پيروي مكن كه در اين صورت از حقي كه براي تـو  كن و از اميال و آرزوهاي آنان پيروي مكن كه در اين صورت از حقي كه براي تـو  

 ».».».».ايمايمايمايم    اي قرار دادهاي قرار دادهاي قرار دادهاي قرار داده    مهمهمهمهشوي. براي هر ملتي شريعت و برناشوي. براي هر ملتي شريعت و برناشوي. براي هر ملتي شريعت و برناشوي. براي هر ملتي شريعت و برنا    آمده است منحرف ميآمده است منحرف ميآمده است منحرف ميآمده است منحرف مي
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ايم پس ميان پيروان ديگر  يعني با نازل كردن قرآن بر تو دين را كامل كرده
اديان همانند مسلمانان با احكامي كه بر تـو نـازل شـده اسـت حكـم كـن نـه بـا         

هاي پيشين نازل شده است، چرا كه شريعت اسالمي ناسخ  احكامي كه براي امت
  1هاي پيشين است. تمامي شريعت

اند همه مبتني  احكام شرعي اسالم كه بر حضرت محمد(ص) نازل شده _4
انـد، چـرا كـه     هاي پيشين گرفته نشده بر وحي الهي هستند و از اديان و شريعت

كند كه از جانب پروردگارش بـه وي وحـي    پيامبر(ص) تنها از چيزي پيروي مي
اسـت   شده است و مسلمانان هم تنها از آنچـه كـه بـه پيـامبر(ص) وحـي شـده      

  :فرمايد نمايند. خداوند متعال مي پيروي مي

 ���� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 §§ §§‘‘‘‘.����2    
 ».».».».كنمكنمكنمكنم    من تنها از آنچه كه از طرف پروردگارم به من وحي شده پيروي ميمن تنها از آنچه كه از طرف پروردگارم به من وحي شده پيروي ميمن تنها از آنچه كه از طرف پروردگارم به من وحي شده پيروي ميمن تنها از آنچه كه از طرف پروردگارم به من وحي شده پيروي مي    ::::بگوبگوبگوبگو««««

���� ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ����3   
        ».».».».كنمكنمكنمكنم    ميميميمي    تنها از آنچه كه به من وحي شده پيرويتنها از آنچه كه به من وحي شده پيرويتنها از آنچه كه به من وحي شده پيرويتنها از آنچه كه به من وحي شده پيروي««««

(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$####���� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&...����.4  

از آنچه از جانب پروردگارتان براي شما نازل شده پيروي كنيد و جز خدا از اولياء از آنچه از جانب پروردگارتان براي شما نازل شده پيروي كنيد و جز خدا از اولياء از آنچه از جانب پروردگارتان براي شما نازل شده پيروي كنيد و جز خدا از اولياء از آنچه از جانب پروردگارتان براي شما نازل شده پيروي كنيد و جز خدا از اولياء ««««
        ».».».».و سرپرستان ديگري پيروي نكنيدو سرپرستان ديگري پيروي نكنيدو سرپرستان ديگري پيروي نكنيدو سرپرستان ديگري پيروي نكنيد

  5قرآن و سنت است. ����يكمما أنزل إل����منظور از  :زمخشري گفته است
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بنــابراين اگــر تشــابهي بــين بعضــي از احكــام شــريعت اســالمي و احكــام 
هاي پيشين وجود داشته باشد، وجوب اطاعت مـا از چنـين احكـامي در     شريعت

شريعت اسالمي بدين خاطر است كه در قرآن كريم و در شريعت اسالمي آمده 
جود داشته است. مثالً خداوند هاي پيشين و است نه تنها بخاطر اينكه در شريعت

    :فرمايد ي روزه مي متعال در مورد فريضه

 ���� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss????  ����.1  
، همانگونـه كـه بـر    ، همانگونـه كـه بـر    ، همانگونـه كـه بـر    ، همانگونـه كـه بـر    ايد! روزه بر شما واجب شده اسـت ايد! روزه بر شما واجب شده اسـت ايد! روزه بر شما واجب شده اسـت ايد! روزه بر شما واجب شده اسـت     اي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آوردهاي كساني كه ايمان آورده««««

        ».».».».اند واجب بوده است، باشد كه پرهيزگار شويداند واجب بوده است، باشد كه پرهيزگار شويداند واجب بوده است، باشد كه پرهيزگار شويداند واجب بوده است، باشد كه پرهيزگار شويد    كساني كه قبل از شما بودهكساني كه قبل از شما بودهكساني كه قبل از شما بودهكساني كه قبل از شما بوده

بنابراين وجوب روزه بر ما بدين خاطر است كه در قرآن كـريم بـدان امـر    
  2هاي قبل از ما واجب بوده است. شده است نه بخاطر اينكه بر امت

ر و اقـرار بـه آنهـا    هاي پيشين كه قرآن كريم بدون انكـا  احكام شريعت _5
هـا   ها در حق ما وجود ندارد، تبعيت از آن اشاره كرده است و دليلي بر نسخ آن

آيند. اين موضـوع   بر ما واجب نيست و جزئي از شريعت اسالمي به حساب نمي
  در اصول فقه مورد بررسي قرار گرفته است.
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  :مبحث چهارم

  موضع اسالم در برابر پيروان ديگر اديان

  

  ها است ي انسان دين همه * اسالم

هاي اسالمي كه خداوند بر حضرت محمـد(ص) نـازل كـرده     يكي از ويژگي
ي بشـري اسـت و حضـرت محمـد(ص) هـم       است اين است كه دين تمام جامعه

     :فرمايد ها مبعوث شده است. خداوند متعال مي براي تمام انسان

���� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd.����1  
        ».».».».ي شما هستمي شما هستمي شما هستمي شما هستم    ي خدا به سوي همهي خدا به سوي همهي خدا به سوي همهي خدا به سوي همه    من فرستادهمن فرستادهمن فرستادهمن فرستاده    ::::اي پيامبر!) بگواي پيامبر!) بگواي پيامبر!) بگواي پيامبر!) بگو«(«(«(«(

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ���� yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ����.2  
        ».».».».دهنده باشيدهنده باشيدهنده باشيدهنده باشي    دهنده و بيمدهنده و بيمدهنده و بيمدهنده و بيم    ي مردم تا مژدهي مردم تا مژدهي مردم تا مژدهي مردم تا مژده    ايم مگر براي همهايم مگر براي همهايم مگر براي همهايم مگر براي همه    ما تو را نفرستادهما تو را نفرستادهما تو را نفرستادهما تو را نفرستاده««««

ود، عموميـت مكـاني اسـت، يعنـي     شـ  عموميتي كه از اين آيات فهميـده مـي  
ي بشـري عموميـت دارد در هـر     رسالت پيـامبر(ص) بـراي تمـام افـراد جامعـه     

  اي از زمين كه باشند. نقطه
ولي اسالم عالوه بر عموميت مكاني، عموميت زماني نيز دارد، يعني اسالم 

اي كـه باشـند    ي بشـري در هـر نقطـه    عالوه بر اينكه بـراي تمـام افـراد جامعـه    
دارد، اين عموميت آن در هر زماني و تا روز قيامت باقي خواهد مانـد،   عموميت

گونـه نسـخ و تغييـري     اش در معـرض هـيچ   چرا كه اسـالم بـا احكـام جاودانـه    
تـر از آن باشـد.    قرارنخواهد گرفت، چون ناسخ بايد در حـد منسـوخ و يـا قـوي    

                                                              
 .158األعراف:  -1

 .28سبأ:  -2



        آشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآنآشنائي با اديان در قرآن
 

    

238238238238

با دين جديد  بنابراين اسالم و احكام آن كه از جانب خداوند نازل شده است تنها
ديگري از جانب خدا قابل نسخ خواهد بود و دين جديد هم بايد بر پيـامبري كـه   
خدا او را برگزيده است نازل شود ولي چون حضرت محمد(ص) خاتم پيامبران 

  :است و خداوند فرموده است

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ���� tt ttββββ%%%% xx xx.... îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ !! !!$$$$ tt tt//// rr rr&&&& 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ss ss????$$$$ yy yyzzzz uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####.����1   
ي خدا و خـاتم پيـامبران   ي خدا و خـاتم پيـامبران   ي خدا و خـاتم پيـامبران   ي خدا و خـاتم پيـامبران       كدام از مردان شما نبوده بلكه فرستادهكدام از مردان شما نبوده بلكه فرستادهكدام از مردان شما نبوده بلكه فرستادهكدام از مردان شما نبوده بلكه فرستاده    محمد پدر هيچمحمد پدر هيچمحمد پدر هيچمحمد پدر هيچ««««

        ». ». ». ». استاستاستاست

بنابراين هيچ پيامبر ديگري بعد از حضرت محمد(ص) مبعوث نخواهد شـد  
و در نتيجه نه دين جديدي از جانب خـدا خواهـد آمـد و نـه آئـين اسـالم نسـخ        

(تـا قيامـت) بـاقي خواهـد مانـد. و ايـن همـان        خواهد شد و بدين ترتيب اسـالم  
عموميت زماني و مكاني اسالم است. يعني اسالم دين تمام افراد بشري است تا 

  روز قيامت در هر زمان و مكاني كه باشند.
  

  ها واجب است ي انسان * پذيرش اسالم بر همه

 ها اعم از اهل كتاب و غير اهل كتاب واجب است كه اسـالم  ي انسان بر همه
ها، و بـه   ي خدا به سوي آن را بپذيرند و به حضرت محمد(ص) بعنوان فرستاده

اسالم بعنوان ديني كه از جانب خداوند بر او نازل شده و بايد بدان عمـل كننـد،   
ي مردم فرسـتاده و بـه آنـان     ايمان بياورند، چرا كه خداوند پيامبر را براي همه

كـه از جانـب پروردگـارش آورده    دستور داده است كه به او و به دين اسالمي 
  است، ايمان بياورند.
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اينك به بعضي از آياتي كه بر عموميت رسالت حضرت محمـد(ص) بـراي   
كننـد و نيـز تفسـير ايـن      تمام مردم اعم از اهل كتاب و غير اهل كتاب داللت مـي 

  :كنيم آيات با استفاده از تفاسير مختلف اشاره مي
    :فرمايد خداوند متعال مي _1

���� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÛÛ ÛÛ���� ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ WW WW{{{{ $$ $$#### ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? ����.1
    

ي شما هستم، خدائي ي شما هستم، خدائي ي شما هستم، خدائي ي شما هستم، خدائي     ي خدا به سوي همهي خدا به سوي همهي خدا به سوي همهي خدا به سوي همه    اي مردم! من فرستادهاي مردم! من فرستادهاي مردم! من فرستادهاي مردم! من فرستاده    ::::اي پيامبر) بگواي پيامبر) بگواي پيامبر) بگواي پيامبر) بگو«(«(«(«(
ها و زمين متعلق به اوست. جز او معبود (راستيني) نيست. اوست ها و زمين متعلق به اوست. جز او معبود (راستيني) نيست. اوست ها و زمين متعلق به اوست. جز او معبود (راستيني) نيست. اوست ها و زمين متعلق به اوست. جز او معبود (راستيني) نيست. اوست     كه ملك آسمانكه ملك آسمانكه ملك آسمانكه ملك آسمان

اش، پيـامبر  اش، پيـامبر  اش، پيـامبر  اش، پيـامبر      ميراند. پس ايمان بياوريد به خدا و فرسـتاده ميراند. پس ايمان بياوريد به خدا و فرسـتاده ميراند. پس ايمان بياوريد به خدا و فرسـتاده ميراند. پس ايمان بياوريد به خدا و فرسـتاده     گرداند و ميگرداند و ميگرداند و ميگرداند و مي    كه زنده ميكه زنده ميكه زنده ميكه زنده مي
اي كه به خدا و سخنانش ايمان دارد. از او پيروي كنيـد باشـد كـه    اي كه به خدا و سخنانش ايمان دارد. از او پيروي كنيـد باشـد كـه    اي كه به خدا و سخنانش ايمان دارد. از او پيروي كنيـد باشـد كـه    اي كه به خدا و سخنانش ايمان دارد. از او پيروي كنيـد باشـد كـه        خواندهخواندهخواندهخواندهدرس نادرس نادرس نادرس نا

        ».».».».هدايت يابيدهدايت يابيدهدايت يابيدهدايت يابيد

در ايـن آيـه خداونـد بـه پيـامبر(ص)       :ابن عطيه در تفسير خود گفته اسـت 
دستور داده است كه دعوت خود را اعالم كند و مـردم را بـه پـذيرش شـريعت     

ان تنهــا بــه حضــرت اســالمي تشــويق نمايــد. (حكــم) ايــن آيــه از ميــان پيــامبر
ي مردم و نيـز بـراي    محمد(ص) اختصاص دارد، چون تنها اوست كه براي همه

جنيان مبعوث شده است، در حالي كه ديگر پيامبران تنها براي گروهي از مـردم  
    ها. ي آن اند نه براي همه مبعوث شده

خداوند بعد از آنكه اعالم كرده اسـت كـه رسـالت حضـرت محمـد(ص) از      
ده است، خـود را نيـز طـوري توصـيف كـرده اسـت كـه مقتضـي         جانب خدا بو

هـا و   اعتراف به (الوهيت و ربوبيت) اوست، چرا كه خود را فرمـانرواي آسـمان  
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اي معرفي كـرده   ها و زنده كننده و ميراننده ي آن زمين و آفريننده و پديدآورنده
له النبـي  فĤمنوا باهللا و رسـو ����است كه هيچ معبود (راستيني) جز او وجود ندارد. 

كنـد.   اين قسمت آيه مردم را به پيروي از حضرت محمد(ص) تشويق مي ����األمي
آياتي است كه از جانب خداوند نـازل شـده اسـت همچـون      ����و كلماته����منظور از 

لفظ عامي اسـت كـه تمـام الزامـات شـرعي را در بـر        ����واتبعوه����تورات و انجيل. 
  1گيرد. مي

ايـن آيـه خداونـد بـه حضـرت       در :در تفسير ابن كثيـر چنـين آمـده اسـت    
كـه مردمـان    ����يـا أيهـا النـاس   ����محمد(ص) گفته اسـت كـه مردمـان را بـا لفـظ      

گيرد، مـورد خطـاب    پوست و عرب و غير عرب را در بر مي پوست و سياه سرخ
ي شما ي شما ي شما ي شما     ي خدا به سوي همهي خدا به سوي همهي خدا به سوي همهي خدا به سوي همه    من فرستادهمن فرستادهمن فرستادهمن فرستاده««««يعني  ����إّني رسول اهللا إليكم جميعاً����قرار دهد. 

هـا   ي انسـان  ص) بعنوان خاتم پيامبران براي همـه و اينكه حضرت محمد( »»»»هستمهستمهستمهستم
مبعوث شده است، بيانگر شرافت و عظمت اوست. همانطور كه خداوند فرمـوده  

     :است

≅≅≅≅ èè èè%%%%���� ÈÈ ÈÈ ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ 44 44 zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ TT TT{{{{  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// .. .. tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ xx xx���� nn nn==== tt tt////.����2  
گواه است و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و گواه است و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و گواه است و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و گواه است و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و خدا ميان من و شما خدا ميان من و شما خدا ميان من و شما خدا ميان من و شما     ::::بگوبگوبگوبگو««««

        ».».».».رسد به آن بيم دهمرسد به آن بيم دهمرسد به آن بيم دهمرسد به آن بيم دهم    تمام كساني كه اين قرآن بدانها ميتمام كساني كه اين قرآن بدانها ميتمام كساني كه اين قرآن بدانها ميتمام كساني كه اين قرآن بدانها مي

    :و نيز فرموده است

���� ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uu 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù (( ((####ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### (( (( χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ρρρρ 

(( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà àà����≈≈≈≈ nn nn==== tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####.����3  
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و بگو به كساني كه بدانها كتاب داده شده است (يعني يهوديان و مسيحيان) و به و بگو به كساني كه بدانها كتاب داده شده است (يعني يهوديان و مسيحيان) و به و بگو به كساني كه بدانها كتاب داده شده است (يعني يهوديان و مسيحيان) و به و بگو به كساني كه بدانها كتاب داده شده است (يعني يهوديان و مسيحيان) و به ««««
ايـد؟ اگـر تسـليم شـوند،     ايـد؟ اگـر تسـليم شـوند،     ايـد؟ اگـر تسـليم شـوند،     ايـد؟ اگـر تسـليم شـوند،         درس ناخواندگان (يعني مشركان عرب) آيا تسليم شـده درس ناخواندگان (يعني مشركان عرب) آيا تسليم شـده درس ناخواندگان (يعني مشركان عرب) آيا تسليم شـده درس ناخواندگان (يعني مشركان عرب) آيا تسليم شـده 

اند و اگر سرپيچي كنند (نگران نباش، چرا كه) بر تو تنها ابالغ اند و اگر سرپيچي كنند (نگران نباش، چرا كه) بر تو تنها ابالغ اند و اگر سرپيچي كنند (نگران نباش، چرا كه) بر تو تنها ابالغ اند و اگر سرپيچي كنند (نگران نباش، چرا كه) بر تو تنها ابالغ     گمان هدايت يافتهگمان هدايت يافتهگمان هدايت يافتهگمان هدايت يافته    بيبيبيبي
        ».».».».استاستاستاست(رسالت) (رسالت) (رسالت) (رسالت) 

شـمار. و ايـن امـر در واقـع جـزو       آيات در اين زمينه زيادند و احاديث بـي 
  ضروريات اسالم است.

در صحيح مسلم به نقل از ابوهريره آمـده اسـت كـه پيـامبر(ص) فرمـوده      
والذي نفس محمد بيـده اليسـمع بـي رجـل مـن هـذه األمـه يهـودي و ال         « :است

به كسي كه جـان محمـد در دسـت    قسم « 1»نصراني ثم اليؤمن بي إال دخل النار
اوست هر شخص يهودي و مسيحي كه دعوت مرا بشنود و به آن ايمان نياورد، 

  ».شود وارد جهنم مي
ايـن آيـه خطـاب عـامي اسـت بـراي تمـام         :در تفسير المنار هم آمده است

  ي بشري اعم از عرب و غير عرب كه حضرت محمد پسـر عبـداهللا عربـي    جامعه
ند آنان را با آن مورد خطاب قرار داده و بـه آنـان خبـر    هاشمي با دستور خداو

ي مردم است نه ملـت عـرب بـه     ي خدا به سوي همه داده است كه وي فرستاده
    :اند. خداوند متعال فرموده است تنهايي آنطور كه يهوديان تصور كرده
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        ».».».».دهنده باشيدهنده باشيدهنده باشيدهنده باشي    رسان و بيمرسان و بيمرسان و بيمرسان و بيم    و را نفرستاديم مگر براي تمام مردم كه مژدهو را نفرستاديم مگر براي تمام مردم كه مژدهو را نفرستاديم مگر براي تمام مردم كه مژدهو را نفرستاديم مگر براي تمام مردم كه مژدهما تما تما تما ت««««
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و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني كـه ايـن قـرآن بـدانها     و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني كـه ايـن قـرآن بـدانها     و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني كـه ايـن قـرآن بـدانها     و اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني كـه ايـن قـرآن بـدانها     ««««
        ».».».».رسد (اعم از جن و انس) بدان بيم دهمرسد (اعم از جن و انس) بدان بيم دهمرسد (اعم از جن و انس) بدان بيم دهمرسد (اعم از جن و انس) بدان بيم دهم    ميميميمي

مـا ايمـان داريـم بـه      :ساني از اهل كتاب و غير اهل كتاب بگوينـد پس اگر ك
ي خدا تنها به سوي ملت عـرب اسـت، ايمـان     اينكه حضرت محمد(ص) فرستاده

آنان اعتباري نخواهد داشت، چرا كه با اين سـخن خـود تمـام آيـاتي را كـه بـر       
عموميت رسالت حضرت محمد(ص) و شمول آن بر اهل كتاب و غير اهل كتـاب  

انـد از   نمايند. در اين مورد آيات ديگري هم نـازل شـده   كنند، تكذيب مي لت ميدال
  جمله:
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ي خود نازل كرده است، تا اينكه براي ي خود نازل كرده است، تا اينكه براي ي خود نازل كرده است، تا اينكه براي ي خود نازل كرده است، تا اينكه براي     پاك و منزه است كسي كه قرآن را بر بندهپاك و منزه است كسي كه قرآن را بر بندهپاك و منزه است كسي كه قرآن را بر بندهپاك و منزه است كسي كه قرآن را بر بنده««««
        ».».».».دهنده باشددهنده باشددهنده باشددهنده باشد    جهانيان بيمجهانيان بيمجهانيان بيمجهانيان بيم

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ���� šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ����2  انسـان و جـن را   » العالمين«ي  واژه

   شود. شامل مي
اند از جمله حديثي كه مسلم و  در اين مورد احاديث صحيحي هم وارد شده

أعطيت خمساً « :اند كه پيامبر(ص) فرمود بخاري و غير آنها از جابر روايت كرده
نصرت بالرعب مسيره شهر، و جعلت لي األرض  :يعطهنَّ أحد من األنبياء قبلي لم

مسجداً و طهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصاله فليصلّ، و أحلّت لي الغنائم و 
لم تحلّ ألحد قبلي، و أعطيت الشفاعه و كان النبي يبعث الي قومه خاصه و بعثت 

  3.آمده است» كاّفه«، »عامه«در روايتي هم بجاي  »إلي الناس عامه
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به من پنج چيز داده شده كه به پيامبران قبل از مـن داده نشـده اسـت، از    «
مسير يك ماهه رعب و وحشت من در دل دشمن ايجاد شده و در نتيجه پيـروز  

ام، تمام زمين براي من پاك و مسجد قرار داده شده است، پس هر كـس از   شده
ا كه باشد) بايد نماز بخواند، غنـائم جنگـي   امت من وقت نمازش فرا رسد (هر ج

براي من حالل شده در حالي كه براي پيامبران قبل از من حالل نبوده است، بـه  
ي) شفاعت داده شده است، و باآلخره اينكه پيامبران پيشين تنها براي  من (اجازه

  ».ام اند ولي من براي تمام مردم فرستاده شده اقوام خود مبعوث شده
    :فرمايد د متعال ميخداون _2
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دهنده باشي، ولي دهنده باشي، ولي دهنده باشي، ولي دهنده باشي، ولي     رسان و بيمرسان و بيمرسان و بيمرسان و بيم    ي مردم كه مژدهي مردم كه مژدهي مردم كه مژدهي مردم كه مژده    ما تو را نفرستاديم مگر براي همهما تو را نفرستاديم مگر براي همهما تو را نفرستاديم مگر براي همهما تو را نفرستاديم مگر براي همه««««

        ».».».».داننددانندداننددانند    بيشتر مردم نميبيشتر مردم نميبيشتر مردم نميبيشتر مردم نمي

خداوند در اين آيه خطاب به حضرت  :گفته استابن كثير در تفسير اين آيه 
ايم. محمـدبن كعـب    فرمايد كه ما تو را براي تمام مكلفين فرستاده محمد(ص) مي

ي  يعني خداوند پيامبر را براي تمام مـردم فرسـتاده اسـت. بـه گفتـه      :گفته است
ي ابـن   خداوند حضرت محمد(ص) را براي عرب و غير عـرب و بـه گفتـه    :قتاده

  2انسان و جن ارسال كرده است. عباس براي
خداوند در اين آيـه اعـالم كـرده اسـت كـه       :در تفسير ابن عطيه آمده است

حضرت محمد(ص) را براي تمام جهانيـان مبعـوث كـرده اسـت، و ايـن يكـي از       
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هايي است كه خداوند از ميان پيامبران به حضرت محمد(ص) اختصاص  ويژگي
  1داده است.

كند بـر اينكـه رسـالت     اين آيه داللت مي :مده استالبيان هم آ در تفسير فتح
عامي كه براي تمـام مخلوقـات اعـم از انسـان و جـن آمـده اسـت بـه حضـرت          

هايي است كـه تنهـا بـه آن حضـرت      محمد(ص) اختصاص دارد و اين از ويژگي
ي بهشت يا رحمت را به كسـاني كـه    يعني مژده ����بشيراً و نذيراً����داده شده است. 
دهـد. و كسـاني كـه بـر تكـذيب وي اصـرار        (ص) معترفند، ميبه رسالت پيامبر

ولي بسياري  ����و لكن أكثر الناس اليعلمون����دهد.  ورزند از آتش جهنم بيم مي مي
از مردم از آنچه كه نزد خداوند دارند و از منافعي كه در ارسال پيامبران نهفتـه  

  2زنند. است آگاهي ندارند و از روي ناداني دست به مخالفت مي
    :فرمايد خداوند متعال مي _3

���� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ����.3  
 ».».».».ايمايمايمايم    اي پيامبر) ما تو را جز بعنوان رحمت براي جهانيان نفرستادهاي پيامبر) ما تو را جز بعنوان رحمت براي جهانيان نفرستادهاي پيامبر) ما تو را جز بعنوان رحمت براي جهانيان نفرستادهاي پيامبر) ما تو را جز بعنوان رحمت براي جهانيان نفرستاده«(«(«(«(

خداوند حضـرت محمـد را بعنـوان     :زمخشري در تفسير اين آيه گفته است
مـد(ص) ديـن و   رحمت براي جهانيان ارسال كرده اسـت، چـرا كـه حضـرت مح    

اي را با خود آورده است كه اگر مردمان از آن پيروي كنند به سعادت و  برنامه
اي از آن  يابند ولي اگـر بـه مخالفـت بـا آن بپردازنـد بهـره       خوشبختي دست مي

  4نخواهند برد.
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هركس به حضرت محمد(ص) ايمان بياورد،  :در تفسير ابن كثير آمده است
شـود و هـركس از او پيـروي     خرت رحمت ميآن حضرت براي وي در دنيا و آ

هـاي پيشـين (در دنيـا)     نكند، از عذابي كه بر اثر تكذيب پيامبران گريبانگير امـت 
شود ولي در آخرت بر اثر تكذيب پيامبر(ص) عـذاب جهـنم در    شد معاف مي مي

  1هاي پيشين بوده است. انتظار وي خواهد بود همانطور كه در انتظار امت
ايـم مگـر    يعني ما تـو را نفرسـتاده   :ير اين آيه گفته استآلوسي هم در تفس

براي اينكه بدين وسيله به جهانيان رحم كنيم. و اين بدين خاطر است كه خداوند 
اي مبعـوث كـرده اسـت كـه سـعادت و خوشـبختي        پيامبر را بـا ديـن و برنامـه   

سـازد. ولـي انسـان كـافر بـا       ي بشـري را در دنيـا و آخـرت فـراهم مـي      جامعه
ي پيـامبر(ص) و ايمـان نيـاوردن بـه وي خـود را از ايـن        رداني از برنامـه رويگ

رسـاند بـه اينكـه حضـرت محمـد(ص)       كند و اين ضرري نمي رحمت محروم مي
اي  بعنوان رحمت براي تمام جهانيان مبعوث شده است. همانطوري كه اگر عـده 

ن است ي آب گوارايي كه در دسترس آنا بعلت تنبلي يا هر علت ديگري از چشمه
اند، استفاده نكنند، ضرري به سـودمند بـودن    گيري از آن دعوت شده و به بهره
  2رساند. ي گوارا براي عموم مردم نمي اين چشمه

  

* رستگاري اهل كتاب مشروط به ايمان آوردن به نبوت و رسالت 

  ) است�حضرت محمد(

    :فرمايد خداوند متعال مي
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و رحمت من همه چيز را در بر گرفته است (و در اين دنيا شامل كافر و مؤمن و رحمت من همه چيز را در بر گرفته است (و در اين دنيا شامل كافر و مؤمن و رحمت من همه چيز را در بر گرفته است (و در اين دنيا شامل كافر و مؤمن و رحمت من همه چيز را در بر گرفته است (و در اين دنيا شامل كافر و مؤمن «... «... «... «... 
گردد، اما در آخرت) آن را براي كساني مقرر خواهيم داشت كه تقوا پيشه كنند گردد، اما در آخرت) آن را براي كساني مقرر خواهيم داشت كه تقوا پيشه كنند گردد، اما در آخرت) آن را براي كساني مقرر خواهيم داشت كه تقوا پيشه كنند گردد، اما در آخرت) آن را براي كساني مقرر خواهيم داشت كه تقوا پيشه كنند     ميميميمي

كنند از فرسـتاده  كنند از فرسـتاده  كنند از فرسـتاده  كنند از فرسـتاده      كه پيروي ميكه پيروي ميكه پيروي ميكه پيروي مي    و زكات بدهند و به آيات ما ايمان بياورند. كسانيو زكات بدهند و به آيات ما ايمان بياورند. كسانيو زكات بدهند و به آيات ما ايمان بياورند. كسانيو زكات بدهند و به آيات ما ايمان بياورند. كساني
اي كـه (اوصـاف) او را در تـورات و    اي كـه (اوصـاف) او را در تـورات و    اي كـه (اوصـاف) او را در تـورات و    اي كـه (اوصـاف) او را در تـورات و        (ي خدا محمد مصطفي) پيامبر درس ناخوانده(ي خدا محمد مصطفي) پيامبر درس ناخوانده(ي خدا محمد مصطفي) پيامبر درس ناخوانده(ي خدا محمد مصطفي) پيامبر درس ناخوانده

دهد و دهد و دهد و دهد و     يابند، (پيامبري) كه آنان را به كار نيك دستور مييابند، (پيامبري) كه آنان را به كار نيك دستور مييابند، (پيامبري) كه آنان را به كار نيك دستور مييابند، (پيامبري) كه آنان را به كار نيك دستور مي    انجيل نزد خود نگاشته ميانجيل نزد خود نگاشته ميانجيل نزد خود نگاشته ميانجيل نزد خود نگاشته مي
نـان  نـان  نـان  نـان  ها را بـر آ ها را بـر آ ها را بـر آ ها را بـر آ     نمايد و ناپاكينمايد و ناپاكينمايد و ناپاكينمايد و ناپاكي    ها را برايشان حالل ميها را برايشان حالل ميها را برايشان حالل ميها را برايشان حالل مي    دارد، و پاكيزهدارد، و پاكيزهدارد، و پاكيزهدارد، و پاكيزه    از كار بد باز مياز كار بد باز مياز كار بد باز مياز كار بد باز مي

اندازد. اندازد. اندازد. اندازد.     گرداند و بار سنگين گناه و غل و زنجيرهايي كه بر آنان بوده فرو ميگرداند و بار سنگين گناه و غل و زنجيرهايي كه بر آنان بوده فرو ميگرداند و بار سنگين گناه و غل و زنجيرهايي كه بر آنان بوده فرو ميگرداند و بار سنگين گناه و غل و زنجيرهايي كه بر آنان بوده فرو مي    حرام ميحرام ميحرام ميحرام مي
پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي را يـاري دهنـد و از   پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي را يـاري دهنـد و از   پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي را يـاري دهنـد و از   پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي را يـاري دهنـد و از   
نوري كه (قرآن نام دارد و) به همـراه او نـازل شـده اسـت پيـروي كننـد. آناننـد        نوري كه (قرآن نام دارد و) به همـراه او نـازل شـده اسـت پيـروي كننـد. آناننـد        نوري كه (قرآن نام دارد و) به همـراه او نـازل شـده اسـت پيـروي كننـد. آناننـد        نوري كه (قرآن نام دارد و) به همـراه او نـازل شـده اسـت پيـروي كننـد. آناننـد        

 ».».».».رستگارانندرستگارانندرستگارانندرستگارانند

اسـرائيل   خداونـد خطـاب بـه بنـي     :چنـين آمـده اسـت    در تفسير زمخشري
دهـم   ي) خود را به كساني از شما اختصـاص مـي   اين رحمت (واسعه :فرمايد مي

گردند. امتي كه به تمام آيات  كه در آخر زمان جزو امت حضرت محمد(ص) مي
ورزند. و بـه پيـامبري    هاي ما ايمان دارند و به هيچ كدام از آنها كفر نمي و كتاب

يابنـد.   آورند كه اوصاف او را نزد خود در تورات و انجيل نگاشته مـي  ان ميايم
كنند تا هيچ دشـمني بـر او    آورند و او را ياري مي پس كساني كه به او ايمان مي
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نماينـد، چنـين    غلبه پيدا نكند و از قرآني كه به همراه او نـازل شـده پيـروي مـي    
ضـرت محمـد(ص) در بهشـت    افرادي هستند كه به سبب ايمان آوردنشان بـه ح 

  1شوند. رستگار مي
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پيشين به آن پرداخته شده و هاي آسماني  حضرت محمد(ص) است كه در كتاب
هاي خود داده و آنان را به پيروي كـردن از   ي بعثت او را به امت پيامبران مژده
هـاي آنهـا موجـود     اند. اين صفات پيامبر(ص) هنوز هم در كتـاب  او دستور داده

يعني ايناننـد   ����أولئك هم المفلحون����است و علماي دينيشان از آنها آگاهي دارند. 
  2نيا و آخرت.رستگاران در د

الـذين يتبعـون الرسـول النبـي     ���� :البيان هم چنين آمده اسـت  در تفسير فتح
ي خدا و  آورند به محمد(ص) فرستاده هايي كه ايمان مي اسرائيل يعني بني ����األمي

اسـت يعنـي امتـي كـه      »األمه األميه«منسوب به  »األمي«پيامبر درس ناخوانده. 
د و منظور از چنين امتي ملت عرب اسـت.  دان نوشتن و حساب و خواندن را نمي

يعني پيامبري كه يهوديـان و   ����الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراه و اإلنجيل����
  يابند. مسيحيان اوصاف او را نزد خود در تورات و انجيل نگاشته مي

كنـد بــر اينكـه اوصــاف    ايــن آيـه داللـت مــي   :گويـد  (امـام فخـر) رازي مــي  
و در تورات و انجيل نگاشته شده است، چرا كه اگر پيامبر(ص) و صحت نبوت ا

چنين نباشد، ذكر چنين سخني از جانب خداوند، يهوديان و مسـيحيان را متنفـر   
دارد. در حالي كه هيچ خردمنـدي در   كرده و آنان را از پذيرش سخن او باز مي
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كند.  راستاي تنقيص خود و متنفر ساختن مردم از پذيرش سخن خود تالش نمي
يــابيم كــه اوصــاف  راين چــون خداونــد ايــن ســخن را گفتــه اســت، درمــي بنــاب

پيامبر(ص) بطور حتم در تورات و انجيل ذكر شده است و اين بزرگتـرين دليـل   
فالذين آمنوا به و عـزّروه  ����بر صحت نبوت پيامبر(ص) و وجوب ايمان به اوست. 

پس يهوديان و يعني  ����و نصروه و اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
آورند و از شريعت و قوانيني كـه   مسيحياني كه به حضرت محمد(ص) ايمان مي
كنند و او را بـزرگ داشـته و او را    از جانب پروردگارش آورده است پيروي مي

كنند، چنين  دهند و از قرآني كه بر او نازل شده تبعيت مي بر دشمنانش ياري مي
  1يابند. هدايت دست مي افرادي هستند كه به خير و رستگاري و

  

  شود * هر كس به نبوت حضرت محمد(ص) ايمان نياورد، كافر مي

باتوجه به آياتي كه در مورد لزوم ايمان آوردن اهل كتاب يعني يهوديان و 
يـابيم كـه    مسيحيان و غير اهل كتاب به نبوت حضرت محمد(ص) گذشت درمـي 

ن اسالم خـودداري  هركس از ايمان به نبوت و رسالت حضرت محمد(ص) و دي
آيد. و اين از بديهيات شريعت اسالمي و ضروريات دين  كند، كافر به حساب مي

  آيد. به حساب مي
    :فرمايد خداوند متعال در اين باره مي

���� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ xx xx.... (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ∩∩∩∩∪∪∪∪ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 §§ §§‘‘‘‘ �� �� tt tt���� ¤¤ ¤¤@@@@ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ 

                                                              
 .33-36، صص 5البيان، ج  تفسير فتح -1



        فصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالم        

    

249249249249

yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;$$$$ tt tt//// ∩∩∩∩∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 

¨¨ ¨¨,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 §§ §§‘‘‘‘ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ÜÜ ÜÜ>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ����.1 

كساني كه كافر شوند و مردم را از راه خدا باز دارند، خدا كارهاي آنـان را باطـل   كساني كه كافر شوند و مردم را از راه خدا باز دارند، خدا كارهاي آنـان را باطـل   كساني كه كافر شوند و مردم را از راه خدا باز دارند، خدا كارهاي آنـان را باطـل   كساني كه كافر شوند و مردم را از راه خدا باز دارند، خدا كارهاي آنـان را باطـل   ««««
گرداند. و (اما) كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند و به آنچه گرداند. و (اما) كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند و به آنچه گرداند. و (اما) كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند و به آنچه گرداند. و (اما) كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند و به آنچه     ميميميمي

    –ردگارشـان آمـده اسـت    ردگارشـان آمـده اسـت    ردگارشـان آمـده اسـت    ردگارشـان آمـده اسـت    و آن هم حق است و از سوي پروو آن هم حق است و از سوي پروو آن هم حق است و از سوي پروو آن هم حق است و از سوي پرو    –بر پيامبر نازل شده بر پيامبر نازل شده بر پيامبر نازل شده بر پيامبر نازل شده 
كند. كند. كند. كند.     بخشد و حال و وضعشان را اصالح ميبخشد و حال و وضعشان را اصالح ميبخشد و حال و وضعشان را اصالح ميبخشد و حال و وضعشان را اصالح مي    ايمان بياورند، خداوند گناهانشان را ميايمان بياورند، خداوند گناهانشان را ميايمان بياورند، خداوند گناهانشان را ميايمان بياورند، خداوند گناهانشان را مي

كنند و كساني كنند و كساني كنند و كساني كنند و كساني     اند از باطل پيروي مياند از باطل پيروي مياند از باطل پيروي مياند از باطل پيروي مي    اين بدين خاطر است كه كساني كه كافر شدهاين بدين خاطر است كه كساني كه كافر شدهاين بدين خاطر است كه كساني كه كافر شدهاين بدين خاطر است كه كساني كه كافر شده
نمايند كه از سوي پروردگارشان آمده است. نمايند كه از سوي پروردگارشان آمده است. نمايند كه از سوي پروردگارشان آمده است. نمايند كه از سوي پروردگارشان آمده است.     اند، از حقي پيروي مياند، از حقي پيروي مياند، از حقي پيروي مياند، از حقي پيروي مي    كه ايمان آوردهكه ايمان آوردهكه ايمان آوردهكه ايمان آورده

        ».».».».دارددارددارددارد    راي مردم مثالهاي (حسنات و سيئات) آنان را بيان ميراي مردم مثالهاي (حسنات و سيئات) آنان را بيان ميراي مردم مثالهاي (حسنات و سيئات) آنان را بيان ميراي مردم مثالهاي (حسنات و سيئات) آنان را بيان مياينگونه خدا باينگونه خدا باينگونه خدا باينگونه خدا ب

يعنـي   ����اهللا الذين كفروا و صدوا عن سبيل���� :در تفسير زمخشري آمده است
كنند  كساني كه كافر شده و به خدا پشت كرده و از پذيرش اسالم خودداري مي

ر از منظـو  :دارند. ابن عبـاس گفتـه اسـت    و يا ديگران را از مسلمان شدن بازمي
. از مقاتل هم روايت شده است كه اينان 2چنين كساني مطعمان جنگ بدر هستند

اند كـه مـردم را از اسـالم بـاز داشـته و بـه آنـان         دوازده نفر از مشركان بوده
اند كه منظور از اينها اهـل كتـابي    دادند كه كافر شوند. برخي هم گفته دستور مي

اي هـم   داشتند. عـده  رش اسالم باز ميهستند كه كفر ورزيده و ديگران را از پذي
شود كه كفـر بـورزد و    بر اين باورند كه اين آيه عام است و شامل هر كسي مي

ثمـر   يعني اعمال آنان را باطل و بـي  ����أضلّ أعمالهم����مردم را از اسالم باز دارد. 
اي  آنان گروهي از قريش هسـتند. عـده   :مقاتل گفته است ����والذين آمنوا����گردانيد. 

انـد.   ان را گروهي از انصار و برخي هم آنان را مؤمنان اهل كتاب دانسـته هم آن
آمنوا بما نزّل ����شود.  اند كه تمام مؤمنان را شامل مي بعضي هم لفظ را عام گرفته
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خداوند در اينجا به منظور تعظيم شأن قـرآن كـريم از ميـان ديگـر      ����علي محمد
اسالم نازل شـده را ذكـر كـرده     اركان ايمان، ايمان به آنچه كه بر پيامبر گرامي

است، چرا كه ايمان، بدون ايمان آوردن به آنچه بـر حضـرت محمـد(ص) نـازل     
يعني دين حضرت محمـد(ص)   ����و هو الحق من ربهم����شود.  شده است كامل نمي

كفّر ����شود.  همان حق است، چون دين او ناسخ ديگر اديان است و خود نسخ نمي
شـان، كفـر و    ر ايمـان و كـردار نيـك و توبـه    يعني خداوند بخاط ����عنهم سيĤتهم

يعني خداوند با توفيق آنـان در امـور    ����و أصلح بالهم����بخشد.  عصيانشان را مي 
ذلك بأن الذين كفروا اتبعـوا الباطـل و أن   ����كند.  ديني، وضعيتشان را اصالح مي

يعني باطل ساختن كردار كافران بدين خـاطر   ����الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم
اند و بدين خاطر گناه مؤمناني را كه به آنچه  ت كه آنان از باطل پيروي كردهاس

اند، مورد آمرزش قرار داده كه از  بر حضرت محمد(ص) نازل شده ايمان آورده
اند و منظور از حقي كه بر پيامبر نـازل شـده و مؤمنـان از آن     حق پيروي كرده

  1اند، قرآن و سنت نبوي است. پيروي كرده
الـذين كفـروا و صـدوا عـن     ���� :ر شـوكاني هـم چنـين آمـده اسـت     در تفسي

منظور از آنان كفار قريش هستند كه به خـدا كفـر ورزيـده و خـود و      ����اهللا سبيل
اند. مجاهد و سـدي نيـز چنـين     ديگران را از راه خدا يعني دين اسالم باز داشته

  اند. گفته
د بعـد از آنكـه   منظور از آنان اهل كتـاب هسـتند. خداونـ    :اند برخي هم گفته

و ���� :گروه كافران را ذكر كرده از مؤمنان سخن به ميان آورده و فرمـوده اسـت  
ظاهر اين آيه عام است  ����الذين آمنوا و عملواالصالحات و آمنوا بما نزّل علي محمد

گيرد و خصوص سبب (شـأن نـزول) آن    و تمام مؤمنان نيك كردار را در بر مي
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د شأن نزول آن گفته شده كـه ا يـن آيـه در    شود. در مور مانع اين عموميت نمي
اي هـم شـأن نـزول آن را در مـورد گروهـي از       مورد انصار نازل شده، و عـده 

ند. ولي در هر حال عمـوم   قريش و برخي هم در مورد مؤمنان اهل كتاب دانسته
لفظ معتبر است نه خصوص سبب. با وجود اينكه ايمان به آنچه بر پيـامبر(ص)  

مطلق ايمان است و قبالً بيان شده ولـي خداونـد بـه منظـور      نازل شده جزئي از
  تعظيم شأن قرآن كريم دوباره آن را ذكر كرده است.

 ����كفّر عنهم سيĤتهم����يعني ناسخ اديان پيشين اسـت.   ����و هو الحق من ربهم����
يعني خداوند گناهان پيشين آنان را بر اثر ايمان و كـردار نيـك مـورد آمـرزش     

ذلك ����اسـت.  يعني وضعيت آنان را اصالح كرده  ����لح بالهمو أص����قرار داده است. 
اشـاره   »ذلـك « ����أن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهـم 

است به تهديد كفار و وعده به مؤمنان، يعني باطل ساختن كردار كافران بـدين خـاطر   
د و آمـرزش گنـاه   انـ  است كه از باطل پيروي كرده و مرتكب شرك و معصـيت شـده  

مؤمنان و اصالح وضعيت آنان بدين خاطر بوده كه از حـق يعنـي توحيـد و ايمـان و     
  اند. كردار نيك كه خدا بدانها دستور داده است، پيروي كرده

يعني خداوند اين چنين  :زجاج گفته است ����كذلك يضرب اهللا للناس أمثالهم����
كنـد، يعنـي هـركس     يان مـي مثل كارهاي نيك مؤمنان و ابطال اعمال كافران را ب

كند و هركس مؤمن باشد گناهانش را مـورد   كافر باشد خدا اعمالش را باطل مي
  1دهد. آمرزش قرار مي

 ����الذين كفروا و صـدوا عـن سـبيل اهللا   ���� :آلوسي در تفسير خود گفته اسـت 
يعني كساني كه از اسالم و در پيش گرفتن راه آن روي گردانيـده و ديگـران را   

دارند. اين آيه عام است و هركسي را كه كافر باشـد و ديگـران    از مينيز از آن ب
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منظـور از آنـان    :شود. ولي مقاتـل گفتـه اسـت    را از راه خدا باز دارد شامل مي
أضـلّ  ����كردنـد.   شياطين اهل كتاب هستند كه ديگران را از پذيرش اسالم منع مي

ين آمنـوا و عملـوا   والـذ ����اثـر گردانيـد.    يعني اعمالشان را باطـل و بـي   ����أعمالهم
منظور از آنان انصار مدينه است. مقاتل آنـان   :ابن عباس گفته است ����الصالحات

انـد. ولـي    را گروهي از قريش و برخي هم آنـان را مؤمنـان اهـل كتـاب دانسـته     
كـرداري را در بـر    اي بر اين باورند كـه آيـه عـام اسـت و هـر مـؤمن نيـك        عده
موصـول و عـام اسـت و علتـي بـراي      اسـم   »الـذين «ي  گيرد، چرا كـه واژه  مي

با وجـود اينكـه ايمـان بـه      ����آمنوا بما نزّل علي محمد����تخصيص آن وجود ندارد. 
قرآن كريم جزئي از ايمان است و قـبالً بـه طـور مطلـق بيـان شـده اسـت ولـي         
خداوند متعال در اينجا به منظور تعظيم شأن قرآن و بيان جايگـاه آن در ميـان   

بصورت اختصاصي ذكر كـرده اسـت، از ايـن روي بـه      ديگر اركان ايمان آن را
اين جمله مفيد حصر است يعنـي   ����و هو الحق من ربهم���� :دنبال آن فرموده است

تنها آنچه كه بر پيامبر(ص) نازل شده (قرآن كريم) حق است. و منظور از حـق،  
هـاي   ضد باطل است. حقانيت قـرآن كـريم بـدين خـاطر اسـت كـه ناسـخ كتـاب        

وده و خود غير قابل نسخ است، و اين مقتضي توجه كردن بـه  آسماني پيشين ب
 ����كفّر عنهم سـيĤتهم ����آن است و به همين علت هم مورد تأكيد قرار گرفته است. 

ي ايمان و كـردار نيـك گناهانشـان را پوشـانيده و آنـان را مـورد        يعني بوسيله
وضـعيت   يعني با توفيق و تأييـد خـود   ����و أصلح بالهم����مؤاخذه قرار نداده است. 

ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطـل و  ����دين و دنياي آنان را اصالح كرده اسـت.  
اثـر   اشـاره اسـت بـه ابطـال و بـي      »ذلك« ����أنّ الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

گردانيدن اعمـال كـافران و مـورد آمـرزش قـرار دادن گناهـان و اصـالح حـال         
كـه كـافران از باطـل و مؤمنـان از     مؤمنان، يعني اين امر بدين خاطر بوده است 

ها است. ولـي   اند. منظور از حق و باطل همان معني مشهور آن حق پيروي كرده
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يعني شيطان و هر آنچه كـه بـه آن دسـتور    » باطل«از مجاهد نقل شده است كه 
  1يعني پيامبر(ص) و شريعت.» حق«دهد، و  مي

م كه هركس به نبوت يابي اند درمي از آنچه مفسران در مورد آيات فوق گفته
و رسالت حضرت محمد(ص) و به قـرآن كـريم بعنـوان كتـابي كـه خداونـد بـر        

ي خود محمد(ص) نازل كرده ايمان نيـاورد، كـافر بـه حسـاب آمـده و       فرستاده
گردد، و هركس كه به نبوت و رسالت حضرت محمد  اثر مي كردارش باطل و بي

ده ايمـان بيـاورد، خداونـد    و به قرآني كه از جانب پروردگارش بر وي نازل شـ 
كنـد. و در واقـع    گناهانش را مورد آمرزش قرار داده و وضعيتش را اصالح مي

هر عذابي كه گريبانگير كافران شده و خواهد شد خواه اهل كتاب بوده باشند يا 
غير اهل كتاب به علت خودداري آنـان از پـذيرش اسـالم اسـت، و هـر ثـواب و       

خواهـد شـد بخـاطر ايمـان آوردن آنـان بـه        پاداشي كه نصيب مؤمنان شـده و 
  حضرت محمد(ص) و قرآن كريم است.

  

  و داللت آن بر كفر اهل كتاب و مشركان» بينه«ي  * سوره

    :فرمايد خداوند متعال مي
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كافران اهل كتاب (= يهوديان و مسيحيان) و مشركان تا زماني كه حجت برايشان كافران اهل كتاب (= يهوديان و مسيحيان) و مشركان تا زماني كه حجت برايشان كافران اهل كتاب (= يهوديان و مسيحيان) و مشركان تا زماني كه حجت برايشان كافران اهل كتاب (= يهوديان و مسيحيان) و مشركان تا زماني كه حجت برايشان ««««
اي از جانب خدا است اي از جانب خدا است اي از جانب خدا است اي از جانب خدا است     دارند. (و آن حجت) فرستادهدارند. (و آن حجت) فرستادهدارند. (و آن حجت) فرستادهدارند. (و آن حجت) فرستاده    نيايد، دست از كفر خود برنمينيايد، دست از كفر خود برنمينيايد، دست از كفر خود برنمينيايد، دست از كفر خود برنمي

هـاي راسـت و   هـاي راسـت و   هـاي راسـت و   هـاي راسـت و       خوانـد. در آنهـا نوشـته   خوانـد. در آنهـا نوشـته   خوانـد. در آنهـا نوشـته   خوانـد. در آنهـا نوشـته       هاي پاك (الهي) را (بر آنان) مـي هاي پاك (الهي) را (بر آنان) مـي هاي پاك (الهي) را (بر آنان) مـي هاي پاك (الهي) را (بر آنان) مـي     كه كتابكه كتابكه كتابكه كتاب
گر زماني كه حجت برايشـان آمـد، در   گر زماني كه حجت برايشـان آمـد، در   گر زماني كه حجت برايشـان آمـد، در   گر زماني كه حجت برايشـان آمـد، در   پرارزشي است. اهل كتاب پراكنده نشدند مپرارزشي است. اهل كتاب پراكنده نشدند مپرارزشي است. اهل كتاب پراكنده نشدند مپرارزشي است. اهل كتاب پراكنده نشدند م

حالي كه به آنان دستور داده نشده بود جز اينكه حقگرايانه خدا را بپرستند و دين حالي كه به آنان دستور داده نشده بود جز اينكه حقگرايانه خدا را بپرستند و دين حالي كه به آنان دستور داده نشده بود جز اينكه حقگرايانه خدا را بپرستند و دين حالي كه به آنان دستور داده نشده بود جز اينكه حقگرايانه خدا را بپرستند و دين 
خود را براي او خالص گردانند و نماز را به پاي دارنـد و زكـات را بپردازنـد. آئـين     خود را براي او خالص گردانند و نماز را به پاي دارنـد و زكـات را بپردازنـد. آئـين     خود را براي او خالص گردانند و نماز را به پاي دارنـد و زكـات را بپردازنـد. آئـين     خود را براي او خالص گردانند و نماز را به پاي دارنـد و زكـات را بپردازنـد. آئـين     

گمان كافرانِ اهل كتـاب و مشـركان در   گمان كافرانِ اهل كتـاب و مشـركان در   گمان كافرانِ اهل كتـاب و مشـركان در   گمان كافرانِ اهل كتـاب و مشـركان در       راستين و ارزشمند همين است و بس. بيراستين و ارزشمند همين است و بس. بيراستين و ارزشمند همين است و بس. بيراستين و ارزشمند همين است و بس. بي
ن آتش دوزخ خواهند ماند؛ آنان بدون شك بـدترين انسـانها هسـتند. مسـلماً     ن آتش دوزخ خواهند ماند؛ آنان بدون شك بـدترين انسـانها هسـتند. مسـلماً     ن آتش دوزخ خواهند ماند؛ آنان بدون شك بـدترين انسـانها هسـتند. مسـلماً     ن آتش دوزخ خواهند ماند؛ آنان بدون شك بـدترين انسـانها هسـتند. مسـلماً     مياميامياميا

دهنـد، بهتـرين انسـانها هسـتند.     دهنـد، بهتـرين انسـانها هسـتند.     دهنـد، بهتـرين انسـانها هسـتند.     دهنـد، بهتـرين انسـانها هسـتند.         كساني كه ايمان آورده و كارهاي نيك انجام ميكساني كه ايمان آورده و كارهاي نيك انجام ميكساني كه ايمان آورده و كارهاي نيك انجام ميكساني كه ايمان آورده و كارهاي نيك انجام مي
پاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و پاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و پاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و پاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و 

ي هميشـه جاودانـه در آنجـا    ي هميشـه جاودانـه در آنجـا    ي هميشـه جاودانـه در آنجـا    ي هميشـه جاودانـه در آنجـا    رودها در زير (كاخها و درختهاي) آن روان است. برارودها در زير (كاخها و درختهاي) آن روان است. برارودها در زير (كاخها و درختهاي) آن روان است. برارودها در زير (كاخها و درختهاي) آن روان است. برا
خواهند ماند. خدا از آنان راضي و آنان هم از خدا خشنودند. اين (همه نعمت) براي خواهند ماند. خدا از آنان راضي و آنان هم از خدا خشنودند. اين (همه نعمت) براي خواهند ماند. خدا از آنان راضي و آنان هم از خدا خشنودند. اين (همه نعمت) براي خواهند ماند. خدا از آنان راضي و آنان هم از خدا خشنودند. اين (همه نعمت) براي 

 ».».».».كسي خواهد بود كه از پرورگارش بهراسدكسي خواهد بود كه از پرورگارش بهراسدكسي خواهد بود كه از پرورگارش بهراسدكسي خواهد بود كه از پرورگارش بهراسد

حتي ����پرستان عرب و غير عرب.  پرستان و آتش يعني بت ����والمشركين����

. ابـن  در اينجـا حضـرت محمـد(ص) اسـت     »بينه«منظور از  ����تأتيهم البينه
ــه اســت اهــل كتــاب صــفات حضــرت محمــد(ص) را كــه در   :كيســان گفت

كردند تـا اينكـه حضـرت محمـد(ص) بـه       هايشان آمده بود، انكار نمي كتاب
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پيامبري رسيد، آنگاه به او حسادت ورزيدنـد و نبـوت او را انكـار كردنـد.     
     :ي ديگري فرموده است همانطور كه خداوند در آيه

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù���� ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ yy yy____ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èèùùùù tt tt���� tt ttãããã (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx@@@@ ŸŸ ŸŸ2222 ����.1  

 ».».».».شناختند برايشان آمد، به آن كفر ورزيدندشناختند برايشان آمد، به آن كفر ورزيدندشناختند برايشان آمد، به آن كفر ورزيدندشناختند برايشان آمد، به آن كفر ورزيدند    وقتي كه آنچه را ميوقتي كه آنچه را ميوقتي كه آنچه را ميوقتي كه آنچه را مي««««

گفتنـد   مشركان هم قبالً در مورد حضرت محمد(ص) بـه بـدي سـخن نمـي     
ناميدند ولي وقتي كه به پيامبري برگزيده شد و بـه سـوي    مي »امين«بلكه او را 

ر بـاز زدنـد و) بـه دشـمني بـا او      آنان فرستاده شد، (از ايمان آوردن بـه او سـ  
يعني اهـل   ����و ما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلّا من بعد ما جاءتهم البينه���� پرداختند. 

كتاب تنها زماني در مورد حضرت محمد (ص) دچار اختالف شدند كه حضـرت  
محمد(ص) بعنوان پيامبر مبعوث شد، چرا كه اهل كتاب قبالً در مورد نبـوت آن  

ي  ظر داشتند و منتظر بعثت او بودند، چون تورات و انجيل مـژده ن حضرت اتفاق
آن را داده بودند ولي وقتي كه حضرت محمـد بـه پيـامبري رسـيد، نبـوت او را      

اي  ورزي به او كفر ورزيدند و عده انكار كردند و بعضي از روي حسادت و ستم
    :ه استي ديگري فرمود هم به او ايمان آوردند. همانطور كه خداوند در آيه

���� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx@@@@ ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ãã ããΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ JJ JJ‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////...����.2  
اهل كتاب) پراكنده نشدند مگر بعد از علم و آگاهي، و اين تفرقه بخاطر ستمگري اهل كتاب) پراكنده نشدند مگر بعد از علم و آگاهي، و اين تفرقه بخاطر ستمگري اهل كتاب) پراكنده نشدند مگر بعد از علم و آگاهي، و اين تفرقه بخاطر ستمگري اهل كتاب) پراكنده نشدند مگر بعد از علم و آگاهي، و اين تفرقه بخاطر ستمگري «(«(«(«(

        ».».».».و كجروي در ميان خودشان بوده استو كجروي در ميان خودشان بوده استو كجروي در ميان خودشان بوده استو كجروي در ميان خودشان بوده است

اين آيه شـامل تمـام    ����والذين آمنوا و عملواالصالحات أولئك هم خير البريه����
اند اعم از مشركان و اهل  آورده شود كه به حضرت محمد(ص) ايمان  كساني مي

  كتاب و غير آنان.
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يهوديـان و   –كافرانِ اهـل كتـاب    :زمخشري در تفسير اين آيات گفته است
پرسـتان، قبـل از بعثـت حضـرت محمـد(ص)       و مشركان يعنـي بـت   –مسيحيان 

ر موعودي كه ذكر او در تورات و انجيل آمده اسـت  تا زماني كه پيامب :گفتند مي
داريــم؛ ولــي وقتــي كــه  مبعــوث نشــود مــا دســت از ديــن و آيــين خــود برنمــي

پيامبر(ص) مبعوث شد آنان دچار تفرقه و پراكندگي شدند و آنچنان كـه وعـده   
ي كمي به او ايمـان آوردنـد و بيشـتر     داده بودند، به او ايمان نياوردند بلكه عده

  1وت او را انكار كردند.آنان نب
  

  * گفتگو با غيرمسلمانان

گفتگو با غيرمسلمانان اعم از اهل كتاب و غير اهل كتاب امري است مطلوب 
و موردپسند شريعت. ولي اين گفتگو بايد به قصد دعوت آنان به اسالم صورت 
گيرد نه به قصد ارضاي آنان و يا بخاطر تقريب بين اديان و ترك دعـوت آنـان   

    :الم چون اين نوع گفتگو جايز نيست، چرا كه خداوند متعال فرموده استبه اس

 ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ���� öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 
yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø@@@@ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����.2   

ه نيكي دعوت كنند و امر به معروف و نهي از ه نيكي دعوت كنند و امر به معروف و نهي از ه نيكي دعوت كنند و امر به معروف و نهي از ه نيكي دعوت كنند و امر به معروف و نهي از بايد از ميان شما گروهي باشند كه ببايد از ميان شما گروهي باشند كه ببايد از ميان شما گروهي باشند كه ببايد از ميان شما گروهي باشند كه ب««««
        ».».».».منكر نمايند و آنان خود رستگارندمنكر نمايند و آنان خود رستگارندمنكر نمايند و آنان خود رستگارندمنكر نمايند و آنان خود رستگارند

                                                              
. تفسير 527، ص 15. تفسير ابن عطيه، ج 537، ص 4، ص. تفسير ابن كثير، ج 20تفسير قرطبي، ج  -1

، صص 17. تفسير قاسمي، ج 782- 783، صص 4. تفسير زمخشري، ج 329-333، صص 15البيان، ج  فتح

224-221. 
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به نظر بعضي از مفسـرين بـراي تبيـين اسـت نـه       »منْ«ي  در اين آيه كلمه
شما بايد امتي باشيد كه به « :شود تبعيض كه در اين صورت معني آيه چنين مي

دعوت به نيكي و ». نمايد ميكند و امر به معروف و نهي از منكر  نيكي دعوت مي
ي اول آن عبـارت اسـت از    امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه مرتبه

ها و از جمله اهل كتاب را به اسالم دعوت كند، چـرا   ينكه امت اسالمي ديگر امت
كه اسالم خير عظيم و دين تمام پيامبران و مبتني بر اخـالص عبـادت و بنـدگي    

دن در برابر حكم اوسـت. و از جملـه احكـام و دسـتورات     براي خدا و تسليم ش
  ها دين اسالم را بپذيرند. الهي اين است كه تمام انسان

از آنجائيكه امت اسالمي، امتي وسط و گواه بـر ديگـر مردمـان و بهتـرين     
امتي است كه به نفع مردم آفريده شده است، بايد از طريق گفتگـو اهـل كتـاب و    

ي هر انسان مسلماني است  م دعوت كند، چرا كه وظيفهغير اهل كتاب را به اسال
    :فرمايد كه مردم را به سوي خدا و اسالم دعوت كند. خداوند متعال مي

���� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### (( (( zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####.����1  

كنند با آگاهي و بينش كنند با آگاهي و بينش كنند با آگاهي و بينش كنند با آگاهي و بينش     اين راه من است كه من و كساني كه از من پيروي مياين راه من است كه من و كساني كه از من پيروي مياين راه من است كه من و كساني كه از من پيروي مياين راه من است كه من و كساني كه از من پيروي مي    ::::بگوبگوبگوبگو««««
ي ي ي ي     دانـيم و مـن از زمـره   دانـيم و مـن از زمـره   دانـيم و مـن از زمـره   دانـيم و مـن از زمـره       كنيم و خدا را منزه ميكنيم و خدا را منزه ميكنيم و خدا را منزه ميكنيم و خدا را منزه مي    (مردم را) به سوي خدا دعوت مي(مردم را) به سوي خدا دعوت مي(مردم را) به سوي خدا دعوت مي(مردم را) به سوي خدا دعوت مي

        ».».».».مشركان نيستممشركان نيستممشركان نيستممشركان نيستم

. براي تبعيض بگيريم معنـي آيـه   ����و لتكن منكم ...����را در  »منْ«ي  اگر واژه
از ميان شما گروهي باشند كه مردم را به نيكي دعوت كنند  بايد« :شود چنين مي

ولي در هر صورت هدف از گفتگو با  اهل كتاب و غير اهل كتـاب، دعـوت   ...» و 
  آنان به خير يعني اسالم است.
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  * روش دعوت به اسالم

چون هدف از گفتگو با غيرمسلمانان و از جمله اهل كتاب دعـوت آنـان بـه    
ي حسـنه صـورت گيـرد     نان بايد با حكمـت و موعظـه  اسالم است، پس دعوت آ

    :فرمايد همانطور كه خداوند متعال مي

 íííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####���� 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&&  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////.����1  

اي پيامبر!) مردم را با سخنان استوار و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با اي پيامبر!) مردم را با سخنان استوار و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با اي پيامبر!) مردم را با سخنان استوار و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با اي پيامبر!) مردم را با سخنان استوار و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با ««««
تر است بـه حـال   تر است بـه حـال   تر است بـه حـال   تر است بـه حـال       گمان پروردگارت آگاهگمان پروردگارت آگاهگمان پروردگارت آگاهگمان پروردگارت آگاه    اي هرچه بهتر با آنان گفتگو كن، بياي هرچه بهتر با آنان گفتگو كن، بياي هرچه بهتر با آنان گفتگو كن، بياي هرچه بهتر با آنان گفتگو كن، بي    شيوهشيوهشيوهشيوه

        ».».».».انداندانداند    كساني كه از راه او منحرف شده يا به راه او راه يافتهكساني كه از راه او منحرف شده يا به راه او راه يافتهكساني كه از راه او منحرف شده يا به راه او راه يافتهكساني كه از راه او منحرف شده يا به راه او راه يافته

يعني مردم را  ����ادع إلي سبيل ربك���� :اين آيه گفته استزمخشري در تفسير 
يعني بـا سـخن محكـم و صـحيحي كـه حـق را        ����بالحكمه����به اسالم دعوت كن. 

يعني پند و انـدرزي كـه    ����و الموعظه الحسنه����برد.  روشن و شبهات را از بين مي
شوندگان احساس كنند كه تو ناصح و خيرخواه آنان و خواستار سـود و   دعوت
بـا قـرآن كـريم كـه     بـا قـرآن كـريم كـه     بـا قـرآن كـريم كـه     بـا قـرآن كـريم كـه     «««« :توان گفت معني آيه چنـين اسـت   ان هستي. همچنين مينفع آن

 ����و جادلهم بالتي هـي أحسـن  ����. »»»»ي حسنه است آنان را به اسالم دعوت كني حسنه است آنان را به اسالم دعوت كني حسنه است آنان را به اسالم دعوت كني حسنه است آنان را به اسالم دعوت كن    حكمت و موعظهحكمت و موعظهحكمت و موعظهحكمت و موعظه

يعني با روشي كه بهترين راه گفتگو است با آنان بحث و مجادله كن و از خـود  
دوري كن. سـپس در  رفق و نرمش نشان بده و از هرگونه خشونت و سرزنش 

إن ربك هم أعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو ���� :فرمايد پايان آيه خداوند متعال مي
گمان پروردگارت به حال آنان كه از راه او منحـرف   يعني بي ����أعلم بالمهتدين

دانـد كسـي كـه     تـر اسـت و مـي    اند آگـاه  شده و كساني كه به راه او هدايت يافته
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ندرزي او را كافي است و كسي كه خيـري در او  خيري در او باشد اندك پند و ا
باقي نمانده باشد، هيچ روشي با او كارساز نخواهد بود و بحث و گفتگو كـردن  

  1با او همچون كوبيدن آهن سرد است.
از آنجائيكه گفتگو و جدال با اهل كتاب يعني يهوديان و مسيحيان به منظور 

ه ايـن گفتگـو و جـدال بـه     گيـرد، الزم اسـت كـ    دعوت آنان به اسالم صورت مي
    :بهترين صورت باشد همانطور كه خداوند متعال فرموده است

���� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ����.2  

با اهل كتاب جز به روشي كه نيكوتر است بحث و گفتگو نكنيد مگر با كساني از با اهل كتاب جز به روشي كه نيكوتر است بحث و گفتگو نكنيد مگر با كساني از با اهل كتاب جز به روشي كه نيكوتر است بحث و گفتگو نكنيد مگر با كساني از با اهل كتاب جز به روشي كه نيكوتر است بحث و گفتگو نكنيد مگر با كساني از ««««
به آنچه بر ما و بر به آنچه بر ما و بر به آنچه بر ما و بر به آنچه بر ما و بر     ::::آنان كه ستم كنند (و از حد متعادل در جدال در گذرند) بگوييدآنان كه ستم كنند (و از حد متعادل در جدال در گذرند) بگوييدآنان كه ستم كنند (و از حد متعادل در جدال در گذرند) بگوييدآنان كه ستم كنند (و از حد متعادل در جدال در گذرند) بگوييد

معبود (راستين) شما يكي است و معبود (راستين) شما يكي است و معبود (راستين) شما يكي است و معبود (راستين) شما يكي است و     شما نازل شده ايمان داريم. معبود (راستين) ما وشما نازل شده ايمان داريم. معبود (راستين) ما وشما نازل شده ايمان داريم. معبود (راستين) ما وشما نازل شده ايمان داريم. معبود (راستين) ما و
        ».».».».ما تنها تسليم و فرمانبردار او هستيمما تنها تسليم و فرمانبردار او هستيمما تنها تسليم و فرمانبردار او هستيمما تنها تسليم و فرمانبردار او هستيم

برخي از اهل كتاب خواسـتار كسـب    :ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است
آگاهي و بينش در دين هستند كه با چنين افرادي بايد به بهترين صورت بحث و 

طور كه خداونـد  گفتگو صورت گيرد تا در رسيدن به هدفشان موفق شوند. همان

íííí: فرمــوده اســت ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####���� 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&&  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////.����3 
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موسي و فرعون را به سوي فرعون فرستاد به آنان  همچنين خداوند هنگامي كه

ŸŸ ���� :فرمود ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ����.1   

        ».».».».به نرمي با او سخن بگوييد تا شايد متذكر شود يا بهراسدبه نرمي با او سخن بگوييد تا شايد متذكر شود يا بهراسدبه نرمي با او سخن بگوييد تا شايد متذكر شود يا بهراسدبه نرمي با او سخن بگوييد تا شايد متذكر شود يا بهراسد««««

يعني هرگاه اهل كتاب چيزي  ����و قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا و أنزل إليكم����

مسلمانان بگويند كه صدق و كـذب آن برايشـان معلـوم نباشـد، نبايـد آن را      را به 

تصديق كنند چون شايد كه باطل باشـد و نيـز نبايـد آن را تكـذيب نماينـد چـون       

ما به آنچه كه بر ما نازل  :احتمال حق بودن آن وجود دارد بلكه بايد به آنها بگويند

رطي كـه از تحريـف و تأويـل    شده و همچنين به آنچه كه بر شما نازل شده به شـ 

محفوظ مانده باشد، ايمان داريم. امـام بخـاري از ابـوهريره (رض) روايـت كـرده      

خواندنـد و بـا زبـان عربـي      اهل كتاب تورات را با زبان عبري مـي  :است كه گفت

التصدقوا أهـل الكتـاب و ال   « :كردند. پيامبر(ص) فرمود براي مسلمانان تفسير مي

نا بالذي أنزل إلينا و أنزل إليكم و إلهنا و إلهكـم واحـد و   تكذّبوهم و قولوا آم

  2.»نحن له مسلمون

به آنچه كه بر ما و  :اهل كتاب را نه تصديق كنيد و نه تكذيب (بلكه) بگوييد«
بر شما نازل شده ايمان داريم و معبود ما و معبود شـما يكـي اسـت و مـا تنهـا      

  ».تسليم و فرمانبردار او هستيم
و ال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي ���� :اني چنين آمده اسـت در تفسير شوك

يعني تنها با بهترين روش با اهل كتاب به بحث و گفتگو برخيزيد! بـدين   ����أحسن
ترتيب كه آنان را به سوي خدا دعوت كنيد و داليل و بـراهين (راه) را برايشـان   

ينكـه اسـالم را   روشن نماييد و از تندي و خشونت با آنهـا بپرهيزيـد بـه اميـد ا    

                                                              
 .44طه:  -1

 .415- 416، صص 3تفسير ابن كثير، ج  -2



        فصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالمفصل هفتم: اسالم        

    

261261261261

كنند و در مجادلـه   يعني بجز كساني كه ستم مي ����إال الذين ظلموا منهم����بپذيرند. 
گيرند و در بحث و گفتگو بـا مسـلمانان ادب را رعايـت     راه افراط را در پيش مي

توان به تندي برخورد كرد و در گفتگو با آنان با  كنند كه با چنين افرادي مي نمي
ر از اهل كتاب باتوجـه بـه تصـريح بيشـتر مفسـران،      خشونت رفتار كرد. منظو

يعنـي   ����و قولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا و أنـزل إلـيكم  ����يهوديان و مسيحيان هستند. 
ما به قرآني كه بر ما نازل شده و به تورات و انجيلي كه بـر شـما نـازل     :بگوييد

ز جانـب  دانـيم كـه ا   شده ايمان داريم و تورات و انجيل را دو كتاب آسماني مـي 
اند و شريعت آنها تا زمـان آمـدن شـريعت اسـالمي و بعثـت       خداوند نازل شده

حضرت محمد(ص) ادامه داشته است. البته آنچه كه گفتيم شامل تورات و انجيل 
يعني ما امـت حضـرت محمـد(ص)     ����و نحن له مسلمون����شود.  تحريف شده نمي

دانـيم و   ان خـدا نمـي  تنها مطيع و فرمانبردار خداييم و عزير و مسـيح را فرزنـد  
  1گيريم. عالمان و راهبان خود را به خدايي نمي

و ال تجـادلوا أهـل الكتـاب إال    ���� :زمخشري هم در تفسير اين آيه گفته است
يعني با بهترين روش با اهل كتاب به بحث و گفتگـو بپردازيـد    ����بالتي هي أحسن

در برابـر   بدين ترتيب كه در برابر خشونت آنان نرمـي از خـود نشـان دهيـد و    
 :خشم آنان، خشم خود را فرو بخوريد. همانطور كه خداوند متعال فرموده است

ôô ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####����  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ����2  .إال ����(بد رفتاري ديگران را) با بهترين شيوه پاسخ بده

گذرنـد و در عنـادورزي    كنند و از حد مـي  مگر كساني كه ستم مي ����الذين ظلموا
كننـد و نرمخـويي بـا     گيرند و پند و اندرز را قبول نمـي  مي راه افراط را در پيش

توانيد تندي و خشونت را به خرج  آنان سودمند نخواهد بود، با چنين افرادي مي
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اين خود نوعي مجادله و گفتگو  ����و قولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا و أنزل إليكم����دهيد. 
ما حدثكم أهل « :ودبه نحو احسن است. از پيامبر(ص) روايت شده است كه فرم

الكتاب فال تصدقوهم و ال تكذّبوهم، و قولوا آمنّا باهللا و كتبـه و رسـله فـإن كـان     
  1.»باطالً لم تصدقوهم و إن كان حقاً لم تكذّبوهم

دهند نه آنان را تصـديق كنيـد و نـه     در آنچه كه اهل كتاب به شما خبر مي«
امبرانش ايمـان داريـم، در ايـن    هـا و پيـ   تكذيب بلكه بگوييد كه ما به خدا و كتاب

ايد و اگر سـخن آنـان    صورت اگر سخن آنان باطل باشد، آنان را تصديق نكرده
  ».ايد حق باشد، آنان را تكذيب نكرده

  

  * در جدال و گفتگو با اهل كتاب بايد صراحت را بخرج داد

اگرچه به ما دستور داده شده است كـه در جـدال و گفتگـو بـا اهـل كتـاب       
ش را انتخاب كنيم ولي اين بدين معني نيست كـه از دعـوت آنـان بـه     بهترين رو

اسالم و تصريح به بطالن معتقدات آنـان و وجـوب تبـري جسـتن از آن غفلـت      
تراشي آنان بر سر راه خدا و دشمني با اسالم و دعوت  بورزيم و در برابر مانع

ر مسـلمان  اسالمي سكوت كنيم. در اين باره آيات زيادي وجود دارند كه بايد ه
و هر گروه اسالمي در گفتگو با اهل كتاب آنها را در نظر بگيـرد. چـون خداونـد    

و ال تجادلوا اهل الكتاب ���� :اگرچه ما را به جدال احسن فراخوانده و فرموده است
ولي آيات متعدد ديگري را هـم نـازل كـرده اسـت كـه بـر        ����إال بالتي هي أحسن

خواهنــد كــه از  و از آنــان مــي كننــد وجــوب صــريح بــودن بــا آنــان داللــت مــي
تراشي در راه خدا دست بردارند و دعوت اسالم را كـه بـراي آنهـا خيـر و      مانع

  :كنيم نيكي را در بر دارد اجابت كنند. در زير به برخي از اين آيات اشاره مي
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1_���� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999.����1  

 ».».».».اورند، برايشان بهتر استاورند، برايشان بهتر استاورند، برايشان بهتر استاورند، برايشان بهتر استو اگر اهل كتاب ايمان بيو اگر اهل كتاب ايمان بيو اگر اهل كتاب ايمان بيو اگر اهل كتاب ايمان بي««««

ايـد، ايمـان    يعني اگر اهل كتاب هم بـه آنچـه كـه شـما بـه آن ايمـان آورده      
بياورند براي آنان در دنيا و آخرت بهتر خواهد بود ولي تنها تعداد كمي از آنان 

ــه  ــداهللا بــن ســالم و قبيل ــه عب ــان و نجاشــي و گروهــي از  از جمل ي او از يهودي
  2 بيشتر آنان بصورت كافر و فاسق باقي ماندند.مسيحيان ايمان آوردند و 

پس مسلمانان هم بايد در گفتگوي خود با اهل كتاب اين نكتـه را يـادآوري   
كنند و به آنان بگويند كه اگر دعوت اسـالمي را اجابـت كننـد، بـه چنـين خيـري       

  دست خواهند يافت.

2 _���� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### øø øø@@@@ ÏÏ ÏÏ....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§‘‘‘‘ 

≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö öö���� ÏÏ ÏÏ@@@@ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà@@@@ xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘.����3  

ايد! تقواي ايد! تقواي ايد! تقواي ايد! تقواي     اي كساني كه (به پيامبران پيشين از جمله موسي و عيسي) ايمان آوردهاي كساني كه (به پيامبران پيشين از جمله موسي و عيسي) ايمان آوردهاي كساني كه (به پيامبران پيشين از جمله موسي و عيسي) ايمان آوردهاي كساني كه (به پيامبران پيشين از جمله موسي و عيسي) ايمان آورده««««
بن عبداهللا) ايمان بياوريد تا خداونـد دو  بن عبداهللا) ايمان بياوريد تا خداونـد دو  بن عبداهللا) ايمان بياوريد تا خداونـد دو  بن عبداهللا) ايمان بياوريد تا خداونـد دو  ي او (محمدي او (محمدي او (محمدي او (محمد    خدا پيشه كنيد و به فرستادهخدا پيشه كنيد و به فرستادهخدا پيشه كنيد و به فرستادهخدا پيشه كنيد و به فرستاده

پاداش از رحمت خود را به شما بدهد (يكي پاداش ايمان به عيسي و ديگري پاداش پاداش از رحمت خود را به شما بدهد (يكي پاداش ايمان به عيسي و ديگري پاداش پاداش از رحمت خود را به شما بدهد (يكي پاداش ايمان به عيسي و ديگري پاداش پاداش از رحمت خود را به شما بدهد (يكي پاداش ايمان به عيسي و ديگري پاداش 
ايمان به محمد) و نيز براي شما نوري قرار دهد كه در پرتو آن حركت كنيد و شما ايمان به محمد) و نيز براي شما نوري قرار دهد كه در پرتو آن حركت كنيد و شما ايمان به محمد) و نيز براي شما نوري قرار دهد كه در پرتو آن حركت كنيد و شما ايمان به محمد) و نيز براي شما نوري قرار دهد كه در پرتو آن حركت كنيد و شما 

 ».».».».را مورد آمرزش قرار دهد و خدا آمرزنده و مهربان استرا مورد آمرزش قرار دهد و خدا آمرزنده و مهربان استرا مورد آمرزش قرار دهد و خدا آمرزنده و مهربان استرا مورد آمرزش قرار دهد و خدا آمرزنده و مهربان است

    :فرمايد ي خداوند متعال است كه مي دهاين آيه همانند فرمو
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كساني كه قبل از نزول قـرآن برايشـان كتـاب (تـورات و انجيـل) فرسـتاديم (و       كساني كه قبل از نزول قـرآن برايشـان كتـاب (تـورات و انجيـل) فرسـتاديم (و       كساني كه قبل از نزول قـرآن برايشـان كتـاب (تـورات و انجيـل) فرسـتاديم (و       كساني كه قبل از نزول قـرآن برايشـان كتـاب (تـورات و انجيـل) فرسـتاديم (و       ««««
شـود،  شـود،  شـود،  شـود،      ييييآورند. وقتي كه (قـرآن) بـر آنـان خوانـده مـ     آورند. وقتي كه (قـرآن) بـر آنـان خوانـده مـ     آورند. وقتي كه (قـرآن) بـر آنـان خوانـده مـ     آورند. وقتي كه (قـرآن) بـر آنـان خوانـده مـ         اكنون) به قرآن ايمان مياكنون) به قرآن ايمان مياكنون) به قرآن ايمان مياكنون) به قرآن ايمان مي    همهمهمهم
ما بدان ايمان داريم، چرا كه حق است و از جانب پروردگار ما (نازل شده) ما بدان ايمان داريم، چرا كه حق است و از جانب پروردگار ما (نازل شده) ما بدان ايمان داريم، چرا كه حق است و از جانب پروردگار ما (نازل شده) ما بدان ايمان داريم، چرا كه حق است و از جانب پروردگار ما (نازل شده)     ::::گويندگويندگويندگويند    ميميميمي

است. ما قبل از نزول قرآن (يا قبل از بعثت حضرت محمد(ص)) هـم مسـلمان (و   است. ما قبل از نزول قرآن (يا قبل از بعثت حضرت محمد(ص)) هـم مسـلمان (و   است. ما قبل از نزول قرآن (يا قبل از بعثت حضرت محمد(ص)) هـم مسـلمان (و   است. ما قبل از نزول قرآن (يا قبل از بعثت حضرت محمد(ص)) هـم مسـلمان (و   
موحد) بوديم (و باور داشتيم كه محمد(ص) مبعوث و قرآن بر او نازل خواهد شد) موحد) بوديم (و باور داشتيم كه محمد(ص) مبعوث و قرآن بر او نازل خواهد شد) موحد) بوديم (و باور داشتيم كه محمد(ص) مبعوث و قرآن بر او نازل خواهد شد) موحد) بوديم (و باور داشتيم كه محمد(ص) مبعوث و قرآن بر او نازل خواهد شد) 

شـود بـه سـبب اينكـه     شـود بـه سـبب اينكـه     شـود بـه سـبب اينكـه     شـود بـه سـبب اينكـه         ا اجر و پاداش داده مـي ا اجر و پاداش داده مـي ا اجر و پاداش داده مـي ا اجر و پاداش داده مـي آنان كساني هستند كه دوبار بدانهآنان كساني هستند كه دوبار بدانهآنان كساني هستند كه دوبار بدانهآنان كساني هستند كه دوبار بدانه
ايم انفاق ايم انفاق ايم انفاق ايم انفاق     برند و از آنچه روزيشان كردهبرند و از آنچه روزيشان كردهبرند و از آنچه روزيشان كردهبرند و از آنچه روزيشان كرده    اند و بدي را با نيكي از بين مياند و بدي را با نيكي از بين مياند و بدي را با نيكي از بين مياند و بدي را با نيكي از بين مي    شكيبائي كردهشكيبائي كردهشكيبائي كردهشكيبائي كرده

        ».».».».كنندكنندكنندكنند    ميميميمي

خداوند در اين آيه خبر داده است كه گروهي از يهوديـان و مسـيحيان كـه    
قرآن كريم و  قبل از نزول قرآن بدانها كتاب (تورات و انجيل) داده شده است، به

حضرت محمد(ص) ايمان خواهند آورد. همانند عبداهللا بن سالم. چنين افرادي در 
كنند (پاداشي در برابر ايمان بـه پيـامبران    واقع دو بار اجر و پاداش دريافت مي

پيشين و پاداشي در مقابل ايمان به قـرآن و حضـرت محمـد(ص)). در صـحيح     
ثالثـه  « :ت كـه پيـامبر(ص) فرمـود   مسلم از ابو موسي اشعري روايت شده اسـ 

ه و أدرك النبـي         :يؤتون أجرهم مرّتين أي  –رجـل مـن أهـل الكتـاب آمـن بنبيـ
فĤمن به و اتبعه و صدقه فله أجران، و عبد مملوك أدي حق اهللا عز  –محمداً(ص) 

و جل و حق سيده فله أجران، و رجل كانت له أمه فغذّاها فأحسن غذاءها ثم أدبها 
  .»دبها ثم أعتقها و تزوجها فله أجرانفأحسن أ
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يكـم   :شـود  سه گروه هستند كه دو برابر به آنان اجـر و پـاداش داده مـي   «
شخصي از اهل كتاب كه به پيامبر خود ايمان آورده و چون بـه پيـامبر اسـالم    

اي كـه   آورد. دوم بـرده  رسد بـه او هـم ايمـان مـي     يعني حضرت محمد(ص) مي
كنـد. و سـوم شخصـي كـه      حق سيد خود را ادا مـي (بطور همزمان) حق خدا و 

دهـد و سـپس بـه خـوبي او را تربيـت       كنيزي دارد و به خوبي به او طعـام مـي  
  ».نمايد كند، آنگاه او را آزاد كرده و با او ازدواج مي مي

چون هر كدام از اين گروهها با دو  :اند دانشمندان در تفسير اين حديث گفته
اند، پس هركـدام از آنـان دو    رد خطاب قرار گرفتهچيز و از دو جهت مختلف مو

كنند. مثالً شخصي كه اهل كتاب است يك بـار از   برابر اجر و پاداش دريافت مي
جانب پيامبر خود مورد خطاب قرار گرفته است كه بـه او ايمـان بيـاورد و بـار     
ديگر حضرت محمد(ص) او را مورد خطاب قرار داده است و چـون بـه هـر دو    

كند يكي بخاطر اينكه قبل  رده است پس پاداش هر دو دين را دريافت ميايمان آو
از بعثت حضرت محمد(ص) به پيامبر خود ايمان آورده و ديگـري بـدين خـاطر    
كه بعد از بعثت حضرت محمد(ص) به آن حضرت ايمـان آورده اسـت. عبـارت    

د و شو عام است و هم شامل صبر اهل كتاب بر آئين پيشينشان مي ����بما صبروا����
هم صبر بر آئين جديد يعني اسـالم و بـر اذيـت و آزاري كـه بـر اثـر مسـلمان        

  1گيرد. اند را در بر مي شدنشان از كفار ديده
مسلمانان در گفتگوي خود با اهل كتاب بايد به آنان يادآوري كنند كـه اگـر   

  مسلمان شوند، چنين اجر مضاعفي را خواهند داشت.
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اي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و درباره عيسي راه افراط و تفـريط را در  اي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و درباره عيسي راه افراط و تفـريط را در  اي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و درباره عيسي راه افراط و تفـريط را در  اي اهل كتاب! در دين خود غلو نكنيد (و درباره عيسي راه افراط و تفـريط را در  ««««
ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد  ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد  ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد  ي خدا جز حق نگوييد (و براي او شريك و همسر و فرزنـد      ربارهربارهربارهربارهپيش نگيريد) و دپيش نگيريد) و دپيش نگيريد) و دپيش نگيريد) و د

ي خـدا  ي خـدا  ي خـدا  ي خـدا      ي خـدا اسـت و او واژه  ي خـدا اسـت و او واژه  ي خـدا اسـت و او واژه  ي خـدا اسـت و او واژه      قرار ندهيد)، عيسي مسيح پسر مريم تنها فرستادهقرار ندهيد)، عيسي مسيح پسر مريم تنها فرستادهقرار ندهيد)، عيسي مسيح پسر مريم تنها فرستادهقرار ندهيد)، عيسي مسيح پسر مريم تنها فرستاده
است كه آن را به مريم رساند و او روحـي اسـت از جانـب خـدا. پـس بـه خـدا و        است كه آن را به مريم رساند و او روحـي اسـت از جانـب خـدا. پـس بـه خـدا و        است كه آن را به مريم رساند و او روحـي اسـت از جانـب خـدا. پـس بـه خـدا و        است كه آن را به مريم رساند و او روحـي اسـت از جانـب خـدا. پـس بـه خـدا و        

ن بيهـوده)  ن بيهـوده)  ن بيهـوده)  ن بيهـوده)  پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد كه (خدا) سه تا است، (از ايـن سـخ  پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد كه (خدا) سه تا است، (از ايـن سـخ  پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد كه (خدا) سه تا است، (از ايـن سـخ  پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد كه (خدا) سه تا است، (از ايـن سـخ  
» » » » اهللاهللاهللاهللا««««دست برداريد كه براي شما بهتر است. خداي بر حق تنها يكـي اسـت و آن   دست برداريد كه براي شما بهتر است. خداي بر حق تنها يكـي اسـت و آن   دست برداريد كه براي شما بهتر است. خداي بر حق تنها يكـي اسـت و آن   دست برداريد كه براي شما بهتر است. خداي بر حق تنها يكـي اسـت و آن   

است و او پاك و منزه است از اينكه فرزندي داشته باشـد در حـالي كـه آنچـه در     است و او پاك و منزه است از اينكه فرزندي داشته باشـد در حـالي كـه آنچـه در     است و او پاك و منزه است از اينكه فرزندي داشته باشـد در حـالي كـه آنچـه در     است و او پاك و منزه است از اينكه فرزندي داشته باشـد در حـالي كـه آنچـه در     
        ».».».».ها و زمين است از آنِ اوست و كافي است كه خدا وكيل باشدها و زمين است از آنِ اوست و كافي است كه خدا وكيل باشدها و زمين است از آنِ اوست و كافي است كه خدا وكيل باشدها و زمين است از آنِ اوست و كافي است كه خدا وكيل باشد    آسمانآسمانآسمانآسمان

ر غلـو در مـورد   اين آيـه بـه صـراحت مسـيحيان را از شـركي كـه بـر اثـ        
كند. قبالً در مورد تفسير اين آيـه و امثـال    اند، نهي مي عيسي(ع) مرتكب آن شده

    آن صحبت كرديم.

مسلمانان بايد در گفتگو و جدال خود با اهل كتـاب بـه آنـان يـادآوري      _4
هايشان بـدان مـژده داده    كنند كه بايد به (نبوت) حضرت محمد(ص) كه در كتاب

ي خود و ديگران بداننـد   دهنده رسان و بيم ند و او را مژدهشده است ايمان بياور
اي بعـد از پيـامبران پيشـين او را مبعـوث كـرده اسـت تـا         كه خداوند به فاصـله 
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مفاهيم و احكام و قوانين دين خاتم را براي آنان بيان كند. در ايـن مـورد آيـات    
    :كنيم متعددي وجود دارند كه به برخي از آنها اشاره مي

≅≅≅≅الف)  ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ���� ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!$$$$ yy yy____ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ää ää9999θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΨΨΨΨ àà àà2222 

šš ššχχχχθθθθ àà àà@@@@ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà@@@@ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ∅∅∅∅ tt ttãããã 99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ 

ÒÒ ÒÒ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ ÑÑ ÑÑ ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç7777 ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ����.1
    

اي اهل كتاب! (يعني يهوديان و مسيحيان) پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده اي اهل كتاب! (يعني يهوديان و مسيحيان) پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده اي اهل كتاب! (يعني يهوديان و مسيحيان) پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده اي اهل كتاب! (يعني يهوديان و مسيحيان) پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده ««««
ايد، روشن ايد، روشن ايد، روشن ايد، روشن     است كه بسياري از چيزهايي كه از كتاب (تورات و انجيل) پنهان نمودهاست كه بسياري از چيزهايي كه از كتاب (تورات و انجيل) پنهان نمودهاست كه بسياري از چيزهايي كه از كتاب (تورات و انجيل) پنهان نمودهاست كه بسياري از چيزهايي كه از كتاب (تورات و انجيل) پنهان نموده

نظر نظر نظر نظر     ايد و موردنياز نيست) صرفايد و موردنياز نيست) صرفايد و موردنياز نيست) صرفايد و موردنياز نيست) صرف    ازد و از بسياري از چيزها(يي كه پنهان كردهازد و از بسياري از چيزها(يي كه پنهان كردهازد و از بسياري از چيزها(يي كه پنهان كردهازد و از بسياري از چيزها(يي كه پنهان كردهسسسس    ميميميمي
كند. از جانب خدا نوري و كتاب روشنگري پيش شما آمده است. خداوند با آن كند. از جانب خدا نوري و كتاب روشنگري پيش شما آمده است. خداوند با آن كند. از جانب خدا نوري و كتاب روشنگري پيش شما آمده است. خداوند با آن كند. از جانب خدا نوري و كتاب روشنگري پيش شما آمده است. خداوند با آن     ميميميمي

كنند به راههاي سالمتي (و نجات از كنند به راههاي سالمتي (و نجات از كنند به راههاي سالمتي (و نجات از كنند به راههاي سالمتي (و نجات از     (كتاب) كساني را كه رضايت خدا را دنبال مي(كتاب) كساني را كه رضايت خدا را دنبال مي(كتاب) كساني را كه رضايت خدا را دنبال مي(كتاب) كساني را كه رضايت خدا را دنبال مي
هاي (كفر و شرك و هاي (كفر و شرك و هاي (كفر و شرك و هاي (كفر و شرك و     د آنان را از تاريكيد آنان را از تاريكيد آنان را از تاريكيد آنان را از تاريكيكند و با اراده و مشيت خوكند و با اراده و مشيت خوكند و با اراده و مشيت خوكند و با اراده و مشيت خو    عذاب) هدايت ميعذاب) هدايت ميعذاب) هدايت ميعذاب) هدايت مي
برد و آنان را به راه برد و آنان را به راه برد و آنان را به راه برد و آنان را به راه     آورد و به سوي نور (ايمان و داليل قاطع) ميآورد و به سوي نور (ايمان و داليل قاطع) ميآورد و به سوي نور (ايمان و داليل قاطع) ميآورد و به سوي نور (ايمان و داليل قاطع) مي    شبهات) بيرون ميشبهات) بيرون ميشبهات) بيرون ميشبهات) بيرون مي

        ».».».».كندكندكندكند    راست (يعني اسالم) هدايت ميراست (يعني اسالم) هدايت ميراست (يعني اسالم) هدايت ميراست (يعني اسالم) هدايت مي

اين آيه خطاب به يهوديان و مسـيحيان نـازل شـده اسـت كـه بسـياري از       
زانـي محصـن    رجمهاي خود از جمله صفات حضرت محمد(ص) و  مطالب كتاب
  كردند. را پنهان مي

حضـرت محمـد(ص)    ����نور����قرآن و منظور از  ����كتاب����در اين آيه منظور از 
هـم   ����سـراج ����كننـد و از ايـن روي    ي او هدايت پيدا مي است، چون مردم بوسيله

  2ناميده شده است.
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≅≅≅≅ ���� ب) ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ää ää9999θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ;; ;;οοοο uu uu���� øø øøIIII ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 99 99����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ����.1  

اي اهل كتاب! پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده است كه بـه دنبـال انقطـاع    اي اهل كتاب! پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده است كه بـه دنبـال انقطـاع    اي اهل كتاب! پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده است كه بـه دنبـال انقطـاع    اي اهل كتاب! پيامبر ما (محمد) به سوي شما آمده است كه بـه دنبـال انقطـاع    «
ي بين حضرت محمد و ي بين حضرت محمد و ي بين حضرت محمد و ي بين حضرت محمد و     بوده  است (چون در فاصلهبوده  است (چون در فاصلهبوده  است (چون در فاصلهبوده  است (چون در فاصله    مدت زماني كه ميان پيامبرانمدت زماني كه ميان پيامبرانمدت زماني كه ميان پيامبرانمدت زماني كه ميان پيامبران

حضرت عيسي پيامبر ديگري نيامده است) براي شما (اوامر و نواهي الهي را) بيان حضرت عيسي پيامبر ديگري نيامده است) براي شما (اوامر و نواهي الهي را) بيان حضرت عيسي پيامبر ديگري نيامده است) براي شما (اوامر و نواهي الهي را) بيان حضرت عيسي پيامبر ديگري نيامده است) براي شما (اوامر و نواهي الهي را) بيان 
اي اي اي اي     دهندهدهندهدهندهدهنده    دهنده و بيمدهنده و بيمدهنده و بيمدهنده و بيم    مژدهمژدهمژدهمژده    ::::كند تا اينكه (در روز قيامت بهانه نگيريد و) نگوييدكند تا اينكه (در روز قيامت بهانه نگيريد و) نگوييدكند تا اينكه (در روز قيامت بهانه نگيريد و) نگوييدكند تا اينكه (در روز قيامت بهانه نگيريد و) نگوييد    ميميميمي

تي مـا در  تي مـا در  تي مـا در  تي مـا در  به سوي ما نيامده است (كه ما را به آنچه كه موجب سعادت و خوشـبخ به سوي ما نيامده است (كه ما را به آنچه كه موجب سعادت و خوشـبخ به سوي ما نيامده است (كه ما را به آنچه كه موجب سعادت و خوشـبخ به سوي ما نيامده است (كه ما را به آنچه كه موجب سعادت و خوشـبخ 
گردد برحـذر  گردد برحـذر  گردد برحـذر  گردد برحـذر      گردد تشويق و از آنچه باعث بدبختي و عذاب ما ميگردد تشويق و از آنچه باعث بدبختي و عذاب ما ميگردد تشويق و از آنچه باعث بدبختي و عذاب ما ميگردد تشويق و از آنچه باعث بدبختي و عذاب ما مي    دنيا و آخرت ميدنيا و آخرت ميدنيا و آخرت ميدنيا و آخرت مي

اي به سوي شما آمده است (و عـذري بـراي شـما    اي به سوي شما آمده است (و عـذري بـراي شـما    اي به سوي شما آمده است (و عـذري بـراي شـما    اي به سوي شما آمده است (و عـذري بـراي شـما        دهندهدهندهدهندهدهنده    دهنده و بيمدهنده و بيمدهنده و بيمدهنده و بيم    دارند). مژدهدارند). مژدهدارند). مژدهدارند). مژده
تواند پيامبران را بفرستد و به هر تواند پيامبران را بفرستد و به هر تواند پيامبران را بفرستد و به هر تواند پيامبران را بفرستد و به هر     نمانده است) و خدا بر همه چيز توانا است (و مينمانده است) و خدا بر همه چيز توانا است (و مينمانده است) و خدا بر همه چيز توانا است (و مينمانده است) و خدا بر همه چيز توانا است (و مي

        2».».».».داش دهد و هركه با آنان مخالفت كند مجازات نمايد)داش دهد و هركه با آنان مخالفت كند مجازات نمايد)داش دهد و هركه با آنان مخالفت كند مجازات نمايد)داش دهد و هركه با آنان مخالفت كند مجازات نمايد)كه به آنان ايمان بياورد پاكه به آنان ايمان بياورد پاكه به آنان ايمان بياورد پاكه به آنان ايمان بياورد پا

5 _öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%���� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ss ss????  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ ää ääóóóó öö öö6666 ss ss???? %%%% [[ [[`̀̀̀uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ââ ââ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ää ää©©©© 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ@@@@≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ����.3  

داريد و (با داريد و (با داريد و (با داريد و (با     رده است از راه خدا باز ميرده است از راه خدا باز ميرده است از راه خدا باز ميرده است از راه خدا باز مياي اهل كتاب! چرا كسي را كه ايمان آواي اهل كتاب! چرا كسي را كه ايمان آواي اهل كتاب! چرا كسي را كه ايمان آواي اهل كتاب! چرا كسي را كه ايمان آو    ::::بگوبگوبگوبگو««««
خواهيد اين راه را كج نشان دهيد در حالي كه شما (از راستي و خواهيد اين راه را كج نشان دهيد در حالي كه شما (از راستي و خواهيد اين راه را كج نشان دهيد در حالي كه شما (از راستي و خواهيد اين راه را كج نشان دهيد در حالي كه شما (از راستي و     اين كار خود) مياين كار خود) مياين كار خود) مياين كار خود) مي

 ».».».».خبر نيستخبر نيستخبر نيستخبر نيست    دهيد بيدهيد بيدهيد بيدهيد بي    درستي اين راه) آگاهيد و خدا از آنچه كه انجام ميدرستي اين راه) آگاهيد و خدا از آنچه كه انجام ميدرستي اين راه) آگاهيد و خدا از آنچه كه انجام ميدرستي اين راه) آگاهيد و خدا از آنچه كه انجام مي

خداوند در اين آيه به پيامبر(ص) دستور داده است كه به اهل كتـاب يعنـي   
چـرا كسـاني كـه بـه حضـرت محمـد(ص) ايمـان         :سـيحيان بگويـد  يهوديان و م

كنند، از راه خدا كه راه رسيدن به رضايت و رحمت  آورند و از او پيروي مي مي
كنيد كه با دروغ و افترا و القاي شبهات باطـل   داريد و تالش مي خدا است باز مي
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دعـوت   و نيرنگ زدن به اسـالم و پيـامبر و مؤمنـان و دعـوتگران، مـردم را از     
خواهيد اسالم را راهي كج نشـان دهيـد    اسالمي باز داريد. و با اين كار خود مي

در حالي كه خود به آنچه در مورد اسالم و مژده به آمدن پيـامبر اسـالم آمـده    
دانيد كه اين راه، راه مستقيمي است و هركس مـردم را از آن   است آگاهيد و مي

خدا از آنچه در راستاي باز داشتن مـردم  كننده است. و  باز دارد، گمراه و گمراه
خبر نيست و شـما را   دهيد بي از اسالم و ايمان به حضرت محمد(ص) انجام مي

  1به سزاي اعمالتان خواهد رساند.
  

  :مبحث پنجم

  بعضي از اصول و قواعد كلي در اسالم

  

  * رفع حرج

حرج به معني ضيق و شدت است و خداوند در تشـريع قـوانين و اوامـر و    
گونه حرج و شدتي قرار نداده است. آيات مختلفي از قرآن كريم  اهي خود هيچنو

  :كنيم ها اشاره مي اند، كه به برخي از آن به اين امر تصريح كرده

١ - $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ���� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm.����2  

        ».».».».گونه سختي و مشقتي را در دين بر شما قرار نداده استگونه سختي و مشقتي را در دين بر شما قرار نداده استگونه سختي و مشقتي را در دين بر شما قرار نداده استگونه سختي و مشقتي را در دين بر شما قرار نداده است    خداوند هيچخداوند هيچخداوند هيچخداوند هيچ««««

ــدگان خــود) برداشــته اســت   علمــاء د ــد (از بن ر مــورد حرجــي كــه خداون
رفع حرج يعني حالل كردن ازدواج با دو، سه  :اند اي گفته نظر دارند، عده اختالف
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و يا چهار زن. برخي هم بر اين باورنـد كـه رفـع حـرج يعنـي شكسـتن نمـاز و        
آن  تواند خوردن روزه براي مسافر و خواندن نماز با اشاره براي كسي كه نمي

رفع حرج  :اند اي نيز گفته را بخواند و اسقاط جهاد از لنگ پا و كور و بيمار. عده
بار مكلف نكرده بلكـه   عبارت است از اينكه خداوند مسلمانان را به احكام مشقت

فرسـا را از   آنان را به آنچه كه در توانشان است مكلّف كـرده و تكـاليف طاقـت   
اسـرائيل بـا    واسته است كه همچون بنـي دوش آنان برداشته است و از آنان نخ

  فرسا بندگي خدا را بجا بياورند. اعمالي سخت و طاقت
برخي هم معتقدند كه رفع حرج بدين معني است كه خداوند بـا گشـودن در   
توبه و استغفار و تشريع كفاره و ديه و قصاص در بـاب جنايـات راهـي بـراي     

اسـت. ولـي آنچـه از ظـاهر آيـه      رفت از گناه را براي مسلمانان قرار داده  برون
آيد اين اسـت كـه رفـع حـرج عـام اسـت و بـه هـيچ كـدام از مـوارد فـوق             برمي

آور را  اختصاص ندارد بلكه بدين معني است كه خداوند تكاليف سخت و مشقت
از دوش بندگان خود برداشته است، بدين ترتيب كه يا اصالً آنان را بدان مكلف 

داده و جايگزين بـدون مشـقتي را بجـاي آن     نساخته است و يا در حكم تخفيف
قرار داده و يا اينكه راهكار مشروعي فراروي بندگان خود قرار داده است تـا از  

اي  ي سـودمند و پرفايـده   طريق آن بتوانند از گناه رهايي يابند. اين آيه چقدر آيه
  :كنند) است. آيات زير نيز مانند اين آيه هستند (و مضمون آن را بيان مي
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خواهـد و خواهـان زحمـت و سـختي شـما      خواهـد و خواهـان زحمـت و سـختي شـما      خواهـد و خواهـان زحمـت و سـختي شـما      خواهـد و خواهـان زحمـت و سـختي شـما          خداوند آسايش و راحتي شما را مـي خداوند آسايش و راحتي شما را مـي خداوند آسايش و راحتي شما را مـي خداوند آسايش و راحتي شما را مـي ««««
        ».».».».نيستنيستنيستنيست
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پروردگارا! بار سنگين (و تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار همـانطور كـه بـر    پروردگارا! بار سنگين (و تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار همـانطور كـه بـر    پروردگارا! بار سنگين (و تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار همـانطور كـه بـر    پروردگارا! بار سنگين (و تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار همـانطور كـه بـر    ««««
توان ما توان ما توان ما توان ما (دوش) كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا! ما را به آنچه كه در (دوش) كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا! ما را به آنچه كه در (دوش) كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا! ما را به آنچه كه در (دوش) كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا! ما را به آنچه كه در 

        ».».».».نيست وادار نكننيست وادار نكننيست وادار نكننيست وادار نكن

 :در حديثي از پيامبر(ص) نقل شده است كه خداوند (بعد از اين دعا) فرمود
  2چنين كردم (و شما را به آنچه كه در توانتان نيست مكلف نخواهم كرد).

2_���� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôôffff uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm...���� .3  

 ».».».».قتي را بر (دوش) شما بگذاردقتي را بر (دوش) شما بگذاردقتي را بر (دوش) شما بگذاردقتي را بر (دوش) شما بگذاردگونه حرج و مشگونه حرج و مشگونه حرج و مشگونه حرج و مش    خواهد هيچخواهد هيچخواهد هيچخواهد هيچ    خداوند نميخداوند نميخداوند نميخداوند نمي««««

كند شما را دچار حرج و  خواهد در احكامي كه تشريع مي يعني خداوند نمي
نياز است و نسبت به شما رأفـت و رحمـت    سختي كند، چون خداوند از شما بي

كند كه خير و منفعت شما را در پـي   دارد و تنها احكامي را براي شما تشريع مي
گيـري   ي قـانون رفـع حـرج در اسـالم و سـهل      ر پايـه داشته باشد. دانشمندان ب

خداوند نسبت بـه بنـدگانش در تشـريع احكـام و قـوانين، اصـول و قواعـدي را        
اند كه براساس آنها بسياري از احكام فرعي عبادات و معامالت را  استنباط كرده

  اند. استخراج كرده
   :از جمله اين اصول و قواعد عبارتند از

  شود. افتاد، گشايش حاصل مي هرگاه چيزي به تنگنا -1
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  كند. گيري را جلب مي سختي و مشقت سهل -2
    دفع مفاسد از جلب منافع بهتر است. -3

    گرداند. شرايط ضروري چيزهاي ممنوع و حرام را مباح مي -4

 .گردد چيزي كه ذاتاً حرام است بهنگام ضرورت مباح مي -5

گيـري و   علماي اسالمي معيار شناخت سختي و مشتقي كـه موجـب سـهل   
  اند. شود را به عرف مردم وابسته كرده فيف (در احكام) ميتخ

شـود آيـه بصـورت عـام آمـده و براسـاس آن        همانطور كـه مالحظـه مـي   
ي معـامالت   ي عبـادات و نـه در زمينـه    گونه حرجي در اسالم نـه در زمينـه   هيچ

ي خداوند كـه نسـبت بـه بنـدگان      وجود ندارد و در واقع اصل رفع حرج با اراده
يريـداهللا  ����فرمايد  ير است هماهنگي دارد. (چرا كه) خداوند متعال ميگ خود سهل

����بكم السير و ال يريد بكم العسر
يعني خداوند در رخصـتهايي كـه بـراي شـما      1

  وضع كرده خواسته است دين شما ديني آسان و بدون سختي و مشقت باشد.
اين يك اصل ديني است كه فقهاي اسالمي جهـت شـناخت احكـام وقـايع و     

  كنند. دهند، به آن مراجعه مي ادثي كه به تازگي روي ميحو
ي  اند مثـل ايـن فرمـوده    در سنت نبوي هم احاديثي در اين مورد وارد شده

آسـان  . «2»يسروا و ال تعسروا و بشّروا و ال تنفّروا« :پيامبر(ص) كه فرموده است
  ».يدبگيريد و سخت نگيريد، و (به مردم) مژده دهيد و آنان را متنفر نكن
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  * عدالت

معني مساوات را در ضمن دارند. عـدل و عـدل    »معادله«و  »عداله«الفاظ 
رود كـه   در مورد چيزهايي به كار مي »عدل«از لحاظ معني به هم نزديكند ولي 

÷÷ ���� :فرمايد شوند مانند احكام. خداوند متعال مي با بصيرت درك مي ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ããΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

$$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ����1 »»»» دل «ولـي   ».».».».گيـرد گيـرد گيـرد گيـرد     ي كفـاره) روزه مـي  ي كفـاره) روزه مـي  ي كفـاره) روزه مـي  ي كفـاره) روزه مـي      كننـده كننـده كننـده كننـده     (مستمندان دريافت(مستمندان دريافت(مستمندان دريافت(مستمندان دريافتيا به تعداد يا به تعداد يا به تعداد يا به تعداد و  »عـ

روند كه با حواس قابل درك باشند ماننـد   در مورد چيزهايي به كار مي »عديل«
  اي.  شدني، قابل شمارش و پيمانه اشياء وزن

عدالت دو نوع است؛ يكـي عـدالت مطلـق كـه يـك امـر عقلـي اسـت و عقـل          
ر هيچ زماني قابل نسخ نبوده و هيچگاه تعـدي و  برد و د خودبخود به آن پي مي

آيد. مانند نيكي كردن در حق كسي كـه در حـق تـو نيكـي      تجاوز به حساب نمي
كرده و دوري از اذيت كردن كسي كه اذيتش به تو نرسيده است. ديگري عدالت 

توان به (حسن) آن پـي بـرد و امكـان منسـوخ      شرعي كه تنها از طريق شرع مي
  ي جنايات. ها وجود دارد. مانند قصاص و ديه ي از زمانشدن آن در بعض

عدالت مقتضي مساوات در جزا و پاداش است بطوريكـه پـاداش نيكـي بـه     
نيكي و جزاي بدي به بدي داده شود. ولي احسان عبارت است از اينكـه پـاداش   
نيكي به بيشتر از آن و جزاي بـدي بـه كمتـر از آن داده شـود. خداونـد متعـال       

¨¨ ���� :فرمايد مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ����2. »»»»گمان خداوند بـه (رعايـت) عـدالت و    گمان خداوند بـه (رعايـت) عـدالت و    گمان خداوند بـه (رعايـت) عـدالت و    گمان خداوند بـه (رعايـت) عـدالت و        بيبيبيبي

        ».».».».دهددهددهددهد    احسان دستور مياحسان دستور مياحسان دستور مياحسان دستور مي

  3رود. براي مفرد و جمع بكار مي» عدل«لفظ 
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ـادي و    :ابن عطيه در تفسير اين آيه گفته است ـات اعتق عدالت عبارت است از انجام دادن واجب

مانات و ترك ستم و انصاف به خرج دادن و اعطاي حق به صاحب حق، غيراعتقادي همچون اداي ا

  1ولي احسان انجام دادن كارهاي مندوب و مستحب است.

عدالت در گفتار و شهادت و قضاوت و همچنين در مورد دوست و دشـمن  
و در تمام معامالت امر مطلوبي است و پايبندي به آن الزم است. آيات مختلفـي  

   :اند از جمله دهدر اين باره نازل ش

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ���� óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� èè èè%%%%.����2  

و هرگاه سخن گفتيد، عدالت را رعايت كنيد اگرچه (كسي كه سخن به نفع يا به و هرگاه سخن گفتيد، عدالت را رعايت كنيد اگرچه (كسي كه سخن به نفع يا به و هرگاه سخن گفتيد، عدالت را رعايت كنيد اگرچه (كسي كه سخن به نفع يا به و هرگاه سخن گفتيد، عدالت را رعايت كنيد اگرچه (كسي كه سخن به نفع يا به ««««
        ».».».».شود) از خويشاوندان باشدشود) از خويشاوندان باشدشود) از خويشاوندان باشدشود) از خويشاوندان باشد    زيان او گفته ميزيان او گفته ميزيان او گفته ميزيان او گفته مي

 ���� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt rr rrBBBB ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////.����3  

دهد كه) اگر ميان مردم داوري كرديد، دادگرانه دهد كه) اگر ميان مردم داوري كرديد، دادگرانه دهد كه) اگر ميان مردم داوري كرديد، دادگرانه دهد كه) اگر ميان مردم داوري كرديد، دادگرانه     خداوند به شما مؤمنان دستور ميخداوند به شما مؤمنان دستور ميخداوند به شما مؤمنان دستور ميخداوند به شما مؤمنان دستور مي«(«(«(«(
        ».».».».داوري كنيدداوري كنيدداوري كنيدداوري كنيد

ωωωω uu uuρρρρ���� öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999.����4  

، دادگري كنيد كه ، دادگري كنيد كه ، دادگري كنيد كه ، دادگري كنيد كه دشمني با قومي شما را بر آن ندارد كه (با آنان) دادگري نكنيددشمني با قومي شما را بر آن ندارد كه (با آنان) دادگري نكنيددشمني با قومي شما را بر آن ندارد كه (با آنان) دادگري نكنيددشمني با قومي شما را بر آن ندارد كه (با آنان) دادگري نكنيد««««
        ».».».».دادگري به پرهيزكاري نزديكتر استدادگري به پرهيزكاري نزديكتر استدادگري به پرهيزكاري نزديكتر استدادگري به پرهيزكاري نزديكتر است

(( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ���� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////.����5  
        ».».».».و پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات كنيدو پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات كنيدو پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات كنيدو پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات كنيد««««
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كنند را در كنار ايـن آيـات قـرار دهـيم،      اگر آياتي كه از ظلم و ستم نهي مي
توانيم بدون مبالغه بگوييم كـه   بريم و مي در اسالم پي مي آنگاه به اهميت عدالت

اسالم دين عدالت است. يكي از مظاهر عدالت (اسالمي) تساوي افراد جامعـه در  
تطبيق احكام شرعي بر آنها است بدون اينكه تفاوتي بين فرامايگان و فرومايگان 

شـد (و  ي مخزومـي مرتكـب سـرقت     باشد. از اين روي وقتي كه زنـي از طايفـه  
پيامبر(ص) خواست دستش را قطع كند) و اين كار بر مردم گران آمد، از اسامه 
بن زيد خواستند كه براي او نزد پيامبر(ص) شفاعت كند. چون اسامه اين كار را 

آيا در مورد يكي از حدود الهـي شـفاعت    :كرد، پيامبر(ص) خشمگين شد و گفت
ما بال أقوام يشفعون في « :گفتاي در ميان مردم خواند و  كني؟ سپس خطبه مي

حد من حدود اهللا، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه 
و إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. و أيم اهللا لو أن فاطمه بنت محمـد سـرقت   

  1.»لقطعت يدها
كنند، (در  اي در مورد يكي از حدود الهي شفاعت مي چي شده است كه عده«

حالي كه) تنها چيزي كه موجب هالك اقوام پيش از شما شده است  اين بوده كه 
اي دسـت بـه    كردند ولي اگر فرومايه كرد، او را رها مي اي سرقت مي اگر فرامايه
كردند. به خدا قسم اگر فاطمه دختـر محمـد    زد، حد را بر او اجرا مي اين كار مي

  ».دزدي كند، دستش را قطع خواهم كرد
  

  گيرد كس مسؤوليت گناه ديگري را برعهده نمي * هيچ

يكي از اصول مهم شريعت اسالمي اين اسـت كـه هـركس مسـؤول اعمـال      
گيرد. مثالً اگر كسي  خود است و هيچ كس مسؤوليت گناه ديگري را برعهده نمي
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مرتكب قتل عمد عدواني شود، تنها وي مسؤول جرم خود خواهد بـود و پـدر و   
گيرند. و يا اگـر كسـي مرتـد     ورد بازخواست قرار نميبرادر و خويشاوندانش م

شود تنها او مسؤول كار خود خواهد بود و كس ديگـري در مـورد آن مؤاخـذه    
    :شود. خداوند متعال در اين باره فرموده است نمي

ωωωω uu uuρρρρ���� ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 ss ss???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 CC CC§§§§ øø øø@@@@ tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ����.1  

گيرد و هيچ كس گيرد و هيچ كس گيرد و هيچ كس گيرد و هيچ كس     ناهي كه بكند خود بار گناه خود را بر دوش ميناهي كه بكند خود بار گناه خود را بر دوش ميناهي كه بكند خود بار گناه خود را بر دوش ميناهي كه بكند خود بار گناه خود را بر دوش ميو هر كس هر گو هر كس هر گو هر كس هر گو هر كس هر گ««««
        ».».».».گيردگيردگيردگيرد    بار گناه ديگري را بر عهده نميبار گناه ديگري را بر عهده نميبار گناه ديگري را بر عهده نميبار گناه ديگري را بر عهده نمي

اين اصل در واقع تطبيق عملي اصل عدالت است، چرا كه عادالنه نيست كـه  
انسان در برابر اعمال ديگران مورد بازخواسـت قـرار گيـرد. ايـن اصـل بـزرگ       

لم اسـت ولـي وجـود آن در شـريعت     اگرچه يك اصل مفهـوم و مشـهور و مسـ   
آيـد، چـون    اسالمي يكي از داليل اثبات نبوت حضرت محمد(ص) به حساب مـي 

ي خدا و مـأمور تبليـغ ايـن اصـل نبـود امكـان        اگر حضرت محمد(ص) فرستاده
اي كه مبتني بر  ي جاهلي مطرح گردد؛ جامعه نداشت كه همچون اصلي در جامعه

هاي افراد قبيله را تحمـل   يت تمام جرم و جنايتاي بود و قبيله مسؤول نظام قبيله
  كرد. مي

  در لغت به معني بار سنگين است.» وزر«
يعني هيچ كس گنـاه ديگـري را بـر     :ابن عباس در تفسير اين آيه گفته است

  2گيرد. عهده نمي
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يعني  ����و ال تكسب كل نفس إال عليها���� :در تفسير شوكاني چنين آمده است
گيـرد.   دهد، مورد مؤاخذه قرار نمـي  كه انسان انجام ميكس در برابر گناهي  هيچ

     :در اين مورد همچنين خداوند متعال فرموده است

$$$$ yy yyγγγγ ss ss9999���� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øø.... $$ $$####.����1  
هر كار (نيكي كه انسان) انجام دهد به نفع اوست و هر كار (بدي كه) انجام دهد هر كار (نيكي كه انسان) انجام دهد به نفع اوست و هر كار (بدي كه) انجام دهد هر كار (نيكي كه انسان) انجام دهد به نفع اوست و هر كار (بدي كه) انجام دهد هر كار (نيكي كه انسان) انجام دهد به نفع اوست و هر كار (بدي كه) انجام دهد ««««

        ::::استاستاستاستو نيز فرموده  و نيز فرموده  و نيز فرموده  و نيز فرموده  ». ». ». ». به زيان خود او استبه زيان خود او استبه زيان خود او استبه زيان خود او است

33 33““““ tt tt““““ ôô ôôffff çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999���� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤§§§§ øø øø@@@@ tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ����.2  

        ».».».».تا هر كس در برابر تالش و كوشش خود جزا و سزا داده شودتا هر كس در برابر تالش و كوشش خود جزا و سزا داده شودتا هر كس در برابر تالش و كوشش خود جزا و سزا داده شودتا هر كس در برابر تالش و كوشش خود جزا و سزا داده شود««««

ي مورد بحث به معني بار سنگين است و در آيه زير نيـز بـه    در آيه» وزر«
     :همين معني بكار رفته است

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ uu uuρρρρ���� šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã xx xx8888 uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ ����.3  

البته منظور از بار سنگين در اينجا گنـاه  البته منظور از بار سنگين در اينجا گنـاه  البته منظور از بار سنگين در اينجا گنـاه  البته منظور از بار سنگين در اينجا گنـاه  » » » » بر نداشتيمبر نداشتيمبر نداشتيمبر نداشتيمو (آيا) بار سنگين را از تو و (آيا) بار سنگين را از تو و (آيا) بار سنگين را از تو و (آيا) بار سنگين را از تو ««««
        است.است.است.است.

ي مورد بحث ردي است بـر نظـام جـاهلي كـه خويشـاوند را بـه گنـاه         آيه
كردنـد و يكـي از افـراد قبيلـه را بـه گنـاه ديگـري مـورد          خويشاوند مؤاخذه مي

  دادند. بازخواست قرار مي
و دليلـي بـر   شـود   حكم آيه عام اسـت و شـامل احكـام دنيـا و آخـرت مـي      
ي قتل غيرعمـد بـر    اختصاص آن به آخرت وجود ندارد. و اما اينكه پرداخت ديه

شود، ايـن مسـأله در واقـع مخصصـي      گردن عاقله (ي شخص قاتل) انداخته مي
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شود. مضمون اين آيه بـا   است براي اين حكم عام و در جاي خود بدان عمل مي
    :رمايدف ي خداوند هم تعارضي ندارد كه مي اين فرموده

���� �� ��∅∅∅∅ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;$$$$ ss ss)))) øø øøOOOO rr rr&&&& ZZ ZZωωωω$$$$ ss ss)))) øø øøOOOO rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyìììì ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;$$$$ ss ss)))) øø øøOOOO rr rr&&&&.����1  

كشند و به همراه بارهاي سنگين خـود،  كشند و به همراه بارهاي سنگين خـود،  كشند و به همراه بارهاي سنگين خـود،  كشند و به همراه بارهاي سنگين خـود،      آنان بارهاي سنگين خود را بر دوش ميآنان بارهاي سنگين خود را بر دوش ميآنان بارهاي سنگين خود را بر دوش ميآنان بارهاي سنگين خود را بر دوش مي««««
        ».».».».كنندكنندكنندكنند    بارهاي سنگين ديگر را نيز حمل ميبارهاي سنگين ديگر را نيز حمل ميبارهاي سنگين ديگر را نيز حمل ميبارهاي سنگين ديگر را نيز حمل مي

چون منظور از بار سنگيني كه انسـان بـه همـراه بـار سـنگين خـود حمـل        
ين كساني اسـت كـه انسـان باعـث گمراهـي آنـان شـده اسـت،         كند، بار سنگ مي

    :2فرمايد همانطور كه در اين آيه به آن تصريح شده است كه خداوند مي

���� (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& \\ \\'''' ss ss#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### �� �� ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ qq qq==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã 33 33 
ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ ����.3  

آنان بايد در روز قيامت بار گناهان خود را بطور كامل بر دوش بگيرند و نيز بايد آنان بايد در روز قيامت بار گناهان خود را بطور كامل بر دوش بگيرند و نيز بايد آنان بايد در روز قيامت بار گناهان خود را بطور كامل بر دوش بگيرند و نيز بايد آنان بايد در روز قيامت بار گناهان خود را بطور كامل بر دوش بگيرند و نيز بايد ««««
        ».».».».اند حمل كننداند حمل كننداند حمل كننداند حمل كنند    بار گناهان كساني كه بدون آگاهي آنان را گمراه ساختهبار گناهان كساني كه بدون آگاهي آنان را گمراه ساختهبار گناهان كساني كه بدون آگاهي آنان را گمراه ساختهبار گناهان كساني كه بدون آگاهي آنان را گمراه ساخته

  

  ي جرم باشد  * عقوبت (بايد) به اندازه

ي  تعيـين عقوبـت بـه انـدازه    «يكي از مظاهر عدالت و تطبيق عملي آن اصل 
است. و اين، اصل بزرگي است در نظام جرائم و عقوبات كه با دقت تمـام  » جرم

توان در قوانين وضعي نظير  در شريعت اسالمي تطبيق شده است بطوريكه نمي
آن را پيدا كرد. اگـر عـدم مسـاواتي در عقوبـت بعضـي از جـرائم در شـريعت        

زيان جـرم   نظري است كه در تعيين مقدار شود، بخاطر اختالف اسالمي ديده مي
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و مبناي سنجش جرم و شناخت بزرگي آن و در نتيجه تعيين عقوبت متناسب با 
  1آن وجود دارد.

    :فرمايد خداوند متعال در بيان اين اصل مي

���� (( ((#### ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ uu uuρρρρ 77 77ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ ×× ××ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ xx xx@@@@ tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ����.2
  

كيفر هر بدي، كيفري همسان آن است، پس اگر كسي گذشت كند و صلح و صفا كيفر هر بدي، كيفري همسان آن است، پس اگر كسي گذشت كند و صلح و صفا كيفر هر بدي، كيفري همسان آن است، پس اگر كسي گذشت كند و صلح و صفا كيفر هر بدي، كيفري همسان آن است، پس اگر كسي گذشت كند و صلح و صفا ««««
گمـان خـدا سـتمكاران را دوسـت     گمـان خـدا سـتمكاران را دوسـت     گمـان خـدا سـتمكاران را دوسـت     گمـان خـدا سـتمكاران را دوسـت         به راه اندازد، پاداش او با خدا خواهد بـود، بـي  به راه اندازد، پاداش او با خدا خواهد بـود، بـي  به راه اندازد، پاداش او با خدا خواهد بـود، بـي  به راه اندازد، پاداش او با خدا خواهد بـود، بـي  

        ».».».».دارددارددارددارد    نمينمينمينمي

اين آيه همانند آيـات زيـر اسـت كـه      :ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است
    :فرمايد خداوند مي

���� ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ.����3  

هر كس بر شما تجاوز كرد به همان اندازه كه بر شما تجاوز كرده است، بر او تجاوز هر كس بر شما تجاوز كرد به همان اندازه كه بر شما تجاوز كرده است، بر او تجاوز هر كس بر شما تجاوز كرد به همان اندازه كه بر شما تجاوز كرده است، بر او تجاوز هر كس بر شما تجاوز كرد به همان اندازه كه بر شما تجاوز كرده است، بر او تجاوز ««««
        ».».».».كنيدكنيدكنيدكنيد

÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ���� óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGG öö öö6666 ss ss%%%%%%%% tt ttææææ (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ yy yyèèèè ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ãããããã ����.4  

ايـد، مجـازات   ايـد، مجـازات   ايـد، مجـازات   ايـد، مجـازات       كه شما با آن مجـازات شـده  كه شما با آن مجـازات شـده  كه شما با آن مجـازات شـده  كه شما با آن مجـازات شـده      و اگر مجازات كرديد به همان اندازهو اگر مجازات كرديد به همان اندازهو اگر مجازات كرديد به همان اندازهو اگر مجازات كرديد به همان اندازه««««
        ».».».».كنيدكنيدكنيدكنيد

خداوند قانون قصاص را جهت اجراي عدالت وضع كرده است ولي در كنار 
آن عفو و بخشش را نيز بعنوان فضيلتي درنظر گرفته و مردم را بـه آن دعـوت   

    :فرمايد كرده است. خداوند متعال مي
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���� yy yyyyyyρρρρ ãã ãã���� àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒÉÉÉÉ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ%%%% 44 44  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù šš ššXXXX ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤@@@@ ŸŸ ŸŸ2222 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!!.����1  

نظر نظر نظر نظر     و جراحتها و زخمها قصاص دارند و اگر كسي آن را ببخشد (و از قصاص صرفو جراحتها و زخمها قصاص دارند و اگر كسي آن را ببخشد (و از قصاص صرفو جراحتها و زخمها قصاص دارند و اگر كسي آن را ببخشد (و از قصاص صرفو جراحتها و زخمها قصاص دارند و اگر كسي آن را ببخشد (و از قصاص صرف««««
        ».».».».گرددگرددگرددگردد    اي براي (بخشش برخي از گناهان) او مياي براي (بخشش برخي از گناهان) او مياي براي (بخشش برخي از گناهان) او مياي براي (بخشش برخي از گناهان) او مي    كند) اين كار كفارهكند) اين كار كفارهكند) اين كار كفارهكند) اين كار كفاره

    :از اين روي خداوند در پايان آيه مورد بحث هم فرموده است

���� ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ xx xx@@@@ tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ����.2
  

خداونـد در ايـن آيـه بيـان كـرده       :البيان هم چنين آمده است در تفسير فتح
است كه عدالت در پيروزي، رعايت مساوات است. و  اينكه در ايـن آيـه سـزاي    
بدي هم بدي ناميده شده است يا بخاطر بدي آن نسبت به كسي است كه بـر او  

  3و يا از طريق مشاكله و تشابه در صورت است.شود  واقع مي

  * تعاون و همكاري بر نيكي و تقوا و عدم همكاري بر گناه و تجاوز

ي اسالمي تعاون و همكاري افراد آن بر نيكي و تقوا  هاي جامعه يكي از ويژگي

  :فرمايد و پرهيز از همكاري بر گناه و تجاوز است. خداوند متعال مي

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ���� ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ.����4  
        ».».».».همديگر را بر نيكي و تقوا ياري كنيد و بر گناه و تجاوز با هم همكاري نكنيدهمديگر را بر نيكي و تقوا ياري كنيد و بر گناه و تجاوز با هم همكاري نكنيدهمديگر را بر نيكي و تقوا ياري كنيد و بر گناه و تجاوز با هم همكاري نكنيدهمديگر را بر نيكي و تقوا ياري كنيد و بر گناه و تجاوز با هم همكاري نكنيد««««

  :در تفسير اين آيه آمده است
يعني پرهيز از هر آنچه كه  ����التقوي����يعني زياد كار نيك انجام دادن.  ����البرّ����

اين  ����اإلثم����رساند.  انجام دادن يا ترك كردن آن به دين و دنياي انسان ضرر مي
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يعني تجاوز از حد شـرع   ����العدوان����شود.  واژه بر هر گناه و معصيتي اطالق مي
 ����البـرّ ���� :تـوان گفـت   و عرف در رفتار با مردم و رعايت نكردن عدالت. البتـه مـي  

ها از خدا نزديك  ي آن نسان بوسيلهيعني هر آنچه از ايمان و اخالق و اعمال كه ا
  گردد. مي

هـاي   امر به تعاون و همكاري در راه نيكي و تقوا يكـي از اركـان و ويژگـي   
نظام اجتماعي اسالم است كه به موجب آن بر مسلمانان واجب است كه همديگر 

كننـد و   را بر كارهاي نيكي كه منافع ديني و دنيوي افراد و جامعه را تـأمين مـي  
ي  اي كه با آن مفاسد و مضـرات را از خـود و جامعـه    اعمال پرهيزكارانهنيز بر 

  1كنند، ياري و پشتيباني نمايند. خود دفع مي
كنـد و امـر بـه     بنابراين اصل، تشكيل جماعتي كه به خير و نيكي دعوت مي

دهد و مردم را به اسالم و اجراي احكـام الهـي    معروف و نهي از منكر انجام مي
آنان را از ارتكاب معاصي و گناهـاني كـه اسـالم آنهـا را حـرام       خواند و فرا مي

كند، يكي از بارزترين مظاهر تعاون و همكاري بر نيكي و تقوا بـه   كرده، نهي مي
آيد. و انسان مسلمان نبايد با گروه و جماعتي كه براساس تعاون بـر   حساب مي

و بـا مـال يـا    گذاري شده اسـت، همكـاري كنـد     گناه و مخالفت با شرع خدا پايه
  عضويت و يا با تعريف و تمجيد آن را ياري نمايد.

  * حكومت مبتني بر اصل شورا

ي اسالمي حكومت متعلق به تمام مسلمانان است و خداونـد ايـن    در جامعه
حق را به آنان داده است تا بتوانند آنچه كه خدا از آنـان خواسـته اسـت انجـام     

ام آن در زمـين بپردازنـد. ولـي از    ي شـرع خـدا و تطبيـق احكـ     دهند و به اقامـه 
ي مسـلمانان بـا هـم بـه اجـراي شـريعت الهـي         آنجايي كه امكان ندارد كه همـه 
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ي نيابت در حكومت مطرح گرديد، بدين ترتيب كه مسـلمانان از   بپردازند، مسأله
گزينند تا به نيابت از آنان و بـا   ميان خود شخصي را بعنوان امير و حاكم برمي

اند به اجراي شرع خدا بپردازد كه بـر   و واليتي كه به وي داده استفاده از قدرت
افراد جامعه هم الزم است از امر و نهي (مشروع) او اطاعت كنند. البتـه اميـر يـا    
حاكم اسالمي بايد از طريق شورا و مشورت با عموم مسـلمانان يـا نماينـدگان    

ه مشـورت نيـاز   شوند در مسايل كالني كـه بـ   آنان كه اهل حل و عقد ناميده مي
داري) بپـردازد. اهـل حـل و عقـد كسـاني       دارند به اجراي احكام (و امر حكومت

شـوند.   هستند كه از طريق انتخابات توسط مسلمانان واجد شرايط انتخـاب مـي  
خداوند خود به امير و حاكم اسالمي دستور داده است كه با مردم به مشـورت  

     :بپردازد و فرموده است
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    :خداوند در مدح مسلمانان هم فرموده است
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كرد كه ايـن   پيامبر گرامي اسالم(ص) هم به كثرت با مسلمانان مشورت مي
كند، حتي ابـن عطيـه    شورت بر امير و حاكم اسالمي داللت ميخود بر وجوب م

شورا يكي از قواعد شريعت و از احكـام واجـب اسـت و     :در اين باره گفته است
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بنـابراين   1هر حاكمي كه با اهل دين و دانش مشورت نكند، عزل او واجب اسـت. 
  در حكومت اسالمي حاكم مستبد (جايگاه و) بقايي ندارد.

  

  در برابر اصالح جامعه * مسؤوليت فرد

هاي نظام اجتماعي اسالم مسـؤوليت فـرد در برابـر اصـالح      يكي از ويژگي
جامعه است و اين اصل مهمي است كه تكبـر و خودخـواهي را از درون انسـان    

ي خود در  كند كه جامعه را بعنوان خانواده زدايد و افراد را طوري تربيت مي مي
ورزند. و اين مسؤوليت  صالح آن اهتمام مينظر گرفته و در نتيجه به صالح و ا

و نهـي از منكـر اسـت، اصـلي كـه      در واقع مبتني بر اصل مهم امر بـه معـروف   
جزو اوصاف ثابـت و واجـب مؤمنـان و وجـه تمـايز بـين آنـان و        اسالم آن را 

     .منافقان معرفي كرده است. خداوند متعال (در وصف مؤمنان) فرموده است
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        ».».».».كنندكنندكنندكنند    ميميميمي

    :خداوند در وصف منافقان هم فرموده است
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مردان و زنان منافق همه از يك گروه هستند كه امر به منكر و نهـي از معـروف   مردان و زنان منافق همه از يك گروه هستند كه امر به منكر و نهـي از معـروف   مردان و زنان منافق همه از يك گروه هستند كه امر به منكر و نهـي از معـروف   مردان و زنان منافق همه از يك گروه هستند كه امر به منكر و نهـي از معـروف   ««««
        ».».».».كنندكنندكنندكنند    ميميميمي

  

  * خاتمه

ي  اي بود از موضوع اديان در قرآن كه آن را به رشته آنچه گذشت خالصه
ام حـق و درسـت    رير درآوردم، اگر آنچه كه در فصلهاي اين كتـاب نگاشـته  تح

باشد، اين از فضل و كرم خداست و ستايش و منـت تنهـا از آنِ اوسـت. و اگـر     
خطا و لغزشي در آن وجود داشته باشد اين از جانب من بوده (و بخاطر آن) از 

ه تـالش  كـنم. و مـرا كـافي اسـت كـ      خداوند رحمان طلب غفران و آمـرزش مـي  
ام هنگام نوشتن در مورد مسايل دينـي و اسـالمي دچـار خطـا و لغـزش       نموده

نشوم. در هر حال اميدوارم كه از اجر و پاداش اين كار محـروم نگـردم، چـون    
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إن أخطـأ فلـه   «پيامبر(ص) فرموده است: 

  .»أجر واحد
خود به حقيقت دست يابد دو اجر، و  هرگاه مجتهد اجتهاد كند و در اجتهاد«

  ».كند اگر دچار خطا شود يك اجر را دريافت مي
  و سپاس خداي را كه پروردگار جهانيان است.
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