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                     * 
الذات و الصفات رحمن رحيم. اي مؤمنين، به عقدها و  بنام خداي كامل: ترجمه

حالل است زبان بستة چهار پايان مگر آنچه تالوت شود پيمانها وفا كنيد براي شما 
ميد به درستيكه خدا حكم حرَبراي شما در حاليكه حالل ندانيد صيد را در حاليكه م

 )1كند به آنچه بخواهد.( مي
عقود اطالق دارد شامل است  اينجمع عقد وآن به معني پيمان است، و  عقود: نكات

بنابراين در آيه واجب شده كه به هر پيماني وفا  كه پيمان با خالق وبا مخلوق باشد.
الوفاء  دهند واجب كنيد، و بنابراين عقد معامالت كه دو طرف با يكديگر انجام مي

است، يعني طرفين بايد به آن وفاداري كنند و به قول فقهاء عمل به آن عقد الزم 
فسخ داشته  تواند آن عقد را فسخ كند مگر جائيكه حق است، و يكي از طرفين نمي

 باشد. و مقصود از       ذكر شده. 4و  3و 2آن محرماتي است كه در آية 
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          * 
اي مؤمنين شعائر خدا را حالل و سبك مشمريد و ماه حرام و هدي و قالئد : ترجمه

جويند حالل مشمريد  ار ميگالحرام را كه از فضل و خوشنودي پرورد و قاصدين بيت
و چون از احرام خارج شديد صيد كنيد، و شما را البته وادار نكند دشمني قوميكه شما 

اوز و ستم كنيد، و يكديگر را ياري كنيد بر نيكي و را از مسجدالحرام بازداشتند كه تج
پرهيزگاري و ياري نكنيد بر گناه و تجاوز، و از خدا بترسيد زيرا عقاب خدا سخت 

 )2است.(

شعائر إلهي را كه فرموده حالل مشمريد يعني عظمت آنرا مراعات كنيد : نكات
واجبات : مانند. باشد هاي بندگي كه خدا قرار داده عبارتست از اعمال حج و از نشانه

 ذيقعده و ذيحجه ومحرم و رجبو آنچه حرام كرده در حال احرام. وماه حرام همان 

است. و    عبارتست از شتر و يا گاو و گوسفندي كه براي قرباني در حج مهيا

كنند، و  مي     آويختند. و قاصدين  آن چيزهائي است كه بگردنِ شتر قرباني مي

باشند كه بايد آنان را سبك نشمرد و مال وجان  الحرام همان زوار خانة كعبه مي بيت
ايشان را حالل ندانست. و يكي از قوانين مهمة اديان إلهي هما تعاون براي إبقاء است 

بهم كمك دهند برخالف ماديين كه قانون  كه مردم در راه بقاء و همزيستي خود بايد
شود قاعدة  دانند. وقانون ديگري كه از اين آيه استفاده مي تنازع بقاء را قانون خود مي

عدم خروج از عدالت وعدم تجاوز از تقوي است بواسطة حب و بغض، چنانكه از 

 ص: جملة   ... عدالتي شما  شود. يعني دشمني با قومي باعث بي استفاده مي

 نشود.
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         * 
بر شما حرام شد مرده و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا به آن  :ترجمه

شود و حيوان خفه شده و زده شدة به چوب و از بلندي پرت شده و به ضرب  هبرد
آنچه براي بتان ذبح شاخ زده شده و آنچه درنده خورده مگر آنچه را كه تذكيه كنيد و 

امروز كافران از دين شما و از  .زالم تقسيم كنيد، اينها تباهكاري استه به أشده و آنچ
شما دينتان را  برايدفع آن مأيوس شدند پس از ايشان نترسيد واز من بترسيد، امروز 

براي شما پسنديدم، پس هر كس  كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسالم را
ه گناه پس به تحقيق خدا آمرزندة رحيم مضطر شد در گرسنگي بدون تمايل ب

 )3است.(

 :نكات     مطلق است چه مردار حالل گوشت و چه حرام گوشت، وحرمت آنچه

چه أكل آنها و چه بيع آنها فرقي ندارد، ولي پشم و كرك  ؛در آيه ذكر شده اطالق دارد
حيات وممات در ومو و شاخ حيوانات مرده پاك است زيرا اين چند چيز روح ندارد و

: آنها نيست. جملة ص        داللت دارد كه براي هر كس غيرخدا

و چه  يسحيواني را ذبح كنند جائز نيست چه براي داماد و چه عروس و چه رئ
اهللا وچه حاجي و چه غير آن، و فقط حيواني حالل است كه براي خدا ذبح شود.  آيت

و مقصود از      حيواني است كه خفه شده چه بباد و چه با طناب وچه با  ص
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دست و چه غير اينها. و مقصود از     حيواني است كه با چوب ويا با   ص

 چماق و يا با سنگ و يا با آهن آن را بزنند و هالكش كنند. و مقصود از     

و چه از باالي بام و يا ديوار و يا هر نحو ديگر. حيواني است كه پرت شود چه از كوه 

و مقصود از      زدن حيوان ديگر بميرد. و  حيواني است كه به سبب شاخ

مقصود از       شيري يا ببري يا پلنگي او را بدرد،  ؛اي اين است كه درنده

ماندة آن اگرحيات  ا خورد باقياي حيواني را دريد ومقداري از آنر پس اگر درنده
ماند حرام است اما اگر داراي حيات  يعني طوري شده كه زنده نمي مستقره ندارد

ماند در اين صورت اگر او را  معالجه كنند و يا غذا به آن بدهند زنده مي شد.مستقره با

  : ذبح كنند حالل است بدليل جملة   محمد  ذكر شده. امام كه در آيه

دهد و چشم  مزبور دست و پا و يا دم خود را حركت مي نحيوا اگر: فرموده باقر
توان آن را تذكيه نمود. و مقصود از  داند حيات مستقره دارد و ميگر خود را برمي

 جملة  ين آن حيوان را با كارد ويا چاقوي تيز م، اين است كه شما يعني مسل

د رو به قبله و نام خدا را هم در آن حال يا قبل از شروع چهار رگ گردنش را ببري

ريد. و مقصود از بب    چنانكه در تواريخ آمده عبارتست از عدة تيرهاي بدون پر

نوشتند دو  نوشتند يك سهم، بر دومي مي مي بدون پيكان كه ده عدد بوده، بر يكيو 
نوشتند هفت  بر هفتمي ميسهم وبر سومي سه سهم، و همچنين تا هفت عدد كه 

سهم، و سه عدد ديگر سهمي نداشت، آن وقت يك شتري را بنام ده نفر كه نامشان در 
انداختند، پس از  كشي مي كردند و آن تيرها را در صندوق قرعه آن تيرها بود نحر مي

آوردند، اگر داراي  يك بيرون مي آن مخلوط كرده و هر تيري بنام هر كس بود يك
آمد كه سهمي ندارد  دادند و  اگر تيري بيرون مي ان سهم را به او ميسهم بود هم

صاحب آن تير كه نام او در آن تير نوشته شده و سهمي ندارد بايد قيمت شتر را بدهد 

هائي كه مانند  كشي و اين يك نوع قماري بود، پس قرعه   ويا  است، شتر باشد
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مام حرام است. ولي اگر كسي و يا شركتي و يا ماشين و يا طال و نقره و يا اسكناس ت
كشي كنند و قرعه بنام كسي افتد و چيزي  اي بعنوان جائزه از مال خودشان قرعه عده

ندارد. و مقصود از  اشكاليبه او بدهند         ...  آن روزي است كه

حجاز در تحت سيطرة اسالم سورة مائده كه آخرين سوره است نازل شده و تمام 
كردن دين اسالم مأيوس شده بودند  باشد، كه كفار يهود ونصاري از خاموش درآمده مي

از كفار نترسيد و از : و نام اسالم شرق و غرب جهان را گرفته بود، پس خدا فرموده

: من بترسيد. و مقصود از جملة           ها است كه ... همان روز

سورة مائده نازل شده و دين كامل گشته و خدا از چنين اسالم كه دين كاملي است 
اند كه اين جمالت مربوط به روز غدير خم است و در  باشد. بعضي گفته خشنود مي

اول و آخر اين آيه نيست، و سخن ايشان موافق عقل  هوسط آيه نازل شده و مربوط ب
را كه نازل نموده اول و آخر و وسط آن  منان آيات و فصاحت قرآن نيست زيرا خداي

كامال بايد بهم مربوط باشد و پراكنده نباشد، ما نبايد كالم خدا را از ارزش بيندازيم و 
اي ويا براي رواياتي كه ناقلين  با كالم خدا نعوذباهللا بازي كنيم براي خاطر تعصب فرقه

 : ملةاند. و از ج يكديگر نقل كرده آنها به تقليد از    قانون اضطرار استفاده ...

شود كه قانون وحكم ثانوي است كه اگر مضطر شد تمام محرمات براي او حالل  مي
 روي نكند و به قدر اضطرار و رفع اضطرار مرتكب شود. شود به شرطي كه زياده مي

                          

                            

              * 
شما حالل  حالل شده براي ايشان؟ بگو برايكنند چه چيز  از تو سؤال مي :ترجمه

ايد  سگان را ماهر نموده هايد از حيوانات شكاري در حاليك ها وآنچه ياد داده شده پاكيزه
ميدهيد آنها را از آنچه خدا به شما آموخته، پس بخوريد از آنچه نگاهداشتند براي  ياد

 )4الحساب است.( ع خدا سري شما و نام خدا را بر آن ياد كنيد وبترسيد از خدا زيرا كه
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: جملة :نكات      داللت دارد بر اينكه صيد با حيوانات تعليم داده شده حالل ...

تعليم حرام است، و اين از بركت علم است مگر اينكه صيادي  و صيد با حيواتات بي
اين آيه ح كند و بتعليم را زنده به حيات مستقره ببيند و آنرا ذ صيد با حيوانات بي

داللت دارد كه تعليم حيوانات شكاري و صيد با آنها جائز است چه سگ باشد و چه 

: چه غير اينها. ومقصود از جملة عقاب وچه باز و   ...  اين است كه حيوان

هر وقت بفرستي  ؛اول اينكه: شكاري تعليم گيرد، و تعليم آن معلوم شود به چند چيز
همواره  ؛از گوشت صيد نخورد. چهارم ؛عش كردي باز گردد، سومچون من ؛برود. دوم

  : هچنين باشد و اعتباري به يك مرتبه نيست. جمل ... كه  داللت دارد

جواز أكل وقتي است كه حيوان شكاري چيزي را نخورد بلكه براي صاحب خود 

تأکل ألنه  إن أکل منه فال ": به عدي بن حاتم فرمود صنگهدارد، لذا رسول خدا

  از منو ."أمسک علی نفسه       اگر براي تبعيض افراد باشد معني

 .شود كه بخوريد بعضي از افراد حيوانات صيد شده را به نه بعض ديگر چنين مي

: شغال صيد شده ويا روباه و يا سوسمار و مانند آن. و جملة: مانند     

    اگر ضمير عليه برگردد به ،     شود كه وقت فرستادن  معني چنين مي

 شكاري نام خدا ذكر كنيد وإال حالل نيست، واگر برگردد به  حيوان    معني

 بگوئيد. و اهللابسمصيد شده را درك كرديد در ذبح آن كه چون حيوان : چنين مي شود

 : جملة ...  و  ...  خطاب به مسلمين است بنابراين صيد كافر مباح

 : نيست. وجملة       ،داللت دارد كه براي صيد بايد قوانين إلهي را آموخت

 و پاية هر تعليمي بايد تعليم إلهي باشد.
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   * 
ها و طعام آنانكه به ايشان كتاب داده شده  امروز براي شما حالل شده پاكيزه :ترجمه

است و زنان پاكدامن از مؤمنات و  ايشان حالل برايبراي شما حالل و طعام شما 
اند(براي شما حالل است) وقتيكه  زنان پاكدامن از آنانكه پيش از شما كتاب داده شده

دار و هر كس  در حاليكه پاكدامن باشيد نه زناكار و رفيق هاي آنان را داده باشيد مهريه
يمان كافر شود(پس از ايمان كفر آرد) او تباه شده و در آخرت از زيانكاران به ا

 )5است.(

: جملة :نكات       داللت دارد كه هر طعام و غذاي پاكيزه حالل است

س اگر دليلي بر حرمت نباشد اصل حليت مگر آنكه به خصوصه حرام شده باشد، پ
است. و مقصود از طعام اهل كتاب مطلق طعام است چه مطبوخ باشد و چه نباشد، 

اهل كتاب  چه گوشت باشد و چه غير آن، ولي شرائطي از دليل خارج دارد مانند اينكه
توان از گوشت او  در وقت ذبح حيوان نام خدا برده باشد پس اگر نام خدا نبرد نمي

اين صورت ترك طعام  تناول كرد و اينكه از گوشت خوك و شراب بپرهيزد و إال در

: آنان أولي است. و مقصود از جملة              زنان يهود و

 نصاري است كه تزويج آنان براي مسلمان حالل است.
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                   * 
ها  اي مؤمنين چون به نماز برخيزيد صورتهاي خود و دستهاتان را تا مرفق :ترجمه

بشوئيد وسرهاي خود را مسح كشيد، پاهاتان را تا دو كعب (بشوئيد) و اگر جنب 
از شما از قضاي بوديد پس خود را پاك كنيد و اگر بيمار و يا بر سفر بوديد و يا يكي 

حاجت آمد و يا به زنان نزديكي نموديد پس آبي نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد و از 
آن به صورتهايتان و دستهايتان بكشيد خدا اراده نكرده بر شما سخت گيرد بلكه 

 )6گزاريد.( خواهد شما را پاك كند و نعمتش را بر شما تمام كند باشد كه سپاس مي

 : جملة :نكات ... خيزد بايد  داللت دارد كه هر وقت انسان براي نماز برمي

 : توان از جملة وضو بگيرد ولو اينكه وضو داشته باشد. ولي مي     كه در

ذيل آيه آمده دانست كه هدف طهارتست، اگر طهارت حاصل بود الزم نيست وضو را 

تجديد كند و مقصود از  مايان نوقت توجه  هان اندازه از صورتست كهم

ايست كه در هر يك از پاها در دو طرف  ، دو استخوان برآمدهکعبنياست. و مقصود از 

باشد. و كلمة  قدم، در مفصل ساق و قدم مي         داللت دارد كه انتهاي يد در

ز شسته شوند. و ظاهر است وچنانكه در سنت آمده بايد مرفقها ني (آرنج) وضو مرفق

آيه آن است كه شستن، به مرفق ختم شود چنانكه در      نمودن به  نيز ختم

اي ديگر  و عده انتصار دوكعب است. ولي سيد مرتضي از علماي شيعه در كتاب
اند وضو گيرنده مختار است ازمرفق شروع كند و به انگشتان ختم كند و يا  نوشته

داللت بر انتهاي مغسول (كه مرفق است)  إلی املرافقكلمة : اند يشان گفتهبالعكس. و ا
تر است. و مقصود  دارد نه انتهاي غسل. و در نظر ايشان شروع از مرفق بهتر و عرفي

: از جملة      ارادة تكويني كه موجب عصمت باشد نيست، بلكه ارادة ،
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اي كه در  بايد خود را پاك كند و همچنين آيه تشريعي است كه قانوناً خود مكلف
 سورة احزاب راجع به اهل بيت آمده است.

                           

                 *         

                    

                             

  *                      

 *                 * 

و ياد آوريد نعمت خدا را بر خودتان و پيمان او را كه با شما بست هنگامي  :ترجمه
ها باشد  كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم و از خدا بترسيد زيرا خدا به آنچه در سينه

كنندگان براي خدا باشيد و به عدالت گواه باشيد و وادار  ) اي مؤمنين قيام7داناست(
ه عدالت نكنيد، عدالت كنيد آن به پرهيزگاري نزديكتر نكند دشمني قومي بر اينك

) خدا وعده داده به 8كنيد آگاه است( است و از خدا بترسيد زيرا خدا به آنچه مي
) و 9آورند و عمل شايسته كنند كه برايشان آمرزش و اجر بزرگ است( نآنانكه ايما

 )10.(آنانكه كافرند و تكذيب به آيات ما كردند آنان اهل آتش دوزخند

مراد باشد  نعمت دين جنس نعمت است، ودر اينجا اگر نعمتمقصود از  :نكات

مناسب آية         باشد. و مقصود از ميثاق پيمان بندگي فطري و يا پيمان  مي

قيام در مقابل ظلم است و قيام    انصار است در عقبة مني. و مقصود از 

 : اسم حق و حقيقت. وجملةبراي نشر عدالت و مر      داللت دارد كه ...

 با دشمن و با كافران نيز بايد به عدالت رفتار كرد.
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    * 
اي مؤمنين به ياد آريد نعمت خدا را بر خودتان وقتي كه قومي قصد كردند  :ترجمه

به سوي شما دست درازي كنند پس خدا دست ايشان را از شما بازداشت و از خدا 
 )11ين.(بترسيد و بر خدا بايد توكل كنند مؤمن

... : مقصود از جملة :نكات   را ترور  صداخ... قوم يهودند كه خواستند رسول

همه شهيد شدند جز سه نفر،  معونه بئركنند وقتي كه آن حضرت لشكري فرستاد به 
يكي از آن سه نفر عمرو بن اميه بود در مراجعت مدينه بر خورد به دو نفر از كفار 

دانست و هر دو را كشت،  همراه داشتند و او نمي صرسول خدا سليم كه اماني از بني
با ابوبكر و عمر  صديه خواستند، رسول خدا صقوم ايشان آمدند نزد رسول خدا

 صالنضير كه با رسول خدا حركت كردند به طرف طائفة بني وعثمان وعلي
ونت معاهده كرده بودند كه با آن جناب قتال نكنند و هر وقت احتياجي داشت معا

كنند، حضرت قضيه را بيان كرد و براي أداء ديه  از ايشان كمك خواست، آنان گفتند 
خواهيد بدهيم، سپس رفتند وتصميم به قتل  بنشينيد تا طعامي ميل كنيد و آنچه مي

 صناب خبر داد، پس رسول خداجرسول و همراهان او گرفتند، جبرئيل به آن 
اند  بعضي از مورخين نوشته .يشان برستاخاست و فوري مراجعت كرد، و از كيد بر
: اند خواستند سنگ آسيائي بر سر آن حضرت بيندازند، وبعضي گفته يهوديان مي ؛كه

مقصود از    درجنگي از جنگها كه دشمن او به قلل  صآن است كه رسول خدا

رفت كناري، براي كاري و لباس او از  صجبال متحصن شده بودند، رسول خدا
تر شده بود، لباس خود را روي درختي انداخت، و خود زير آن خوابيد دشمن  باران

 ": حضرت با شمشير كشيده و گفترنامي آمد باالي سر دعثورديد، بزرگشان  او را مي
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اهللا، پس ناگهان دستي از غيب به سينة : حضرت فرمود "يا حممد من مينعک اليوم منی؟
ضرت شمشير او را برداشت و بر سر او او خورد و شمشير از دست او خارج شد، ح

ال أحد، : گفت». من يمنعك اليوم مني؟«: و بر سر او ايستاد، و فرمود: ايستاد، و فرمود
وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا. پس اين آيه نازل شد. و ممكن است 

ة اقتصادي مشركين بسيار سعي و كوشش كردند براي قتل حضرت و محاصر: بگوئيم
او و اصحابش، و همه را خدا دفع كرد، و آنان را مبتال به فقر و گرسنگي و قحطي 

 كرد تا از خيال آن حضرت منصرف شدند، و اين آيه را راجع به تمامي اينها است.

                              

                          

                        

                     

             

و بتحقيق خدا پيماني از بني اسـرائيل گرفـت و از ايشـان دوازده نفـر نقيـب       :ترجمه
البته من با شمايم اگر نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و : برانگيختيم، و خدا گفت

الحسـن بدهيـد البتـه     آوريد و آنان را ياري كنيد و به خدا قـرض به رسوالن من ايمان 
كنم به بوسـتانهايي كـه از زيـر     زدايم و البته شما را داخل مي گناهان شما را از شما مي

آنها نهرها جاري است، پس هر كس از شما بعد از اين كافر شود پس بـه يقـين از راه   
) پس به شكستن آنان پيمان خود را لعنشا كرديم و دلهاشـان  12راست گم شده است(

ه و قسـمتي از آنچـه بـه آن    گردانند و بهر را قسي نموديم، كلمات را از جاهاي آن مي
گـردي مگـر    مطلع مـي  نتذكر داده شدند فراموش كردند، و همواره بر خيانتي از ايشا

دارد نيكوكـاران   كمي از آنان، پس از ايشان عفو كن و بگـذر زيـرا خـدا دوسـت مـي     
 )13را.(
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اسرائيل و نقض پيمان ايشان را ذكر كرده تا  خدا در اين آيات پيمان با بني :نكات

... : شكني نكنند. ومقصود از جملة مين تنبيه شوند و مانند يهود پيمانمسل   

   رحمي ايشان است. و مقصود از  دلي وبي سخت       

   بعضي از كلمات تورات را برداشته و عقب و : يكي اينكه ؛احتمال دارد دو

براي كلمات تورات معاني : باشند. احتمال دوم اين است كه جلو يا زياد و كم كرده
مورد بميل خود كرده باشند چنانكه مسلمين تأويالت دلبخواهي در  بيجا و تأويالت بي
 كلمات قرآن دارند.

                      

                              

        * 
باشيم پيمانشان را گرفتيم پس بهره  و بعضي از آنانكه گفتند كه ما نصاري مي :ترجمه

فراموش كردند، پس بين ايشان دشمني و و قسمتي از آنچه تذكر داده شدند به آن 
دهد ايشان را به آنچه  كينه تا روز قيامت انداختيم، و به همين زودي خدا خبر مي

 )14كنند.( مي
شكني نصاري كه  شكني يهود را بيان كرد در اين آيه از پيمان پس از آنكه پيمان: نكات

اري گرفته بود بندگي نص كه خدا از مدعي نصرانيتند سخن به ميان آورده و پيماني
بود و ايشان هم از توحيد دور شدند و هم به نبوت  صخدا يكتا و ايمان به محمد

: ايمان نياوردند. و اينكه فرموده صمحمد                    

    ن يهود ونصاري تا قيامت مقصود اين است كه بين دستجات نصاري و يا بي

آيد و تمام دينها را  مي مهدی موعوداند  عداوت باقي است، پس اينكه بعضي گفته
ماند اين گفتار با اين آيه مخالف است زيرا بايد  كند و فقط اسالم مي برطرف مي

 مذهب يهود ونصاري تا قيامت بماند تا بين ايشان عداوت باشد.
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    *               

                        * 
شما  رايكند ب اي اهل كتاب به تحقيق آمد براي شما رسول ما كه بيان مي :ترجمه

كند از بسياري، به  كرديد از كتاب آسماني را و عفو مي بسياري از آنچه مخفي مي
) خدا به سبب آن كتاب هر كه 15تحقيق آمد شما را از خدا نور و كتاب روشن(

آورد ايشانرا  كند و بيرون مي دايت ميالمت هسخشنودي او را پيروي كند به راههاي 
 )16كند ايشان را به راه راست.( وهدايت مي از تاريكيها بسوي نور به اذن وارادة خود

يكي از معجزات قرآن همين است كه بسياري از چيزهائيكه يهود ونصاري از  :نكات
د سوا صكتاب آسماني خود مخفي كرده بودند اين كتاب بيان كرده با اينكه محمد

: نداشت كه كتاب آسماني را خوانده باشد. ومقصود از جملة      ،

اند گذشت نموده و بيان نكرده چون هدف  اين است كه از بسياري از آنچه پنهان كرده

«جهت نبوده. وجملة  كردن بي او رسوا   «كننده قرآن  داللت دارد كه هدايت

بوسيلة كلمات قرآن بايد هدايت مردم  صسول خداو ر صاست نه رسول خدا
 كند.

                           

                         

                            

      * 
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به تحقيق كافر شدند آنانكه گفتند كه خدا همان مسيح پسر مريم است، بگو  :ترجمه
يم و مادر او و يح ابن مرسپس كه از طرف خدا اختياري دارد اگر خدا اراده كند كه م

تمام اهل زمين را هالك كند، و مخصوص خداست ملك آسمانها و زمين وآنچه بين 
 )17كند و خدا بر هر چيزي تواناست.( آنهاست، هر چه بخواهد خلق مي

: جملة: نكات     داللت دارد بر آنكه كساني كه مسيح را خدا دانسته و يا ...

اند، حال اگر كسي بگويد چنين گفتار مخالف عقل  دهصفات خدائي به او داده كافر ش
اي  ايم عده زيرا ما در زمان خود ديده ،را كسي ممكن نيست بگويد، گوئيم ممكن است

اند و  اي ديگر صفات خدائي به او داده نعوذ باهللا خدا و عده را طالب علي بن ابي
ن نداشتند اينان راهنمائي ورزند، اگر نصاري راهنمائي مانند قرآ به اين كفر افتخار مي

لولند كه قائل به ح ها نازند، اگرچه بعضي مانند قرآن دارند باز به اين شرك و كفر مي
و ناسوت او تبديل به الهوت و ذوجنبتين  گويند خدا حلول كرده در عيسي مي
اند، نصاري فقط در حق يك نفر مسيح  باشد چنانكه غاله دربارة امامان خود گفته مي

 دند ولي مسلمين درحق هزاران نفر.غلو كر

                           

                             

                       * 
و يهود و نصاري گفتند ما پسران خدا و دوستان اوئيم، بگو پس چرا به  :ترجمه

كند بله شما بشري از جملة مخلوقيد، خدا هر كس را  گناهانتان خدا عذابتان مي
اختصاص به خدا دارد ملك كند، و  آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مي بخواهد مي

 )18آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست و بسوي خداست برگشت.(
يهود و نصاري بواسطة بعضي از اخباري كه علمايشان براي ايشان جعل كرده  :نكات

ودر حقيقت شما  كردند كه شما محبوب خدا و نوادگان پيغمبرانيد و آنان را مغرور مي
شيد، و آنان به همين جهت و به اين سخنان دل خود را با مانند پسران براي خدا مي
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مانند بعضي از مدعيان اسالم در  .خبر بودند خوش كرده و از كتاب آسماني خود بي
دانند و به همين  زمان ما كه خود را از دوستان خدا ويا دوستان پيغمبرزادگان خود مي

اي از دكانداران  و عدهاند.  خبر مانده دلخوشي از اصل دين و كتاب آسماني خود بي
زنند، و خدا بواسطة اين خرافات يهود را مذمت و  چي هم باين غرور دامن مي ادهفاست

مطرود كرده مسلمين بايد اين آيات را بخوانند و مبتال به اين خدعة شيطاني نگردند و 
 هاشان همه بشرند مانند ساير افراد بشر. بدانند كه خودشان و پيغمبرزاده

                             

                            

 * 

كند براي شما بدوران  ا رسول ما كه بيان مياي اهل كتاب به تحقيق آمد شما ر :ترجمه
نبودن پيغمبران، تا مبادا بگوئيد بشير و نذيري براي ما نيامد، پس به تحقيق بشير و 

 )19نذيري براي شما آمد، و خدا بر هر چيزي تواناست.(
است كه  صتا زمان محمد دورة فترت پس از زمان حضرت عيسي :نكات

ترت به معني سستي و سردي از كار است كه در اين شود و ف سال مي 600نزديك به 
دوره جنب وجوشي از رسل نبوده و اگر پيمبري بوده بدون سيطره بوده است مانند 

 سه نفر رسولي كه در سورة يس ذكر شده و مانند خالد بن سنان العبسي.

                          

                     *    

                        

  *                   

            *       
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              *                

                   *        

                       *     

                             

   * 
و چون موسي به قوم خود گفت نعمت خدا را بر خودتان ياد آريد هنگامي : ترجمه

ميان شما پيغمبراني قرار داد و شما را سلطنت عطا كرد وبه شما داد آنچه به احدي كه 
) اي قوم من داخل شويد به زمين مقدسي كه خدا بر شما مقرر 20از جهانيان نداد(

) گفتند اي موسي به 21نكار خواهيد شد(داشت و برنگرديد بر عقب خود كه زيا
شويم تا ايشان از  تحقيق در آن قومي هستند سركش، و محققا ما هرگز داخل آن نمي

) دو مرد از 22آن خارج شوند، پس اگر از آن خارج شدند پس ما داخل خواهيم شد(
ز داخل شويد بر ايشان ا: ترسيدند كه خدا بر آنان نعمت داده بود گفتند آنانكه مي

محققا پيروز شويد و بر خدا توكل كنيد اگر ايمان  دروازة شهر، كه هرگاه داخل شويد
اي موسي به راستيكه ما داخل نخواهيم شد مادامي كه ايشان در : ) گفتند23ايد( آورده

) موسي 24ايم( شهرند پس تو و پروردگارت برو وكارزار كنيد كه ما اينجا نشسته
مالك اختيار نيستم مگر خودم و برادرم را پس جدائي پروردگارا بدرستيكه من : گفت

) خدا گفت كه اين زمين بر ايشان حرام است 25بينداز بين ما و بين اين قوم نابكار(
 )26ور بر اين قوم نابكار.(سال، در آن حيرانند پس افسوس مخ چهل
يان ايماني قوم موسي را براي رسول خدا ب يات بدي و بيآخدايتعالي در اين  :نكات

به قوم  از قوم خود تعجب نكند و مأيوس نگردد. موسي صفروده تا رسول خدا
خدا ملك و نبوت و ساير نعمتها را به شما داده كه به احدي نداده، اكنون : دوخود فرم

اطاعت خدا كنيد و وارد شهر شام شويد وبا كفار عمالقه جهاد كنيد و از اين جهاد 
و گاهي  ارض مقدسهد. واز زمين شام تعبير شده به رونگردانيد كه زيانكار خواهيد ش
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براي اينكه پر از آب و درخت و نعمت است، به اضافه مسكن انبياء و اولياء  مباركه
خالي كردند و از قوم  هجنگ شان ها از بوده. يهوديان اطاعت موسي نكردند و به بهانه

نزد آنان چون ملخي  ما: گفتند ترسيدند و مي كه مردمان تنومندي بودند مي عمالقه
نشينيم  با خداي خود برويد بجنگيد ما اينجا مي اي موسي تو: باشيم تا اينكه گفتند مي

اين عصيان مقرر داشت كه در  آئيم، حقتعالي درمقابل وهر وقت دشمن مغلوب شد مي
دان باشند تا اينكه موسي و گربيابان بين مصر و شام چهل سال حيران و سر

 نون توان گفت يوشع بن ... مي  و مقصود از فوت شدند.  هارون

توان گفت دو مردي بوده از مردم شام و از عمالقه كه  وكالب بن يوفنا بوده اند و مي
كردند كه شما وارد  اسرئيل را ترغيب مي دايت كرده بودند و ايشان بنيهخدا ايشان را 

 شوند. غلوب و فراري ميشويد زيرا رعب شما عمالقه را گرفته و به زودي م

                               

                          *  

                              

     *                    

       *                    

   *                      

                            

     * 
و بخوان بر ايشان خبر دو پسر آدم را طبق واقع، هنگامي كه قرباني را حاضر  :ترجمه

البته تو : كردند پس، از يكي از آن دو پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد، او گفت
از كني ) اگر دستت را بسوي من در27پذيرد از متقين( همانا خدا مي: كشم، گفت را مي

ترسم از خدائي كه  تا مرا بكشي من دستم را به سوي تو دراز نكنم زيرا من مي
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خواهم ببري گناه من و گناه خود را كه  ) به تحقيق من مي28پروردگار جهانيان است(
نفس او، او را به قتل ) پس 29از اهل آتش شوي و اين است جزاي ستمگران(

) پس خدا كالغي را 30نكاران گرديد(داد پس او را كشت و از زيا برادرش ميل
كاويد تا به او بنماياند چگونه مستور كند جسد برادرش را،  برانگيخت كه زمين را مي

درم را مستور سازم اركه مانند اين زاغ باشم كه جسد ب گفت اي واي بر من آيا عاجزم
 )31پس از پشميانان گرديد.(

يهود بود و اذيت و آزار ايشان را  تعالي در مقام بيان صفات رذيلة چون حق: نكات
نسبت به هم نوع خود بيان كرد ضمنا در اين آيات بيان كرده كه فرزندان آدم از ابتدا 
 چنين بودند. و قصة فرزندان آدم چنين است كه چون حوا در هر شكمي پسر

ابين مرتبة اول قابين و توأم او اقليما متولد شد و در مرتبة ثاني ه زائيد، در ودختري مي
و توأم او لبوذا متولد شد، چون بالغ شدند خدا أمر كرد كه خواهر هابين را به قابين 
بدهد وبه هابين خواهر قابين را بدهد، پس هابين راضي شد و قابين راضي نشد، زيرا 

تر بود، و گفت خدا چنين امري نكرده وليكن اين امر از رأي  كه خواهرش خوشگل
يك براي خدا چيزي قرباني كنند تا معلوم شود خدا  تواست، و لذا آدم فرمود هر

صاحب  و دختر خوشگل براي كدام است، پس هابين كه كند قرباني كدام را قبول مي
گله بود سرشير و شيري از بهترين گوسفندانش تهيه كرد براي قرباني و قابين كه 

ند قرباني صاحب زراعت بود از بدترين گندمش تهيه كرد براي قرباني، و هر دو برد
خود را باالي كوه گذاشتند، پس آتشي آمد و قرباني هابين را خورد و اين نشانة قبولي 

غائب بود و رفته بود به مكه براي زيارت خانة خدا،  قرباني او بود، و حضرت آدم
قبول نشده و  نقابين به هابين گفت زنده نباشي در دنيا، قرباني تو قبول شده و از م

خوشگل مرا بگيري و من خواهر زشت تو را، پس سر او را با  خواهي خواهر مي
اينكه فقيري در آن زمان  بسببرا كشت در حاليكه او خواب بود و  سنگي كوبيد و او

نبود نشانة قبولي قرباني آمدن آتش بود، پس چون هابين(هابيل) را كشت جسد او را 
ندگان بود و لذا درميان دانست چه بكند و مورد حملة در ميان بيابان گذاشت و نمي
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جوالي گذاشت تا بو گرفت و مرغان درندگان منتظر بودند چه وقت قابين (يا قاين 
چنانكه در تورات ذكر شده) غافل گردد تا او را بخورند، پس خدا دو كالغ را فرستاد 
كه با يكديگر زد و خورد كردند و يكي ديگري را كشت و با منقار براي جسد او 

كرد و ياد گرفت و برادرش را دفن كرد  او را مستور كرد، قابين نگاه مي گودالي كند و
 : اين دو شعر را انشاد كرد و چون آدم فهميد افسرده شد

 تغــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــبالد و مــــــــــــــــــــن عليهـــــــــــــــــــــا
 

 فوجــــــــــــــــــــــــه األرض مغــــــــــــــــــــــــرب قبــــــــــــــــــــــــيح 
 

ــــــــــــــــــون و طعــــــــــــــــــم  تغــــــــــــــــــري کــــــــــــــــــل ذی ل
 

 و قـــــــــــــل بشاشـــــــــــــة الوجـــــــــــــه الصـــــــــــــبيح 
 

                          

                        

                               

       * 
اسرائيل كه هر كه كسي را جز به  از همين جهت است كه نوشتيم بر بني :ترجمه

قصاص يا فسادي كه در زمين كرده، بكشد پس گويا همة مردم را كشته و آنكه نفسي 
ويا همة مردم را زنده كرده و به تحقيق براي آنان رسوالن ما آمدند گرا زنده كند پس 

قق شد كه بسياري از ايشان در زمين هاي روشن سپس بعد از آن مح با نشانه
 )32كارند.( اسراف
خدا مانند كشتن همة مردم قرار داده،  اگر كسي بگويد چگونه كشتن يكنفر را :نكات

گوئيم تشبيه چيزي به چيز ديگر الزم نيست در تمام جهات باشد در بعضي از جهات 
ل همة مردم در يك نفر به قت توان گفت تشبيه قتل كافي است، در اينجا مي باشد

عظمت و اهميت است همانطوريكه كشتن همة مردم گناه بزرگي است كشتن يك نفر 
توان گفت همانطوريكه قاصد قتل جميع را بايد همه مانع شوند  نيز بزرگ است، ومي

باشد، و  قاصد قتل يك نفر را نيز بايد ممانعت كنند، پس وجه تشبيه لزوم الدفع مي
ل تابع شهوت و غضب است چه قتل يك نفر باشد چه ممكن است بگوئيم قاصد قت
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قتل همة مردم، پس وجه تشبيه تابعيت شهوت است، و همين وجوه در طرف احياي 
 آيد. نفس واحد و احياي نفوس جميع نيز مي

                           

                        

                     *    

                      * 
كوشند كه در  كنند و مي همانا مجازات كسانيكه با خدا و رسول او جنگ مي :ترجمه

زمين فساد كنند اين است كه كشته شوند يا بدار آويخته شوند يا دستها وپاهايشان از 
خالف يكديگر قطع شود يا از زمين خودشان رانده شوند(نفي بلد يعني تبعيد شوند) 

) مگر آن 33راي ايشانست در آخرت عذاب بزرگ(اين است خواري آنان در دنيا، وب
كساني كه پيش از آنكه بر آنان دست يابيد توبه كنند، پس بدانيدكه خدا آمرزنده و 

 )34رحيم است.(
مقصود از محاربة با خدا و رسول محاربة با مسلمين است، هر كس اسلحه : نكات

مردم را بگيرد در  بدست گيرد براي ترسانيدن مسلمين در شب و يا روز چه سر راه
بيابان و يا در شهر اجراي حد بر او به نظر حاكم است، پس محارب اگر كسي را 
كشته بايد او را به دار زنند و اگر نكشته ولي كار او ارعاب و سرقت بوده از دست و 

كنند پس به نظر  پايش قطع كنند و اگر كسي را نكشته و مالي را نبرده او را تبعيد
كم خدا را بر او منطبق سازد نه آنكه از خود حكمي اجرا كند. و حاكم است كه ح

شود اين است كه حاكم  بايد دانست كه آنچه از قرآن و سنت در اين مورد استفاده مي
عقد تمام و شرع و زمامداري كه مجري احكام است بايد منتخب دانشمندان واهل حل

منطقة از نواحي ممالك باشد نه اينكه منتخب يك شهر و يا يك گوشه و  مسلمين
گويند اگر به انتخاب  اسالمي باشد، در اين صورت اگر زمامداري كه او را امام هم مي

اسالمي بود و حكم او طبق دستور عقل و قرآن بود او  آزاد منتخب جميع اهل وعقد
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را بايد اطاعت كرد، حال در اجراي حكم محارب بايد دانست قرآن چه فرموده و اگر 
خير، در توضيح آية فوق  الإمداري طبق آن حكم نمايد قابل قبول است و امام و زما

إمنا : قال ابوجعفر و ابوعبداهللا عليهما السالم": كند كه نقل مي 3درمجمع البيان جلد 
و إن قتل و أخذ املال فجزاؤه  ،ليقت ن قتل فجزاءه أنجزاء احملارب علی قدر استحقاقه فإ

و  ،ال و مل يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خالفو إن أخذ امل ،أن يقتل و يصلب
و به قال ابن عباس و سعيد بن جبري و  ".غري إن أخاف السبيل فقط فجزاؤه النفی ال

. و همچنين اكثر علماء و مفسرين ديگر نيز موافق با كتاب خدا قتاده والسدی والبيع
اين آيه  ر آنكه دراند. مختص چنين عقيده داشته وآنرا ذكر فرموده صوسنت رسول

از يكديگر  وأچهار عقوبت براي  محاربين مفسدين در زمين ذكر شده و بكلمة 

براي تخيير نيست كه هر محاربي را محكوم نمايند به يكي از » أو«تفكيك شده، و اين 
وعقاب است، و اگر تخيير باشد ء تفصيل انواع جزا براي» أو«، بلكه ماين چهار حك

كه امام ومجري احكام مخير است به اينكه هر يكي از اين باز باين معني است 
ها را براي كسي كه جرمش مناسب يكي از اين عقوبات است همان جزا را در  عقاب

كند، زيرا  تواند طبق هوا و هوس خود حكم صادر حق آن مجرم اجرا نمايد و نمي
ي دارد يكي خدا براي افساد درجاتي از عقاب ذكر كرده زيرا افساد درجات متفاوت

مرتكب قتل و هتك اعراض و غارت اموال و ارعاب مسلمين شده، چنين شخصي 

جرم كسي است كه  قتلارعاب مسلحانه نكرده، بلكه  مساوي نيست با آنكه كاري جز

جزاء كسي است كه هم مرتكب قتل شده و هم هتك  صلب قتل را مرتكب شده و

 ،است كه مالي سرقت كرده يسجرم ك وقطع از يد ورجلت اموال، راعراض وهم غا

وتبعيد مناسب كسي است كه مرتكب قتل و غارتي نشده بلكه فقط ارعاب  نفی بلدو
با اسلحه كرده وامام عادلي كه بايد مظهر عدل و رحمت باشد نبايد كسي را كه جرمي 
جز ارعاب نداشته بكشد و يا بدار زند، زيرا اگر عقوبت محارب فقط قتل و اعدام بود، 

نيز مخالفت كتاب  فرمود. و قول أئمه الي تبعيد و ساير عقوبات را ذكر نميتع حق
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چاپ  534ص  18نيست چنانكه در وسائل الشيعه جلد  صخدا و سنت رسول
امام در : گويند كند كه مردم در اين باره مي عرض مي جديد راوي به امام صادق

تواند هر كاري انجام   نمي خير، امام: اين امر مخير است هر كاري بكند؟ امام فرمود
دهد و نبايد هر چه خواست اجراء كند وليكن هر كس را به قدر جنايتش بايد جزا 

اين  من خالف: اند. و مقصود از دهد تا آخر حديث كه مانند حديث قبل بيان فرموده

 : اند پاي چپ او را ببرند. جملة است كه دست راست او را اگر بريده  

 داللت دارد كه اگر محارب پيش از دستگيرشدن توبه كرد حقوق إلهي از او ...

شود، ولي حق آدمي از قتل وجرح و بردن مال و كشتن حيوان و آتش زدن  ساقط مي
شود، و اگر بعد از قدرت بر او  خرمن و بريدن درخت و مانند اينها از او ساقط نمي

 توبه كرد حد الهي از او ساقط نيست.

                            

     * 
كنيد  داي مؤمنين از خدا بترسيد و بسوي او وسيله بجوئيد و در راه او جها: ترجمه

 )35تا شايد شما رستگار شويد.(
است بايد  صن آيه به مؤمنين است و يكي از مؤمنين رسول خداخطاب در اي: نكات

ی إهل": مكرر فرموده صدانسته رسول خدا چه چيز را وسيله مي صديد رسول خدا
. يعني خدايا وسيلة من ايمان من است. و اميرالمؤمنين "وسيلتی إليک إميانی بک

االميان : ملتوسلونإن أفضل ما يتوسل به ا": البالغه فرموده نهج 109در خطبة  علي
در دعاي روز  و امام زين العابدين "باهللا و برسوله و اجلهاد فی سبيل اهللا...

ونيز حضرت  ."إهلی بذمة االسالم أتوسل إليک": كند پنجشنبه به خدا عرض مي

ودر دعاي  ،"و يتوسل إليک بربوبيتک": كند در دعاي كميل به خدا عرض مي امير

سل إليک بتوييدک و تليلک و متجيدک و تکبريک و نی أتو فإ": يماني فرموده
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فقد جعلت االعرتاف بالذنب إليک وسائل ": و در مناجات ديگر فرموده ،"تعظيمک
شود كه وسيله ايمان و  پس از كلمات خدا ورسول و بزرگان اسالم معلوم مي ،"عللی

ه از حال اسالم و تقوي است نه اينكه اشخاص باشند زيرا خدا مانند سالطين نيست ك
خبر باشد ودعاي او را نشنود واز بندة خود دور باشد ومحتاج به وسيله  بنده بي

وواسطة اشخاص باشد كه عرض بندگان را به او برسانند، بعضي از مردمان عوام 
باشد وبه خيال خود  كنند بين خدا وبنده كسي واسطه ويا وسيله مي ونفهم خيال مي

خواند بعنوان وسيله. باضافه  واز دنيا اطالع ندارند مي يكي از بندگاني كه از دنيا رفته

«: تعالي نفرموده وسيله را بخوانيد بلكه فرموده خداي     « يعني بجوئيد، پس

توانند يكي از  ، و مردم نميادعوا الوسيلة: وسيله جستني است نه خواندني زيرا نفرموده
ممكن نيست انسان فالن شخصي را كه بندگان صالحين كه از دنيا رفته است بجويند 

هزار سال است از دنيا رفته بجويد وپيدا كند و يا تهيه نمايد، زيرا او در اين عالم 
تعالي در آيات قرآن خواندن غير خدا را  نيست و خواندن او شرك است زيرا خداي

شرك دانسته، وسيلة مقربان خدا فضائل نفساني و اعمال صالحه است چنانكه ذكر 
. (پس همانطور كه انسان در امور مادي محتاج وسيله است در امور معنوي نيز شد

 چنين است).

                            

                      *   

                      * 
محققا آنانكه كافر شدند اگر همة آنچه در زمين است ومانند آن مال ايشان : ترجمه

برهانند از ايشان باشد براي اينكه فديه دهند تا به آن فدا خود را از عذاب روز قيامت 
خواهند كه از آتش خارج  ) مي36پذيرفته نشود و براي ايشان عذاب دردناك است(

شدني نيستند و براي ايشان عذابي پايدار  شوند و حال اينكه ايشان از آن خارج
 )37است.(
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روز قيامت جز ايمان و عمل صالح پذيرفته نيست و لذا اگر كافر تمام آنچه در : نكات
اشته باشد و بخواهد همه را بدهد در مقابل آزادي از كيفر پذيرفته نيست زمين است د

 پذير نيست. و دستگاه عدل إلهي رشوه و فديه

                             

  *                        

    *                        

                  * 
اند عقوبتي  ، دستهاي ايشان را ببريد به پاداش آنچه كردهو مرد دزد و زن دزد: ترجمه

) پس هر كس پس از ستم خود توبه كند و 38است از خدا وخدا عزيز حكيم است(
پذيرد بدرستيكه خدا آمرزندة رحيم  اصالح نمايد پس محققا خدا توبة او را مي

 داني كه مخصوص خداست ملك آسمانها و زمين هر كس را ) آيا نمي39است(
آمرزد، و خدا به هر چيزي  كند و هر كس را بخواهد مي بخواهد عذاب مي

 )40تواناست.(
 : مقصود از قطع جداكردن ومقصود از يد انگشتان است بدليل آية: نكات

  ْفـََوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهم ۷۹: (البقره( 
 نبايد قطع شود، و براي قطع يدو گشت است و زيادتر مشكوك استو قدر متيقن ان

چيز قابلي بدزدد كه از ربع دينار كمتر نباشد. : اول آنكه: اند شرط ذكر كرده 23سارق 
خود سارق سرقت كرده باشد نه ديگري به امر او. : پنهاني باشد نه علني. سوم: دوم

رده از حرزي ب: اگر با شركت غير او بوده سهم او به حد نصاب برسد. پنجم: چهارم
ثبوت حد بايد باقرار دو مرتبة سارق : باشد نه از خيابان و بيابان بدون حرز. ششم

: سارق مكلف باشد. هشتم: نه حد ساقط است. هفتم باشد و اال بشهادت عدلين و اگر
: . و جملةو هكذا إلي تمام الشروط ..مكره نباشد.: ناچار ومضطر نشده باشد. نهم
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     ... كه اگر توبه كند عقوبتي بر او نيست اما قبل از ثبوت نزد داللت دارد

 حاكم.

                        

                       

                          

                           

                           

                            * 

                      

                            

                *           

                         

    * 
د ايمان نشتابند از كسانيكه گفت اي پيغمبر محزون نكنند تو را آنانكه در كفر مي: ترجمه
دهانهاشان و دلهاشان ايمان نياورده، و از كسانيكه يهوديند كه گوش ه ايم ب آورده

باشند براي نفع قوم ديگري كه نزد  باشند براي دروغ وگوش فرادهنده مي فرادهنده مي
گويند اگر اين كالم  دهند، مي ا پس از شناخت محل آن تغيير مياند، كلمات ر تونيامده

محرف به شما داده شده بگيريد و اگر اين داده نشده نگيريد و حذر نمائيد، و آنرا كه 
خدا آزمايشش را بخواهد تو به نفع او از طرف خدا اختياري نداري، ايشانند آنانكه 

يا خواري و براي ايشان در آخرت خدا نخواسته پاكي دلشان را، براي ايشان در دن
نزد تو آمدند ) گوش فرادهندة كذبند وخورندة رشوه، پس اگر 41عذاب بزرگي است(
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يچگونه يا از ايشان اعراض كن، واگر از ايشان اعراض كني هبين ايشان حكم كن و
اگر حكم كردي پس بين ايشان بعدالت حكم كن، زيرا ضرري به تو هرگز نزنند، و

حال دهند و ) وچگونه تو را حاكم قرار مي42دارد( دالت را دوست مين عخدا مجريا
باشد سپس بعد از آن  آنكه نزد ايشان تورات است كه در آن حكم خدا مي

 )43آورنده نيستند.( گردانند، و ايشان ايمان رومي
ايماني يهود است، و موردي نازل شده كه  اين آيات راجع به صفات رذيله و بي: نكات

محصنه بودند وحكم آنان در راف يهود خيبر زنا كردند ومحصن واز اش زن ومردي
خواستند حكم خدا را اجرا كنند، ولذا نوشتند به يهود مدينه كه  تورات رجم بود ونمي

رجم نباشد  صاز پيغمبر از حكم آن سؤال كنند بطمع اينكه شايد حكم رسول خدا
و از او حكم خواستند،  صل خدااي از بزرگان يهود مدينه آمدند نزد رسو ولذا عده

بلي، پس جبرئيل آمد و : آيا شما به حكم من خشنوديد؟ گفتند: فرمود صرسول خدا
حكم رجم را آورد، ايشان نپذيرفتند جبرئيل آمد كه ابن صوريا را كه يكي از 
دانشمندان يهود فدك بود حكم قرار دهد، حضرت از ايشان پرسيد ابن صوريا را 

داناترين فرد يهود است بر : گفتند ؟بلي، فرمود چگونه مردي است: گفتند ؟شناسيد مي
بفرستيد بدنبال او : حضرت فرمود .نازل كرده روي زمين به آنچه خدا بر موسي

ال إله إال دهم به خدائي كه  تو را قسم مي: بيايد، عبداهللا بن صوريا آمد، حضرت فرمود
م وأجناکم و أغرق آل فرعون و ظلل هو الذی أنزل التوراة علی موسی وفلق البحر لک

، آيا حكم خدا در كتاب شما راجع به زناني عليکم الغمام و أنزل عليکم املن و السلوی
بلي قسم به آن خدائي كه ذكر نمودي اگر : صوريا گفت ابنمحصنه چيزي هست؟ 

 كردم، وليكن اي محمد بگو ببينم خوف اين نبود كه پروردگار مرا بسوزاند اعتراف نمي
چون چهار شاهد عادل شهادت بدهند واجب : در كتاب تو حكم آن چيست؟ فرمود

 صدر تورات موسي حكم همين است. رسول خدا: است رجم، ابن صوريا گفت
عادت ما چنين شد كه : پس چه شد كه شما حكم خدا را ترك كرديد؟ گفت: فرمود

ا كرد بر او اقامة چون شخص شريفي زنا كرد او را رها كرديم، و چون مرد ضعيفي زن
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ا قرار بر اين شد كه چون كسي زنو حد نموديم تا اينكه به جاي رجم جلد آورديم
روي او را سياه كرده و طرفين را بر خري سوار كنيم و كرد چهل تازيانه بر او بزنيم و

روي ايشان را به طرف دم االغ قرار دهيم واو را در ميان مردم بگردانيم، يهوديان بر 
او مرا : ا اعتراض كردند كه چرا حقيقت را بيان كردي؟ ابن صوريا گفتابن صوري

اينكه ابن صوريا مسائلي از  گفتم، تا قسم به تورات وخداي تورات داد وگرنه نمي
شد، پس اين  نسؤال كرد وفهميد او رسول خداست براستي، و مسلما صرسول خدا

آيات نازل شد. ومقصود از        است كه يهود جاسوسي  اين

شنيدند براي آنكه دروغ وارد كنند. و يهود  رامي صكردند و سخنان رسول خدا مي

كردند چنانكه در جملة  مدينه به نفع خيبر جاسوسي مي         

اشاره كرده. و مقصود از      دادند  ... همين است كه فرمان خدا را تغيير مي

لد گذاشته بودند. و مقصود از جملةو به جاي رجم ج : ...        ...

براي زنان محصنه جلد را گفت  صاين است كه يهود خيبر گفته بودند اگر محمد
 ا في مجمع البيان.و اگر رجم را گفت قبول نكنيد. كمقبول كنيد 

                             

                    

                          

                 * 

به تحقيق كه ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت ونور است، پيامبراني : ترجمه
كردند براي يهود و خداپرستان و دانشمندان  كه تسليم حكم خدا بودند به آن حكم مي

كردند و بر آن گواهان بودند،  به آنچه از كتاب خدا حفظ شده بودند به آن حكم مي
رسيد و آيات مرا به بهاي كمي نفروشيد، و هر كس به پس از مردم نترسيد و از من بت

 )44آنچه خدا نازل كرده حكم نكند پس ايشان خود كافرند.(
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طبق  تعالي تورات را هدايت و نور خوانده و تمام انبياء پس از موسي حق: نكات

... : اند. و جملة كرده آن حكم مي    ء اسالم داللت دارد كه دين تمام انبيا

در اين آيه مي باشد و  النبيونبوده و ممكن است بگوئيم پيغمبر اسالم نيز داخل كلمة 
: جملةه از طرف خدا حكم ديگري نباشد. وبه حكم تورات بايد حكم كند در جائيك

 ...            ...  داللت دارد بر مدح دانشمنداني كه طبق

كردند و كتاب خدا را حفظ داشتند نه مانند زمان ما كه مراجع  اب خدا حكم ميكت
اند و حكم خدا  مسلمين قرآن را رها كرده و به اخباري كه گفتار بشري است چسبيده

كنند، پس به صريح قرآن هر كس حكمي غير از  بيان نمي مثن قليلیرا براي  و آيات او
 .آنچه خدا نازل كرده بگويد كافر است

                      

                     

                          * 
و در تورات بر ايشان نوشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و : ترجمه

بيني در مقابل بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و جراحتها را 
اي است براي او،  قصاصي است، پس آنكه قصاص را عفو كند و بگذرد پس آن كفاره

 )45نموده پس ايشان خود از ستمگرانند.(و آنانكه حكم نكنند به آنچه خدا نازل 
تورات بوده چون نسخ نشده و در اسالم تصويب شده  اين حكم قصاص كه در :نكات

 و قصاص اعضائي است بطور عموم اماآيه شامل قصاص جاني  نبايد اجرا شود، اي
در سنت شرائطي براي اجراي آن ذكر شده، و همچنين بايد محل جنايت و صفاتشان 

مالحظه شود مثال چشم راست را به عوض چپ و گوش راست را به در قصاص 
خورده و سياه را به عوض صحيح و  توان قصاص كرد، دندان كرم عوض چپ نمي

توان قصاص كرد، و همچنين در قصاص  گوش شنوا را به عوض گوش كر نمي
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جراحات نيز شرائطي است مثال اگر بخواهيم قصاص كنيم احتمال خطر و غرر باشد 
 توان قصاص كرد بلكه بايد ديه گرفت. ينم

                             

                           

        *                    

                  *           

                        

                              

                               

                           

     * 
كرد  و از پي درآورديم بر آثار ايشان عيسي پسر مريم را در حاليكه تصديق مي: ترجمه

را داديم كه در آن هدايت ونور بود و  آنچه در جلو او بود از تورات، و به او انجيل
كرد آنچه در پيش دست او بود ازتورات وهدايت و پندي بود براي  تصديق مي

) و بايد اهل انجيل حكم كنند به آنچه خدا در آن نازل نموده، و آنانكه حكم 46متقين(
) و نازل كرديم بسوي تو 47نكنند به آنچه خدا نازل نموده پس ايشان خود فاسقند(

كند آنچه جلو اوست از كتاب و  ستي و طبق واقع در حاليكه تصديق مياكتاب را بر
نگهبان است بر آن پس حكم كن بين ايشان به آنچه خدا نازل نموده و آراء ايشان را 
پيروي مكن و منحرف مشو از آنچه براي تو آمده از حق، براي هر يك از شما قرار 

واست شما را يك أمت قرار داده بود وليكن خ داديم شريعتي وراهي، و اگر خدا مي
براي آنكه شما را بيازمايد در آنچه به شما داده پس در خيرات بر يكديگر سبقت 
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كند شما را به آنچه در آن  گيريد، بازگشت همة شما بسوي خداست. پس آگاه مي
 )48كرديد.( اختالف مي

: جملة: نكات          وصف انجيل آمده وهم در وصف قرآن، هم در

ياتي كه در كتب آسماني بوده مورد تأييد كتب بعدي بوده و هر يك از آشود  معلوم مي
آنها نور وهدايت بوده وبايد علماي هر ديني طبق كتاب آسماني خود حكم كنند و إال 

: يات فوق بيان كرده هم كافرند و هم فاسق وهم ظالم. جملهآهمانطوريكه     ...
 داللت دارد كه خدا به هر كدام از پيغمبران مرسل كه شريعتي داده غير از شريعت

ديگر و همه را يك شريعت ننموده براي امتحان وآزمايش، و وظيفة مسلمين اين است 

: كه در كارهاي خير سبقت گيرند از ديگران طبق جملة     . 

                             

                           

                *        

           * 
و حكم كن بين ايشان به آنچه خدا نازل نموده وآراء ايشان را پيروي مكن و : ترجمه

از ايشان حذر كن كه مبادا تو را از بعض آنچه خدا به سوي تو نازل كرده فريبت 
خواهد ايشان را به بعضي از گناهانشان  دهند، پس اگر روبگردانند بدانكه خدا مي

) آيا پس حكم جاهليت را 49م نابكارند(بگيرد و به تحقيق كه بسياري از مرد
 )50جويند، و كيست نيكوتر از خدا درحكم صادركردن براي اهل يقين.( مي

  : جملة: نكات                   داللت دارد كه

بدعت و آراء حذر كرد. و  تقليدكردن از آراء جايز نيست و داللت دارد كه بايد از اهل
 مقصود از حكم جاهليت هر حكمي غير حكم خدا است.
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                       *   

                        

                           

    *                      

                      * 
اي مؤمنين يهود و نصاري را دوست نگيريد بعضي از ايشان دوست و يار  :ترجمه

بعض دگرند، و كسيكه از شما ايشان را دوست گيرد او از ايشانست، براستي كه خدا 
بيني آنان را كه در دلهاشان بيماري است  ) پس مي51گران را( كند قوم ستم هدايت نمي

ترسيم حوادثي به ما برسد، پس  گويند مي مي كنند در دوستي يهود و نصاري شتاب مي
اميد است خدا فتحي بياورد ويا امري از نزد او بيايد كه آنان بر آنچه در پيش خود 

گويند آيا ايشان همانانند كه به  ) و مؤمنين مي52اند پشيمان شوند( پنهان كرده
د و از ترين قسمهاي خود قسم خوردند كه ايشان با شمايند كردارشان هدر ش سخت

 )53زيانكاران شدند.(
مقابل مؤمن  تفاوتند و در اكثر مردم ايمانشان متزلزل و غيرقطعي است، و لذا بي :نكات

اي  كه اسالم هنوز رونقي نگرفته بود عده صكافر يكسانند، در زمان رسول خداو
كردند و گاهي هم به  وهم با يهود و نصاري دوستي مي بودند كه هم با مسلمين بودند

 هتعالي خواست ايشان را تأديب نمايد كه را كردند، در اين آيات حق ع كفار كار مينف
 خود را يكسره كنيد.

                          

                          

                    * 
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  *                       

   *                        

                            

  * 
نين هر كس از شما از دين خود برگردد، پس به زودي خدا قومي را ماي مؤ :ترجمه

دالنند بر  دارند، نرم دارد و ايشان او را دوست مي بياورد كه ايشان را دوست مي
اي  كننده سرزنش  كنند و از سرزنش تند بر كافرين، در راه خدا جهاد ميمؤمنين، وسخ

دهندة  دهد، وخدا وسعت ترسند، اين است فضل خدا به هر كس بخواهد مي نمي
اند آنانكه نماز  شما خداست و رسولش وآنانكه ايمان آورده ) همانا دوست54داناست(

) وآنكه خدا و رسولش و 55د(دهند در حاليكه خاضعن دارند و زكات مي را برپا مي
) اي مؤمنين كساني را 56مؤمنين را دست بدارد پس محققا حزب خدا خود پيروزند(

اند  اند از آنانكه پيش از شما كتاب داده شده كه دين شما را مسخره و بازيچه گرفته
 )57و از خدا بترسيد اگر ايمان داريد.( و(نيز) كفار را دوستان خود مگيريد

 : جملة :نكات         داللت دارد كه هر كس از اسالم برگردد و ...

مرتد شود به خدا ضرر نزده بلكه به خود ضرر زده. و اما ارتداد به اين است كه خدا و 

 : رسول و يا يكي از احكام مسلم اسالم را منكر شود. جملة    فعل آن ...

در اين آيه خبر اي است كه نازل شده و آخرين سورهمائده مستقبل است و چون سورة 
اي در همان سال آخر  شوند واين خبر صحت داشت زيرا عده اي مرتد مي داده كه عده

ن زما و اما آنانكه در: اي نيز پس از وفات او مرتد شدند و عده صحيات رسول خدا
ت كرد و بر بالد سي كاهن بود كه در يمن ادعاي نبوحيات او مرتد شدند اسود عن

را بيرون كرد تا اينكه بدست فيروز ديلمي  صيمن مسلط شد و عمال رسول خدا
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به مدينه رسيد، و  صكشته شد و خبر قتل او يك شب قبل از وفات رسول خدا
ديگر از كسانيكه زمان رسول خدا مرتد شدند مسيلمة كذاب بود كه به رسول 

ن األرض إد رسول اهللا اما بعد، فمن مسيلمه رسول اهللا إلی حمم": نوشت صخدا
د رسول من حمم": در جواب او نوشت صپس رسول خدا ."لک نصفها لی ونصفها

 ."فإن األرض هللا يورثها من عباده والعاقبه للمتقني ،بعد مااهللا إلی مسيلمه الکذاب، أ
نيرومند شد تا اينكه ابوبكر با او جنگ كرده و  صو اين مسيلمه پس از رسول خدا

سيدالشهداء بود و لذا  محزةاسالم كشته شد و قاتل او وحشي قاتل  لشكربدست 

ديگر از كسانيكه . و قتلت خري الناس فی اجلاهليه و شر الناس فی االسالم: گفت مي
بنواسد قوم طليحة  بن خويلد بودند كه او مدعي نبوت شد و رسول ؛ مرتد شدند

ر كرد بسوي شام، سپس مسلمان خالد بن وليد را فرستاد به جنگ او واو فرا صخدا
تد شدند كه خدا امر ايشان رشد و اسالم او نيكو شد. وهفت طايفه در زمان ابوبكر م

 را به بدست ابوبكر كفايت كرد.

 : و مقصود از جملة           ابوبكر و لشكر اسالم  ؛، هما

 است.
بودند  جبله بن االيهمعمر مرتد شدند وآنان طايفة غسان قوم  و يك فرقه در زمان

زيرا جبله بدست عمر مسلمان شد، و روزي مشغول طواف بود و رداء خود را به 
روي رداء او، پس او غضب كرد و  ذاشت بهگ كشيد، مردي از مسلمين پا زمين مي

ه بايد رد ككيك سيلي به صورت او زد، او نزد عمر شكايت كرد، عمر قضاوت 
قصاص شود مگر اينكه او عفو نمايد، جبله گفت من قصاص او را به هزار درهم 

خرم، آن مرد مسلمان نپذيرفت، تا اين كه جبله حاضر شد ده هزار درهم فديه دهد،  مي
خواهم جز قصاص، پس جبله مهلت خواست و سپس از ترس  آن مرد گفت من نمي

 مرتد شد.عدالت عمر فرار كرد و به روم پناهنده و 
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همت و سياست ه اكثر عرب مرتد شدند و ب صوفات رسول خدا رحال پس ازه به
وفات  صابوبكر همه سركوب شدند، چنانكه از عايشه روايت شده كه رسول خدا

كرد وعرب مرتد شد ونازل شد بر پدرم آن قدر گرفتاري كه اگر بر كوهها نازل شده 
نويسندگان شيعه گويند مقصود از جملة  برد. ولي بعضي از از بين مي ها را بود كوه

  علي بن ابيطالب ... باشد، ولي طبق تاريخ اين صحيح نيست زيرا  مي

 مرتدين عرب در زمان حكومت ابوبكر دفع شدند نه در زمان اميرالمؤمنين علي
يد، به اگرچه اميرالمؤمنين با منافقين زمان خود بسيار جنگيد ولي آنها را مرتد ننام

يات آاضافه آنان را از بين نبرد، و لذا بسياري از مفسرين حتي مفسرين شيعه اين 

اند. واگر ابوبكر مصداق  دانند تطبيق با او كرده مدح ابوبكر مي وآيات بعد را در  

     باشد بدگوئي اهل زمان ما به او برخالف كتاب خدا خواهد بود. متأسفانه

ني نمايان زمان ما مهاجرين و انصار را اشتباه با مرتدين كرده و همه را فحش روحا

 : دهند در حاليكه خود از مرتدين بدترند. و كلمة مي       ل به از مادة ذ

ل نيز از همين ماده است و مشتق از ذُ ذلولباشد كه  لين و انقيادكسر ذال كه به معني 

: نيست كه به معني ذلت باشد. و جملة به ضم ذال       ...  كلمة ولي را

اند وبعضي ديگر به معناي واليت ومحبت  بعضي به معناي واليت و سلطنت گرفته
اند، ولي ما نبايد  اند وهر كدام از قائلين رواياتي براي تأييد قول خود آورده گرفته

قرآن مربوط به يكديگر فرض كنيم و ات إلهي را غيرتناسب آيات را ناديده بگيريم وآي
آيات قبل از اين آيه راجع به نهي از دوستي : گوئيم را از فصاحت دور كنيم، پس مي

يات پس از اين آيه راجع به نهي دوستي با آ نبا كفار يهود ونصاري است وهمچني
ه ويار شما فرمايد دوست شما وخيرخوا منافقين و كفار است و اين آيه در وسط مي

باشند. بنابراين ربطي به سلطنت و زمامداري ندارد. حال اگر  خدا ورسول ومؤمنين مي
توان زمامداري ابوبكر را اثبات كرد  به معني سطنت بگيريم به مناسبت آيات قبل مي

اند.  اند همين كار را كرده اي براي تناسب آيات وبراي رواياتي كه نقل كرده چنانكه عده
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عرض شد واليت در اين آيه و آيات قبل و بعد به معني محبت ونصرت  ولي چنانكه
 است.

                           * 

                              

            *               

                           

                    *        

                          

 * 
 و چون ندا كنيد به سوي نماز آن را به استهزاء و بازي گيرند، اين به سبب: ترجمه

ايد  ) بگو اي اهل كتاب چه عيبي از ما گرفته58خردند( اين است كه ايشان مردمي بي
ايم به خدا و آنچه به ما نازل شده وآنچه از پيش نازل شده و  جز اينكه ما ايمان آورده

) بگو آيا شما را خبر بدهيم به پاداشي بدتر از 59ابكاريد(محقق است كه بيشتر شما ن
اند  آورده صدانيد چون ايمان به محمد (يعني اگر شما مسلمين را بد مي اين نزد خدا

نكه خدا او را لعن آاند)  بدتر از مسلمين كسانيند كه مورد لعن و غضب خدا شده
خوكان وبندگان طاغوت  نموده و بر او غضب كرده وبعضي از ايشان را بوزينگان و

) و چون بنزد شما آيند گويند 60قرار داده، جاي آنان بدتر و از راه راست دورترند(
اند و با كفر بيرون شدند وخدا داناتر است  ايم و حال آنكه وارد كفر شده ايمان آورده

 )61داشتند.( به آنچه پنهان مي

: جملة: نكات              ... داللت دارد بر ثبوت و مشروعيت اذان، و

كردند آنرا به استهزاء  چون يهود ونصاري و منافقين براي اذان و نماز نفعي تصور نمي
وعبادت  ودعوت به توحيد كردند در حاليكه اذان نداي توحيد و بازيچه حمل مي
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از اوست، و  راز نياز با خدا و استمداد پروردگار است و نماز انجام وظيفة بندگي و
كردند و استهزاء كار  انداختند استهزاء نمي اگر ايشان عقل خود را بكار مي

خردانست و لذا خدا فرموده  بي       و جملة . :        

شود، وممكن  داللت دارد كه در ميان كفار مردم صحيح العمل و غير فاسق پيدا مي

عاطفه و عطف شده  واوحاليه و يا  واو باشد و يا مع به معناي واو» ... « واواست 

 باشد به جملة   و مقصود از جملة ... :          اصحاب السبت

اي از يهود بودند و مقصود از طاغوت هر رئيس و هر پيشوائي است  باشد كه عده مي

... : فتوي بدهد. و مقصود از جملة» ما أنزل اهللا«كه به غير          

          ص، عده نفراتي است كه از يهود خدمت رسول خدا 

و از آيات  صكردند ولي از دالئل رسول خدا رسيدند و به نفاق اظهار ايمان مي مي
 شدند. اعتنا بودند و همانطور كه آمده بودند خارج مي ل بيإلهي و نصايح رسو

                             

     *                 

             * 
كنند در گناه و ستم و خوردن حرام،  بيني بسياري از ايشان شتاب مي و مي: ترجمه

(مقدسين) وعلماء، ايشان را از گفتار  ) چرا ربانيون62كنند( البته بد است آنچه مي
 )63كنند.( ته بدكاري ميكنند الب گناهشان و از حرام خوردنشان نهي نمي

تعبير به عجله، حال چرا در  رش شود و در كار در كار خير تعبير به سرعت مي: نكات

تعالي تعبير به سرعت نموده و كار بد وگناه خداي  موده؟ براي اينكه فر

دانستند و گويا آن كارها به نظرشان كار خوبي است. و  را بد نمي يهوديان آن كارها

 : جملة            داللت دارد بر توبيخ و سرزنش ...
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ترين آيه  اند اين آيه سخت كنند ولذا گفته مقدسين و علماء كه از كارهاي بد نهي نمي
يه مذمت علماء و مقدسين بيشتر شده از خود مرتكبين آاست از آيات قرآن، و در اين 

«ر حق مرتكبين تعبير شده به د منكرات، زيرا         « ولي از

«تاركين نهي از منكر تعبير شده به        « و فرق ميان عمل و

شدني است و هنوز رسوخ پيدا نكرده  صنعت اين است كه عمل گناهي است كه زائل
ل است، و كزوال آن مشورسوخ پيدا كرده وولي صنعت عملي است كه عادت شده 

آن علم به خدا و  جتوان گفت مرض روحي ارتكاب گناه است و عال در حقيقت مي
شود و اما اگر علم به  صفات او و احكام اوست و به اين علم آن مرض برطرف مي

خدا و كتاب او پيدا كرد مانند علماء و مقدسين و باز مرض او برطرف نشد معلوم 
مزمن شده و زوال آن مشكل است، پس اگر دانشمندان ديني مرتكب گناهي  شود مي

شدن آن  نهايت شدت وقوت است و زائل شان در شود مرض روحي شدند معلوم مي
 مشكل شده.

                             

                              

                                   

                         

   * 
و يهود گفتند دست خدا بسته شده، بسته باد دستهاشان و دور باشند بسبب : ترجمه

كند، والبته آنچه  واهد انفاق ميخآنچه گفتند بلكه دستهاي او باز است بهر كيفيتي كه ب
كند ودر بين  از پروردگارت بتو نازل شده طغيان و كفر بسياري از ايشان را زياد مي

يم تا روز قيامت، هرگاه آتشي براي جنگ برافروختند خدا ايشان عداوت و كينه انداخت
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دارد  آنرا خاموش كرده ودر زمين براي فساد كوششي دارند و خدا دوست نمي
 )64فسادكنندگان را.(

خواستند يهود بطعن  الحسن از يهود مي چون مسلمين فقير بودند و گاهي قرض :نكات
نسبت به او جود و  ؛يعني !دستش بسته شده صگفتند خداي محمد و مسخره مي

كرم ندارد، و چون يهود از اكثر مردم مال و ثروتي زيادتر داشتند در زمان تسلط 
تنگ شد ولذا ممكن است گفته باشند خدا ديگر بخششي  مسلمين امور دنيا بر ايشان

جهاني از نيستي هيچ عاقلي  است كه خدائي كه قادر است بر خلق ندارد زيرا بديهي
داند زيرا با دست بسته چگونه جهان را حفظ و تدبير كند، پس  ته نميدست او را بس

مقصود از اين قول چه بوده؟ ممكن است همانطوريكه ذكر شد براي تمسخر به 
مسلمين باشد و يا ممكن است بگوئيم تقليد از فالسفه كرده باشند، زيرا فالسفه 

و يك چيز خلق كرده كه گويند خدا قادر بر خلقت تمام جهان كثرات نيست بلكه ا مي
عقل اول ويا چيز ديگري باشد و مانند كسيكه دست او بسته شده اختيار ندارد بلكه او 

تعالي ايشان را رد كرده و مورد لعن قرار داده  فاعل موجب است نه فاعل مختار. و حق

آن عبارتست از  غل و بسطدر اين آيه و  يدبواسطة چنين گفتارها. بهرحال مقصود از 
گويند فالني دستش گشاده  و جود و اين مجازي مشهور ومتعارف است كه مي بخل

است يعني بخششي دارد و يا فالني دستش بسته و يا دست تنگ است يعني قدرت 
 وجود ندارد.

بنابراين معني        نفرين به ايشان است از جهت فقر و عجز مجازا و يا از

يات آاند به اين قبيل  حقيقتا. مجسمه استدالل كردهجهت دست بستگي در آتش دوزخ 

مقصود از غل يد بخل است  اوال: كه خدا دست دارد، در جواب ايشان بايد گفت

يد در لغت عرب معاني متعدده دارد يكي همان عضو بدن  ثانيامجازا چنانكه ذكر شد. 

د أشکره لفالن عندی يگويند  كه معلوم است. دوم به معني نعمت است چنانكه مي
مد كرد يعني آگويند هر چه از دستش بر به معني قدرت است چنانكه مي سوم. عليها

 : فرموده 45هر چه قدرت داشت، و خدا در سورة ص آية 
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                     ۴۵: (ص( 

 : رمودهف 20و در سورة فتح آية 

           ۲۰: (فتح( 
 )۸۳: (يس   &بِيده ملَكُوت كُلِّ شَيء*: و در حق خدا خودش فرموده

بنابراين كه به معني قدرت باشد هر كجا تثنيه ويا جمع آمده مقصود كمال قدرت  
 : سورة ص كه راجع به خلقت آدم فرموده 75است مانند آية 

         ۷۵: (ص( 

و در همين آية ما نحن فيه فرموده        يعني كمال جود و قدرت را ،

 : فرموده 71دارد، و در سورة يس آية 

              ۷۱: (يس( 
ت دولت در كار است گويند دس كه مقصود كمال قدرت است چنانكه در فارسي مي

كه مقصود قدرت ونفوذ دولت است. ثالثا بايد گفت دست هر چيزي به مناسب خود 
آن چيز است مثال دست كوزه و دست فنجان و يا دست بيل و دست انسان فرق دارد 

باشد،  مرحمت فرق دارد دست استعمار به معني نفوذ آن مي دست استعمال و دست
با دست مخلوق فرق دارد اگر صاحب دست جسم شد دست او  هِميد اللَّه فَوقَ أَيدي

توان  ، پس نمينيست مسم است و اگر جسم نشد دست او نيز جسجنيز مانند او 
 فرموده جسم است نعوذباهللا.يد اللَّه  گفت چون خدا

                            

   *                         

                             

   *                           
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  * 
واگر اهل كتاب ايمان آورند وتقوي پيشه كنند البته گناهانشان را جبران  :ترجمه

) واگر ايشان توارت وانجيل 65وايشان را به بهشتهاي پر نعمت داخل خواهيم كرد (
وآنچه از پروردگارشان به ايشان نازل شده بر پا داشته بودند هر آينه از باالي سر 

از  يبودند، بعضي از ايشان مردمي معتدل وبسياروپائين پاهايشان (نعمتها) خورده 
) اي پيغمبر برسان آنچه بسوي تو از پروردگارت نازل شده 66ايشان بد مي كنند (

تو را از مردم حفظ مي كند، زيرا خدا  اواگر نرساني پس تبليغ رسالت نكرده اي، وخد
 .)67قوم كافرين را هدايت نمي كند (

نازل شده و در آن وقت تقريبا  صخر عمر پيغمبرآ ،اين سوره و اين آيات :نكات
آيات براي ارشاد و هدايت يهود ونصاري  نتمام حجاز مسلمان شده بودند و اكثر اي

است كه داراي دولت وامپراطوري بزرگي مانند روم را داشتند ولي از دين حقيقي 
و از خدا  اگر اين اهل كتاب حقيقتا ايمان آورند: فرمايد منحرف شده بودند ولذا مي

نمايد، و   كند وايشان را به بهشت خود وارد مي نظر مي بترسند خدا از سيئاتشان صرف
تورات وانجيل كه كتاب خالق ايشان است بپادارند يعني به آن عمل كنند بركات  اگر

: إلهي از آسمان و زمين براي ايشان خدا فراهم كند. مقصود از كلمة   آسمان

 است، و مقصود از         .زمين است 

كرد  در طرفيت با يهود و نصاري و دولتهاي ايشان مقداري احتياط مي صرسول خدا
زيرا ايشان هم قدرت داشتند و هم طرفدار داشتند در حجاز، و ممكن بود رسول 

آنچه نازل شده (يعني راجع به يهود : فرموده 67را ترور كنند، و لذا در آية  صخدا
نصاري بقرينة آيات قبل وبعدي كه در همين معني رديف يكدگر آمده) برسان و و

كند زيرا طالب هدايت   نترس و خدا اين كافران يعني يهود ونصاري را هدايت نمي
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اند ولي پس از ذكر اين  اند. اين معني را كه ما ذكر كرديم اكثر مفسرين نوشته نبوده
 : كه آيه ظهور در هيچيك ندارد معني احتماالت ديگر نيز ذكر كرده اند

آنچه نازل شده بود و رسول خدا از رساندن آن كوتاهي كرده بود آية قصاص  -1
 بود.

دن آن خودداري كرده بود عيب آنچه نازل شده بود و رسول خدا از رسان -2
 استهزاء ايشان به مقررات اسالم بود.و يهود

ترسيد اختيار در طالق  د و ميسانيده بورآنچه نازل شده بود كه رسول خدا ن -3
 زوجات ونگهداشتن ايشان بود.

 آنچه كتمان كرده بود از ابالغ قصة زيد و زينب بوده. -4
 آنچه كتمان شده بود ترغيب بر جهاد بود. -5
 كرد معايب بتها و سب آلهة مشركين بود. نچه كتمان ميآ -6
بيان كرد براي امر  حقوق مسلمين بود كه بيان نكرده بود تا در حجه الوداع -7

 در اين آيه.
 راجع به ترس از قتل خود رسول بود بدست نصاري ويهود. -8
 بوده. طالب راجع به فضائل اميرالمؤمنين علي بن ابي -9

توان گفت تمام اين احتماالت برخالف ظاهر آيات قرآن است،  ولي بطور مسلم مي
ابالغ  صكر شده و رسول خدازيرا از احتمال يك تا احتمال هفتم تمامش در قرآن ذ

كرده بود. و اما احتمال هشتم همان است كه ما ذكر كرديم كه طبق آيات قبل و بعد به 
اول : قرينة سياق همان معني مقصود است. و احتمال نهم صحيح نيست به چند دليل

اگر بگوئيم آياتي راجع به فضل آن  دوم اينكهبرخالف سياق آيات است.  اينكه
اي كه به خصوص  يهآن آيات كدام است، آد و نرسانيده نبرسا ه بايدحضرت بوده ك

راجع به آن حضرت باشد كه پس از اين خطاب بايد برساند كدام آيه است؟ چنين 
اي كه نازل شده باشد كه برساند و او نرسانيده بود قبال و بعدا رسانده ما نداريم.  آيه

ين راجع به آن حضرت بدانيم چند را اگر طبق ميل بعضي از مفسر 67همين آية  سوم
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عدد تالي باطل دارد كه نه خدا راضي است ونه رسول او ونه خود اميرالمؤمنين زيرا 

اصحاب رسول است كه رسول  ناس اند مقصود از كلمة بگوئيم چنانكه گفته بايد

يه اصحاب آدر اين  قوم کافرينترسيد، و ديگر اينكه مقصود از  از ايشان مي صخدا
كنم مسلمان عاقل چنين سخني  ت كه همه كافر بودند چز سه نفر وگمان نميرسول اس

اصحابند آنانكه  بگويد و اسالم و قرآن را از ارزش بيندازد زيرا راويان اسالم همان
خدا مكرر در قرآن مدحشان كرده همان اصحابند اگر آنان همه كافر بودند پس اسالم 

ي ندارد و به اضافه تمجيدهاي قرآن همه راوي ندارد جز خبر واحد و آن هم اعتبار
ياتي كه خدا در فضل مهاجرين و انصار نازل كرده تماما آشود،  نعوذباهللا دروغ مي

شود نعوذباهللا اين  اعتبار مي بدون مصداق گرديده وخدا اشتباه نموده پس تمام قرآن بي
بر اينكه رسول  توانيم باور كنيم. باضافه چنين سخنان از دشمنان اسالم است و ما نمي

آن وقت كه تنها بود در اول بعثت نترسيد و آيات خدا را ابالغ كرد چگونه  صخدا
وتمام حجاز را مسخر كرده و شرق و غرب  سال آخر كه هفتاد هزار اصحاب دارد

ترسد آن هم از اصحاب خودش كه همه جان نثار  آنجا را اسالم فراگرفته حال مي
كردند در اين حال آيا  مسابقه داشتند و فداكاري مي او نبودند و چه قدر براي فرما

اصحابت إن اهللا يعصمک من أصحابک الذين هم القوم "خدا فرموده نترس از 
با دولتهاي بزرگ  صپس قطعا اين نيست بلكه در آخر عمر رسول خدا "!الکافرين

و كفر ويهود ونصاري طرف بوده و هزاران احتمال خطر براي او داشت از تروركردن 
نمودن، خدا فرموده آيات راجع به يهود ونصاري را برسان و از اين قوم  از مسموم

 مدا قوم كافرين را مكرر نموده با الف و الم يعني همان قوخكافرين مترس. باضافه 
كافرين كه در آية بعد و قبل ذكر شده و آيات قبل و بعد صريحا يهود و نصاري را 

جاجاتش مقابل باضافه خود اميرالمؤمنين در احت ذكر كرده و قوم كافرين خوانده.
شود مسلم اين آيه راجع  استدالل به اين آيه نكرده معلوم مي صاصحاب رسول خدا

به آن حضرت نبوده است، حال يك عده رواياتي كه برخالف ظاهر قرآن شيعه و يا 
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حتي در اين اند نبايد قبول كرد خصوصا كه  اعتبار كرده اند و قرآن را بي سني نقل كرده
 اند. اند گويا ناقلين آنها خواب بوده و يا عداوت با قرآن داشته آيه تحريف قائل شده

                           

                            

             * 
كتاب شما بر راهي نيستيد و چيزي بدست نداريد مگر اينكه  بگو اي اهل :ترجمه

و البته آنچه  تورات و انجيل و آنچه را بسوي شما نازل شده از پروردگارتان بپاداريد
د پس بر قوم نك ه سركشي و كفر آنان را زياد ميداز پروردگارت بسوي تو نازل ش

 )68كافرين افسوس مخور.(
مفهوم آيه چنين است كه اگر يهود و نصاري به هزاران صفات كمال و دانش : نكات

مل كنند هيچ سودي براي كاخود را آراسته كنند و هزاران كتاب علمي و بشري را 
اند مگر وقتي كه به كتاب آسماني خود عمل  ه إلهي قدم برنداشتهايشان ندارد و برا

لمين نيز اگر هزاران كتاب حديث سكنند، اين سخن راجع به مسلمين مصداق دارد، م
وشعر و قصه را بخوانند و عمل كنند تا به قرآن عمل نكنند و آنرا به پا ندارند هيچ 

 ندارند.

                    

                       * 
اند و صابئون و نصاري هر  محققا آنانكه ايمان آورده و آنانكه يهودي شده: ترجمه

عمل شايسته كند پس بر ايشان نه ترسي  كدام ايمان به خدا و روز آخرت آورد و
 )69است و نه ايشان افسرده شوند.(

شود كه اهل اديان گذشته و فعلي اگر واقعا ايمان به  از اين آيه چنين استفاده مي: نكات
خدا و قيامت داشته باشند و عمل صالح كنند به نجات و سعادت خواهند رسيد پس 

. ولي ومعاد وعمل توييد؛ باشد دين سه ميطبق اين آيه ممكن است گفته شود اصول 
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بايد دانست كسي كه ايمان به خدا و قيامت داشته باشد و واقعاً به خدا ايمان آورده 
ان مباشد مطيع اوامر خداست بنابراين وقتي خدا در كتابش فرموده به پيامبران نيز اي

 ا آية آوريد او به پيامبران هم ايمان دارد، به هر حال اين آيه منافات ب

....ًَوَمن يـَْبَتِغ َغْريَ اِإلْسَالِم ِدينا  ۸۵: (آل عمران( 
 بقره نيز مراجعه شود. 62ندارد. به آية 

                            

               *    

                    

            * 
به سوي ايشان اسرائيل پيمان گرفتيم و پيغمبراني  هر آينه به تحقيق از بني: ترجمه

ذيب كرده و فرستاديم، هر زماني كه رسولي بر خالف ميل ايشان آمد گروهي راتك
گمان كردند كه آزمايش و عقابي(براي تكذيب و قتل انبياء) ) و70گروهي را كشتند(

نيست پس كور و كر شدند سپس خدا توبة ايشان را پذيرفت باز هم بسياري از ايشان 
 )71كنند بيناست.( نچه ميكور و كر شدند و خدا به آ

مقصود از اخذ پيمان، پيمان عقلي و فطري و شرعي بر توحيد و نبوت انبياء : نكات

  ...: است. و جملة   ... داللت دارد كه انبياء براي جلوگيري بشر از

و  .اند پرستي آمده هوي    وده، باضافه داللت دارد كه عادت ايشان بر قتل انبياء ب

ل آمده براي مراعات فواصل آيات. و مقصود از كوري و كري، كوري كري بمستق
 راهه برود مانند شخص كور است. مجازي است زيرا كسي كه به راه هدايت نرود و بي

                         

                             

                    *        
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               *    

               * 
هر آينه به تحقيق كافر شدند آنانكه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است و : ترجمه

ار من و پروردگار شماست گاسرائيل خدائي را كه پرورد حال آنكه مسيح گفت اي بني
بندگي كنيد، محقق است كه هر كس به خدا شرك آورد پس بدون ترديد خدا بر او 

) هر 72ت(سبراي ستمكاران ياوراني نيبهشت را حرام كرده وجاي او آتش است و 
آينه به تحقيق كافر شدند آنانكه گفتند خدا سومي سه تاست و نيست إلهي جز إله 

گويند خودداري نكنند البته البته به كفار از ايشان عذاب  واحد و اگر از آنچه مي
ل كنند و حا گردند و از او طلب آمرزش نمي ) آيا بسوي خدا برنمي73دردناكي برسد(

 )74آنكه خدا آمرزندة رحيم است.(
اند خدا همان مسيح است، حال چگونه  اي از نصاري به نام يعقوبيه گفته طائفه: نكات

اند در مسيح و يا وجود ناسوتي  اند؟ آيا خدا را حلول داده به اين شرك قائل شده
و بايد تعجب كرد  بهرحال از گمراهي ايشان ،اند مسيح را وجود الهوتي فرض كرده

بيشتر از مشركين زمان ماست كه با داشتن چنين راهنمائي مثل قرآن باز  بتعج
نيم ولي از خدا هم جدا دا گويند ما علي را خدا نمي را خدا دانسته و يا مي علي
  دانيم! نمي

خود، علي را  تر از تمام اينها ملتي است كه مدعي اسالمند و در قيام وقعود و عجب
كنيد و از  دانند. بايد گفت آيا توبه نمي د خدا حاضر و ناظر ميخوانند واو را مانن مي

 و مقصود از  ؟كشيد كنيد و آيا از شرك دست نمي خدا طلب آمرزش نمي   

القدس است.  همان تثليث است كه سه قديم و سه اقنوم قائلند و آن اب و ابن و روح
سلمين دليل آورده كه مسيح و پس از اين آيات خدا براي راهنمائي نصاري و م

خوردن مستراح رفتن است، پس كسي كه غذا  خوردند و الزمة غذا مادرش غذا مي
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خورد و احتياج به دفع دارد چگونه ممكن است خدا باشد و يا صفات خدائي  مي
داشته باشد و يا شريك در كار خدا باشد. و عجب اين است كه يكي از مشركين زمان 

نفر را مانند  14و "أمراء هستي"اهللا العظمي خوانده كتابي نوشته بنام  ما كه خود را آيت
 خدا اميرهستي دانسته.

                        

                     

 *                    

            *                 

                         

     * 

نيست مسيح پسر مريم مگر پيامبري كه پيش از او پيامبراني گذشته ومادر او : ترجمه
خوردند، ببين چگونه براي ايشان آيات را بيان  زن راستگوئي است كه هر دو طعام مي

كنيد غير از  ) بگو آيا عبادت مي75اند( كنيم باز نظر كن كه چگونه بافترا آلوده شده مي
) 76وخدا فقط شنواي دانا است( ا اختيار ضرر ونفعي نداردخدا چيزي را كه براي شم

بگو اي اهل كتاب غلو در دين خودتان نكنيد بدون حق و پيروي نكنيد از هوي و 
 )77هوسهاي قومي كه قبال گمراه شدند و بسياري را از راه راست گمراه كردند.(

طعام و قوت تعالي بيان كرده بطور روشن كه مسيح و مادرش محتاج به  حق: نكات
شود، او مانند پيامبران قبل از  نمي اي داشته دليل بر خدائي او بودند و مسيح اگر معجزه

 تعالي صريحاً ذكر فرموده كه عيسي مسيح خود است. همچنين در آيات فوق حق
برايتان مفيد نيست و خواندن او  براي شما اختيار نفع و ضرري ندارد و پرستش او

خبر است. در اين صورت  اي ندارد زيرا او پس از مرگ از دنيا بي شما هيچ فايده براي
 د اوصياء انبياء و امام و امامزادگان يقيناً چنين خواهند بود. شكه مسيح چنين با
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: جملة               ...  خطاب به تمام اهل كتاب است چه

غلو تجاوزكردن است در امور ديني مانند اينكه يهود ونصاري و چه مسلمين. و 
 وصياء بدهي. امام صادقبه أصفات خدا را به انبياء بدهي و يا صفات أنبياء را 

شر من اليهود و النصاری أيفسدوهم فإن الغالة  احذروا علی شبابکم الغالة ال": فرمود
ود را از غاله كه يعني اجتناب دهيد ودور كنيد جوانان خ ."والمجوس و الذين أشرکوا

ندهند ودر نماز به  شايشان را فاسد نكنند (پاي منبر غاله نروند و سخن ايشان را گو
ايشان اقتداء نكنند) زيرا غاله بدترند از يهود و نصاري ومجوس ومشركين. متأسفانه 
اكثر مسلمين مبتال به اين مرض شرك و كفر شده و دربارة بزرگان خود 

 دانند. شمارند و آنها را فضيلت مي مي تقرآن اسهائي كه ضد  روي زياده

                   

           *       

            *        

                        

          *              

                      * 
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 ،اسرائيل كافر بودند لعنت شدند بر زبان داود و عيسي بن مريم  آنانكه از بني: ترجمه
) يكديگر 78كردند( ولعن ايشان بواسطة اين بود كه عصيان كرده و تجاوز مي اين كفر

كردند محققا بد بود آنچه  را نهي از منكري كه خود به جا آورده بودند نمي
ترديد بد  دارند، بي ايشان را كه كفار را دوست ميبيني بسياري از  ) مي79كردند( مي

است آنچه براي خود پيش فرستادند كه خدا بر آنان خشم نمود و ايشان در عذاب 
داشتند ايشان  ) و اگر ايمان به خدا و پيامبر و آنچه بسوي او نازل شده مي80جاويدند(

 )81گرفتند وليكن بسياري از ايشان نابكارند.( را دوستان خود نمي

: از جملة: نكات        اسرائيل براي  شود كه بني استفاده مي

عقايد باطل و عصيان وتجاوزشان از احكام إلهي و دستورات پيامبران و افساد در روي 
داشتند مورد لعن انبياء خود شدند، و  زمين و غلوهائي كه دربارة بزرگان وانبياء مي

كنند قطعا مورد لعن همان  باشند و دربارة بزرگان اسالم غلو مي نين ميكساني كه چ
 شود. بزرگانند چنانكه از روايات نيز استفاده مي

                        

                        

                  *         

                         

               *               

                  *          

                      * 

                  * 
ترين مردم از جهت دشمني نسبت به مؤمنين البته يهود ومشركين را  سخت :ترجمه

منين آنان را كه گفتند ما ن به دوستي با مؤديكترين ايشايابي نز يابي، والبته مي مي
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نصارائيم، اين براي اين است كه بعضي از ايشان كشيشان وراهبانند ومحقق است كه 
بيني  ) و چون شنيدند آنچه به سوي اين رسول نازل شده مي82ورزند( ايشان تكبر نمي

ند پروردگارا گوي مي .اند شود از اثر آنچه از حق شناخته چشمهايشان از اشك جاري مي
نياوريم به  ) و چه شده ما را كه ايمان83ما ايمان آورديم پس ما را با گواهان بنويس(

خدا و به آنچه از حق براي ما آمده است در حاليكه طمع داريم پروردگار ما (در 
) پس خدا به ايشان جزاي خوب داد در 84بهشت) داخل كند ما را با قوم شايستگان(

بوستانهائي كه از زير آنها نهرها جاري است در آن ماندگارند واين  مقابل آنچه گفتند،
) و آنانكه كافر شدند و به آيات ما تكذيب كردند ايشانند 85است جزاء نيكوكاران(

 )86اهل دوزخ.(
تعالي مقداري از صفات ذميمة يهود را بيان كرد در اينجا محقق  پس از آنكه حق: نكات

بت به اهل ايمان يهودند زيراكه يهود اهل دنيا و به دنيا ترين مردم نس ساخته كه دشمن
و  ،روگردان نيستند و با هر كس عناد دارند حريصند و براي حب دنيا از هر جنايتي

تعالي ايشان را در عداوت با مؤمنين  دانند، حق مال همه كس را براي خود حالل مي
 مقدم داشته بر مشركين.

نين كمتر است، بلكه به دوستي نسبت به مؤمنين اما نصاري عداوتشان نسبت به مؤم
تارك دنيا زياد دارند و مختصر اينكه مانند يهود حريص به دنيا نيستند،  نزديكند زيرا

باشد از جملة  البته نه تمام نصاري، و اين آيات كه راجع به بعضي از نصاري مي
مكه بنا نجاشي و اصحابش، وقصة ايشان چنين است كه چون قريش در : ايشانند

ايشان را به  صكردند به عذاب اهل ايمان وكار بر مؤمنين سخت شد رسول خدا
مسلمين  هجرت بسوي حبشه أمر كرد، و فرمود سلطان حبشه مرد صالحي است، پس

پنهاني هجرت كردند بسوي حبشه و اول كسي كه هجرت كرد عثمان بن عفان بود با 
ماه رجب سال پنجم بعثت.  گر درنفر دي 13با  صعيال خود رقيه بنت رسول اهللا

تا جمع مهاجرين حبشه به  كرد و ديگران طالب هجرت پس از آنان جعفر بن ابي
د رسيد سواي زنان و كودكان. چون قريش فهميدند عمرو بن عاص را با مر هشتاد نفر
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نجاشي وبزرگان حبشه كه ايشان را برگردانند. و  عماره بن وليد با هدايا فرستادند نزد
ه بن وليد جواني بود خوشگل وعمرو بن عاص عيال خود را همراه برداشته بود، عمار

چون سوار كشتي شدند و شراب نوشيدند عماره به عمرو گفت به زنت بگو مرا 
ببوسد، عمرو قبول نكرد، چون عمرو مست شد عماره او را پرتاب كرد به دريا، عمرو 

و را بدل گرفت و خدا بين ايشان چسبيد به كشتي و خود را نجات داد، ولي عداوت ا
 عداوت انداخت قبل از آنكه بر نجاشي وارد شوند.

مخالفت  ما اي پادشاه گروهي با: عاص گفت بن چون وارد بر نجاشي شدند عمرو
اند آنان را به سوي ما برگردان.  كردند وخدايان ما را بد گفتند و به سوي شما آمده

اي پادشاه : او با رفقاء خود آمدند، جعفر گفتطالب  نجاشي فرستاد نزد جعفر بن ابي
: نه بلكه ايشان احرارند، گفت: از اينان سؤال كن آيا ما بندة ايشانيم؟ عمرو گفت

: آيا خوني در گردن ما دارند؟ گفت: نه، گفت: ما ديني طلبكارند؟ گفت بپرس آيا از
شما خارج  ديارما را اذيت كرديد ما از  ؟!از ما خواهيد پس چه مي: نه. جعفر گفت

پرستي  شاها خدا پيامبري در ميان ما فرستاد كه ما را از شرك وبت: شديم، سپس گفت
و قمار نهي كرد و ما را به نماز و زكات وعدل واحسان و صلة رحم امر كرد واز 

را براي همين فرستاد،  خدا عيسي: فحشاء و منكر و ستم نهي نمود، نجاشي گفت
پس سورة  بلي.: دا بر او نازل كرده حفظ داري؟ گفتاز آنچه خ: پس نجاشي گفت

 : مريم را خواند تا رسيد به آية

  ًَوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنّيا  ۲۵: (مرمي( 
اين آيات در نجاشي و  اهل مجلس او تأثير كرد بطوريكه همه گريان شدند و صداي 

 شد. گرية ايشان بلند
 قول جعفر بس خوش آمـد شـاه را  

 

 كــاه را  گشــت جعفــر كهربــا مــر    
 

ــام حاضــرين  ــا تم ــي ب ــس نجاش  پ
 

 گريـــه افتادنـــد ز آيـــات چنـــين    
 

 

 شــد صــداي گريــه ي ايشــان بلنــد
 

 شورش وغوغـا در آن مجلـس فكنـد    
 

ــاً  ــالً مرحب ــت اه ــس نجاشــي گف  پ
 

 بـــر شـــما و آن فرســـتندة شـــما    
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 مــن گــواهم او نبــي صــادق اســت
 

ــر   ــت ب ــابق اس ــي ط ــارتهاي عيس  بش
 

ــر ــن ســلطنت  گ ــرا اي ــانع م ــد م  نب
 

ــت   ــدم از مكرمــ ــش دار او بــ  كفــ
 

 صنازل شده راجع به هشتاد نفري كه خدمت رسول خدا تاند اين آيا و بعضي گفته
نفر از اهل شام وهشت نفر رومي كه  32رسيدند در مدينه، چهل نفر از اهل نجران و 

: واند وايشان مسلمان شدند. جملةسورة يس را بر ايشان خ صرسول خدا    

     ...تعالي براي اعتقاد وگفتارِ از روي ايمان، ثواب نيز  داللت دارد كه حق

 دهد. مي

                             

      *                        

       *                 

                      

                         

                                 

          * 
اي كه خدا براي شما حالل كرده و  اي مؤمنين حرام مشماريد چيزهاي پاكيزه :ترجمه

) و از آنچه خدا 87دارد از حد گذرندگان را( از حد مگذريد زيرا خدا دوست نمي
ئي كه به او ايمان واز خدا روزي شما كرده در حاليكه حالل و پاكيزه است بخوريد

كند وليكن شما  تان مؤاخذه نمي هاي بيهوده ) خدا شما را به قسم88ايد بترسيد( آورده
دادن ده مسكين است از  ايد پس كفارة آن طعام هائي كه بسته كند به قسم را مؤاخذه مي

و يا آزادكردن  كنيد خانوادة خودتان را ويا پوشانيدن آنان ترين چيزيكه اطعام مي وسط
اين است كفارة سوگندهاي شما چون  ز،گرفتن سه رو د روزهگردني، پس آنكه نياب
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كند براي شما  سوگند خورديد، و سوگندهاي خود را مواظبت كنيد، خدا چنين بيان مي
 )89آيات خود را تا شايد شما شكرگزاريد.(

 : جملة :نكات   ا حالل كرده آنچه را خد اول: ... احتمال چند معني را دارد

بزبان نگوئيد حرام است و حكم حرمت براي آن  دوممعتقد به حرمت آن نشويد. 

كنيد. اين سه وجه راجع  از آن اجتناب نكنيد چنانكه از حرام اجتناب مي سوم نتراشيد.

با نذر و قسم و مانند آن بر خود حرام مكنيد حالل  چهارمباعتقاد و قول و عمل بود. 

حرام مكنيد كه باعث حرمت تمام آن بشود و پاك را مخلوط به مخلوط به  پنجمرا. 
دهد، ولي مورد نزول آن همان معني  نجس منمائيد. آيه احتمال تمام اين معاني را مي

در خانة عثمان بن  صچهارم است، زيرا وارد شده در حديث كه روزي رسول خدا
ايشان تصميم گرفتند  كرد و ايشان را ترسانيد، مظعون اوصاف روز قيامت را بيان مي

ترك دنيا كرده و چيزهاي پاك و لذيذ را بر خود حرام كنند و روزها را روزه بگيرند و 
خبر شد و به ايشان  صها را قائم باشند و روي فرش نخوابند رسول خدا شب

من به اين كارها مأمور نشدم، براي شما بر خودتان حقي است، روزه بگيريد و : فرمود
خوابم و روزه  ايستم و مي الليل باشيد، خواب هم بكنيد، من مي وقائم افطار هم بكنيد

كنم، پس هر  خورم و با زنان نزديكي مي كنم وگوشت و چربي مي گيرم و افطار مي مي
كس از روش و سنت من اعراض كند از من نيست، و لذا اين آيه نازل شد. مقصود از 

... جملة         سم بخورد كه ين است كه بدون نيت و بدون اراده ق، ا

هرگاه براي ترك واجب و فعل حرام قسم بخورد كه اگرچه  كفاره ندارد. و همچنين

: خوردن چنين قسمهائي حرام است ولي كفاره ندارد. وجملة        ،

خورد. و اما اگر با اراده ود براي هر چيز جزئي قسم بزداللت دارد كه انسان نبايد زود ب
اي كه در آيه ذكر شد بپردازد  و نيت قسم خورد هنگام نقض آن قسم، بايد همان كفاره

 تا گناه نقض قسم او جبران شود و بايد توبه كند.
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                *           

                               

           * 
ها و تيرهاي قرعه پليدي و از  اي مؤمنين جز اين نيست كه مي و قمار و بت: ترجمه

) جز اين نيست كه 90عمل شيطان است پس از آن اجتناب كنيد شايد رستگار شويد(
خواهد بين شما دشمني و كينه بيفكند در مي و قمار و شما را از ياد خدا و  شيطان مي

 )91.(كنيد نماز بازدارد پس آيا شما خودداري مي
 چيست مراجعه شود.  ازالمهمين سوره بيان شد كه  3در ذيل آية : نكات

 : تعالي با ده عدد تأكيد حرمت خمر و قمار را تذكر داده أما در اين آيات حق
 در صدر آيه. إنّماكلمة  – اول

 پرستي رديف آورده. شراب و قمار را با بت – دوم

 ست است.كه به معني پليدي و يا نجا رجسكلمة  – سوم

 فرموده  – چهارم      . 

فرموده  – پنجم     .كه أمر به اجتناب است 

 – ششم      .كه ترك آنرا موجب رستگاري قرار داده 

: جملة – هفتم     ...  كه اين چيزها را باعث عداوت و دشمني بين

 اده.افراد قرار د

: جملة – هشتم        . 

: كلمة – نهم    . 

: جملة – دهم       .كه تهديد شديدي است 
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         *                

                          

               * 
و اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول را و بپرهيزيد از نافرماني، پس : ترجمه

) باكي نيست 92اگر روگردان شديد بدانيد كه فقط بر رسول ما رسانيدن آشكار است(
ر وقتي كه تقوي و بر آنانكه ايمان آورده وعمل شايسته كردند در آنچه خوردند د

شة يپاحسان  م تقوي و ايمان سپس تقوي وداشته باشند باز ه ايمان و عمل صالح
 )93دارد نيكوكاران را.( خود كنند و خدا دوست مي

: جملة: نكات             فقط ابالغ  صداللت دارد كه كار رسول خدا

است و أما اينكه تصرفاتي در جهان داشته باشد غير از تصرف معمولي بشري، خير. و 

 نفي جناح در جملة مقصود از     جواب است از سؤال اصحاب رسول

يا رسول اهللا برادران اسالمي ما كه : كه پس از نزول تحريم خمر ابوبكر گفت صخدا
باكي : دند حالشان چگونه است؟ خدا فرمودخوردند و در راه خدا كشته ش شراب مي

 كردند. محرمات پرهيز مينيست بر آنان كه ايمان و تقوي داشتند و از ساير 

                           

                           * 

                               

                           

                        

                         * 
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هاي شما به  هاي شما و نيزه اي مؤمنين خدا شما را به چيزي از صيد كه دست: ترجمه
رسد آزمايش كند تا اينكه خدا بداند كيست آنكه از خداي بغيب خوف دارد،  آن مي

) اي مؤمنين صيد 94پس هر كه پس از اين تجاوز كند براي او عذاب دردناك است(
بمانند  كه آن را عمدا بكشد پس جزائي دارد ميد وكسيحرِرا نكشيد در حاليكه شما م

حاليكه آن  در ،كند دو نفر عادل از شما آنچه كشته، از چهارپايان، بمثليت آن حكم مي
و يا معادل آن  ،و يا آنكه بعنوان كفاره مساكيني را اطعام كند ،را هديه و به كعبه رساند

عفو كرد از آنچه . خدا اين است كه بچشد بدي كارش را يگرفتن، اين حكم برا روزه
گذشته، و كسي كه تكرار كند خدا از او انتقام كشد و خدا عزيز صاحب انتقام 

 )95است.(

 : جملة: نكات            داللت دارد كه كشتن صيد (بري) حرام

 ...است و از جملة                 شود كه اگر  ، استفاده مي

محرم حيواني را عمداً كشت بايد بمانند آن از چهارپايان هدية كعبه نموده ذبح و يا 
كند. مثال در صورتيكه شتر مرغي را كشت شتري را هديه كند، و براي حمار  نحر

 : وحشي، گاوي هديه كند و براي آهو گوسفندي. و جملة       

      داللت دارد كه محرم مخير است يا حيوانات مزبوره را هديه كند و

هر ه يا همان حيوانات را قيمت كند و قيمت آن را گندم بخرد و به مساكين بدهد، ب
شود كه تقريبا يك كيلو و نيم است، و يا به قدر هر  مسكيني نصف صاع كه دو مد مي

خريده و آن گندم به  ميك روز روزه بگيرد. پس اگر به قيمت شتر گند نصف صاعي
نيست. و  شصت مسكين رسيد كه بسيار خوب، چون كفاره از شصت مسكين زيادتر

اگر گندم خريده شده از شصت مسكين زيادتر شد زيادتر را الزم نيست بدهد و اگر 
هر چند نفر رسيد تر را گندم بخرد به سيد همان قيمت شكمتر از شصت مسكين ر

 بدهد و اگرچه كمتر از شصت نفر باشد. و همچنين روزه از شصت روز زيادتر نگيرد.

: وجملة    ص    داللت دارد كه اگر كسي صيد كرد جوجة   ص
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حيوانات را بدست پس صيد جوجه بدست جائز نيست وهمچنين تخم آنها را نبايد 

: جه و تخم، كفارة آن يك بز است. و جملةبرداشت. و صيد جو        

   داللت دارد كه صيد مكرر حرام است، ولي جزاء و كفارة آن انتقام الهي است ،

وكفارة ثاني و ثالث بر او نيست، در صورتيكه عمد باشد أما خطاء مكرر هر دفعه 
 كفاره دارد.

                            

                     * 
براي شما صيد دريا حالل شده است و طعام آن بهره و معاش براي شماست : ترجمه

و از  كه محرم هستيد  شما حرام شده است صيد بيابان مادميو براي اهل قافله، و بر 
 )96شويد.( خدا بترسيد آن خدائي كه به سوي او محشور مي

آيه داللت دارد كه صيد دريا براي محرم حالل است، چه براي خوردن چه : نكات
براي فروش مانند لؤلؤ و صدف و چه براي فروختن استخوان و دندانهايش، زيرا آيه 

: دارد و چه براي خود صياد و چه براي ساير اهل قافله بدليل كلمةاطالق    . 

                             

                                  

       *                  

*                        *   

                              

       * 

خدا قرار داد كعبه خانة محترم را قيام براي مردم و (همچنين) ماه حرام و : ترجمه
(قرار داده قيام براي عبادت مردم و امر معاش)، اين براي اين است  قرباني وگردنبند را
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ه در زمين است و محققا خدا به هر نچداند آنچه در آسمانها و آ كه بدانيد خدا مي
) 98دا شديدالعقاب و اينكه خدا آمرزندة رحيم است() بدانيد خ97چيزي داناست(

داند آنچه آشكارا و آنچه كتمان  نيست بر اين پيامبر مگر رساندن و خدا مي
) بگو خبيث و پاك يكسان نيست و اگرچه بسياري افراد ناپاك تو را به 99كنيد( مي

 )100عجب آورد، پس از خدا بترسيد اي صاحبان خردها باشد كه رستگار شويد.(

 مقصود از: نكات                 آنست كه حرم امن ،

الهي يعني مكه و اطرافش كه كسي در آنجا حق تعرض ندارد موجب قوام امور دين و 
ها و شترهائي  عبادت و كار و معاش و زندگي است. همچنين ماههاي حرام و قرباني

داختند تا نشانة قرباني باشد همة اينها قيام براي عبادت نا ردن آنها قالده ميكه به گ

: وبعالوه براي معاش فقراء و ضعفاء وزندگي آنان است. و از كلمة     

اند كه انسان را به عجب  شود كه هميشه مردم پليد خبيث اكثريت داشته استفاده مي
 آورده. مي

                         

                             *   

               * 
اي مؤمنين از چيزهائي سؤال مكنيد كه چون براي شما آشكار شود شما را : ترجمه

شود براي شما ظاهر شود،  بدآيد، و اگر سؤال كنيد از آنها هنگامي كه قرآن نازل مي
) به تحقيق 101ها عفوكرده، وخدا آمرزنده و بردبار است( دا شما را از آن سؤالخ

 )102د سپس به آن كافر شدند.(پيش از شما قومي از آنها سؤال كردن
كردند. روزي  مورد مي سؤاالتي بي صاند كه از رسول خدا روايت كرده :نكات

دهم، عبداهللا بن  مگر آنكه جواب مي كنيد از چيزي سؤال نمي: رت در منبر فرمودضح
حذافه بن قيس. سراقه بن : پدر من كيست؟ حضرت فرمود: حذافه برخاست وگفت
هر ساله براي ما حج واجب است يا همين امسال؟ رسول  :مالك برخاست و گفت
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: از او اعراض كرد تا سه مرتبه همين سؤال را تكرار كرد، حضرت فرمود صخدا
كنيد كه براي شما فائده ندارد، هر چه أمر كردم بياوريد و هر چه نهي  چرا سؤالي مي

در : فرمود ؟تيا رسول اهللا پدر من كجا اس: كردم ترك كنيد. ديگري برخاست وگفت

رضينا باهللا  ": غضبناك شد. عمر برخاست و گفت صسپس رسول خدا .آتش است
 ."ربا وباالسالم دينا

شود به ظاهرشدن اموري كه صالح نيست و گاهي موجب  پس سؤال گاهي منجر مي
گردد، هر چه خدا بيان كرده بايد فهميد و هر چه خدا بيان نكرده فهم  تكاليف شاقه مي

نده نخواسته ولذا در اين آيه آمده كه سؤال مكنيد از چيزهائي كه اگر ظاهر آن را از ب
آيد. و مقصود از عفا اهللا عنها، اين است كه خدا اين سؤاالت را از شما  شود شما را بد

: نخواسته. و مقصود از جملة                 اين است كه 

براي  صاز كيفيت و كميت آنها سؤال كنيد رسول خدا شود اگر وقتي آياتي نازل مي
كند، و اگر امور تكليفي باشد كه سؤال از آن الزم است. و مقصود از  شما بيان مي

: جملة     ...  همان سؤاالتي است كه اقوام گذشته از انبياء سؤال كردند و به

د سؤال قوم صالح از ناقه، سپس عقر كردند و هالك شدند و قوم هالكت افتادند مانن

لنَبِي لَّهم ابعثْ لَنَا ملكاً نُّقَاتلْ في : و قوم ديگر گفتند، أَرِنَا الّله َجْهرًَة : گفتند موسي

بِيلِ اللّهتَالُ... سالْق هِملَيع با كُتو هكذا.فَلَم ... 

                       

                  *              

                          

              * 
خدا مشروع قرار نداده بحيره را و نه سائبه را و نه وصيله را و نه حامي را : ترجمه

) و چون 103كنند( شدند بر خدا دروغ بستند و بيشترشان تعقل نمي وليكن آنانكه كافر
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به ايشان گفته شود بيائيد بسوي آنچه خدا نازل كرده و بيائيد بسوي اين رسول گويند 
آن پدران خود را يافتيم آيا واگر چه پدرانشان چيزي كافي است ما را آنچه بر 

 )104دانستند و هدايت نشده بودند.( نمي
 در زمان جاهليت قوانيني براي بعضي از حيوانات رائج بود از آن جمله بود: نكات

 زائيد و پنجمين بچة او نر بود گوش آن ماده شتر  يعني ماده شتريكه پنج شكم مي

شدن بر آن وگوشت  كردند تا به اختيار خود بچرد و سوار و آزادش ميشكافتند  را مي

دانستند. دوم  آن را بر خود حرام مي  كردند و از  نذر آزاد ميه كه ماده شتري ب

كه ماده شتري را اگر دو شكم  داشتند. سوم  دادن و باركشي معاف مي سواري

ردند و يا اينكه در يك شكم دو بچه نر و ماده ك زائيد گوشش را بريده و آزادش مي مي

زائيد آنرا  مي  خواندند. چهارم  مي   هانيدن بر ماده شتري بود كه براي ج

كردند وخدا  كرد سوارشدن بر آن را حرام مي سال اين كار را مي ده كردند اگر نامزد مي

: چنين احكامي مقرر نكرده. و جملة             كه  ، داللت دارد

هميشه دين مردم دين تقليدي از آباء و اجداد و محيط بوده و دين تعقل و تحقيق 
 نبوده مانند زمان ما وچنين ديني باطل است.

                                 

              *            

                           

                          

                          

                       *      
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      *                  

                              * 

اي مؤمنين به خودتان پردازيد هر كس گمراه شد به شما ضرر ندارد وقتي كه : ترجمه
دهد شما  شما هدايت يافته باشيد، بسوي خدا بازگشت همة شماست پس او خبر مي

) اي مؤمنين گواه بين شما چون مرگ شما برسد هنگام 105ايد( كرده را به آنچه مي
شماست اگر در سفري بوديد كه حادثة مرگ ير وصيت نفر عادل از خود شما و يا از غ

به شما رسيد، اگر در حق آن دو نفر بدگمان شديد بازشان داريد پس از نماز، قسم 
يم و اگرچه بسود خويشاوند باشد خر بخورند كه بگويند باين شهادت متاع دنيا را نمي

س اگر ) پ106كنيم زيرا در اين هنگام گنهكار خواهيم بود( كتمان شهات إلهي نميو
اند دو شاهد ديگر  اطالع حاصل شد كه شاهدان خيانتي كرده وگناهي مرتكب شده

جاي آنان بايستند كه شايسته تر باشند بجاي آنان از كسانيكه استحقاق برتري دارند 
تر است و ما از حق  خورند به خدا كه گواهي ما از گواهي آنان درست وقسم مي

) اين روش به 107ز ستمگران خواهيم بود(كنيم زيرا در اين صورت ا تجاوز نمي
تر است و يا بترسند كه پس از  آوردن شهادت بر صورت حقيقي آن نزديك

خوردنشان قسمهائي رد شود، و از خدا بترسيد وبشنويد وخدا قوم فاسقان را  قسم
 )108كند.( هدايت نمي

ن چون لغت عرب داراي مزايا و خصوصياتي است كه مقاصد متكلم از آ: نكات
فهمد، ولي  شود يعني شنوندة عرب به خوبي آنرا مي خصوصيات به خوبي درك مي

شود زيرا آن  به آن مزايا وخصوصيات مفهوم نمي همان جمالت عربي اگر فارسي شود
جمله تشريح  ين آيه را جملهارفته. به هر حال ما  خصوصيات لغوي عربي از بين

دو رفيق  داري كه مسلمان بود با د. تميمكنيم تا خواننده مقصد را به خوبي درك كن مي
اي نوشت و  نصراني براي تجارت از مدينه به شام رفتند، در شام تميم بيمار شد ونامه
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ن نامه درج نمود وميان اثاثية خود گذاشت و به رفقاي خود آآنچه همراه داشت در 
ام  هونفر نصراني وصيت كرد و گفت اساس مرا به خانواددآن  خبر نداد، سپس به

برسانيد، و فوت شد، آن دو نفر اساس او را تفتيش كردند و جامي از نقره كه مكلل 
بندي از ميان اساس او برداشتند  بطال وجواهر بود و سيصد مثقال وزن داشت با گردن

و باقي را به اهل او رسانيدند. خانوادة او بررسي كردند و نامة او را ديدند كه آن جام 
نيست، به اين دو نفر رفيق او  نامه مندرج است ولي در اساسيهبند در  طال و گردن

خير، : آيا تميم بيماري طوالني كشيد كه مخارج زيادي داشته باشد؟ گفتند: دگفتن
آيا تجارتي كه : خير، پرسيدند: در اين سفر دزدي به او برخورده؟ گفتند آيا: پرسيدند

ن چيزي كه با او بوده ما پس بهتري: نه، گفتند: موجب ضرر باشد كرده؟ گفتند
آنچه به ما سپرده همان است كه به : بند است، گفتند بينيم و آن جام طال و گردن نمي

آن دو  صشكايت كردند. رسول خدا صشما داديم، پس ورثة او نزد رسول خدا
شاهد را بعد از نماز عصر قسم داد، ايشان قسم خوردند و رها شدند، پس از مدتي 

: آمدند و گفتند صست آن دونفر آشكار شد، ورثه نزد رسول خدابند بد جام وگردن
مدعاي ما نزد آن دونفر پيدا شده، رسول خدا منتظر وحي شد وآيات فوق نازل شد، 

ند، ايشان قسم خوردند، أمر كرد دو نفر از كسان ميت قسم بخور صرسول خدا
ل بيان شد مفهوم بند را از آنان گرفت و به ورثه داد. چون مورد نزونگردسپس جام و

 شود. آيه روشن مي

: جملة      ... داللت داردكه شاهد گرفتن بر وصيت كار الزم ومشروعي

: است تا اينكه ماترك انسان ضايع نشود. و كلمة     دو  داللت دارد كه بايد

شاهد عادل باشند، وكلمه   و جملةمسلمان باشند.  داللت دارد كه بايد : 

   ...  داللت دارد كه اگر در سفري دو شاهد مسلمان پيدا نشد دو شاهد غير

باز نباشند و جملة  مسلمان بگيرد كه در مذهب خود عادل باشند و دروغگو وحقه

     داللت دارد كه در صورت شك ورثه در صدق شاهدين بايد دو شاهد قسم
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 : در آيه ذكر شده. و كلمةبخورند بهمان نحوي كه        داللت دارد كه

قسم بايد در مسجد و يا مكان مقدس پس از نماز در حضور مردم باشد كه عظمت 
داشته باشد، اگرچه بر شاهد قسم نيست ولي در اين مورد شاهد بصورت منكر 

: كند. جملة صدق مي "و اليمني علی من أنکر"باشد  مي       داللت دارد كه

بايد قسم به خدا بخورند نه به مقدسات ديگر بر اينكه ما كتمان شهادت و خيانت 
 ايم. نكرده

                             

  * 
اجابت شديد  گويد چقدر كند پس از آن مي بران را جمع ميروزي خدا پيام: ترجمه

(أمت شما چه مقدار از شما پيروي كردند) گويند براي ما علمي نيست زيرا كه فقط 
 )109هائي.( تو داناي غيب

در آية قبل.  اتقواهللا روز قيامت است، واين يوم مفعول است براي يوممقصود از : نكات
هاي  پس از رفتن از دنيا به عالم ديگر از أمت نبياءكند كه أ و اين آيه داللت مي

خود خبري ندارند، وخصوصا به امور غيب و پنهاني آگاه نيستند اگرچه در زمان 
 حياتشان بر ظواهر أمور أمت خود مطلع باشند.

حاكم ابوسعيد كه او  در ذيل اين آيه نقل كرده از تفسير جممع البيانمرحوم طبرسي در 
علم غيب داشته باشند،  داللت دارد بر بطالن قول اماميه كه أئمهيه نوشته اين آ

گويم اين قولي كه به اماميه نسبت  من مي: نويسد سپس طبرسي در جواب او چنين مي
يكي از افراد بشر داده ظلم است زيرا احدي از اماميه بلكه احدي از مسلمين نگفته كه 

بداند از دين جدا  الغيبعامل كسي كه مخلوقي را متصف به وصفعلم غيب دارد و
آري : دين است، و شيعة اماميه از چنين قولي بيزار است. نويسنده گويد شده و بي

دادند  صفات خدا را به امام نمياند  علماي اماميه كه معاصر با طبرسي و قبل از او بوده
ضي از دانند، بلكه بع دانستند، ولي زمان ما امام را عالم به غيب مي آنرا كفر ميو
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دانند، و اگر بخواهي ايشانرا متنبه كني تكفير و  ها را نيز عالم به غيب مي امامزاده
كنند گويا به قول مرحوم طبرسي از دين و قرآن جدا شده و بكلي اعراض  تفسيق مي

 دارند.

                          

                      

                            

                             

                             

              * 

وقتي كه خدا گفت اي عيساي پسر مريم بياد آور نعمتم را بر تو وبر مادرت : ترجمه
گفتي در گهواره و سن  القدس با مردم سخن مي وقتي كه تو را تأييدكردم به روح

كهولت، و وقتي كه به تو كتاب و حكمت وتورات و انجيل ياد دادم، و وقتي كه خلق 
دميدي در آن پس باذن و ارادة من  ن پس ميكردي از گل مانند هيئت مرغ باذن م مي

دادي كور مادرزاد و ابرص را به اذن و ارادة من و وقتي كه  شد و شفا مي مرغ مي
اسرائيل را  من، و وقتي كه بازداشتم از تو بني ها را باذن و ارادة آوردي مرده بيرون مي
ست اين مگر هاي روشن براي ايشان آوردي پس كفار از ايشان گفتند ني چون دليل

 )110سحر آشكار.(
سورة آل عمران قضاياي مذكورة در اين آيه ذكرشد و  49تا  45در ذيل آيات : نكات

 ما مقداري توضيح داديم مراجعه شود.

                             

  *                     

                      *   
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   *                         

                            *  

                                

      * 
و در وقتي كه وحي نمودم به حواريين و اصحاب خاص تو كه ايمان آوريد : ترجمه

) 111ند ايمان آورديم و گواه باش به اينكه ما مسلمانيم(به من و به رسول من، گفت
تواند كه نازل كند  وقتي كه حواريون گفتند اي عيساي پسر مريم آيا پروردگار تو مي

) گفتند 112بر ما سفرة طعامي از آسمان گفت بترسيد از خدا اگر ايمان داريد(
اي و  تو به ما راست گفتهخواهيم از آن بخوريم و دلهاي ما آرام گيرد وبدانيم كه  مي

) عيسي بن مريم گفت خدايا پروردگارا بر ما نازل 113بوده باشيم بر آن از گواهان(
بوده باشد براي اول ما وآيندگان ما  فرما سفرة طعامي از آسمان كه براي ما روز عيدي

) خدا 114دهندگان( اي از تو باشد و ما را روزي ده و توئي بهترين روزي و معجزه
كنم بر شما پس هر كه از شما پس از آن كافر شود  محققا من آن را نازل مي گفت

 )115البته او را عذابي كنم كه احدي از جهانيان را چنان عذابي نكنم.(
اين سوره را سورة مائده گويند زيرا آيات مائده در اين سوره نازل شده و : نكات

عيد گرفتند وآيا عرض و طول روزي كه نازل شد روز يكشنبه بوده كه نصاري آن را 
نان و : آن سفره و طعامي كه در آن بوده چه بوده مورد اختالف است، بعضي گفتند

گوشت بوده و گوشت آن گوشت ماهي بوده و چون نازل شد گويا حضرت 

اللهم اجعلنی ": وحشت داشت و به سجده افتاد و گريه كرد وعرض كرد عيسي
سؤال  مردم از عيسي ."تجعلها مثال و عقوبة ال علها رحمة وجمن الشاکرين اللهم ا

هيچكدام، : باشد و يا از طعام آخرت؟ فرمود كردند كه اين مائده از غذاي دنيا مي
به هر حال هر كس بيمار بود  خدا بيد قدرت خود ايجاد كرده است.طعامي است كه 



 تابشي از قرآن
 

 

68 

شدند  جمع ميشد فقراء و أغنياء همه  از آن طعام خورد شفا يافت، ولي چون نازل مي
اي مسخ شدند و مائده هم  و أغنياء خوش نداشتند و موجب شك ايشان شد، پس عده

 موقوف شد.

                           

                          

                               

   *                            

                              

       *                      

     *                      

                             

     *                         

 * 
اي عيسي بن مريم آيا تو به مردم گفتي مرا و مادرم را : و وقتي كه خدا گفت: ترجمه

نزهي تو براي دو إله(يعني دو مرجع در حوائج) بگيريد بجاي خدا(بدون خدا) گفت م
كه بگويم آنچه براي من حق نيست، اگر گفته باشم محقق تو آن  باشد من سزاوار نمي

دانم آنچه در ذات  را در خود من است و من نميداني آنچه  اي، تو مي را دانسته
) نگفتم براي ايشان مگر آنچه تو مرا به 116هائي( توست، براستي كه خود داناي غيب

آن امر كردي كه بندگي كنيد خدائي را كه پروردگار من وپروردگار شماست، و من 
دادي تو خود گواه بر ايشان بودم مادامي كه در ميان ايشان بودم، پس چون مرا وفات 

) اگر عذاب كني ايشان را كه 117بر ايشان بودي، و تو بر هر چيزي گواهي( بمراق
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محقق ايشان بندگان تو هستند و اگر بيامرزي ايشان را پس به تحقيق تو خود عزيز 
دهد  ) خدا گفت اين روزي است كه راستگويان را راستي ايشان نفع مي118حكيمي(

كه جاري است از زير آنها نهرها هميشه در آن جاويد براي ايشان است بوستانهائي 
دا از ايشان خشنود وايشان از خدا خشنودند اين است رستگاري و بهرة ، خبمانند

) مخصوص خداست پادشاهي واختيار آسمانها و زمين و آنچه در 119بزرگ(
 )120آنهاست، و او بر هر چيزي تواناست.(

و  اند كه هيچكس حضرت عيسي بعضي از نويسندگان اعتراض كرده: نكات

 : را خدا ندانسته تا اينكه قيامت خدا عتاب كند و بگويد مادرش    

             اين اشكال از اينجا ناشي شده كه خيال ،

اند كرده   اند البته هيچيك از  اهللا گرفته را به معني إله باشد و به معني دو خدا مي

به  الهاز مادة  إلهمعني اهللا نيست بلكه  در لغت به نصاري عيسي را اهللا ندانسته وإله
باشد و إله به معني مألوه مصدر به معني مفعول  مي ه في الحوائجيمن يقصد إلمعني 

 كنند شكي نصاري در حوائج خود توجه به عيساي خيالي خود مي هاست. در اينك
اي در تمام كليساها و در تمام بيمارستانهاي امريكا و اروپا شفاي  نيست. آيا نديده

كند كه  دا عتاب به عيسي ميخخواهند و همين معني است كه  امراض را از عيسي مي

بدانند؟ حضرت عيسي با  إلهاي در حوائج خود به تو توجه كنند و تو را  آيا تو گفته
ام و مرا اين چنين كفري سزاوار نيست  د من نگفتهكن كمال عجز و انكسار عرض مي

خبر بودم چه برسد اينكه سميع و بصير  زيرا من پس از رحلت از دنيا از أمت خود بي
گويد رب من  حوائج ايشان باشم، و اين معني به خوبي از آيات روشن است، يكجا مي

يد، يكجا و رب شما يكي است يعني من رب و ارباب شما نيستم به من رجوع نكن

: گويد مي                         يعني من كه ،

عيسي باشم مراقب احوال ايشان نيستم و فقط خدا مراقب حال همه و همه جا حاضر 
انها خود را به و ناظر است نه من. متأسفانه با اين آيات روشن قرآني چگونه مسلم
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دانند و  مي باب احلوائجدر حوائج و  ملجأيعني  إلهمقربي را  هكري زده و هر بند
فالني باب الحوائج إلي اهللا است. آيا خدا باب يعني درب دارد و يا فالن : گويند مي

بندة صالح همه جا مراقب و شاهد وناظر است مانند خدا؟ آيا كساني كه چنين سخنان 
كنند به خدا و قيامت عقيده دارند؟ نه  ر مجالس و محافل تزريق ميآميز را د شرك

 واهللا. نعوذ باهللا من مضالت الفتن.



 
 
 
 
 
 

 
 باشد آيه مي 165سورة أنعام مكي و داراي 

 



 
                           

       *                

            *                   

          * 
ستايش مخصوص آن است كه آفريد آسمانها و  صداي رحمن رحيمبنام خ: ترجمه

ها و روشني را، سپس آنانكه كافرند ديگران را به  زمين را وقرارداد تاريكي
) و او خدائي است كه آفريد شما را از گل سپس مقدر 1گيرند( پروردگارشان برابر مي

اوست  ) و2يد(آور كرد مدتي را، و مدت نامبرده شده نزد اوست سپس شما شك مي
داند آنچه كسب  داند پنهاني وآشكار شما را و مي خداي در آسمانها و در زمين، مي

 )3كنيد.( مي

: نكات    الف و ذات خود را و  جملة خبريه است كه حضرت حق حمد كرده

آن براي استغراق است يعني جميع ستايشها اليق ذات اوست، و چون  الم    را

ظلمت بيش از نور است چنانه راه باطل زياد و راه حق : توان گفت آورده مي جمع

: يكي است. و مقصود از جملة       اين است كه شما را از نباتاتي كه از

 خاك ايجاد شده تبديل به نطفه نمود و نطفه را تبديل به بشر نمود.

 ألنعامسورة ا
 ةمائة وخمس وستون آيمکية و هی 
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                     *     

                         *        

                             

                                

            * 
ه هاي پروردگارشان مگر اينكه ايشان ب اي از نشانه و نيامد ايشان را نشانه: ترجمه

) پس به تحقيق به حق تكذيب كردند زمانيكه براي 4عادت خود از آن معرض بودند(
ايشان آمد، پس به همين زودي خواهد آمد اخبار آنچه به حسب عادت به آن استهزاء 

ها را كه پيش از ايشان بود هالكشان كرديم،  ز أمت) آيا نديدند چه بسيار ا5كردند( مي
ايشان را تمكن داده بوديم در زمين آن مقدار كه شما را تمكن نداديم و فرستاديم از 

در پي و نهرهايي را از زير ايشان جاري قرار داديم پس  آسمان بر ايشان باران پي
 )6أمت ديگري را.( بواسطة گناهانشان هالكشان كرديم و پس از ايشان ايجاد كرديم

... : جملة: نكات    ...  ممكن است آيات قرآن و تشريعي باشد و ممكن است

: معجزه وآيات تكويني باشد و مقصود از كلمة  ص     نتيجة آن خبرهاست

 شود. كه به ايشان وعده داده شده كه در قيامت ظاهر مي

                              

      *                     

      *                    

 *                     

      * 
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هاي خودشان لمس  اي را در كاغذي كه بدست و اگر نازل كنيم بر تو نوشته: ترجمه
) و گفتند چرا بر او 7كنند هر آينه كافران بگويند كه نيست اين مگر سحر آشكار(

ملكي نازل نشده، و اگر ما ملكي نازل كرده بوديم كار گذشته بود سپس مهلت داده 
اي كه  هيم البته او را مردي قرار دهيم و شبهه) و اگر او را ملكي قرار د8شدند( نمي
) و به تحقيق به پيامبراني يپش از تو استهزاء شده 9گذاشتيم( داشتند بر جاي مي مي

 )10كردند.( پس به استهزاءكنندگان ايشان وارد شد آنچه به آن استهزاء مي
گر اينكه از آوريم م يا محمد ما به تو ايمان نمي: گفتند اي از مشركين مي عده: نكات

طرف خدا براي ما نوشته بيايد به همراهي چهار فرشته كه شهادت بدهند كه آن 
ما اگر خواستة ايشان را : فرمايد نوشته از طرف خداست وتو رسول اوئي، خدا مي

اي نازل  چرا بر او فرشته: تنداين سحر است. عدة ديگر گف: ند گفتانجام دهيم خواه
نازل كنيم كه ايشان ببينند  تعالي فرموده اگر ملكي ؟ حقشود كه ما آن را ببينيم نمي

نازل خواهد شد، و باضافه  عذري پذيرفته نخواهد شد براي كفر ايشان و عذاب ديگر
بر ايشان مجسم كنيم باز بر ضعفاي خود  ملك كه جسم مرئي نيست و اگر ملكي را

خدا براي  اشتباه كاري خواهند نمود كه اين ملك نيست بلكه اين بشري است،
كردند ولي  تراشي مي به ساير انبياء نيز استهزاء و اشكال: فرمايد دلداري رسول خود مي

 گرفت. عاقبت، عذاب خدائي همان مستهزئين را فرا

                    *     

                                 

                     *   

                  *               
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           *             

   * 
بگو در زمين سير كنيد سپس نظر كنيد چگونه شد عاقبت : ترجمه
) بگو ملك كيست آنچه در آسمانها و زمين است بگو ملك 11كنندگان( تكذيب

خداست،خدا بر خود حتم نموده رحمت را، البته روز قيامت كه در آن شكي نيست 
زده و زيان  آورند به جان خودشان ضرر كند، كساني كه ايمان نمي شما را جمع مي

) و ملك او و به اختيار او است آنچه در شب و روز ساكن است،  اوست 12اند( كرده
) بگو آيا غير خدا را سرپرست خود بگيرم خدائي كه بدون سابقه 13دانا( هشنوند

شود، بگو  داده نمي دهد و طعام ايجاد كرده آسمانها وزمين را و اوست كه طعام مي
) 14كسي كه اسالم آورده باشم و البته مباش از مشركين( أمورم اولم براستي كه من

 )15ترسم اگر عصيان پروردگار خود كنم از عذاب روز بزرگ.( بگو براستي كه من مي
پس از آنكه با دليلها در اين آيات ثابت كرده قدرت خود را واينكه مالك : نكات

خير را ورحمت  موجودات وصاحب اختيار همه چيز است و بر خود حتم نموده
خواهد، بعد فرموده پس غير او را ولي خود مدان يعني غير خدا را اگر  بندگان را مي

ا واليت ولي و صاحب اختيار و سرپرست خود بداني تكوينا مشرك خواهي بود زير
ي كسي است كه همه چيز را بوجود آورده وبه همه ارتكويني و سرپرست حقيقي ب

واهد، و غير او چنين اوصافي ندارد و زيبندة طعام و روزي داده واز كسي طعام نخ

واليت تكويني نيست. و مقصود از  صص    ص  اين است كه خود

: اولين مسلمان است وخود مطيع مقررات إلهي است. و جملة صمحمد   

 ص    اگر عصيان كند از عذاب  ص... داللت دارد كه خود محمد

 د، پس ديگران عصيان نكنند.ترس خدا مي
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                      *      

                            

*               *             

                                

                              

          * 
آنكه عذاب از او بگردد در آن روز پس به تحقيق خدا او را رحم كرده، و اين : ترجمه

اي جز  كننده ) و اگر خدا به تو ضرري برساند برطرف16است بهره و كاميابي آشكار(
) و او قاهر و 17او نيست، و اگر خيري به تو برساند پس او به هر چيزي تواناست(

) بگو گواهي چه چيز بزرگتر 18كيم خبير است(مسلط بر بندگان خود است، و او ح
است بگو خدا گواه است بين من و شما وبسوي من وحي شده اين قرآن براي اينكه 

دهيد كه با خدا  به اين قرآن بترسانم شما و كسي را كه به او برسد، آيا شما گواهي مي
و جز دهم، بگ الحاجات ديگري است، بگو من گواهي نمي معبودهاي ديگر و قاضي

اين نيست كه او ملجأ يگانه است و براستي كه من بيزارم از آنچه شريك او 
 )19كنيد.( مي

: جملة: نكات ص       ...تواند  داللت دارد بر اينكه هيچ كس غيرخدا نمي

دفع ضر وجلب خير كند و يا شفا دهد ويا حاجت روا كند و يا واسطة اين كارها شود 

: چنين اموري را واگذار نكرده. وجملةو خدا به كسي  ص       ..

خود آزادي و قدرت و اختيار داده ولي اختيار از  نداللت دارد بر اينكه خدا به بندگا
تواند در هر  را ميوجلو هر كس  دست خودش خارج نشده بلكه قدرت او غلبه دارد

... : جملةكاري بگيرد. و     ص    داللت دارد كه قرآن حجت است

به همين  صبراي هر كس كه قرآن به او برسد و اگرچه غير عرب باشد ورسول خدا
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: قرآن و بوسيلة همين بايد مردم را تبليغ كند. و جملة  ص       

 كردن شرك است. دا كرنشداللت دارد كه حاجت از غيرخدا خواستن و براي غيرخ

                           

        * 
شناسند اين كتاب را چنانكه پسران خودشان را  آنانكه كتاب بر ايشان آمده مي: ترجمه

 )20آورند.( اند پس ايشان ايمان نمي نكه به خود زيان رسانيدهشناسند، آنا مي
شود كه يهود و نصاري كتاب  سورة بقره استفاده مي 147از اين آيه مانند آية : نكات

 دانستند. شناختند وحقانيت اين دو را مي را مي صخدا و رسول خدا

                          

   *                          

     *                     * 

                      * 
و كيست ستمكارتر از آنكه بافتراء بر خدا دورغ ببندد و يا به آيات او تكذيب : ترجمه

كنيم  ) و روزي كه همه را محشور مي21شوند( كند براستي كه ستمگران رستگار نمي
) سپس عذر 22كرديد( گوئيم كجايند شريكاني كه شما گمان مي سپس به مشركين مي

) بنگر 23ايم( خدا پروردگار ما كه ما مشرك نبوده ايشان نباشد مگر گفتن اينكه قسم به
 )24ند.(تسب گم شد از ايشان آنچه افتراء ميچگونه بر خود دروغ گفتند و

بستند مانند اينكه خدا بتان را شفيع نزد  كفار جاهليت و يهود بر خدا دروغ مي: نكات
نها مانند مسلمين خود قرار داده ويا خدا مالئكه را دختران خود قرار داده واز قبيل اي

إلهي به دروغ و افترا بدتر از كفار زمان ما كه هر چه بخواهند بنام دين و مقررات 
دانند، وخدا چنين اشخاص را  ستورات خدا ميدكارهاي بدعتي خود را از گويند و مي

كه خدا قول مشركين را نقل كرده  24و  23تر خوانده. و اما آيات  از هر ظالمي ظالم
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اند يعني در قيامت چنين قسم دروغ  كفار را قول در آخرت ايشان دانستهمفسرين قول 
گويند، ولي به نظر ما اين قول ايشان است در همين دنيا كه در  و چنين افترائي مي
ه ما مشرك نيستيم چنانكه زمان ما كساني كه در دعاها كخورند  همين دنيا قسم مي

كشند  ند و بلكه تا نصف شب فرياد ميخوان خواهند ومي وعبادات خود غير خدا را مي
خورند كه ما مشرك نيستيم و خصوصا افعال در اين آيه همه  و با اين حال قسم مي

 ماضي است.

                                

                              

           *              

          * 
ها قرار  دهد و ما بر دلهايشان پرده ايشان است كسي كه به تو گوش ميو از : ترجمه

اي را  اينكه بفهمند و در گوشهاي ايشان سنگيني و اگر هر آيه ازداديم كه مانع باشد 
آورند تا اينكه نزد توآيند و با تو جدال كنند آنانكه كافرند  ببينند به آن ايمان نمي

) و ايشان مردم را از ايمان به آن باز 25پيشينيان(هاي  گويند نيست اين جز افسانه مي
كنند مگر خود را و درك  جويند و هالك نمي دارند و از آن دوري مي مي

 )26كنند.( نمي
كساني كه از آيات إلهي اعراض دارند چون پردة تعصب بر فكرشان زده شده : نكات

نيز چنين است نيز چنين بودند زمان ما  صكنند، زمان رسول خدا حق را درك نمي
تعالي ايشان را آزاد گذاشته در انتخاب پردة غفلت وتعصب واعراض از حق  حق چون

تعالي به خودشان واگذار كرده گويا  حق اند چون اي را كه خود بر دل خود زده و پرده
او پرده را آويخته. و كفار پس از مجادله و دفاع از خرافات خود چون دليلي نداشتند 

جستند و مردم را نيز باز  هاي سابقين است و خود دوري مي يات افسانهگفتند اين آ مي
 داشتند. مي
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      *                   

          * 
اند كه گويند اي كاش ما  و اگر ببيني وقتي كه باالي آتش دوزخ بازداشت شده: ترجمه

كرديم و از مؤمنين مي  يات پروردگارمان تكذيب نميآشديم و به  برگردانيده مي
كردند و اگر برگردانيده  د بر ايشان آنچه از پيش مخفي مي) بلكه ظاهر شو27بوديم(

 )28گردند وبه تحقيق كه ايشان دروغ گويند.( اند برمي شوند محققا به آنچه نهي شده
داند قبل از وقوع آن چنانكه در  خداي تعالي هر چيزي وهر پيش آمدي را مي: نكات

گويند  ه كفار در قيامت چنين مياين آيات خبر داده از وقايع قيامت قبل از وقوع آنها ك
 واگر به دنيا برگردند باز بهمان گمراهي خود ادامه دهند.

                *           

                           

    *                      

                             

       *                   

          * 
) و اگر به بيني 29مگر زندگي دنيا و ما برانگيخته نشويم( و گفتند نيست اين :ترجمه

يا اين به حق نيست آاند نزد پروردگارشان، خطاب رسد  وقتي را كه بازداشت شده
را به سبب آنچه  گويند آري قسم به پروردگارمان، خطاب رسد پس بچشيد عذاب

آنانكه به مالقات خدا (مالقات رحمت  ) به تحقيق زيان كردند30(ورزيديد كفر مي
خدا در قيامت) تكذيب كردند تا وقتي كه ساعت مرگ و قيامت ايشان آمد گفتند اي 

وتاهي كرديم دربارة آن وايشان گناهان خود را بر پشت خود كافسوس بر ما بر آنچه 



 – كيم – االنعام) 6سورة ( هفتمجزء    
 

 

79 

) ونيست زندگي دنيا جز 31كنند( كنند، آگاه باش بد است آنچه بر دوش مي حمل مي
نكه پرهيزكارند آيا حققا خانة آخرت بهتر است براي آنابازيچه و سرگرمي و م

 )32انديشيد.( نمي

مقصود از  :نكات     : چون در قيامت جز از خدا حكومتي و حكمي نيست و

شود  قدرت ومدافعي نيست جز خدا هر چه هست از خداست، لذا به كنايه گفته مي

انسان  اوال: حيات دنيا را لعب و لهو خوانده براي اينكه. و اما اينكه لقاء اهللا

 ثانياكند.  كند همانطور صرف دنيا مي همانطوري كه عمر خود را صرف لهو ولعب مي
ماند همينطور بعد  شود وحسرت براي او مي شد پشيمان مي چون از لهو و لعب فارغ

 ثالثاهره برده بودم. برد كه اي كاش از عمرم بيشتر ب از اتمام عمر انسان حسرت مي

 رابعاهمانطوري كه لهو و لعب دوامش كم است حيات دنيا نيز چنين است. 
رسد همانطور  كشد ويا به مكروهي مي نزاع مي همانطوري كه اكثر اوقات لهو ولعب به

 خامسافات ديگر است. آلذات دنيا كم وعاقبت آن درد ومرض و پشيماني و
كنند نيز به آن كسي كه  ر حقارت نظر ميظبه ن فالهمانطوري كه عقالء به بازيچة اط

لعب براي بچه همانطوري كه لهو و سادساكنند.  مشغول عيش است نظر حقارت مي

لذات دنيا عبارت  سابعاانسان كامل همانطور عيش دنيا.  رايلذت بخش است نه ب
ساير نمودن و اين دو در نهايت پستي است بدليل اينكه  است از شكم پركردن و نكاح

ترند، لمشركت دارند، بلكه آنان قوي تر وكا حيوانات و بهائم در اين دو كار با انسان
تر است وعقرب  كنند وگرگ درنده داني كه گنجشك وخروس بيشتر جماع مي يا نميآ

تر است، هر كس  رود پست ه انسان در اين دو لذت بيشتر فروهر چ ثامنا تر، گزنده
تر است ولذا عقالء وقت جماع به جاي پنهان  ستخورد در نظر مردم پ بيشتر مي

خواهند  هرگاه مي تاسعاشود پرخوري و شهوتراني شرافت نيست.  روند معلوم مي مي
اع را دهند و الفاظ وق باين كارها نسبت ميبدي يكديگر را بگويند يا فحش دهند 

نكه لذات دنيا دفع آالم ومخلوط به غصب حقوق است. و أما اي عاشراآورند.  مي
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: فرموده  ص      ...  .زيرا منافع دنيا مظنون و منافع آخرت مقطوع است

منافع دنيا فاني و منافع آخرت باقي است. و چون كشف اين مطالب به عقل است 

 ص: فرموده  . 

                              

     *                    

                              

    * 
ايشان تو را تكذيب  كنند زيرا ات مي گويند افسرده دانيم كه آنچه مي محققا مي :ترجمه

) و محقق است كه پيامبران 33كنند وليكن ستمگران به آيات خدا انكار دارند( نمي
پيش از تو تكذيب شدند پس صبر كردند بر آنچه تكذيب شدند واذيت شدند تا براي 

اي براي كلمات وفرمان خدا و محقق است كه  كننده ايشان ياري ما آمد ونيست تبديل
 )34براي تو آمد بعضي از اخبار پيامبران.(

را تكذيب و معجزة او را سحر وآيات خدا را  صكفاري كه رسول خدا :نكات
لذا اعتناء وبلكه انكار داشتند و بي به آيات إلهي خواندند درحقيقت افسانه مي

دهد كه انبياء قبل از تو نيز مورد تكذيب بودند.  تعالي به رسول خود دلداري مي خداي

 ص: وجملة        تواند مقررات و آيات  داللت دارد كه كسي نمي

وكلمات إلهي را تغيير و تبديل بدهد چه كلمات تكويني و چه فرمانها و كلمات 

 : تشريعي زيرا آيه اطالق دارد. و كلمة   براي تبعيض باشد داللت » من«اگر

وحي شده واز آنچه  صبراي رسول خدا دارد بر اينكه اخبار برخي از أنبياء
 خبر است. وحي نشده بي
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     *                        

    *                        

               * 

وراخي در ستواني  و اگر اعراض ايشان بر تو بزرگ و گران آمده پس اگر مي :ترجمه
اي، واگر خدا  زمين بجوئي و يا نردباني در آسمان كه بياوري براي ايشان آيه و معجزه

) جز اين 35كند بر هدايت پس البته از نادانان مباش( خواسته باشد ايشان را جمع مي
انگيزاند سپس به سوي  ها را خدا برمي شنوند ومرده كه ميكنند آنان نيست كه اجابت مي

اي از پروردگارش،  ) و گفتند چرا نازل نشده بر او آيه و معجزه36كنند( او بازگشت مي
 )37دانند.( ايشان نمي اي را نازل كند وليكن اكثر است بر اينكه آيه خدا قادر بگو محققا

معجزاتي كه به ساير  و گفتند چرا صنزد رسول خدا نداي از مشركين آمد عده :نكات
شود، اي محمد يك معجزه مانند معجزات ساير أنبياء  انبياء داده شده به شما داه نمي

اي نياورد و ايشان اعراض كردند  تا به تو ايمان آوريم، خدا براي ايشان معجزه دبياور
ايشان  برايتواني به زير زمين ويا باالي آسمان برو و پس اين آيه نازل شد اگر مي

تواند ولي  تواني اتيان معجزه كني، وخدا اگر بخواهد مي اي بياور، يعني تو نمي معجزه
نيز صريح و روشن  37پس بر تو گران نيايد و از جاهلين مباش. آية  .صالح نيست

اختيار پيامبران نيست، از اين آيات ه ست وبواست كه معجزه كار خدا و مقدور ا
 باشد. فقط قرآن مي صكه معجزة رسول خداتوان استفاده نمود  مي

                              

             * 
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كند مگر  كه به دو بال خود پرواز مياي  اي در زمين و نه پرنده و نيست جنبنده :ترجمه
هائي مانند شمايند، ما در اين كتاب چيزي را فروگذار نكرديم سپس به  اينكه أمت

 )38شوند.( سوي پروردگارشان محشور مي
هائي مانند   اين آيه داللت داردكه تمام حيوانات چرنده وپرنده وخزنده أمت :نكات

در : توان گفت ه جهت مانند انسانند؟ ميچ آيد كه در انسانند، حال سؤالي پيش مي
وإِن من شَيء إِالَّ يسبح *: د زيرا خدا فرمودهنانتسبيح وحمد حق تعالي مانند انس

هدمبهائم : توان گفت بان حال تسبيح خدا گويند، و ميز، كه تمام موجودات ب&بِح

معرفت رزق، شناخت نر و ، معرفة اهللادر : هاي عقلي ندارند جز در چهار مورد انديشه

ها وجماعاتي  حيوانات أمت: توان گفت و مي ،ماده و مهياشدن هر يك براي ديگري
مانند انسان، وهر  وتناسل دارند هستد شبيه به يكديگر كه با هم انس دارند و توالد

كس در اين مورد به تحقيقاتي كه از طرف دانشمندان گرديده مراجعه كند اين مطلب 
مثالً از باب نمونه هر گاه شخصي زندگي حيوان ريزي مانند  هفهمد چنانك را بهتر مي
رود مثال از تمدن مورچگان در زير زمين و  د به حيرت فرو مينمطالعه ك مورچه را

ها و انبارها وهمچنين تعاون و مشاركتشان در زندگي كه محيرالعقول است  بناها وجاده
وهمچنين است  گيرد. ناسي فرا ميكند ودرسهاي مهمي از خداش بسيار تعجب مي

انسانند در اينكه خدا به همة  توان گفت مانند مطالعه در زندگي ساير حيوانات. و مي
توان گفت مانند بشر  دهد ومتكفل روزي و مايحتاج ايشان است. و مي ن روزي مياشاي

همه مورد فضل تعالي معين است و ت امرشان همه در علم حقبرزق و عمر وعاق
ها و  توان گفت صفات حيوانات مانند صفات انسان  هستند. و ميإلهي بوده و وعنايت

گرگان، بعضي صفات تملق  ؛بعضي صفت درندگي دارند مانند: بشرها متفاوت است
 ؛گزند مانند موش، بعضي مي ؛سگ و گربه، بعضي دزدند مانند ؛وچاپلوسي دارند مانند
 ؛ير، بعضي با حذر و احترازند مانندو خنزخوك  ؛مانند غيرتند مار وعقرب، بعضي بي

 سگان و هكذا. ؛كالغ، بعضي باوفايند مانند
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 : و مقصود از جملة          ،  اين است كه هر چه در دين الزم

بوده در قرآن آمده وهر چه نيامده الزم نبوده. اگر كسي بگويد جزئيات مسائل در قرآن 
، &لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ*: م چرا وقتي خدا فرمودهبيان نشده، گوئي

ر شده و يا قوال و عمال بيان كرده كذ صداختمام جزئيات مسائل كه در زبان رسول 
 : فرموده 115قرآن همه را تثبيت كرده، و اگر در سورة نساء آية 

                        ۱۱۵: (نساء( 
ويجعلُ *: ماعي بين مسلمين را تثبيت كرده، واگر فرمودهتمام مسائل اتفاقي واج

اضافه ه تثبيت كرده وب تمام مسائل عقلي ديني را &الرِّجس علَى الَّذينَ الَ يعقلُونَ
بيان و امثال  شده، مانند قانون اضطرار واكراه و عقاب بالقوانين كلي كه در قرآن ذكر 

شود. پس تمام مسائل جزئية الزمه در  اينها هر كدام بر هزاران مسائل جزئي تطبيق مي

: قرآن ذكر شده. و جملة    ص داللت دارد كه تمام حيوات حشر و ،

 : نشر دارند و آية

  ُِشَرتْ َوِإَذا اْلُوُحوُش ح ۵: (التكوير( 
نيز داللت دارد أما حشر حيوانات چگونه است؟ آيا براي تقاص مظلوم است از ظالم  

 و يا طور ديگري است. واهللا أعلم.

                              

       *                    

              *           

               * 
به آيات ما تكذيب كردند كرند و گنگ در ظلمات، هر كه را خدا  و آنانكه :ترجمه

) بگو خبر دهيد 39دهد( واهد او را بر راه راست قرار ميخبخواهد گمراه و هر كه را ب
اگر  عذاب خدا براي شما بيايد و يا ساعت قيامت شما را دريابد آيا غير خدا را 
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كند آنچه  نيد پس او برطرف ميخوا ) بلكه او را مي40خوانيد اگر راست گوئيد( مي
خوانيد اگر خدا بخواهد وآنچه را كه شريك قرار  راكه براي خاطر آن خدا را مي

 )41كنيد.( ايد فراموش مي داده
كنند  كساني كه اين همه آيات إلهي را نديده و نشنيده گرفته و يا تكذيب مي :نكات

بينند  ولذا نه حق را ميوتعصب گرفتارند  ودر ظلمات غفلت گويا كر والل و كورند
 خوانده است از جهت اينكه از چشم وند، وخدا آنان را كر و كور واللشن ونه مي

... : اند. جملة وگوش و زبان خود بهره نبرده ص       داللت دارد كه

خواندند  ها وعذاب ووقت مرگ فقط خدا را مي پرستان وقت سختي مشركين و بت
ساختند أما مشركين زمان ما در سختي و عذاب هم غير خدا يعني  ا ميوغيرخدا را ره

هاي ديگر كه بايد  ويا بهانه خوانند براي واسطه بندگان صالحين را به قول خودشان مي
 از خودشان پرسيد. و اينان شركشان از مشركين آن زمان بيشتر است.

                                 

    *                          

         *             

                       

  *                        * 
هاي قبل از تو پيامبراني فرستاديم پس ايشان  و هر آينه به تحقيق بسوي أمت: ترجمه

) پس چرا 42را به سختيها وضررها گرفتار كرديم تا باشد كه زاري كنند بسوي ما(
وقتي كه سختي از طرف ما بسوي ايشان آمد تضرع نكردند وليكن دلهاشان سخت شد 

ذكر داده شدند ) پس چون به آنچه ت43كردند( يو شيطان بر ايشان زينت داد آنچه را م
نسيان نمودند درهاي هر چيزي را بر ايشان گشوديم تا چون شاد اعتنائي كرده و بي

) پس 44شدند به آنچه به ايشان داده شده ناگهان ايشان را گرفتيم پس نوميد شدند(
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يان ريشة قومي كه ستم كردند كنده شد، و ستايش خدائي را كه پروردگار جهان
 )45است.(
خدا توجه كند تا او بسوي  ها بشر را مبتال مي ها و سختي اريتفخدا بواسطة گر: نكات

كساني كه در اين احوال به خدا توجه نكنند بسيار غافل و كند وتضرع و زاري كند و
را بگيرد در حاليكه از  نبا قساوتند و بايد بر حذر باشند كه ناگهان عذاب خدا ايشا

هالكت ايشان لي براي كنده شدن ريشة ستمگران وتعا حقباشند. و يوسهمه جا مأ
 خود را حمد نموده وما نيز بايد در اين موارد حمد خدا كنيم.

                             

                     *       

                     * 
بگو خبر دهيد اگر خدا گوشها و چشمهاي شما را بگيرد و مهر بر دلتان بزند  :ترجمه

دا كه بياورد براي شما آنچه گرفته شده، ببين چگونه به عبارات كيست ملجأي غير خ
) بگو خبر دهيد كه آيا 46كنند ( كنيم سپس ايشان اعراض مي مختلفه آيات را بيان مي

شود جز  دا ناگهان و يا آشكارا بيايد آيا كسي هالك ميختوجه داريد كه اگر عذاب 
 )47گروه ستمكاران.(

: جملة: نكات  ص دادن مخاطب است به  وتوجه يال از رؤيت فكري و عقلسؤ

شود خبر دهيد، چنانكه ما  حقيقت مطلب و بيان آن را از او خواستن كه مختصر آن مي
سوزاند و  ترجمه كرديم. حال اگر كسي بگويد عذاب خدا اگر برسد تر وخشك را مي
كسي به  منحصر به ستمگران نيست؟ جواب اين است كه اگرچه در مورد عذاب اگر

ستمگران همكاري نكرده باشد و كمك نداده باشد و در مقابل كار ايشان سكوت 
شدن او مانند هالكت  اگر تلف شود تلفدهد و ده باشد خدا او را نجات مينكر

 ستمگران نيست و براي او در مقابل زيان عذاب اجر بزرگ است.
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        *                    

  * 
دهندگان، پس آنانكه ايمان  دهندگان و بيم و نفرستاديم پيامبران را مگر بشارت: ترجمه

) و آنانكه به آيات ما 48ح نمايند خوف و حزني براي ايشان نيست(الاصآورده و
 )49كردند.( رسد بواسطة آنچه نابكاري مي تكذيب كنند ايشانرا عذاب مي

ابالغ وحي وشود كه وظيفة تمام أنبياء بشارت و انذار  از اين آيات معلوم مي: نكات
ق آنان غلو كرد وآنان را وزير بوده ووظيفة ديگري ويا شأن ديگري ندارند ونبايد در ح

 و امير در كارهاي إلهي نمود.

                                 

                          * 
دانم وبراي  وغيب نمي من است خزائن خدا گويم كه نزد بگو براي شما نمي: ترجمه

كنم مگر آنچه بسوي من وحي  گويم كه من فرشته هستم، پيروي نمي شما نمي
 )50كنيد.( شود، بگو آيا كور وبينا مساوي و يكسان است آيا چرا فكر نمي مي

ئن قدرت و علم و حيات و رزق و شفا نزد رسول اين آيه داللت دارد كه خزا: نكات
نبايد از او غلو كرد و صنيست و نبايد مانند نصاري در حق رسول خدا صادخ

 : توقع امور تكويني داشت چنانكه در سورة اسراء در آيات

  ًَوقَاُلوْا َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحتَّى تـَْفُجَر لََنا ِمَن اَألْرِض يَنُبوعا...  ۹۰: (اسراء( 
 ُسْبَحاَن رَبِّي َهْل ُكنُت َإالَّ َبَشرًا رَُّسوالً.: جواب آنان خدا فرموده توقع كرده بودند، در

 ص: وجملة  ص      داند و  غيب نمي صصراحت دارد كه رسول خدا

 ص ص: عالم به غيب نيست. وجملة        داللت داردكه مقام خاتم ،

تر است وملك افضل از انبياء  آدم است از ملك پائين بياء با اينكه اشرف بنياألن
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 : باشد. و جملة مي ص   ص    از  صداللت دارد كه رسول خدا

نمود و رأيي  خود حكمي نداشت و مانند بعضي مجتهدين احكامي از خود جعل نمي
 نداشت.

                          

       *                  

                   

           * 
ترسند به اين قرآن  و آنان را كه از محشورشدن بسوي پروردگارشان مي: ترجمه

بترسان، نيست براي ايشان غير از خدا سرپرستي و نه شفيعي شايد ايشان 
خوانند و قصدشان  مي) و آنان را كه پروردگار خود را به صبح و شب 51بپرهيزند(

و چيزي از حساب تو  مكن، چيزي از حساب ايشان بر تو نيست رضاي اوست طرد
 )52بر ايشان نيست تا ايشان را طرد كني و از ستمگران باشي.(

گذشتند در  صعبداهللا بن مسعود روايت كرده كه اشراف قريش بر رسول خدا: نكات
بالل وخباب وعمار وغير ايشان از ضعفاء  مسلمين بودند حاليكه نزد او صهيب و

اي آيا ما تابع اينان باشيم، اينان را از  جيح دادهاي محمد اينان را بر قوم خود تر: وگفتند

: . گفتندَما أَنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِننيَ : ما نزد تو بيائيم، آن جناب فرمودنزد خود دور كن تا 
 صچون ما نزد تو بيائيم ايشان را بگو برخيزند تا ما با تو بنشينيم، رسول خدا

به آن  صخدا نازل شد، رسول خواست بپذيرد درخواست ايشان را كه اين آيه

احلمدهللا الذی مل ميتنی يتی  ": و گفت "تبنی ربی فيهمعامرحبا بمن ": مؤمنين فرمود
 ."أمرنی أن أصرب نفسی مع قوم من أمتی معکم احمليا و معکم املمات

                            

           *                 
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                  * 

و اين چنين مبتال كرديم بعضي را به بعضي تا بگويند آيا اين جماعتند كه : ترجمه
) و چون 53خدا از ميان ما بر ايشان منت گذاشته آيا خدا داناتر نيست به شكرگزاران(

آورند پس بگو سالم بر شما پروردگار شما بر  بيايند نزد تو آنانكه به آيات ما ايمان مي
ا كه هر كس از شما عمل سوئي كند به ناداني سپس بعد از خود الزم نموده رحمت ر

 )54آن توبه كند و اصالح نمايد پس محققا او آمرزندة رحيم است.(
تعالي هر يك را باعث آزمايش  باشد كه حق اين آيات راجع به فقراء و اغنياء مي: نكات

گناهي مرتكب وشود كه هر كس ايمان آورد  داده، از اين آيات استفاده مي رديگري قرا
آمد آن جناب  مي صپذيرد واگر چنين شخصي نزد رسول خدا شد خدا توبة او را مي

سواد  و بيمأمور بود به او سالم كند يعني رحمت خدا را به او ابالغ كند واگرچه فقير 

: باشد. و مقصود از جملة ص             اين نيست كه گناهي

ه خطا مرتكب شده باشد و يا ندانسته كه گناه است مرتكب شده زيرا خطا و جهل را ب
به موضوع گناه نيست بلكه مقصود اين است كه هر كس مرتكب گناه شد كار 
جاهالنه كرده ولو اينكه عمدا مرتكب شود زيرا ترجيح داده لذت كم را بر لذت بسيار 

ه از دست داده و جاهل است به دائمي آخرتي و او جاهل است به مقدار درجاتي ك
 آثار ومفاسد گناهي كه مرتكب شده.

                *          

                               

    *                      

                         * 
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ي اينكه ظاهر و روشن گردد راه دهيم آيات را و برا واين چنين تفصيل مي: ترجمه
ام از اينكه عبادت كنم آن كساني را كه  ) بگو به تحقيق من نهي شده55مجرمين(

ها و آراء شما را كه درصورت پيروي  كنم هوي خوانيد غير از خدا، بگو پيروي نمي مي
) بگو براستي كه من با خود حجتي 56ام و از هدايت جويان نيستم( ما گمراه شدهاز ش

پروردگارم دارم و شما به آن تكذيب كرديد نيست نزد من آنچه را به عجله  از
كند و او بهترين جداكنندگان  جوئيد نيست فرمان مگر براي خدا او حق را بيان مي مي

 )57حق از باطل است.(

ها  تعالي تعبيركرده از بت حق: نكات      ص     با اينكه

   باشند، براي اينكه آن  العقول نمي ي ها كه از ذو شود و بت عقالء اطالق ميبر

از بندگان صالحين  العقول و كساني كه آنان از ذويتمثالها بوده از  ها مجسمه و بت
ستان به آن بندگان صالح توجه كرده و صالحين را پر بودند. بنابراين در حقيقت بت

ندند، و خدا همان را گمراهي شمرده و رسول خوا براي قضاء حاجت و انجام مراد مي

 : د را نهي نموده. و مقصود از جملةوخ      عذابي است كه كفار و

إِن كَانَ هـذَا هو الْحقَّ منْ  *: گفتند و مي ،خواستند مي صمشركين از رسول خدا
، اين است كه رسول &وِ ائْتنَا بِعذَابٍ أَليمٍعندك فَأَمطرْ علَينَا حجارةً منَ السماء أَ

 مأمور است كه بگويد عذاب نزد من و به اختيار من نيست. صخدا

                         

   *                        

                             

         * 
خواهيد هر آينه كار بين من  به عجله مي بگو اگر براستي نزد من بود آنچه را :ترجمه

) و 58و شما انجام شده بود(شما را هالك كرده بودم) و خدا داناتر است به ستمگران(
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داند آنچه  داند آنها را جز او و مي نزد اوست كليدهاي غيب وخزائن آن. نمي
اي در  داند آنرا و دانه مگر آنكه او مي افتد درخشكي و درياست و برگي نمي

 )59تر وخشكي نيست مگر اينكه در كتابي روشن است.( مين نيست وهاي ز تاريكي
داللت دارد كه خدا به تمام ذرات جهان و خزائن آن داناست،  59آية  :نكات

وتقديم  داند جز خدا. و  دارد يعني هيچكس نمي داللت بر حصر     جمع

ه فتح ميم به معني خزينه ب و مفتح و مفتح آمده و مفتح به كسر ميم به معني كليد

است، و لذا   توان  توان گرفت و به معني خزائن نيز مي را به معني كليدها مي

گرفت و مقصود از   أم الكتاب يا لوح محفوظ است كه علم تمام كائنات و ، 

كنند. وقول به اينكه  جهان در آن است و مالئكه نيز علم خود را از آن جا دريافت مي
 تعالي باشد به صواب نزديكتر است، واهللا العالم. م حقعل

                        

                         *   

                         

          *                  

       * 
برد) و  كند (بخواب مي و اوست خدائي كه شما را به شب قبض روح مي: ترجمه

كند) تا  مي انگيزاند (بيدار كنيد سپس شما را در روز برمي داند آنچه بروز كسب مي مي
مدت معين كه عمر شما تمام شود سپس به سوي اوست برگشت شما سپس شما را 

خدائي كه سيطرة قدرتش فوق بندگان ) و اوست 60ايد( كرده دهد به آنچه مي خبر مي
فرستد تا آنكه مرگ يكي از شما برسد فرستادگان ما  باشد و بر شما نگهبانان مي مي

) سپس برگردانيده شوند بسوي خدائي 61كنند( روح او را بگيرند و آنان تقصير نمي
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كه واقعا موالي ايشان است، آگاه باش مخصوص اوست حكم و فرمان و او 
 )62ابگران است.(سريعترين حس

قاهريت پروردگار اين است كه قدرت او بر هستي تسلط دارد عدم را به وجود : نكات
گيرد و براي هر چيزي ضدي  برد و هستي را از او مي آورد وموجود را به عدم مي مي

فريده و داشتن ضد نقص است، و اين دليل است بر اينكه او ضدي ندارد و براي هر آ
تا عجز آن موجود ظاهر گردد كه ناتوان است از اعدام ضد  موجودي ضدي آفريده

خود، براي فوق ضدي است بنام تحت، براي ماضي ضدي است بنام مستقبل، براي 
نور ضدي است بنام ظلمت، براي حيات ضدي است بنام موت، براي شب ضدي 
است بنام روز، براي كربن ضدي است بنام اكسيژن، براي حرارت ضدي است بنام 

دت و هكذا. و اوست كه مقهور كرده تمام اشيا را و جمع نموده بين متضاد آنها. و برو

: جملة  ص         داللت دارد كه هر بشري از طرف خدا نگهباناني ،

كنند تا  كند ووقتي مرگ او رسيد او را رها مي براي اوست كه او را حفظ مي
 نند.فرستادگان إلهي او را قبض روح ك

                             

         *                  

    * 
هاي صحرا و دريا او را به  دهد شما را از تاريكي نجات ميبگو كيست كه : ترجمه

گوئيد كه اگر ما را از اين نجات دهد البته از  خوانيد و مي زاري و پنهاني مي
از هر اندوهي  از آنها و دهد شما را مي ) بگو خدا نجات63شكرگزاران خواهيم بود(

 )64آوريد.( سپس شما شرك مي
ين مكه خدا را قبول داشتند و بزاري و كرد كه مششو از اين آيات روشن مي: نكات

خواندند،  آميز او را مي آمدهاي هولناك وحشت پنهاني در ظلمات صحرا و دريا و پيش
كردند، و به  ها توجه مي شدند باز به بت ها خالص مي ولي چون از گرفتاريها و خوف
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ا بدترند كه در ماندند. پس بايد دانست مشركين زمان م همان اخالص خود باقي نمي
تر از خدا  خوانند وآنان را مهربان ها بندگان مقربين او را مي آمدها و گرفتاري پيش
 دانند. مي

                            

                        

     *                     * 

            * 
شما و يا  از باالي سر بگو آن خدا قادر است بر اينكه بفرستد بر شما عذابي: ترجمه
شيعه كند و بچشاند  پاهاي شما و يا لباس تفرقه به شما بپوشاند و شما را شيعه از زير

كنيم تا  به بعض شما سختي و سطوت بعض ديگر را، بنگر چگونه آيات را بيان مي
 ) و تكذيب كردند به آن قوم تو و حال آنكه آن65د و دانا شوند(نباشد ايشان بفهم

) براي هر خبري، وقت وقوع و قراري 66گو من بر شما وكيل نيستيم(حق است ب
 )67است و بزودي خواهيد دانست.(

... : مقصود از جملة: نكات      عذاب آسماني و يا از طرف بزرگتر و ،

 باالدستها يعني زورمندان و امراء، و  ص  ص مراد عذاب زميني و يا ،

 صص: عذاب از طرف زيردستان ومردمان پست است. و مقصود از جملة   

 كردن و يا  همدگر را بدگفتن و لعن يكديگر افتادن و شدن و به جان فرقه ، فرقه

 صاند كه چون جبرئيل اين آيه را بر رسول خدا ه كردن است. روايت كرد كشتار
اگر چنين شود أمت من : گران آمد و گفت افسرده شد و بر او صآورد، رسول خدا
واست كه در حق أمتش چنين مقدر نكند، جبرئيل خو از خدا  ؟مانند چگونه باقي مي

 اينكه عذابي از آسمان بر ايشان بيايد از ؛مد كه خدا ايشانرا ايمن كرده از دو خصلتآ
ن فرو روند مانند به زمي مانند قوم نوح و لوط و از اينكه عذابي از زير پايشان بيايد كه



 – كيم – االنعام) 6سورة ( هفتمجزء    
 

 

93 

دهد و بعضي با  قارون، و أما از تفرقه و هوي و هوسهاي مختلفه ايشان را پناه نمي

: بعض ديگر با شمشير گرفتار شوند وآسيب بينند. و مقصود از جملة  ص  ،

 تكذيب به قرآن است.

                          

                         

  *                  

      *                 

                      

                              

                     

  * 
و چون ديدي آنان را كه دربارة آيات ما سخنان نامناسب گويند از ايشان : ترجمه

س از پ اعراض كن تا به سخن ديگري غير آن بپردازند و اگر شيطان از ياد تو ببرد
) و از حساب آنان چيزي بر عهدة پرهيزگاران 68يادآوري با گروه ستمگران منشين(

) و رها كن آنان را كه دين 69ليكن تذكري است تا شايد ايشان بپرهيزند( نيست و
خود را بازي و سرگرمي گرفته و زندگي دنيا ايشان را مغرور كرده، و باين قرآن ياد 

نزد خدا  شود، براي او از و محبوس مي گرفتار ب كردهآوري كن كه انسان به آنچه كس
اگر هر چه را فدا كند از او پذيرفته نشود، ايشانند آنانكه  سرپرست و شفيعي نيست، و

اند محبوسند، براي ايشان شرابي است از آب جوش و عذابي  بسبب آنچه كسب كرده
 )70كردند.( است دردناك به سبب آنچه كفران مي

گويند  با مشركين وقتي كه كلمات نامناسب راجع به قرآن مي چون نهي آمد كه: نكات
نرويم و طواف نكنيم  بنابراين ما بايد در مسجدالحرامننشينيد مسلمين عرض كردند 
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: آية ،زيرا كلمات زنندة مشركين را خواهيم شنيد ص      ....  نازل

دهند مشركين را در مقابل  كه پند مي شد كه مفهوم آن اين است كه مؤمنين با تقوي
در حساب ايشان گناه مشركين  سخنان زنندة مشركين وتوهين آنان گناهي ندارند و

 ثبت نگردد.

                              

                      

                           

      * 
كه خدا ما بگو آيا چيزي را كه به ما نفع وضرري نرساند بخوانيم و پس از آن: ترجمه

را هدايت نموده به اعقاب خود برگشت داده شده و عقب گرد كنيم مانند كسي كه 
اند در  مين دعوت كرده و گولش زده و سرگردانش كردهزشياطين او را به سقوط در 

گويند بسوي  كنند و مي حاليكه براي او همراهاني است كه او را به هدايت دعوت مي
ا فقط هدايت است، و ما مأموريم كه تسليم پروردگار ما بيا، بگو براستي هدايت خد

 )71جهانيان باشيم.(

كساني كه مردم را به شرك و ضاللت دعوت مي كنند طبق جملة : نكات   

      كساني را دعوت مي كنند كه داراي خصوصياتي باشند كه در آيه

 : كر شدهذ
 هوس شيطاني باشند.اينكه بدنبال هوي و : اول

اينكه حيران و در امور دين سرگردان باشند و دين عقلي و منطقي براي : دوم
 خود نداشته باشند.

اينكه بتوانند با او مصاحبت كنند و بعنوان رفيق و ياور او را گول بزنند : سوم

 «چنانكه فرموده  ص .« 
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كنند مثال بعنوان اينكه دعا  راه مياينكه بعنوان دعوت به هدايت او را گم: چهارم
خدا را ندا  خوانند و غير بخوانيم و با خدا راز و نياز كنيم دعاي ندبه براي او مي

 طلبند. كنند و از غيرخدا حاجت مي مي

«بيا بسوي ما : گويند اينكه به او مي: پنجم  «ولي حق تعالي  !بيا تا ببيني

 .اول ببين بعد بيا: فرموده

                   *       

                     

                            

 * 
داريد و از خدا بترسيد و اوست كه بسوي  پا و (به ما أمر شده) كه نماز را به: ترجمه

) و اوست آنكه آسمانها و زمين را بحق آفريد، و روزي كه 72شويد( او محشور مي
روزي كه دميده شود در  ،گويد باش، گفت او حق و مخصوص اوست ملك مي

 )73كيم آگاه(صور(شيپور)، اوست داناي غيب و حضور، و اوست ح
مقصود از خلق آسمانها و زمين به حق، اين است كه به باطل و لغو نيافريده : نكات

بلكه براي هدفي بوده وحساب وكتابي در كار بوده است و همچنين قول او حق است 
 يعني طبق واقع ومصالح است و بيهوده و كذب نيست.

                           

    *                    

    *                            

     *                           
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               *            

                            * 
ها را معبودها و  آيا بت: و ذكر كن وقتي كه ابراهيم به پدرش آزر گفت :ترجمه

) و بدين 74بينم( اي، براستي كه من تو قوم تو را در ضاللت آشكار مي ملجأها گرفته
از  نموديم تا به نظر عقلي بنگرد و گونه ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم

اين : س چون شب بر او تاريك شد اختري را ديد گفتپ )75كنندگان باشد( يقين
) 76دوست ندارم فروروندگان را(: است پروردگار من، پس چون غروب كرد گفت

اين است پروردگار من پس چون غروب كرد : پس چون ماه را ديد كه برآمد گفت
) پس چون 77روردگارم مرا هدايت نكند البته از گروه گمراهانم(ينه اگر پآهر : گفت

اين است پروردگارم اين بزرگتر است، پس چون : خورشيد را ديد كه برآمده گفت
 )78دهيد.( اي قوم من براستيكه من بيزارم از آنچه شريك او قرار مي: فرو رفت گفت

 قوانين منظم علمي و بردن از ن پيزمي مقصود از ارائة ملكوت آسمانها و: نكات
 تعالي به وجود مقدس حق است وإرائه إرائة عقلي است نه بصري نمائي حق قدرت

شود  زيرا استدالالت ابراهيم همه عقلي است، باضافه إرائة به بصر مدحي نمي
 حضرت ابراهيماند چگونه از او باور دارند. و هوكسانيكه به بصر ملكوت را نديد

دوث گرفته زيرا موجودي كه آثار او كم شود ويا تغيير كند دليل برح غروب راافول و
الوجود نيست وخود محتاج به مؤثر ديگري  و يا داراي حركت و سكون باشد واجب

 است و خود محركي دارد.

                         

    *                        

                           

   *                
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     * 

روي خود را توجه دادم بسوي آنكه آسمانها و زمين را از نيستي  نبراستي م: ترجمه
آيا : ) و قوم او با او محاجه كردند، گفت79بيرون آورده و من از مشركين نيستم(

ترسم از آنچه  كنيد و حال آنكه او مرا هدايت كرده، ونمي دربارة خدا با من محاجه مي
آنكه پروردگار من چيزي را بخواهد پروردگارم از  ايد مگر به او شريك قرار داده

) و چگونه از چيزي كه 80شويد( جهت دانش به هر چيز احاطه دارد آيا متذكر نمي
بترسم، وحال آنكه شما نمي ترسيد از اينكه شريك براي ايد  شما شريك او قرار داده

كداميك از گروه  چيزي را كه بر شما دليلي بر آن نازل نشده، پسخدا قرار داده ايد، 
 )81سزاوارتر به ايمني است اگر دانسته باشيد.(

شود كه دين حق بايد با حجت ودليل باشد، و دين  از اين آيات استفاده مي: نكات

 : انبياء از روي حجت بوده نه تقليدي، و اينكه فرموده        

    يلي از طرف خدا نداريد براي توجه به سوي مقصود او اين است كه شما دل

مثال خدا كالمي نازل نموده كه بتان را قبله قرار دهيد و يا در پيشگاه  ؛بتان، كه بگوئيد
 .هاتُواْ برْهانَكُم ...: بت خدا را بخوانيد و يا بتان را واسطه قرار دهيد مانند آيات

                            * 

                         

    *                   

                        

            *                 

  *                  



 تابشي از قرآن
 

 

98 

    *                             

     *                 

             * 
آنانكه ايمان آورده وايمانشان را به ظلم نياميختند ايشانند كه برايشان ايمني : ترجمه

) و اين است حجت ما كه به ابراهيم داديم در مقابل 82است و آنان هدايت يافتگانند(
بريم درجات هر كس را كه بخواهيم، براستيكه پروردگارت حكيم  قومش، باال مي

ايت نموديم، و نوح دسحاق و يعقوب را، هر يك را ه) و بخشيديم به او ا83داناست(
را از پيش هدايت كرديم و از ذرية او است داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي 

) و زكريا و يحيي و عيسي و 84دهيم نيكوكاران را( و هارون، و اين چنين جزا مي
هر يك را ) و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط و 85الياس هر يك از شايستگانند(

) و بعضي از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را 86برتري داديم بر جهانيان(
) اين است 87برتري داديم و برگزيديم ايشان را و هدايتشان كرديم به راه راست(

كند به آن هر كس از بندگانش را كه بخواهد و اگر شرك  هدايت خدا، راهنمائي مي
 )88ه بود از ايشان آنچه كرده بودند.(آورده بودند هر آينه هدر شد

: مقصود از جملة: نكات  ص         اين است كه ايمانشان را به ،

: شرك آلوده نكردند. و جملة  ص  ...  داللت دارد كه استدالالت عقلي

نسته است و مردم ديگر از إلهام و توفيق خود دا را خدا تصويب نموده و ابراهيم
از ذرية ابراهيم  نيز بايد بواسطة عقل راه را از چاه تميز دهند. در اينجا عيسي

 شوند. محسوب البته بتوسط مادر پس اوالد دختري ذريه محسوب مي

                                 

             *               

                        *     
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    * 

ايشانند كه كتاب و حكم و نبوت داديمشان، پس اگر اين قوم تو به آن كافر : ترجمه
) ايشانند آنان كه 89شوند پس به تحقيق گمارديم به آن قومي را كه به آن كافر نشوند(

قتدا كن، بگو بر آن از شما اجري سؤال خدا هدايتشان كرده، پس به هدايت ايشان ا
) و نشناختند خدا را سزاوار 90كنم نيست اين قرآن مگر تذكري براي جهانيان( نمي

شناختن او چون گفتند خدا چيزي بر بشري نازل ننموده، بگو كه نازل كرده كتابي را 
ي قرار كه موسي آورده آنرا در حالي كه نور و هدايت براي مردم بود شما آنرا اوراق

كنيد، و آموخته  كنيد وبسياري از آن را پنهان مي مقداري از آن را آشكار مي دهيد مي
دانستيد ونه پدرانتان، بگو خدا، سپس رها كن ايشان را  شديد چيزي را كه نه شما مي

 )91گوئي خود بازي كنند.( در بيهوده
و سلطنت مقصود از كتاب همان كتب آسماني، و مقصود از حكم، حكومت  :نكات

و يا ممكن است مراد حكمت باشد. و  ،اسالمي است مانند سلطنت يوسف و سليمان
دليل است بر اثبات نبوت، زيرا خدائي كه  91مقصود از نبوت پيامبري است. و آية 

 رها نموده و سر له وه و مسخر بشر نموده، آيا بشر را يجهان را به حكمت آفريد
ايتي را مرتكب شود و يا خير بايد او را راهنمائي و او را آزاد كرده كه هر جن ،خود

كند واگر راهنمائي نكند و او را مشمول هدايت خود ننمايد بايد گفت يا هادي نيست 
و يا از هدايت عاجز است و اگر چنين گويد خدا را نشناخته. باضافه چون شناخت 

نتواند كما تمام اوصاف و اسماء خدا موقوف بر وحي است اگر كسي منكر وحي شود 
 هو حقه خدا را بشناسد.
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                           * 

                             

                              

                        

                         

  * 
و اين قرآن كتابي است كه نازل كرديم آن را كتاب با بركتي كه تصديق  :ترجمه

و كساني كه  كند آنچه جلو اوست و براي اينكه بترساني(مردم) أم القري(مكه) را مي
آورند ايمان به آن دارند و ايشان نماز  اطراف آن هستند و آنانكه ايمان به آخرت مي

تمكارتر از آنكه بدروغ بر خدا افتراء ببندد و يا ) و كيست س92كنند( خود را حفظ مي
وي من وحي شده و حال آنكه چيزي به او وحي نشده باشد و آنكه گفت سبگويد ب

كنم مانند آنچه خدا نازل كرده، و اگر به بيني ستمگران را در شدائد  بزودي نازل مي
را، امروز به  بيرون كنيد جانهاي خود: اند كه مرگ وفرشتگان دستهاي خود را گشوده

گفتيد و از آيات او  شويد بسبب آنچه بر خدا به ناحق مي عذاب خواري جزاء داده مي
 )93كرديد.( سركشي و تكبر مي

قرآن اوصافي دارد يكي از آنها مبارك است زيرا به بركت او بسياري از اهل : نكات
از آنكه از عالم هدايت شدند و بسياري از خرافات را ترك كردند، خود نويسنده پس 

التحصيل شدم مانند يك عوام غرق خرافات بودم و آن  باصطالح علوم اسالمي فارغ
خرافات و مفتريات وفنون مذهبي را به خيال حقايق ديني پذيرفته بودم تا اينكه به 

بركت نظر و تأمل در قرآن نجات پيدا كردم و از علم وحكمت  حمداهللا تعالي به
ديدم، و اكثر همنوعان من امروز مبتال به خرافات مند گر قرآني و اسالمي بهره
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«باشند. و مقصود از  مي ص    « ميتوان گفت تمام جهان است، و اگر مقصود

 اهالي حجاز باشد  ص         اطالق دارد و شامل تمام مؤمنين جهان

: شود. جملة مي     ص   ...  داللت دارد كه براي قبض روح ستمگران

 گيرند. به سختي و عنف جان آنان را ميوشوند  وكفار، فرشتگان بسياري مأمور مي

                                

                                

                 * 
و هر آينه به تحقيق آمديد شما نزد ما در حال تنهائي چنانكه شما را خلق : ترجمه

رده بوديم پشت سرتان، و آنچه به شما عطاء ك كرديم در اولين دفعه و گذاشتيد
ايشان در ميان شما شريكان ما هستند،  بينيم با شما شفيعان شما را كه گمان داشتيد نمي

 )94پنداشتيد از شما گم گرديد.( هر آينه به تحقيق پيوند ميان شما قطع شد و آنچه مي

: جملة: نكات  ص     ...احتمال  فرمايد و يا مالئكه؟ هر دو را خدا مي

گويند همانطوريكه در اول  كند، مالئكه مأمور خدايند به او مي وفرق نمي ،رواست
خقلت تنها به دنيا آمدي فعال وقت مرگ نيز تنهائي، يار و ياور و شفيعي كه خيال 

كنند با تو نيست وبه مرگ پيوندها قطع  كردي با تو همراهي دارند و از تو دفاع مي مي
 شود. مي

                            

          *              

                 *         

                              *   
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  * 
آورد زنده را از مرده و  بيرون مي ،باشد دة دانه و هسته ميمحققا خدا شكافن: ترجمه
) 95شويد( آورندة مرده است از زنده، اين است خدايتان پس به كجا برده مي بيرون

اوست شكافندة صبح و قرار داده شب را براي آرامش و خورشيد و ماه را براي 
) و اوست خدائي كه قرار داد براي 96گرفتن خداي عزيز دانا( ، اين است اندازهحساب

دريا راه يابيد، به تحقيق تفصيل  هاي بيابان و شما ستارگان را تا بواسطة آنها در تاريكي
) و اوست آنكه شما را از يك نفس ايجاد كرد، 97داديم آيات را براي قومي كه بدانند(

جاي امانتي است، به تحقيق تفصيل داديم آيات را براي پس شما را جاي قراري و 
 )98قومي كه بفهمند.(

دانه وهسته فرقي دارد، دانه مقصود باالصل و خوردني است ولي هسته مقصود  :نكات
شكافد يكي از طرف  هسته را مي تعالي چنان حبه و بالتبع وغيرخوردني است، و حق

پائين كه نمو ريشه است، و عجب اين نمو ساقه است و يكي از طرف  باال كه منشأ
آيد يكي ميل به باال و يكي  حبه و هسته بوجود مي است كه دو نيروي متضاد در اين

شناسي نيز  ميل به پائين، و اگر كسي بخواهد قدرت حق را ببيند بهتر است به علم گياه

مراجعه و مطالعه كند. و مقصود از       تلفه احتمال داده معاني مخ  ص

 ،صلب پدر مستقرشده و باحتمال قوي  رحم مادر است كه هر بشري  ص

آيد. و يا ممكن است بگوئيم مقصود آن است كه بعضي عمرها  بدين وسيله به دنيا مي
 كنند. زياد است و بعضي زود فوت مي
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                  *         

                             

 *                       

               * 
و اوست آنكه نازل نمود از آسمان آب را، پس بيرون آورديم به آن رستني هر : ترجمه

هم سوار  از آن دانة بر آوريم چيزي را پس خارج ساختيم از آن سبزي را كه بيرون مي
هاي نزديك به هم و بوستانها از  و انباشته را، و از درخت خرما از شكوفة آن خوشه

شبيه بهم، بنگريد بسوي ميوة آن چون ميوه داد و  انگور و زيتون و انار شبيه بهم و غير
) 99آورند( قيق در  اينها هر آينة آياتي است براي قومي كه ايمان ميحبرسيدنش، به ت

فريده و براي او آو براي خدا شريكاني از جن قرار دادند در حاليكه خدا ايشان را 
اند به ناداني، او منزه و برتر است از آنچه وصف  پسرها و دخترها تراشيده

باشد در  ) پديدآورندة آسمانها و زمين است، كجا براي او فرزندي مي100كنند( مي
 )101فريده و او به هر چيزي داناست.(آرا حاليكه او را همسري نبوده و هر چيزي 

: مقصود از جملة: نكات ص         پرستان مكه باشد  ممكن است بت

دانستند، و ممكن است  كه بين خدا وجن نسبتي قائل بودند و اجنه را فرزندان خدا مي

زيرا دو مؤثر  .گويند مي ويهثن باشند و آنان را مي إهلني قوم مجوس باشند كه قائلين به
اهريمن ديو است كه باصطالح ما به ديو شيطان : گويند يزدان و اهريمن، و مي: قائلند

دانند و يزدان را خالق  باشد خالق شرور مي شود، و اين ديو را كه از جن مي گفته مي
دانند و  دانند در حاليكه بعضي از ايشان اهريمن را مخلوق يزدان مي خيرات مي

گويند چون خدا فكر كرد در مملكت خود و بزرگي آن، به عجب آمد و بواسطة  يم
خود پسندي او اهريم بوجود آمد وبعضي گويند يزدان در قدرت خود شك كرد و از 

شود اهريمن را حادث  اين شك شيطان، يعني اهريمن بوجود آمد. بنابراين معلوم مي
شود. ومقصود  د قديم بالذات نميالوجو دانند وچيزي كه حادث است شريك واجب مي
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: از  ص       ص تعالي  ، نصاري و مشركين عرب بودند كه براي خداي

دانستند. و  پسر و دختر قائل بودند ومشركين عرب مالئكه را دختران خدا مي   كه

ندي از سابق كردن بدون سابقه، و بدون مان يكي از صفات إلهي است به معني خلق
 آفريدن است.

                         

     *                    

 * 
دگار شما، نيست ملجأ و معبودي جز او، آفرينندة هر اين است خدا پرور: ترجمه

) 102چيزي است، پس او را عبادت كنيد و او بر هر چيزي وكيل و كارساز است(
 )103كند و اوست لطيف آگاه.( ها را درك مي كنند و او ديده ها او را درك نمي ديده

ود را در اين داشتن خ تعالي اثبات كرد يكتائي و بدون شريك پس از آنكه حق: نكات
الحاجاتي جز او نيست، و عبادت و كرنش  فرمايد ملجأ و معبود و قاضي يه ميآ

مخصوص او است كه خالق هر چيزي و بر هر چيزي وكيل باشد. آية بعدش دليل بر 
تعالي ديدني نيست زيرا آنچه ديده بشود محدود و داراي مكان است  اين است كه حق

 و خدا از حد و مكان منزه است.

                                  

    *                      

  *                      

   *                          

     * 
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به تحقيق آمد شما را وسائل بصيرت از جانب پروردگارتان، پس آنكه بينا : ترجمه
گردد به نفع خود اوست، و آنكه كور باشد پس بر ضرر اوست، و من بر شما نگهبان 

كنيم آيات را به صورتهاي گوناگون(تا حجت را تمام  ) و اين چنين بيان مي104نيستم(
) 105اي و تا بيان كنيم آنرا براي قومي كه دانايند( كنيم) و تا اينكه بگويند درس داده

شود از پروردگارت، نيست معبود و ملجأي جز  پيروي كن آنچه به سوي تو وحي مي
گرفتند، و تو را  خواست شريك نمي ) و اگر خدا مي106او و اعراض كن از مشركين(

 )107(بر ايشان نگهبان قرار نداديم، و تو بر ايشان كارساز و وكيل نيستي.
اي از آيات قرآن سبب بصيرت است به خود آيه بصيرت اطالق  چون هر آيه: نكات

، بنابراين آيات قرآن وسيلة بصيرت بلكه عين بصيرت اطالق سبب بر مسببشده 
ملت ما بوسيلة قرآن بينا و بيدار گردند وبه امور دنيا و آخرت خود بينا  است و بايد

: باشند ومقصود از جملة  ص     اين است كه ما قرآن را به صورتهاي

فرستيم براي ازدياد كفر ايشان كه بگويند به فكر خود و با گفتگوي با  گوناگون مي
بودن  دانشمندان و با مدارست اين آيات را درست كرده، و جهت ديگر براي تدريجي

وشن گردد. قرآن اين است كه طالبين دانش خوب آن را درك كنند و براي آنان ر

: ومقصود از جملة ص      ص  واست خاين است كه اگر خدا مي

كرد كه مشركين بزور و به ناچاري موحد شوند، ولي خدا نخواسته  وسائلي فراهم مي
 اعمال قدرت كند و بندگان را مجبور سازد.

                          

                           * 

                              

                 *        

                           * 
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دهند  خوانند، پس ايشان دشنام مي و دشنام مدهيد آنان را كه غيرخدا را مي: ترجمه
خدا را براي عداوت بدون دانش، اين چنين زينت داديم براي هر أمتي عملشان را، 

دهد ايشان را به  شان است پس او خبر مييسپس به سوي پروردگارشان بازگشت ا
اد كردند به سوگندهاي سختي كه اگر براي ) و سوگند به خدا ي108اند( كرده آنچه مي

آورند، بگو جز اين نيست كه آيات نزد خدا(و  آنان آيتي بيايد البته به آن ايمان مي
دانيد كه چون آن آيات بيايد(باز) ايمان نمي  بقدرت او) است و شما چه مي

ان نياوردند گردانيم چنانكه در اولين بار ايم هاي ايشان را مي ) و دلها و ديده109آورند(
 )110كنيم ايشان را در طغيانشان سرگردان بمانند.( و رها مي

 ص: دادن است. جملة يكي از صفات زشت، فحاشي و دشنام: نكات ...  داللت

 دارد كه دشنام به مشركين كه بدترين خلق خدايند جائز نيست چه برسد به ديگران،
يگر را سب و لعن ودشنام د سلمين يكحال بايد تعجب كرد با چنين آيه چگونه م

هستند چگونه  دهند، اين فرقه به آن فرقه، خصوصا كسانيكه مدعي پيروي ائمه مي
مسلمان دهند با اينكه آنان هر چه بودند  به اصحاب رسول ومسلمين اوليه فحش مي

... : بودند. و مقصود از جملة           تعالي ايشان  حقاين است كه چون

او داده و از كار زشت  به را صفات انساني وحيواني و حب و بغض را آزاد گذاشته و
گذاشته و منع ننموده، گويا او زينت  جلوگيري نكرده پس چون خدا ايشان را آزاد

: خواهند بكنند. جملة داده و او خواسته كه مختار باشند و هر كاري مي

 صص   ... ع به كفاري است كه غير از قرآن معجزات ديگري راج

آوريم، مثال  خوردند كه اگر آنرا بياوري ما حتما ايمان مي خواستند وقسم مي مي
فرمايد اين كارها فقط به اختيار خدا و به  خواستند كه كوه صفا را طال كن، خدا مي مي

اگر خدا براي تصديق او : تواند انجام دهد، ثانيا قدرت اوست، پيغمبر اين كارها را نمي
آورند چون كوه طال باعث غفلت و طغيان  هد اينان ايمان نميداين كارها را انجام 

: بيشتري براي ايشان است. و جملة   ص...    ص         دليل
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خذالن  كند واين است بر اينكه خدا كفار را به ضاللت و طغيان خودشان واگذار مي
 طغيان و اعراض خودشان. هإلهي وسلب توفيق از ايشان است بواسط

                                     

                   *       

                      

                        *      

                        * 
سخن  فرو فرستيم ومردگان با ايشان و اگر كه ما فرشتگان را بسوي ايشان: ترجمه

آورند مگر اينكه  گويند و هر چيزي را محشور كنيم بر ايشان روبرو و عيان، ايمان نمي
) و اين چنين قرار داديم براي هر پيامبري 111خدا بخواهد وليكن بيشتر ايشان نادانند(

كند برخي از ايشان به برخي گفتار باطل  جن كه وحي مي دشمناني(از) شياطين انس و
ظاهر را براي مغرور كردن، و اگر پروردگار تو خواسته بود به جا نياورده بودند  خوش

) و تا دلهاي كساني كه به آخرت 112گويند( پس ايشان را رها كن با آنچه بافتراء مي
تا كسب كنند آنچه را  آورند به آن ميل كند و تا آن را بپسندند و ايمان نمي

 )113كنندگانند.( كسب
شود و اگرچه صدها معجزه ببيند.  تا كسي طالب هدايت نباشد هدايت نمي: نكات

گفتند تمامش بهانه بود.  مي صظاهري را كه با رسول خدا ها وسخنان خوش خواسته

دكاندار بودند وبا گر و شامل رؤساء شركست كه حيله سشياطني االنمقصود از و
وخودخواهي، و لذا بافتراء  حسدختند براي حفظ دكان وپردا ل خدا به عداوت ميرسو
كردند، چنانچه  زدند ومغرور مي زدند و ديگران را گول مي پرداختند و تهمت مي مي

ظاهر آيات فوق صراحت دارد، و زمان ما نيز دكانداران خرافات ديني با حقگويان 
 كنند. همين معامله مي
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    *                           

    * 
كردن بجويم و اوست آنكه نازل كرده بسوي  آيا پس غيرخدا را براي حكم: رجمهت

دانند كه اين نازل شده  ايم مي و آنانكه به ايشان كتاب داده: شما اين كتاب را به تفصيل
) و سخن پروردگار تو از 114كنندگان مباش( است از پروردگارت به حق پس از شك
اوست  كننده براي سخنان او نيست و تبديل جهت راستي و عدالت تمام است، هيچ

 )115شنوندة دانا.(

مقصود از : نكات  ص          باشند  ظاهرا مؤمنين يهود و نصاري مي

اند  كه مصدق وگواه حقانيت قرآن به اهل مكه و خود پيامبر هستند و بعضي گفته

 « مقصود بزرگان صحابة رسولند. و مقصود از      « اين است كه هيچ

تواند حكم خدا را عوض كند و آيات قرآن را تحريف و كم و زياد كند و يا  كس نمي
يك كلمة آن را بردارد و به جاي آن كلمة ديگر بگذارد، پس قائلين به تحريف لفظي 

 اند. گويا اين آيات را در قرآن نديده

                     

      *                    

       * 
گمراه  و اگر از بيشتر آنانكه در زمينند اطاعت كني تو را از راه خدا: ترجمه

) 116كنند مگر گمان را و نيستند ايشان مگرسازندة دروغ( گردانند، پيروي نمي مي
بدرستي كه پروردگارت او داناتر است به آنكه گمراه است از راه او، و او داناتر است 

 )117به هدايت يافتگان.(
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ان اين آيات داللت دارد بر بطالن اكثريت و پيروي آنان گمراهي است، پس انس: نكات

 : راه حق را بايد پيدا كند ولو اينكه روندگانش كم باشند، و جملة     

 عدم حجيت آن.داللت دارد بر بطالن ظن و

                     *         

                                 

                                * 

                           

  *                         

                         

  * 
پس، از آنچه نام خدا بر آن ذكر شده بخوريد اگر شما به آيات او ايمان : ترجمه
خوريد و به  ) و شما را چه شده كه از آنچه نام خدا بر آن ذكر شده نمي118داريد(

تحقيق تفصيل داده شد براي شما آنچه بر شما حرام شده مگر آنچه را به آن ناچار 
كنند،  بسياري (از مردم) به هوي و هوس خود ندانسته گمراه ميشويد، و براستي كه 

) و گناه آشكارا و پنهن را 119به درستي كه پروردگارت او داناتر است به تجاوزگران(
كنند به زودي جزاداده خواهند شد به آنچه  رها كنيد، براستي آنانكه گناه كسب مي

ه نخوريد و براستي كه آن گناه دنش) و از آنچه نام خدا بر آن ذكر 120اند( كسب كرده
وستان خودشان تا با شما جدال كنند و دكنند به  است و براستي كه شياطين وحي مي

 )121اگر ايشان را اطاعت كنيد محققا شما مشرك خواهيد بود.(
از گوشت  صاي از كفار فرس پيغام دادند به مشركين مكه كه محمد عده: نكات

خورد، اين سخن  و از آنچه خدا كشته يعني مرده نمي ود كشته مي خوردخحيواني كه 
اي از مسلمين را به شك انداخت كه پس بايد از آنچه بدست خودمان كشته شده  عده
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: به طريق اولي نخوريم، و لذا خطاب شده ص  ص         

     برده شود ويا  وقت ذبح نام خدا است كه ، يعني مناط حليت و حرمت اين

: نشود. و مقصود از جملة ص      ...  همان مشركين فارس

 باشند و يا مقصود رؤساي همة كفار باشند. مي

                            

                       * 

                         

          *               

                           

                   * 
آيا و كسي كه مرده بود پس او را زنده كرديم و براي او نوري قرار داديم كه  :ترجمه

از آن خارج  ها مانده و به آن نور در ميان مردم برود، مانند كسي است كه در تاريكي
) و 122كردند( شونده نيست؟ اين چنين زينت داده شده براي كافران آنچه عمل مي

اي بزرگتران گناهكار آن را تا در آن مكر و نيرنگ  يهاين چنين قرار داديم در هر قر
) و چون براي ايشان آيتي بيايد، 123فهمند( كنند مگر بخودشان و نمي زنند و مكر نمي

خدا  آوريم تا به ما داده شود آنچه به رسوالن خدا داده شده، گويند هرگز ايمان نمي
آنانكه نافرماني كردند برسد از داناتر است كجا قرار بدهد رسالت خود را، به زودي به 

 )124كردند.( اره مكر ميوجانب خدا خواري وعذاب سختي بسبب آنچه هم

 : مقصود از جملة :نكات   ...  كسي است كه كافر بوده و خدا او را هدايت

تعالي در اين آيه تشبيه كرده كافر را به  حمزة سيدالشهداء. كه حق: كرده به اسالم مانند

مرده و مؤمن را به زنده. و   ص    بزرگان هر شهر و مملكتي باشند كه ،
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گري و استثمار مردم است، و اگر آنان به راه حق  كارشان نيرنگ ونافرماني وحيله

وليد بن مغريه، عاص بن : نزول روند، و مورد بروند مردم ديگر نيز به راه هدايت مي
بودند كه رسول  بن عبداملطلب و اسود بن عبد يغوثوائل، عدی بن قيس، اسود 

 گفتند  را به رنج افكنده بودند و اينان بودند كه مي صخد        

 ص     و معجزاتي مانند معجزات ساير أنبياء ، خواستد و همه به  مي

 ذلت مبتال شدند.

                             

                           

         *             

          *                    

    * 

و  پس آنكه خدا هدايتش را بخواهد سينة او را براي پذيرش اسالم بگشايد: ترجمه
دهد كه گويا به  بخواهد سينة او را تنگ و سخت قرار مي آنكه خدا گمراهيش را

دهد پليدي را بر آنانكه ايمان  مي رود، اين چنين خدا قرار آسمان باال مي
مستقيم است، به تحقيق تفصيل داديم  ) و اين است راه پروردگار تو كه125آورند( نمي

) براي ايشان است سراي سالمت نزد 126اين آيات را براي قومي كه متذكر شوند(
 )127دادند.( پروردگارشان و اوست ياور و سرپرستشان بسبب آنچه انجام مي

: در جملة :نكات      ص   و ... ص   ص    ...

خواهد.  خواهد و ضاللت چه كس را مي تعالي معلوم نكرده هدايت چه كس را مي حق
كه طالب باشد و اعراض  خواهد  أما در آيات ديگر بيان شده كه هدايت كسي را مي

نكند و آنكه از هدايت إلهي اعراض كند خدا ضاللت او را باختيار خود او خواسته 
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: است. و مقصود از جملة ص           اين است كه همانطوري كه

شود همانطور هم براي كسي كه از  رفتن به باالي كوه سخت و موجب نفس تنگي مي

 : حق اعراض دارد رفتن به راه هدايت براي او مشكل است. و از جملة     

   از دنيا بروند به  شود كه مردمان پاك با ايمان چون استفاده مي     

خواهند رفت كه     شود آية شهداء كه خدا فرموده  جاست، پس معلوم مي آن

 هِمبر نداء عياست نه دنيا و نه عند قبرهم. دارالسالم، همان أَح 

                           

                             

                      *    

             *            

                           

                               

    * 
و روزي كه همة ايشان را محشور كند(يعني شياطين جنّ و انس و يا همة : ترجمه

كفار را) گفته شود اي گروه جن به تحقيق بسيار از آدميان را، و دوستان ايشان از 
مند گرديد بعضي از ما به بعضي ديگر و رسيديم به آن  را بهرهآدميان گويند پروردگا

مانيد مگر  مدتي كه براي ما معين كرده بودي، خدا گويد آتش جاي شماست در آن مي
) و اين چنين بعضي 128آنكه خدا خواهد، به راستي كه پروردگار تو حكيم داناست(

) اي 129كردند( كسب مينچه آدهيم بسبب  از ستمگران را متولي بعض ديگر قرار مي
گروه جن و انس آيا رسوالني از شما برايتان نيامد كه آيات ما را بر شما بخوانند و 

دهيم  شما را از برخورد اين روزتان بترسانند گويند(آري) ما بر ضرر خود شهادت مي
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و زندگي دنيا ايشان را فريب داد و شهادت دهند بر ضرر خود كه ايشان كافر 
 )130اند.( بوده

 :نكات           داللت دارد كه جن و انس از يكديگر بهرة دنيوي

اند وأما بهرة جن اين است كه آدميان از ايشان اطاعت كردند و براي آدميان  برده
گري بوده كه بامر شياطين جني  فرمانفرما شدند و أما بهرة آدميان همان معاصي و حيله

 ص: دادند. وجملة انجام مي     ...  داللت دارد كه رسوالن آدميان از

رسوالني از طرف خدا بر جن فرستاده شده كه از خود جن بوده  جنس آدميان بوده و

 است، و جملة       صكه چون در دنيا براي جن و  ، داللت دارد

ذارات رسوالنشان اعتناء نكردند انبه تبليغات و وآنانانس رسوالني مبعوث گشته 
 فريب دنيا را خوردند، لذا در آن روز بر عليه خود گواهي خواهند داد.و

                      *    

                   *       

                      

          *            

  *                    

                   * 
ها را هالك نكرده  اين بعثت رسل براي اين است كه پروردگار تو به ستم قريه: ترجمه

) و براي هر كس درجاتي است از اثر آنچه 131در حاليكه اهل آنها غافل باشند(
نياز  ) و پروردگار تو بي132كنند غافل نيست( اند و پروردگار تو از آنچه مي كرده

گرداند پس از شما  برد وجانشين شما مي مي صاحب رحمت است، اگر بخواهد شما را
) براستي آنچه 133آنچه را بخواهد آن چنانكه شما را از نسل قوم ديگري ايجاد كرد(

) 134كنندة حق نيستيد و گريزي نداريد( ايد آمدني است و شما عاجز وعده داده شده
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ام، پس  بگو اي قوم من به قدر توانائي خود عمل كنيد براستي كه من عمل كننده
بزودي خواهيد دانست كه سراي عاقبت براي كيست بدرستيكه ستمگران رستگار 

 )135شوند.( نمي

 ص: جملة: نكات          ...بيان و ببعث  داللت دارد بر قبح عقاب بال

رسل اتمام حجت شده، ديگر پس از رسل حجتي نيست.   ص    داللت دارد

تعالي از تمام مخلوقات و از عبادت آنها. و بعضي در جملة  نيازي حق بر بي    

     تعالي بيش از  اند كه تكليف به قدر تمكن است وحق استدالل كرده

تمكن تكليف نخواسته است. ولي ظاهر آن است كه اين آيه مربوط به تكليف نيست 
اي پيغمبر به  ؛باشد، يعني ب به مشركين مكه ميبلكه راجع به توبيخ است كه خطا

ايشان بگو هر چه از دستتان برآيد كوتاهي نكنيد كه مرا از انجام وظيفة رسالت و تبليغ 
 باز نخواهيد داشت.

                         

                         

                * 

              

                              

    *                 

                               

            * 
اي قرار دادند پس  و براي خدا از آنچه ايجادكرده از زراعت و چهارپايان بهره :ترجمه
ي خدا به گمانشان و اين براي بتان ما، پس آنچه براي بتانشان بود به اراين ب: گفتند
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است آنچه حكم  رسد به بتانشان، بد ه براي خدا بود ميرسد، و آنچ خدا نمي
ت دادند براي نو خدام بتها) زي ) و اين چنين شركاء ايشان (يعني شياطين136كنند( مي

اوالدشان را تا هالك كنند ايشان را و تا دينشان را بر ايشان  نبسياري از مشركين كشت
ردند، پس ايشان را رها كن با ك ملبس كنند، و اگر خدا خواسته بود اين كار را نمي

خورد  اين چهارپايان و زراعت ممنوع است نمي: ) و گفتند137بندند( آنچه به دروغ مي
اينها را مگر آنكه ما بخواهيم بگمانشان و چهارپاياني كه پشتهاشان حرام شده و 

د ده برند براي افتراء بر خدا، بزودي جزا مي چهارپاياني كه نام خدا را بر آنها نمي
 )138بستند.( ايشان را به سبب آنچه بدروغ مي

در زمان جاهليت قوانين و احكام غلطي بوجود آورده بودند و متوليان بتكده از  :نكات
كردند وجاعل آن احكام خود متوليان بودند، از آن جمله اين  آن احكام سوءاستفاده مي

 مانند جو وخرما و بز وبود كه هر چه خدا به ايشان داده بود از زراعت و چهارپايان 
دادند و يك سهم  خدا قرار مي قسمتي از آنها را بنام ميش و گاو و شتر يك سهم و

شد از آنچه سهم اهللا بود  براي بت ومتولي بتكده و اگر سهم بتكده هالك و يا فاسد مي
 و شد دادند به متولي آن، ولي اگر از سهم اهللا فاسد مي زدند به حساب بتكده و مي مي
شدند سهم اهللا  گذاشتند و اگر به قحط گرفتار مي رفت چيزي به جاي آن نمي بين مي از

كرد و يا  كردند ولي به سهم بتكده كاري نداشتند، واگر سهم اهللا نمو مي را تصرف مي
د. به هر حال ناين بتان خرج دار: گفتند مي آوردند و زائيد آنرا به حساب بتكده مي مي

 شد. آمد ولي از سهم خدا خرج بتكده مي ا نمياز سهم بتان به حساب خد
از احكام فاسدة ايشان اين بود كه دخترهاي خود را از ترس فقر وتزويج : قسم دوم

كردند، واين اعمال  ها مي نذر و قرباني بت كردند و پسرهاي خود را زنده زنده دفن مي
 جنايتكارانه در نظرشان تسويل وتزيين شده بود.

باطلة ايشان بود كه مقداري از چهارپايان وزراعتي كه كنار  از احكام: قسم سوم

 گفتند اين ممنوع وحرام است،  گذاشتند مي مي       هيچكس نبايد ،

 از آن بخورد جز متوليان بتكده.
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 حبائر و سوائب ويوامیاز احكام باطلة ايشان اين بود كه حيواناتي را بنام : قسم چهارم

: گفتند بر پشت آنها سوارشدن حرام است گذاشتند و مي زاد ميآ    . 

: قسم پنجم صص  ص                بر پشت حيوانات ،

بردند وهمچنين در ذبح، نام  را نمي لبيک اللهم كردند و نام خدا يعني معيني حج نمي
كردند. واقسام ديگري از احكام داشتند كه در آية ذيل خواهد  را بر آنها ذكر نمي خدا
 : آمد

                      

                         * 

                                

             * 
ان ما وحرام و گفتند آنچه در شكمهاي اين چهارپايان است مخصوص مرد: ترجمه

است بر زنان ما، و اگر آنچه در شكم مرده بود پس مرد و زن در آن شريكند، بزودي 
) محققا زيان كردند 139جزا دهيم ايشان را بر سخنشان، براستي كه او حكيم داناست(

خردي بدون دانش كشتند وحرام كردند آنچه خدا روزي  خود را به بي آنانكه اوالد
 )140خدا، به تحقيق گمراه شدند و طالب هدايت نبودند.( ء برايشان نموده با افترا

از احكام فاسدة ايشان اين بود كه هر چه در شكم حيوانات بود اگر : قسم ششم: نكات
باشد و بر زنان حرام است و  گفتند اين خالص براي مردها مي شد مي زنده متولد مي

د. و اين احكام را بر خدا افتراء گفتند همه در آن شركت دارن شد مي اگر مرده متولد مي
 بستند. مي

                            

                          

                        * 
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           *               

                              

             *              

                             

                             

                         * 
ت و سدارب داربست و بيي است كه ايجاد كرد بوستانهاي با او آن خدائ و: ترجمه

ها و خوراكهاي آن گوناگون است و زيتون و  درخت خرما و كشتزار در حاليكه ميوه
حق آن را  و ميوه داد بخوريد انار شبيه به هم و غير شبيه به هم، از ميوة آن چون

دارد  زيرا او دوست نمي سراف مكنيدچيدن) و ا (و كردن آن روز درو ،بدهيد
) و از چهارپايان براي باركشي و فرش، بخوريد از آنچه خدا 141كنندگان را( اسراف

روزي شما كرده و گامهاي شيطان را پيروي مكنيد زيرا او براي شما دشمن آشكاري 
) هشت جفت، از گوسفند دوتا، و از بز دوتا، بگو آيا آن دو نر را حرام 142است(

ده يا دو ماده را يا آنچه رحمهاي آن دو ماده بردارد، بدانش خبر دهيد مرا اگر كر
(آفريد) بگو آيا آن دو نر را حرام  از شتر دو تا، و از گاو دوتا ) و143گوئيد( راست مي

كرده يا دو ماده را يا آنچه در رحم آن دو ماده در بردارد، يا اينكه شما حاضر بوديد 
تر از آنكه به دروغ بر خدا  ا را به اين، پس كيست ظالمچون خدا سفارش كرد شم

كند قوم  افتراء ببندد تا مردم را بدون علم گمراه كند، به راستي كه خدا هدايت نمي
 )144ستمكاران را.(

برد  جات و حبوبات را آفريده كه انسان بهره  تعالي تمام ميوه طبق اين آيات حق: نكات
جات ديگر و حبوبات ديگر همه  چه زيتون وچه ميوهو بايد حق هر ميوه را چه انار و
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را وقت درو و چيدن بدهد يعني زكات را بپردازيد زيرا  ص    أمر است و

اند  چيز كه فقهاء گفته 9أمر حقيقت در وجوب است، پس زكات واجب منحصر به 

باشد. و مقصود از آيات  نمي ص صصاست كه اهل  ... تا آخر اين

كردند وگاهي توي  جاهليت گاهي نر و گاهي مادة اين حيوانات را بر خود حرام مي
 كردند، خدا اين آيات را نازل نموده براي رد حكم آنان. شكمي را حرام مي

                          

                             

               *      

                             

                           

             *              

             * 
اي كه  يابم در آنچه بسوي من وحي شده حرام شده باشد برخورنده بگو نمي: ترجمه

خورد مگر اينكه مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خوك باشد زيرا آن پليدي  مي
است و يا حيواني كه بعنوان فسق نام غيرخدا به آن برده شده باشد، پس هر كس 

نه بيش از حد پس براستي كه پروردگار تو آمرزندة  بدون ستم و سركشي وناچار شد 
حرام كرديم، و از گاو  ) و بر آنانكه يهودند هر جانور ناخن داري را145رحيم است(

باشد ويا روده  كه بر پشت آنها و گوسفند پيه آنها را بر ايشان حرام كرديم مگر پيهي
ين چنين جزا داديم ايشان را به سبب ستمشان، باشد ا ها ويا آنچه با استخاني آميخته

) پس اگر تو را تكذيب كردند بگو پروردگار شما 146و بدرستيكه ما راستگوئيم(
از گروه گنهكاران رد  صاحب رحمت واسعه است، و غضب و سطوت او

 )147شود.( نمي
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ية حكم ناچاري و اضطرار كه در اين آيات آمده حد وحدود آن در سورة بقره آ: نكات
 بيان شد. 173

                          

                        

                       

 *                  * 
خواست نه ما و نه  آنانكه شرك به خدا آورده خواهند گفت اگر خدا مي: ترجمه

ن چنين تكذيب كردند كرديم، اي شديم و چيزي را حرام نمي پدران ما مشرك نمي
آنانكه پيش از ايشان بودند تا چشيدند عذاب ما را، بگو آيا نزد شما دانشي است پس 

كنيد مگر گمان را و نيستيد جز دروغ  براي ما آنرا بيرون آوريد، شما پيروي نمي
است، اگر خواسته بود همة شما را هدايت  رسا خدا حجت يا) بگو پس بر148سازان(

 )149كرده بود.(
اين آيات دليل بر بطالن جبر است زيرا مشركين شرك خود را به خواست خدا : نكات

تعالي ايشان را رد كرده و چنين  دانستند، حق دانستند وخود را مقصر مي ارادة او مي و
 رسول شمرده وآنرا مستحق عذاب دانسته است. گفتار را تكذيب خدا و

                           

                         

          *                 
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  * 

دهند كه خدا اين حرام  بگو بياوريد گواهانتان را آن كسان را كه گواهي مي: ترجمه
شما را(به حيره و سائبه و انعامي را) حرام كرده، پس اگر خود گواه بر قول خود 

و پيروي مكن هواهاي آنانكه به آيات ما تكذيب كردند شدند تو با ايشان گواهي مده 
آورند و ايشان براي پروردگار خود شريك  و آنانكه به آخرت ايمان نمي

) بگو بيائيد بخوانم آنچه را پروردگار شما بر شما حرام كرده كه به او 150گيرند( مي
ت فقر چيزي را شريك مكنيد و به والدين احسان نمائيد و اوالد خود را از جه

دهيم، و به كارهاي زشت چه آشكار آن و چه  مكشيد، شما و ايشان را ما روزي مي
سري آن نزديك نشويد، ونفس محترمي را كه خدا حرام كرده مكشيد مگر بحق، 

 )151ها است كه خدا شما را به آن سفارش كرده تا شما بينديشيد.( اين

  ص: جملة: نكات ص... ارد كه پيروي آراء مردم جائز نيست، داللت د

اند  آراء مردم غالبا يا عقايد پدر و مادري است، ويا چون بزرگان به نظر ايشان، گفته
اند و حاضر نيستند عقل  وبه آن توجه دارند، و يا بواسطة شبهاتي به چيزي معتقد شده

كرده و به آن  اي نشو ونماءو عقل را قاضي كنند، ويا به عقيد خود را بكار اندازند 
شدن از آن براي ايشان مشكل است، وامثال اينها كه تماما بدون  الفت گرفته و جدا

 باشد ونبايد انسان پيروي كند. مدرك إلهي مي

                   

                             

                          

  *                      

                 * 
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و به مال يتيم نزديك نشويد مگر به وجهي كه نيكوتر باشد تا به رشد خود : ترجمه
كنيم مگر  سد، وكيل و ترازو و ميزان را تمام بدهيد عادالنه، كسي را مكلف نميرب

باندازة وسعش و چون سخن گوئيد بعدالت گوئيد و اگرچه دربارة خويشان باشد و 
) و 152سفارش كرده به آن تا شما متذكر گرديد(به پيمان خود وفا كنيد، اينها را خدا 

محققا اين است راه من در حاليكه راست است پس آنرا پيروي كنيد، و راههاي ديگر 
كند، اين است آنچه خدا به آن  را پيروي مكنيد كه شما را از راه او جدا و پراكنده مي

 )153سفارش كرده تا شما پرهيزگار شويد.(
اي است از وسائل سعادت كه  نهي شده مجموعهآيه امر و آنچه در اين سه: نكات

 تعالي آنها را راه راست خود معرفي كرده وپيروي آنرا از بندگان خواسته. أما حق
اند در زيارتي بنام زيارت عيد  كساني كه قرآن را به ميل خود تأويل وتحريف كرده

: اند غدير نوشته   در اين آيه يعني علي ، سخن ايشان بازي با است ،

 ص: قرآن و بدون قرينه است. و مقصود از     قرآني  همان راههاي غير

 هاي بشري ومذاهب من درآوري است. وراههاي خرافاتي يعني راه عرفان و فلسفه

                      

                *             

          *                 

               *             

                                

                         

               * 
سپس به موسي كتاب داديم براي آنكه نعمت را تمام كنيم بر آنكه نيكوكار : ترجمه

رحمت باشد،  است و براي تفصيل و بيان بودن بر هر چيزي و براي آنكه هدايت و
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) و اين (يعني قرآن) كتابي 154ات پروردگارشان ايمان بياورند(تا باشد ايشان به مالق
است كه با بركت نازل كرديم آنرا پس آنرا پيروي كنيد و پرهيزگار باشيد تا باشد كه 

دو طائفه پيش از  ) تا اينكه مبادا بگوئيد همانا كتاب بر155مورد رحمت شويد(
) و يا بگوئيد 156غافل بوديم( ما(يهود و نصاري) نازل شد وحقا ما از خواندن ايشان

شديم، پس به تحقيق شما  اگر بر ما كتاب نازل شده بود البته ما از آنان بهتر هدايت مي
تر از آنكه  را از پروردگارتان دليل روشن و هدايت ورحمتي آمد، پس كيست ظالم

روي تكذيب كند. به آيات خدا و از آن روي بگرداند، به زودي آنان را كه از آيات ما 
 )157گردانيدند.( گردانند جزاء خواهيم داد ببدي عذاب بسبب اينكه رومي مي

اب مفصلي بوده كه بيان هر چيزي از كتشود كه تورات  از اين آيات استفاده مي :نكات
رسيدند.  كردند به هدايت وسعادت مي امور دين بوده و اگر قوم يهود از آن پيروي مي

: و جملة            كه عذاب دنيا و آخرت اهل  داللت دارد

 باشد. خبري ايشان از كتاب آسماني مي كتاب و مسملين بواسطة اعراض و بي

                             

                           

                         *      

                                  

    * 
آورند مگر اينكه فرشتگان براي ايشان بيايند ويا  آيا منتظرند و ايمان نمي: ترجمه

ايد و يا بعضي از آيات پروردگار تو بيايد، روزي كه بعضي از آيات يپروردگار تو ب
پروردگارت بيايد ايمان كسي كه از پيش ايمان نياورده و يا با ايمان خود كار خوبي 

فرقه   ) براستي آنانكه فرقه158و منتظر باشيد كه ما منتظريم(گنكرده باشد فائده ندارد، ب
شيعه شدند در هيچ مورد تو از ايشان نباشي، فقط امر   ساختند دين خود را و شيعه

 )159اند.( كرده دهد ايشان را به آنچه مي ايشان بسوي خداست سپس خدا خبر مي
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 ص: در جمالت: نكات         صص       ... ظاهرا آمدن

باشد، و شايد اين آيه اشاره باشد به توقعاتي كه  ار اشاره به آمدن عذاب او ميگپرورد
نيز همين توقعات را از او  صداشتند واصحاب محمد اصحاب موسي از موسي

و گاهي چيزهاي  ،براي هر يك هر يك ما مالئكه نازل كن: گفتند داشتند، گاهي مي

: خواستند وجملة ري را ميديگ       ص  ...  داللت داردكه رسول

هاي اسالمي بنام شيعة فالن وشيعة فالن و  تعالي بيزارند از اين فرقه حقو صخدا
از هيچكدام ايشان نيست بلكه رسول خدا مسلمان بود و اسالم نام  صرسول خدا

 عه و نه جعفري و نه حنفي و نه غير اينها.دين او بود نه سني بود و نه شي

                               

      *                     

             *         

         *                   * 

، و كسيكه كار بد بياورد جزا نيكي بياورد جزاي او ده مقابل است كسيكه كار: ترجمه
) بگو براستي كه 160شوند( شود مگر مانند آن وايشان مورد ستم نمي داده نمي

جو و  ارم مرا هدايت كرده به راه راست بدين استوار پابرجا كيش ابراهيم حقگپرورد
) بگو كه نمازم و آداب حجم و زندگي و مماتم براي خداي 161او از مشركين نبود(

) نيست شريكي براي او و به همين مأمورم و من اولين 162جهانيان است(پروردگار 
 )163مسلمانم.(

همچنين سيئه هر طلق است بايد هر كار نيكي باشد ومقصود از حسنه چون م :نكات

 كار بدي است. از كلمة   شود كه بايد قرباني كه يكي از مناسك حج  معلوم مي

 صص :است فقط براي خدا باشد. و جملة صص     داللت دارد كه

 مأمور بوده كه اسما و رسما مسلمان و نام او مسلمان باشد. صخود رسول خدا
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   * 
بگو آيا غير خدا پروردگاري بجويم و اوست پروردگار هر چيزي، و هيچ  :ترجمه

دار نيست،  كند مگر براي خودش، وهيچكس بار گناه ديگري را عهده كس كاري نمي
دهد شما را به آنچه  ت شما است پس او خبر ميسپس به سوي پروردگارتان بازگش

 )164كرديد.( در آن اختالف مي

از همين ماده است يعني كسي كه  أرباب دهنده است و به معني پرورش رب: نكات
پرورش بندگان و حوائج ايشان را اداره كند جز خدا نيست نه مالئكه و نه انبياء و نه 

 صغير ايشان. و    رد كه هر كس كار بدي و يا خوبي كرده بر عهدة ... داللت دا

وبديگران مربوط نيست، خصوصا گذشتگان از اين أمت هر كاري  باشد خودش مي
آنان را مورد بهانه قرار  اند مسؤوليت برگردن خودشان است وآيندگان نبايد كار كرده

 خود به كاري نپردازند جز ذكر آنان.دهند و

                     

                       * 

و او خدائي است كه شما را جانشينان زمين قرار داد و بعضي از شما را به : ترجمه
شما را در آنچه به شما داده بيازمايد، به درستي كه  گر نمود تادرجات برتر از بعض دي

 )165العقاب و براستي كه او آمرزندة رحيم است.( پروردگار تو سريع

: نكات         داللت دارد كه تمام اين أمت خليفه هستند براي

و نيز خليفة گذشتگان كه ا حضرت آدم باشند مانند گذشتگان نه اينكه خليفة خدا

: بود. و جملة ص      تعالي در عقل و مال و  داللت دارد كه حق
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گر برتري داده أما نه به جهت عجز ويا جهل و يا بخل بلكه يرزق بعضي را بر بعض د
 : ام براي اينكه بندگان خود را باين وسائل آزمايش كند. در گلشن قدس گفته

ــد و چونســت همــه ا ــا چن ــال او ب  فع
 

ــش برونســت      ــا وجه ــم م ــي از فه  ول
 

 اگر گوئي چـرا عقلـي كـه داده اسـت    
 
 

ــاد اســت   ــه آن ديگــر زي ــم ب  ببعضــي ك
 

 جوابت آنكه دادش چـون زداد اسـت  
 

ــت     ــاد اس ــه زي ــا جمل ــون م ــرا و چ  چ
 

 خدائي كـه حكـيم و اصـل داد اسـت    
 

 به هر كس هر چه قابل بـوده داده اسـت   
 

ــدا  ــر از ابتـ ــيبشـ ــل نـ ــت قابـ  هسـ
 

 عقــل كامــل كــه حــق بخشــد ورا يــك 
 

 يكي حق جو شد و شـد عقـل كامـل   
 

ــل   ــت حاصـ ــل گشـ ــدريجش تكامـ  بتـ
 

 يكي ديگـر بـه شـهوتهاي تـن رفـت     
 

 بــــدنبال هــــواي خويشــــتن رفــــت 
 

 بــه ضــد عقــل و طبــق نفــس رانــدي
 

 خــرد مســتور وانــدر نقــص مانــدي     
 

 بــود كامــل  اگــر عقــل همــه مــي   
 

ــل   ــود عامـ ــي بـ ــر نـ ــر دگـ ــي بهـ  يكـ
 

ــل    ــود تعطيـ ــالم بـ ــار عـ ــام كـ  تمـ
 

ــكيل    ــم و تشـ ــا را نظـ ــودي كارهـ  نبـ
 

ــا   ــار فرمـ ــي كـ ــارگر نـ ــودي كـ  نبـ
 

ــا   ــل معمــ ــان حــ ــتي در جهــ  نگشــ
 

 شــد مســاوي عقــل قســمت اگــر مــي
 

 شـــد رام حيـــواني بـــه خـــدمت نمـــي 
 

 بشر با گرگ و سگ بودنـد همـدوش  
 

 بــدي يكســان همــه انســان و خرگــوش 
 

 و گــر درنــدگان بــا عقــل بودنـــد    
 

ــا  ــيزانســ ــي را مــ ــد ن راحتــ  ربودنــ
 

 هــر خردمنــد  مســلم هســت نــزد  
 

ــي    ــس ن ــه ك ــد   ك ــار خداون ــه از ك  آگ
 

ــدا را   ــرار خــ ــده اســ ــد بنــ  ندانــ
 

ــرا را    ــون و چــ ــتن چــ ــد گفــ  نزيبــ
 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 206سورة أعراف مكي و داراي 

 

 

 *                         

     *                     

       * 
) كتابي كه به 1الذات والصفات رحمن رحيم* المص( بنام خداي كامل :ترجمه

از آن فشار و تنگي نباشد تا به آن بترساني و براي  سوي تو نازل شد پس در سينة تو
) پيروي كنيد آنچه را كه به سوي شما نازل شده از 2مؤمنين تذكري باشد(

 )3پروردگارتان و  غير او اولياي ديگري را پيروي مكنيد، پند گيرندگان كمند.(
در اينجا چون از عظمت و خصوصيات قرآن يادي شده باز حروف هجاء  :نكات

    : ه براي توجه دادن مخاطبين. جملةآمد    ز داللت دارد كه ا

 ، و ولي و سرپرستي جز خدا نيست.غير قرآن وخدا نبايد پيروي كرد

                        *    

                     *       

              *                 

 * 

 ألعرافسورة ا
 مئتان وست أياتمکية و هی 
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كرديم كه عذاب ما بر آنان آمد در  هائي كه آنها را هالك و چه بسا قريه: ترجمه
) پس هنگامي كه عذاب 4روز بودند( شب و يا در حاليكه ايشان درخواب نيم

) پس البته ما 5بسويشان آمد سخني نداشتند جز اينكه گفتند محققا ما ستمگر بوديم(
كنيم پيغمبران  كنيم آنان را كه به سويشان رسول فرستاده شد و البته سؤال مي سؤال مي

) والبته سرگذشت آنان را به دانش بخوانيم بر ايشان و ما غائب 6رستاده شده را(ف
 )7ايم.( نبوده

: جملة: نكات   ... از خود پيغمبران سؤال  ها و امت داللت دارد كه از تمام

مؤاخذه خواهد شد، پس كسي به خبر مجعولي اعتماد نكند و نگويد شيعة فالن و و

جواب ندارد. جملة پيرو فالن سؤال و       داللت دارد كه خدا همه جا

 حاضر و ناظر است، و از اعمال بنده مطلع است.

                          *   

                          * 
و سنجش اعمال در آن روز حق است، پس هر كس ترازوهاي او سنگين : ترجمه

) و كسي كه ترازوهاي او سبك درآيد ايشانند آنانكه زيان 8درآيد همانان رستگارند(
 )9كردند.( ستم ميوارد كردند به خودشان به سبب آنكه به آيات ما 

حقيقت ميزان وكيفيت وكميت آن بر ما مخفي است، ولي به طور اجمال : نكات

بايد ايمان داشت. و كلمة    داللت دارد كه هر كس چندين ميزان دارد، با يكي

 شود. يده ميجاعمال او وبا ديگري ايمان او، و با ديگري رفتار او سن

                         * 

                            

          *              

                  *          
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                *          

   *        * 
و به تحقيق كه ما شما را در زمين تمكن داديم و براي شما در آن وسائل : ترجمه

) و به تحقيق ما شما را خلق كرديم آنگاه 10گزارند( معاش قرار داديم چه كم شكر مي
رت بخشيديم سپس به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده كنيد پس سجده كردند وص

) گفت چه مانع شد تو را كه سجده نكردي چون 11كنان نبود( هجز ابليس، كه از سجد
پس : ) گفت12من بهتر از اويم مرا از آتش آفريدي و او را از گل(: امرت كردم، گفت

در آن بزرگي نمودنت پس بيرون رو كه تو  فرود آي از آن مقام ودرجه كه تو را نرسد
محققا : ) گفت14گيخته شوند(مرا مهلت ده تا روزيكه بران: ) گفت13از خوارشدگاني(

 )15تو از مهلت يافتگاني.(

: جملة: نكات   ... داللت دارد كه زمين را خدا در اختيار بشر و وسائل

: معاش به او داده تا او زمين را آباد كند ومعاش خود را اداره كند. در جملة

          ... داللت دارد كه مقصود  چون ضمير مخاطب جمع است

خلقت فردي نيست بلكه خلقت نوعي است، و مالئكه در پيشگاه نوع بشر بايد 

متواضع باشند. مقصود از   همان فروتني براي بشر است نه سجدة عبادتي ،

بقياس عقلي تمسك جست كه آتش  أنا خري منه: وشيطان كه از تكبر و كفر گفت
تر نبايد سجده كند، ولي غافل  پست براييره است و بهتر وبهتر از خاك ت فروغي دارد

از اينكه قياس باطل است، زيرا اگر قياس صحيح بود مالئكه بايد به قياس عقلي 
تمسك جويند زيرا مالئكه از نورند و نور به طريق اولي بهتر از خاك است. وشيطان 

افكند چنين قياسي  ميبه ظاهر آدم و به بدن خاكي او نظر كرد و اگر به روح او نظر 
كرد. پس بندة حقيقي آن است كه مطيع امر پروردگار باشد و به قياس عقلي كه  نمي

 : ، تمسك نجويداول من قاس ابليس
 بنده آن باشد كه بنده خـويش نيسـت  

 

 اش در پـيش نيسـت   جز رضاي خواجـه  
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ــاش و آن   ــن ب ــاكر اي ــد چ ــر بگوي  گ
 

 زنـــد از بهـــر خـــدمت او ميـــان بـــر 
 

ــو آن ر ــر رب همچ ــز أم ــان ك  وحاني
 

 ســـجده كردنـــد و نگفتنـــد از ســـبب 
 

 زان ميان شيطان كه خاكش بـر دهـن  
 

ــن    ــجدة آدم زمــ ــد ســ ــت نايــ  گفــ
 

 مـــن از آن خـــاكي نســـب بـــاالترم
 

 او ز خــــاك پســــت و مــــن از آذرم 
 

ــود    ــوراني بـ ــار نـ ــارم نـ ــن زنـ  مـ
 

ــود   ــاني بـ ــاك ظلمـ ــاك و خـ  او ز خـ
 

ــور او    ــر ن ــرق وي و ب ــر ف ــاك ب  خ
 

 و چشـــم كـــور او  اي تفـــو بـــر او  
 

 ني از آتش هر چه زايـد خـوش بـود   
 

 دود و دوده زادة آتـــــــش بـــــــود  
 

 نبــودي ديــدة آن كــور كــور    گــر
 

ــور   ــراق و نـ ــه اشـ ــدي از آدم همـ  ديـ
 

 جان آن ديدي كـه نـور مطلـق اسـت    
 

 زادة قدس اسـت و پـروردة حـق اسـت     
 

: مقصود از جملة  ا هبوط از مقام قبلي است و ي، آيا هبوط از مقام قرب و

آسمان؟ وآيا ضمير   گردد؟ ذكر آسمان قبال نشده تا ضمير را به آن  به كجا برمي

 مقصود از درجة قرب است به قرينة مقام. جملة : توان گفت برگردانيم، پس مي

    داللت دارد كه خدا مدت مهلت را براي شيطان معين نكرده تا اينكه خاطر 

 به حيات خود نباشد وهر آن احتمال فناي خود را بدهد.جمع و مغرور 

               *        

                             

  *                       

      * 
گفت بسبب آنچه مرا گمراه كردي البته بر سر راه راست تو براي ايشان : ترجمه
ت و ) سپس بسوي ايشان از جلوشان و از پشت سرشان و از راس16نشينم( بكمين مي

خارج شو از آن درجه : ) گفت17يابي( آيم، و اكثرشان را شكرگزار نمي چپ ايشان مي
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در حال نكوهيده و رانده شده و محققا هر كس از ايشان تو را پيروي كند البته دوزخ 
 )18كنم.( را از همة شما پرمي

: شيطان در جملة: نكات   شده  ، إغواء خود را به خدا نسبت داده وجبري

 ولي در آيات ديگر خود را مغوي مردم دانسته، گويا مذهب مستقيمي نداشته است.

                     

       *             

                         

          *            

   *                          

                              

                   * 
و اي آدم سكني گزين تو و زنت در بهشت، پس، از هر چه خواستيد : ترجمه

) پس شيطان آنان 19شويد( و به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمگران مي بخوريد
را وسوسه كرد تا ظاهر سازد بر ايشان آنچه از ايشان از عورتهاشان مستور بود و 

خت مگر اينكه مبادا شما دو ملك پروردگار شما نهي نكرده شما را از اين در: گفت
) و براي آنان قسم خورد كه به راستي من براي شما از 20شويد ويا جاودان بمانيد(

) پس آنان را به فريب به طمع و جرئت انداخت پس چون از آن 21خيرخواهانم(
درخت چشيدند عورتشان براي ايشان پيدا شد و شروع كردند از برگهاي بهشت بر 

كردشان آيا نهي نكردم شما را از اين درخت  دن، و پروردگارشان نداخودشان چسباني
 )22و نگفتم به شما كه شيطان براي شما دشمني آشكار است.(

  :نكات          داللت دارد كه عورتين آدم وحوا مستور بوده

شود  و از اين آيه معلوم ميحال مستور به نور بوده و يا به چيز ديگري معلوم نيست، 
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 ...: كشف عورت از اول خلقت قبيح و زشت بوده و ستر آن الزم بوده. و جملة

    داللت دارد كه مالئكه افضل از نوع انسان است وآدم و حوا ميل داشتند

خوردند و عداوت آشكار شيطان از  دو ملك باشند وگرنه گول شيطان نمي
 ش معلوم شد.نكردن سجده

                            * 

                           * 

              * 
پروردگارا ما به خود ستم كرديم و اگر براي ما نيامرزي و : آن دو گفتند: ترجمه

بعضي از  هپائين برويد در حالي ك: ) گفت23رحم نكني البته از زيانكاران خواهيم بود(
تا  شما دشمن بعض ديگر است و براي شما در زمين جاي برقرار و ماية زندگي است

ميريد و از آن خارج  كنيد و در آن مي در آن زندگاني مي: ) گفت24مدتي(
 )25شويد.( مي

: جملة: نكات       داللت داردكه آدم و حوا مبادرت كردند به توبه و اظهار

اٍت فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلمَ : ندامت، و آن كلماتي كه خدا به ايشان ياد داده كه فرموده
، همين كلمات و جمالتي است كه در اينجا آمده نه آنچه در كتب حديث فـََتاَب َعَلْيهِ 

: ذكر شده كه در قرآن نيست و احتمال جعل دارد. جملة      داللت دارد كه زمين

تا مدتي مورد استفادة بشر است وممكن است از مورد استفاده خارج شود، 

شود.  گر تمام ميهمانطوريكه انرژي كروات دي    داللت دارد كه از مقام خود

پائين رفتند ويا از بهشت خارج شدند، و ظاهر اين است كه بهشت روي زمين بودند 
 .اهبِطُواْ مصراً: و از آنجا به جاي ديگر منتقل شدند چنانكه خدا به يهود فرموده
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                  * 
اي فرزندان آدم به تحقيق ما نازل كرديم بر شما لباسي كه بپوشاند عورات : ترجمه

ز آيات خداست تا شايد ا اينشما را و لباس زينت، و لباس تقوي را اين خوب است، 
 )26شما پند گيريد.(

 : جملة: نكات  لباس ساتر براي دا منت گذاشته وداللت دارد كه خ

بودن برخالف آئين إلهي است و بشر نبايد برهنه زندگي كند.  بشر فرستاده، پس برهنه

: و أما جملة   اس نازل شده باشد بلكه ... معني آن چنين نيست كه از آسمان لب

. پس أَنزَلَ لَكُم منْ الْأَنْعامِ: مقصود نزول از مقام خالق براي مخلوق است، مانند جملة
خدا باران رحمت را فرستاده و به زمين أمر كرده تكوينا گياه بدهد و از گياهان انسان 

ون پر باشد چون ريش به معناي پر است، چ ريشد. أما لباس زينت كه نلباس بساز
پرندگان براي آنان زينت است، پس مقصود لباس حرير ولباس زينت است. أما لباس 
تقوي اگر لباس به معناي حقيقي خود به معني ملبوس باشد پس ممكن است همان 
لباس ساتر باشد كه تكرار شده براي اهميت آن كه خلع آن برخالف تقوي است، و 

باشد كه در جنگ بايد در بركرد مانند  ممكن است لباس تقوي، لباس پرهيز از دشمن
زره و خود و جوشن. و ممكن است لباس پاك حالل براي عبادت باشد و ممكن 
است مجموع اينها باشد. أما اگر لباس به معناي مجازي باشد پس مقصود آن صفات 

ها  اي است كه ساتر صفات رذيله باشد مانند ايمان و عفت و تقوي و حيا كه اين حسنه
 اي روحي و باعث قرب إلي اهللا است.لباسه

                           

                                

                *           
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      * 
اي فرزندان آدم شيطان شما را البته نفريبد چنانكه والدين شما را از بهشت : رجمهت

خارج كرد و باعث شد بكند از آن دو لباسشان را تا بنماياند عورات ايشانرا بدرستي 
بينيد ايشان را، براستي كه ما  بينند شما را از جائيكه نمي كه شيطان و قبيلة او مي

) و چون كار زشتي كنند 27ايمان قرار داديم( ن مردم بيشياطين را دوستان و ياورا
گويند ما پدران خود را بر اين كار يافتيم و خدا ما را به آن امر كرده، بگو براستي كه 

 )28دانيد.( گوئيد آنچه نمي كند، آيا بر خدا مي ها نمي خدا امر به زشتي

: نكات     ... توانند به بينند أما انسان   را ميداللت دارد كه شياطين انسان

: باشند. جملة بيند زيرا انسان جسم كثيف و ايشان اجسام لطيفه مي آنان را نمي  

           رد است بر قول جبريين كه كارهاي زشت خود را بارادة خدا و

 يكي تقليد از: دادند رار ميدانند. كفار كار زشت خود را مستند به دو چيز ق أمر خدا مي
 تعالي جواب سخن اول ايشان را نداده زيرا آباء و ديگر اينكه خدا ما را أمر كرده، حق

كند از آباء خود و اگرچه دو طريقة ضد  هر ملتي تقليد ميالبطالن است و تقليد واضح
حيح يكديگر باشد، اگر بگوئيم تقليد باطل نيست بايد بگوئيم دو قول متضاد هر دو ص

پذيرد. وأما خدا جواب سخن دوم را داده كه  است و اين چيزي است كه عاقل نمي
شما وحيي قائل نيستيد زيرا مشركين مكه منكر وحي بودند پس بدانيد خدا أمر به 

دانستند، بلكه به امر  كند. مخفي نماند آنان كار زشت خود را زشت نمي فحشاء نمي
ردن را، مانند ملت ما كه زنجيرزدن دانستند مانند برهنه طواف ك خدا مي

: دانند. جملة را عبادت و به امر خدا مي خواندن و رقصيدن در عزا وتصنيف   

           داللت دارد بر بطالن فتواي ظني كه مجتهدين ملت ما فتواي

ليه ظني و كل ما أدي إ هذا ماگويند  دانند و مي ظني خود را براي مقلد حجت مي
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دانيد  گويا از اين آيه خبر ندارند كه فرموده آنچه نمي !أدي إليه ظني فهو حكم اهللا
 يعني علم به آن نداريد بر خدا نگوئيد.

                     

         *            

                          

  * 
بگو پروردگارم أمر نموده به عدالت و به اينكه روهاي خود را راست : ترجمه

 د در هر زمان سجده و مكان سجده(يعني در زمان نماز و مكان نماز كه مسجدبداري
باشد روي خود را به قبله متوجه سازيد) و او را بخوانيد در حاليكه خالص كرده 

) گروهي را 29گرديد( باشيد براي او دين را همچنانكه شما را بوجود آورد بازمي
زيرا ايشان شيطان را سرپرستان هدايت كرد و گروهي ثابت است بر ايشان ضاللت 

 )30يافتگانند.( كنند كه هدايت خود گرفتند در مقابل خدا و خيال مي
اگر مسجد را اسم مكان بگيريم، مقصود اين است كه در مساجد يعني در : نكات

هر مسجدي توجه به خدا كنيد زيرا تمام مساجد از خداست واگر اسم زمان گرفتيم 

: ملةمقصود اوقات نماز است. ج         راجع به مشركين است

دانستند عينا مانند امروزه و ملت ما،  كه كارهاي شرك و زشت را عبادت وهدايت مي
خوانند  شوند بنام عادت توجه به غير خدا كرده و بندگان صالحين را مي كه جمع مي

 د اينها هدايت است.كنن بنام دعاي توسل ويا ندبه و مانند آن و خيال مي

                          

     *                   

                            

         * 
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هر  اي فرزندان آدم زينت خود را با خود بگيريد نزد هر مسجدي (و يا در: ترجمه
دارد  راف نكنيد زيرا خدا دوست نميزمان سجده و نمازي) و بخوريد و بياشاميد و اس

) بگو كه حرام كرده زينت خدا را كه براي بندگانش بيرون 31كنندگان را( اسراف
بگو اينها در زندگاني دنيا براي  ؟!و كه حرام كرده رزقهاي پاكيزه را ؟آورده(از زمين)

اين  اند در حاليكه روز قيامت خالص براي مؤمنين است، كساني است كه ايمان آورده
 )32باشند.( كنيم آيات را براي قومي كه دانا مي چنين بيان مي

 : كردند، خدا فرموده مردم جاهليت برهنه حج مي: نكات     

   يعني لباس خود را كه زينت انسان است با خود بگيريد، و بايد گفت آيه ،

كه مسجد باشد خود را زينت كنيد يعني مطلق است در هر وقت نماز و مكان نماز 
 لباس فاخر بپوشيد و عطر بزنيد.

                                

                         * 
ها را آنچه ظاهر از آنست  بگو جز اين نيست پروردگارم حرام كرده زشتي: ترجمه

و آنچه نهانست و گناه و گردنكشي به ناحق را و اينكه براي او شريك بياوريد آنچه 
 )33دانيد.( را كه دليلي به آن نازل نشده و اينكه بگوئيد بر خدا آنچه را نمي

مقصود از فحشاء كار زشت و محرمات است چه آشكارا باشد مانند : نكات

گفتن وفحاشي و چه باطني باشد مانند زنا و سرقت، و مقصود از  دروغ    هر

. وإِثْمهما أَكْبرُ: اند مقصود شراب است چنانكه خدا فرموده گناهي است و بعضي گفته

 : مقصود از جملة          ،  فتواهاي ظني و گفتارها

 هاي مذهبي ضدقرآني است. وحديث

                          * 
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           *               

               * 
شان آمد نه ساعت و و براي هر أمتي مدت معيني است پس چون اجل اي: ترجمه

) اي فرزندان آدم هرگاه شما را رسوالني از 34اي تأخير كند ونه پيش بيفتند( لحظه
خودتان برايتان آمد كه بر شما آيات مرا بخوانند پس آنكه پرهيزكار باشد وبه صالح 

) و آنانكه تكذيب كنند به آيات 35آيد، پس خوفي بر ايشان نيست و نه محزون شوند(
 )36ول آن تكبر ورزند ايشان اهل آتشند وآنان در آن ماندگارند.(ما و از قب
آدم وقتي شده كه ابتداي خلقت بوده چنانكه در تورات  اين خطابات با بني: نكات

خلقت آدم شده و  نيز چنين خطاب موجود است زيرا سخن در اين سوره شروع از
آيه خطاب به  نسپس هبوط به زمين وسپس خطابات وتكاليف فرزندان آدم، و اي

خاتم و أمت او تنها نيست كه خدا گفته باشد اي امت محمد اگر پس از اين  رسول
بودن او معني ندارد، پس اگر  رسولي آمد به او ايمان آوريد زيرا گر چنين باشد خاتم

د و بگويد خدا به اين امت گفته اگر رسولي آمد نكسي پيدا شود ادعاي رسالت ك
 د كه چنين كسي معناي آيه را درك نكرده است.ايمان آوريد، بايد فهمي

                            

                          

                        

  *                         

                           

                         



 تابشي از قرآن
 

 

138 

          *                

                 * 
 پس كيست ستمكارتر از كسيكه به دروغ بر خدا افتراء زند و به آيات او :ترجمه

رسد به خودشان نصيب ايشان از كتاب، تا وقتي كه  تكذيب كند، ايشانند كه مي
وانديد غير از  خ ست آنچه ميفرستادگان ما بيايند كه جانشان را بگيرند گويند كجا

از ما گم شدند و از دست ما رفتند و بر خودشان گواهي دهند كه ايشان  خدا، گويند
) خدا گويد داخل شويد در امتهائي كه پيش از شما گذشتند از جن و 37اند( كافر بوده

انس در آتش، هر زماني كه داخل شود امتي لعن كند همانند خود را، تا وقتي كه 
قدمان خود  ر را درك كنند در آتش و همه جمع شوند، پيروان نسبت به پيشيكديگ
پروردگارا ايشان ما را گمراه كردند پس ايشان را دو چندان از عذاب آتش بده، : گويند

قدمان به پيروان  ) و پيش38دانيد( ان است وليكن نميدبراي هر كدام دوچن: خدا گويد
ايد) پس عذاب را بچشيد به  شما بهتر از ما نبوده( شما را بر ما فضيلتي نبوده: گويند

 )39كرديد.( جزاي آنچه بوديد كسب مي
 اي ندارد جز اينكه نتيجه رفتن و يا پيروي گذشتگان نمودن  بدنبال اجتماع :نكات

الحقين  كردن، بدانكه گمراه كردن سابقين در قيامت در آتش دوزخ بايد با آنان شركت
ن به باطل رفته وباطل را ااسطة پيشروان باين است كه آنرا و گمراه شدن پيروان بو

اند و يا متأخرين آنان را  هاي بر بطالن را پنهان كرده اند و يا دليل براي اينان زينت داده
اند. به هر حال عقل خود را  بزرگ شمرده و به اباطيل آنان اقتداء كرده و تقليد نموده

اند، چنانكه فعال در ميان مردم، هزاران  بكار نينداخته و به سخن خالق گوش نداده
 ها به تقليد از بزرگان گذشته مانده است. زيارت خرافي و بدعت
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    *                   

  * 
به تحقيق آنانكه به آيات ما تكذيب كرده از قبول آيات ما تكبر ورزيدند  :ترجمه

شتر داخل در سوراخ  هو داخل بهشت نشوند تا اينكنگردد  سمان بر ايشان بازآدرهاي 
) براي ايشان از دوزخ بستري 40دهيم( سوزن گردد ومجرمين را اين چنين جزاء مي

دهيم  از باالي ايشان پوششها (رواندازهاي آتشين) است و اين چنين جزاء مي است و
 )41ستمگران را.(

فرمايد همانطوريكه  و ميتعالي تشبيه كرده محالي رابه محال ديگر،  حق :نكات
ين راست شتر به سوراخ سوزن وارد شود همانطور هم چون مكذبين و مستكب محال

روند محال است به بهشت وارد شوند، چون در عرف  به راه باريك حق وحقيقت نمي
از سوراخ سوزن در نظرشان كوچكتر  عرب چيزي از شتر بزرگتر نبوده وچيزي هم

رفتن مكذبين و مستكبرين به آيات إلهي را  زده وبهشت نبوده لذا خدا اين مثل را
 تعليق به محال نموده است.

                        

            *                  

                           

                             

      * 
هاي شايسته انجام دادند (بقدر توانائي خود)  و آنانكه ايمان آورده و عمل: ترجمه

ايشانند اهل بهشت كه در آن  ،يم مگر به قدر وسعتشكن ما كسي را تكليف نمي
هاي ايشان است از كينه، از زير كاخ  ) و بيرون آوريم آنچه در سينه42ماندگارند(

صوص خدائي است كه ما را به اين ايشان نهرها جاري شود وگويند ستايش مخ
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كرد، به تحقيق رسوالن  هدايت كرد و ما هدايت نيافته بوديم اگر خدا ما را هدايت نمي
پروردگار ما به حق آمدند، و ندا شوند كه اين است همان بهشتي كه شما ارث داده 

 )43كرديد.( شديد به سبب آنچه عمل مي

وسعت است نه توانائي به فشار و سختي. به معناي توانائي به آساني و  وسع :نكات
اينكه اهل بهشت گويند اگر هدايت إلهي نبود ما هدايت نيافته بوديم اين  ومعني

نيست كه هدايت ما از خود ما نيست بلكه معناي آن اين است كه چون ما را به آيات 
توجه كرديم و اعراض  سماني خود راهنمائي كرد و ما خودآيات كتاب آتكويني و 

كرديم اين است كه هدايت يافتيم، زيرا بر خدا الزم است خود را به توسط وحي و ن
ارسال كتب معرفي كند و به اسماء و صفات خود بندگان را راهنمائي وهدايت كند 

 سپس معرفت خود و هدايت را از بندگان بخواهد.

                             

                             

    *                  

  * 
و اهل بهشت ندا كنند اهل آتش را كه به تحقيق ما آنچه پروردگارمان : ترجمه

 حق يافتيد وعده كرده بود حق يافتيم پس آيا شما آنچه پروردگارتان وعده داده بود
) 44اي ميان ايشان اعالم كند كه لعنت خدا بر ستمگران( دهنآري، پس اعالم كن: گويند

 )45خواهند و ايشان به آخرت كافرند.( نرا ميدارند از راه خدا و كجي آ آنانكه بازمي
غرض از اين ندا توبيخ اهل آتش و زيادكردن غم آنهاست و با اينكه بين : نكات

اهل بهشت واهل دوزخ مسافتي وجود دارد، معذلك صداي يكدگر را به قدرت حق 
 شنوند. مي
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                   *          

                     *      

                           

   *                            

          * 

اي است و بر اعراف  و بين اصحاب بهشت و اصحاب دوزخ پرده: ترجمه
شناسند و اهل بهشت را ندا  (مكانهاي بلند) مرداني هستند كه همه را بسيماشان مي

اند در حاليكه ايشان  كنند كه سالم بر شما (و اهل بهشت هنوز) داخل بهشت نشده
متوجه شود بطرف اهل آتش  )هشتهاي ايشان (اهل ب ) و چون ديده46طمع دارند(

 همرداني را ك ) واصحاب اعراف47گويند پروردگارا ما را با قوم ستمگران قرار مده(
نياز نكرد و كفايت از شما ننمود  شناسند ندا كنند گويند شما را بي به سيماشان مي

ه ) آيا ايشانند(اشاره به اهل بهشت) آنانك48كرديد( جمع شما و آنچه به آن تكبر مي
، داخل بهشت شويد نه رساند ان نميشيد كه خدا رحمت خود را به ايدخور قسم مي

 )49شويد.( خوفي بر شما و نه شما محزون مي

: نكات    بمعناي  سيماشود  ها گفته مي به جاها و مكانهاي بلند و تپه

ست شود كه در صحراي محشر مكانهاي بلندي ا عالمت است، از اين آيه استفاده مي
اند ومردم  كه در آن مرداني بزرگ مانند انبياء و اوصياء و شهداء و صالحين ايستاده

بهشت و دوزخ را بوسيلة عالمتهائي كه خدا در اهل بهشت و دوزخ قرار داده، 
م كرده گويند و اينان به اهل بهشت سال شناسند و با اهل بهشت و دوزخ سخن مي مي

ن در زندگي دنياي خود ناظر اعمال مردم و احكام دهند. زيرا چنانكه اينا و مژده مي
به اهل  شناسند و رحمت خدا را كردند در قيامت نيز مردم را مي خدا را ابالغ مي
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ايشان  اي بالتكليف نيز با همان اعراف عده اند در كنند، و بعضي گفته بهشت ابالغ مي
قابل رحمت حق را  نباشند و مردم دنيا ايشا هستند كه اميدوار به رحمت حق مي

 شوند. واين قول ضعيف است. اند ولي باألخره وارد بهشت مي دانسته نمي

                      

                    *     

                               

             * 
آنچه  ازا و اهل آتش اهل بهشت را ندا كنند كه بر ما مقداري از آب و ي: ترجمه

) 50خدا روزي شما كرده بريزيد، گويند به تحقيق خدا حرام كرده اينها را بر كافران(
آنانكه دين خود را بازيچه و سرگرمي گرفتند و زندگي دنيا ايشان را مغرور كرده بود، 

كنيم ايشان را چنانكه ايشان مالقات چنين روز خود را  ما فراموش مي پس امروز
 )51انچه به آيات ما انكار واعراض داشتند.(فراموش كردند و چن

بينند و  شود اهل بهشت و دوزخ از دور يكديگر را مي از اين آيات معلوم مي: نكات

: كنند. مقصود از جملة ندا مي        اين است كه ما جزاي نسيانكاري ايشان

كنيم  شده تركشان مي موشكنيم و مانند فرا دهيم و ايشان را مشمول رحمت نمي را مي
 وگرنه خديا تعالي نسيان ندارد و منزه است از آن.

                             *   

                        

                               

                        * 
ن كتابي داديم كه بيان كرده و تفصيل داديم آنرا و به تحقيق كه ما به ايشا: ترجمه

) آيا 52ايمان بياورند(ايت و رحمت است براي مردمي كه دبر دانش در حاليكه ه
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كشند، روزي كه تأويل آن بيايد آنانكه از پيش آن را  انتظار تأويل آن را مي منتظرند و
ستي آمدند پس آيا به تحقيق رسوالن پروردگار ما برا: گويند نسيان كرده بودند مي

شويم كه عمل كنيم  يا برگشت داده ميباشند و ه شفاعت كنند براي ما ميشفيعاني ك
كرديم، به تحقيق زيانكار كردند خود را و از ايشان ناپيدا شد آنچه  غير آنچه عمل مي

 )53به دروغ بسته بودند.(

كلمة  :نكات      است نه بر شك و داللت دارد كه بيان قرآن بر پاية علم

ظن، و تأويل در آن به معناي تحقق خارجي و مرجع حقيقي است كه وجود خارجي 
و حقائق واقعي آيات ديده شود، و آن روزي كه تحقق خارجي بوجود آيد قيامت 

خواهند يكي شافع و  است كه منكرين آيات و معرضين، آن روز يكي از دو چيز را مي
 رجوع شود. 19را نيابند. به مقدمة ديگري برگشت به دنيا كه هيچيك 

                            

                          

                       *      

              *         

                    * 
براستي پروردگار شما خدائي است كه در شش روز آسمانها و زمين را : ترجمه

جويد  پوشاند شب را بروز مي آفريد سپس بر سلطنت و ملك خود مستقر شد، مي
شدة بفرمان اويند، آگاه باشيد كه  ستارگان رامروز را شتابان، و خورشيد و ماه وشب 

) 54است خداي پروردگار جهانيان(آفرينش و فرمان، با بركت  داختصاص به او دار
دارد تجاوزگران  پروردگار خود را بخوانيد بزاري و در پنهان، زيرا او دوست نمي

) و در زمين فساد مكنيد پس از اصالح آن و بخوانيد او را از ترس و از طمع، 55را(
 )56براستي كه رحمت خدا نزديك است به نيكوكاران.(
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ن در شش روز بيشتر داللت دارد بر قدرت خلقت تدريجي آسمان و زمي: نكات

كه  يصدر من الواحد إال الواحد ال: اند حق، و باضافه بطالن سخن فالسفه كه گفته

: جملة !گويند از خدا يك چيز بيشتر خلق نشده و خدا خالق يك چيز است مي  

        ز نيست. داللت دارد كه در دعا داد و فرياد جاي 

الوقوع في علم اهللا است، پس  اگر مطلوب از دعا معلوم: اشكال شده بر دعا كه
اگر خدا در ازل اراده كرده وقوع مطلوب را واقع : دوم شدني است ودعا فايده ندارد.

اگر : سومخواهد شد و اگر اراده نكرده تغيير در اراده و مقدرات ممكن نيست. 
ا خواهد كرد چه دعا بكند و چه نكند زيرا خدا مطلوب داراي مصلحت است خدا عط

 بخيل نيست.
اقدام بر دعا دليل : پنجمدعا مانند ارشادكردن پروردگار و سوءادب است. : چهارم

 طلبد. برعدم رضايت به قضاي إلهي است زيرا آنكه راضي است به قضاء، چيزي نمي
: هفتممضر است. اقدام بر دعا به خيال نفع مطلوب است و حال آنكه گاهي : ششم

روايت است كه : هشتمدادن قلب به مطلوبي غيرخدا بر خالف معرفت است.  توجه

علم حق : نهم. السائلني عطيأفضل ما أعطيته أعن مسئلتی  من شغله ذکري: فرموده
محيط به حاجت عبد است وبنده اگر خدا را عالم به حاجت خودش بداند ساكت 

يسبی من سؤايل علمه : لذا خليل خدا گفتكند، و  شود و حاجت را ذكر نمي مي
 .حبايل

 : جواب تمام اين اشكاالت اين است كه
اين اشكاالت در تمام عبادات وارد است زيرا اگر سعادتمند است در علم : اوال

ائده ندارد. پس تمام فخدا ديگر احتياج به عبادت ندارد و اگر شقي است عبادات 
  !را بايد ترك كرد مانند دعا عبادات
گرسنه بايد باشد پس خوردن غذا چه فائده دارد، و  اگر انسان در علم خدا: ثانياً

 سير خواهد بود پس بايد غذا نخورد، و هكذا.  اگر در علم خدا
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شناختن ذلت عبوديت و عزت ربوبيت و معرفت باحتياج به  مقصود از دعا: ثالثا
و بداند كه خدا حاضر و مطلوبست وبداند خود عاجز از تحصيل آن و خداي او قادر، 

ناظر و شنوا وقادر وعالم به حاجات اوست است. پس در حقيقت در دعا جميع 
معارف وخصوصا ذلت عبد و عزت موال است و لذا براي چنين موالئي تضرع و زاري 

وخود فاقد و ناقص است، و لذا براي دعا آن همه تأكيد شده و  كند، زيرا او كامل مي

 از جملة ...  مرادآن همه فضيلت دارد.    آن است كه پس از آمدن انبياء ،

 و ارشاد مردم، شما مردم را گمراه نكنيد. 

                           

                              

            *           

                           

 * 
و او آن خدائي است كه بادها را بشارت دهنده جلو رحمت خود يعني : ترجمه
فرستد تا آنكه بادها ابرهاي سنگين را بردارند آنرا به سرزمين مرده رانديم  باران مي

جات بيرون آورديم، اين  پس آب آنرا به زمين فرو ريختيم و به آن از همه گونه ميوه
) و زمين پاك گياه خود 57شايد شما متذكر شويد( تا مآوري چنين مردگان را بيرون مي

دهد به فرمان پروردگارش، و آنكه ناپاك است گياه آن بيرون نيايد مگر  را بيرون مي
 )58كنيم آيات را براي قومي كه سپاسگزارند.( فائده، اين چنين بيان مي اندك بي

مقصد از مثال : نكات       زار نفع آن كم است  ين شوره... اين است كه زم

و زحمت براي آن زياد ولي با اين حال صاحب آن نبايد مأيوس شود و خود را به 
اندازد براي نفع كم، پس اگر كسي براي آخرت كه بهرة زياد دارد خود را  زحمت مي

جا دارد، و ممكن است بگوئيم اين مثل را براي مؤمن و كافرزده  به زحمت افكند
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در دل مؤمن منافع بسيار دارد ولي در دل كافر نتيجه : لهي بذري استاست كه آيات إ
 ندارد.

                               

           *             

    *                    * 

                    *    

                            

  *                           

          * 

اي قوم من خدا را : به تحقيق نوح را به سوي قومش فرستاديم پس گفت: ترجمه
ترسم بر شما از  عبادت كنيد براي شما إلهي(ملجأي) نيست غير او، براستي كه من مي

بدرستيكه ما تو را درگمراهي آشكار : ) اشراف از قوم او گفتند59عذاب روز بزرگ(
هي با من نيست وليكن من پيغمبري از اي قوم من، گمرا: ) نوح گفت60بينيم( مي

دهم  مي رسانم و شما را پند به شما مي ) پيغامهاي پروردگارم را61پروردگار جهانيانم(
كه آمده است  ايد ) و آيا عجب كرده62دانيد( دانم چيزي را كه نمي و از خداوند مي

ا وتا شما را ذكري و تذكري از پروردگارتان بر مردي از شما تا بترساند شما ر
) پس او را تكذيب كردند پس او را و كسانيكه با او 63بپرهيزيد وتا شايد رحم شويد(

بودند در كشتي نجات داديم و آنان را كه به آيات ما تكذيب كردند غرق نموديم زيرا 
 )64ايشان قومي بودند كوران.(

 سلي دل رسول و تقويت او و ساير مؤمنين قصة انبياءتعالي براي ت حق: نكات

 گذشته را آورده. مقصود از  باشد. از اين آيات معلوم  ، سادات واشراف قوم او مي

: گويد شود كه تمام انبياء كارشان دعوت به توحيد بوده چنانچه نوح مي مي     
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وعلت آنرا ذكر مي كند كه غير خدا ملجأ و مقصد و پناهي در حوائج شما نيست،  ...

: كه غير او را بپرستيد. جملة پس سزاوار نيست      ،  داللت دارد كه انبياء

 اند وگرنه خداشناسي فطري است. براي تذكر آمده

                              

  *                        

        *             

     *                *     

                             

                            

     * 
اي قوم من عبادت خدا : و فرستاديم بسوي عاد برادرشان هود را، گفت: ترجمه

) 65(پرهيزيد ت غير او آيا نميسكنيد براي شما إلهي (ملجأ و مقصدي در حوائج) ني
بينيم و براستي  براستي كه ما تو را در سفاهت مي: اشرافيكه كافر شدند از قوم اوگفتند

اي قوم من سفاهتي با من نيست : ) گفت66كنيم( يرا از دروغگويان گمان م وكه ما ت
رسانم  ) پيغامهاي پروردگارم را به شما مي67وليكن من پيامبري از پروردگار جهانيانم(

ايد كه براي شما آمده تذكري از  ) و آيا عجب كرده68و من براي شما پندگوي امينم(
ريد كه خدا شما را پروردگارتان بر مردي از شما تا شما را بترساند، و به ياد آ
اندام زيادتي داد، پس   جانشينان روي زمين نموده پس از قوم نوح و شما را در خلقت

 )69نعمتهاي خدا را ياد آريد شايد رستگار شويد.(

: عاد فرموده تعالي براي جلب توجه و پذيرش مردم حق: نكات   ... 

خيرخواه است و از  مقصود آنكه برادر اي قوم من،: برادرشان را فرستاديم و او گفت
ولي مردم را عادت چنين است كه هر كس  خواهد، خود شماست و بد شما را نمي
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او  خوانند و خالف سليقه و برخالف عقايد خرافاتي ايشان سخن گويد او را سفيه مي

كنند. مقصود از  را هو مي             قوي هيكل و اين است كه ايشان

 نيرو بودند. بلند باال و پر

                              

         *             

                             

                  *         

                           * 
اي كه ما خداي يكتا را پرستش كنيم و رها  گفتند آيا تو بسوي ما آمده: ترجمه

براي ما آنچه ما را وعده  پرستيدند، پس بيار كنيم آنچه را پدران ما همواره مي
گار شما از پرورد به تحقيق: تف) هود گ70اي(يعني عذاب را) اگر از راستگوياني( داده

نامهائي كه شما و  هكنيد دربار با من مجادله ميضب حتمي شده، آيا بر شما عذاب و غ
نازل ننمود، پس منتظر باشيد براستي كه  ايد كه دربارة آنها دليلي خدا دهپدرانتان نامي

) پس نجات داديم او و كساني كه با او بودند به رحمت 71من با شما از منتظرانم(
 )72مان آورنده نبودند.(خودمان و بريديم ريشة آنانكه به آيات ما تكذيب كردند و اي

: كفار ياور خدايان خود هستند. مقصود از: نكات         نامهاي بزرگي

و معبود ومانند آن، پس مسلمين بايد گول  بود كه بر بتان خود گذاشته بودند مانند إله
فالن  اهللا، نامهاي بزرگ را كه وسيلة گمراهي است نخورند، مانند آنكه فالن آيت

ن شاعر بزرگ، فالن مطلب را گفته، در صورتيكه همان مطلب باعث المجتهد ويا ف
 گمراهي پيروان شده است.
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                 *      

                      

                          

  * 
اي قوم من بندگي : و فرستاديم بسوي قوم ثمود برادرشان صالح را، گفت :ترجمه

خدا را كنيد نيست براي شما إلهي (يعني ملجأ در حوائج) غير او، به تحقيق براي شما 
از طرف پروردگارتان دليل روشني آمد اين است شتر خدا براي شما آيتي است، پس 

او را آسيبي مرسانيد كه عذاب دردناك شما را رها كنيد او را بخورد در زمين خدا و 
) و بيادآريدكه پس از قوم عاد شما را جانشينان قرار داد و در زمين 73فرا گيرد(

تراشيد، پس  ها مي و در كوهها خانه جايتان داد كه در قسمتهاي سهل آن قصرها گرفتيد
 )74(مين خرابكار و فسادكننده نباشيد.زهاي خدا را ياد كنيد ودر  نعمت

: جملة :نكات         داللت دارد كه تقليد جائز نيست و بايد

ما روز عيد بيرون : از مدتي به او گفتند دين را با دليل روشن پذيرفت. قوم صالح پس
كنيم، اگر  بريم تو از إله خود و ما از آلهة خود سؤال مي رويم و بتهاي خود را مي مي

شويم و اگر اثر دعاي ما ظاهر شد تو پيرو ما  تو مي ي تو ظاهر شد ما پيرواثر دعا
ود خبا ايشان بيرون رفت و هرچه ايشان از آلهة  صالح باش، پس حضرت

ي ايشان شتر مادة بزرگي از سنگ اخواستند اجابت نشد، پس از صالح خواستند كه بر
ت كه اگر چنين كاري از ايشان پيمان گرف معيني بيرون آورد، پس حضرت صالح

خدايا هر : شد ايمان آورند ايشان پذيرفتند، پس او دو ركعت نماز خواند و گفت
اند، ناگاه آن كوه سنگ ناليد مانند  كاري براي تو آسان است و قوم من چنين خواسته

اي از وسط آن خارج شد. و  خواهد وضع حمل كند و شكافت و شتر ماده  كه مي زني
بود پس آب يك روز را براي شتر قرار دادند و روز ديگر را براي چون آب ايشان كم 

داد، و روز  خودشان، و آن شتر مي چريد وبه قدري كه براي همه كافي باشد، شير مي
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نه نفر از  چريد، پس مد بلكه با كرة خود ميآ ديگر كه ايشان آب داشتند نزد قوم نمي
وآنرا به آب ممزوج كنند، آنروز خواستند شراب بخورند  خور روزي مي جوانان شراب

كردن  آب نبود چون نوبت شتر بود، اين برايشان سخت آمد و به يكديگر پيشنهاد پي
به آن شتر، آن شتر فرار كرد به  كرد ه جواني بود حملهكشتر را دادند، يكي از آنان 

پشت سنگي، پس او را دو كردند و آن جوان را پي كرد و شتر افتاد چنانكه خدا 

كه خواهد آمد. و آيه بودن اين شتر از جهاتي  ،فـََناَدْوا َصاِحبَـُهْم فـَتَـَعاَطى فـََعَقرَ : ودهفرم
 معلوم وروشن است.

                     

                            

  *               * 

                           

     *                *    

                              

   * 
ورزيدند به آن مؤمنيني كه بنظرشان  اشراف از قوم صالح كه تكبر مي :ترجمه
دانيد كه صالح از طرف پروردگارش فرستاد شده  آيا شما مي: آمد گفتند ضعيف مي

) آن 7براستي كه ما به آنچه به او فرستاده شده ايمان داريم(: است؟ ايشان گفتند
) پس شتر 76ايد كافريم( ه آن ايمان آوردهبدرستيكه ما به آنچه شما ب: متكبرين گفتند

 براي ما بياور آنچه را به ما: را پي كردند واز أمر پروردگارشان سركشي كردند و گفتند
) پس زلزلة شديدي ايشان را فرا گرفت 77اي( كني اگر تو از مرسلين بوده وعده مي

گردانيد ن رو) پس صالح از ايشا78پس بوقت صبح در خانة خودشان به زانو درآمدند(
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اي قوم من به تحقيق رسانيدم به شما پيغام پروردگارم را و شما را نصيحت : گفتو
 )79كنندگان را.( داريد نصيحت كردم وليكن دوست نمي

 :نكات      به نظر اغنياء و قدرتمندان واشراف  ههمان فقراء بودند ك

شود كه ثروت خطرناكتر از فقر است، و با  آمدند. از اين آيه استفاده مي ناتوان مي
را، براي اينكه  اينكه ناقه را يك نفر پي كرده بود خدا به همة ايشان نسبت داده عقر

اي بردند و باقي همه سكوت كردند و نهي  كردن، گوشت ناقه را عده پس از پي
 نكردند.

                       

   *                      

 *               

             *                 

   *                     

    * 
آيا كار زشتي را مرتكب : و فرستاديم لوط را هنگامي كه به قوم خود گفت: ترجمه

) شما به جاي 80شويد كه هيچ كس از جهانيان پيش از شما آنرا مرتكب نشده( مي
) و جواب قوم او 81كاريد( آميزيد بلكه شما قومي تجاوز زنان بشهوت با مردان مي

را از شهر خودتان زيرا اينان مرداني طهارت  بيرون كنيد ايشان: جز اين نبود كه گفتند
) 83شدگان بود( ) پس او و اهلش را نجات داديم جز زنش را كه او از هالك82مآبند(

 )84و بر ايشان باراني بارانديم(از سنگ) پس بنگر كه چگونه بود سرانجام گنهكاران(
اين كار  شود قبل از قوم لوط اقوام ديگر مرتكب از اين آيات معلوم مي: نكات

اند بندرت بوده زيرا اين كار به نزد تمام عقالي عالم،  شده شدند و يا اگر مي زشت نمي
: شده است. مقصود از جملة كاري برخالف فطرت وزشت بوده و باعث قطع نسل مي
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        ،  تمسخر بوده، چنانكه اراذل و اوباش زمان ما نيز اگر كسي

 گويند. اعمال زشت نهي كند، همين جمالت را ميايشان را از 



 
 
 

                              

                         

                      

         *          

                   

                    *     

                         

               *           

                           

           *                    

                              

                                   

    *                    

    *                  *   

                      

   *                         

               * 
اي قوم من بندگي : سوي مدين برادرشان شعيب را، گفت هو فرستاديم ب: ترجمه

نيست، به تحقيق براي شما آمد  خدا كنيد براي شما إلهي (ملجأ و مقصدي) غير او
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دليل روشني از پروردگارتان، پس كيل وميزان را تمام بدهيد، و چيزهاي مردم را كم 
ا مداريد، اين خوبست براي شما اگر و در زمين پس از اصالح آن فساد رو مدهيد

) و به سر هر راه منشينيد كه مردم را تهديد كنيد و كسي را كه 85ايمان داشته باشيد(
ايمان آورده از راه خدا بازداريد و كجي راه خدا را بجوئيد، و بياد آريد كه شما كم 

) و اگر 86بوديد خدا شما را زياد نموده و بنگريد چگونه بود عاقبت فسادكنندگان(
اي ايمان  ام وطائفه اند به آنچه من به آن فرستاده شده اي از شما ايمان آورده طائفه

) 87كنندگان( اوست بهترين حكم اند پس صبر كنيد تاخدا حكم كند بين ما، و نياورده
اي شعيب البته تو را با : شمردند از قوم او گفتند گروه اشرافي كه خود را بزرگ مي

و آيا : كنيم يا اينكه برگردي در ملت ما، شعيب گفت هرمان بيرون ميهمراهانت از ش
) اگر برگرديم در ملت شما به تحقيق افتراء و دروغ بر 88اگرچه ما نخواسته باشيم(

 آن، و ما را نرسد كه برگرديم در ايم پس از آنكه خدا ما را نجات داده از خدا بسته
ردگار ما از جهت علم فراگرفته هر ملت شما مگر خدا پروردگار ما بخواهد، پرو

ايم، پروردگارا بين ما و بين قوم ما راهي بگشا به حق و  چيزي را، بر خدا توكل كرده
البته اگر از شعيب : ) و بزرگان قوم او كه كافر بودند گفتند89بهترين گشايندگاني( تو

را فراگرفت  نا) پس زلزله ايش90پيروي كنيد محققا در اين هنگام شما از زيانكارانيد(
) آنانكه تكذيب شعيب كردند گويا 91د(پس صبحگاه در خانة خودشان بر زمين افتادن

) پس، از 92اند، آنانكه تكذيب شعيب كردند همانان زيانكار بودند( هرگز در آنجا نبوده
اي قوم من به تحقيق پيغامهاي پروردگارم را به شما ابالغ : گردانيد و گفت آنان روي
 )93ي شما نصيحت كردم، پس چگونه افسوس خورم بر قوم كافران.(كردم و برا

 : نكات         كه دليل روشني به توسط شعيب  داللت دارد

براي قومش بوده و أما معجزه بوده و معجزه چه بوده معلوم نيست. هر پيغمبري كه 
صوصا منكري كه ميان قوم او متداول شد بايد نهي كند از هر منكري، خ مبعوث مي

 فروشي معمول بوده و لذا او از آن به خصوص نام برده. بوده، چون در قوم شعيب كم
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   *                         

                  *          

                              

         *                   

   *                       * 

                    *     

                        

             * 
را در هيچ شهري نفرستاديم مگر اينكه اهل آن را به  و ما هيچ پيامبري :ترجمه

) سپس تبديل كرديم به 94سختيها ورنجها دچار ساختيم تا باشد كه بزاري پردازند(
به تحقيق پدران ما نيز به سختيها و خوشيها : يكي را تا زياد شدند و گفتندجاي بدي ن

گهان ايشان را بگرفتيم دا نيست) پس ناخمبتال شدند(و اين عادت دنياست ومربوط به 
قتا ايمان آورده و تقوي يحق ها ) و اگر اهل شهرها و قريه95فهميدند( در حاليكه نمي

پيشه كنند البته بگشائيم بر ايشان بركتها از آسمان وزمين وليكن تكذيب كردند پس 
ها ايمنند از  ) پس آيا اهل اين قريه96كردند( گرفتيم ايشان را به سبب آنچه كسب مي

ا ايمنند اهل ) و آي97ما بشبانگاه در حاليكه خفته باشند( شان عذابنكه بيايد براي اياي
ايد ايشان را از عذابي در چاشت در حاليكه ايشان به بازي ها از اينكه بي قريه

شود مگر مردمان  ) آيا پس، از مكر خدا ايمنند پس ايمن از مكر خدا نمي98مشغولند(
از هالك اهلش به ميراث بردند،  كه اين زمين را پس) و آيا براي آنان99زيانكار(

زديم كه  گرفتيم، و بر دلشان مهر مي روشن نشد كه اگر بخواهيم به سزاي گناهشان مي
 )100ايشان شنوا نباشند.(



 تابشي از قرآن
 

 

156 

: مقصود از جملة: نكات        ...  اين است كه همواره در هر زمان كه

از كفر و فسق دست  ي اينكه مردم به خدا ايمان آورند وخدا رسولي فرستاد برا
و  نعمتي و گراني مبتال كرده تا بيدار شوند بردارند ايشان را به سختيها و رنجها و كم

 صگفتند از وقتي كه محمد ندارد، چون كفار مي صاين اختصاص به زمان محمد

: مدعي نبوت شده هزاران سختي و قحطي به ما روي كرده. جملة       ...

  جملة  فاعل           باشد، يعني اين خواست كه ما كه  مي

وچرا نبايد بشود، چون استفهام،  نشد كرديم باعث هدايت ايشان ايشان را مبتال مي

استفهام توبيخي و تقريعي است. مقصود از       گوش سر نيست بلكه

 : گوش دل است
 گوش سر با جمله حيوان همـدم اسـت  

 

 گوش دل مخصوص نسـل آدم اسـت   
 

 رب: قــل تعــالوا قــل تعــالوا گفــت    
 

ــتوران رميـــــــده از ادب   اي ســـــ
 

 اسـت  گوش بعضـي زيـن تعالوهـا كـر    
 

 هر سـتوري را صـطبلي ديگـر اسـت     
 

                               

                        

  *                    

  * 
خوانيم، و به تحقيق پيامبرانشان با  ها را بر تو از اخبارشان مي اين قريه: هترجم

دليلهاي روشن به سويشان آمدند، پس ايمان آورنده نبودند بسبب آنچه از پيش 
) و نيافتيم براي 101زند مهر بر دلهاي كافران( تكذيب كرده بودند، اين چنين خدا مي

 )102م بيشتر ايشان را نابكاران.(اكثر ايشان پيماني و براستي كه يافتي
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... : مقصود از جملة: نكات         اين است كه چون قبل از آمدن

انبياء خرافاتي را پذيرفته بودند و لذا بدين واسطه پس از آمدن أنبياء به تكذيب خود 
تند بطالن خود را باقي ماندند و يا پس از اينكه ابتداءا به أنبياء تكذيب كردند نخواس

همان تكذيب روي تكبر باقي ماندند، مانند زمان ما كه اكثر مردم اگر ه إقرار كنند و ب
دارند. مقصود از عهد  بطالن عقايد خرافي خود را بفهمند باز از خرافات دست برنمي

 پيمان فطري است كه اكثرا از آن منحرف شدند.

                              

          *              

   *                           

           *             

    *            *          

     *                 *   

            *           

      *         * 
يات خودمان پس از انبياء گذشته بسوي فرعون و سپس موسي را با آ: ترجمه

كسان وي فرستاديم و ايشان بسبب آن آيات به مردم ستم كردند (هر كس ايمان به 
) و 103گذاشتند) پس بنگر چگونه بود عاقبت مفسدين( در شكنجه مي آورد آنها مي

است ) سزاوار 104اي فرعون به تحقق من رسولي از پروردگار جهانيانم(: موسي گفت
بر من كه نگويم بر خدا مگر به حق، به تحقيق آوردم براي شما دليل روشني از 

اي داري  اگر معجزه: ) فرعون گفت105اسرائيل را( پروردگارتان پس رها كن با من بني
) پس انداخت عصاي خود را كه ناگاه اژدهائي 106بياور آنرا اگر از راستگوياني(

خود را كه ناگاه دست او نوراني شد براي ) و بيرون كشيد دست 107آشكار شد(
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خواهد  ) مي109ا(نمحققا او ساحريست دا: ) اشراف قوم فرعون گفتند108بينندگان(
او و برادرش را مهلت ده : ) گفتند110دهيد( شما را از زمينتان بيرون كند چه فرمان مي

 ) كه براي تو حاضر سازند هر ساحر دانائي111وبفرست در شهرها جارچيان(
 )112را.(

: جملة :نكات       را ما طبق لغت ترجمه كرديم و ممكن است چنين ترجمه

بگيريم اگرچه نتيجة دو کفروا را به معني  ظلموا كه ،پس كافر شدند به آن آيات ؛شود
اسرائيل از اسارت  ابتدا دعوتش آزادي بني موسي ترجمه يكي است. حضرت

: فرعونيان بود و لذا گفت          اما فرعون بعنوان خيرخواهي با ،

: گفت كرد، و لذا مي بازي مي قوم خود حقه         " موسي

، و مردم دنياپرست به همين سخنان گول "خواهد زمينهاي شما را بگيرد از شما مي
 خورند. مي

                        *  

           *                

   *                       

      *                  

  *               *           

  *         *           *    

  * 
آيا براي ما مزدي است اگر ما غلبه : وساحران نزد فرعون آمدند و گفتند :ترجمه

اي : ) گفتند114آري و محققا شما از مقربين باشيد(: ) فرعون گفت113كرديم؟(
بيفكنيد پس چون افكندند : ) موسي گفت115تو بيفكن و يا ما بيندازيم(موسي يا 
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) و 116چشمان مردم را سحر كردند و ايشانرا ترسانيدند و سحر بزرگي آوردند(
بسوي موسي وحي كرديم كه عصايت را بيفكن، پس ناگهان فرو برد (بلعيد) آنچه به 

) پس همانجا 118طل گشت(كردند با ) پس حق ثابت و آنچه مي117د(نساخت دروغ مي
: ) گفتند120جادوگران به سجده افتادند() و119شدند و به خواري برگشتند( مغلوب

 )122) پروردگار موسي و هارون.(121به پرودرگار جهانيان ايمان آورديم(

 :نكات   وين تنكير دارد كه داللت بر بزرگي اجر دارد، ساحران ميل داشتند نت

: را بكار برند تا شايد نوبت به موسي نرسد و لذا گفتند كه خود اول سحر خود   

       از ضمير مستتر آوردند، ولي چون ادب  ، وضمير فصل بعد

: تعالي موفقشان كرد براي هدايت، جملة كردند، حق        داللت ...

ت وبه چشم مردم چنين نمودار كردند كه كار مهمي ن واقعيتي نداشاشسحر هدارد ك

 تعالي از عمل آنان تعبير به بندي كردند، و لذا حق كردند باصطالح چشم   كرده

: و فرموده       و .      نيز داللت دارد كه عملشان حقيقتي

ردم خيال كنند ايشان كار مهمي افكندند كه م نداشت، ولي بر دل مردم رعب مي
 آهاي برويد عقب پامال نشويد.: گفتند اند، مثال مي كرده

                         

                *           

          *            *     

                                  

  * 
ايمان آورديد به او پيش از آنكه اذن بدهم شما : به ساحران گفت فرعون :ترجمه

ايد در اين شهر تا اهل آنرا از آن  را، براستيكه اين مكري است كه شما مرتكب شده
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كنم دستهاي شما و  ) البته البته قطع مي123بيرون كنيد، پس بزودي خواهيد دانست(
به : ) گفتند124آويزم همگي را( ا را به دار ميپاهاي شما را از خالف سپس البته شم

اي كه موجب انتقام باشد از  ) ودليل كينه125ايم( تحقيق ما بسوي پروردگارمان برگشته
ايم به آيات پروردگارمان زمانيكه آيات براي ما آمد،  ما نداري جز اينكه ايمان آورده

 )126پروردگارا صبر را بر ما بريز و ما را مسلمان بميران.(
ساحران آن دشت را پر كرده بودند از چوبها و طنابها و وسائل سحر، ولي  :نكات

لهي به جنبش آمد و هر چه بود بلعيد ومردم پا به فرار ايك مرتبه آن اژدهاي عظيم 
اي از وحشت وترس مردند. مقصود از خالف ممكن است به  گذاشتند به طوريكه عده

زنم وممكن  لفت كرديد شما را به دار ميمعني مخالف باشد يعني چون با من مخا
است خالف در قطع دست و پا باشد يعني اگر دست راست را بريدم پاي چپ را 

: برم. جملة مي      داللت دارد كه فرعون نتوانست عيبي و كار خالفي از ...

ظر فرعون گناه چه در ن ايشان پيدا كند جز اينكه ايمان به خدا آورده بودند و اين اگر

: بود. جملة بود ولي در واقع بهترين ثواب مي        داللت دارد كه دين

 حضرت موسي و پيروانش اسالم بوده است.

                         

                            

  *                   

              *       

                      

               * 
آيا موسي وقومش را رها مي گذاري تا در : واشراف قوم فرعون گفتند: ترجمه

زمين فساد كنند وتو وإله هاي تو را رها كنند ( بتهائي كه ملجأ ومقصد در حوائج 
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زنده مي گذاريم زنانشان را ومحققا  بزودي مي كشيم پسران ايشان را و: بودند) گفت
از خدا ياري بجوئيد وصبر كنيد : خود گفت ) موسي به قوم127ما بر آنها چيره ايم (

كه زمين از خداست، آنرا به هر كس بخواهد ارث مي دهد، وعاقبت براي پرهيزكاران 
ما اذيت شديم قبل از آنكه نزد ما بيائي وپس از : ) اصحاب موسي گفتند128است (

 اميد است پروردگار شما دشمن شما را هالك كند: آنكه نزد ما آمدي، موسي گفت
 ).129وشما را جانشين در زمين كند تا بنگرد شما چگونه عمل مي كنيد (

: جملة: نكات   ...  داللت دارد كه اشراف قوم فرعون ترسيدند از ازدياد

  : قوم وپيروان موسي. جملة    داللت دارد كه حضرت موسي پيرواني

چون ساحران : ه بودند از قوم فرعون. ابن عباس گفتهپيدا كرده بود بطوريكه مجزا شد
ايمان آوردند، ششصد هزار نفر به موسي ايمان آوردند. ولي باز  به حضرت موسي

 : ريت ملت با فرعون بودند. جملةثاك        

   فرعونيان : ته، نويدي از طرف خدا بوده كه موسي به قوم خود گف

 شويد. كلمة هالك و شما جانشين ايشان مي  كه فرعون  داللت دارد

: پرست بوده وبتان متعددي داشته است. جملة بت          اشاره به اين

است كه چون شما غالب و جانشين فرعونيان شديد بايد مواظب باشيد كه مانند آنان 
 فاقا هيچ بدي نرفت كه بهتر بيايد.عمل نكنيد و ات

                       * 

                             

                        *     

                      *          
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      *                   

                         

  *                          * 
به قحطي سالها و نقص  و به تحقيق ما گرفتار كرديم پيروان فرعون را :ترجمه

: فتند) و چون نعمت و نيكي براي ايشان آمد گ130جات تا باشد ايشان پند گيرند( ميوه
 رسيد فال بد به موسي و ي خاطر ما است و اگر بدي و رنجي به ايشان مياراينها ب

زدند آگاه باش وسائل خير و شرشان نزد خداست وليكن اكثر ايشان  همراهانش مي
هر آيتي براي ما بياوري تا ما را به آن جادو كني پس ما به : ) و گفتند131دانند( نمي

ها و  فرستاديم بر ايشان طوفان وملخ و كنه و قورباغه) پس 132تو ايمان نياوريم(
) و چون عذاب 133خون، آيات جداگانه پس سركشي كردند و قومي گنهكار بودند(

اي موسي پروردگارت را براي خاطر ما بخوان(دعا كن) به : بر ايشان فرود آمد گفتند
ه به تو ايمان آن عهدي كه نزد توست كه اگر عذاب را از ما برطرف كني البته البت

) پس چون 134گذاريم)( اسرائيل را (و آزاد مي كنيم بني آوريم والبته با تو روانه مي مي
برطرف كرديم از ايشان عذاب را تا مدتي كه ايشان به آن رسيدند ناگهان خود 

 )135شكن بودند.( پيمان
هوي و  بلكه ايمان آورند باألخره قوم فرعون به چندين بال گرفتار شدند تا: نكات

 : هوس مانع ايمانشان گرديد
 جات. نقص ميوه -2 به قحطي و گراني. -1
 ملخ. -4 طوفان. -3
 قورباغه. -6 كنه. -5
 خون. -7

دعا : گفتند آمدند و مي شدند مي پس هر دفعه كه مبتال به يكي از بالها گرفتار مي
شد عهد  رفع ميآوريم، و چون بال  كن از خدا بخواه اين بال برطرف گردد ما ايمان مي
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شكستند، وتفصيل آن چنين است كه چون طوفان آمد بواسطة كثرت باران  خود را مي
و آمدن سيل آمدند كه اي موسي دعا كن، چون برطرف شد باز به همان طغيان و 

ملخ را فرستاد كه تمام حبوبات وزراعتها را حتي  سركشي خود ادامه دادند، پس خدا
دعا كرد باز به پيمان  موسي ، باز آمدند، حضرتدرها و سقفهاي خانه را خورد

ايشان را فرا گرفت و   خود وفا نكردند، سپس كنه را فرستاد كه رختخواب و لباس
خون ايشان را مكيد، باز به نزد موسي آمدند، دعا كرد و باز به پيمان ايمان خود وفا 

ر ايشان فرستاد كه به ما ثابت شد كه تو ساحري، خدا قورباغه را ب: نكردند و گفتند
اين مرتبه دعا كن اي : هاي ايشان را فرا گرفت، گفتند ها و رختخواب ها وخانه آب

دعا  باز حضرت موسي ،گرديم از قول خودمان موسي ما توبه كرديم و ديگر برنمي
كرد خدا آنرا برطرف كرد، چون ايمان نياوردند خداي تعالي خون را براي ايشان 

مملو از خون بود تا بيست سال اين قبيله آيات را ديدند و ايمان  بهاي ايشانآفرستاد، 
  نياوردند تا خدا نابودشان كرد.

                               

  *                  

                               

                         

 *                        

                         

 *                     *      

                  * 
پس، از ايشان انتقام گرفتيم و ايشان را در دريا غرق ساختيم به سبب  :ترجمه

) و مشرقهاي آن زمين و 136از آنها غافل بودند( اينكه به آيات ما تكذيب كردند و
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ارث داديم به قومي كه ضعيف شمرده ه در آن بركت داده بوديم ب هآن ك مغربهاي
اسرائيل به سبب  راست گرديد بر بني شدند و فرمان نيك پروردگارت تمام شد و مي

آنچه صبر كردند و زيرورو كرديم آنچه فرعون و قومش ساخته بودند وآنچه داربست 
ريا، پس، آمدند بر سر قومي كه بر را از د اسرائيل ) و گذرانديم بني137كرده بودند(

اي موسي براي ما إلهي (ملجأي : فتندگبتان خودشان معتكلف و پابند بودند، 
براستي : هائي هست، موسي گفت ومعبودي در حوائج) قرار بده چنانكه براي ايشان إله

) براستي كه اينان تباه است آنچه در آن هستند وباطل است 138كه شما قومي نادانيد(
شما إلهي بجويم و او شما را برتري  ايآيا غير از خدا بر: ) گفت139كنند( چه ميآن

 )140داد بر جهانيان.(

مقصود از كلمة  :نكات      رود نيل است كه مانند دريا است و عرب به آب

چنانچه اين تقسيمات جغرافيائي از قبيل دريا و درياچه و رود  ،گفته زياد دريا نيز مي
نبوده بلكه بعدا تعيين و وضع گرديده است.  ه ظاهرا در زمان حضرت موسيوغير

و مقصود از                  سرزمين مصر و فلسطين و يا ،

گونه ميوه  فقط فلسطين است كه با بركت و پر از انهار و اشجار بوده و در آنها همه

 ود از رويد. و مقص مي            همان كاخهاي اداري و ...

بناهاي رفيع و سلطنتي است. وچون مردم يهود و قوم موسي ديني تحقيقي و علمي 
طلبند و  حاجت مي نداشتند تا قومي را ديدند كه بر بتان خود معتكفند و از بتان خود

انند، اينان هم خيال كردند كه خوبست برايشان د در حوائج آنها را نزد خدا وسيله مي
شما : نيز إلهي باشد كه حوائج خود را به او عرضه كنند ولذا موسي به ايشان گفت

خدا،  شدند، زيرا غير نادانيد و به ايشان تغير كرد كه منصرف شدند وگرنه مشرك مي
 إلهي وملجأي در حوائج نيست.

                     

                * 
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   *                          

                            

                           

               *      

                        

   *                     

                              * 

كردند به  وقتي را كه شما را از آل فرعون كه شما را عذاب مي بياد آريدو: ترجمه
گذاشتند و  كشتند و زنان شما را زنده مي عذاب بدي نجات داديم، پسران شما را مي

) و وعده داديم موسي را 141در اين براي شما بالي بزرگي بود از پروردگارتان(
شب و آنرا به ده شب تمام و كامل نموديم پس وقت مقرر پروردگارش به چهل  سي

جانشين من باش در قوم من و : شب تمام شد، و موسي به برادرش هارون گفت
) و چون موسي براي وقت مقرر ما آمد و 142اصالح كن و پيرو راه مفسدين مباش(

نظر كنم به تو، گفت هرگز  پروردگارا بنما مرا كه: پروردگارش با او سخن گفت، گفت
كوه پس اگر در جايش قرار گيرد بزودي مرا يد مرا وليكن بنگر بسوي نخواهي د

ريزه كرد و موسي  خواهي ديد، پس چون پروردگار او تجلي به كوه نمود آنرا ريزه
به سوي تو توبه كردم و من  منزهي تو: بيهوش افتاد، پس چون به هوش آمد گفت

اي موسي براستي كه من تو را برگزيدم بر مردم به : دا گفت) خ143اولين مؤمنم(
) و براي او 144پيامهايم و به كالمم، پس آنچه به تو دادم بگير و از شكرگزاران باش(

هر چيزي، پس آنرا به تصميم جدي  ندر الواح تورات نوشتيم از هر گونه پند و بيا
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ي سراي فاسقان را به شما بگير و قوم خود را امر كن بگيرند نيكوتر آنرا، بزود
 )145بنمايم.(

: مقصود از جملة: نكات        كوه باين عظمت ممكن : اين است كه

است ذره ذره شود ولي رؤيت خدا امكان ندارد. و تجلي پروردگار به كوه، نشان دادن 

ذات ويا صورت نيست بلكه تجلي امر است. و مقصود از        در دنياست و

 يا در برزخ.

                          

                             

                        * 

                            

    * 
ورزند  نانكه در زمين بناحق تكبر ميكنم از آيات خود آ بزودي منصرف مي: ترجمه

حقي را ببينند آنرا راه  هآورند و اگر را اي را ببينند به آن ايمان نمي واگر هر آيه
است كه ايشان  نگيرند، اين بسبب اي ببينند آنرا راه مي گيرند واگر راه گمراهي را نمي

ات ما و مالقات ) و آنانكه به آي146به آيات ما تكذيب كردند و از آن غافل بودند(
آخرت تكذيب كردند اعمالشان تباه (و يا هدر) است، آيا جزا داده مي شوند جز به 

 )147اند؟( كرده آنچه مي
شود كه گمراهي مردم همه از جهت غفلت از كتاب  از اين آيات معلوم مي: نكات

خبرند به موهومات وراههاي كج گرفتارند  آسماني است وچون از آيات إلهي بي
اعتناء شدند خدا ايشان را به  تكبر ورزيده و به كتاب خدا وفرمان او بيوچون 

گذارد. و معناي  گمراهي خودشان وامي        همين است كه چون ...

 اعراض و تكذيب كرده سزاي او خذالن إلهي است.
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                      *      

                        

      * 
و قوم موسي پس از رفتن او از زيورهاي خودشان گوسالة بيجاني گرفتند  :ترجمه

جان با ايشان سخن  ديدند كه آن جسد بي (و ساختند) كه صدائي داشت، آيا نمي
) 148كند، آنرا گرفتند درحاليكه ستم كردند( گويد وايشان را به راهي هدايت نمي نمي

اگر : اند گفتند د كه محققا گمراه شدهو چون افكنده شد در دستهاي ايشان وديدن
 )149( باشيم. پروردگار ما ما را رحم نكند البته از زياناكاران مي

شدن فرعون و اتباعش زيورهائي را تصاحب كردند  اسرائيل پس از غرق بني :نكات
روح ساخت ولي طوري  اي بي و سامري كه مردي صنعتگر بود از آن زيورها گوساله

شد. چون برگشتن موسي از طور به تأخير  هي صدائي از او صادر ميگاكه ساخته بود 
موسي از شما : اسرائيل گفت افتاد او براي اينكه دكاني براي خود درست كند به بني

ه و گوساله را خداي موسي خواند آمد ـ نعوذباهللاـ بيزار شده و نيامده ولي خداي او 
گوساله را سجده افتادند و دم بهخود سجده كرد. چون او به سجده افتاد تمام مرو

براي ديدن خدا  ـ نعوذباهللاـ سجده كردند و پس از وجد مشغول رقص شدند و 
خداي منزه از مكان و حد راي جهل مردم بود به توحيد حقيقي ورقصيدند و اين كار ب

وحدود را درست درك نكرده بودند يعني دين تحقيقي نداشتند و لذا به اين شرك 
 مبتال شدند.
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       *                      

     * 
: و چون موسي به سوي قوم خود برگشت در حال غضب و تأسف، گفت :ترجمه

بد شد جانشيني شما از من، آيا تعجيل كرديد در أمر پروردگارتان، و الواح را افكند 
اي پسر مادر براستي : ش گفتروموي سر برادرش را گرفت و بسوي خود كشيد، براد

شند پس دشمنان را به شماتت من كه اين قوم مرا ضعيف شمردند ونزديك بود مرا بك
پروردگارا مرا و برادرم : ) موسي گفت150شاد مكن و مرا با گروه ستمكاران قرار مده(

 )151كنندگان.( ترين رحم كننده را بيامرز و ما را در رحمتت داخل كن و توئي رحم
موسي چون از طور برگشت ووضع قوم خود را ديد كه به شرك مبتال  :نكات

خورد به طوريكه الواح تورات را انداخت و  سف مينهايت غضب شد و تأ اند در شده
موي سر برادرش را گرفت و كشيد و به او تغير كرد كه چرا ايشان را نهي نكردي؟ 

من در اقليت بودم ونزديك بود مرا بكشند چون با ايشان موافقت نكردم. : هارون گفت
جهل مردم سوءاستفاده كرده و مردم را  بازان از در هر دوره اكثريت با جهال بوده وحقه

 اند. به خرافاتي بنام خدا و دين كشيده

                           

       *                 

             *           

                          *    
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      * 
براستي آنانكه گوساله را معبود خود گرفتند بزودي خشمي از  :ترجمه

سازان  رسد وچنين كيفر دهيم دروغ پروردگارشان وذلتي در زندگي دنيا به ايشان مي
ايمان آوردند براستي د از آن توبه كردند وردند سپس بع) وآنانكه كارهاي بد ك152را(

شم موسي فرو نشست ) و چون خ153پروردگار تو پس از آن آمرزندة رحيم است.(
حاليكه در نسخة آن هدايت ورحمت بود براي آنانكه نسبت به  در الواح را گرفت

گاه  ) و موسي از قوم خود هفتاد مرد براي وعده154باشند( پروردگارشان ترسان مي
خواستي  پروردگارا اگر مي: ر ما برگزيد پس چون ايشان را صاعقه گرفت گفتمقر

كني، نيست  ايشان را و مرا از پيش هالك كرده بودي آيا ما را بكار سفهاء هالك مي
خواهي به آن هدايت  خواهي به آن گمراه و هر كه را اين مگر امتحان تو، هر كه را

تو بهترين ا بيامرز و ما را رحم كن وس ما ركني، توئي ياور و سرپرست ما پ مي
 )155آمرزندگاني.(

  مقصود از : نكات             همين است كه به غضب

خدا و ذلت و در بدري و اخراج از بلدشان مبتال شدند، باضافه بر اينكه بايد جزيه 

: بپردازند. و جملة   پرستي فوري توبه  اي پس از گوساله لت دارد كه عدهدال

ا شدند. دكرده بودند و مشمول رحمت خ     تا آخر داللت دارد كه ....

هفتاد نفر از ميان قوم خود انتخاب كرد براي اينكه با او بروند در  حضرت موسي
 را شنيدند خواستارند و سخن خدا طور و كالم خدا را بشنوند و چون به طور آمد

ما هرگز ايمان « ،َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحتَّى نـََرى اللََّه َجْهَرةً : رؤيت خدا شدند و گفتند

 وموسي افتاد پس صاعقه آمد و ايشان هالك شدند». آوريم تا خدا را آشكارا ببينيم نمي
از سفاهت قوم خود  وبيهوش شد. چون بهوش آمد زبان به تضرع و زاري گشود و

 يد.نال
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               *       

                        

                           

                         

                             

    * 
و بنويس براي ما (يعني مقدر كن) در اين دنيا نيكي (عافيت و زندگي  :ترجمه

عذابم را : پاكيزه) و در آخرت نيكي، براستيكه ما هدايت شديم بسوي تو، خدا گفت
رسانم به هر كس بخواهم و رحمتم فراگرفته هر چيزي را، پس بزودي مقرر  مي
و آنانكه به آيات ما ايمان  دهند دارم براي آنانكه پرهيزكارند وزكات مي مي
يابند او را  كنند اين پيامبر خبرگير بي سوادي كه مي ) آنانكه پيروي مي156آورند( مي

شان در تورات وانجيل كه ايشان را به كار خوب امر و از منكر كه نوشته شده نزد اي
ائث را گرداند بر ايشان خب حرام ميها را و كند بر ايشان پاكيزه مي كند وحالل نهي مي
دارد از ايشان بار سنگين و بندهائي كه بر ايشان بود، پس آنانكه به او ايمان  وبرمي

آورند وتأييدش كنند و ياريش نمايند و نوري كه به او نازل شده پيروي كنند همانانند 
 )157رستگاران.(

: جملة :نكات         ق هر چون داللت دارد بر اينكه رحمت ح

چيزي را فراگرفته ممكن است اشرار وكفار باين جمله مغرور شوند لذا پس از آن 

: فرموده          ...  يعني اين رحمت واسعه به همين زودي محدود
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قين و فقط براي ايشان حتمي است طبق وعدة تشود به م شود و اختصاص داده مي مي

ون حتمي نيست بايد مغرور نگردند. مقصود از جملة إلهي، و براي ديگران چ  

                 اي بود كه بر دوش   ، همان تكاليف شاقه

كرده بودند مانند سوزانيدن  باشد و آخوندهاي يهود براي ايشان وضع مردم سنگين مي
مراد از اغالل همان بند وزنجيرهاي به ومانند اينها، وروز شن غنايم، وتحريم كسب در

داب و قيودي است كه فعال نيز مانند آنها در ميان مسلمين زياد است، هر عادات و آ
اند از ايام ثالثه و هفته و چله و سال، و  كس بميرد چه قيود سختي براي او گذاشته

 نبوده و به آن اضافه دادن وجوه شرعيه از قبيل خمس و سهم امام كه در اصل شرع
ومانند آنكه هر كس بخواهد دو ركعت نماز بخواند بايد  ،اند و بار سنگين شده كرده

 پنج هزار مسئله را فراگيرد، وهكذا... .

                     

                       

                     

  *               * 
براستي كه من رسول خدايم به سوي همة شما آن خدائي  بگو آهاي مردم: ترجمه

ا وزمين، نيست إلهي (ملجأ حوائج) جز او هكه براي اوست ملك و سلطنت آسمان
سوادي كه  ميراند، پس ايمان آوريد به خدا و رسول او آن پيامبر بي كند و مي زنده مي
 ) واز158دايت يابيد(آورد به خدا وكلمات او و او را پيروي كنيد تا باشد ه ايمان مي

كنند و به او توجه  قوم موسي جماعتي هستند كه به راه حق هدايت مي
 )159نمايند.( مي

: نكات     مردم است  مبعوث به تمام صداللت دارد كه محمد

 ...: وخطاب حق قابل فهم است، و مقصود از جملة ومخاطب خدا مردمند   
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     ، ي كه در كتب آسماني هاست به فرمانهاي إل صايمان رسول خدا

 باشد و اگرچه از پيامبران قبل از خودش باشد. مي

                             

                          

                               

                            

     *                   

                          

   * 
حاليكه أمتها شدند  قطعه كرديم به دوازده سبط در أمت موسي را قطعه و :ترجمه

زن عصايت را به سنگ، كه قوم او از او آب خواستند كه بوحي نموديم به موسي وقتي
محل آبخور خود را و  پس جاري شد از آن دوازده چشمه كه هر دستة مردم دانستند

طيبات  از ي بر ايشان نازل نموديم بخوريدابر را بر ايشان سايبان كرديم و من وسلو
) 160كردند( ستم مي ما ستم نكرديم وليكن ايشان به خودآنچه شما را روزي داديم و

و چون به ايشان گفته شد در اين قريه ساكن شويد و هر چه از آن خواستيد بخوريد 
ما براي شما  تني درآييدودروازة شهر در حال فره و بگوئيد خدايا گناه ما را بريز و ب

 )161كنيم.( آمرزيم و بزودي پاداش نيكوكاران را زياد مي گناهانتان را مي

به معني نواده است از اوالد يعقوب دوازده جماعت بوجود آمد از  سبط :نكات
آب  هاي او كه هر يك امتي بزرگ شدند واين جماعات در بيابان از موسي نواده

آن جناب عصاي  ،به سنگ معيني بزن د راخطاب كرد عصاي خو خواستند، خدا به او
اي  دوازده چشم جوشيد كه هر يك از اسباط از چشمه نخود را به سنگي زد و از آ

تعالي در آن بيابان بتوسط ابر بر آنان سايه افكند و من و  آب برمي داشتند. و حق
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سلوي بر ايشان نازل نمود(كه مرغ بريان وترنجبين باشد) وخطاب رسيد كه بايد 
فروتني و بگوئيد خدايا گناه ما را بريز،  المقدس شويد درحال وارد شهر بيت ميعاج

المقدس  اسرائيل با اين همه ألطاف إلهي سركشي كردند و وقت ورود به بيت ولي بني

(گناه ما را بريز)  يطهد تغيير دادند و در عوض نآن كلماتي را كه امر شده بودند بگوي

 گفتند. مي (گندم) ينطهبطور مسخره 

                           

           *           

                       

                       

  *                          

                  *      

                     

        *                  

    * 

پس آنانكه ستم كردند از ايشان، گفتار را به غير از آنچه به ايشان گفته : ترجمه
شده بود تبديل كردند پس عذابي از آسمان بر ايشان نازل كرديم به سبب آنچه ستم 

ه نزديك دريا بود چون در شنبه اي ك را از آن قريه ن) و سؤال كن ايشا162كردند( مي
آمد و روزي كه  تجاوز كردند چون ماهيان ايشان روز شنبة ايشان زياد براي ايشان مي

آمد، اين چنين ايشان را آزمايش كرديم بواسطة اينكه نافرماني  شنبه نبود نمي
يد قومي را كه خدا كن چرا موعظه مي: ) و چون جماعتي از ايشان گفتند163كردند( مي
براي اينكه ما را نزد : يا عذابشان كند به عذاب سختي، گفتندكشان كند وهال
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) پس چون فراموش كردند 164پروردگارتان عذري باشد وشايد ايشان پرهيز كنند(
كردند نجات داديم و   ميآنچه را به آن تذكر داده شد بودند آنان را كه از بدي نهي 

) 165كردند( م به سبب آنچه نافرماني ميآنان را كه ستم كردند به عذاب سختي بگرفتي
پس چون از آنچه نهي شده بودند سركشي كردند به ايشان گفتيم بوزينگان دور از 

 )166رحمت باشيد.(
اسرائيل معروفند به اصحاب سبت كه ايشان نزديك دريا منزل  اي از بني عده: نكات

دينشان اين بود كه روز فروش بودند. دستور  داشتند وكار ايشان ماهيگيري بود و ماهي
آمد،  شنبه تعطيل كنند و به عبادت مشغول شوند، اتفاقا روزهاي شنبه ماهي بيشتر مي

شدند و  خواست ايشان را امتحان كند، ماهيان لب دريا جمع مي از آنجائيكه خدا مي
اي كردند و نزديك  ايشان نتوانستند صرفنظر كنند و بدنبال امر خدا بروند، آمدند حيله

يا گودالها كنده به طوريكه آب دريا به آن گودالها جاري شود و روز شنبه ماهيان در
كردند كه  دريا بسوي گودالها بروند و سپس راه ماهيها را به توسط بته و هيزم قطع مي

ماهيان در گودالها بمانند تا اينكه روز يك شنبه صيد كنند و در جواب خدا بگويند ما 
تعالي ايشان را به صورت بوزينه مسخ نمود، و قبل  م، حقروز شنبه ماهي صيد نكردي

اي از اهل ايمان، ايشان را از اين حيله نهي كردند و عدة ديگر  از اينكه مسخ شوند عده
خدا ايشان را عذاب ن را نهي نكنيد كه فائده ندارد وايشا: گفتند ساكت بودند ومي
ت داد و باقي را عذاب نمود. تعالي فقط عدة ناهين از منكر را نجا خواهد كرد. حق

پس مؤمن در مقابل منكرات نبايد ساكت شود و يا اگر كسي نهي از منكر نمود او را 
مأيوس كند كه مثال بگويد نهي شما چه فايده دارد ويا بگويد چون مردم گوش 

كه در اين صورت با : دهند خود را خسته مكن، و از اين قبيل سخنان يأس آور نمي
 كرده و با آنان محشور و معذب خواهد شد.مجرمين شركت 

                        

                   *      
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      *                

                          

                            

                     * 
و يادآور آنگاه كه پروردگارت اعالن كرد كه بر ايشان تا روز قيامت كسي  :ترجمه

العقاب  را برانگيزد كه ايشان را به عذاب بدي عذاب كند، بدرستيكه پروردگارت سريع
گروه در زمين،  ) و پراكنديم ايشان را گروه167وبراستي كه او آمرزندة رحيم است(
باشند و آزمايش كرديم ايشان  از ايشان غير اين ميبعضي از ايشان شايستگان و بعضي 

) پس 168بكارهاي خوب و بد) تا باشد ايشان بازگردند( را به نعمتها و بالها(يا
جانشين ايشان شد بعد از ايشان جانشيناني كه وارث كتاب إلهي بودند متاع اين دنيا را 

مانند آن به  گر متاعيحال آنكه ايند به زودي آمرزيده خواهيم شد وگو گيرند ومي مي
اند به خوردن مال دنيا) آيا در كتاب  ( يعني عادت كرده گيرند ايشان برسد آنرا نيز مي

آسماني از آنان پيمان گرفته نشد كه بر خدا جز حق نگويند وحال آنكه آنچه در آن 
كتاب بود خوانده بودند وسراي آخرت بهتر است براي آنانكه پرهيز كنند آيا 

 )169د.(انديشي نمي

: مقصود از جملة :نكات      اين است كه كسي را بر ايشان مسلط كند ...

وس را خدا مسلط بر يهود كرد كه از ت ايشان را شكنجه كنند چنانكه مجكه تا قيام
گرفتند. و ممكن  گرفتند و پس از مجوس مسلمين از ايشان جزيه مي ايشان جزيه مي

نظر وساير سالطين مانند هيتلر باشد كه همواره بر يهود مسلط ال است مقصود بخت

اند و تا قيامت چنين خواهد شد. جملة  بوده     ...  داللت دارد كه يهود همواره

اند. و  اي از ديگران جدا بوده اي عده پراكنده بودند در اطراف جهان، و در هر گوشه
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مقصود از         گرفتند و  گرفتن رشوه است كه از مردم مي

بستند. و كلمة كردند و به ناحق به خدا مي احكام تورات را عوض مي   مشتق از

 : باشد. شاعر گويد وفا و پست مي باشد چون متاع دنيا بي و پست مي دني
 چونكه دنيا مؤنث أدني است

 

 هر كه أدني است طالب دنيا است 
 

                    * 

                                  

           * 

زنند و نماز را برپا دارند براستيكه ما ضايع  و آنانكه به كتاب خدا چنگ مي: ترجمه
) و چون كوه را باالي سر ايشان گويا سايباني 170كنيم مزد اصالح كنندگان را( نمي

ايم به  باال برديم وگمان كردند كه بر ايشان خواهد افتاد، گفتيم آنچه شما را داده
است به ياد آريد و فراموش مكنيد باشد شما پرهيزكار  جديت بگيريد و آنچه در آن

 )171شويد.(

: جملة: نكات       داللت دارد كه تمسك به كتاب إلهي موجب

: اصالح هر امتي است. جملة     كتاب  داللت دارد كه هر امتي بايد آنچه در

د بسپرند واز ياد مبرند، جائيكه تمسك به تورات و باشد به ذهن خو آسماني ايشان مي
 گرفتن مطالب آن تذكر مطالب آن موجب اصالح وتقوي باشد تمسك به قرآن و ياد

 به طريق اولي موجب نجات ورستگاري است.

                         

                           

   *                        

           * 
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آدم گرفت ذرية ايشان را و بيرون آورد  و چون پروردگارت از اصالب بني: ترجمه
آري، : و ايشان را بر خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند

) و يا بگوئيد 172گواهيم، تا مبادا روز قيامت بگوئيد كه ما از اين ربوبيت غافل بوديم(
دند وما ذرية پس از ايشان بوديم آيا كه ما را هالك همانا پدران ما از پيش شرك آور

 )173كني به آنچه اهل باطل كردند؟( مي
بعضي از نادانان اين آيه را دليل بر ثبوت عالم در و يا به قول شعراي جبريه : نكات

 عالم   اند، در صورتيكه اين آيه داللتي بر مطلب ايشان ندارد و صريح  گرفته

اند بتوسط اين  اند خواسته ان. اينان چون دليلي بر مطلب خود نداشتهاست برخالف ايش
م در همان لگويند عا آيه مطلب موهوم خود را با مدرك نشان دهند، زيرا ايشان مي

اجتماع ذرات نطفه هاست در پشت حضرت آدم كه خدا از آن ذرات پيمان به يگانگي 
ي ندارد، انسان تا به حد رشد شعور معن پيمان از ذرات بي: خود گرفته. بايد گفت

پيمانيكه احدي آنرا ياد ندارد اعتباري به : وتكليف نرسد پيمان با او اعتبار ندارد. ثانيا
تعالي  رساند زيرا خداي عبارت آيه اجتماع ذرات در پشت آدم را نمي: آن نيست. ثالثا

: فرموده          كند و ديگر فرموده نميآدم  و بر ذرات صدق بني : 

  زيرا آدم مفرد است و من ظهره  دي، و اگر پشت آدم مقصود بود بايد بگو

، و ضمير آدم است نه صلب آدم اصالب بني ازيك پشت دارد، بلكه مقصود 

آدم، و اين آية  گردد به بني برمي همظهور      ،تمثيل معقول است به محسوس

آدم  آدم درحاليكه صدق بني يتعالي با نصب دليل ودادن عقل ووجدان از بنييعني خدا
آدم بشوند و عاقل گردند پيمان فطري و عقلي بسته است  بر ايشان بكند و مصداق بني

وعقل و وجدان ايشان را بر خودشان گواه گرفته كه هر مخلوقي خالق دارد و هر 
ارد و تمام عقول بر اين گواهي اختراعي مخترعي دارد وهر نقشة علمي نقاشي د

دهد. و مقصود از مي    باشد و خدا از اين عهد و پيمان در چند  مي اصالبماز

أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا بَِني آَدَم َأن الَّ *: جاي ديگر قرآن يادآوري كرده و يكجا فرموده
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َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم   Uَوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيمٌ  Uينٌ تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّبِ 
كه اين از خطابهاي خدا به عقالست و  )62-60(يس & ِجِبّالً َكِثيرًا َأفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلونَ 

، پس در حال عقل پيمان بسته شده نه در حال أَفَلَم تَكُونُوا تَعقلُونَ: لذا فرموده
 جماديت ذرات.

             *             

                      *     

                               

                         

               *           

          * 
كنيم كه شايد ايشان  اين چنين آيات را روشن و بطور تفصيل بيان مي و :ترجمه
) و بخوان بر ايشان خبر آن كسي را كه آيات خود را به او داديم پس، 174بازگردند(

بدنبال خود برد و از گمراهان  دا شد وسرپيچي كرد پس شيطان او راجاز آن آيات 
برديم وليكن او بسوي  ام باال ميقماو را به  خواستيم به آن آيات ) و اگر مي175بود(

ود را پيروي كرد كه مثل او مانند مثل سگ شد اگر بر خبست و هواي نفس   زمين دل
آرد، اين دراو حمله كني زبان از دهان بيرون آورد و يا او را رها كني زبان از دهان 

يشان بخوان شايد ها را بر ا است مثل آنانكه به آيات ما تكذيب كردند، پس اين قصه
) بد است مثل آن قومي كه به آيات ما تكذيب كردند و به 176كه ايشان فكر كنند(

 )177كردند.( جان خود ستم مي
باشند به  مو كساني است كه مانند او عال بلعم باعورخير راجع به أسه آية : نكات

و  نندامور دين ولي به توسط ميل به دنيا و هوي و هوس از آيات خدا صرفنظر ك
ترين سگهاست  تعالي مثل ايشان را به سگ الهث زده كه متملق مالزم دنيا گردند. حق
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و عادت كرده كه زبان خود را از دهان خارج كند چه در حال عطش و چه در حال 
گردانند. و   سيرابي، أما حيوانات ديگر اگر تشنه شوند زبان را خارج و به دور دهان مي

از جهت تملق كه : اول: سگ الهث از چند جهت استعمل به  وجه شبه عالم بي

از : دومگويد براي ربودن از دنياي او.  عمل از هر كس و ناكسي تملق مي عالم بي
عمل متصل بيانات علمي دارد براي جلب توجه ديگران  جهت حركت زبان، عالم بي

د سگ وعادت دارد كه هر كجا دم از دانش خود بزند چه سير باشد و چه گرسنه مانن
از جهت : سومدادن.  الهث كه در حال عطش و غيرعطش عادت كرده به زبان حركت

لفت وليس كه همواره به فكر ليسيدن شيريني دنيا است از مردم پست. به هر حال 
هواپرستان كه به دين و هدايت پشت كرده آيات الهي را عمال تكذيب وجيفة دنيا را 

به مقاماتي در علم هم برسند خوي  و لو اند خوي حيوانيت دارند هدف قرار داده
كنند و در هر دو حال به خاطر دنيا وهواهاي خود عوعو  حيوانيت را ترك نمي

بگو، : ام بيان كنم؟ گفت خوابي ديده: كنند. حكايت شده كه طفلي به معلمش گفت مي
م كه بدن من غرق نجاست است و بدن شما غرق عسل دديشب خواب دي: گفت

صبر كنيد بقية خواب را عرض كنم، : خوب خوابي است، گفت: است، معلم گفت
ليسيديد و من از عسل شما مي ليسيدم. معلم  شما بدن مرا مي: بگو، گفت: گفت

عصباني شد. و در واقع اين خواب او واقعيت دارد زيرا متعلم از عسلي كه شفاء است 
بمنزلة نجاست است بهره ولي معلم از مال دنياي او كه  كند يعني علم معلم استفاده مي

 برد.  مي
، عالمي بود عابد، ساكن شهر شام، چون سلطان شهر شام مطلع شد كه بلعم: گويند

ل موسي كه پيغمبر بآيد، و فهميد در مقا به جانب شام براي فتح شام مي موسي
و  توان قد علم كرد، آمد متوسل به بلعم شد كه دعا كند عليه موسي خداست نمي
اي براي عيال او  اي براي او و رشوه او، او نپذيرفت. سلطان شام رشوهعدم توفيق 

كه او را وادار كند به نفرين بر موسي. به هر حال بلعم گول مال و عيال را تا فرستاد 
خورد و به دنيا مايل شد و عليه موسي دعا كرد و زبان خود را مانند سگ از دهان 
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برد وليكن چون به  واسطة علمش باال ميخواست او را ب خارج ساخت، و اگر خدا مي
 دنيا ميل كرد خدا او را واگذاشت.

                            *       

                           

                                 

         * 
هر كس را خدا هدايت كند او راه يافته و طالب هدايت است و هر كس : ترجمه

) و به تحقيق بسياري از جن وانس را 178همان زيانكارانند(را گمراه كند پس ايشان 
فهمند و براي ايشان  براي دوزخ آفريديم براي آنان دلهائي است كه به آن نمي

شنوند،  بينند و براي ايشان گوشهائي است كه به آن نمي هائي است كه به آن نمي ديده
 )179همان غافالنند.(ترند، ايشان  ايشان مانند چهارپايانند بلكه ايشان گمراه

كند بلكه هركس خود گمراهي را  جهت گمراه نمي خدا هيچكس را بي: نكات

انتخاب كند خدا او را به گمراهي خودش واگذارد، چنانكه كلمة       در آيه

داللت دارد، زيرا       به معني طالب هدايت است و هر كس طالب هدايت

: دريغ ندارد. و اينكه فرمودهخدا از هدايت او  باشد         » ... براي

به هوي و  چون خدا دانسته كه اكثر جن و انسان از حق اعراض و» دوزخ آفريديم
شوند وبا اين حال خلقشان كرده پس براي همان  روند و لذا اهل دوزخ مي هوس مي

ا براي عبادت و سعادت آفريده تعالي تمام ر ودشان خلقشان كرده وگرنه حقخهدف 

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  : چنانكه فرموده    )۵۶(الذاريات   َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

                        

        *                
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 *                     * 

          *                 

  * 
براي خداست نامهاي نيك پس خدا را به آن نامها بخوانيد ورها كنيد  و :ترجمه

جويند بزودي جزاء داده شوند به آنچه مي كرده  را كه در اسماء او انحراف ميآنان 
) وبعضي از كسانيرا كه خلق كرديم امتي هستند كه بحق هدايت مي كنند وبه 180اند (

يب كردند به آيات ما بتدريج هالكشان مي كنيم ) وآنانكه تكذ181او توجه مي كنند (
) آيا 183) وايشان را مهلت مي دهيم زيرا كيد من متين است (182از آنجا كه ندانند (

فكر نكردند كه همنشين ايشان (محمد صلي اهللا عليه وسلم) جنون ندارد، نيست او 
 ).184مگر ترساننده آشكار (

يا اهللا و يا رحمن، او : گويد سلمان مييكي از مشركين شنيد كه يك نفر م :نكات
اين اهللا و : اين مسلمان را بنگريد دو خدا دارد، خداي تعالي درجواب او فرموده: گفت

اسماي خدايتعالي نامهاي يك ذات است كه بايد آن خداي يكتا را به  رحمن و ساير
معني را  اين اسماء خواند. يعني اگر چه الفاظ متعدد است ولي معني يكي است، بايد

را به  و الحاد در اسماء خدا اين است كه اسماء خاصة او .خواند به توسط اين اسماء
غير او اطالق كني و يا نامهائي كه الئق ذات خدا نيست بر آن ذات بگوئي، و لذا 

نامي بر او اطالق نگردد،  نشود تعالي توقيفي است، يعني تا از وحي وارد اسماي خداي
. مقصود از استدراج و امالء اين است كه خدا همه گونه و متوقف بر وحي است

دهد و قدرت و صحت و ساير چيزهائي كه موجب غفلت از حق و توجه  نعمت مي
كند و خدا او را مهلت  كند و او عذاب خود را زياد مي به دنياست به بنده عطاء مي

 دهد و اين كيد إلهي است زيرا به ظاهر احسان است. مي

                         

                     *       
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              *        

                                

                                  

                * 
آيا نظر نكردند در فرمانروائي آسمانها و زمين و آنچه خدا خلق كرده از : ترجمه

هر موجودي ودر اينكه شايد اجل آنان نزديك شده باشد، پس به كدام حديثي پس از 
و را راهنمائي نيست و رها ) هر كه را خدا گمراه كند ا185آورند( قرآن ايمان مي

) از تو دربارة ساعت قيامت سؤال 186كند ايشان را در طغيانشان سرگردان باشند( مي
كنند كه چه وقت وقوع آن است؟ بگو علم آن فقط نزد پروردگار است بوقتش  مي

كند جز او، سنگين است وقوع آن در آسمانها وزمين، نيايد شما را مگر  آشكار نمي
خداست  پرسند گويا تو از آن جستجو كرده و مطلعي، بگو فقط نزد تو ميناگهاني، از 

 )187دانند.( علم آن، وليكن اكثر مردم نمي

: جملة: نكات         كردن خدا به اين معناست  ه داللت دارد كه گمرا

ان طغيانش گيرد وخدا او را بهم شود و راه طغيان را پيش مي كه بنده خود سركش مي
 كند. رها مي

                              

                      

   * 
يستم براي خودم نفعي ونه ضرري را مگر آنچه خدا خواسته بگو مالك ن: ترجمه
رسيد،  اندوختم و بدي به من نمي دانستم غيب را هر آينه خير بسياري مي واگر مي

 )188دهنده براي قومي كه ايمان بياورند.( نيستم من جز ترساننده و بشارت
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شود  معلوم مي از اين آيه و آية قبل كه تذكر داد علم ساعت قيامت را ندارم :نكات

دروغ است.  "نا نعلم علم ما کان و ما يکون و ما هو کائنإ"حديث       

   بندة ضعيفي هستم كه اختيار نفع و ضرر خود را ... داللت دارد كه من چنان 

ندارم ومالك آن نيستم مگر آنچه كه خدا بخواهد نفعي به من برسد و ضرري از من 
كردم و يك روز غالب  علم غيب داشتم از ضررهاي بعدي اجتناب ميدفع شود و اگر 

شدم و هر چه نفع داشت  شدم و در معامالت خود مغبون نمي و يك روز مغلوب نمي
خبر از دين، فرزندان اين  اي بي كردم. حال با اين آيات عده خريدم و ذخيره مي مي

 دانند، نعوذ باهللا. پيغمبر را عالم به غيب مي

                         

                               

            *            

                    *          

    *             *  

           

* 
و او آن خدائي است كه شما را از يك نفس آفريد و جفت او را از او قرار : ترجمه

داد تا به او آرام و انس گيرد، پس چون با او در آميخت باري سبك برداشت و به آن 
س چون سنگين شد پروردگارشان را خواندند كه اگر فرزند صالحي بار مستمر بود، پ

) پس چون به ايشان فرزند صالحي 189به ما بدهي البته از شكرگزاران خواهيم بود(
آنچه  داد براي او شريكاني در آنچه به ايشان داده قرار دادند، پس خدا برتر است از

كنند و آنان  ا كه چيزي خلق نميكنند آنچه ر ) آيا شريك مي190گردانند( شريك او مي
ايشان را ياري كنند و نه خودشان را ياري  ) و نتوانند191خود مخلوقند(
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) و اگر ايشان را به هدايت دعوت كنيد بدنبال شما نيايند، مساوي است 192كنند( مي
 )193را و چه ساكت باشيد.( نبر شما چه بخوانيد ايشا

: آيه و جملة: نكات          ... شود و  با حضرت آدم تطبيق نمي

اين آيه خطاب به مشركين قريش است. البته نوعي است زيرا هر طائفه اي را خدا از 
شود كه قصي زن قرشي گرفت و آن  نفس واحده آفريده و با آل قصي نيز تطبيق مي

در عوض نام  وآنان ايشان فرزنداني داد از خدا فرزند صالحي خواستند وخدا به دو
عبد قصي بر اوالد خود گذاشتند و دمناف و عبدالعزي وعبدالدار وعبداهللا، نام عب

فرندان خود را بندگان بتها خوانده و بتها را شريك خدا قرار دادند. در صورتيكه آن 
 شنوند. كنند و نه خود را ياورند و اگر آنها را بخواني نمي بتان نه كسي را ياري مي

                       

        *                     

                         

          *                 

      *                

     * 
خوانيد بجز خدا بندگاني امثال شمايند پس  براستي كساني را كه مي: ترجمه

) آيا براي ايشان قدمهائي 194باشيد( دشان تا به شما جواب دهند اگر راستگو مييبخوان
است كه به آن راه روند و يا براي ايشان دستهائي است كه با آن حمله كنند و يا براي 

نند و يا براي ايشان گوشهائي است كه به آن بشنوند؟ ايشان ديدگاني است كه با آن ببي
) بدرستي كه 195بگو بخوانيد شريكان خود را سپس مكر كنيد با من و مهلتم ندهيد(

ولي من آن خدائي است كه نازل كرده اين كتاب را و او متولي امور صالحين 
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نه خودشان را  خوانيد غير او نتوانند شما را ياري كنند و ) و آنان را كه مي196است(
 )197كنند.( ياري مي
اين آيات داللت دارد كه خواندن غير خدا جائز نيست ودر واقع شركست و : نكات

 حتي انبياء و اولياء را نبايد خواند زيرا آنان مصداق      باشند و  مي

را گوشي خصوصا چون از دنيا رفته اند در دنيا نيستند و خواندن ايشان لغو است زي
 كه اصوات اين عالم را بشنوند ندارند.

اگر كسي بگويد از كلمة   در :    ...  از ضمائر جمع كه  همو

و يا  !دانستند پرستان بتان را عاقل مي شود كه بت شوند استفاده مي بر عقالء مي اطالق
اين چگونه است؟ جواب اين خواندند  بتان خود را مي اولياء وعقالئي غير: گوئيد مي

پرستان تعبير شده به كلماتي  است كه در بيشتر آيات قرآن از معبودها ومدعوهاي بت
خواندند و عبادت  بت را ميپرستان   شود، براي اينكه بت كه اطالق بر عقالء مي

، يعني بتان ةآلو  مرآتاخواستند أما نه باالستقالل بلكه  كردند و از بتها حاجت مي مي
ها را مظاهر آن اولياء و يا  هاي اولياء خدا و يا بزرگاني بودند كه اين مجسمه مهمجس

خواندند وتوجهشان به آن  دانستند كه در حقيقت آن بزرگان را مي آن بزرگان مي
به قبر او توجه دارند، اما نه  بزرگان بود، مانند زمان ما كه به عكس امام و يا قبر و يا

قرار   مرآة و آلة للتوجه إلی االماممجسمة امام را  قبر ويا باالستقالل بلكه عكس ويا
خواندند كه اين  خواندند بلكه آن بزرگي را مي دهند ودر حقيقت خود بت را نمي مي

او بود، ومعلوم است كه آن بزرگان از عقالء بودند ولذا جمع موصول  (آينه) مرآتبت 
 عاقل و يا ضمير عاقل براي آنها آورده شده است.

                            

   *                *    

                        *   
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                            * 

                * 
تو ه بيني كه ايشان ب شنوند و مي و اگر ايشان را بسوي هدايت بخواني نمي: ترجمه

) و بگير عفو را و امر به معروف نما و از نادانان 198بينند ( مي نگرند وحال آنكه نمي
اي به تو رسيد پس پناه ببر به خدا زيرا او  ) واگر از شيطان وسوسه199اعراض كن(

آنانكه پرهيزكارند چون حالتي از شيطان به ايشان برسد ) براستي 200شنواي داناست(
كشندشان و  ) و برادرانشان در گمرهي مي201متذكر شوند پس ناگهان بينا گردند(

 )202كنند.( كوتاهي نمي

: مقصود از جملة: نكات       اين است كه با مردم سختگيري مكن، چنانكه

يعني از افعال و اخالق مردم بگذر. روايت  ،يسروا والتعسروا: فرموده صرسول خدا
يا رسول اهللا ان اهللا يأمرک أن تصل من  ؛شده كه چون اين آيه نازل شد جبرئيل آمد كه

: . جملةقطعک وتعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک      ...  داللت دارد كه

شيطان نتواند كند ورسول خدا خود دفع شر  را نيز وسوسه مي صشيطان رسول خدا

و بايد به خدا پناه برد. جملة                ...  داللت دارد كه

شوند فوري نهي خدا را  اهل تقوي و ايمان بايد تا مبتال به يكي از حاالت شيطاني مي
 متذكر شوند مثال اگر غضب كردند فوري ياد غضب خدا كنند.

                              

                 * 
اي گويند چرا آنرا اختيار نكردي و  و چون نياوري بر ايشان معجزه: ترجمه

شود، اين كه  از پروردگارم بسويم وحي مي كنم آنچه وردي، بگو فقط پيروي مينيا
وحي شده بصيرتهاست از پروردگارتان و هدايت و رحمت است براي قومي كه ايمان 

 )203آورند.( مي
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خواستند از قبيل اينكه چرا كوه را  هاي تكويني مي معجزه صاز رسول خدا: نكات
تعالي در جواب ايشان  و بستان در مكه نكردي؟ حقكني و چرا ايجاد باغ  طال نمي

 فرموده بگو من تابع وحيم وايجاد معجزه با من نيست.

                      *      

                        

    *                

     * 
و چون قرآن قرائت شد پس گوش بدهيد و ساكت شويد تا باشد كه : ترجمه

) و پروردگارت را در قلبت در حال زاري و خوف و 204مشمول رحمت گرديد(
) براستي 205ها يادكن و از غافلين مباش( ها و شب تر از گفتار آشكار به صبح پائين

ورزند و او را تسبيح  باشند از عبادت وبندگي او تكبر نمي آنانكه نزد پروردگارت مي
 )206كنند.( مي دانند) و فقط براي او سجده كنند (منزه از صفات نقص مي مي

ظاهر أمر : نكات   ... براي وجوب است يعني واجب است وقت قرائت

قرآن انسان گوش بدهد و ساكت باشد و سخن نگويد، ولي مسلمين زمان ما از اين 

: خبرند. جملة امر إلهي بي         داللت دارد كه بايد هر دعا و ...

 از توجه قلب و بدون سروصدا باشد و خصوصا  تسبيح و ذكري    

    ما بعكس اين در دعا و ذكر به  داللت دارد كه ذكر و دعا بلند نباشد، ولي ملت

وكنند.  بازي مي گيرند و گويا با آيات إلهي و فرمان او لج ت بلند دم ميصو   

  ...  ،مقصود اين است كه آنان با مقام قربي كه دارند از بندگي خدا فرشتگانند

ورزند پس بشر به طريق اولي بايد تكبر نورزد. و از اين آيه ممكن است  تكبر نمي
 باشند. استفاده شود كه مالئكه اشرف از انسان مي





 
 
 
 
 
 

 
 آيه است 75سورة انفال مدني و داراي 

 

 

                     

               * 
كنند از انفال، بگو انفال اختصاص به  بنام خداي رحمن رحيم. سؤالت مي: ترجمه

اصالح كنيد و خدا و رسول او را خدا و رسول دارد، پس از خدا بترسيد و ميان خود 
 )1اطاعت نمائيد اگر ايمان داريد.(

هائي  انفال عبارتست از هر چه از كفار حربي بدون قتال گرفته شود و زمين: نكات
واديها  زارها و شكم وات بائر و نياند بدون قتال، و زمينهاي م كرده كه اهل آن اعراض

م و مخصوص آنان بوده و مال بدون وارث هائي كه مال حكا ها و جنگلها وقطعه و تپه
 صكه خريد و فروش اينها براي كسي جائز نيست و بايد در زمان رسول خدا

باختيار او باشد و صرف منافع مسلمين نمايد وپس از او بدست زمامدار مسلمين 
 است و بايد صرف منافع و مصالح مسلمين شود.

                                   

              *           

        *                          

      * 

 نفالسورة األ
آية  مدنية و هی خمس و سبعون 
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و چون آيات  همانا مؤمنين كسانيند كه چون ذكر خدا شود دلهاشان بترسد: ترجمه
) 2كنند( خوانده شود ايمانشان زياد شود و فقط بر پروردگارشان توكل مي ناو بر ايشا

) ايشانند 3كنند( ايم انفاق مي دارند و از آنچه روزي ايشان كرده آنانكه نماز را به پا مي
اي ايشان است درجاتي نزد پروردگارشان و آمرزش وروزي همان مؤمنين حقيقي، بر

 )4منت.( نيك بي

: نكات       با جملة* كْرِ اللّهم بِذهنُّ قُلُوبئتَطْمكه در سورة رعد  &...و

است منافات ندارد زيرا اطمينان در اثر يقين به قدرت وعظمت اوست، و ترس در اثر 

جملة حضور و عقاب اوست.       داللت دارد كه ايمان قابل نقص و زياده

االيمان نازل است. مقصود از  است واين آيه دربارة مؤمنين كامل     : روزي

 منت و بهشت ابدي مدت است. بي

                         * 

                         * 

                     

                   

   *                  * 
ات به حق بيرون آورد و به تحقيق گروهي  چنانكه ترا پروردگارت از خانه: ترجمه

كنند دربارة حق پس از آنكه آشكار شد  ) با تو مجادله مي5نين كراهت داشتند(ماز مؤ
داد  ) و چون خدا وعده مي6نگرند( شوند در حاليكه مي گويا به سوي مرگ رانده مي

ن شما و به نفع شماست و دوست داشتيد كه گروه شما را به يكي از دو گروه كه از آ
به فرمانهايش پابرجا كند و  خواست حق را بدون اسلحه براي شما باشد وخدا مي

) تا حق را ثابت وباطل را زائل كند و اگرچه گناهكاران 7ريشة كافران را قطع نمايد(
 )8خوش نداشتند.(
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مقصود از : نكات     غمبراست از مدينه براي جنگ بدر، رفتن پي ، بيرون

چه خود بيرون رفته ولي چون بامرخدا بوده خدا فرموده پروردگارت تو را بيرون  اگر
آورد. به هر حال اگر بخواهيم جمالت آيات فوق و آيات بعدي روشن شود بايد 

 قضية بدر را ذكر كنيم تا خواننده آيات را به آساني درك كند. 
ودر آن چاههاي آب  ،يلومتري مدينه ميان راه مكه استك – 150در/ بدانكه بدر

نامي احداث كرده كه بنام او مانده است.  است و آب فراوان است و آن چاهها را بدر
وان تجارت قريش از شام ردر سال دوم هجرت در ماه رمضان جبرئيل خبر آورد كه كا

 313با  صرسول خدارياست ابوسفيان. ه گردد با هزار شتر بار و هفتاد سوار ب برمي

يعني كاروان قريش، وندانستند كه  عريتن از مهاجر وانصار حركت كرد به قصد 
آيد و لذا بدون اسلحه و وسائل، فقط دو شتر در ميان آنان بود از مقداد  جنگي پيش مي

و با همة لشكر بيست شمشير بود و باقي با چوب و چماق بودند.  ،و مصعب بن عمير
فر قبال به بدر رفتند براي خبرگيري از قافله و معلوم شد قافله با دو ن صرسول خدا

ش ابوسفيان فرستادند كه محمد از يپاز آن طرف منافقان مدينه قاصدي  در راه است.
مدينه بيرون شده با اصحاب، قصد شما دارد. ابوسفيان مرد كارداني بود، جلوتر از 

ما خبري نداريم جز اينكه : فتندقافله آمد به بدر براي خبرگيري، اهل بدر به او گ
ديروز دو شتر سوار آمدند فالن محل، شتران را خوابانيده و بسوي ما آمده و از ما خبر 
: كاروان را پرسيدند، ابوسفيان پشكل شترها را بهم ماليد اثر هستة خرما ديد و گفت

ر داد، و وفوري برگشت و قافله را از كنار دريا عبو .اند دو تن از اصحاب محمد بوده
ضمضم غفاري را فرستاد به مكه تا خبر كند كه محمد قصد كاروان ما دارد، ما را 

 دريابيد.
پيش از آنكه ضمضم به مكه برسد عاتكه بنت عبدالمطلب در خواب ديد سواري 

، آنگاه سنگي خرجوا إلی مصارعکمأيا آل غالب : آمد به طرف مكه به صداي بلند گفت
هاي مكه از پارة آن بيفتاد، آن خواب در  داخت و در تمام خانهاز كوه بكند و در مكه ان

اي در ساية كعبه نشسته بودند، چون عباس را ديد او را  مكه نشر شد، ابوجهل با عده
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يا آل عبدالمطلب كفايت نكرد : صدا زد بيا با تو سخني دارم، چون عباس آمد گفت
عي نبوت شده و چنين شما را كه مردي از شما دعوت نبوت كرد اكنون زني مد

خواب ديده، به الت و عزي قسم كه اگر آن خواب راست نيايد خواهيم نوشت كه آل 
روز ديگر مهيا شدم كه بروم جواب : عبدالمطلب دروغگترين عربند، عباس گفت

ضمضم را شنيدم كه گوش شتر  ون قدم به مسجدالحرام نهادم آوازابوجهل گويم، چ
كند و صدا  ووارونه بر شتر نشسته وخاك بر سر مي خود را بريده و جامه بدريده

، كاروان و تجارت قريش را دريابيد. در املستغاث من حممد ؛يا معشر قريش: زند مي
مكه جنبشي شد ومردم به عجله به جمع سالح و مرد پرداختند تا هزار مرد. چون از 

به : ر گفتندمكه خارج شدند قاصد ابوسفيان رسيد كه كاروان به سالمت رسيد. لشك
حرب يتيم ابوطالب رفتن فائده ندارد، و خواستند برگردند ولي اخنس بن شريق و 

ايد برويد  ابوجهل مانع شدند، سراقة كناني آمد كه يا معشر قريش اكنون كه بيرون آمده
تا به بدر برويد، اگر محمد را دريابيد او را به قتل رسانيد و  ،شر محمد را كفايت كنيد

را خبر داد كه كاروان جستند  صهو وطرب پردازيد. جبرئيل، رسول خدااگرنه به ل
ولشكر قريش پيش آمدند، دل بر حرب بنه كه خدا شما را ياري كند. رسول با 

گذشت و لشكر قريش آمد چه بايد كرد؟ ابوبكر  اصحاب مشاوره كرد وفرمود كاروان
 جان حاضرم تا يكي از تن وجانم فداي تو وفرمان خداي تو، هر چه فرمائيد به: گفت

: دو مرتبه فرمود .بنشين ،جزاك اهللا خيرا: كنيم. رسول خدا فرمود ما بماند حرب مي

يا رسول اهللا رأي ما آن است كه : . عمر برخاست وگفتياشريوا عل ؛چه نظر داريد
تكرار كرد، سعد بن معاذ از انصار برپاخاست  صابوبكر گفت. باز رسول رسول خدا

، عرض كرد ما با تو عهد نعم يا سعد: صود از خطاب مائيم؟ فرمودمق: و عرض كرد

لو استعرضت هذا البحر ايم و پايداريم به خدائي كه تو را به خلق فرستاده  بسته
شاد شد و انصار را دعا كرد. مقداد  صوهمة انصار بر قول منند. رسول خدا التبعناک

فَاذْهب أَنت گوئيم  موسي نمييا رسول اهللا ما مانند قوم : بن عمرو برخاست وگفت

  .همسعا و طاعة هللا و لرسول: گوئيم ليكن ما مي ،وربك فَقَاتال إِنَّا هاهنَا قَاعدونَ
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به هر حال چون مهياي جنگ نبودند از جنگ كراهتي داشتند، حباب بن منذر 
خود؟  كني يا به رأي يا رسول اهللا حرب با ايشان به امر خدا مي: برخاست وگفت

صواب آن است كه ما برويم بدر و چاههاي آب را : به فرمان خدا، حباب گفت: فرمود
رأي، رأي حباب است. چون به بدر : فرمود صدر تصرف گيريم، رسول خدا

رسيدند، دو غالم از قريش آمده بودند، اصحاب رسول ايشان را بگرفتند در حاليكه 
هزار : شكر قريش چند نفرند؟ گفتندل: در نماز بود، به ايشان گفتند صرسول خدا

خواهيد ما را بترسانيد و ايشان را بزدند،  گوئيد، مي دروغ مي: سوار، اصحاب گفتند
سالم نماز را  صخدا دروغ گفتيم تا دست از ايشان برداشتند. رسول: ايشان  گفتند
 زنيد و چون دروغ گويند دست ت گويند ايشان را ميساتا ر !واعجبا: بداد و فرمود

لشكر بسيار است : راست بگوئيد، گفتند: داريد نزد من آريد. پس به ايشان فرمود برمي
كشند؟  روزي چند شتر مي: فرود صو ما به تفصيل ندانيم ودروغ نگوئيم. رسول خدا

اهللا اكبر ميان هزار و : فرمود صگاهي ده بكشند و گاهي نه شتر. رسول خدا: گفتند
نفر بودند. اصحاب شب را به بدر ماندند، در آنجا  950د و در واقع /نباش نهصد مي

رفتي ودر موقع جنگ حمله  آب كم وريگ نرم بسيار بود چنانچه پاي بشر به آن فرو
همين سوره ذكر شده و بسبب آن  11نتوانستند. خدايتعالي باراني بفرستاد كه در آية 

كردند و به  گودالها پر آب شد و زمين زير پاي ايشان سخت گرديد. مسلمين شادي
 نصرت خدا اميدوار شدند.

ذ  الفألقت هذه مکة قد أ: فرمود صآنگاه لشكر مشركين رسيدند. رسول خدا
مسلمين ايشان را دو برابر خود ديدند و لشكر مشركين ايشان را اندك ديده و  .کبدها

دليرتر شدند. يكي از مشركين به تاخت برگرد لشكر اسالم و بازديد كرد برگشت و 

دانيد  يا معشر قريش مي: عتبه گفت .مدد إال سيوفهم کمين لهم وال ؤالء قوم اله: گفت
كه من شما را ناصحم، صواب نيست كه با اين مرد حرب كنيد، يا نبي است، يا سلطان 

ترين بوي هستيم واگر سلطان باشد اگر پيش برد ما  ب، اگر نبي است ما اولياو يا كذ
اب است بيگانگان او را كفايت كنند، ما اگر مغلوب در ساية وي بهتر باشيم، و اگر كذ
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وي شويم بدنام عرب گرديم و اگر غالب شويم غلبه بر مشتي برهنه وگرسنه فخري 
، يعني ترسيده است. عتبه )شش او بادكرده(، فخ سحرهتان قد: نباشد. ابوجهل گفت

ست، اين بمانند مني چنين گوئي، به تو نشان دهم كه مرد كي !يا مصفرا سته: گفت

 صاي رسول خدابربگفت و مهياي حمله شد، لشكر اسالم در ميان آفتاب بودند، 
در آنجا دعا كرد تضرع نمود. و  صعريشي از چهارچوب برپا كردند. رسول خدا

الجبار : نصرت خواست، جبرئيل رسيد با سه هزار فرشته به ياري مسلمين و فرمود
رسول خدا آن عريش را  !فی الشمس يقرئک السالم ويقول أنت فی الظل و أصحابک

 واژگون كرد.
از مشركين عتبه بن ربيعه وجيه قريش و برادرش شيبه و وليد بن عتبه سه تن پير 

پير و كامل و جوان  ؛و كامل وجوان به ميدان آمده و مبارز خواستند. از انصار سه تن

، شما من أنتم: ندبنام معوذ و معاذ وپدرشان حارث به ميدان آمدند. مبارزان قريش گفت
اي گروه مهاجرين جواب : فرمود صخواهيم. رسول خدا ما قوم خود را مي ؟دكيستي

رخاست، رسول او را ب او را نشانيد، عمر صگوئيد. ابوبكر برخاست برود رسول خدا
و حمزه در مقابل عتبه  .رث برخاستندانيز نشانيد، پس حمزه و علي و عبيده بن الح

 عبيده در مقابل شيبه آمد، پير با پير وجوان با جوان. عليوعلي در مقابل وليد و
وليد را فرصت نداد و سرش را پرانيد و حمزه عتبه را درنگ نداد وعبيده با شيبه 

دادند، آخر شيبه ضربتي زد پاي عبيده  بماندند و بر يكديگر حمله كردند و جوالن مي
 ادند، حمزه و عليتفرا قلم كرد و عبيده ضربتي بر دوش او زد كه هر دو بي

آوردند، رسول  صوعبيده را نزد رسول خدا .برجستند وكار شيبه را تمام كردند

ولست أ: سر او را در دامن گرفت و او به هوش آمد و چشم باز كرد و گفت صخدا
، عبيده دو شعري گفت و و علی الشهادة ،بلی: فرمود صرسول خدا ؟علی االسالم

فرمان حمله بداد، وريگي بر گرفت و در  صرسول خدابر كنار رسول خدا جان داد. 

تعالي چنان تقدير كرد كه هر  ، خدايشاهت الوجوه: روي لشكر مشركين پاشيد و گفت
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مشركين را ريگي به چشم فرو رفت، مسلمانان همي كشتند و بستند ومشركين  يك از
 پا افتادند و يا كشته و يا فرار كردند.

ركين كشته و هفتاد نفر اسير و هفتاد نفر مجروح شدند در آن جهاد هفتاد نفر از مش
 نفر كشته شدند و رؤساي مشركين اكثرا كشته شدند. جملة 14واز مسلمين 

             داللت دارد كه مسلمين ميل داشتند

جنگي واقع شود و مسلمين  قافلة تجارت بدست ايشان بيفتد، ولي خدا اراده كرده كه

 : عزيز وسربلند شوند. جملة          داللت دارد كه جنگ باعث

شد بر پيروزي ابدي اسالم و شكست شرك و ضالل، ولي مسلمين چون عده نداشتند 
 در وحشت بودند.

                         

 *                         

           *              

                             

           * 
هنگامي كه شما مسلمين پروردگارتان را به فريادرسي خوانديد پس براي : ترجمه

) و خدا 9شما اجابت كرد كه من شما را مدد مي كنم به هزار فرشتة رديف يكديگر(
اين مدد را قرار نداد جز بشارتي و براي اينكه به آن دلهاي شما آرام گيرد، و نصرتي 

) هنگامي كه خدا براي 10عزيز حكيم است( از جانب خدا نيست، براستيكه خدا جز
بي از آسمان تا شما را پاك كند آكرد بر شما  ايمني شما را به چرتي فرو برد و نازل مي

و دلهاي شما را بهم پيوند دهد و بسبب آن قدمهاي  و آلودگي شيطان را از شما ببرد
 )11شما را ثابت بدارد.(
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: نكات      قلت مسلمين و ه نظر ب صتي بود كه رسول خداهمان وق

وقتي بود كه جبرئيل با  همان ، كرد. جملة  كثرت مشركين استغاثه مي

 : اند سه هزار ملك آمد. و بعضي گفته           داللت دارد كه

از قبيل توكل و طمأنينه و شهامت و مالئكه عبارت بودند از صفات حسنة مسلمين 
  )!( شجاعت و امن و مانند اينها

 : مقصود از جملة           همان شبي است كه در بدر روي شنها

 ستاد زير پاي ايشان سخت و روحرباران را ف رفت ولذا خدا بودند وپاي ايشان فرو مي
كرد كه شما آب  خدا دلگرم شدند زيرا شيطان وسوسه مي ايشان شاد شد وبه ياري

نداريد و كافران در زمين سخت هستند و خدا باران را فرستاد و وسوسة شيطان رفع 
 شد.

                                

                        

 *                     

     *             * 
كرد كه من با شمايم مؤمنين  هنگاميكه پروردگار تو به فرشتگان وحي مي: ترجمه

اندازم پس بزنيد باالي گردنها را و  را ثابت بداريد به زودي در دلهاي كفار ترس مي
) اين براي آن است كه ايشان با خدا و رسول او 12بزنيد از كفار همة سرانگشتان را(
رسول او مخالفت و عداوت ورزد پس محققا خدا  مخالفت كردند و هر كه با خدا و

) اين است شما را پس بچشيد آنرا ومحققا براي كافران عذاب 13شديدالعقاب است(
 )14آتش است.(

يكي از علل پيروزي مسلمين با اينكه نه عدد زيادي داشتند و نه وسائل و : نكات
يماني و ترس كفار بود ا نه مال زياد، همانا ايمان و ثبات قدم بود و علت ديگرش بي
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: چنانكه فرموده       ... و مقصود از         

        زدن بر سر ودست و پاي كفار بوسيلة مالئكه است در جنگ بدر. و ،

 مقصود از جملة   در دنياست آنرا  ،ين اسيري و قتل و جراحت، يعني ا

 بچشيد.

                        *   

                             

             *            

                                 

           *           * 
اي مؤمنين چون كافران را مالقات كرديد در حاليكه زياد بودند و به شما : ترجمه

) و هر كس در آن روز جز براي بازگشت و 15رو آورند پس به آنان پشت مكنيد(
شدن به گروه ديگر از مجاهدين به ايشان پشت  ملحقگيري و  شدن ويا براي مكان آماده

) پس 16ت(سوبد بازگشتي ا زخجاي او دووكند پس به تحقيق پذيرفته غضب خدا را 
شما ايشان را نكشتيد وليكن خدا ايشان را كشت و تو نينداختي در وقتي كه انداختي 
وليكن خدا انداخت و تا اينكه مؤمنين را بيازمايد از آن قتل و رمي ببالء نيكو 

كنندة مكر كافران  ) اين است و خدا سست17بدرستيكه خدا شنوندة داناست(
 )18است.(

تعالي منزه است از كارهاي بشري و كار بشري مستند به او نيست،  حق: نكات
نسبت به خود داده و أما معجزات پس مسلم  العاده را  وليكن معجزات و كارهاي خارق

است كه كار خدا و به ايجاد اوست براي تصديق او به رسالت رسوالنش و أما 
ري را بدون وسائل جنگي و يا انداختن كارهاي ديگري مانند قتل عدة قليلي عدة كثي

اين هم چون به مدد مالئكه  ،شمان تمام كفارچيك مشت ريگ و رسيدن آن ريگها به 
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و فرشتگان و مأمورين إلهي بوده نسبت آنرا به خدادادن اشكالي ندارد، چون به مدد 

: لذا خدا فرموده خدا بوده است و       . 

                             

                       *     

                        *  

             *          

         *                  

         * 

اگر فتح و گشايش بخواهيد پس به تحقيق فتح براي شما آمد و اگر : ترجمه
گرديم، و شما را هرگز  خودداري كنيد پس آن بهتر است، و اگر بازگرديد ما بازمي

باشد، و به تحقيق كه خدا با مؤمنين  چه بسيار نياز نكند گروهتان از چيزي و اگر بي
نين خدا و رسول او را اطاعت كنيد و از او رونگردانيد و حال آنكه م) اي مؤ19ت(اس
) محققا 21شنوند( ) و نباشيد مانند آنانكه گفتند شنيديم وحال آنكه نمي20شنويد( مي

) و اگر خدا خيري در 22انديشند( بدترين جنبندگان نزد خدا كران و الالنيند كه نمي
شنوانيد محققا  ن را شنوانيده بود و اگر به ايشان ميدانست هر آينه ايشا ايشان مي

 )23روگردانيده بودند در حاليكه اعراض داشتند.(

 خطاب : نكات   ... آيد كه  با كفار است و يا با مؤمنين، به نظر مي

 خطاب با كفار باشد. و اگر خطاب با مؤمنين بگيريم آن هم اشكالي ندارد.

                       

                        *    
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  * 
وقتي كه شما را دعوت كنند به  اي مؤمنين اجابت كنيد خدا و رسول را در: ترجمه

شود بين مرد و دل او ومحققا بسوي  كند و بدانيد خدا حائل مي آنچه شما را زنده مي
اي كه به خصوص ستمگران از شما  ) و بپرهيزيد از فتنه24شويد( او محشور مي

 )25د كه خدا شديدالعقاب است.(رسد (بلكه همه را فراگيرد) و بداني نمي

: نكات   داللت دارد بر وجوب اجابت أوامر إلهي زيرا امر براي وجوب

بر درب خانة ابي بن كعب عبور  صاست، و طبق اين آيه روايتي آمده كه رسول خدا
آمد. رسول نماز خود را به عجله تمام كرد و كرد و او را ندا كرد، او مشغول نماز بود،

مگر : مشغول نماز بودم. فرمود: چرا دير اجابت كردي؟ عرض كرد: فرمود صخدا

: خبر نداري كه خدا فرموده     و مقصود از جملة . :      

دعوت به جهاد و يا مطلق دعوت است چه به اسالم و ايمان باشد و چه به امر جهاد 
شود و از موت كفر نجات پيدا  واسطة تمام اينها دلها زنده ميو يا ساير خيرات كه ب

: كند، و مقصود از جملة مي               ،  اين است كه خدا

به دل انسان نزديكتر از خودش است و از باطن و خياالت او مطلع است و معني 
ت به هر جا و به هر چه خدا بخواهد ديگر اين است كه قلب انسان باختيار خداس

 اند. سازدش، البته معاني ديگري نيز ذكر كرده متوجه مي

                     

                      * 

                         * 

                          * 
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شديد  آريد وقتي كه شما كم بوديد و در زمين ضعيف شمرده مي و بياد: ترجمه
ند پس خدا جايتان داد و بياري خود شما را تأييد يترس داشتيد كه مردم شما را بربا

) اي مؤمنين خدا و 26كرد و از چيزهاي پاكيزه شما را روزي داد تا شكرگزار باشيد(
دانيد (زشتي و  و حال آنكه مي رسول را خيانت مكنيد و امانات خود را خيانت مكنيد

) و بدانيد كه جز اين نيست اموال شما و اوالد شما فتنه است ومحققا 27بال آن را)(
 )28كه نزد خداست اجر بزرگ.(

مقصود از : نكات    اين است كه شما مؤمنين حجاز مغلوب و ناتوان

ه و برهنه بوديد و اقويا شما تر و گرسن تر و زندگاني شما سخت يد و از تمام ذليلدبو
شما را تمكن داد و بر ممالك دنيا مسلط كرد. و مقصود از  خوردند، پس خدا را مي

 اوالد براي امتحان و آزمايش است. فتنه سبب فتنه است و يا اينكه اموال و

                          

                * 
دهد و جبران  اگر از خدا بترسيد او براي شما امتيازي قرار مي ناي مؤمني: ترجمه

آمرزد وخدا صاحب فضل بزرگ  ي شما مياكند از شما بديهاي شما را و بر مي
 )29است.(

توانيد به آن فرق بين حق و باطل بگذاريد و هر  ت كه مينيروئي اس فرقان: نكات
ترسند نيروي امتياز بين  وچون ملت اسالم در زمان ما از خدا نمي .كدام را امتياز بدهيد

حق و باطل را ندارند. وروز جنگ بدر را خدا يوم الفرقان خوانده زيرا در آنروز 
توانيم به  د و فرقان را ميمسلمين از مشركين جدا شدند و در مقابل هم صف كشيدن

اي ذهني بدانيم كه انسان به آن قوه، مميز بين خوب و بد  معناي شرح صدر و قوه
 دهد از تمام اهل زمين. است. و فرقان در اين آيه امتيازي است كه خدا متقين را مي

                            

           * 
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كردند تا تو را زنداني كنند  و بياد آور وقتي را كه كفار در مقابل تو مكر مي :ترجمه
كند و خدا  كنند و خدا مكر مي و يا ترا بكشند و يا بيرونت كنند و ايشان مكر مي

 )30بهترين مكركنندگان است.(

مجلس شورائي بود در  دارالندوهاست و  دارالندوهاين آيه راجع به شوراي  :كاتن
بعثت  13شدند براي مشورت، پس در سال  مكه كه براي امور خود در آن جمع مي

و  صين مكه يعني بزرگان قريش در آن جمع شدند براي دفع رسول خداكمشر
ان وارد شد، پس بعضي ويند شيطان بوده مجسم شده، بر ايشگپيرمردي از نجد كه 

صالح نيست زيرا : محمد را غل و زنجير كنيد تا مرگش برسد، پيرمرد گفت: گفتند
او را از مكه خارج : كنند تا او را نجات دهند. بعضي گفتند فاميل او براي او غضب مي

نيست زيرا هر جا برود مردم را  صالح: كنيد تا از شر او راحت شويد، پيرمرد گفت
رأي اين است كه از : پردازد، ابوجهل گفت و در مقابل شما به جنگ ميكند  جمع مي

به ضربه واحده او را بكشند هر قبيله مردي حاضر شود و همگي با شمشيرهاي خود 
هاشم نتوانند با همه طرف شوند و بگرفتن  ائل پخش شود تا بنيباو در ميان ق كه خون

. پس خدا به رسول خود وحي رأي صواب همين است: ديه راضي شوند. پيرمرد گفت
نمود كه از مكه خارج وبسوي مدينه هجرت كن و در خوابگاه خود مرو و علي را 

علي را امر فرمود كه برد يماني مرا  صبگو بخوابد بجاي خودت. پس رسول خدا
بروي خود بكش و در جاي من بخواب. از آن طرف مشركين با شمشيرهاي خود 

شبانه مشت  صميان خانه و او را بكشند. رسول خداكمين كردند كه شبانه بريزند 
خاكي بر هوا ريخت و خود از ميان غبار بيرون رفت و با ابوبكر به غار ثور تشريف 

 برد و پس از سه شبانه روز بطرف مدينه هجرت كرد.

                                

     *                 

                    *   
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   * 
و چون آيات ما بر ايشان قرائت شود گويند به تحقيق شنيديم اگر : ترجمه

) و هنگامي 31هاي گذشتگان( بخواهيم بمانند آن خواهيم گفت نيست اين مگر افسانه
دايا اگر اين قرآن حق است از نزد تو پس بر ما سنگي از آسمان بباران و كه گفتند خ

نين نبوده كه ايشان را عذاب كند در حاليكه ) و خدا چ32يا بياور ما را عذابي دردناك(
كنندة ايشان نبوده در حاليكه ايشان طلب آمرزش  تو در ميان ايشاني و خدا عذاب

 )34كنند.( مي

   جملة : نكات              ...  از سخنان نضر بن

كتاب  فارس رفته بود و قصة رستم و اسفنديار و حارث مشرك است كه در ميان اهل
هاي  هاست و از افسانه كالم محمد مانند همين: گفت و ميكليله و دمنه را آورده بود. 

خدايا : گفت گوئيم و همان بود كه مي مردم گذشته است و ما اگر بخواهيم مانند آن مي
ان شماست خدا كسي را كه تا محمد مي بر ما سنگ بباران. ولي خدا او را جواب داده

کان ": فرمايد كلمات قصار مي 88البالغه در كلمة  در نهج ند. و عليك عذاب نمي
أما : ر فتمسکوا بهاهللا و قد رفع أيدمها فدونکم اآلخ فی األرض أمانان من عذاب

يعني در زمين دو  ."و أما األمان الباقی فالستغفار األمان الذی رفع فهو رسول اهللا
شد، پس چنگ بزنيد به امان   ذاب خدا بود و به تحقيق يكي از آنها برداشتهامان از ع

بود كه از دينا رفت، و أما آن أماني كه  صديگر، أما أماني كه برداشته شد رسول خدا
 سپس حضرت اشاره به اين آيه نموده است. .مانده پس استغفار است باقي

و يا  صو به رسول خدا خوانند در اينجا به اهل خرافات كه دعاي توسل مي
را  صدانند كه رسول خدا ها نمي اين بيچاره: شوند بايد گفت متوسل مي ائمه

خدا برده است. پس بايد متوسل به توبه وتقوي و جهاد و امثال اين امور شوند تا 
 نجات پيدا كنند.
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                       *     

                          

  * 
 را چه باشد كه خدا عذابشان نكند در حاليكه ايشان مردم را از وايشان :ترجمه

كنند و ايشان دوستان خدا نبودند، دوستان خدا به جز پرهيزكاران  مسجدالحرام منع مي
) و نماز ايشان نزد خانة خدا نبود جز صفيري و 34دانند( نباشند وليكن اكثر ايشان نمي

 )35فر بوديد.(زدني، پس بچشيد عذاب را بسبب آنچه كا دست

مقصود از  :نكات            عة سال هفتم هجرت است قوا

با اصحب خود عازم حج شدند و در حديبيه لشكر مشركين  صكه رسول خدا
شده و نگذاشتند كه مسلمين وارد مكه شوند. در  صرسيدند و سد راه رسول خدا

جملة           شود كه ذكر  به خدا بگردد معني چنان مي أولياءهاگر ضمير

گرديد، ولي ممكن است ضمير را برگردانيم به مسجدالحرام، يعني سرپرستان و 
متوليان مسجد نيستند مگر پرهيزكاران، و مشركين نبايد متولي مسجدالحرام باشند، 

اينكه نمازشان وعبادتشان يك يكي اينكه پرهيزكار نيستند و ديگر : چرا براي دو جهت
كشيدن باشد چنانكه رسم بود زن و مرد  زدن و سوت نوع سفاهت است كه دست

كردند و دست  گاهي كه لباس احرام نداشتند برهنه به دور خانة كعبه طواف مي
 كشيدند. زدند و سوت مي مي

                     

                           

 *                    
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    * 
كنند تا (مردم را) از راه خدا  براستي آنانكه كافرند مالهاي خود را انفاق مي: ترجمه

بازدارند، پس بزودي آنرا انفاق كرده سپس بر ايشان حسرت و افسوس خواهد شد 
) تا اينكه خدا 36سپس مغلوب شوند، وآنانكه كافر شدند بسوي دوزخ محشور گردند(

را روي خبيث قرار دهد پس همه را جمع كند و ناپاك را از پاك جدا گرداند وخبيث 
) بگو به كفار اگر خودداري كنند(از 37در دوزخ قرار دهد. ايشانند همان زيانكاران(

به كفر و عدوات برگردند  كفر و عداوت) آنچه گذشته براي ايشان آمرزيده شود و اگر
 )38پس به تحقيق روش پيشينيان گذشت.(

: جملة: نكات            ...وال مكه ا راجع به اهل مكه است

كردند. ولي به تجربه رسيده همواره  خود را در راه كوبيدن اسالم و مسلمين خرج مي
كنند ولي اهل حق چنين  اهل باطل براي پيشرفت باطل خود اموال خود را انفاق مي

باطلهاي مذهبي و بدعتها روزي  در زمان ما بار نشر خرافات وموهومات و !نيستند
حتي موحدين از انفاق مال  شود شود ولي براي نشر توحيد انفاق نمي ميليونها خرج مي

 جملة !خود دريغ دارند           داللت دارد كه اگر كافري و يا مرتدي ،

 صول خداگذرد از كارهاي سابق او، ورس آمرزد و مي مسلمان شد خدا او را مي

: . و جملة»االسالم يجب ما قبله«: فرموده         ،  اين است كه

اي كه خدا با كفار سابقين كرده با ايشان خواهد كرد چنانكه دربارة آنان  لهمهمان معا

َوِإنَّ ُجنَدنَا *و  )۲۱(الادله  .&َكَتَب اللَُّه َألَْغِلَبنَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ *: فرموده
 ).۱۷۳(الصافات  .&َلُهُم اْلَغالُِبونَ 
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       * 
اي نباشد و تمام دين براي خدا باشد، پس  و كارزار كنيد با ايشان تا فتنه: ترجمه

) و اگر 39كنيد بيناست( اگر خودداري كردند پس محقق است كه خدا به آنچه مي
روگردان شدند (از ايمان وتوبه) پس بدانيد كه خدا موالي شماست خوب موال 

يك آن  جگرفتيد پس محققا پن ت) و بدانيد كه هر چه غنيم40وخوب ياوري است(
گذر اگر  براي خداست و براي رسول و براي صاحب قرابت ويتيمان و مسكينان و راه

مؤمن به خدا هستيد و به آنچه ما نازل كرديم بر بندة خودمان روز جداشدن روزي كه 
 )41رسيدند و خدا بر همه چيز تواناست.( دو جماعت بهم

   : نكات          داللت دارد كه تا فتنة كفر ،

: در جهان هست بايد جهاد باشد و مسلمين مجهز باشند. جملة     عطف است ...

: بر جملة   و داللت دارد كه مقصود از غنائم در قتال است، و چون غنائم ...

: رمودهجنگي قبل از تقسيم مالك ندارد خدا ف      (بدانيد و نفرموده بدهيد) و اگر

كه اين دليل ديگري است بر اينكه خمس،  و آتوا مخسه: مالك داشت بايد بگويد

گفته  »آتوا«خمس ارباح مكاسب نيست زيرا ارباح مكاسب مالك دارد وبايد به آنان 
اةَ مانند  .شود كَ واْ الزَّ آتُ الَةَ وَ واْ الصَّ اي است كه  قرآن مكرر آمده، پس اين قرينه، كه در أَقِيمُ

عطف : ثانيا. و اوالاين خمس غنائم جنگي است فقط      بر    ثالثا. و :
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ل و غنائم قتال ذيل آيه صريح است در قتا: رابعاسياق آيات كه تماما در جنگ است. 

 : كه فرموده            آية بعد كه فرموده: خامسا. و :    

      ...  .تُم«در قرآن هر جا كلمة : سادساكه خواهد آمدمو » غَن»مغَانم «

آمده مربوط به غنائم جنگي آمده. عجب است با اين همه قرائن و سياق و صراحت 
اند در تمام ارباح مكاسب. با  دهچگونه مدعيان دانش و دين اين خمس را تعميم دا

و اگر تعميم  !و اميرالمؤمنين از ارباح مكاسب خمس نگرفتند صاينكه رسول خدا
 داشت بايد ايشان عمل كنند و از مرم آنرا بگيرند.

                           

                           

                       

    * 
ايشان بكنارة وادي دورتر و هنگامي كه شما بكنار وادي نزديكتر بوديد و : ترجمه
گاه،  كرديد در وعده كرديد البته اختالف مي تر از شما بود، و اگر وعده مي قافله پائين

شدني است، براي اينكه هالك شود هر كس  وليكن خدا خواست انجام دهد آنچه
شود از دليل روشن و هر كس زنده شود زنده شود از دليل روشن، و براستي  هالك مي
 )42شنواي داناست.(كه خدا 

كند غنائم چه روزي را، و بر مسلمين منت  تعالي بيان مي در اين آيه حق :نكات
هنگاميكه شما در وادي نزديكتري به آب و طرف مدينه بوديد : وفرموده ،گذارد مي

: ولي كفار آن طرف بدر كه از مدينه دورتر است بودند. و مقصود از جملة  

  است كه مسلمين براي ضعف و قلت نفراتشان اگر براي جنگ ... اين

كردند در تعيين روز و در اينكه حاضر  گاهي قرار داده بودند خود اختالف مي وعده
 شوند و يا خير.
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           *             

            * 
ايشان را  ايشان را به تو كم نشان داد و اگر به تو هنگاميكه درخوابت خدا: ترجمه

كرديد وليكن خدا  شديد و در كار جنگ نزاع مي زياد نشان داده بود البته سست مي
) و هنگامي كه 43ها باشد داناست( سالمت داشت شما را، زيرا او به آنچه در سينه

نمود و شما را در چشم ايشان كم  كم مي در چشم شما مالقات كرديد ايشان را
نمود تا اينكه خدا بعمل آورد امري را كه شدني بود، و بسوي خدا كارها  مي

) اي مؤمنين چون گروهي را مالقات كرديد پس ثابت باشيد و 44شود( بازگردانيده مي
 )45بسيار ياد خدا كنيد تا باشد شما رستگار شويد.(

: جملة :نكات     داللت دارد كه خدا جمعيت كفار را در خواب به ...

نشان داده بود و به نظر رسول خود عدة قليلي آورده بود و اگر  صرسول خدا
كردند و  و ساير مؤمنين در اقدام به جنگ كوتاهي مي صچنين نبود رسول خدا

: همچنين در روز بدر طبق جملة       ،كفار را كم و  ... لشكر مسلمين

آمد و همچنين جمعيت مسلمين به  پنداشتند و به نظر ايشان زياد نمي نفرات قليلي مي
آمد كه طرفين به كارزار دلير شدند. خدا طرفين را به يكديگر كم   نظر كفار كم

 نشان داد تا جنگ واقع شود.

                             

    *                  
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                    * 
شويد و  و خدا و رسول او را اطاعت كنيد و نزاع مكنيد كه سست مي: ترجمه

مانند آنانكه از  ) و نباشيد46رود و صبر كنيد كه خدا با صابرين است( عظمت شما مي
شهر و ديار خود خارج شدند براي خوشگذراني و سركشي و وانمودن به مردم و منع 

) و هنگاميكه شيطان براي 47ند محيط است(كن كردند از راه خدا، و خدا به آنچه مي مي
ايشان زينت داد اعمالشان را و گفت امروزه كسي از مردم بر شما پيروز نشود و من 

دهم شما را، پس چون دو گروه مالقات يكدگر كردند به عقب برگشت  محققا پناه مي
ي را كه بينم چيز بر دو پاشنة خود و گفت محققاً من از شما بيزارم براستي كه من مي

 )48ترسم و خدا شديد العقاب است.( بينيد براستي كه من از خدا مي شما نمي
لشكر مشركين با دم و دستگاه براي عيش و نوش و تفاخر از مكه بيرون  :نكات

وحشت  صآمدند ولي لشكر اسالم براي جهاد در راه خدا. لشكر كفار از محمد
در امور ديده  را صپيشرفت محمد داشتند با اينكه از هر جهت برتري داشتند زيرا

كنانه كه سر راهشان بود و قبال يك نفر از ايشان را كشته  بودند. و ضمنا از طائفة بني
بودند واهمه داشتند، شيطان به شكل سراقه بن مالك كه از اشراف بني كنانه بود به 

ن را از دهم از شر طائفة خودم ولذا دل ايشا من شما را امان مي: ايشان رسيد و گفت
فرار كرد و باعث شكست مشركين  جمع نمود، ولي در ضمن جنگ اين جهت خاطر

 بينيد. بينم كه شما نمي من چيزي مي: شد و گفت ربد

                         

              *           
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   *                    * 
دين ايشان، : گفتند و آنانكه در دلشان مرض بود مي هنگاميكه منافقان: ترجمه

ايشان را مغرور كرده، و هر كس توكل بر خدا كند پس محققا خدا عزيز حكيم 
كنند به صورتها و پشتهاي  ) و اگر ببيني هنگاميكه مالئكه قبض روح كفار مي49است(

است كه  ) اين بسبب اعمالي50نده را(نزنند و گويند بچشيد عذاب سوزا ايشان مي
 )51ايد و براستي كه خدا به بندگان ستمگر نيست.( انجام داده
خانمان را كه در اقدام به جنگ و جهاد  منافقين و كفار جرئت مؤمنين بي: نكات

اينان نه بودجه دارند و نه اسلحه و نه نفرات، پس ايشان مغرور : گفتند ديدند مي مي
 ايشان را گول زده است!مد اند و دين باعث غرور ايشان شده و مح شده

                              

            *                

                       * 

                              

                    * 
انند عادت آل فرعون وآنانكه پيش از ايشان بودند، به آيات خدا كافر م: ترجمه

شدند پس خدا بسبب گناهانشان ايشان را گرفت زيرا خدا نيرومند شديدالعقاب 
) اين بسبب اين است كه خدا نعمت خود را بر قومي كه به ايشان داده تغيير 52است(

) مانند شيوة 53ا شنواي داناست(نداده تا آنان خودشان را تغيير دهند وبراستي كه خد
آل فرعون و آنانكه قبل از ايشان بودند، به آيات پروردگارشان تكذيب كردند پس به 

 )54گناهانشان هالكشان كرديم و آل فرعون را غرق نموديم وهمه ستمگر بودند.(
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 : نكات        ندهند خدا  داللت دارد كه مردم تا خود را تغيير

هاي خود را تغيير ندهد و از ايشان نگيرد و تا ملتي عمال خواستگار چيزي  نعمت
نباشند خدا به ايشان ندهد، وقتيكه ملتي قدر عقل و قدرت خود را ندانست و آنها را 

كند به آثار هوي وهوس و چون  صرف هوي و هوس كرد، خدا هم ايشان را مبتال مي
نصيبشان گرداند. و اين آيه رد  نها راآ رد خدا همصرف علم و هدايت و صنعت ك

خدا به مدد  است بر كسانيكه به نعمتهاي عقل و هدايت پشت كرده ومعتقدند بايد
هاي جعلي  غيبي و فرستادن امامي بزور مردم را تغيير و اصالح دهد و مردم را به وعده

: اند. جملة منتظر داشتهو مغرور           داللت دارد كه به ظلم به

 ت فتنتهم و کثر شرهم و الاللهم أهلک الظاملني فقد طغهالكت و نابودي رسيدند. 
 قهار!.. يقدر أيد علی دفعهم إال أنت فادفعهم يا

                 *     

                  *    

                       *    

                      * 

              * 
ها نزد خدا كسانيند كه كافر شدند كه ايمان  براستي كه بدترين جنبنده: ترجمه

) آنانكه از ايشان پيمان گرفتي سپس پيمان خود را در هر مرتبه شكستند و 56نياورند(
) پس اگر در جنگ بر ايشان پيروز شدي پس بسبب ايشان 56ايشان پرهيز ندارند(

) و البته اگر 57ند باشد كه ايشان پند گيرند(پراكنده ساز كساني را كه پشت سر ايشان
نه، زيرا ااز قومي ترس خيانتي داشتي پس بينداز بسوي ايشان پيمانشان را بطور منصف

اند از  ) و البته گمان مبر آنان كه كافر شده58كاران را( دارد خيانت خدا دوست نمي
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د(يعني گريزي كنن اند، بدرستي كه ايشان (ما را) عاجز نمي قدرت ما بدر رفته
 )59ندارند).(

: مقصود از جملة: نكات      اين است كه ايشان را چنان در تحت ...

 شكنجه بگذار كه كفار پس از ايشان بترسند و هوس فتنه نكنند. و مقصود از 

ن ... اين است كه اگر عالئم وآثار نقض پيمان كفار بر امام مسلمين ظاهر شد بايد پيما
 ايشان را جلو ايشان بيندازند.

                        

                          

               * 
توانيد از نيرو و از اسبان مهياي  و مهيا سازيد براي كفار هر چه مي: ترجمه

شده كه به آن نيروها بترسانيد دشمن خدا و دشمن خود و ديگران غير ايشان را  بسته
راه خدا انفاق كنيد  شناسد، و آنچه در شناسيد خدا ايشان را مي دانيد و نمي كه شما نمي

 )60شود و بر شما ستم نشود.( هر چه باشد به شما رد مي

  ...: توانند بر نيروي جنگي خود بيفزايند. جملة مسلمين بايد هر چه مي: نكات

    دشمنان ديگري داشته غير از كفاري كه با  ص، داللت دارد كه رسول خدا

گويند فالن بندة صالح  دانسته. پس آنانكه مي يكردند ولي آن حضرت نم او جنگ مي
 ند و بروند از غلو خود توبه كنند!از همه چيز اطالع دارد بيايند اين آيه را بخوان

                           *   

                      

     *                   

                      * 
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اگر به سلم و صلح ميل كردند، تو به آن ميل كن، و بر خدا توكل نما و : ترجمه
) و اگر با تو ارادة خدعه كنند پس محققا خدا ترا كافي 61زيرا او شنواي داناست(

) و الفت 62است، اوست آن خدائي كه ترا تأييدكرده بياريش و بسبب مؤمنين(
م آنچه در زمين است الفت انداخت بين دلهاي مؤمنين كه اگر انفاق كرده بودي تما

انداختي وليكن خدا بين ايشان الفت انداخت، براستي كه او عزيزي  بين دلهايشان نمي
 )63حكيم است.(

 : نكات   در كائنات و تكوينيات فاعليتي  ص... داللت دارد كه رسول خدا

 ندارد و فقط خدا مقلب القلوب و مؤثر و مكون است.

                   *        

                         

                        

  *                       

                        

          * 
خدا كافي است ترا و هر كس از مؤمنين را كه پيروي تو : آهاي پيغمبر: ترجمه

مؤمنين را بر كارزار ترغيب كن، اگر از شما بيست نفر صابر  ؛) آهاي پيغمبر64كنند(
باشد بر هزار نفر از كفار پيروز  باشد بر دويست نفر غلبه كنند و اگر از شما صد نفر

) اكنون خدا از شما سختي را 65اينكه اين كفار قومي نفهمند( گردند بواسطة مي
برداشت و تكليف شما را سبك كرد و دانست كه در شما ضعفي است پس اگر از 
شما صد نفر باشد بر دويست نفر غلبه كند و اگر هزار نفر باشد بر دو هزار غالب آيد 

 )66باذن خدا و خدا با صابرين است.(
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حكم الهي اين بود كه هر يك نفر از مؤمنين  ؛وائل هجرتصدر اسالم در ا: نكات
در مقابل ده نفر مقاومت كند ولي مؤمنين ضجه كردند و بر ايشان سنگين آمد و چون 
مسلمين زيادتر شدند آن حكم تخفيف داده شد و يك نفر مسلمان بايد در مقابل دو 

مقاومت، صبر و  نسخ نيست بلكه فقدان شرط است زيرا شرط نفر مقاومت كند و اين
دانش بود چون نداشتند با وصف عدم شرط بايد يك نفر در مقابل دو نفر ايستادگي 

 كند.

                    

                  *          

          *                  

        * 
هيچ پيغمبري را نشايد كه براي او اسيراني باشد تا در زمين قتل بسيار : ترجمه

خواهد و خدا عزيزي  خواهيد و خدا براي شما آخرت را مي دنيا را ميكند، شما متاع 
) اگر از خدا در پيش مقرر نشده بود هر آينه در آنچه گرفتيد به شما 67حكيم است(

ايد بخوريد در  ) پس از آنچه در جنگ به غنيمت گرفته68رسيد( عذاب بزرگي مي
 )69ت.(سمرزندة رحيم احاليكه حالل پاكيزه است و از خدا بترسيد زيرا خدا آ

پس از آنكه مسلمين هفتاد نفر از مشركين را در جنگ بدر اسير گرفتند، : نكات
از ايشان : دربارة أسراء با اصحاب خود مشورت كرد، ابوبكر گفت صرسول خدا

پيشنهاد  صهمه را به قتل رسان. رسول خدا: فداء بگير و آزادشان كن، عمر گفت
د هر كدام از اسيران فدائي بدهند و آزاد شوند، جبرئيل اين و بنا ش ،ابوبكر را پذيرفت

شود اسيرگرفتن وبواسطة فداء آزادكردن باذن  آيات را آورد. از اين آيات معلوم مي

: إلهي نبوده و لذا جملة            .نازل شده است ، 
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                     *     

                       * 
آهاي پيامبر بگو به آن كسانيكه در دست شما هستند از اسيران كه اگر خدا : ترجمه

دهد و شما را  آنچه از شما گرفته به شما مي بداند در دلهاي شما خير را خيري بهتر از
) و اگر بخواهند با تو خيانت كنند پس به 70آمرزد و خدا آمرزندة رحيم است( مي

را بر ايشان، و خدا و د پس خدا تمكن و تسلط داد تندتحقيق قبال با خدا خيانت كر
 )71داناي حكيم است.(

تعالي براي  جنگ بدر از اسيران فداء گرفت حق در صچون رسول خدا :نكات
نازل نمود. از جمله كسانيكه اسير شدند عباس  يات راآجذب قلوب اسيران اين 

چون بنا شد فديه  رث بن عبدالمطلب. وابود با عقيل ونوفل بن ح صعموي پيغمبر
بدهند و آزاد شوند، عقيل و نوفل چيزي نداشتند ولي عباس داشت، بيست وقيه طال 

شد كه همراه خود آورده بود براي اينكه لشكر  داشت كه تقريبا صد و بيست دينار مي
كفار را طعام بدهد و او يكي از ده نفري بود كه بايد هر روز به نوبت خودشان يك 

را بدهد و ده شتر قرباني كند و نوبه به عباس نرسيد تا اسير شد و نفر مخارج لشكر 
عرض كرد من مسلمان  صپول او گرفتند و از غنائم شد. عباس خدمت رسول خدا

اگر اين سخن تو راست باشد خدا : اكراه آوردند. حضرت فرموده بودم ولي كفار مرا ب
دينارهاي مرا پس : عباس گفت اي، پس تو را جزاء خواهد داد أما ظاهراً عليه ما بوده

رث را بپردازي تا اشود و تو بايد فدية خودت و عقيل وح نمي: بدهند، حضرت فرمود
: كني؟ حضرت فرمود مرا ميان قريش محتاج مي: هر سه آزاد شويد. عباس گفت

شدي  الفضل عيالت دادي در وقتي كه از مكه خارج مي كجاست آن طالهائي كه به ام
اي برايم رخ داد اين  گردم يا نه، اگر حادثه ندانم از اين سفر برمي من نمي: و گفتي

از كجا دانستي، حضرت : دينارها مال تو و عبيداهللا و عبداهللا و فضل. عباس گفت
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دهم كه تو  پس من شهادت مي: پروردگارم به من خبر داد. عباس گفت: فرمود
دي بر اين مطلع نبود، غيرخدا اح: راستگوئي وشهادتين بر زبان جاري نمود و گفت

زيرا من دينارها را در تاريكي شب به عيالم دادم و من در رسالت تو شك داشتم، پس 
چون چنين خبري به من دادي شك من برطرف گرديد. و بعدها عباس ببركت اسالم 

: ثروت بيشتري پيدا كرد و چنانكه خدا فرموده            .گرديد 

: مقصود از جملة       ... شدند  اين است كه اين اسيران كه آزاد مي

طبق رسم بايد تعهد كنند كه ديگر به جنگ رسول نيايند و با مشركين معاهده عليه 
فرمايد اگر عهد خود را  كردند. در اينجا خدا مي مسلمين نبندند و اسيران تعهد مي

 خدا باز رسول خود را بر ايشان تمكن دهد.بشكنند و وفا نكنند 

                        

                               

                          

                          * 
موده و بمالها و جانهاي خويش در براستي آنانكه آيمان آورده و هجرت ن: ترجمه

راه خدا جهاد كردند و آنانكه مأوي داده و مهاجرين را ياري كردند ايشان بعضي از 
اند شما را از  ايشان دوستان بعضي ديگرند و آنانكه ايمان آورده و هجرت نكرده

تند بر ساي نيست تا هجرت كنند، و اگر از شما در دين ياري خوا دوستي ايشان بهره
ما ياري ايشان الزم است مگر عليه قومي كه بين شما و بين ايشان پيماني است، و ش

 )72كنيد بيناست.( خدا به آنچه مي
: قسم اول: را بر چهار قسم نموده صتعالي مؤمنين زمان رسول خدا حق :نكات

 مهاجرين اولنياز مكه هجرت كردند بسوي مدينه. ايشان  صآنانكه با رسول خدا
لهي و إومالئكه و كتب و رسل  ايمان به خدا -1: ينان چهار امتياز داشتندباشند و ا مي
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از وطن و خويشان و  -2روز قيامت و تمام تكاليف إلهي را پذيرفته و تمرد نكردند. 
ي رضاي خدا مفارقت كردند و اين كار عدل انظر كرده و بر همسايگان خود صرف

با جان  -3. &نفُسكُم أَوِ اخْرُجواْ من ديارِكُماقْتُلُواْ أَ*: قتل نفس است زيرا خدا فرموده
كردند، و حتي  ال خود خرج ميم رفتند از اي كه مي و مال جهاد كردند به هر غزوه

سبقت در دين و در  -4جنگيدند.  بدون وسائل جنگي مانند جنگ بدر با مشركين مي
 : هجرت و جهاد داشتند كه خدا درحق ايشان فرموده

 ...  َْسَتِوي ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل ُأْولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة مَِّن الَِّذيَن َال ي
 )۱۰(احلديد  أَنَفُقوا ِمن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكّالً َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

 : و در آية ديگر در وصفشان فرموده
  ُهْم َوالسَّابُِقوَن اَألوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم بِِإْحَساٍن رَِّضَي الّلُه َعنـْ

 َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
 ) ۱۰۰التوبه( 

 تا آخر آيه كه اينان مقتداي مسلمين هستند تا قيامت.
با اصحابش بسوي ايشان آمدند از  صكه چون رسول خدا انصارند –قسم دوم 

بذل مال و جان و مسكن مضايقه نكردند و به اصالح مهمات مهاجرين پرداختند و 
ن مقدم و افضلند زيرا شد ولي مهاجرين اولين از ايشا اگر ايشان نبودند كار تمام نمي

ايشان سابقين در ايمان و فضائلند وديگر اينكه روزگاري زحمت و سختي كشيدند و 
 ديگر اينكه از خانه و زندگي صرفنظر كردند.

 مؤمنيني كه ايمان آورده ولي هجرت نكردند و در مكه ماندند. –قسم سوم 

: فرمودهآنها كه پس از مؤمنين اولين مهاجرت كردند كه  –قسم چهارم    

      . 

                        

 *                      
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                           *      

                       

                     * 
و كفار برخي دوستان بعضي ديگرند، اگر شما دوستي مؤمنين را رعايت : ترجمه

) و آنانكه ايمان آورده و هجرت 73نكنيد در اين زمين فتنه و فساد بزرگي خواهد بود(
كرده و جهاد در راه خدا كردند و آن كساني كه مأوي داده وياري كردند، ايشانند 

) و آنانكه 74نست آمرزش و روزي كريم.(همان مؤمنين حقيقي وواقعي، براي ايشا
ايمان آوردند پس از آنان و هجرت كرده و جهاد كردند با شما پس ايشان از شمايند و 
صاحبان خويشي (خويشاوندان) بعضي از ايشان سزاوارترند به بعض ديگر در كتاب 

 )75خدا، براستي كه خدا به هر چيزي داناست.(

 ولي بعضي بر .دوستي گرفتيم ؛و) را به معني(به فتح واواليتو  أولياء: نكات
اند. و  واليت ارث گرفته ؛و يا به معني ،سرپرستي و قيموميت ؛خالف ظاهر به معني

 : مقصود از جملة  ... اي مؤمنين اگر به آنچه ذكر شد از هجرت : اين است كه

را در برگيرد و بواسطة  كفار عمل نكنيد فتنه و فساد شما و دوستي و تعاون و تبري از
كثرت پيدا نخواهيد كرد و مورد رغبت ديگران نمي شويد : تفرقه و قلت عدد و ضعف

: شوند. و مقصود از جملة و ديگران به شما ملحق نمي       

  ...  كسانيند كه پس از نزول اين آيات هجرت كنند و با ساير مهاجرين و

 : هشوند. و مقصود از جمل انصار جهاد كنند، ايشان نيز از مهاجرين محسوب مي

           اين است كه در ارث خويشان مقدم بر ديگرانند ،

خوت و ه أاز نزول اين آيه ارث ب برند. ليكن قبل وخويشان از يكديگر ارث مي
 خوت و برادري را برقرار نمودأبين مؤمنين  صخدا رسولبرادري بوده چنانچه 
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بردند وليكن مسلمين زياد  خوت از يكديگر ارث ميوچون عدة مؤمنين قليل بودند بأ
 شدند ارث براي خويشاوندان مسلمان برقرار شد.



 
 
 
 
 
 

 
 

آيه  129سورة توبه كه آنرا سورة براءه نيز گويند و آن مدني و داراي 
 باشد مي

 

اند اين سوره  شود، كه نوشته ديده نمي »بسم اهللا الرمحن الرييم«اين سوره آغاز  در
با سورة قبلي كه أنفال باشد يك سوره بوده و ديگر اينكه اين سوره در رفع امان و قتل 
مشركين و عذاب ايشان نازل شده نه براي رحمت و اين سوره بضميمة سورة أنفال از 

در  »بسم اهللا الرمحن الرييم«تور گذاشتن دس صهاي طوال است و رسول خدا سوره
 اول آن نداده است.

                     *     

                            * 

                      

                             

               *       

                             

                     * 

اين، بيزاري از طرف خدا و رسول اوست بسوي مشركيني كه باايشان : ترجمه
) پس چهار ماه به آزادي در زمين سير كنيد و بدانيد كه شما 1ايد( پيمان بسته

 توبةسورة ال
آيةمدنية و هی   مائة وتسع وعشرون 
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) و اعالمي است خدا و 2عاجزكنندة خدا نباشيد و خدا خواركنندة كافران است(
و بيزار است از مشركين، رسول او بسوي مردم در روز حج اكبر كه خدا و رسول ا

پس اگر توبه كرديد آن براي شما خوب است و اگر اعراض كرديد پس بدانيد كه 
كنندة خدا نيستيد و با خدا ستيزه نتوانيد و كافران را به عذاب دردناك بشارت  عاجز

) غير آن مشركيني كه با ايشان پيمان بستيد سپس از پيمانتان چيزي كم نكرده و 3ده(
ه تظاهر نكرده و به يكي از دشمنان شما مدد ننمودند پس پيمان ايشان را بعليه شما 

 )4دارد پرهيزكاران را.( اتمام برسانيد زيرا خدا دوست مي

 كلمة: نكات    توان آن را مبتداء  باشد و مي هذاخبر مبتداي محذوف است كه

: گرفت و خبر آن جملة     مكه در سال هشت از هجرت  ... باشد. بدانكه فتح

عتاب بن اسيد را فرماندار  صبه مدينه، واقع يافت و رسول خدا صرسول خدا
مكه قرار داد و اين سورة توبه در سال نه از هجرت نازل شد وچون اين سوره نازل 

اين : بكر داد با امارت حاج و فرمود چهل آية اول آن را به ابي صشد، رسول خدا
بر مردم قرائت كن، پس از آنكه ابوبكر بطرف مكه حركت  آيات را در موسم حج

كرد، علي را مأمور نمود كه برود و آن آيات را به اهل موسم قرائت كند. به حضرت 
كرديد  عرض شد اگر اين سوره و مأموريت ابالغ آنرا به ابوبكر واگذار مي صرسول

من باشد. پس كند جز كسي كه از خود  اين سوره را أدا نمي: خوب بود؟ فرمود
بكر ملحق شد. پس ابوبكر در ايام حج روز ترويه براي  حركت كرد و به ابي علي

داد زيرا او امير حاج بود.  مردم خطبه خواند و آداب و مناسك حج را به ايشان تعليم
در روز عيد قربان در مني نزديك جمرة عقبه ايستاد و اين آيات را  و أما علي

بچه : گفتند .أيها الناس من فرستادة رسول خدايم: فرمود براي مردم قرائت نمود و
يحجن  اليطوفن بالبيت عريان و ال: چيز؟ پس اين آيات را بلند قرائت نمود و فرمود

عامهم هذا و من کانت له مدة فهو إلی مدته و من لم يکن له مدة فمدته  البيت مشرک بعد
كردند،  آمدند و برهنه طواف مي مي چون زنان مشركه قبل از نزول اين آيات .أربعة أشهر

كه  خواست براي سال ديگر، حج نمايد دستور اعالن داد مي صو چون رسول خدا



 – دنيم – التوبه) 9سورة ( دهمجزء    
 

 

221 

با اصحاب خود به قصد  صبرهنه طواف نكنند، و چون در سال ششم كه رسول خدا
عمره تا حديبيه تشريف آوردند و اهالي مكه مانع ورود او به مكه شدند و حضرت با 

بست براي عدم تعرض مشركين به مسلمين وعدم تعرض مسلمين به ايشان پيمان 
مشركين با شرايطي كه در جاي خود خواهد آمد، مشركين به پيمان خود وفا نكرده و 

پيمانان  بكر به طايفة خزاعه كه از هم پيمانان خود از مشركين بني نقض نمودند و با هم
 صند، ايشان نزد رسول خدارسول خدا بودند حمله كردند و كسي از آنان را كشت

شكايت كردند از نقض عهد مشركين، پس در سال نهم طبق سورة براءه مقرر شد كه 
اند تا چهار ماه مهلت داده شده  به تمام مشركين ابالغ شود كه آنانكه نقض عهد كرده

اند و عهدي  شدن بدهند و اما آنانكه نقض عهد نكرده يا مسلمان شوند و يا تن به كشته
دارند مهلت ايشان تا وقتي است كه مدت عهدشان تمام شود و  صسول خدابا ر

اي بين ايشان و مسلمين نخواهد بود بايد يا مسلمان  پس از آن ديگر امان و عالقه
 شوند و يا مقتول گردند و معني بيزاري خدا و رسول همين است.

                           

                         

             *           

                           

  * 
پس چون ماههاي حرام منقضي شد بكشيد مشركين را هر جا ايشان را : ترجمه

يافتيد و ايشان را دستگير كنيد و حبسشان نمائيد و بهر رهگذري در كمين ايشان 
بنشينيد، پس اگر توبه كرده ونماز را برپا داشتند و زكات را دادند راهشان را باز كنيد 

) و اگر يكي از مشركين از تو پناه 5م است(و رهاشان سازيد زيرا خدا آمرزندة رحي
جويد او را پناه بده تا كالم خدا را بشنود، سپس او را به محل أمن خودش برسان، اين 

 )6براي اين است كه ايشان قومي نادانند.(
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مقصود از ماههاي حرام، همان چهار ماهي است كه خدا به ايشان مهلت : نكات
اند كه از اول  خر، اگرچه قول ديگري نيز گفتهاآل بيعداده، از دهم ذيحجه تا دهم ر

شوال باشد تا آخر محرم. ولي همين قول اول صحيح است زيرا ابتداي چهار ماه بايد 
شود، چون  شكني معلوم مي از وقت ابالغ حساب شود. از اين آيات قبح پيمان

چنين شكني كردند تا خدا  مشركين عالوه بر شرك و اذيت و آزار مسلمين، پيمان
: اي بر ايشان معين نمود، ولي براي ساير كفار چنين دستوري نيامد، و از جملة شكنجه

         ،فهميدند و براي همه قابل فهم   شود كه قرآن را مي استفاده مي

: مقصود از جملةشدند. و  بوده وگرنه هدايت نمي        ،  اين

است كه راه را بر ايشان سد كنيد تا در بالد ديگر منتشر نشوند. در حديث آمده كه در 
حكم مشركين گاهي قتل و گاهي عفو و گاهي  صصدر اسالم تا وفات رسول خدا

 صگرفتن فدا بود، مؤيد اين مطلب اين است كه مردي را به اسيري نزد رسول خدا
به او فرمود اسالم  صبود، رسول خداو او سيد و بزرگ يمامه  امامهآوردند بنام 

اي محمد : بياور و يا خود را خريداري كن وگرنه تو را بكشم ويا آزادت كنم. او گفت
اي و  ي فداء گرفتهگاي و اگر فداء بگيري از مرد بزر اگر مرا بكشي مرد بزرگي را كشته

 صل خداآوردن من بعيد است. رسو اي، و اسالم زاد كردهآاگر آزاد كني بزرگي را 
أشهد أن ال إله إال اهللا و أنک : آزادت كردم، چون امامه اين سخن شنيد گفت: فرمود

، حسن خلق تو دليل بر نبوت توست. پس به يمامه رفت و چون طعام اهل رسول اهللا
گذارم به مشركين برسد تا ايمان آورند و  نمي: آمد او مانع شد وگفت مكه از يمامه مي

در مقام محاربه بودند و ناچار و بيچاره شده و  صل خدااهل مكه آن وقت با رسو

 صنمودند، رسول خدا امامه نامه نوشتند وشكايت از منع طعام صبه رسول خدا
 مكيان نكند. نامه به او نوشت كه منع طعام از
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      *                   

                     * 
باشد مگر آنانكه با  چگونه براي مشركين نزد خدا و رسول او پيماني مي: ترجمه

ايشان نزد مسجدالحرام عهد بستيد پس مادامي كه به عهد خود ثابتند شما نيز ثابت 
) چگونه براي ايشان عهدي 7دارد( بمانيد براي ايشان، زيرا خدا متقين را دوست مي

ند در حق شما خويشي و پيمان را مراعات ياب باشد و حال آنكه اگر بر شما ظفر
كنند. ودل ايشان خشنود نيست و اكثرشان  نكنند، شما را بزبانهاي خود خوشنود مي

 )8فاسقند.(
 شكن باشد خدا پيمان او را به هيچ گيرد مگر كسيكه به عهد كسي كه پيمان :نكات

خود وفا  به عهد صخود ثابت بماند. و طبق تواريخ، آنانكه نسبت به رسول خدا
زني و  ضمره بودند. در تاريخ آمده كه جمعي از خوارج به راه طائفة خزاعه وبني: كردند

نهند. اتفاقا  قتل مسلمين پرداختند بعنوان اينكه مردم به حكم غيرخدا گردن مي

با كارواني به ايشان رسيدند وسخت بترسيدند و از حيات خود قطع  ابواهلذيل عالف

نترسيد و كار خود را به من واگذاريد، من ايشان را دفع : گفت لابواهلذياميد كردند. 
شما چه كسانيد و از چه قوميد؟ ابوالهذيل : خواهم كرد. پس خوارج پرسيدند و گفتند

رويم و مقصود ما از اين سفر اين است  ما قومي از مشركانيم و به تجارت مي: گفت
يديم خوب است ايمان آوريم. كه كالم خدا را بشنويم و در آن تأمل كنيم و اگر د

آمنا : مرحبا و آياتي از قرآن قرائت كردند. ابوالهذيل و رفقاي او گفتند: خوارج گفتند
خوارج  .حق ما را أداء نمائيد شما: ما بمانيد. گفتند در جوار: ، خوارج گفتندو صدقنا

حق ما اين است كه ما را به محل أمن : حق شما چيست؟ ابوالهذيل گفت: گفتند
 : برسانيد چنانچه خدا فرموده
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 !پس خوارج ايشان را به محل أمن رسانيدند

                       

  *                        * 

                       

        *                  

                       *  

                           

                     * 
آيات خدا را به بهاي اندكي معامله كردند پس مردم را از راه خدا : ترجمه

را ) درحق هيچ مؤمني قرابت و پيماني 9كردند( عملي مي بازداشتند حقا ايشان بد
) پس اگر توبه كرده و نماز را برپا 10كنندگانند( كنند و ايشان همان تعدي مراعات نمي

كنيم آيات را براي  داشتند و زكات را بدادند، برادران شمايند در دين، و ما بيان مي
) و اگر سوگندهاي خود را پس از پيمان شكستند و در دين شما 11دانند( قومي كه مي

ن كفر را بكشيد زيرا اينان را سوگندها نباشد تا شايد خودداري طعن زدند پس پيشوايا
راندن رسول خدا همت   ) آيا با قومي كه پيمانشان را شكستند و به بيرون12كنند(

از شما پيشي گرفتند، آيا از  كنيد در حاليكه ايشان ابتدا كرده و گماشتند قتال نمي
 )13ايد.( بترسيد اگر ايمان آوردهكه از او  سزاوارتر است ترسيد، پس خدا ايشان مي
اعتماد  به آنان تعالي صفات مشركين را براي بيداري مؤمنين شمرده تا خداي: نكات

نديده گرفته و چند درهم را ترجيح  درهم دنيا، آيات خدا را براي چند: اول : ننمايند

عات اگر غلبه كنند سوگند وخويشي و پيمان را مرا: دومدادند بر عقل وعلم ووحي. 

در به تجربه رسيده كه : چهارمعادتشان تعدي و تجاوز است. : سومنخواهند كرد. 

متحد شدند و رسول  صبر قتل رسول خدا موقع نيرومندي چه ستمها كردند؛
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لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ : وگفتند .را فراري دادند، چنانكه يهود چنين تصميم گرفتند صخدا

َها اْألََذلَّ  : جملة. ِمنـْ          مشركين و با هم كفار ومشركين را شامل ،

شود. و اينها دليل است كه كفار و مشركين تابع منطق عقل و دليل نيستند. نويسنده  مي
عينا مانند زمان ما كه مردم متعصب خرافاتي اگر قدرتي داشته باشند به ضرب : گويد

روجين مذهبي چون قدرت ندارند به تكفير و كنند، و بعضي از م وقتل طرف اقدام مي
 برد. پردازند، و هر كس حقي را اظهار كند گرفتار چنين مردمي است و رنج مي لعن مي

                        

    *                     

*                       

                         

  * 
كند و  با ايشان كارزار و پيكار كنيد، خدا ايشان را بدست شما عذاب مي: ترجمه

هاي قوم با ايمان را شفا  دهد و سينه نمايد و شما را بر ايشان ياري مي خوارشان مي
پذيرد و  برد وخدا توبة هر كس را بخواهد مي ) و خشم دلهاشان را مي14بخشد( مي

شويد و هنوز خدا مجاهدين شما  ايد كه رها مي ته) آيا پنداش15خدا داناي حكيم است(
اند، ندانسته، در  و آنان را كه جز خدا و رسول و مؤمنين را دوست نهاني نگرفته

 )16كنيد آگاه است.( حاليكه خدا به آنچه مي
صدر اسالم از كثرت اذيت و آزار كفار و مشركين، دلهاي مسلمين پر از  در: نكات

اد نبودند چون عدة كافي نداشتند، أما چون عدد كافي خشم بود ولي مأذون به جه
تحقق پيدا كرد خدا أمر به جهاد نمود و دلهاي مؤمنين را به بركت شمشير مجاهدين 

: شفاء داد و كفار و مشركين را عذاب كرد. و مقصود از جملة       اين ...
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رچه در ازل هر چيز را ي تحقق پيدا نكرده، اگراست كه هنوز معلوم حضرت با
 دانسته، ولي تا فداكاري خود را بروز ندهيد معلوم حق ظاهر نگردد.

                           

                *            

                         

                * 
اليكه بر كفر براي مشركين روا نيست كه مساجد خدا را آباد كنند در ح: ترجمه

خود گواهند، ايشانند كه اعمالشان هدر است و ايشانند كه در آتش دوزخ 
) همانا مساجد خدا را آنكه ايمان به خدا و روز جزاء دارد و نماز را به 17جاودانند(

كند، پس اميد است  ترسد، آباد مي دهد و جز خدا از كسي نمي دارد و زكات مي پا مي
 )18ان باشند.(يافتگ كه ايشان از هدايت

ن امور مساجد بايد داراي ايمان شود كه متصديا از اين آيات استفاده مي: نكات
خالي از خرافات باشند و تمام اعمال كسي كه توحيد صحيحي ندارد هدر و مانند و

پردازد بايد از غير خدا نترسد و غير او را  نبود است و كسي كه به آبادي مساجد مي
متصديان امور مساجد و مجالس ديني فعلي زمان ما يك مشت  مالحظه نكند. متأسفانه

يني آلوده به شرك و خرافات است. و دباشند و لذا تمام تبليغات   پرست مي مردم هوي

: جملة      آن ولو اينكه نامش  داللت دارد كه مشرك به تمام اقسام

اللهي وچه شيخي و چه  ي عل مسلمان باشد حق دخالت در امور مسجد ندارد، چه
 ساير غاليان.

 : جملة     ...الشرايط نيز  داللت دارد بر اينكه مسلمان موحد جامع

 : بايد اميدوار به هدايت ورحمت حق باشد و مغرور نباشد. شاعر گويد
 مباش غره بعلم و عمـل كـه شـد ابلـيس    

 

 بدين سبب ز در بارگـاه عـزت دور   
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  *                      

                  *            

           *              

  * 
كردن حاجيان و تعمير مسجدالحرام را مانند عمل آنكه ايمان به  آيا سيراب: ترجمه

د خدا مساوي نيستند، ايد، نز كند قرار داده خدا و روز جزاء دارد و در راه خدا جهاد مي
) آنانكه ايمان آورده و هجرت كرده و در 19كند( تمگران را هدايت نميو خدا قوم س

اند، درجة ايشان نزد خدا بزرگتر است  ا به اموال و جانهاي خود جهاد كردهراه خد
) پروردگارشان به رحمت و رضوان خود، ايشان را 20برندگان( وايشانند كاميابان وبهره

) در آن 21دهد و براي ايشان است باغهائي كه در آنها نعمتهاي پاينده است( مژده مي
 )22دا نزد اوست أجر بزرگ.(گمان خ باغها هميشه جاويدانند، بي

اعمال و افعال و عناوين ه بعضي از اصحاب رسول كه تازه مسلمان بودند ب: نكات
كرد به اينكه  افتخار مي صكردند، از جمله عباس عموي رسول خدا خود افتخار مي

من كليددار : گفت كرده و طلحه بن شيبه مي سقاي حاجيان بوده وآنان را سيراب مي
عرضه كردند.  كنندة مسجدالحرامم، وافتخارات خود را به علييرمكعبه و تع

ايمان به خدا و هجرت و جهاد در راه خدا موجب فضيلت است تا : حضرت فرمود
چيزي نفرمود تا اين آيات  صبردند رسول خدا صآنكه قضاوت را نزد رسول خدا

 نازل گرديد.

                        

                            *  
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           * 
اي مؤمنين پدرانتان و برادرانتان را دوست نگيريد اگر كفر را بر ايمان : ترجمه

اگر : ) بگو23ترجيح دادند وهر كس از شما با آنان دوستي كند پس همانان ستمگرند(
و  ايد پدران و پسران شما وبرادران شما و زنانتان وفاميلتان و اموالي كه كسب كرده

ا دل هپسنديد(و به آن د و مساكني كه آنها را ميترسي تجارتي كه از كسادي آن مي
ر باشيد ايد) نزد شما از خدا و رسول او و جهاد در راه او محبوبتر است پس منتظ بسته

 )24كند.( د و خدا قوم فاسقين را هدايت نميتا خدا أمر خود را بياور
ند پذيرفت مان شد و خداي يكتا را مي صدر اسالم هر فردي كه مسلمان مي: نكات

زمان ما با خويشان و كسان او كه همه از كفار بودند بايد قطع دوستي و مالطفت كند. 

يجد أحدکم طعم االيمان حتی يحب فی  ال: فرمود صدر حديث آمده كه رسول خدا
يابد تا  يعني كسي از شما مزة ايمان را نمي .اهللا أبعد الناس و يبغض فی اهللا أقرب الناس

دشمن بدارد. و  ترين مردم را م را دوست بدارد ونزديكدر راه خدا دورترين مرد

 : مقصود از جملة      ، .آمدن عذاب خداست 

                       

                     

        *                

                              

  *                   * 
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محقق است كه خدا شما را در مواقع بسياري ياري كرد و روز حنين : ترجمه
هنگامي كه كثرت نفرات شما شما را به شگفت آورده بود، پس، آن كثرت هيچ 

ما تنگ شد و زمين با وسعتي كه داشت بر شاي به شما نداد و براي شما مفيد ن بهره
تعالي  ) سپس خداي25شد سپس به دشمن پشت كرديد در حال ادبار وپراكندگي(

آرامش دل را بر رسول خدا و بر مؤمنين نازل نمود و نازل كرد لشكرهائي را كه نديده 
) سپس خدا بعد از آن توبة هر 26و عذاب نمود كفار را و اين است جزاء كفار( بوديد

 )27پذيرد و خدا آمرزندة رحيم است.( كس را كه بخواهد مي
ود را در مواقع بسياري ياري كرده و روايت طبق اين آيات، خدا رسول خ: نكات

ياري شده هشتاد موطن بوده و  صاند كه مواطن كثيره كه در آنها رسول خدا كرده
است بين مكه و طائف كه  است، و حنين زمينيروز جنگ حنين مقصود از روز حنين 

آن جنگ در آنجا واقع شده، و قضية چنان است كه پس از فتح مكه طائفة هوازن و 
هزار مرد ديگر از طوائف ديگر كه با ايشان  26قيف كه چهار هزار مرد بودند و ث

آماده شدند و لشكر اسالم دوازده هزار  صهزار نفر بودند به جنگ با رسول خدا سي

ما  ؛، يعني...لن نغلب اليوم: گفتند ويا شانزده هزار نفر بودند، و بعضي از مسلمين مي
غلوب نخواهيم شد واز كثرت خود شاد بودند. و لذا ا اين كثرتي كه داريم مبامروز 

 : خدا فرموده      . 
و چون دو لشكر بهم آميختند در ابتداء مسلمين غلبه كرده و ايشان را پراكنده 
كردند و مشغول گرفتن غنيمت شدند. مشركين كه زنان و حيوانات خود را همراه 

نگريزند همت وعصبيت ايشان به جوش آمد يكدگر را آواز آورده بودند براي اينكه 

ايد، پس به  گريزيد و زنان وفرزندان خود را رها كرده كجا مي محاه السوءيا : دادند
اتفاق بازگشته و كمين نموده و بر مسلمين يورش آوردند، مسلمين مضطرب شده و 

 ي نماند جزكس صفراري شده و شكست بزرگي بر ايشان وارد شد و با رسول خدا
هاشم و يك نفر از انصار بنام ايمن بن ام ايمن كه در آن جنگ كشته شد  نه نفر از بني

اس و فضل بن عباس و ابوسفيان بن حارث بعو  علي: وآن نه نفر عبارت بودند از
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بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و ربيعه بن حارث و عبداهللا بن زبير بن عبدالمطلب 
ابولهب و بقيه فرار كردند و علت فرار اين است كه چون سفيدة و عتبه ومعتب پسران 

آمدند و چون راه عبور  نشكار شد سپاه مسلمين از راه سرازيري به وادي حنيآصبح 
تنگ بود لشكريان به تفاريق به طرق متعدده رهسپار بودند، اين هنگام مردم هوازن از 

قدمة لشكر كه فوج خالد بن وليد كمين بيرون تاختند و مسلمين را تيرباران كردند، م
ن مشركين قريش كه تازه مسلمان ابود فاقد اسلحه بودند هزيمت شد و بدنبال ايش

اين موقع ساير مسلمين نيز مضطرب شده وهزميت شدند. رسول  بودند گريختند، در

پس حضرت  ؟أين أيها الناس یإل: كرد بر قاطر سفيدي سوار بود و فرياد مي صخدا
حركت داد و به كفار حمله نمود و با آن چند نفر قليل به رزمي سخت  استر خود را

بن اکذب أنا  أنا النبی ال: فرمود اقدام كرد و جز در اين جنگ رزم نداده بود، و مي
بسياري از شجاعان را كشت، مردي از  . و در اين جنگ اميرالمؤمنينعبدالمطلب

و در جلو كفار مانند شعله جوالن  علم سياهي بر سر نيزه كرده بوجرولأهوازن بنام 
داد و كفار بدنبال وي  كشت علم خود را حركت مي داد و هر مسلماني را مي مي
بر او حمله كرد و او را كشت.  خواند. اميرالمؤمنين علي آمدند و رجز مي مي

مشركين پس از قتل او تاب مقاومت نياورده و به هزيمت شدند و عباس كه مردي 

اي از مسلمين مجتمع  ، تا اينكه عدهةالشجر  بيعةيا أصحاب  كرد ندا مي آواز بود بلند
مشتي خاك بر روي مشركين انداخت و  صشده و به حمله پرداختند، و رسول خدا

: ، تا اينكه غلبه با مسلمين شد. و مقصود ازشاهت الوجوه: فرمود      

            و  صاين است كه خدا آرامش دل به رسول خدا

مؤمنين داد كه از هجوم دشمن نترسيدند و مقاومت كردند و دو مرتبه خود را بر 
 ص، ورسول خدان تنور جنگ گرم شداآل: فرمود صمشركين زدند كه رسول خدا

 .للهم لک الحمد و إليک المشتکی وأنت المستعانا: كرد در همان حال عرض مي
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: د از جملةمقصو           صبر و ثبات و استقامت و طمأنينه ،

تعالي، و در  وجرئت بوده كه بر دل رسول و ساير مسلمين انداخته شده از طرف حق
اين جنگ نفرات بسياري از كفار كشته شدند و شش هزار نفر از مرد و زن و فرزند 

زار شتر و چهار هزار گاو و زياده از چهل هزار ايشان اسير گرديد و بيست و چهار ه
 صگوسفند بدست مسلمين افتاد و چون مشركين مغلوب شدند منادي رسول خدا

د و باقي مشركين پراكنده ندا كرد كه اسيران جنگي را نكشند، و به زنان نزديك نشون
كه مأمور فرستاد وايشان را تعقيب كردند تا اين صطاس رفتند و رسول خداو به او

مشركين به شهر طائف رفتند و ساير مشركين به ايشان پيوسته، و لشكر اسالم رفتند و 
ول ماه ذيقعده طول كشيد و چون ماه ذيقعهده از اطائف را محاصره كردند وجنگ تا 

به جعرانه مراجعت كرد و در  صخدا ماههاي حرام بود جنگ تعطيل شد. و رسول

 قلوبم مؤلفةبين لشكر تقسيم كرد و  اوطاس راآنجا محرم بعمره شد و غنائم حنين و 
جهل و صفوان بن اميه و  را زيادتر از ديگران بداد و مانند ابوسفيان و عكرمه بن ابي

سفيان و هشام بن مغيره و اقرع بن  حارث بن هشام و عبداهللا بن اميه ومعاويه بن ابي
اي اندك  لي به انصار بهرهحابس و امثال ايشان را از پنجاه شتر تا صد به ايشان داد. و

تمام غنائم را به قوم : مهاجرين، انصار افسرده شده بعضي گفتند بداد يعني كمتر از
ما تيغ زديم و غنيمت را كافران بردند، و : بعضي گفتند !خود داد وما را محروم كرد

ذا ما را نيرومند شده احتياج به ما ندارد و ل صفعال چون رسول خدا: بعضي گفتند
رسيد بفرمود تا همة انصار را جمع  صلمات به رسول خدابهره كرد. چون اين ك بي

اي : در آن مجلس نمود، سپس فرمود غير ايشان بود ممنوع از ورود هكردند و هر ك
شما : بگوي يا رسول اهللا، فرمود: پرسم مرا جواب دهيد؟ گفتند انصار از شما چيزي مي

. هللا املنة و لرسوله ،بلی: ايت كرد؟ گفتندگمراه نبوديد خدا شما را بواسطة من هد

بلی يا : تعالي بواسطة من شما را برهانيد؟ گفتند شما بر كنارة دوزخ نبوديد حق: فرمود
تعالي بوسيلة من شما را بسيار و توانا  شما جمعي اندك نبوديد حق: . فرمودرسول اهللا



 تابشي از قرآن
 

 

232 

شما دشمنان يكدگر نبوديد : . فرمودبلی يا رسول اهللا، هللا املنة و لرسوله: كرد؟ گفتند
پس  را ألفت داد و دوست يكدگر شديد؟... تعالي بواسطة من دلهاي شما خداي

توانيد درجواب  شما اگر بخواهيد مي: اي سكوت كرد پس از آن فرمود حضرت لحظه
و تو فقير  ،تو مطرود قوم خود بودي و نزد ما آمدي ما تو را منزل داديم: من بگوئيد

داديم وتو را به دروغ  نياز كرديم و ترسناك بودي ما تو را أمان بي بودي ما تو را
گريه  را تصديق كرديم. انصار كه اين كلمات را شنيدند همه بهو ت نسبت دادند ما

افتاده و  صهاي گريستند و برخاستند بدست و پاي رسول خدا افتادند و به هاي
و باد هر چه داريم باختيار يا رسول اهللا تن و جان و مال ما فداي ت: عرض كردند

ادبانه گفتند خيال كرده  توست به هر كه خواهي انفاق كن، جوانان ما كه سخن بي
اعتنائي شماست بقدر ايشان، اكنون توبه كردند  بودند قلت بهرة ايشان از غنائم براي بي

: دست بدعا برداشت و گفت صيا رسول اهللا براي ايشان استفغار كن. رسول خدا

عشر األنصار أما ترضون مغفر األنصار و أبناء األنصار و أبناء أبناء األنصار. يا للهم اا
رضينا : همه عرض كردند ؟!م و فی سهمکم رسول اهللاس بالشاة و الغنأن ينصرف النا

انصار صاحب سر منند، اگر مردمان به : . پس رسول خدا فرمودباهللا و عنه و برسوله
 به طريق انصار سلوك كنم.راهي روند و انصار به راهي، من 

خواهر رضاعي رسول  شيماء دخرت يليمة سعديهبهرحال درميان اسيران كفار 
بود چون خود را معرفي كرد حضرت با او مهرباني كرد و رداي خود را  صداخ

او را مخير كرد كه  براي او پهن نمود و با او بسيار سخن گفت واحوالپرسي نمود و
اش برود، شيماء مراجعت به وطن را اختيار كرد، حضرت  با حضرت بماند يا به خانه

او را كنيزكي با دو شتر وچند گوسفند عطاء كرد، آن دختر در باب اسيران هوازن با آن 
زندان من نصيب خود و فر: مود، حضرت فرمودحضرت سخن گفت و شفاعت ن

ز ايشان عبدالمطلب را به تو بخشيدم، أما از آنچه از ساير مسلمين است تو خود ا
شفاعت كن به حق من بر ايشان، شايد ببخشند. پس چون حضرت نماز ظهر را خواند 
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اسيران  صدختر حليمه برخاست و سخن گفت همه از براي رعايت رسول خدا
 هوازن را بخشيدند.

                          

                          

         * 
اي مؤمنين همانا مشركين نجسند پس بعد از اين سال نزديك به : ترجمه

تعالي از  بزودي خداي ترسيد پس مسجدالحرام نشوند و اگر از درويشي و فقر مي
 )28نياز كند بدرستي كه خدا داناي حكيم است.( فضل خود اگر بخواهد شما را بي

از كلمة : نكات   شود كه فقط مشركين نجسند، و آيا نجاست ايشان  استفاده مي

 اگر قرينة  .ظاهري است يا باطني؟ ظاهر قرآن مطلق است          

     را قرينه بگيريم براي  مله، قرينه نباشد زيرا ممكن است اين ج

ا يمسو  فال: نجاست باطني، براي اينكه اگر نجاست ظاهري باشد بايد گفته شود
شدن به مسجد كه مسجد را نجس  ، زيرا نزديكيهالمسجد الحرام من زمان نزول اآل

آن هم خدا نفرموده سال نزول آيه به مسجدالحرام  هكند علي فرض نجاستهم، ك نمي
از سال بعد از آن به مسجد نزديك نشوند، و بعالوه پيغمبر دستور : نروند، بلكه فرموده

شود مقصود دوري از مجامع مسلمين و  شستن مسجد را نداد. پس معلوم مي
مسلمين اعتنائي مسلمين است نسبت به ايشان و اين مي رساند نجاست باطني را،  بي

كردند كه اگر مشركين به حج نيايند و به مسجدالحرام وارد نشوند  آن زمان خيال مي
وخيال  تعالي در رد اين گفتار شود، حق و فقر مسلمين مي هموجب كسادي بازار مك
نياز خواهد كرد وهمينطور شد، زيرا يمن و جده و طائف و  فرموده خدا شما را بي

د و از اطراف مكه هر چه بايد و شايد به مكه وارد ساير نواحي حجاز ايمان آوردن

 كردند از غذاها وحبوبات و لباسها. و از جملة  مي           از باب
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شود كه مشركين زمان ما كه امام را همه جا حاضر و ناظر  تنقيح مناط استفاده مي
پرست كم است  ند، پس اگر مشرك بتدانند حق ورود به مساجد مسلمين را ندار مي

كه صفات خدا ويا  پرست مانند غاله و شيخيه و كساني به جاي آن مشرك غيربت
دهند و ايشان در  افعال او را به هر بشري ويا به بندگان صالح خداپرست نسبت مي

دانند و عموما مشركند بسيارند و بايد از مجامع  خوانند وحاضر و ناظر مي عبادتها مي
واقعي كجا و مجامع اسالمي  انشوند. اشكال در اين است كه مسلممين دور مسل

 كجاست آيا چنين چيزي وجود خارجي دارد يا خير؟!.

                       

                 

           * 
آورند و آنچه خدا و رسول او  با آنانكه ايمان به خدا و روز قيامت نمي: ترجمه

پذيرند از آنانكه كتاب به ايشان داده  دانند و دين حق را نمي حرام كرده حرام نمي
 )29رزار كنيد تا وقتي كه از دست خود جزيه دهند در حاليكه ايشان خوارند.(شده، كا

 : نكات    داللت دارد بر اينكه بايد مسلمين با اهل كتاب قتال كنند تا ايشان

اند مسلمين از قتال ايشان دست  جزيه دهند به حال خواري، و مادامي كه جزيه نداده

 برندارند. و كلمة    اينكه از دست خود بدهند ودر دادن : اول: احتمال داردچند

جزيه واسطه نگيرند زيرا هر يك از ايشان وقت أداء جزيه چون در پيشگاه أمراء 
اسالمي حاضر شوند و ذلت خود و عزت مسلمين را ببينند در هدايت ايشان مؤثر 

 : دوماست.   فقيرند و  از اهل ذمه كه باشد يعني هر يكي عن قدرة ؛بمعني

اگر كسي گويد اهل كتاب به  ،ندارند جزيه از او ساقط است استطاعت پرداخت جزيه
اند؟ جواب آن است كه  وده ايمان نياوردهمخدا و قيامت ايمان دارند چگونه خدا فر

تعدد قدماء  به ر دارد وسايمان به خداي واقعي ندارند زيرا ايشان خدائي را قائلند كه پ
دانند چنانكه خواهد آمد. و  اري كه اقانيم ثالثه را قديم ميقائلند، خصوصا نص
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َلن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ : گويند  به روز جزاء و كيفر اعمال قائل نيستند زيرا مي نهمچني
دانند و به اميد  نمي ، مانند بعضي از ملت ما كه خود را مسئول اعمال خودَأيَّاماً مَّْعُدوَدةً 

رهانند و دل خود  از آتش مي گويند شفعاء ما را و مي مغرور شده شفاعت زيد و عمرو
اند. و بعالوه كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد مطيع اوامر  را خوش كرده

آورد.  ايمان آوريد، او ايمان مي صكند و خدا كه گفته به محمد داست و تحقيق ميخ

 : جملة      شود  دارد كه جزيه از اهل كتاب پذيرفته مي داللت

نه از مشركين كه ايشان مخيرند بين اسالم و قتل. و مقدار جزيه بسته به نظر زمامدار 
و  .مسلمين است كه بايد صالح را در نظر بگيرد و از هر نفري چه مقدار أخذ كند

 لمان شوند جزيه ساقط است.سم چون

                            

                            

 *                      

                                

   * 
مسيح پسر خداست، : عزير پسر خداست و نصاري گفتند: و يهود گفتند: ترجمه

رسانند به گفتار آنانكه از پيش كافر  اين گفتار ايشان است به زبانشان، شباهت مي
) دانشمندان ديني و مقدسين 30شوند( شدند، خدا بكشد ايشان را به كجا منحرف مي
ر مريم را، و حال اينكه مأمور نبودند خود را اربابي جز خدا گرفتند و هم مسيح پس

مگر اينكه عبادت كنند يك إله را، كه نيست إلهي جز او، منزه و برتر است او از آنچه 
 )31كنند.( شريك او مي

: مقصود از جملة: نكات      باشد كه عزير را  ... بعضي از فرق يهود مي

خدا دانستند اين شد كه بخت النصر تمام  پسر خدا دانستند و جهت اينكه او را پسر
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يهوديان را قتل عام كرد و كتابهاي ايشان را سوزانيد و نابود كرد و اطفال ايشان را 
سيري كشف و كراماتي از ااسير نمود واز جملة اسيران عزير بود كه پس از برگشت از 

تورات به آن و از جمله اينكه  .رد سپس زنده شداو ديدند از جمله اينكه صدسال م
خواند. يهوديان تعجب كردند و در حق او غلو كرده و او را  بزرگي را از حفظ مي

فرزند خدا خواندند. و أما نصاري چرا عيسي را پسر خدا خواندند با اينكه أنبياء داراي 
باشند و ممكن نيست خود را خدا و يا پسر خدا  خوراك و خواب و بول و غايط مي

ن افتراءات را چگونه به عيسي بستند؟ جواب اين است كه اين بدانند، پس نصاري اي
 مزخرفات را قديس بولس بوجود آورد.

شريك له و نبوت  و قصة او اين است كه پيروان مسيح قائل به خداي واحد ال
بودند تا اينكه جنگي بين ايشان و بين يهود واقع شد و يهود نتوانستند  عيسي

 بولسبين ببرند تا اينكه يكي از شجاعان يهود بنام نصاري را مغلوب و منكوب و از 
اگر حق با عيسي باشد ما همه كافر شده و اهل آتش : يهوديان را جمع كرد و گفت

كنم تا اينكه اگر بناست بدوزخ برويم آنان  باشيم ومن نصاري را گمراه مي دوزخ مي
جنگي كه به  نيز اهل دوزخ شوند، سپس آمد در نزد نصاري و اسب خود را پي و از

نصاري كرده اظهار ندامت كرد و سر خود را روي خاك گذاشت در حال گريه، سپس 
اينكه به  من از آسمان ندائي شنيدم كه به من گفتند توبة تو پذيرفته نيست مگر: گفت

 وارد شوي. ومن توبه كردم وبه دين نصاري وارد شدم، مردم نصارا دين نصاري
ه و به كنيسه بردند و يكسال آنجا ماند و انجيل را او را معزز داشت سند شده ورخ

را  المقدس رفت وآنجا شاگردي سپس به بيت ،فراگرفت و مورد محبت نصاري شد

و به او آموخت كه عيسي و مريم و خدا هر سه قديم و منشأ  نسطورتربيت كرد بنام 
د كه عيسي عالم بودند، سپس به روم رفت و عالم الهوت و ناسوت را به ايشان ياد دا

داراي دو جنبه بوده كه عيسي هم انسان بوده و هم خدا، و مرد ديگري را آموخت كه 
ين شتو خليفه و جان: عيسي ازلي و ابدي است و به هر يك از شاگردان خود گفت

ام  ايم دعوت كن، ومن عيسي را در خواب ديده مني و تو مردم را به آنچه به تو آموخته
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برم براي خشنودي عيسي،  از من و من خود را فردا از بين مياو اظهار رضايت كرده  و
كدام پرداختند به دعوت مردم به سوي  سپس خود را هالك كرد، و اين شاگردان هر

تثليث و همان خرافاتي كه قديس بولس به ايشان آموخته بود، و نصاري از غلو در 
 خوششان آمد و لذا اين عقايد همه را فرا گرفت. حق عيسي

 : ةجمل      عقال  نصاري قلبا و، داللت دارد كه يهود و

 دهند. گويند ولي بزبان اين گفتارها را رواج مي فهمند چه مي نمي

روايت كرده كه روزي نصاري و يهود و دهريه و مشركين نزد  طربسی "احتجاج"
گوئيم عزير  ايم و مي آمده ما براي مناظره: جمع شدند، يهوديان گفتند صرسول خدا

ما : پيروي ما كني ما أفضل و أسبق از توئيم. ونصاري گفتند پسر خداست، اگر تو
آيا آمديد تا قول شما را بدون : گوئيم مسيح پسر خداست. حضرت به يهود فرمود مي

دانيد؟  براي چه شما عزير را پسر خدا مي: خير. حضرت فرمود: دليل بپذيريم؟ گفتند
بودن اوست  براي اينكه تورات را پس از فقدان آورد و اين كار او دليل بر پسر: گفتند

چگونه موسي را كه ابتداءا تورات را آورد با آنهمه : براي خدا. حضرت فرمود
گوئيد  كه كرامت بيشتري داشت و اگر مي موسي !دانيد؟ معجزات، پسر خدا نمي
ايد و  آورند، پس حقيقتا كافر شده د ميباشد كه از زنان، فرزن خدا مانند پدران شما مي

خير ما : ايد؟ گفتند ايد و صفات حادثه براي او قائل شده او را شبيه به مخلوق نموده
عزير پسر خداست باين معني كه او نزد خدا گرامي : گوئيم گوئيم بلكه مي چنين نمي

ست است چنانكه گاهي بعضي از علماي ما به كسي كه نزد او محترم و گرامي ا
فرمود  صنه بعنوان اينكه فرزند والدتي من باشد. رسول خدا !اي پسر من: گويد مي

نيز گرامي بود نزد خدا، پس بايد او نيز پسر خدا باشد، و  بنابراين حضرت موسي
گويد پسر  بنابراين دليل شما كه يك نفر از بزرگان شما به كسي كه اجنبي از اوست مي

و يا پدر و يا سيدي بعنوان اكرام، پس بنابراين بايد نزد گويد برادر  به ديگري نيز مي
شما جايز باشد كه موسي براي خدا بعنوان  اكرام برادر و يا پدر و يا شيخ و سيد 

يا جايز است چنين سخني دربارة خدا و موسي؟ يهوديان در جواب مبهوت آباشد،
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انصاف ه برويد ب :يم. حضرت فرمودنبرويم فكر و نظر ك بايد: دنوعاجز شدند و گفت
: نظر كنيد تا خدا شما را هدايت كند. سپس حضرت به نصاري توجه كرد و فرمود

گوئيد خداي قديم عزوجل با مسيح پسرش يكي شده، از اين گفتار چه اراده  شما مي
دم پروردگار قديم شده است و يا كه حادث است بق گوئيد عيسي ايد، آيا مي كرده
گوئيد  و مخصوص به كرامت خداوندي است، اگر مي گوئيد بندة گرامي است مي

قديم بوده وحادث شده پس وجود خداي قديم را حادث و باطل  عيسي
ايد و اگر بگوئيد خدا با او متحد شده و هر دو حادثند پس خدا را حادث  گردانيده
چون خدا بر دست عيسي چيزهاي عجيب و غريبي اظهار : ايد؟ نصاري گفتند قرار داده

جواب شما همان : پس او را فرزند خود قرار داده بعنوان كرامت. حضرت فرمود كرده
است كه به يهود گفتم كه اگر بعنوان كرامت باشد بسياري از بزرگان به مخصوصين 

تعالي بگويد پدر و  گويند آيا جايز است كه به عيسي حق خود پدر و برادر و عمو مي
، تا آخر آمدند بيست و پنج نفر از آنان برادر و عمو تا آخر حديث كه طوالني است

 مسلمان شدند.
رفتم در  صروايت كرده از عدي بن حاتم كه نزد رسول خدا "البيان مجمع"در 

اي عدي اين بت را از گردنت بينداز. : حاليكه در گردنم صليب بود، حضرت فرمود

: خواند و خدمت حضرت رفتم ديدم اين آيه را مي ،انداختم: عدي گفت   

             واين جمله داللت دارد كه مسلمان نبايد ...

پيامبران و اوصياء و ديگران را ارباب خود بداند. در اصول كافي روايت كرده از 
 : ابوبصير كه از امام صادق سؤال كردم از اين آية

               ...  
علماء و بزرگان ايشان دعوت نكردند ايشان را به عبادت خود، و : حضرت فرمود

كردند، ولكن علماء و بزرگان حرامي را براي  كردند ايشان اجابت نمي اگر دعوت مي
كردن  عبادت ايشان حالل كردند وحاللي را حرام كردند و ايشان پذيرفتند پس همين
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آنان است، پس ايشان را اربابي جز خدا گرفتند، وليكن بدون اينكه بفهمند. و امام 
بزرگانشان هر چه گفتند ايشان پذيرفتند و أمر : نيز در تفسير اين آيه فرموده باقر

خدا و كتب إلهي را پشت سر انداختند و همين عبادت است براي ايشان، احبار و 

ال إله إال هو سبحانه مأمور نشدند مگر به عبادت إله واحدي كه  رهبان را، در حاليكه
همان   اطاعت بزرگان دين ايشان بدون مدرك: فرمايد مي ص. رسول خداعما يشرکون

 باشد.  عبادت ايشان مي
اند، بسياري از مقلدين  نويسنده گويد همانطوريكه بعضي از علماي اسالم نوشته

پذيرند  بسياري از كتاب خدا را براي ايشان بخواني نميبينيم كه اگر آيات  علماء را مي
گويند چگونه ممكن است ما به اين آيات  كنند ومي و بنظر تعجب به انسان نظر مي

يات است و به آإلهي عمل كنيم با اينكه احاديث و اقوال علماي ما برخالف اين 
اند. حتي بعضي  شده ها بسياري از مسلمانها از اسالم خارج و به كفر وارد همين بهانه

كنند و سخن ايشان را از كلمات خدا بهتر  از ايشان علماء و مرشدين را سجده مي
 پذيرند. مي

                       

    *               

                 * 
با دارد و أدهانهاشان نور خدا را خاموش كنند و خدا ه كنند كه ب اراده مي: ترجمه

خدا ) آن 32خواهد مگر اينكه نور خود را تمام كند و اگرچه كافران كراهت دارند( نمي
همان است كه رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد تا اينكه آنرا بر تمام اديان 

 )33غالب گرداند و اگرچه مشركين نخواهند.(

دين و كتاب إلهي است كه بواسطة گفتارهاي خيالي بشري  نوراهللامقصود از : نكات
تراشند، يكي با  حق مانع مي تاند و با سخنان واهي خود از نشر كلما جلو آنرا گرفته

فلسفه و يكي با اشعار ويكي با عرفان و يكي مانند يهود با تأويالت دلبخواهي خود 
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كردند وحقائق  بود تأويل مي صچنانكه يهود كلماتي كه در تورات راجع به محمد
د و ايشان را به نعقل خود را بكار انداز گذاشتند عوام كردند و نمي تورات را بيان نمي

اده بودند، و حاصل آنكه به مكر و خدعه از بيداري مردم و نشر كلمات تقليد عادت د
 : كردند. و كمال هر ديني به سه چيز است إلهي جلوگيري مي

گردد، و مقصود  داليل و برهان زياد كه موجب هدايت افكار و بيداري افراد: اول

به جملة          .ودن دين بر قواعد حكمت ب مشتمل: دومهمين است

دادن مردم به خداپرستي و  و صالح و موافقت عقايد و قواعد آن با عقل سالم و توجه

 پرستي و مقصود از  دوركردن ايشان از هوي    .سومهمين است :

مقصود از  نمودن بر ساير أديان و داشتن و غلبه برتري     همين است. و بنابراين

باشد. ومقصود از غلبه، غلبة قهر  سالم چون واجد هر سه جهت است أكمل أديان ميا
و سلطه و يا غلبة برهان و دليل است، و اسالم هر دو را واجد است. وهيچ نقصي 

 ندارد.

                          

                     

                     *      

                        

         * 
اموال مردم خورند   اي مؤمنين براستي كه بسياري از علماء و مقدسين مي: ترجمه

كنند و  دارند، و آنانكه طال و نقره را جمع و نهفته مي را به باطل واز راه خدا باز مي
) روزي 34كنند پس ايشان را به عذاب دردناك بشارت ده( دا انفاق نميآنرا در راه خ

كه در آتش دوزخ گرم و برافروخته شود بر آن گنج، پس پيشانيها و پهلوها و 
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پشتهايشان به آن داغ كرده شود و گفته شود اين است آنچه نهفتيد براي خودشان پس 
 )35نهاديد.( بچشيد آنچه را كه مي

چون خدا خطاب  !يات در مذمت يهود است ولي چنين نيستگويند اين آ: نكات
به مؤمنين كرده بايد راجع به خود مؤمنين و مسلمين، باشد، باضافه چيزي كه براي 
يهود بد بوده براي مسلمين نيز بد است و آيه نيز اطالق دارد و مورد نزول مخصص 

: شود، و مقصود از جملة نمي              اين نيست كه مال مردم ،

 .گرفتند بلكه بعنوان ديني و وجوه ديني مال مردم را مي ،گرفتند را به زور و جبر مي
شرعيه  چنانكه زمان ما نيز بعضي از علما و مقدسين مال مردم را بعنوان وجوه

گيرند  ميخورند و سهم امام و خمسي كه از كار وكسب  مي گيرند و از نام دين نان مي
و زكاتي كه مكرر خدا در قرآن  !اند اصالً در دين اسالم نبوده از اركان دين نموده

 چرا؟ زيرا زكات اختصاصي به علماء و مقدسين ندارد !..دستور داده بكلي متروك شده
و مصرف آن فقراء و مساكين و مصالح عمومي مسلمين است. اينان زكات را نديده 

ر مسلمين حس اكث اند و ص خودشان باشد بوجود آوردهگرفته و وجوهاتي كه مخصو
 اند. قليد را به ايشان تزريق كردهتحقيق ندارند زيرا ت

: مقصود از جملة     اين است كه مردم را از راه خدا باز ، 

دارند؟  علماء و مقدسين مردم را از راه خدا بازمي هدارند. اگر كسي بگويد چگون مي
زيرا از اين راه باصطالح  توانند بگويند براه خدا نرويد اينان علنا نمي: واب گوئيمج

خواهند معاش خود را ادامه دهند، ولي راه خدا يعني دين او را  تبليغ و ترويج دين، مي
آورند و  كنند وچيزهائي بنام دين مي متروك كرده ومردم را از راه حق دور مي

آشنا گردند و به راه خدا سير كنند. مثال دين اسالم كه گذارند مردم به دين حق  نمي
دانند و تقليد را به مردم ارائه  دين تحقيق است اينان تحقيق را براي مردم روا نمي

گرفتن را به مردم  دهند، و در عوض جهاد در راه خدا، گريه و زاري و دم مي
نيه و خانقاه و مهديه اند، و در عوض نماز جمعه و اجتماع در آن، تكيه و حسي آموخته

اند. و در عوض توحيد و  و فاطميه و زينبيه و خواندن ندبه و اشعار به مردم آموخته
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اند، و يا  توجه به خداي يكتا توجه به انبياء وصالحين را بعنوان توسل به مردم ياد داده
اند، و  اند ياد داده به مردم تمرين تملق و چاپلوسي از أولياء خدا كه از اين دنيا رفته

همچنين ... آنچه در اسالم نبوده زمان ما از مقررات اسالمي شده و آنچه اسالم 
مخالف با آن بوده جاي اسالم را گرفته و تمام اينها از علماء و مقدسيني است كه 

      باشند. مي 

: مقصود از جملة      را جمع و ذخيره ... اين است كه مالها

رسانند، و پول زياد و اسكناس و  كنند و به مصارف خير و مصالح مسلمين نمي مي
ساير اوراق بهادار نيز حكم طال و نقره داشته و مشمول زكات و نيز مشمول اين آيه 

: فرمايد مي صداشود. رسول خ اديث نيز استفاده مياست، چنانكه از روايات و اح

. يعني هو کنز و إن کان ظاهرا و کل مال أديت زکاته فليس بکنزکل مال مل تؤد زکاته ف
هر مالي كه زكات آنرا نداده باشي آن گنج است و اگرچه پيدا باشد وهر مالي كه 

 زكات آنرا داده باشي آن گنج نيست، يعني مشمول آية فوق نيست.

و تبا للذهب : سه مرتبه فرمود صروايت شده چون اين آيه نازل شد، رسول خدا
يا رسول اهللا چه مالي را : . يعني نابود شود طال و نقره، اصحاب عرض كردندالفضة

لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجة مؤمنة تعيين أحدکم علی : بگيريم براي خود؟ فرمود
و زني مؤمنه كه شما را بر دين  نيد زبان ذاكر و قلب شاكرك. يعني براي خود تهيه دينه

من ترک کثيرا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له : ل رسول اهللاو قاخودتان ياري كند. 
يزال يتبعه  أنا کنزک الذی ترکت بعدک فال: يلک ما أنت؟ فيقولو : زبيبتان يتبعه يقول

 .حتی يلقمه يده فيقصمها ثم يتبعه سائر جسده
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           * 
به تحقيق كه شمارة ماهها نزد خدا دوازده ماه است در كتاب خدا روزي : رجمهت

زمين را آفريد چهار ماه از آنها ماه حرام است، اين است دين پايدار پس  كه آسمانها و
در اين چهار ماه بر خويشتن ستم مكنيد و با همة مشركين قتال كنيد چنانكه ايشان با 

 )36د خدا با پرهيزكاران است.(كنند و بداني همة شما قتال مي
تعالي از  مقصود از ماهها ماههاي قمري است كه در عرب معمول بوده وحق :نكات

ابتداي خلقت چنين مقرر داشته كه هر ماه بتغيير شكل ماه و طلوع و غروب آن، اول و 
و هر كس به آسمان  .وسط و آخر ماه معلوم شود و براي عالم و جاهل فرقي ندارد

فهمد اوائل ماه است و يا اواخر آن، و اين طلوع و  و شكل ماه را ببيند مي نظر كند
غروب را خدا چنين قرار داده و أما ماههاي شمسي كه در ساير ملل مرسوم است 
نشانة كيهاني كه عموم مردم حساب آنرا داشته باشند ندارد. أما مشركين عرب ديدند 

افتد وگاهي به زمستان  به تابستان مي كه اگر ماههاي قمري را رعايت كنند گاهي حج
هاي شمسي قرار دادند و  ها را طبق ماه گردد، آمدند ماه و بر مسافرين حج مشكل مي

شود آمدند كبيسه قرار  چون ماههاي شمسي سالي ده روز زيادتر بر ماههاي قمري مي
و  و كبيسه اين است هر سه سال يك مرتبه يك ماه بر دوازده ماه افزودند .دادند

انداختند به ماه  و ماه حج را گاهي به تأخير مي !كردند ماههاي قمري را سيزده ماه مي
تعالي اين كار را مذمت كرده و فرموده ماهها  ديگر تا طبق ماههاي شمسي بشود. حق

االول  الثاني و جمادي األول و ربيع محرم و صفر و ربيع: طبق خلقت دوازده ماه است

چهار . و و شعبان و رمضان و شوال و ذيقعده و ذيحجهو جمادي الثاني و رجب 
جنگ جدال در اين چهار ماه جائز نيست،  ؛ماه را حرام قرار داده يعني 12ماه از اين

تعالي مقرر داشت كه در اسالم نيز  حق .چون در زمان جاهليت اين تحريم متعارف بود
ار ماه اقدام نكند. أما اگر داءا به قتل و جدال در اين چهكسي ابت همان تحريم باشد، و
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چنانكه در  .مشركين و كفار ابتدا به جنگ كردند، بايد با ايشان معاملة به مثل كرد
 سورة بقره شرح آن گذشت.

نكتة ديگر اين است كه     را مي توان حال گرفت براي فاعل    توان  و مي

حال گرفت براي مفعول     آنرا حال گرفتيم براي مفعول، و اگر ، و ما در ترجمه

قتال كنيد همگي متفقا بحال اتفاق با : شود براي فاعل حال بگيريم معني چنين مي
مشركين يعني شما با هم متفق باشيد چنانكه مشركين در قتال با شما متفقند. و عجب 

اند كه مقصود از  روايت نقل كرده 29اين است كه بعضي از اماميه در كتب خود 
ولي يك روايت كه راوي  ماه همين ماههاي قمري است طبق صريح آية قرآن وازدهد

است گفته اين دوازده ماه دوازده امام است، آن وقت گويندگان از همه جا  غالةآن از 
اند و همان  روايت ائمة خود را سكوت گذاشته و صرفنظر كرده 29خبر تمام آن  بي

اند.  كشند، يعني با قرآن كالم خدا بازي كرده يك روايت را در منابر به رخ مردم مي

: بايد از ايشان ضمنا سؤال نمود        يعني چه؟ ،! 

                         

                           

                   * 
همانا تأخيرانداختن و تغيير در ماه حرام زيادنمودن در كفر است گمراه : ترجمه

شمارند تا با  لي آنرا حرام ميشوند به آن كسانيكه كافر شدند سالي آنرا حالل و سا مي
شمارة ماههائي كه خدا حرام كرده موافق نمايند پس حالل كنند آنچه را خدا حرام 

 )37كند.( كرده، اعمال بدشان بر آنان زينت داده شده، وخدا قوم كافرين را هدايت نمي

: نكات   به معني تأخيرانداختن است و چنانكه در ذيل آية قبل بيان شد

كردند  اعالن مي ؛انداختند مثال اعراب زمان جاهليت ماههاي حرام را گاهي عقب مي
ماه محرم باشد و محرم به جاي ذيحجه و ماه صفر را به  كه سال ديگر ماه حج در
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شمردند، پس يك ماه را گاهي ماه حرام و گاهي ماه  جاي محرم از ماههاي حرام مي
 دادند. كردند و تغيير مي حالل مي

                              

                            

     *               

                  * 
اي مؤمنين چه شده شما را كه چون به شما گفته شد كوچ كنيد در راه  :ترجمه

از آخرت راضي  زندگي دنيا بدل هيا بآشويد و ميل به زمين داريد،  خدا سنگين مي
) اگر كوچ نكنيد 38آخرت مگر اندكي( ايد، پس نيست متاع زندگي دنيا در برابر شده

نمايد و  كند بعذاب دردناكي و شما را با قوم ديگري تبديل مي خدا شما را عذاب مي
 )39زنيد و خدا بر هر چيز تواناست.(  شما به هيچ وجه به او ضرر نمي

اي از مسلمانان است كه چون براي جنگ تبوك  اين آيات راجع به عده: نكات
پس از جنگ  صدچار ترديد شدند، چون رسول خدا ندي كرده ودعوت شدند كُ

حنين و طائف به مدينه مراجعت كردند و مأمور به جهاد با روم شد و اين در وقتي 
رغبت  اتي مردم بيو از جه .هاي مدينه رسيده بود بود كه هوا در شدت گرم بود وميوه

از جهت دوري راه و احتياج به زاد  دوماز جهت گرما وقحطي،  يكي ه جنگ بودند؛ب

آمدن  از جهت رسيدن و بدست سومو توشه و استعداد قواي زيادتر از ساير جنگها، 

از جهت عظمت امپراطوري روم وكثرت قشون او. ولي با تمام اينها  چهارمميوه ها، 
ملتي كه در  جهاد بود نبايد كندي كنند، و در مقابل أمر إلهي و منافع بزرگي كه در

: جهاد كندي كند سرنوشت او نيستي و يا ذلت است و لذا به همين نيستي در جملة

          و  .اشاره شده است     اشاره به ذلت دنيا و

 گرفتاريها و عذاب آخرت است.
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                 * 
اگر او را (يعني پيغمبر را) ياري نكنيد به تحقيق خدا او را ياري كرد وقتي : ترجمه

مكه خارج كردند در حاليكه دومي دو تا بود و وقتي كه آن دو در غار از كه كفار او را 
پس خدا  محزون مباش زيرا خدا با ماست.: گفت خود ميبودند وقتي كه به يار 

ايد ياري كرد و قرار داد  آرامش خود را بر او نازل نمود و او را به لشكرياني كه نديده
 )40گفتار كفار را فروتر، و گفتار خدا همانا برتر است و خدا عزيز حكيم است.(

ت رسول اين آيه راجع به هجرت رسول از مكه است كه چون دعو: نكات
بيعت  صمنتشر ومردم مدينه آمدند در مكه و در عقبة مني با رسول خدا صخدا

شوراي ايشان بود  كردند، كفار مكه بر عداوت افزودند بطوريكه در دارالندوه كه محل
چهل نفر از دانايان مجرب ايشان جمع شدند و پس از تبادل افكار، رأي ايشان بر آن 

دالوري انتخاب گردد و چهل مرد با شمشير برنده بر  قرار گرفت كه از هر قبيله مرد
آن جناب بتازند و خونش بريزند تا خون او در ميان قبائل پهن شود، و عشيرة او 
نيروي مقاومت با جميع قبائل را ندارند والبد ديه مطالبه كنند. پس همه مهياي اين كار 

األول در اطراف  بيعشدند و آن اشخاصي كه ساختة اين كار شدند در شب اول ماه ر
خانة آن جناب كمين نهادند كه چون به رختخواب رود بر سرش ريزند و خونش 

 : تعالي او را از اين قضيه آگاه كرد چنانكه آية بريزند. حق

             ... ۳۰: (أنفال( 

شده. و حضرت سورة انفال است نيز راجع به همين مطلب نازل  30كه آية 
را به جاي خود بخواباند و از مكه بيرون شود. پس  مأمور شد كه علي صرسول
يا علي امشب قريش قصد من دارند و خدا مرا أمر كرده به غار ثور روم و تو : فرمود
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گوئي؟  را در جاي خود بگذارم تا آنكه ايشان از خروج من مطلع نشوند تو چه مي
 بلي. پس علي: و بسالمت خواهي ماند؟ فرموديا رسول اهللا آيا ت: عرض كرد

او را به خدا سپرد وخود  صخوشحال شد و سجدة شكر گزارد. پس حضرت رسول
 : از خانه بيرون رفت و آية

  َناُهْم فـَُهْم َال يـُْبِصُروَن  َوَجَعْلَنا ِمن بـَْيِن أَْيِديِهْم َسّداً َوِمْن َخْلِفِهْم َسّداً فََأْغَشيـْ
 )۹: (يس 

و به غار  شاهت الوجوه: قرائت كرد و كف خاكي بر روي ايشان پاشيد و فرمودرا 
باشد رفت. البته از خانة ابوبكر  كوه ثور در يك فرسخي مكه مي ثور كه در باالي

برفاقت او حركت كردند. وچون به غار رفتند شب را در آنجا ماندند. شب در آنجا 
كبوتر بر در غار آشيانه گرفتند و درخت مغيالن بر در غار رويانيده شد وجفتي 

از مكه بيرون  صعنكبوتي بر در غار تنيد. و چون روز شد كفار به طلب رسول خدا
و  زشده و سراقه بن مالك را كه در علم پيگيري قدم مهارتي داشت با خود بردند

سراقه پي آن حضرت را گرفت تا در غار رسيدند و ابوكرز كه عالم به اين علم بود 
اهللا اين اثر قدم محمد و اين ديگر اثر قدم ابوبكر و يا پسر اوست تا اينجا و: گفت
اند و يا به زمين، پس شخصي درب غار پيدا شد  اند و از اينجا يا به آسمان رفته آمده

محمد را در كمرهاي اين كوه بطلبيد كه در اين غار نيست زيرا تار عنكبوت : وگفت
متفرق شدند. به هر حال مقصود اين  صل خدادريده نشده و لذا كفار در طلب رسو

است كه اين آيه قبل از جنگ تبوك نازل شده كه مسلمين در اعزام به جنگ كندي 
كنيد خدا آن وقت كه يك نفر يار  اگر شما محمد را ياري نمي: كردند، خدا فرموده مي

دند، و بيشتر نداشت او را ياري كرد يعني شب هجرت كه كفار او را از مكه بيرون كر
آن شب فقط، ابوبكر با او بود و براي ابوبكر گوسفنداني بود، چون بعد از نماز شام 

داد.  و ابوبكر را از آن شير مي صآورد در غار و رسول خدا شد عامر بن فهيره مي مي
پس سه شب در غار ماندند و پس از سه شب به طرف مدينه هجرت كردند و چون 

 : به او فرمود صودند رسول خددر غار ب صابوبكر با رسول خدا      
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  . جمله را كه مدح ابوبكر است براي ابوبكر  ناطالع از قرآن اي بعضي از مردم بي

 : به او بگويد صاند كه چرا محزون شد تا رسول خدا ايراد دانسته  جواب  !؟

مكرر  صد رسول خدااين است كه حزن ابوبكر براي او نقص نيست زيرا خو
 : فرموده 88در سورة حجر آية : ن شده و خدا او را نهي كردهومحز

         ۸۸: (يجر( 

 : فرموده 127و در سورة نحل آية 

         ۱۲۷: (حنل( 

 : و در سورة عنكبوت است كه مالئكه به حضرت لوط گفتند

  َْحَزنْ َال َتَخْف َوَال ت ۳۳: (عنکبوت ( 
 : فرموده 139و خدا به تمام مؤمنين در سورة آل عمران آية 

              ۱۳۹: (آل عمران( 

  اند نهي  بنابراين بعضي از مردم خرافي كه گفته    نسبت به ابوبكر دليل است

ر بدي بوده كه نهي شده درست نيست و برخالف قرآن است بر اينكه حزن ابوبكر كا
و ساير  صچنانچه در آيات فوق ذكر شد كه اين نهي نسبت به خود رسول خدا

و مؤمنين نيز آمده. ثانيا اين كلمات براي دلداري ابوبكر است چنانكه خدا  انبياء
 : در دلداري به رسول خود در آيات فوق فرموده

         

حزن به معناي غم و : و امثال آن، پس اين قبيل مناهي نهي تحريمي نيست. و ثالثا
 ياوري ما به ابوبكر فرموده از عمل كفار و هجرت و بي صاندوه است، رسول خدا

شود و  چنانچه هر مؤمني در اين قبيل موارد محزون مي .محزون مباش خدا با ماست
ر خوب بوده ونهي رسول نهي دلداري بوده. و اين صفت خوبي است، پس حزن ابوبك

گويند ابوبكر ترسيد و آنرا دليل بر ذم  حزن به معني خوف نيست، و كسانيكه مي: رابعا
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اند صحيح نيست زيرا حزن به معني خوف نيست، خوف به معني ترس  ابوبكر دانسته

 ن و وحشت است ولي حزن به معني غم و اندوه است نه به معني وحشت. بنابراي

         .داللت بر همان دلداري دارد 

مطلب ديگري كه بايد ذكر شود آن است كه كلمة    به معني معيت تكويني

نيست بلكه به معني معيت تأييدي است زيرا معيت تكويني حق با همه كس است و 

 اختصاص به رسول ومصاحبش ندارد، پس معني  خدا با ما يعني با  اين است كه

كند، پس هر كس اين آيه را قرائت كند از  ييد ميو من و تو را تأ من و تو عنايت دارد
طرفي قرائت قرآن نموده و از طرفي تأييد خدا را براي ابوبكر ذكر نموده كه اين 

خوانند تأييد  قرائت و تأييد براي قاري ثواب است. و مردم كه تا قيامت اين آيه را مي
د. به هر حال معناي معنا در ناند و اگرچه آگاه از معناي آيه نباش جيد ابوبكر كردهو تم

اي كه  كند مانند آيه اين آيه اين است كه خدا با من و تو عنايت دارد و ما را ياري مي
 : فرموده كه خدا به حضرت موسي و هارون

  قَاَل َال َتَخافَا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى   ۴۶(طه( 
و چون از اول هجرت موحدين نيرومند شدند و كلمة توحيد و دعوت اسالم قوي 

 : شد خدا فرموده

                            

   . 

                    

          *                

                          

             *            
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              *     

                         

     *                     

             *          

                          * 

                     

               * 

كوچ كنيد سبكبار و گرانبار و بمالهاي خود و جانهايتان در راه خدا جهاد  :ترجمه
سان آ) اگر متاع و بهرة نزديكي و سفري 41كنيد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد(

باشد تو را پيروي كنند وليكن اين راه بر ايشان دور شده و بزودي سوگند به خدا 
كنند، و  آمديم، باين قسم خود را هالك مي شما بيرون ميخورند كه اگر توانا بوديم با 

ايشان  ) خدا از تو بگذرد چرا إذن توقف به42داند كه ايشان دروغگويند( خدا مي
ي تو راستگويان روشن گردد و دروغگويان را ادادي) تا بر دادي (خوب بود إذن نمي

تو  بمالها وجانهايشان از ) آنانكه به خدا و روز قيامت ايمان دارند براي جهاد43بداني(
) فقط آنانكه ايمان به خدا و 44گيرند، و خدا به حال پرهيزكاران داناست( إذن نمي

طلبند و دلهايشان در شك است پس ايشان در شك  روز قيامت ندارند از تو إذن مي
) و اگر ارادة خروج داشتند هر آينه براي آن ساز و برگي آماده 45خود سرگردانند(

وليكن خدا حركت ايشان را نخواست وايشان را بازداشت و گفته شد با  كردند مي
آمدند جز فساد و مكر براي شما  در ميان شما بيرون مي ) و اگر46نشستگان بنشينيد(

 نكردند كه برايتان فتنه بجويند، و در ميا افزودند و هر آينه در ميان شما شتاب مي نمي
 )47ا به حال ستمگران داناست.(شما به نفع ايشان جاسوساني است، و خد
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تعالي در اين آيات براي جهاد تحريص نموده، وليكن چون تمام  حق :نكات
اصحاب اهل يقين و ايمان نبودند و راه تبوك دور بود و جنگ با دولت روم كار 

آمدند نزد  كردند و بعضي از منافقين كه ميل نداشتند مي ولذا سستي مي مشكلي بود
شدند  كردن به عذرها معتذر مي براي شانه خالي نرفتن و  بيرون و براي صداخرسول 

بدون تحقيق و بدون اينكه بداند راستگوي ايشان كدام و  صو رسول خدا
تعالي به او عتاب شد  داد و لذا از طرف حق دروغگويشان كدام است به ايشان إذن مي

به  صول خداشود رس  كه چرا ندانسته به ايشان إذن قعود دادي؟ پس معلوم مي
ي او سزاوار نبوده، و معلوم باشد ارده و باحوال ايشان علم نداشته و ندانسته كاري كر
داشت زيرا كسي كه ايمان به جهاد و  كه حركت منافقين با مجاهدين نفعي نمي

انگيز و  دهد بلكه سخناني فتنه ميدان مبارزه كاري صورت نمي شهادت ندارد در
شود چنانكه خدا در  اي ناشايسته از ايشان صادر ميآور و كاره آميز و زحمت شك

بدون تحقيق ايشان را  صيات بيان كرده ولي در عين حال نبايد رسول خداآهمين 
ود بدهد بلكه آنان خودشان بدون إذن از سفر ز جنگ و جهاد معذور دارد و إذن قعا

كردند  يرا بهانه نم صكردند و عذري نداشتند و أذن رسول خدا جهاد خودداري مي
شدند.  قعود، مؤمنين به حال ايشان آگاه مي شت، زيرا بدون إذنگ و نفاقشان ظاهر مي

و معني      يكي همان معني كه ذكر شد، و معني دوم كه : دو وجه است

دادند و گول  رود اين است كه بعضي از مؤمنين به سخن ايشان گوش مي احتمال مي
 شدند. د و سست ميخوردن سخنان ايشان را مي

                           

       *                     

            *      
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 *                        

        *                 

                 

         * 
كردند و طالب فتنه بودند و أمور را براي  ي ميجوئ و به تحقيق از پيش فتنه: ترجمه

ينكه حق آمد و أمر خدا اشكار شد وحال آنكه ايشان اساختند تا  تو دگرگون مي
گويند به من إذن بده و مرا به فتنه  ) و بعضي از منافقين آنانند كه مي48خوش نداشتند(

) 49به كافرين است(اند و محققا دوزخ محيط  ميفكن آگاه باش كه آنان در فتنه افتاده
گويند ما  اگر نيكي به تو رسد ايشان را خوش نيايد و اگر به تو مصيبتي برسد مي

گردانند در حاليكه  ها نشستيم) و رومي جلوتر احتياط خود را گرفتيم (كه در خانه
رسد مگر آنچه خدا براي ما نوشته (و مقدر كرده)  به ما نمي: ) بگو50خوشحالند(

آيا براي ما جز يكي از دو : ) بگو51بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان(اوست موالي ما و 
بريد( يا شهادت و يا پيروزي) و براي شما ما انتظار داريم كه خدا از  نيكي را انتظار مي

جانب خودش و يا به دست ما عذابي به شما برساند، پس منتظر باشيد كه ما نيز با 
 )52شما از منتظرانيم.(

ده مخالفين از مشركين و يا به يك ع همواره مبتال بود صسالمپيامبر ا: نكات
منافقين، و هر كس نيز در دنيا خواسته مردم را بيدار كند و به سعادت برساند مبتال 

: بوده به همين كسان. ومقصود از فتنه را در جملة         ممكن است ،

حمت سفر نكن، و ممكن است بگوئيم بگوئيم زحمت است يعني مرا مبتال به ز
مقصود از فتنه عصيان است يعني اگر إذن ندهي من نخواهم آمد و به كفر و عصيان 

 «شوم. و مقصود از إحدي در  مبتال مي    «ن در جهاد اين است كه مؤم

 شدن. روزبردن وپي شدن در راه خدا و با غنيمت منتظر يكي از دو نيكي است يا كشته
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                          *   

                            

                *    

                               

      *                  

       *              

      * 
شود زيرا  چه برغبت و چه به كراهت انفاق كنيد از شما پذيرفته نمي: بگو :ترجمه

بولي نفقات ايشان نيست جز ) و چيزي مانع ق53شما قومي تباهكار و عصيانكاريد(
حال كسالت نماز را به پا  ررسول او كافر شدند و جز د به خدا و ناينكه ايشا

) پس اموال و اوالدشان تو را به 54كنند( دارند و جز در حال كراهت انفاق نمي نمي
خواهد ايشان را در زندگي دنيا به مال و اوالد  عجب نياورد، جز اين نيست كه خدا مي

خورند به خدا  ) و قسم مي55ند و جانهايشان از دنيا برود در حاليكه كافرند(عذاب ك
) 56باشند( كه ايشان از شمايند وحال آنكه از شما نيستند وليكن ايشان قومي ترسو مي

 هبافتند هر آينه بسوي آن متوجه شده درحاليك اگر پناهگاه يا غارها ويا سوراخي مي
 )57كردند.( شتاب مي
پذيرد يعني  ن آيات روشن است كه عمل خير فاسق و كافر را خدا نمياز اي :نكات

نيوي داشته د دهد، ولي مخفي نماند اگر عمل خيري اثر طبيعي در مقابل آن ثواب نمي
چه أجر آخرتي نداشته باشد، و همچنين عمل منافق نيز  كند و اگر باشد اثر خود را مي

عملي طبق قرآن كند يا از روي كراهت يا  شود زيرا او عقيده ندارد و اگر پذيرفته نمي
ن آو عبادت او به كسالت بوده يعني  ،اي به روز جزاء ندارد رغبتي است زيرا عقيده بي

پذيرد. به خالف مؤمن كه در  تعالي نمي عمل را بر خود تحميل دانسته، و لذا حق
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است عبادت ميل و رغبت و خشوع داشته وانفاق و زكات او نيز با خشوع و رغبت 
 : چنانكه خدا فرموده

  َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن 
 : جملة    داللت دارد كه اموال و اوالد داشتن هر كس به نفع او تمام ...

ده و شود مانند منافقين عمر خود را صرف تحصيل اموال و اوالد كر بسا مي شود و نمي
آوردن مال  به زحمت و مشقت براي بدست عمريو  دهخبر مان از خدا و دين خود بي

األمر چون  تر حفظ مال از آفات و حوادث دنيوي، صرف كرده و آخر و از آن سخت
عقيدة پابرجائي به خدا و قيامت نداشته از مال واوالد سودي نبرده جز تحميل مشقات 

 اب.فی يالهلا يساب و فی يرامها عق: و اين عذاب دنيوي آن، و أما در آخرت

                               

   *                    

                    * 
كنند، پس  و بعضي از ايشان كسانيند كه دربارة صدقات از تو عيبجوئي مي: ترجمه

اگر از صدقات داده شوند خشنودند و اگر داده نشوند ناگاه ايشان خشمناك 
ردند و بگويند گ) و اگر به آنچه خدا و رسول او به ايشان داده خشنود 58شوند( مي

تعالي از فضل خود و رسول او ما را عطا كنند  ما را كافي است بزودي خداي خدا
 )59براستي كه ما به سوي خدا رغبت داريم.(

شود عدة بسياري از مردم دين لقلقة زباني دارند. و براي دنيا  معلوم مي: نكات
باشند، اگر از صدقات و وجوهات ديني به ايشان برسد از دين و خدا  مدعي دين مي

نه، خير، چنانكه اين آيات در روز جنگ حنين نازل شده كه رسول  شنودند واگرخ
كه  حرقوس بن زهيرنام  يك نفر به ،داد غنائم هوازن را به مسلمين مي صخدا

اعدل يا : گفت صسر خوارج شد به رسول خدا عاقبت در زمان خالفت علي
واي بر تو اگر  يعدل؟ فمن لک إن لم أعدلو ي: عدالت كند. حضرت فرمود رسول اهللا،
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قدس مآب بوده، مو اين شخص  ؟!كند عدالت مي چه كسيمن عدالت نكنم پس 

 .احذروا هذا و أصحابه فإنهم منافقون: حضرت به اصحاب خود فرمود

                                 

                       

  * 
جز اين نيست كه صدقات براي فقراء و مساكين و كارمندان بر آن و : ترجمه

راه خدا و  آنانكه دلهايشان الفت داده شده و براي آزادكردن بندگان و بدهكاران و در
 )60ماندگان است. فريضه اي است از خدا، و خدا داناي حكيم است.( راه

مقصود از اين صدقات، زكات است زيرا در آخر فرموده : نكات     ،

يعني واجبي است كه خدا معين نموده، و اين زكات را چنانكه آيه فرموده در هشت 
 : توان مصرف كرد طائفه مي

 مساكين. -2 اء.فقر -1

 مؤلفه قلوبهم. -4 كارمندان دولت اسالمي. -3

 بدهكاران. -6 آزادكردن بندگان. -5

 ماندگان. در راه -8 و تبليغات اسالمي در راه جهاد -7
و در صدر اسالم تمام بودجة مملكت اسالمي از هر جهت و تمام احتياجات آن از 

كات بوده و هر كس درآمد شده زيرا در همه چيز ز صدقات وخراجات اداره مي
ين محسوب است و كاش نباشد او از فقراء و مسا به قدر مخارج ساليانه شا ساليانه

تعالي زكات را بر أغنياء واجب كرده تا اينكه بواسطة عمل به آن ثابت كند كه  حق
به اموال است و ديگر اينكه مفاسد  ان به خدا و اسالم بيشتر از عالقهعالقة ايش

احزاب خارج از اسالم ملحق  طرف شود، اگر حق فقراء داده نشود بهاجتماعي بر
شوند، وديگر اينكه اگر زكات مشروع داده نشود ادارة مملكت از طريق نامشروع  مي

 اداره خواهد شد.
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و در سر چهار قسم ديگر كلمة  الم جر: سر هر يك از چهار صنف اول بهرحال بر

ف اول حق تملك دارند و به هر مصرف كه آمده، براي اينكه هر يك از چهار صن في
توانند به هر مصرف دلبخواهي  توانند برسانند، ولي چهار صنف ديگر نمي بخواهند مي

شده بايد صرف كنند، يعني  في خود برسانند بلكه در همان وصفي كه مجرور به

    ين خود، و در غرامت و د   دا را باز كند خدر جهاد و يا آنچه راه

 نه در جاي ديگر،       ا به شهرش برساند نه زيادتر، و ردر موردي كه او

 همينطور در  . 

مصرف كرد و در  شود كه زكات واجبه را در مصارف واجبه بايد از آيه استفاده مي
ف نمود. وديگر صرتوان  مصارف مستحبه مانند مسجدساختن و يا پل بناكردن نمي

اينكه يك سهم از زكات اختصاص دارد به كاركنان     حال آيا ميتوان امام و ،

محسوب نمود يا خير؟ اينجا مورد اختالف است و حق  عاملنيزمامداران اسالم را از 
توان او را داخل عاملين نمود، وديگر اينكه عامل بايد به قدر عمل  مي ؛اين است كه

: كات بردارد نه زيادتر. و كلمةخود از ز         داللت دارد كه زمامداران

مسلمين بايد مأمور بفرستند براي گرفتن زكات وواگذار به خود مردم نكنند، و در 
كنند مردم بايد زكات را بدست  زمان ما كه دولتها به وظائف اسالمي خود عمل نمي

و  ا فعال رقابت و عاملين و مؤلفه قلوبهم وجود نداردخود به پنج طائفه بدهند، زير
بايد آن پنج طائفه موصوف به وصف اسالم باشند، يعني به فقير كافر زكات نمي رسد، 

: و كلمة    تقسيم وتعيين  تعالي خود متصدي ، داللت دارد كه خداي

 صاز رسول خداديگري واگذار نكرده چنانكه  اصناف شده و به رسول خود و
والها ملک مقرب و ال ة أن يتإن اهللا تعالی لم يرض بقسمة الزکا: روايت شده كه فرمود

 .نبی مرسل حتی تولی قسمتها بنفسه
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      * 
گويند او  كنند و مي و بعضي از ايشان آنهايند كه اين پيغمبر را آزار مي: ترجمه

آورد و براي مؤمنين  گوش است. بگو، گوش خوبي براي شماست به خدا ايمان مي
اند رحمت است، و آنانكه رسول خدا  آورد وبراي آنانكه از شما ايمان آورده مي ايمان

 )61كنند بر ايشان عذاب دردناك است.( را آزار مي
چيزي نگوئيد ممكن  صگفتند در غياب محمد نافقين به هم ميبعضي ازم: نكات

كه ما  خوريم رويم قسم مي داد اگر او بشنود ما مي است به او برسد، ديگري جواب مي
هوش و  صكند، و غرض ايشان اين بود كه محمد ايم او قبول مي چيزي نگفته

ذكاوت و بررسي ندارد، او سليم القلب و زودباور است هر كس هر چه گفت 
پذيرد و براي همه گوش است، خدا در مقابل ايشان فرموده او ايمان به خدا دارد  مي

ر اينكه كند، و ديگ يعني از خوف خدا شما را اذيت نمي        يعني قول

ؤمن ياگر سليم است براي مؤمنين سليم است ونفرموده  ؛يعني .پذيرد مؤمنين را مي

: بلكه فرموده باملؤمنني     يعني ايمان او به خدا به نفع مؤمنين است، و ديگر

فرموده         كند، و تفتيش  را بر ظاهر حمل مي ، يعني امر شما

 بودن او براي شما خير است. كند، و باعث رحمت بر شماست، پس گوش نمي

                 

    * 

ا خشنود كنند وخدا و خورند براي اينكه شما ر براي شما قسم به خدا مي: ترجمه
 )62اند.( رسول او را سزاوارتر است كه خوشنود كنند اگر ايمان آورده
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صفات منافقين را در آيات قبل شماره كرد، در اين آيه فرموده يكي از : نكات
زدن  خورند براي خشنودكردن و گول صفات ايشان اين است كه قسم دروغ مي

ايد خدا و رسول را از خود خشنود كنند. و مؤمنين، و حال آنكه اگر ايمان داشتند ب

ضمير    شود. و  را مفرد آورده زيرا رضاي خدا عمده و باعث رضاي رسول مي

إنی : رسول از خود رأيي ندارد و لذا يكي از كفار صداي خود را بلند كرد و گفت
ارة سخن حقي درب: شنيد و فرمود ص، رسول خداأتوب إلی حممد أتوب إلی اهللا و ال

 حقي گفتي.

                            

      *                    

                       *      

                         

   *                   

            * 
آيا ندانستند كه هر كس مخالفت خدا و رسول او كند پس محققا براي او : ترجمه

) منافقان حذر 63آتش دوزخ است كه در آن جاويد بماند اين است خواري بزرگ(
ايشان را خبر دهد به آنچه در دلشان  اي نازل گردد كه دارند از اينكه عليه ايشان سوره

) و اگر از 64كند( كنيد فاش مي است بگو استهزاء كنيد زيرا خدا آنچه را حذر مي
گفتيم و شوخي داشتيم، بگو آيا  ايشان بپرسي و مؤاخذه كني البته گويند كه بيهوده مي

شما پس  ) عذر نياوريد به تحقيق65كرديد( رسول او استهزاء مي و به خدا و آيات او
كنيم  اي را عذاب مي اي از شما را ببخشيم طائفه از ايمانتان كافر شديد، اگر طائفه

 )66اند.( بسبب اينكه مجرم بوده
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 مقصود از : نكات    مخالفت با خداست از روي عناد، زيرا   ؛به معني 

كند جهال و يا بدون عناد  نيز آمده وگرنه هر كس يكي از اوامر إلهي را مخالفت يعاند
كه در دوزخ جاويد نيست. اگر كسي گويد منافقين كه اعتقاد به خدا و رسول او و 

ترسيدند و حذر  اي كه خبر از دلهايشان باشد مي وحي نداشتند چگونه از نزول سوره
اين اظهار حذرشان اعتقادي نبود بلكه باستهزاء  اوالكردند؟ جواب اين است كه  مي

ايشان اگرچه منكر رسالت او بودند أما مشاهده كرده و تجربه كرده بودند كه  ياثانبود. 

 ثالثا كتماني ظاهر شده بود. بسياري از اوقات خبري داده. و طبق واقع شده و سر

دانستند ولي از حسد و عناد انكار  را مي صگوئيم ايشان رسالت رسول خدا مي
شود، و در زمان ما  حقائق محسوسه ميداشتند زيرا به تجربه رسيده كه حسود منكر 

دانند حق با ماست  ايم بسياري از مخالفين ما مي كه ما مقداري از حقائق را بيان كرده
دارند و منافقان براي حسدشان وارد كفر  ولي براي حسد دست از مخالفت برنمي

 اي از شدند چنانكه در آيه ذكر شده است، و لذا پس از مراجعت از جنگ تبوك عده
ها شتر پيامبرم را رم بدهند و آن جناب را از بين  نهدخواستند در يكي از گر نمنافقي

عمار را مأمور حفاظت شتر خود  ببرند خدا رسول خود را خبر داد و او حذيفه و
گردانيد و در آنجا برقي زده شد و حذيفه منافقان را شناخت ولي مأمور اظهار نبود 

توان  از اوقات اظهار كرده باشد، و از اين آيات ميبراي انكار ايشان و شايد بعضي 
 شود. استفاده كرد كه استهزاء به خدا و رسول و قوانين خدا موجب كفر مي

                       

                         

          *                     

                         * 
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           * 
كنند و  مردان منافق و زنان منافق، بعضي از بعض ديگرند، به منكر أمر مي: ترجمه

بندند، خدا را فراموش كردند  كنند ودستهاي خود را از انفاق مي از معروف نهي مي
) خدا وعده كرده 67تحقيق منافقين همان فاسقانند( پس خدا ايشان را فراموش كرد، به

مردان و زنان منافق وكفار را آتش دوزخ كه در آن بمانند، آن دوزخ ايشان را كافي 
) مانند آنانكه 68است، و خدا لعن نموده ايشان را و بر ايشان عذاب هميشگي است(

از شما بيشتر بودند، اوالد  تر و باموال و پيش از شما بودند كه به نيرو از شما سخت
مند شديد چنانكه آنانكه  مند شدند پس شما به نصيب خود بهره نصيب خود بهرهپس ب

مند شدند، و شما در باطل فرو رفتيد مانند  پيش از شما بودند به نصيب خود بهره
آنانكه در باطل فرو رفتند، آنانكه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شد وآنان خود 

 )69زيانكارانند.(

: نكات       داللت دارد بر اينكه خودداري از انفاق در راه دين

ايماني و كفر و نفاق است زيرا اگر كسي به چيزي معتقد باشد و به آن  بي دليل بر

: اهميت بدهد از مال براي آن دريغ ندارد. و مقصود از جملة     با اينكه خدا منزه

نسيان است بايد اين باشد كه خدا توفيقات و لطف و رحمت خود را شامل و مبراء از 
 كند مانند آن كه كسي را نسيان كرده باشد. حال ايشان نمي

                       

                         

                  * 
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آيا به ايشان نرسيده خبر آنانكه پيش از ايشان بودند قوم نوح و عاد و : ترجمه
ان ايشان با قوم ابراهيم و اصحاب مدين و شهرهاي واژگون شده، پيامبرو ثمود 

مدند پس خدا به ايشان ستم نكرده است وليكن خودشان به آدليلهاي روشن بر ايشان 
 )70كردند.( خود ستم مي

در اين آيه تذكر داده براي را از كسانيكه هالك شدند  هتعالي شش طائف حق :نكات
ود اينكه اين شش طائفه مساكنشان نزديك حجاز بود و آثار بالد ايشان مورد مشاهده ب

و مقصود از       شدة قوم لوط است. شهرهاي واژگون 

                        

                     

                      *          

                          

                     * 
ن و زنان با ايمان بعضي از ايشان دوستان بعض ديگرند، به و مردان مؤم: ترجمه

دهند وخدا و  دارند و زكات مي كنند و نماز را برپا مي معروف أمر واز منكر نهي مي
كند براستي  يكنند، آن گروه است كه خدا به زودي زحمتشان م رسول او را اطاعت مي

نين و مؤمنات را به بوستانهائي كه از زير آنها ) خدا مؤم71كه خدا عزيز حكيم است(
نهاي پاكيزه در باغهاي عدن (كه معدن هر كجاري است ودر آن ماندگارند و مسنهرها 

خير است) وعده داده، و خوشنودي از خدا بزرگتر است، اين است همان كاميابي 
 )72بزرگ.(

 :جملة: نكات        ذتهاي لداللت دارد بر اينكه باالتر از

جسمي لذتهاي معنوي و نشاط روحي است، و رضوان خوشنودي پروردگار است از 
 تعالي از او خوشنود باشد. بخش است كه حق بنده، و چقدر براي بشر لذت
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      *                    

                                

                                   

                   * 
بر آنان درشتي نما. و جايگاه  ا كافران و منافقان جهاد كن وباي پيامبر  :ترجمه

و محققا كلمة  ،خورند كه نگفتند ) قسم به خدا مي73ايشان دوزخ وبدجايگاهي است(
كردند به چيزي كه بدان نرسيدند، و  كفر گفتند و پس از اسالمشان كافر شدند و قصد

نياز كرد.  ورزي ايشان نبود مگر اينكه خدا ورسول او ايشان را از فضل خود بي كينه
كند  كنند براي ايشان بهتر، واگر روگردان شوند خدا ايشان را عذاب مي  پس اگر توبه

به عذاب دردناكي در دنيا و آخرت و نيست براي ايشان در زمين دوستي و نه 
 )74ياوري.(

جهاد با منافقين مانند جهاد با كفار نيست. جهاد با منافقين به آوردن دليل و : نكات

إذا ظهرت البدع فليظهر ": فرمود صست. و رسول خداخويف اموعظه و تبحث و
چون بدعتها ظاهر شد بر عالم واجب است كه : يعني ."العامل علمه و إال فعليه لعنة اهللا

كند. و مسلمان  علم خود را آشكار كند و با بدعتها پيكار كند وگرنه خدا او را لعن مي
روي خوش به ايشان نشان ندهد، بايد با كافر و منافق به درشتي و غلظت رفتار كند و 

كردند  باشند. با اينكه منافقين همه اظهار اسالم مي اي از منافقين مي و اهل بدعت جمله
اي براي تحقير پيغمبر و يا انكار بر  دادند ولي چون كلمه و نماز و روزه را انجام مي

: ملةيكي از دستورات او گفته بودند خدا ايشان را كافر خوانده و مقصود از ج   

       در برگشتن  صباشند كه بر سر راه رسول خدا اصحاب عقبه مي نهما

را رم بدهند و  صها كمين كردند كه شتر رسول خدا از گردنه بسوي مدينه در يكي
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 ق نشدند. و ضمير فاو را به قتل برسانند ولي مو   گردد به  مفرد آمده و برمي

نيز مانند خدا  صو براي دفع توهم بعضي از ابلهان كه خيال نكنند رسول خدا اهللا
كند زيرا هر كس غني شود فقط از فضل خداست و پيغمبرصفت خدا  كسي را غني مي

خدا بوده و از خود چيزي نداشته  را ندارد و اگر از غنائم جنگي به ايشان داده به امر

من أطاع اهللا و : از خطيبي شنيد كه صاتا به كسي بدهد و لذا وقتي كه رسول خد
اي  خطيبي بوده بد !نتأبئس اخلطيب : فرمود .رسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوی

 چرا ضمير تثنيه آوردي؟.

                       

  *                    * 

                                   

  *                   

     * 
و بعضي از ايشان كسي است كه با خدا پيمان بسته كه اگر خدا ما را از : ترجمه

) پس چون خدا از 75فضل خود بدهد محققا صدقه دهيم و البته از شايستگان باشيم(
 ) پس76به ايشان بداد بخل به آن كردند و در حال اعراض روگردان شدند( خود فضل

د در دلهاي ايشان در اثر بخل نفاقي آورد بسبب آنچه تا روزي كه او را مالقات كنن
) آيا ندانستند كه 77وعدة خدا را نمودند و بسبب آنچه عادت به دروغ داشتند( خلف

 )78يبهاست.(غداند و اينكه خدا داناي  خدا پنهان و آشكار ايشان را مي
 را با از خالق خود راضي باشد و افزوني انسان بايد به هر چه دارد قانع، و: نكات

عاقبت ثروت در مظان خطر است چنانكه در ذيل : فرمود صمراد نطلبد. رسول خدا
نازل شده و او به زهد و عبادت  ثعلبهآيات فوق روايت شده كه اين آيات در حق 

از فقر خود شكايت كرد و التماس كرد كه  صمأنوس بود روزي خدمت رسول خدا
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او را پند داد كه عاقبت توانگر در خطر  صخدا مرا توانگر كند، رسول خدادعا كنيد 
و من  .كمي كه شكر آن كني بهتر است از بسياري كه شكر آن بجا نياوري !است

 صاست و تو به رسول خدا رشبينم كه عاقبت فقر به خير و عاقبت غنا در مظنة  مي
عي دعا شد و عرض كرد من با نشد و باز آمد و مستد يدمف شحضرت اقتدا كن. مواعظ

اصرار  وق مستحقين بدهم و صله رحم كنم وام كه اگر توانگر شوم حق خدا عهد كرده
دعا كرد كه خدايا طبق دلخواه او مالي به او بده. دعاي  صزياد كرد. رسول خدا

مستجاب شد، گوسفند كم او بركت كرد و زياد شد و نتوانست پنج  صرسول خدا
و به صبح و شام اكتفا كرد تا كار او باال  حاضر شود صخداوقت نماز با رسول 
ينه گوسفندان او را جائي نماند و رو به باديه آورد و به سبب دگرفت و در حوالي م

از نماز  شد تا آنكه از مدينه دورتر شد و بعد مسافت به جز نماز جمعه حاضر نمي
ده كه به نماز پرسيد ثعلبه را چه ش صجمعه محروم گرديد. روزي رسول خدا

يا رسول اهللا چندان گوسفند دارد كه در وادي مدينه : شود؟ گفتند حاضر نمي
 !ويح ثعلبه يا: سه مرتبه فرمود صگنجد و لذا به وادي دوري رفته، رسول خدا نمي

مرد جهني را با يكي از بني سليم نزد  صزكات نازل شد رسول خداآيه و چون 
زكات بود براي او  اي كه متضمن شرايط وقواعد مهثعلبه براي أخذ زكات فرستاد و نا

را بخواندند و از او زكات خواستند،  صمدند و نامة رسولآفرستاد، ايشان نزد ثعلبه 
محمد : سركشي كرد و گفت صمحبت مال او را وادار كرد كه از فرمان رسول خدا

خود انديشه  به جاي ديگر رويد تا من با: و گفت .و زكات نداد !طلبد از ما جزيه مي

مسعا و : د و آيه و نامة زكات را بر او خواندند گفتنكنم، ايشان نزد مرد سليمي رفت
، پس در ميان شتران خود برفت و آنچه بهتر و خوبتر بود طاعة ألمراهللا ويکم رسوله

 صرسول خدا: ببريد. ايشان گفتند صداخاين را نزد رسول : جدا كرد و گفت
حاشا كه من جز مال خوبتر را به خدا و : تانيم. او گفتنفرموده كه بهترين مال بس
و باز نزد ثعلبه آمدند وهمان گفتار اول را شنيدند. ايشان : رسول بدهم. ايشان گرفتند

 صآمدند و صورت حال را به عرض رسانيدند. رسول خدا صرسول خدا نزد
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د. يكي از و سليمي را دعاي خير كرد. پس اين آيات نازل ش !يا ويح ثعلبه: فرمود

در حق تو سه آيه آمده  !و حيک يا ثعلبه: خويشان ثعلبه شنيد و نزد او رفت و گفت
كند. ثعلبه برخاست و نزد رسول  كه داللت بر خلف عهد و بخل تو و نفاق تو مي

يا رسول اهللا به هر طوري كه بفرمائي من صدقه نزد تو حاضر : آمد و گفت صخدا
زكات را جزيه خواندني از تو قبول نكنم. او چون تو : فرمود صكنم. رسول خدا

هر چند با تو گفتم در فقر شكيبا باش : فرمود صبرخاست و فرياد كرد. رسول خدا
و طلب ثروت مكن قبول نكردي ناچار به اين قصه مبتال شدي. پس ثعلبه مأيوس به 

از دنيا رفت نزد ابوبكر آمد و درخواست  صجاي خود برگشت. چون رسول خدا
نپذيرفته  صچون رسول خدا: ه صدقة او را قبول كند، ابوبكر نپذيرفت و گفتكرد ك

 من نپذيرم و چون عمر به خالفت رسيد او نيز نپذيرفت تا اينكه ثعلبه از دنيا رفت.

                        

                            * 

                             

                        * 
اند  آنانكه مؤمنين راغب به خير را كه به ميل خود صدقات زيادتري داده: ترجمه

يابند پس از ايشان  كنند و نيز آنان را كه به جز طاقتشان نمي يب ميععيبجويند و
ناك ي ايشان عذاب دردارد، خدا ايشان را استهزاء كند و بكنن مسخره و استهزاء مي

ش نطلبي، اگر هفتاد مرتبه براي زايشان وچه آمر ) چه آمرزش بطلبي براي79است(
ايشان آمرزش به طلبي هرگز خدا ايشان را نيامرزد، اين به سبب اين است كه ايشان 

 )80كند.( به خدا و رسول او كافر شدند و خدا قوم فاسقان را هدايت نمي
هم عيبجوئي از كسانيكه بظاهر كار يكي ازگناهان بزرگ عيبجوئي است آن : نكات
در ذيل اين آيات روايات شده كه  .اند در عوض تشكر وترغيب و تشويق هدخوبي كر

دم را ترغيب كرد براي تجهيز و مهيا شدن و حركت به سوي مر صچون رسول خدا
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يا رسول اهللا من : ن عوف چهار هزار درهم آورد و گفتجنگ تبوك. عبدالرحمن ب
داشتم نصف آنرا براي عيال گذاشته نصف آنرا آوردم. رسول هشت هزار درهم 

ان مقدار مه. و عمر نيز بارک اهللا لک فيما أعطيت و فيما أمسکت: فرمود صخدا
از خرما آورد و عثمان نيز صدقة بزرگي  د و عاصم بن عدي انصاري هفتاد وسقآور

 ب گذشته اجيرش: آورد، ولي ابوعقيل كه مرد فقيري بود يك صاع خرما آورد و گفت
دو صاع خرمايم دادند. يك صاع براي عيالم  سشدم و باغي را از چاه آبياري كردم. پ

امر نمود آنرا روي صدقات  صنهادم و يكي را براي پروردگارم. رسول خدا
اغنياء را به ريا و سمعه طعن زدند و ابوعقيل را  ؛گذاشتند. منافقان همه را طعن زدند

نياز است از صاع  ريا كرده و خدا بي: و گفتند صول خدابه خود نشان دادن به رس
شود كه هر كس اگر  استفاده مي 80ود. و از آية ماو. پس خدا اين آيات را نازل ن
ه بپردازد و از كفر اشته باشد بايد حقيقتا خود به توبمغفرت إلهي بخواهد و حاجتي د

ارد. و ديگر اينكه بدون توبه فايده ند صو فسق خود برگردد و إال وساطت رسول
تعالي  گردد و البته حق در همه جا مستجاب نمي صشود دعاي رسول خدا معلوم مي

 كه تابع رسول خود نيست.

                         

                               

       *                 

 *                        

                               

     *                   

                   * 
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بجاماندگان از جهاد به جلوسشان برخالف رسول خدا شادند و نخواستند : ترجمه
كه به مال وجانشان در راه خدا جهاد كنند و گفتند در گرما كوچ نكنيد، بگو آتش 

گريه كنند  ) پس بايد كم بخندند و زياد81تر است اگر بفهمند( دوزخ حرارتش سخت
) پس اگر خدا تو را به سوي گروهي از ايشان 82كردند( به جزاي آنچه كسب مي

برگردانيد و از تو اجازه براي خروج به سوي جهاد خواستند بگو هرگز و ابدا با من 
خارج نخواهيد شد و به همراه من با دشمن قتال نخواهيد كرد زيرا شما بار اول 

) و ابدا بر يكي از ايشان كه مرده 83د با بازماندگان(بنشستن خشنود بوديد پس بنشيني
است نماز مخوان و بر قبر او مايست زيرا ايشان به خدا و رسول او كافر شدند و 

 )84مردند در حاليكه نابكار بودند.(

مقصود از: نكات     :صباشند و باعتبار اينكه خود رسول مي متخلفني 
شدند  ته به جهاد حاضر شوند براي اينكه اگر حاضر ميايشان را رها كرده و نخواس

 : اند. جملة خوانده خملفونكردند و لذا ايشان را  فتنه و فساد مي       

          يكي از اخبار غيب است زيرا پس از غزوة تبوك ديگر رسول ،

ت او رسيده ومنافقين موفق نشدند كه با آن اي نرفته و وفا به غزوه صخدا

 : به جهاد شركت كنند. جملة صحضرت      ...  داللت دارد بر نماز

ميت كه بر جنازة كفار نبايد خواند و مفهوم آن اين است كه بر جنازة مسلمان بايد 

 : خوانده شود، و جملة        اللت دارد كه بر سر قبر مسلمان د مفهوما

 توقف و دعا اشكالي ندارد.

                             

      *                

                      *  

                   *   
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              *             

               *             

                          

   *                   

                 

            *          

                            

         * 
و اموال و اوالد منافقين تو را به عجب نياورد همانا خدا خواسته كه در : ترجمه

 اي ) و چون سوره85دنيا به آن عذابشان كند و در حاليكه كافرند جان ايشان بدر رود(
نازل شود كه ايمان به خدا بياوريد و با رسول او جهاد كنيد ثروتمندان ايشان از تو 

 ) خشنودند كه با ماندگان86خواهند و گويند ما را واگذار با نشستگان باشيم( اجازه مي
) 87فهمند( (زنان و پيران و اطفال) باشند و بر دلهايشان مهر زده شده پس آنان نمي

اند باموال وجانهايشان جهاد كردند و آنانند  ليكن اي پيغمبر و آنانكه به او ايمان آورده
) خدا براي ايشان بوستانهائي آماده 88د وايشانند كه خود رستگارند(كه داراي خيراتن

كرده كه از زير آنها نهرها جاري است در آنها ماندگارند، و اين است كاميابي 
) و عذرآوران از اعراب آمدند براي اينكه به ايشان اجازه داده شود و آنانكه 89بزرگ(

به كافران ايشان عذاب دردناكي  ند نشستند، بزوديداو را تكذيب كر خدا و رسول
) بر ناتوانان و بيماران و فاقدان بودجة جهاد حرج و گناهي 90خواهد رسيد(

به جهاد حاضر نشوند) وقتي كه براي خدا، و رسول او خيرخواه باشند،  نيست(اگر
) و باكي 91راهي (عتاب و سرزنشي) بر نيكوكاران نيست، و خدا آمرزندة رحيم است(



 – دنيم – التوبه) 9سورة ( دهمجزء    
 

 

269 

يابم چيزي را  نكه چون نزد تو آمدند براي آنكه سوارشان كني گفتي نمينيست بر آنا
كه شما را بر آن حمل كنم برگشتند در حاليكه چشمانشان از اشك جاري بود از غصة 

 )92اينكه نيافتند چيزي را كه انفاق كنند.(

: مقصود از جملة: نكات      : نكنند اراجيف  نشراين است كه

د در خير مجاهدين و به خانه و مسكن مجاهدين رسيدگي كنند و به ننوسعي ك
كارهائي مانند اينها كه خيرخواهي است  از اصالح مهمات مجاهدين بپردازند و

 ...: مضايقه نفرمايند. مقصود از جملة        كسانيند كه در سفر دور و دراز

مركب نيروي پياده رفتن نداشتند اگرچه فقير بودند يعني  تبوك مركب نداشتند و بدون

 : به قدر مخارج يومية خود نداشتند ولي از جملة      شود  استفاده مي

 باشند كه مخارج يوميه را نيز نداشتند. كه مورد نزول فقرائي مي
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                 *         

                           

                        

              * 
خواهند  همانا راه (مؤاخذه در أمر جهاد) بر كساني است كه از تو اجازه مي: ترجمه

بازماندگان باشند و خدا بر دلهاي ايشان مهر  اند كه با در حاليكه توانگرند، خشنود شده
كنند بسوي شما وقتي كه بسوي ايشان  ) عذرخواهي مي93دانند( زده پس ايشان نمي

آوريم  ي شما ايمان نميار)، بگو عذرخواهي نكنيد كه هرگز ببرگشتيد(از سفر جهاد
)، به تحقيق كنيم و به شما وسخنتان ايمان و اعتقاد نداريم (عذرهاي شما را باور نمي

، دد دينخدا از اخبار شما ما را خبر داده و بزودي خدا ورسول او عمل شما را خواه
شويد به سوي داناي غيب و شهادت پس شما را به آنچه  سپس برگردانيده مي

 )94دهيد.( كرديد خبر مي مي
ام مسلمين واجب است حضور يابند و عازم مچون اعالن جهاد شد بر ت: نكات

اي از كسانيكه  اند، ولي عده مگر كسانيكه در آيات قبل استثناء شدهحركت شوند 
اي به جهاد اسالمي  توانگر بودند و نيروي جهاد داشتند چون منافق بودند و عقيده

رد مذمت ايشان اين آيات را در نداشتند از حركت به جهاد تخلف كردند، خداوند 
انما برگشتند در سالما غ با مجاهدين از تبوك صنازل فرموده و چون رسول خدا

كردند لشكر اسالم از جنگ روميان سالم برگردند اين بود كه  حاليكه منافقين باور نمي
آمدند زبان به عذرخواهي گشودند درحاليكه در دل عقيده نداشتند. خدا در اين آيات 

د فرموده به ايشان بگو عذرخواهي نكشيد خدا اخبار شما را به ما وبه رسول خ
ما شما را شناختيم و بزودي در آتيه عمل شما را خدا و رسول او خواهند  رسانيده

ديد. پس اين خطابات متعددة   ،  و    تماما راجع به منافقين
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. صاست نه به مؤمنين و نه به ساير مسلمين زمانها پس از وفات رسول خدا
اند با قرآن بازي  دل ويا مغرض آمده دهسواد و محدثين سا اي از مردم بي متأسفانه عده

قرآن جعل  ه تمام مسلمين گرفته و احاديثي ضدكرده و خطابات اين آيه را راجع ب
از اعمال تمام مسلمين خبر دارد و تمام اخبار مسلمين به  صاند كه رسول خدا كرده

 رسد، و اين كار را براي اين كردند كه همين مقام جعلي را براي مي صرسول خدا
ثابت كنند و امامي كه با خبر از كارهاي معمولي مردم باشد  صامامان پس از رسول

ند كه امام از كار مردم خبر دارد، درحاليكه اين آيه مربوط به اين سخنان ندرست ك
در آتيه از عمل شما من و رسولم  ؛نيست بلكه مخاطب آيه منافقين بوده و خدا فرموده

كردن با قرآن و تفسير وتأويل بيجا اغراض زياد  بازي در ةغالمطلع خواهيم شد. گويا 
 همين سوره كه خواهد آمد. 105: اند با آية اند و همچنين بازي كرده و مهارت داشته

                              

                 *    

                            

   *                      

              *           

                           *   

                         

                              

* 
خورند تا  بزودي وقتي بسوي ايشان برگشتيد براي شما به خدا سوگند مي: ترجمه

ايشان صرفنظر كنيد واز مالمتشان اعراض نمائيد، پس از ايشان روي بگردانيد زيرا از 
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) سوگند 95كردند( ايشان پليدند وجايگاهشان دوزخ است به جزاي آنچه كسب مي
خورند تا از ايشان خشنود شويد، پس اگر از ايشان خوشنود شويد  براي شما مي
) اعراب باديه در كفر و نفاق 96(شود اين قوم فاسقان خوشنود نمي محققا خدا از

انند، و دترند و سزاوارتر است كه حدود آنچه را خدا بر رسول خود نازل كرده ن سخت
كند  ) و بعضي از اعراب كسي است كه آنچه را انفاق مي97خدا داناي حكيم است(

و بر ايشان پيش آمد بد باد، : آمدهاي بد دارد شمارد و براي شما انتظار پيش غرامت مي
) و بعضي از اعراب كسي است كه به خدا و روز ديگر ايمان 98خدا شنواي داناست(

شمارد،  كند سبب تقرب نزد خدا و سبب دعاهاي رسول مي آورد و آنچه انفاق مي مي
آگاه باش آن سبب تقربي براي ايشان است، بزودي خدا ايشان را داخل در رحمت 

 )99است.(كند، براستي كه خدا آمرزندة رحيم  خود مي

نشين و بيابانگرد باشد، ولي  شود كه بيابان ي اطالق ميبه كس اعراب و اعرابی: نكات
گويند كه شهرنشين است و چون به كسي از عرب يا عربي بگوئي  عرب به كسي مي

: فرموده صشود. رسول خدا بگوئي خشمناك مي !شود ولي اگر يا اعرابي شاد مي

ن عرب براي آن است كه كالم خدا طبق زبان و دوست داشت العرب من االميانيب
المللي مسلمين گردد. و عرب را عرب گويند براي  ايشان نازل شده وبايد زبان بين

اينكه زبان ايشان معرب (به تشديد و فتح راء) است، و به اضافه معرب (به تخفيف 
شود  يراء و كسر آن) است. يعني آنچه در ضمير انسان است بواسطة آن زبان آشكار م

تواند بواسطة آن  زيرا لسان عرب فصيح است و تمام نكاتي كه متكلم در نظر دارد مي
 زبان آشكار نمايد.

                        

                       

                 * 
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آهنگان نخستين از مهاجرين و انصار و آنانكه به نيكي و نيكوكاري  و پيش: ترجمه
وايشان از خدا خشنودند وخدا براي ايشان  پيرو آنان شدند خدا از ايشان خشنود

نهرها از زير آنها جاري است مهيا نموده در آن هميشه جاودانند اين  بوستانهائي كه
 )100است كاميابي بزرگ.(

كسانيند كه  صنخستين پيشاهنگان در ايمان وهجرت ونصرت رسول خدا :نكات
افرادي كه در بدر حاضر  به حبشه هجرت كردند و يا به مدينه هجرت نمودند و

باشند همانان كه در عقبة مني با رسول  يود از انصار مردم مدينه مصشدند. و مق
كسانيكه در مدينه  پيمان بسته و او را دعوت به مدينه نمودند وهمچنين صخدا

و ساير مسلمين را نصرت داده و منزل و مأوي دادند  صساكن بودند، و رسول خدا
تعالي در اين آيه صريحا از  و از ايمان و نصرت مسلمين خودداري نكردند. خداي

وايشان را مشمول رضايت خود  تمجيد كرده و به تمام ايشان وعدة بهشت داده ايشان
دي از ئي ايشان جائز نيست. و اگر كار بقرار داده بنابراين بر مسلمين سب و بدگو

ايشان حاضر شده باشد حسابشان با خداست و به مسلمين بعدي مربوط نيست. 
اسالم آگاهي ندارند كارشان و ورد اي از افراد زمان ما كه به مقررات  متأسفانه عده

 صوانصار رسول خدا زبانشان در محافل و مجالسشان بدگوئي از مهاجرين اولين
شوند و طبق ميل استعماريان رفتار نكنند و از  باشد. بر مسلمين الزم است بيدار مي

ن اين كار جلوگيري كنند و بارزترين افرادي كه از مهاجرين و انصارند واز سابقين اولي
باشند و اگر اختالف جزئي بين ايشان باشد  باشند همانا خلفاي اربعه بوده و مي مي

ا پروردگار دانند با خدا و حسابشان ب دشان مياند) خو (اگرچه يقينا اختالفي نداشته
به ايشان  10: است، فقط وظيفة مسلمين همان است كه خدا در سورة حشر آية

ْخَوانَِنا الَِّذيَن  َوالَِّذينَ *: دستورداده كه بگويند َجاُؤوا ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغّالً لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ   .&َسبَـُقونَا بِاْإلِ
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 *                    

              * 
و بعضي از كسانيكه اطراف شما از اعراب هستند منافقند و بعضي از اهل : ترجمه

شناسيم،  شناسي، ما ايشان را مي داني وايشان را نمي اند تو نمي مدينه بر نفاق خوكرده
وي عذاب بزرگ رهسپار بزودي دو مرتبه ايشان را عذاب خواهيم كرد سپس به س

) و عدة ديگري كه اعتراف به گناهان خود نمودند و عمل صالح را 101خواهند شد(
با عمل بد ديگر آميختند، اميد است خدا توبة آنان را بپذيرد براستي كه خدا آمرزندة 

 )102رحيم است.(
طوائف جهينه و اسلم و اشجع و غفار و مزينه اطراف مدينه بودند و : نكات

اري از ايشان اهل نفاق بودند و همچنين ساكنين مدينه بسياري از اهل نفاق بودند بسي
گويند همه كس و همه  دانست پس كسانيكه مي طبق اين آيه نمي صولي رسول خدا

است كه زمان ما يك حزب و جمعيت دو  اند. و عجب اين داند باطل گفته چيز را مي
دانند و نه افراد آنان را  اسم افراد آنان را مي خوانند در حاليكه نه ميليوني را منافق مي

اند و نديده  شناسد چگونه اينان شناخته نمي منافقين را صاند جائيكه رسول خدا ديده

: خبر خود و مقصود از جملة مرجع بي خوانند آن هم به تقليد از منافق مي    

     آهنگ اجرشان  قدم و پيش ان پيشاين است كه همانطوريكه مهاجرين و فدائي

عذابشان بايد زياد باشد كه مرتين را  قدم بودند زياد است همانطور آنانكه در نفاق پيش
به معني دو مقابل بگيريم يعني دو برابر و يا اينكه بگوئيم خدا ايشان را در دنيا مبتال به 

كند و از  يشود وهمچنين او را رسوا م كند ومرض او موجب كفران او مي مرض مي
خواهد بايد نماز كنند و زكات بدهند در صورتيكه ثوابي ندارند و  ايشان تكليف مي
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اينها  همة و پس از »وَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَُهمْ اْلَمآلِئَكُة َيْضرِبُ «دنيا نيز معذبند  وقت رفتن از
ي دارند هائ به عذاب بزرگ آخرت رهسپار خواهند شد و بايد دانست كه منافقين نشانه

كند و عالمات منافقين در همين سوره ذكر  كه ايشان را از مهاجرين و انصار جدا مي
 شده.

                               

         *                      

               * 
اي را كه به آن پاك و پاكيزه گرداني ايشان را و بر  بگير از اموالشان صدقه :ترجمه

) 103است(دعاي تو آرامشي براي دل ايشان است وخدا شنواي دان ايشان دعا كن زيرا
گيرد و اينكه  پذيرد و صدقات را مي آيا ندانستند كه خدا خود توبه را از بندگانش مي

 )104پذير رحيم است.( خدا خود توبه
 مورد اختالف است ولي ظاهر حمل بر زكات واجب مقصود از اين صدقه :نكات

 فرستد وور بم... داللت دارد كه زمامدار مسلمين بايد مأ : نمودن است. و جملة 

 : زكات را دريافت كند، وكلمة    ايشان را  داللت دارد كه بايد بعضي از اموال

كرده از عشر و يا  دريافت مي صدريافت كند و آن بعض همان است كه رسول خدا
العشر باختالف متاعها، و ديگر اينكه ظهور دارد كه از  العشر و يا ربع خمس و يا نصف

 ايد دريافت كند نه از قيمت آنها، وخود اموال ب     داللت دارد كه مال مال خود

گيرنده يعني فقير باشد و ديگر اينكه داللت  ه است نه اينكه جزء مال زكاتددهن زكات
نصاب را به تفريط تلف نمود بر ذمة او  دارد زكات بر ذمة مالك است، پس اگر قدر

زكات مال  وديگر اينكه داللت دارد كه مالك بايد .برقرار است بايد عوض آنرا بدهد
چون فعال مال مال او است ولو اينكه  .اينكه خود مديون غير باشد خود را بدهد ولو

 قرض كرده باشد. و ديگر اينكه داللت دارد بر اينكه زكات در تمام اموال است زيرا
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    اند نيست.  ه فقهاء گفتهم است و منحصر به چيزي كوجمع مضاف و مفيد عم

     داللت دارد كه مالك بايد بالغ و عاقل باشد تا او را از آلودگي پاك كنند

كند، و مقصود از  بر آنان صدق نمي تطهرهم عن األناموگرنه طفل و يا مجنون كه 

      غير از    د. باش باشد زيرا معطوف غير از معطوف عليه مي مي    

 تطهير ايشان است از حب مال و بخل از انفاق،     كردن مال است  پاكيزه

: بنموكردن و زيادشدن و رفع درجات و حسنات. جملة        داللت دارد كه

، أعطيت وبارک لک فيما أبقيت آجرک اهللا فيما: گيرندة زكات بايد دعا كند مثالً بگويد
فرستادن بر مؤمنين جايز است، و در سورة  شود كه  صلوات ز اين جمله استفاده ميو ا

 ...: ، و جملةأولئک عليهم صلوات من ربهم: بقره فرموده          داللت

باشد و منتي بر فقير و يا عامل نيست و  دارد بر اينكه گيرندة زكات و صدقات خدا مي
گيرد چون به أمر خدا و حضور اوست پس در  ديگري ميو يا  صاگرچه رسول خدا

 حقيقت گيرنده خدا و ديگران مباشرند.

                              

                  * 
و بگو عمل كنيد كه عمل شما را به زودي خدا و رسول او و مؤمنين : ترجمه

شويد پس شما را به  خواهند ديد وبزودي بسوي داناي نهان و آشكار برگردانيده مي
 )105كند.( ايد خبردار مي آنچه كرده

: جملة: نكات     ...  بهترين كالم جامع ترغيب و تخويف است بر  ؛آخرتا

بيند و همچنين رسول او و  عاصين كه خدا تمام كردار و رفتار شما را مي مطيعين و
مؤمنين. و مقصود ديدن در حال عمل نيست كه كسي بگويد چگونه مؤمنين و يا 

و مؤمنين ديدن  صبينند. با اينكه بر رسول خدا عمل مردم را مي صرسول خدا
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دادن جزاء اعمال است  دا وخ بسياري از اعمال مردم حرام است. پس مقصود بررسي
 صو نسبت به رسول و مؤمنين رسيدن خبر به ايشان است چنانكه رسول خدا

کوة خلرج عمله إلی الناس کائنا  باب هلا و ال لو أن رجال عمل عمال فی خمرة ال: فرموده
هد ولو مخفي باشد خدا آنرا دانجام  قربة إلی اهللاپس اگر كسي عملي را  ما کان.

 "سني"ترجمه كلمة  نكند. ودليل ما بر اي آشكار مي      است كه براي استقبال

خواست و اگر كسي  نمي "سني"باشد. و اگر مقصود ديدن حال عمل بود ديگر  مي
دهد ديگر إخبار به رسول و  كند و در آينده جزاء مي بگويد بنابراين كه خدا بررسي مي

كننده چون بداند رسول  عمل: اوال: ست كهمؤمنين چه فائده دارد؟ جواب او اين ا

دهند شوق و  شوند و عمل او را عظمت مي و مؤمنين از عمل او خبر مي صخدا
كننده در اين آيه اشاره  گويا به عمل: ثانياً گردد. فرح و رغبت او به عمل خير بيشتر مي

و اگر عمل كن  داني براي او شده كه تو اگر اهل يقيني و خدا را مستحق اطاعت مي
: ثالثا داراي شك و ضعف يقين هستي براي مدح و ثناء رسول و مؤمنين عمل كن.

َفَكْيَف *: دهند طبق آية چون رسول و مؤمنين از اعمال صالحه خبر شوند شهادت مي
َنا ِبَك َعَلى َهـُؤالء َشِهيداً  َنا ِمن ُكلِّ أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ پس اگر كسي بداند روز  .&ِإَذا ِجئـْ

كوشد و از  شوند بيشتر به عمل خير مي امت اولين و آخرين از اعمال او مطلع ميقي
عمل مردم را : كند. از اين بيان معلوم شد كه مؤمنين در حال عمل عمل شر اجتناب مي

گويد مقصود از  . پس روايات مجعوله كه ميصبينند و همچنين رسول خدا نمي
بينند گفتار باطل وضد عقل  ل عمل ميباشد كه هر كسي را در حا مي مؤمنين ائمه

وََكَفى *خدا از تجسس و اطالع بر گناهان غير نهي كرده  نو قرآن است زيرا در قرآ
. و أما عقال ممكن نيست يك بنده در دو جا باشد و &ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبيَرًا َبِصيراً 

اگر از اعمال مردم خبر شوند شمار، و  ناظر به دو عمل باشد چه برسد به مكانهاي بي
 افسرده خواهند شد و دارالسالم دارالغصه شود.
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* 
كند و  اند يا عذابشان مي و عدة ديگر (از متخلفين) به أمر خدا موكول شده: ترجمه

 )106پذيرد و خدا داناي حكيم است.( ا توبة ايشان را ميي
 بر نفاق خويك دسته منافقين كه : اند بدانكه متخلفين از جنگ سه دسته: نكات

َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوْا *: آنانكه توبه كردند كه در آية: نفاق مردند. دستة دوم كرده و با
توبه نكردند ولي پشيمان و بالتكليف  آنانكه سرعت به: ذكر شد. دستة سوم &ِبُذنُوِبِهمْ 

اعتنائي كرد و  به ايشان بي صيه در شأن ايشان نازل شد. رسول خداآبودند كه اين 
گيري كنند  مردم را از مجالست ايشان نهي كرد و أمر فرمود كه زنانشان از ايشان كناره

ش طعام ذن گرفت كه به شوهر پيرإنامي كه بسيار پير بود آمد  هاللپس از آن زن 

و حتي مشركين به بعضي از اين  ،ذن دادإآن يك نفر را  صبدهد يا خير؟ رسول خدا
مردان پيغام دادند كه بيائيد به ما ملحق شويد و بعضي از اين مردان آن قدر گريه 

معيوب شد و بكلي مردم با ايشان فاصله گرفتند و حضرت روي  نكردند كه چشمانشا
نكه زمين بر ايشان تنگ شد و پس از پنجاه روز توبة خوش به ايشان نشان نداد تا اي

ايشان مقبول شد. و يكي از عالمات نفاق همين تخلف از جنگ بود كه در مهاجرين و 
 انصار اين صفت نبود.

                       

                           

          *               

                        

        *               
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                 *            

                  * 
ين و و آنانكه مسجدي ساختند براي ضررزدن و كفر و تفرقة بين مؤمن: ترجمه

و البته سوگند ش با خدا و رسول او جنگ كردند كردن آنانكه از پي براي كمين
ن اشدهد كه محققا اي م وخدا گواهي ميخواستي خورند كه ما جز نيكي نمي مي

) هرگز در آن مايست، مسلم مسجدي كه بر تقوي از روي اول 107دروغگويند(
شدن خود  آن مرداني باشند كه پاك تأسيس شده سزاوارتر است كه در آن بايستي، در

) آيا آنكه بناي خود را بر 108دارد( ست ميدارند و خدا پاكان را دو را دوست مي
پرهيزكاري از خدا و خوشنودي او بنا كرده بهتر است و يا آنكه بناي خود را بر كنار 

خوردة مشرف بر سقوط بناكرده كه ساقط شود در آتش  رود خالي شدة شكست
) همواره بنياني كه ايشان بنا 109كند( دوزخ، وخدا گروه ستمگران را هدايت نمي

پاره شود و خدا داناي حكيم  ردند شكي شده در دلهاشان مگر اينكه دلهاشان پارهك
 )110است.(

شدن مردم براي عبادت است، بنابراين محلي كه مسجدي  مسجد براي جمع: نكات
ري بسازند موجب تفرقة بين مسلمين خواهد شد. گساخته شده اگر مسجد دي

مام مسلمين در مسجد رسول و باشد كه بايد ت صخصوصا در شهري كه رسول خدا
كردند از  منافقين بسيار اخالل مي صجمع شوند. در زمان رسول خدا صر اوحضم

آن جمله دوازده نفر به بهانة اينكه خانة ما به مسجدالرسول دور است و شب تاريك 
است و يا بعضي از شبها باران است خواستند مسجدي بسازند و آنجا را براي خود 

تفرقه قرار دهند از آنجمله ابوعامر راهب كه خود را از راهبان كرده و پايگاه نفاق و 
عداوت داشت چون باعث بر  صدانست با رسول خدا خود را نصراني دانشجو مي

باشم و تا  گفت هر كس با محمد جنگ كند من ياور او مي سلب رياست او بود و مي
شكست  ثقيفزن و مقاتله كرد و چون طائفة هوا صروز جنگ حنين با رسول خدا

توانيد  خوردند او بسوي شام فرار كرد و به منافقين مدينه پيغام داد كه شما هر قدر مي
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روم نزد قيصر و با  قوا و اسلحه تهيه كنيد و براي من مسجدي بسازيد كه من مي
آيم تا محمد را از مدينه خارج سازيم. منافقين  لشكري از نزد او به جانب شما مي

پيشنهاد كردند كه بيايد براي افتتاح آن نمازي  صو به رسول خدامسجدي ساختند 
وچون به  .در مراجعت: عازم حركت به تبوك بود و فرمود صبخواند. رسول خدا

 : مدينه مراجعت كرد و خواست در آن مسجد برود خطاب رسيد        و .

 : خدا آن مسجد را به چهار صفت معرفي كرده
كفر كه موجب تقويت كفر : دوممسلمين است.  كه باعث ضررزدن بهضرار : اول

: سوماست.          چهارماندازد.  تفرقه در بين مسلمانان مي كه :

     كه كمينگاهي و سنگري خواهد شد براي دشمنان. اتفاقا در زمان ما اكثر ...

ني است، و سنگري آشرك و نشر مطالب ضدقر مساجد موجب تفرقه وترويج كفر و
خوانند، وآنرا دكاني براي حزبي  ها كه غير خدا را مي شده براي منافقين مانند خانقاه

 اند. قرار داده

: مقصود از            مسجد قبا و يا مسجد رسول ،

دو باشد و خوبي آن مسجد را به دو چيز در مدينه است و ممكن است هر  صخدا
 : بيان كرده

اينكه بناي آن به تقوي و براي ترس از خدا و رضاي او و از مال حالل بنا : اول

باشند كه  بواسطة بودن مرداني در آن كه طالب طهارت بدني و روحي مي: دومشده. 
ه مهاجرين و هاي منافقين ساختن مسجد ضرار بود ك محبوب خدايند. و يكي از نشانه

 انصار از اين عمل بري بودند.
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             *         

                  

                        

    * 
نين جانهاي ايشان و مالهاي ايشان را خريده به مقابل محققا خدا از مؤم: ترجمه

كشند وكشته  نند پس ميك اينكه بهشت براي ايشان باشد، در راه خدا كارزار مي
در تورات وانجيل و قرآن وكيست نسبت به عهد : ثابت بر او است اي هعدشوند، و مي

ايد، و اين است  خود باوفاتر از خدا پس شاد باشيد به داد وستدي كه آنرا انجام داده
كنِ  گيرِ ركوع كنندةِ روزه كنِ ستايش كنندة بندگي ) مؤمنانِ توبه111همان كاميابي بزرگ(

ندگانِ از منكر كه نگهدارندة حدود خدايند، و نك كنندةِ امرِ به معروف و نهي سجده
 )112بشارت بده چنين مؤمنين را.(

 : جملة: نكات     ...معامله  نداللت دارد كه جهاد معاملة با خداست و اي

 ؛و دالل مؤمن و فروشنده؛ خدا ؛تعالي در كتب آسماني ثبت نموده، مشتري را حق

: . جملةبهشت عنبر سرشت ؛، ثمنمال جان و ؛متاع ،صرسول خدا    

    داللت دارد كه در جهاد، مؤمنين گاهي غالب وگاهي مغلوبند، و اگر غالب

و اوصاف  ،شدند مغرور نشوند و اگر مغلوب شدند مأيوس نگردند    

  ... داند كه داراي صفات و  داللت دارد كه اسالم كساني را اهل جهاد مي

تر و  رحم كماالت مذكورة در آيه باشند و مانند دولتهاي كفر نيست كه هر كس بي
تر باشد اعزام به ميدان جنگ نمايند. زيرا جهاد اسالمي براي أمر به معروف  ايمان بي

كر و ايجاد عدالت و ايمان در جامعه است، و مقصود كشورگيري واستعمار نونهي از م

قصود از نيست. م    باشد طبق لغتي. و  داران مي چنانكه ذكر شد روزه
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از مادة سياحت است يعني كساني كه براي طلب علم و جهاد و نظر در : توان گفت مي
 كنند. مخلوقات إلهي در زمين مسافرت مي

                       

                *     

                         

            *             

                    * 
براي اين پيامبر و مؤمنين روا نيست (و اجازه ندارند) كه طلب آمرزش : ترجمه

كانشان باشند پس از آنكه براي ايشان آشكار شد كه چه نزدي كنند براي مشركين و اگر
اي كه او  ) و طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش نبود مگر از وعده113اهل آتشند( نآنا

را وعده داده بود پس چون براي او آشكار شد كه او دشمن خداست از او بيزاري 
ه كه گروهي را ) و خدا چنين نبود114جست. بدرستي كه ابراهيم دلسوز و بردبار بود(

پس از آنكه آنان را راهنمائي نموده گمراه كند تا اينكه بيان كند براي ايشان آنچه را 
 )115اجتناب كنند زيرا خدا به هر چيزي داناست.(

 : جملة: نكات   ... نبايد براي مشركين  صداللت دارد كه رسول خدا

بدرخواست هيچكس حتي بدرخواست تعالي  طلب آمرزش كند زيرا وعد ووعيد حق
كند. بعضي از مفسرين  ول خود تخلف نميتعالي از ق كند وحق تغيير نمي صپيامبران

: اوال: اعمام رسولند. ولي بايد گفت ه والدين ودر اين آي مشرکيناند مقصود از  گفته

از كجا محقق شده كه والدين و يا اعمام رسول : ثانياعام ومطلق است، و  مشركين
اصال ذكر والدين رسول سزاوار نيست. چنين مفسران طالب غوغا و  .اند رك بودهمش

 : اند. جملة ايجاد عداوت و تجديد نفاق ميان مسلمين شده     

   فرمايد و  كند و مؤاخذه مي داللت دارد بر اينكه خدا پس از بيان عقاب مي
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رده، ترك آنرا نخواسته، مگر اينكه از مستقالت عقليه چيزي از محرمات را كه بيان نك
 و از واضحات عقول باشد و همچنين است عقايد.

                        

       *                  

                       

            *            

                          

                      * 
دارد ملك آسمانها و زمين، زنده  صبراستيكه خدايتعالي به او اختصا: ترجمه

) به 116ميراند و پس از خدا براي شما نه سرپرستي هست و نه ياوري( كند ومي مي
واين مهاجرين و انصار را كه پيروي او كردند در  يقين خدا پذيرفت توبة اين پيغمبر

ساعت سختي پس از آنكه نزديك بود دلهاي گروهي از ايشان بگردد. سپس توبة 
) و پذيرفت توبة سه 117ن و رحيم است(ايشان را پذيرفت زيرا او به ايشان مهربا

نفري كه (از جهاد) بازماندند تا آنكه زمين با آن وسعتي كه داشت بر ايشان تنگ شد 
بردن  و جانشان بر ايشان تنگ آمد و گمان كردند كه پناهي از خدا نيست مگر پناه

و  پذير بسوي خودش، سپس توبة ايشان را پذيرفت تا توبه كنند به يقين خدا توبه
 )118رحيم است.(

 : جملة: نكات ...  داللت دارد كه خدا توبة رسول خود را در ساعت

چه گناهي داشت كه خدا  صعسرت پذيرفت. در اينجا اشكال شده كه رسول خدا
بيامرزد؟ جواب اين است كه خدا فرموده گناه مهاجرين و انصار را نيز بخشيد و توبة 

اي از ايشان كه  مهاجرين و انصار گناهي نداشتند جز عدهايشان را پذيرفت، با اينكه 
شان سر آمد و از رفتن به جهاد پشيمان شده و خواستند  دلشان تنگ شد و حوصله
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و تمام مهاجرين و  صبرگردند، أما همه كه گناهي نداشتند، ممكن است رسول خدا
داري انصار كه در جنگ تبوك حاضر شده بودند و به سختي افتادند هر يك مق

از جهت دوري راه : صبري كرده باشند. و سختي جنگ تبوك از جهاتي بود بي
كار به جائي  ؛شدن آذوقه آبي. و از جهت تمام خصوصا براي پيادگان. واز جهت بي

مكيد براي آنكه جانشان تلف نشود، و ديگر  رسيده شد كه يك عدد خرما را ده نفر مي
 از جهت گرمي هوا.

كعب "ه از رفتن به تبوك سستي كردند و بعد پشيمان شدند و مقصود از سه نفر ك
باشد كه مدينه بر ايشان تنگ شد و  مي "هالل بن اميه"و "مراره بن ربيع"و "بن مالك

گفتند،  بردند با ايشان سخن نمي به كوهستانها رفتند وكساني كه براي ايشان طعام مي
گويد بيائيد ما هم از  نميپس خودشان به يكديگر گفتند. حال كه مردم با ما سخن 

يكديگر جدا شويم و با يكديگر سخن نگوئيم تا خدا توبة ما را بپذيرد و تا پنجاه روز 
و طعام اكثر مجاهدين تبوك چيزي نبود جز آرد  .ماندند تا آية توبة ايشان نازل شد

 ةالعسر جيشدار و خرماي كرمو و روغن گاو متغير شده و لذا ايشان را  جو سبوس
كشتند و از تشنگي به رطوبت احشا  د، و با وجود كمي مركب گاهي شتري را ميگفتن

از همراهي رسول  ابوخيثمهكردند. يكي از مجاهدين بنام  و شكم او دهان را تر مي
تخلف كرد تا ده روز گذشت تا روزي وارد شد بر دو زن خود كه هر يك  صخدا

اهللا رسول  سبحان: رخاست و گفتسايباني تهيه كرده بودند با طعام و آب سرد. پس ب
كه خدا گناه او را آمرزيده در سرما و گرما اسلحه بردوش باشد و ابوخيثمه  صخدا

و اهللا با : سپس گفت .اين از انصاف نيست !در ساية سرد و طعام مهيا ودو زن نيكو
شوم. پس  صبان نشوم تا ملحق به رسول خدا شما زنان سخن نگويم و داخل سايه

اي برداشت و بسرعت حركت كرد و هر  كش خود شد و زاد و توشه تر آبسوار بر ش
: چه زنها با او سخن گفتند جواب نداد، پس سير كرد تا وارد به تبوك شد. مردم گفتند

بايد ابوخيثمه باشد، پس وارد شد و : فرمود صآيد. رسول خدا سواري از دور مي
در حق او دعا  صسول خداخود را بيان كرد. ر قصةكرد و  صسالم بر رسول خدا
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بي ميان آكرد. و همچنين است حال ابوذر كه عقب ماند و تشنه شد و در بين راه 
ببرم كه تشنه  صگودالي پيدا كرد ولي ننوشيد وگفت اين آب را براي رسول خدا

 نماند.

                 * 
 )119اي مؤمنين از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد.( :ترجمه

در اين آيه امر شده كه هر مؤمني با راستگويان باشد يعني موافق و مصاحب : نكات
نفر امام اثني عشريه  12اند كه مقصود از صادقين  اي از شيعه گفته ايشان باشد. عده

 177در سورة بقره آية  داخولي تخصيص به دوازده نفر دليلي ندارد. زيرا  !باشد مي
 : فرموده

                             

                             

                          

         ...   
اراي صفات مذكورة در آيه شود هر كس را كه د و اين آيه عام است و شامل مي

 : فرموده 15باشد. و در سورة حجرات آية 

                        

          . 
 : اند فرموده فقراي مهاجرين را كه ياري خدا و رسول كرده 8ورة حشر آية و در س

             
نا آيه داللت بر عظمت وكمال باشد و ضم پس صادقين منحصر به دوازده نفر نمي

 صادقين دارد.صدق 
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     *               

                 * 
و كسانيكه اطراف ايشانند از اعراب جايز نيست كه و براي اهل مدينه : ترجمه

كنند و بواسطة جان خود از حفظ جان او دريغ نمايند، اين  صتخلف از رسول خدا
رسد و  حكم به سبب اين است كه عطش و رنج و گرسنگي در راه خدا به ايشان نمي

 گذارند و چيزي از دشمن تصرف قدمي به محلي كه كفار را به غضب بياورد نمي
ند مگر اينكه عمل صالحي بر ايشان نوشته شود، بدرستي كه خدا اجر كن نمي

كنند و راهي  كوچك و بزرگي را انفاق نمي ) و چيز120كند( نيكوكاران را ضايع نمي
پيمايند مگر اينكه براي ايشان نوشته شود، براي اينكه خدا ايشان را به نيكوتر از  را نمي

 )121كردند جزا دهد.( آنچه عمل مي

 : جملة: نكات           داللت دارد كه مسلمين بايد به

 6در سورة احزاب آية  پيامبر بيش از جان خود عالقمند و فداكار باشند چنانكه
 : فرموده

                

 : و جان مضايقه نكنند. وجملة و بايد در راه دين از مال   ... تا آخر، 

داللت دارد كه براي هر رنج و زحمتي و هر قدم و خرجي اجر بسياري است چه قتال 

 : واقع بشود و چه نشود. وجملة       داللت دارد كه مجاهدين بايد
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ار تصرف كنند. به هر حال استفاده روي كنند و از زمين و آبادي كف شيتوانند پ تا مي
 شود كه مقدمات جهاد داراي أجر مستقلي است. نيز مي

                             

                         * 

                         

               * 
راه جهاد و طلب علم) و مؤمنين را توانائي نبوده كه همگي كوچ كنند (در  :ترجمه

اي كوچ نكردند تا فقه در دين بياموزند( خواهان  پس چرا از هر گروهي از ايشان عده
فهم در دين باشند) و تا قوم خود را وقتي كه بسوي ايشان برگشتند بترسانند شايد 

) اي مؤمنين با كساني كه از كفار به شما نزديكند كارزار كنيد 122ايشان حذر نمايند(
 )123د در شما شدتي بيابند، و بدانيد كه محققا خدا با متقين است.(و باي

: نكات    ... اي از  داللت دارد كه بايد براي جهاد و طلب علم دين عده

مسلمين همواره مشغول باشند و آداب جهاد و فقه دين را بياموزند و سپس به ديگران 
قه در دين يعني تفهم و تعمق در كتاب خدا بياموزند. و فقه به معناي فهم است، و تف

اند  يه را دليل بر وجوب تقليد آوردهآ. بعضي از مجتهدين اين صو سنت رسول خدا
 در صورتيكه اين آيه دليل وتأكيد بر وجوب تفقه و تعلم است و هيچ داللتي بر تقليد

دهند و گروهي دانش در دين بياموزند وبه ديگران تعليم  ديندارد. يعني هميشه با
گويند چنانكه در كارها  همواره مردم معلم و متعلم باشند. بعضي از مردم گمراه نيز مي

و در هر صنعتي بايد رجوع به متخصص نمود در دين نيز بايد رجوع به مجتهد شود 
ايشان متخصص در دين : اوالكه او متخصص در دين است. جواب اين است كه 

اند و تغيير  و فروع اسالم را كم و زيادكرده نيستند خصوصا در اسالم و لذا اصول
متخصص در هر كار و صنعتي : ثانيادهند.  اند و باضافه بر ضد يكديگر فتوي مي داده

بايد جواز و تصديق از دانشكدة مناسب آن داشته باشند ولي ايشان از طرف خدا جواز 
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ا چنين اذني به باشند و خد فتوي كه ندارند هيچ بلكه از طرف خدا مورد نهي نيز مي
خصوص ايشان نداده بلكه عموم مسلمين در فهميدن امور دين مسؤولند و بايد تفقه 

: ثالثاًكافي و وافي در حد توانائي در كتاب و سنت نمايند و رسوخ در علم پيدا كند. 
توان فهميد كه فالن متخصص  در مسائل صنعتي و طبي آثار تخصصي متخصين را مي

دهد، اگر بيمار بهبود يافت  مثال طبيبي دارو و آمپول مي گويد يا خير راست مي
شود  شود و أما اگر بيمار بدتر شود عدم تخصص او ظاهر مي تخصص او معلوم مي

ا رتوان درك كرد زي ولي آثار تخصص وعلمي مدعيان تخصص در دين را در دنيا نمي
ن در آخرت معلوم دين را بايد تحقيق نمود كه از امور معنوي است و نتيجه و آثار آ

شود نه در واجبات عيني و علم  در واجبات كفائي رجوع به متخصص مي: رابعاًشود. 

طلب العلم فريضة علی  ": فرمود صرسول خدا: خامساًدين از واجبات عيني است. 

مقدمه رجوع  23براي توضيح بيشتر به فصل  !التقليد فريضةو نفرمود  "کل مسلم

: فرمائيد. جملة      ...  داللت دارد كه مسلمين بايد ابتدا كنند به

 قربقرب فاألاألباشند سپس به دورتر بپردازند  جهاد با كفاري كه به ايشان نزديك مي
 اي بسته باشند. مگر اينكه با كفارِ نزديك معاهده

                       

               *        

                 *    

                        

  *                      

                      * 
اين سوره كدامتان را : دنگوي اي نازل شود بعضي از ايشان مي سوره و چون: ترجمه

) و أما 124اند ايمانشان افزود و آنان شادمانند( افزود پس أما آنانكه ايمان آورده يايمان



 تابشي از قرآن
 

 

290 

و بميرند درحاليكه  آنانكه در دلشان مرض است ناپاكي بر ناپاكي ايشان افزوده،
شوند  ر هر سالي يكبار و يا دوبار آزموده ميبينند كه ايشان د ) آيا نمي125كافرند(

اي نازل شود بعضي  ) وچون سوره126گردند( كنند ونه ايشان متذكر مي سپس توبه نمي
بيند سپس برگردند، خدا دلشان را  به بعض ديگر نظر كند و گويد آيا كسي شما را مي

 )127برگرداند براي اينكه ايشان قومي هستند نفهم.(
ر قرآن را هر مؤمني كه بخواند و بفهمد در حقيقت چيزي به آيات و سو: نكات

بايد كامل گردد اين  يات قرآنآايمانش افزوده شده چون علم و ايمان انسان به بركت 
حا بيان شده و أما فزوني و تكامل براي اهل ايمان است چنانكه در آيات فوق صري

نيدن آيات قرآن پليدي ايشان ي كه به قرآن و اسالم عالقه ندارند از شمنافقين و كاسب
اعتنائي به كالم خدا توفيق هدايت از ايشان سلب  گردد زيرا بواسطة بي زيادتر مي

شود و به گمراهي خودشان واگذار شوند و مؤاخذة ايشان زيادتر گردد چنانكه  مي
كردند و به  شد به يكديگر نگاه مي اي نازل مي هر وقت سوره صمنافقين زمان رسول

 رفتند. خاستند و مي عتنائي برميا طور بي

                    

          *             

                   * 
مسلم ومحقق آن است كه براي شما از خود شما رسولي آمد كه بر او : ترجمه

سخت است آنچه شما را به رنج افكند، حريص است بر (ايمان) شما، به مؤمنين 
) پس اگر اعراض كردند بگو خدا مرا كافي است، نيست 128مهربان و رحيم است(

 )129م واوست پروردگار عرش بزرگ.(ا مقصدي جز او، بر او توكل كرده

 : كلمة: نكات  از خود مردم و از جنس  صداللت دارد كه محمد

ايشان است وخدا اين موضوع را مكرر تذكر داده تا بدانند كه پيغمبري كه ميان 
اند و راستي ودرستي و امانت او را  كوچك او را ديده خودشان بزرگ شده و بزرگ و
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اند بهتر قدر او را بدانند خصوصا كه اين  اند و نقص ودروغي نديده كردهمشاهده 
رخواه ايشان است، و به ايمان ايشان رنج و عذاب مردم را خوش ندارد و خيرسول 

به : حريص و به خودشان مهربان است. رأفت زيادتر از رحمت است. بايد گفت

 «از نين رأفت و رحمت دارد و به عاصين رحمت. و همچنين ممؤ  « 
 نبايد غلو نمود چنانكه از حضرت امير صشود كه در حق رسول استفاده مي

: به فقالواان رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله خرج علی نفر من أصحإ": روايت شده كه
تقولوا هکذا و لکن  ال: يدنا وموالنا فغضب رسول اهللا غضبا شديدا، مث قالسمريبا ب

  ."القول فتمرقوا تغلوا يف من القول وال ا بنبينا و رسول ربنا، قولوا السدادبيمر  ؛قولوا
بر جمعي از اصحاب خود وارد شد، آنان به خاطر  صروزي رسول اكرم: يعني

سخت  صحسن احترام حضرت را سيد و موالي خود خواندند، رسول خدا
خوانيد بلكه اين طور سخن نگوئيد و مرا سيد و موال ن: غضبناك شد، سپس فرمود

بگوئيد پيغمبر و رسول خداي ما، سخن براستي و حقيقت بگوئيد و در گفتارتان غلو 
 نكنيد كه گرفتار ضاللت وگمراهي خواهيد شد.

 : جملة  به خدا بوده نه به مردم، به  صگاه رسول داللت دارد كه تكيه

دارد  را نگه ميهمان خدائي كه پروردگار عرش بزرگ است. جائيكه عرش بزرگ 
دارد. و مقصود از عرش سلطنت بر تمام جهان  رسول خود را به طريق اولي نگه مي

 است.
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            *                

                        

           *           

                            

                       * 
الذات و الصفات رحمن رحيم. الف. الم. راء. اين است  بنام خداي كامل: ترجمه

ي از ايشان وحي ) آيا براي مردم تعجب است كه بسوي مرد1آيات كتاب حكيم(
اند مژده بده كه براي ايشان است  ه به آنانكه ايمان آورد كرديم كه مردم را بترسان و

اين مرد ساحري است  براستي كه: قدم راستي نزد پروردگارشان، كافران گفتند
است كه آسمانها وزمين را در شش روز آفريد  ) براستي پروردگارتان خدائي2آشكار(

نمايد، نيست شفيعي جز پس از  فذ شد امر هستي را تدبير ميسپس بر تخت هستي نا
 )3شويد.( اذن او. اين است خدا پروردگارتان پس او را عبادت كنيد آيا متذكر نمي

كردند كه مردي از هر جهت مانند خودشان است  مردم مكه تعجب مي: نكات
نه پيغمبر شده هم بوده و مزيتي بر ايشان نداشته چگو سواد باضافه يتيم وفقير و بي

وخلقتش  گويند اگر پيغمبر علم غيب نداند كردند مانند زمان ما كه مي ولذا قبول نمي

 يونسسورة 
 آيات تسعمکية و هی مائة و 
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 !رسالت او را قبول نداريم از نور نباشد و از جلو و عقب نبيند وچنين وچنان نباشد ما
دهد كه  شود زمان ما بدتر از زمان جاهليت شده و تكبر به مردم اجازه نمي معلوم مي
بشوند. أما خدا جواب داده كه ما  تولي كه از هر جهت مانند خودشان اسمطيع رس

ايم و هر كس تكبر را كنار گذارد  همين مرد را كه مانند خودتان است رسول قرار داده
و به او ايمان آورد قدمي در راه راست برداشته وبراستي جلو رفته. و مقصود از 

   تعالي بر آن نافذ و مستولي  ت است كه حقمركز أمر ونهي إلهي در جهان خلق

  : است. جملة   ...  داللت دارد كه هيچ شفيع و شفاعتي نيست جز پس از

 254تعيين و اجازة او. براي توضيح دربارة شفاعت رجوع شود به نكات در ذيل آية 
 سورة بقره.

                                 

                            

            * 
است، براستي او آفرينش  قحبازگشت همة شما بسوي اوست، وعدة خدا : ترجمه
گرداند تا آنان را كه ايمان آورده و عمل صالح كردند  كند سپس آنرا بازمي را ابتدا مي

جزا دهد بعدالت، وآنانكه كافرند براي ايشان است شرابي از آب جوشان و عذاب 
 )4دردناك بسبب اينكه به كفر خود برقرار بودند.(

از خلقت جهان هدفي دارد، آن  كند و نميچون خدا حكيم است كار بيهوده : نكات
هدف را در اين آيه تعيين كرده كه او ابتداءا خلق را از نيستي آورده و سپس اعاده 

دهد به قيامت، براي اينكه هر فردي را جزا بدهد بعدالت. پس هدف خلقت آوردن  مي
 قيامت است.
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  *                             

      *                

                    *        

      * 
شيد را روشنائي و ماه را نور قرار داد و براي او آن خدائي است كه خور: ترجمه
د تا عدد و شمارة سالها وحساب را بدانيد، خدا آنرا جز به راندازه معين كه آن منازلي ب

) 5دانند( كنيم براي گروهي كه مي حق نيافريد، ما آيات را فصل فصل بيان مي
آسمانها و  بدرستيكه در آمد و رفت و كم و زياد شدن شب و روز و آنچه خدا در

ميد به مالقات ما ا) براستي آنانكه 6ياتي است براي گروهي كه بپرهيزند(آزمين آفريده 
اند وآنانكه از آيات ما  ندارند و به زندگي دنيا خوشنودند و به آن اطمينان يافته

 )8كردند.( ) آنان مأوايشان آتش دوزخ است به سبب آنچه كسب مي7غافلند(
يعني نوربخش است و تابش دارد، ولي ماه نور است  خورشيد ضياء است،: نكات

: عرضي است و جملة ، و روشني ماهيعني روشني خورشيد ذاتي        ،

د آن، زيرا ترتيب گردش قمر و سير آن به جداللت دارد بر تدبير و علم وحكمت مو
ر علم و طور منظم و همچنين كمي و زيادي نور سطح آن به طور دقيق، دليل ب

 حكمت مدبر آن است. و منظور از        يتغير  وال، گردش انتقالي يكنواخت

ميليونها سالي ماه(و همچنين است سير تمامي سيارات وستارگان) بدور  و محير العقول
است.  وتوأم با زمين بدور خورشيد زمين وهمچنين گردش ديگر آن بتبعيت از زمين

نيمي از آن هميشه يتغيري دارد، يعني  خورشيد همواره وضع ثابت و ال ماه در تقابل با
روشن است. و نيم ديگر آن هميشه  در نتيجة انعكاس نور خورشيدرو به خورشيد و

پشت به خورشيد و تاريك است. چون ماه بر خالف زمين گردش وضعي ندارد. ولذا 
ام يا قسمتهائي از نيمة ور شدن تم كم و زيادشدن نور سطح ماه در نظر مردم(ديده



 تابشي از قرآن
 

 

296 

آخرين  روشن ماه بدر تا هالل) در تقابل با زمين است نه خورشيد، تا آنجا كه در
شود،  گيرد و ديده نمي شبهاي سير ماهانه، تمامي نيمة تاريك آن رو به زمين قرار مي

هانه بدون شود، و اين گردش ما آن نمودار مي هاللي ازتا وقتي كه در شروع ماه جديد 
اي تخلف و انحراف تا هر زمان كه خدا خواسته باشد ادامه خواهد داشت. و  ذره

: جملة           تعالي ماه قمري را از اول  داللت دارد كه حق

تشكيل منظومة شمسي براي حساب شب و روز و غيره و شمارة سالها قرار داده 
 است.

                            

         *                 

                    * 
گارشان درملهاي شايسته را انجام دادند پروبراستي آنانكه ايمان آورده و ع: ترجمه

شود از زير كاخهاي ايشان نهرها در  كند، جاري مي به بركت ايمانشان هدايتشان مي
) خدايا تومنزهي وتحيت : ) خواندن ايشان در آن باغها (چنين است9باغهاي پرنعمت(

باغها سالم است و پايان دعاي ايشان اين است كه الحمدهللا  ايشان (بر يكديگر) در آن
 )10رب العاليمن.(

: نكات           داللت دارد كه خدا بشر را به بركت ايمان، به صفات

اگر ايمان نباشد اخالق و كند، و  و صراط مستقيم هدايت مي حسنه و راه سعادت
گيرد اگر ايمان نداشت در  يعني مرد عادلي كه رشوه نميكند،  صفات حسنه اثري نمي

كند و ايمان ندارد  شود. وهمچنين كسي كه ظلم نمي مرتبة دهم باز مبتال به رشوه مي
: شود. جملة خورد و مرتبة دهم به ستم مبتال مي باالخره گول هوي و هوس را مي

          كنند يعني طلب  يكديگر سالم مي داللت دارد كه اهل بهشت بر
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كنند و بايد مردم اقتدا به اهل بهشت كنند و سالم كنند وآخر هر  رحمت از خدا مي

 گويند. الحمدهللا رب العالمينمجلس و يا غذا 

                             

              *        

                              

                    * 
ن دم شر را بياورد مانند اينكه ايشاو اگر خدا بشتاب و عجله براي مر: ترجمه

كنيم آنان را  طلبند اجل و هالكشان بر ايشان در رسد، پس رها مي بشتاب خير را مي
ن ) و چون به انسا11كه اميد به مالقات ما ندارند در طغيانشان سرگردان باشند(

ضرري رسد ما را بخواند در حاليكه به پهلو خفته و يا نشسته ويا ايستاده، پس چون 
اعتناء شود گويا ما را به كشف ضرري كه  ضرر او را از او برطرف كرديم بگذرد و بي

كنندگان آنچه را مدام عمل  به او رسيده نخوانده، اين چنين زينت داده شد براي اسراف
 )12كنند.( مي

: جملة: نكات     تعالي بدرخواست شر دعاي مردم  ... داللت داردكه حق

كند و إال بايد همه را هالك كند. روزي چند بار مادر در حق  را فوري اجابت نمي
فرزند، زيردست براي باالدست، مأمور براي آمر خود، كارگر براي كارفرما و مستأجر 

هل خرافات دائما براي مردم محقق نفرين كنند؟ وهمچنين ا براي مؤجر نفرين مي

: شود. جملة كنند، و غير اينها. اگر بنا باشد خدا اجابت كند همه هالك مي مي   

   ... كند كه خدا منكرين معاد را در طغيان خودشان رها  داللت بر نفي جبر مي

 كرده و آزاد گذاشته در آن.

                                  

                  *            
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             *                

                          

                             

           * 
و به تحقيق ما قرنهاي پيش از شما را هالك كرديم چون ستم كردند و : ترجمه

خط ايمان نبودند، اين  هاي روشن آمدند، ولي مردم در پيغمبرانشان براي ايشان با دليل
ن ايشان ) سپس شما را جانشي13دهيم گروه گناهكاران و مقصرين را( چنين جزا مي

ايشان آيات ما كه ) و چون بر 14كنيد( در زمين قرار داديم تا بنگريم چگونه عمل مي
روشن است قرائت شود آنانكه به لقاء ما اميد ندارند گويند قرآني غير اين بياور يا آنرا 

ش خود تبديل يپبگو مرا جايز نباشد كه آنرا از  تغيير بده( تا ما به تو ايمان آوريم)،
شود، بدرستيكه من اگر پروردگارم را  كنم مگر آنچه به من وحي مي روي نميكنم، پي

 ) 15ترسم.( نافرماني كنم از عذاب روز بزرگ مي

: نكات             كند كه خدا أمت اسالمي را جانشين  داللت مي

و خدا ببيند ما چه  مجرمين كرده در زمين تا مانند مجرمين عمل نكنيم و عبرت گيريم

  : كنيم. جملة مي             داللت دارد كه خود رسول

كند و آنچه به او وحي شده بر او واجب است عمل كند و عمل به  پيروي وحي مي
 اجتهاد خود نكند.

                            

       *                   

               * 
خدا شما را به آن  كردم و يخواست آنرا بر شما تالوت نم بگو اگر خدا مي: ترجمه
ام، آيا عقل را به  به تحقيق عمري پيش از نزول قرآن در ميان شما مانده كرد اعالم نمي
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) پس كيست ستمكارتر از آنكه به دروغ بر خدا افتراء زند و يا به 16بريد( كار نمي
 )17شوند.( كاران رستگار نمي آيات او تكذيب كند، حقيقت اين است كه گنه

گفتند قرآني غير از اين بياور و يا اين را تبديل كن ممكن است  كفار كه مي: نكات
تواند  خواستند ببينند آيا او مي گفتند و مي و ممكن است از جد مي كردند مسخره مي

كالمي بمانند قرآن بياورد يا خير؟ كه اگر بياورد بفهمند از خودش بوده و كذاب 
تعالي در  ياورد كه ذم معبودانشان نباشد. حقاست، و يا مقصودشان اين بوده كالمي ب

يان شما بود و شما به احوال او چهل سال م صدهد كه محمد اين آيه جوابشان مي
ر بوديد كه نه كتابي خوانده و نه استادي ديده و اگر خواست و گفتار خدا نباشد يبخ

طائف اخالق تواند كتابي به اين عظمت كه داراي دقائق علم توحيد و احكام ول او نمي
 باشيد. كنيد ستمكارترين مردم مي سرار قصص است بياورد و شما كه تكذيب مياو 

                   

                              

             * 
پرستند به غير از خدا چيزهائي را كه نه ضرر به ايشان دارد و نه نفع  و مي: ترجمه

دهيد به آنچه  گويند اينها شفيعان مايند نزد خدا، بگو آيا خدا را خبر مي بر ايشان ومي
منزه و برتر است او از آنچه شريك او قرار  داند، را در آسمانها و زمين نمي

 )18دهيد.( مي
گفتند ما قابل نيستيم با خدا سخن گوئيم و يا خجالت  بدانكه كفار مي: نكات

كنيم و معتقد  خدا كرنش و عبادت مي كشيم از اين جهت به اين چيزهاي غير  مي
كند و بتها را  داره ميبودند كه متولي هر اقليمي از اقاليم را روح معيني است كه آنرا ا

واكب در اين عالم مؤثرند و دانستند، و بعضي معتقد بودند كه ك مظاهر آن ارواح مي
كنند مظهري دارد كه  دانستند، و چون كواكب غروب مي بتها را مظاهر كواكب مي

هاي بتها به شكل  معتقد بودند كه مجسمه يكند و آن بت است. و بعض غروب نمي



 تابشي از قرآن
 

 

300 

باشند و بواسطة اشتغال به عبادت اين بتها آن بزرگان در اين  ذشته ميانبياء و بزرگان گ
كنند. چنانكه در زمان ما عقيدة عوام اين است كه هر كس  دنيا نزد خدا شفاعت مي

كنند. و بعضي  تعظيم قبور انبياء و اولياء را نمايد. ايشان نزد خدا از او شفاعت مي
آمدند  پسباشند  ست و مالئكه انواري ميديگر معتقد بودند خداي بزرگ نور بزرگي ا

بزرگ و براي مالئكه صورتهاي ديگري كه   براي خداي بزرگي صورتي بنام بت
خدا براي اينكه تمام اين خرافات را باطل سازد فرموده : هاي ديگر باشد قرار دادند بت

 داند و چيزي كه خدا نداند پس اصل و خدا چنين چيزهائي در آسمانها و زمين نمي
خواهيد خدا را خبر دهيد به آنچه  وجودي نداشته و باطل است حال آيا شما مي

زمان ما  داند. تعجب اين است كه پس از اين بيانات قرآن باز اين افكار خرافي در نمي
در ميان ملت ما به عنوان دين موجود است، و بايد دانست كه اعراب جاهليت معتقد 

زد خدا براي أمور دنيوي از قبيل ارزياني و فراواني به قيامت نبودند و اين شفعاء را ن
 خواستند. وامنيت مي

                         

          * 
الف كردند، و اگر فرمان سابقه ته نبودند پس اخدو مردم جز أمت واح: ترجمه

كردند قضاوت وحكمي  آنچه اختالف مي رفتة پروردگارت نبود البته بين ايشان درو
 )19شده بود.(
لهي و اسالم بودند. پس واحدي بودند يعني همه بدين فطري امردم أمت : نكات

مه بواسطة هوي وهوس ايجاد اختالف شد و اگر فرمان پروردگار به آزادي بشر نبود ه

سبقت رمحتی : وليكن بواسطة فرمودة خدا كه فرموده ،كرد را ناچار به رفع اختالف مي
تعالي تعجيل در عقاب نكرده است وكلمة إلهي فرمان اوست به اختيار و  ، حقغضبی

 سورة بقره. 213آزادي بشر. رجوع شود به آية 
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       *                   

                           * 
اي از پروردگارش نازل نشده  گويند چرا بر اين رسول آيت و معجزه و مي: ترجمه

شود. پس بگو جز اين نيست كه آمدن معجزه از طرف خدا امريست غيبي و  و نمي
مخصوص خداست پس شما منتظر باشيد، و براستيكه من با شما از انتظار 

به ايشان رسيده رحمتي بچشانيم ) و چون مردم را پس از سختيها كه 20كشندگانم(
ناگهان براي ايشان نيرنگي در آيات ما است، بگو خدا مگرش سريعتر است، محققا 

 )21نويسند.( كنيد مي مأمورين ما آنچه مكر مي

: جملة: نكات      نيست و امر  صداللت دارد كه معجزه كار رسول

 : ت ايجادش خبر ندارد. و جملةحتي از آمدن و وق صغيبي است ورسول خدا

      داللت دارد كه بناء مشركين بر عناد و لجاج بود و حاضر براي قبول حق

نبودند و اگرچه معجزات بسياري براي ايشان بيايد زيرا معجزه خواستن ايشان جز 
ن باران باراني و چو مكه قحطي شد از بي براي بهانه و عناد نبود چنانكه هفت سال در

 آمده!از بركت بتها باران : آمد گفتند

                                

                            

                    

       *                     

                              

              * 
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در  دهد تا چون او آن خدائي است كه شما را در خشكي و دريا سير مي: ترجمه
خوشحال ن آشان را به باد ماليمي جريان دهد كه به بركت ياكشتي باشيد و

شوند(ناگهان) باد تندي بيايد وموج از هر طرف ايشان برخيزد و گمان كنند كه بالها 
اين نجات دهي  از به ايشان احاطه شده خدا را به خلوص دين او بخوانند كه اگر ما را

) پس چون ايشان را نجات دهد ناگهان ايشان در زمين 22البته از شكرگزاران باشيم(
ند، آهاي مردم همانا ستم شما بر ضرر خودتان است متاع دنيا به سركشي ناحق پرداز

ر كرديد خب ست پس شما را به آنچه ميخواهيد سپس بسوي ما بازگشت شما را مي
 )23م.(يده مي

شود كه مشركين در وقت هولناك دريا فقط به  يات استفاده ميآاز اين : نكات
پرستي  به ستم و بت كردند خواندند ولي چون نجات پيدا مي خلوص خدا را مي

 كشتند، ولي در عين حال از ملت ما بهتر بودند زيرا ملت ما وقت گرفتاري و برمي
شرك ايشان خوانند. پس   خوانند بلكه با توسل، امام وامامزاده را مي خدا را نميهول 

 دائم است.

                              

                     

                              

                        

   * 
باشيم  همانا مثل زندگاني دنيا مانند آبي است كه ما از آسمان نازل كرده: ترجمه

خورد تا هنگامي  پس به آن مخلوط گردد روئيده شدة زمين از آنچه انسان و حيوان مي
بز و خرم شود) و آراسته گردد و اهل آن گمان كنند كه زمين زينت خود را بگيرد(س

كه ايشان بر آن توانائي دارند امر ما در شب و يا روز بيايد و همه را درو كند كه گويا 
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د بيان نكن ديروز چيزي نداشته، اين چنين آيات را براي مردمي كه فكر مي
 )24كنيم.( مي

باران بر آن ببارد و  هائي كه آب تشبيه كرده به سبزه تعالي حيات دنيا را حق: نكات
خوش وخرم شود سپس بالئي برسد وآنرا نابود كند و وجه تشبيه اين مثل در رجاء و 
يأس است، همانطوريكه صاحب بستان به آن سبزه و باران اميدوار است ولي عاقبت 

رسد همينطور دنياطلبان حوادث بيماري و مرگ ايشان را به يأس  به يأس مي
ممكن است وجه تشبيه عاقبت غيرمحمود باشد همانطوريكه عاقبت بهار  رساند. و مي

ممكن است وجه تشبيه سعي بيهوده باشد پائيز است همنيطور عاقبت دنيا. و
شود همينطور سعي اهل  همانطوريكه سعي صاحب بستان در وقت آمدن بال بيهوده مي

باشد كه  ات و غصهو ممكن است وجه تشبيه حسردنيا براي دنيا بيهوده خواهد شد. 

 عود کماشوند و ممكن است وجه تشبيه  و متحمل ميدصاحب بستان و اهل دنيا هر 
شود باز سال ديگر زينت آن عود  باشد همانطوريكه بستان همه ساله تباه مي کان
 كند. كند همينطور دنياي ما فوت و در آخرت عود مي مي

                       *    

                       

          *                

                            

                        * 
هر كه را  كند و و خدا بسوي دار سالمتي (يعني بهشت) دعوت مي: ترجمه

) براي آنانكه نيكي كردند مزد نيكوتر و 25كند( بخواهد بسوي راه راست هدايت مي
گيرد، ايشانند اهالي بهشت،  زيادتي است، و صورتهاي ايشان را نه غباري و نه ذلتي مي

كه بديها كسب كردند جزائي است بد  ) و آنان را26خود در آن جاودان و ماندگارند(
اري ايشان را بگيرد، براي ايشان از طرف خدا پناهي نيست، گويا بمانند آن بدي و خو
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هائي از شب تاريك پوشيده شده، ايشانند اهالي آتش، خود در آن  صورتهاشان به پاره
 )27ماندگارند.(

تعالي به توسط پيامبرانش مردم را دعوت به داراالسالم كرده كه آنجا  حق: نكات
برد. متأسفانه مردمي كه  را به دارالسالم مي سالمتي از آفات است و ارواح صالحين

د لياقت نآلوده به هزاران آفت خدعه و كبر و بدخواهي و بغض و مانند اينها باش
 دعوت خدا را ندارند مگر اينكه خود را از اين آفات دور كنند.

                              

                   *             

             *                

                       * 
و روزي كه همة ايشان را محشور سازيم سپس به كسانيكه مشرك شدند : ترجمه

گوئيم شما و شريكاني كه قائل شديد بر جاي خود باشيد، پس ميان ايشان جدائي  مي
) و خدا بين ما و بين 28پرستيديد( ا نميافكنيم و شريكان ايشان گويند شما ما ر مي

) آنجاست 19شما براي شهادت كافي است براستي كه ما از عبادت شما غافل بوديم(
والي ايشان كه هر كس مبتالست به آنچه از پيش فرستاده وبسوي خدائي كه به حق م

 )30بستند از ايشان گم شود.( را ميتفاست رد شوند و آنچه ا

: جملة: نكات              داللت دارد كه روز قيامت مريد و مرشد و

كنند و  بود ومشركين و شركائي كه قائل بودند همه را در يك جا احضار ميمعد و بعا
كردي  تو مرا عبادت نمي: گويد كنند. سپس معبود به عابد خود مي از هم جداشان مي

ر احتياج و نقص مساويند و تمام دمعبود هر دو بلكه معبود خيالي داشتي، زيرا عابد و
ش صفات دكرده معبو ممكنات در احتياج به واجب مساويند، ولي عابد خيال مي

خدائي دارد و به خيال خود معبودي كه طبق واقع نبوده عبادت كرده فلذا معبود او 
كسانيكه  :توان گفت خيالي تو من نبودم. بنابراين مي اشتباه كردي آن معبود: گويد مي
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كنند به خيال آنكه امام حاضر و ناظر و  زنند. و براي او كرنش مي امام را صدا مي
اند امام نيز در قيامت به ايشان  قاضي الحاجات است و يك امام خيالي درست كرده

جويد و خدا را  آنچه شما خيال كرديد من نبودم و از ايشان تبري مي: خواهد گفت

گيرد كه  شاهد مي         »ما خبر از عبادت شما نداشتيم .«

: جملة         شوند وخدايان خيالي ايشان   مياين است كه بسوي حكم خدا رد

گويند؟  شوند. حال اگر كسي بگويد چگونه بتها روز قيامت سخن مي شده مي مانند گم
رستان بعنوان پ معبود بت: به بت نبوده. ثانيا جواب اين است كه معبود مشركين منحصر

گاني بوده بعنوان آلي و آن بزرگان معبود ل نبوده بلكه بت مجسمه و تمثال بزراستقال
 گويند. استقاللي بودند و در قيامت سخن مي

                            

                          

           *                 

           *                

         * 
دهد آيا كيست مالك  بگو چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي مي: ترجمه

از زنده خارج  آورد و مرده را گوش وديدگان وكيست كه زنده را از مرده بيرون مي
خدا، پس بگو آيا : كند؟ پس خواهند گفت يخلقت را تدبير م رسازد و كيست أم مي

) پس آن خدا پروردگار شماست به حق و پس از حق چيست جز 31كنيد( پرهيز نمي
) اين چنين ثابت شده فرمان پروردگارت بر 32شويد( گمراهي، پس به كجا برده مي

 )33آورند.( ابكاران كه ايمان نمين
ز مشركين كرده كه مالك آسمان تعالي سؤال ا در اين آيات و آيات بعد حق: نكات
شود  اند كه خداست، پس معلوم مي ر خلقت كيست؟ مشركين اقرار كردهمدبو زمين و
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ري غير از خدا قائل نبودند ولي در حوائج خود رجوع به مدبكه مشركين خالق و
كردند مانند بسياري از مسلمين كه خدا را  كردند و براي آنان كرنش مي ها مي بت

كنند، ولي اين  خوانند وبراي او كرنش مي ندة صالحي را در حوائج ميقائلند ولي ب
اندركار  پرستانند زيرا گاهي اين بندگان صالح را شريك و يا دست افراد بدتر از بت

: دانند. جملة خلقت نيز مي             داللت دارد كه حق يكي و

 ل است.باقي غير آن هر چه هست باط

                               

       *                       

                          

          * 
بگو آيا كسي از شريكان شما هست كه خلق را از نيستي بيافريند سپس  :ترجمه

 گرداند پس به كجا كند سپس آنرا بازمي آنرا بازگرداند، بگو خدا به آفرينش ابتدا مي
) بگو آيا از شريكان شما كسي هست كه بسوي حق هدايت 34شويد( رجوع داده مي

كند  نكه به سوي حق هدايت ميكند، آيا آ دا هدايت بسوي حق ميكند، بگو خ
يابد مگر آنكه هدايت شود، پس  سزاوارتر است كه پيروي شود و يا كسي كه راه نمي

 )35كنيد.( شما را چه شده چگونه حكم مي
ام مخلوقات در احتياج به هستي و هدايت در عرض يكديگرند و همه تم: نكات

باشند. بنابراين توجه به مخلوق و خواندن چيزي  حتي أنبياء محتاج به هدايت إلهي مي
تعالي در اين آيات  ت است. و حققامحتاج به هدايت است، از كفر و حمكه خود 

 فرمايد. يبراي بيداري مكلفين و قضاوت ايشان استفهام توبيخي م

                               

  * 
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كنند، براستي كه ظن و گمان به هيچ  ايشان جز گمان را پيروي نمي و اكثر: ترجمه
براستي كه خدا به آنچه به جا وجه كفايت از حق نكند وانسان را بي نياز نكند، 

 )36ورند داناست.(آ مي
را معتبر ندانسته و  انو علم را حجت قرار داده و ظن و گم لتعالي عق حق: نكات

فرموده در هيچ كجا بدنبال ظن نرويد، بنابراين هر مكلفي بايد به اصول و فروع اسالم 
مام مجتهدين اقرار دارند داشته باشد. و تقليد از احكام ظنيه جائز نيست و ت مخود عل

 كه فتاوي ايشان ظني است وپيروي از فتاوي ظني باطل است.

                         

                  *         

                     *   

                          

              * 
و اين قرآن ساختة افترائي غيرخدا نبوده وليكن تصديق آن چيزي است كه : ترجمه

باشد، و بيان اين كتاب بدون اينكه شكي در آن باشد از پروردگار  جلو او بوده و مي
مانند آن بياوريد و هر اي  افته، بگو پس سورهگويند بافترا ب ) آيا مي37ان است(جهاني

) بلكه تكذيب 38گوئيد( توانيد به كمك بخوانيد اگر راست مي كس غيرخدا را مي
ايشان نيامده، اين  اي به علم آن ندارند وهنوز تأويل آن براي كردند به چيزي كه احاطه

ش از ايشان بودند تكذيب كردند، پس بنگر عاقبت ستمگران چگونه يپچنين آنانكه 
 )39بود.(
با كمال اطمينان اين آيات را بر مردم خواند كه اگر قرآن را  صمحمد: كاتن

گوئيد افترا به خدا زده يك سوره مانند آن بياوريد و هر  دانيد و مي ساختة محمد مي
آوردند تا زمان ما كه  توانستند يك سوره مي دانشمندي را به كمك بخوانيد و اگر مي
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شود  اند. پس معلوم مي گذرد يك سوره نياورده ن ميآهزار و چهارصد سال از نزول قر
 تواند بمانند آن بياورد.  ساختة غيرخدا نيست و بشر نمي

                             * 

                                

      *                     

    *                      

     * 
آورد و بعضي از ايشان به آن ايمان  و بعضي از ايشان به اين قرآن ايمان مي: ترجمه

) و اگر ترا تكذيب كردند بگو عمل 40آورد وپروردگارت داناتر است به مفسدان( نمي
كنم بيزاريد و من از آنچه  من براي من و عمل شما براي شما، شما از آنچه من مي

دهد، آيا  بعضي از ايشان كسي است كه بسوي تو گوش مي ) و41كنيد بيزارم( شما مي
) و بعضي از ايشان 42شنواني كران را و اگرچه عقلشان را بكار نيندازند( پس تو مي

كني كوران را و اگرچه  نگرد آيا پس تو هدايت مي كسي است كه به سوي تو مي
 )43نبينند.(

به خدا و كتاب او ايمان  بند و بار نباشد هر كس از خطر پرهيز كند و بي: نكات
بندوبار در هر زماني باشند به خدا و كتب آسماني اعتنا  آورد. ولي مردم فاسق بي

 ندارند، و اگر گوش بدهند براي فهم نيست و لذا فائده ندارد.

                     *       

                          

          * 
كند وليكن مردم به خودشان  براستي كه خدا در هيچ چيز به مردم ستم نمي: ترجمه

اند مگر ساعتي  كنيم گويا نمانده زي كه ايشان را محشور مي) و رو44كنند( ستم مي
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دهند بين خودشان، به تحقيق زيان كردند آنانكه به مالقات خدا تكذيب  آشنائي مي
 )45كردند و هدايت يافته نبودند.(

 : نكات   ...شوند كه در برزخ و  داللت دارد كه وقت حشر متوجه مي

اند. وظاهر اين است كه در عالم برزخ به مدت آن  حظه بيشتر نبودهيا در دنيا يك ل
 اند. متوجه نشده

                            

     *                   

         *              * 

                                

           * 
ايم و يا تو را  و اگر بنمايانيم به تو بعضي از آنچه ايشان را وعده داده: ترجمه

آورند گواه  بميرانيم پس بازگشت ايشان بسوي ما است سپس خدا بر آنچه به جا مي
) و براي هر أمتي رسولي است، پس چون رسول ايشان آمد بين ايشان حكم 46(است

گويند چه وقت است اين وعده اگر  ) و مي47دالت شود و بر ايشان ستم نشود(بع
) بگو براي خودم مالك ضرر و نفعي نيستم مگر آنچه خدا خواسته 48راستگويانيد(

اي تأخير نكنند و  باشد، براي هر امتي اجلي است، و چون اجل ايشان رسد پس لحظه
 )49نه پيشي گيرند.(

: جملة: نكات       ... ها كه خدا  بعضي از ذلت و خواري هداللت دارد ك

واقع  صتوسط رسول خود وعده به كفار داده بود در همين دنيا در زمان رسول خدا
براي  صاز جمله آياتي كه داللت دارد بر اينكه رسول خدا: شده. مطلب ديگر آنكه

همين آيات داند  خودش و براي ديگران متصدي نفع وضرري نيست و غيب نمي
 است.
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                             * 

                       *      

                    * 
ايدكه اگر عذاب خدا شبانه و يا روز  آيا فكر كرده و به چشم دل ديده: بگو: ترجمه

) آيا پس از آنكه عذاب واقع 50خواهند( ن از آن بشتاب ميابيايد چه چيز را مجرم
) سپس به ستمگران 51(كرديد ه آن عجله ميآوريد و حال آنكه ب شود ايمان به آن مي

كرديد جزا داده  گفته شود عذاب جاويد را بچشيد، آيا به جز به آنچه كسب مي
 )52شويد.( مي

پس چرا : گفتند كردند و مي مقصود در آيه جواب كفار است كه عجله مي: نكات
يايد فرمايد اگر عذاب خدا ناگهاني ب آيد؟ خدا مي پس كي مي ،عذاب خدا نيامد

شود  خواهند درحاليكه نه ايمان از ايشان پذيرفته مي مجرمين با اين عجله از آن چه مي
 توانند عذاب را دفع كنند. و نه مي

                      *   

                        

                    *       

                        *  

       * 
كنند كه آيا آن عذاب حق است؟ بگو آري قسم به  و از تو خبرگيري مي: ترجمه

) و اگر براي هر كس كه 53حق است و شما جلوگير آن نيستيد( پروردگارم كه آن
ديدند در  ستم كرده ملك زمين باشد آنرا فداء كند فائده ندارد، و زماني كه عذاب را

) آگاه 54عدالت حكم شود و به ايشان ستم نشود(ه دل پشيماني كنند، و بين ايشان ب
باشيد كه محققا ملك خداست آنچه در آسمانها و زمين است آگاه باشيد كه وعدة خدا 
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ميراند و بسوي او  كند ومي ) او زنده مي55دانند( حق است وليكن اكثر ايشان نمي
 )56شويد.( برگشت داده مي

روز قيامت چون عذاب خدا را ببينند خود را ببازند و اگر شخص جهنمي : نكات
تمام دنيا را بعنوان بازخريد وفدا از عذاب بدهد، براي او فائده ندارد، اگرچه واضح 

 است كه روز قيامت هيچكس چيزي ندارد. كلمة  پنهان  ؛را ممكن است به معني

گرفت، چون به هر دو معني آمده  .اظهار كنند ؛يو ممكن است به معن .گرفت ،كنند
 است.

                         

         *                   

     *                     

                     *    

                         

            * 
اي از پروردگارتان آمد و براي  آهاي مردم به تحقيق براي شما، موعظه: ترجمه

) بگو به فضل 57هاست شفائي و هدايت و رحمت است براي مؤمنين( آنچه در سينه
) بگو آيا 58كنند( از آنچه جمع ميخدا و به رحمت او بايد شاد شوند. آن بهتر است 

ايد آنچه خدا از رزق براي شما نازل كرده پس شما بعضي از آنرا  به نظر عقلي ديده
ايد، بگو آيا خدا به شما اذن داده و يا بر خدا افتراء  حرام و بعضي را حالل قرار داده

بندند چيست؟  ) و در روز قيامت گمان كسانيكه به دروغ بر خدا افتراء مي59بنديد( مي
 )60كنند.( براستيكه خدا بر مردم تفضل دارد وليكن اكثر ايشان شكر نمي

كند. و  قرآن موعظه است براي اينكه از معاصي و از مفاسد اخالق منع مي: نكات
يافتن به سعادت.  و هدايت است براي راه .شفاء است از عقايد مهلكه و اخالق پست
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: جملة       دادنِ به حالل و حرامِ چيزي بدونِ  لت بر حرمت فتويدال

اسرائيل كه هر چه  سند از وحي است مانند زمان جاهليت و زمان رياست علماي بني
 خواستند بنام خدا حالل و حرام آوردند.

                             

                           

                        *  

               *      

   *                  

             * 
عملي را  كني و كني و از قرآن تالوت نمي و تو در هيچ كاري اقدام نمي :ترجمه
كنيد، و از  دهيد مگر اينكه ما بر شما گواهيم در وقتي كه در آن شروع مي انجام نمي

اي در زمين و نه در آسمان و نه كوچكتر از آن  پروردگارت پنهان نيست هموزن ذره
) آگاه باش كه محققا دوستان خدا نه 61ونه بزرگتر مگر آنكه در كتابي روشن است(

) آنانكه ايمان آوردند و پرهيزكار 62شوند( ه اندوهگين مينو بر ايشان ترسي است 
) براي ايشان در زندگي دنيا و در آخرت بشارت است، براي كلمات خدا 63بودند(

 )64تبديلي نيست، اين است همان كاميابي بزرگ.(

: نكات        است وليكن در اين جهت  صخطاب به رسول خدا

ران فرقي ندارد كه خدا در همة حاالت گواه تمام افراد انسان با ديگ صرسول خدا

يوزن  ما ؛است و از تمام كارها و خياالت نفساني ايشان مطلع است. و مثقال به معني
است يعني چيزي كه هموزن ذره باشد از علم خدا پنهان نيست. و بشارتي كه براي  به

حه در دنيا و در آخرت دوستان خدا هست بعضي گفته عبارت است از رؤياي صال
بشارت : اند بهشت. بعضي گفته بشارت دنيا محبت اهل ايمان است او را. بعضي گفته
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دنيوي نزول مالئكة رحمت است وقت احتضار مرگ و در قيامت سالم پروردگار. 
 باشد. ولي بايد دانست كه بشارت مطلقه شامل تمام اينها و زيادتر مي

                      *    

                      

                  * 
حقيقتا تمام عزت مخصوص خدا است، او  .زونت نكندو قول آنان مح: ترجمه

ي زمين ملك خدايند، و چه چيز ) آگاه باش عقالي آسمانها و عقال65شنواي داناست(
كنند،  خوانند، جز گمان را پيروي نمي د آنانكه غير خدا شريكاني را مينكن روي مييپرا 

 )66و نباشند جز دروغگويان.(
انسان نبايد از قول مردم محزون شود و از كثرت اين آيات داللت دارد كه : نكات

نفرات و اموال مردم وحشت كند بلكه تمام ايشان در قبضة قدرت خدايند و عزت و 

: در جملة» ما«: ذلت بارادة اوست. كلمة       ممكن است نافيه و يا ...

ماء موصول، » ما« دتوان يباشد. و م (سؤالي) فهاميهتاينكه چنانكه ما ترجمه كرديم اس
خوانند، همه ملك  عقالي آسمانها و زمين و شريكاني كه ايشان آنان را مي: باشد، يعني

 خدايند.

                       

     *                      

                          

       *               

  *                         

       * 



 تابشي از قرآن
 

 

314 

او آن خدائي است كه براي شما شب را قرار داد تا در آن آرام گيريد و : ترجمه
: گفتند )67شنوند( روز را روشن، براستي كه در اين، آياتي است براي گروهي كه مي

نياز است، از آنِ اوست آنچه در آسمانها و  خدا فرزندي گرفت، او منزه است، او بي
گوئيد و به خدا نسبت  آنچه در زمين است، نزد شما دليلي بر اين گفتار نيست، آيا مي

بندند  ) بگو براستي آنانكه افترا به دروغ بر خدا مي68دانيد( دهيد چيزي را كه نمي مي
) بهره و متاعي در دنيا دارند سپس بازگشت ايشان بسوي ما 69ند(شو رستگار نمي

 )70شدند.( چشانيم به سبب آنچه كافر مي است سپس ايشان را عذاب سخت مي
اين آيات رد است بر قول آنانكه فرزندي براي خداي سبحان قائل شدند به : نكات

 نياز بي: دومري. منزه بودن او از صفات بش: اول: چند برهان كه در آيه اشاره شده

 نداشتن ايشان دليلي و حجتي بر قول خود. : سومبودن او از صاحب و فرزند. 

                            

                             

                     * 
اي قوم من اگر : و بخوان بر ايشان خبر نوح را وقتي كه به قوم خود گفت: ترجمه

من بر آيد، پس بدانيد  بودن من و يادكردنِ من آيات خدا را بر شما گران و بزرگ مي
ام پس شما فكر و همت و شريكان خود را جمع كنيد سپس كار شما  كرده  خدا توكل

 )71بر شما پوشيده نماند سپس بر من حكم كنيد و مهلتم ندهيد.(
اينكه خواننده از مواعظ و بيان دالئل ملول نشود، گاهي  تعالي براي حق :نكات

كند تا خواننده با وجد و  مي در خالل قصه بيان هدايت و قوانين و سنن و مواعظ را
و امتش باشد، در  صنشاط قرائت كند و به اضافه تسليت و عبرتي براي رسول خدا

اگر بودن من : فرمايد اينجا نوح پس از آنكه نزديك به هزار سال ميان قومش بود مي
هر چه  -1: ايد چند كار بكنيد ميان شما و سخنان من بر شما گران آمده وخسته شده

شريكان و  -2نيد از مكر و كيد خود و وسائل پيروزي خود را فراهم كنيد. توا مي
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ي خودتان ارهدف ومقصد خود را ب -3بخوانيد.  مسلكان خود را به ياري خود هم
مهلتم ندهيد. ولي بدانيد  -5هر حكمي خواستيد بر من برانيد.  -4روشن سازيد. 

 گردم. توكل من بر خداست و من از هدف خود برنمي

                             

   *                          

                          *     

                        

                   * 
نيست اجرم مگر بر  ،خواهم پس اگر روبگردانيد من از شما اجري نمي: جمهتر

تكذيب كردند پس او و كساني  ) پس او را72خدا و مأمورم كه از مسلمين بوده باشم(
شدگان قرار داديم و  او بودند در كشتي نجات داديم، و ايشان را جانشينان غرق كه با

ود عاقبت نموديم، پس بنگر چگونه ب د غرقآنان را كه به آيات ما تكذيب كردن
) سپس  بعد از او رسوالني بسوي قوم خودشان فرستاديم كه با 73شدگان( داده بيم

حجتهاي روشن بسوي آنها آمدند و ايشان ايمان آورنده نبودند بواسطة آنچه از پيش 
 )74كنندگان مهر زديم.( اند، اين چنين بر دلهاي تعدي تكذيب به آن كرده

 : لةجم: نكات        داللت دارد كه رهبر ديني بايد براي كار خود

: أجر نخواهد. جملة           داللت دارد بر اينكه هر كجا لفظ خليفه در

: قرآن استعمال شده به معناي جانشين گذشتگان است نه خالفت إلهي. جملة  

              د ، داللت دارد كه هر قومي چون به راه خطا رفتن

شود و باز اگرچه بفهمند  تال مانع از هدايت ايشان مياي مبتال شدند آن اب و به عقيده
 حاضر به برگشت نيستند.



 تابشي از قرآن
 

 

316 

                         

          *               

     *                  

         *                       

                  * 
بسوي فرعون و  مانسپس بعد از ايشان موسي و هارون را با آيات خود: ترجمه

) پس چون حق 75و قومي گنهكار بودند(ديم پس تكبر ورزيدند وگروهش مبعوث نم
آيا : ) موسي گفت76نيست اين مگر جاودئي آشكار(: از جانب ما بر ايشان آمد گفتند

گوئيد اين سحر است در حاليكه ساحران رستگار  حق را چون براي شما آمده مي
تيم به آنچه پدرانمان را بر آن ياف اي تا ما را از توجه آيا آمده: ) گفتند77شوند( نمي

بگرداني و بزرگواري روي زمين براي شما دو نفر باشد و ما به شما ايمان آورنده 
 )78نيستيم.(

: چهار چيز بوده ايمان مردم به موسي اين آيات داللت دارد كه مانع از: نكات
 شدن أمور دنيا. ترس از كسر: چهارم .دين تقليدي: سومكاري.  شبهه: دوم تكبر.: اول

             *             

        *                   

                  *            

      * 
) پس چون ساحران 79هر ساحر دانائي را نزد من بياوريد(: و فرعون گفت: ترجمه

) پس زماني كه افكندند 80افكنيد( بيندازيد آنچه شما مي: آمدند موسي به ايشان گفت
ا خدا آن را باطل خواهد كرد زيرا آنچه آنرا آورديد سحر است، محقق: موسي گفت
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كند  ) و خدا با كلمات خود حق را ثابت مي81كند( خدا عمل مفسدين را اصالح نمي
 )82و اگرچه مجرمين خواسته باشند.(

 : جملة: نكات     داللت دارد كه معجزة موسي  كار او نبوده بلكه

گويد من  نرا باطل خواهد كرد و نميگويد خدا آ مي كار خدا بوده زيرا موسي

: و نيز جملة .باطل خواهم كرد       كند كه اثبات حقانيت  داللت مي

 به فرمان خدا بوده است. موسي

                      

                       *   

                         *     

                    *        

     * 
پس ايمان به موسي نياوردند مگر فرزنداني از قوم او براي ترس از فرعون : ترجمه

و سران قومش كه مبادا ايشان را عقوبت كنند، و براستي كه فرعون برتري جوي در 
اي قوم من اگر شما به : ) و موسي گفت83زمين بود، و بدرستي كه از مسرفين بود(

فقط بر : ) پس گفتند84باشيد پس بر او توكل كنيد اگر تسليم اوئيد(  خدا ايمان آورده
) و نجات بده 85ما را فتنه براي قوم ستمگران قرار مده( اايم، پروردگار خدا توكل كرده

 )86ما را به رحمت خود از قوم كافرين.(

 جملة : نكات      داللت دارد كه جوانان قومش ايمان آوردند زيرا ،

تر از پيران هستند و زودتر حق را قبول  تر و روشن امتحان شده كه جوانان رقيق القلب
به گرايند. وفتنه  پذيرند و سريعتر به هر خير و صالحي مي و بهتر دليل و برهان را مي

 معني امتحان و آزمايش است.
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                *       

                          

                          

      *                 

      * 
و بسوي موسي و برادرش وحي كرديم كه شما براي قوم خود در مصر : ترجمه

هاي خود را قبله قرار دهيد و نماز را بپا داريد، و بشارت ده  هائي بگيريد و خانه خانه
گمان تو فرعون و سران و اشراف قوم او  پروردگارا بي: ) و موسي گفت87مؤمنين را(

ينت و مالها در زندگي دنيا دادي پروردگارا تا از راهت گمراه كنند، پروردگارا را ز
اموالشان را نابود كن ودلهاشان را سخت گردان كه ايمان نمي آورند تا عذاب دردناك 

به تحقيق دعاي شما دو تن اجابت شد پس استقامت كنيد و : ) خدا گفت88را ببينند(
 )89د.(دانند پيروي مكني راه آنانكه نمي

: جملة: نكات         ...داللت دارد كه در دين موسي  نماز

 هاي خودشان نيز بوده. خواندن بوده و قبلة ايشان خانه

                               

                           

          *              

   *                         

         * 
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ستم و  پس فرعون و لشكريانش براي ،دريا گذرانيديم اسرائيل را از و بني: ترجمه
ايمان آوردم كه : گفت ،عداوت ايشان را دنبال كردند تا اينكه چون غرق او را دريافت

اسرائيل به او ايمان آوردند و من از  آن خدائي كه بني براستي نيست إلهي جز
) اكنون(ايمان آوردي) در حاليكه قبال عصيان كردي و از مفسدين 90مسلمينم(

باشند  دهيم تا براي كساني كه پس از تو مي ) پس امروز بدن تو را نجات مي91بودي(
 )92ا غافلند.(م استي كه بسياري از مردم از آياتآيتي باشد و بر

تواند ايمان آورد و از عصيان توبه  هاي مرگ مي انسان تا قبل از ديدن نشانه: نكات
 نشد ود مانند فرعون كه در حال غرقكند. أما چون عالئم مگر آمد توبه پذيرفته نش

حاليكه قبال سركش  اكنون ايمان آوردي در: م. خدا به او فرمودهدايمان آور: گفت
باز را  آوريم تا مردم بدن طاغي دروغگوي حقه ال ميو ما بدن تو را از آب با !بودي

ببينند. گويند در اين زمان نيز بدن فرعون در موزة لندن براي عبرت اهل دنيا موجود 
 است.

                              

                           

   *                         

                     

    *                

   * 
اسرائيل را به جاي درست و راستي جاي داديم و از  و به تحقيق بني: ترجمه

مد، چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم، پس اختالف نكردند تا دانش برايشان آ
كردند  بدرستي كه پروردگارت در روز قيامت بين ايشان در آنچه در آن اختالف مي

ايم در شكي باشي پس بپرس  ) پس اگر تو از آنچه بسويت نازل كرده93كند( حكم مي
خوانند، به تحقيق از پروردگارت حق براي تو آمده  از آنانكه كتاب را پيش از تو مي
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ته نباش از آنانكه به آيات خدا تكذيب كردند كه ) و الب93آوران نباش( پس از شك
 )95باشي از زيانكاران.( مي

: جملة: نكات                داللت دارد بر اينكه اختالف ديني

طلبي  در بعثت انبياء نبوده تا وقتيكه مردم عالم شدند و دانسته و عن علم براي رياست
يهود در اينكه  ؛ق خواهي دانشمندانشان ايجاد اختالف كردند مثالو حسد و تفو

قريظه و  خواهد آمد اختالف نداشتند و حتي يهود بني صرسولي بنام محمد
دادند، ولي چون قرآن كه علم است  خبر مي صالنظير و بنوقينقاع به مبعث محمد بني

در زمان پيغمبر : نازل شد ايشان براي حفظ رياست مبعث او را انكار كردند. مثال
اختالف سني و شيعه و ساير فرق اسالمي نبود ولي پس از آنكه دانشمندان  صخاتم

كردن  زياد شدند و هر كس براي رياست خود دكاني باز كرد ناچار شد براي جمع
از ديگران مذمت كند و در اثر ذم اين و آن لعن و سب و شتم و بغض و عداوت  مريد

خوانها لعن و شتم و بغض و عداوت ساير  هزار سال روضه زياد شد تا اينكه پس از
 !دانند ق اسالمي را ثواب ميرف

                    *         

         * 
ر ايشان تحقق يافته(يعني فرمان عذاب) براستي آنانكه فرمان پروردگارت ب: ترجمه
اي بيايد، تا آنكه عذاب  ) و اگرچه براي ايشان هر دليل و معجزه96آورند( ايمان نمي

 )97دردناك را ببينند.(
تحقق فرمان پروردگار به عذاب براي سوء اختيار بنده است، پس چون خدا : نكات

طبق قانوني كه گذاشته او را  كند و نفاق و عصيان را انتخاب مي دانست كه بنده كفر
 نمايد. مشمول خذالن مي

                        

                       * 
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چرا هيچ دهي نبود كه ايمان آورد و ايمانش نفع دهد جز قوم يونس، پس : ترجمه
زماني كه ايمان  آوردند عذاب خواري را در زندگي دنيا از ايشان برطرف كرديم و تا 

 )98مدتي ايشان را بهره داديم.(

: نكات  اند ولي ظاهر و  كافيه گرفته ما  را در اين آيه بعضي از مفسرين به معني

باشد چنانكه ما ذكر كرديم. و قصة حضرت يونس در  مي هال حقيقي آن همانمعني 
از بعضي  ،ذكر شده 48و سورة قلم آية  140و سورة صافات آية  87سورة انبياء آية 

 در زمان حضرت سليمان و داود حضرت يونس شود كه روايات معلوم مي
 بوده است.

كه يونس در سن  خبر داد جبرئيل مرا: روايت شده كه فرمود صاز رسول خدا
سالي بر قوم خود مبعوث شد. پس سي و سه سال در ميان قوم خود ماند و به  سي

كه از روبيل  يكي: به او ايمان نياورد مگر دو مرد توحيد و نبوت خود خواند و
يق بود و ديگري نبوت يونس با او رف بل ازخانوادة علم و نبوت و حكمت بود و ق

چرانيد  بود ولي از علم و حكمت خالي بود. روبيل گوسفند مي كه عابد زاهدي شنوخا
ديد  نسنمود. چون يو كن بود و از آن معاش مي كرد و تنوخا هيزم و به آن معاش مي

صبري كرد و به خدا شكايت نمود و  آورند دلتنگ شد و بي كه قومش ايمان نمي
مرا تكذيب و  سال ايشان را از عذاب و غضب تو ترسانيدم، 33عرض كرد خدايا 

ترسم مرا بكشند، پس ايشان را عذاب كن زيرا ايمان  استخفاف و تهديد كردند و مي
آورند. خطاب رسيد كه در ميان ايشان زنان حامله و اطفال نابالغ و ضعيفان  نمي

كنم خردان را  ، عذاب نميغضيب سبقت رمحيتعقل هستند و منم خداي حكيم عادل  كم
خورند و با ايشان  وم تو بنده و مخلوق منند و روزي مرا ميبگناه بزرگان، اي يونس ق

بر بديهاي ايشان صبر كن مانند طبيب  كنم و تو مدارا كن برأفت پيغمبري و مدارا مي
كنندة دانائي نسبت به بيمار، پس تو تندي كردي و مدارا نكردي. يونس عرض  مداوا

رين نكردم مگر كنند و نف كرد خدايا من غضب نكردم مگر براي اينكه مخالفت تو مي
آورند.  ردند پس عذاب خود را بفرست كه ايشان ايمان نميوقتي كه عصيان تو ك
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كنند و  د ميايشان بيش از صدهزار نفرند و شهرهاي مرا آبا اي يونس: خطاب آمد
و من دوست دارم با ايشان مدارا كني. اي يونس من  رسد هم ميبندگان من از ايشان ب

باطن امورم و تو به ظاهر احوال علم داري و از باطن و آخر كار خبر عالم به غيب و 
نداري. اي يونس من دعاي تو را مستجاب كردم ولي اين باعث زيادتي بهرة تو 
نخواهد شد و درجة قرب تو افزون نخواهد شد، عذاب من روز چهارشنبه نيمة شوال 

شاد شد و به  س يونسپس از طلوع آفتاب نازل خواهد شد، ايشان را اعالم كن. پ
وخا نبيا تا برويم ايشان را خبر كنيم. ت: نزد تنوخا آمد و او را از عذاب خبر داد و گفت

برويم نزد : چرا خبر كني بگذار در كفر و عصيان بمانند تا هالك شوند. فرمود: گفت
روبيل و با او مشورت كنيم زيرا او مرد عالمي است. چون نزد روبيل رفتند و او را 

برگرد : داني بروم ايشان را خبر كنم؟ روبيل گفت چه مصلحت مي: بر دادند و گفتخ
بسوي خدا و براي ايشان شفاعت كن مانند رسول حليم صاحب كرمي، كه خدا عذاب 

نياز است و نرمي و مدارا را دوست  از ايشان برگرداند زيرا خدا از عذاب ايشان بي را
گردد وشايد قوم تو ايمان بياورند پس  رب تو ميتر و سبب ق ت تو نافععدارد و شفا مي

واي بر تو اين چه مصلحت براي يونس باشد كه : صبر و مدارا كن. تنوخا گفت
و او را از خانه بيرون كردند  ،شفاعت كند از ايشان پس از كفر و انكارشان نبوت او را

اني هستي، و ساكت باش كه مرد عابد ناد: و خواستند او را سنگسار كنند. روبيل گفت
شودند  آيا اگر عذاب خدا برسد همه هالك مي: و سؤال كرد .شد باز متوجه يونس
نازل شد و مشاهده كردند توبه  شايد چون عذاب: روبيل گفت .همه: يا بعضي؟ گفت

: از آن تو را دروغگو دانند. تنوخا گفت كنند و خدا عذاب را از ايشان بگرداند و پس
گوئي رد قول خدا نموده و  دهد و تو چنين مي و را خبر ميواي بر تو پيغمبر خدا ت

و به  .رأي تو ضعيف است: شك كردي برو كه عمل تو حبط است. روبيل گفت
اگر عذاب بيايد صدهزار نفر بر دست تو هالك شده. پس يونس به : گفت يونس

 به انتظار اهل شهر خبر داد. و او را تكذيب نموده و از شهر بيرون كردند و او با تنوخا
عذاب رفتند. ولي روبيل در ميان شهر ماند. چون اول ماه شوال شد بر جاي بلندي 
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است و خدا به يونس وحي  منم روبيل، مهربانم بر شما اينك ماه شوال: رفت و گفت
كرده كه روز چهارشنبه نيمة ماه پس از طلوع آفتاب عذاب نازل كند وخدا وعدة خود 

كنيد چه خواهيد كرد؟ سخن او اثر كرد و ترسيدند و كند. پس فكر  را خالف نمي
داني براي ما؟ و تو دانا  تو چه مصلحت مي: بسوي روبيل توجه كردند و گفتند

قبل از : بسيار شفاعت كردي؟ روبيل گفت ومهربان بودي و شنيديم كه نزد يونس
يگر جدا طلوع آفتاب روز چهارشنبه زنان و اطفال شيرخوار و غير شيرخوار را از يكد

ها و راه سيالب بيندازيد و حيوانات  كنيد، زنان را در دامنة كوه و اطفال را در ميان دره
آيد خرد و بزرگ  را از اطفال جدا كنيد. پس چون ديديد باد زردي از جانب مشرق مي

ربنا ظلمنا أنفسنا و کذبنا رسولک و : صدا به گريه و ناله و استغاثه بلند كنيد و بگوئيد
. و استغفار و تضرع نيمرحم الراحأن الخاسرين ارحمنا يا نا لنکونن ممتغفرلنا و ترحإن لم 

كنيد و ناله كنيد تا آفتاب غروب كند و يا عذاب برطرف شود. پس رأي همه متفق شد 
كه به آنچه روبيل گفت عمل كنند. و به روايت ديگر روز قبل از چهارشنبه صورتهاي 

ه شد. پس روز موعود همه از شهر خارج گشته و نالة ايشان زرد و روز چهارشنبه سيا
شنيد و چون آفتاب طلوع  ايشان بلند شد بطوريكه روبيل در بلندي صداي ايشان را مي

كرد باد زرد تيرة بسيار تندي كه صداي عظيمي داشت، وزيدن گرفت، چون آن باد را 
طلب مادران شيون  ديدند همه به يكبار صدا به گريه و ناله بلند كردند و اطفال به

كرد.  كردند و روبيل دعا مي شنيدند و نفرين مي و تنوخا مي كردند و يونس مي
چون اول وقت شهر شد درهاي رحمت گشوده شد و غضب حق بر ايشان تبديل به 
ترحم شد. و خدا توبة ايشان را قبول كرد. و وحي شد به اسرافيل برو به سوي قوم 

و توبة ايشان را قبول كردم و من بر بندگانم مهربانم.  يونس، من ايشان را ترحم كردم
بر قوم خود از من عذاب خواست فرستادم، پس به زمين برو و عذاب را از  يونس

هاي ايشان رسيده تا برسم  وشرافيل عرض كرد خدايا عذاب تو به گايشان بگردان. اس
ي سر ايشان بازدارند اند. خطاب رسيد من مالئكه را أمر كردم عذاب را باال هالك شده

تا أمر به آنها برسد. پس اي اسرافيل برو و عذاب را بسوي كوهها برگردان تا آهن 
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شوند. پس اسرافيل آن عذاب را از نينوا به كوههاي موصل برگردانيد. چون قوم يونس 
ها برگشتند و حمد خدا را بجا آوردند. و  مطلع شدند از سر كوهها بزير آمده به خانه

 ن قصه را در جاي ديگر ضمن آيات متناسبه ذكر خواهيم كرد.باقي اي

                           

    *                   

         * 
خواست البته تمام كساني كه در زمينند ايمان  و اگر پروردگارت مي: ترجمه

) و كسي نبوده كه ايمان 99كني تا مؤمن شوند( آوردند آيا تو مردم را اكراه مي مي
دهد بر آنانكه پيروي عقل  بياورد مگر باذن خدا، وخدا پليدي را قرار مي

 )100كنند.( نمي
شود كه در دين إلهي آزادي و خودمختاري است و  از اين آيات استفاده مي: نكات

: اكراه و اجبار نيست. و جملة    خواست  ... داللت دارد كه اگر خدا مي

: كرد. جملة توانست مردم را به اضطرار و اجبار وادار مي مي     ...

ال عقل نرود و استقالل فكري نداشته باشد و پيرو ديگران داللت دارد كه هر ملتي دنب
 باشد به پليدي و نكبت سزاوار است.

                            

   *                       

              *          

                * 
بگو نظر كنيد كه در آسمانها و زمين چيست، ولي آيات و دالئل و انذارها : ترجمه

) پس آيا بجز مانند روزهاي اشخاص 101ومي را كه ايمان نياورند فائده ندهد(ق
) 102برند، بگو پس انتظار بريد كه من با شما از انتظاربرندگانم( گذشتگان انتظار مي
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رهانيم اين چنين بر ما سزاوار  اند از عذاب مي سپس رسوالن خود و آنانكه ايمان آورده
 )103است نجات دهيم مؤمنين را.(

: دين قرآن دين نظر و دقت و استدالل است بدليل جملة: نكات  ...و جملة :

    ... آنرا استفهام گرفت ولي بهتر آن است كه نافيه بگيريم. به  ماءتوان  كه مي

. انسان الخالق يالخلق و التفکروا ف يتفکروا ف: فرموده صهر حال رسول خدا
 كند و از آثار علم وحكمت و قدرت إلهي خدا را بشناسد.تواند در خلق نظر  مي

                             

                          *  

                *     

                          * 
ما بگو آهاي مردم اگر شما را در دين من شكي باشد پس آنان را كه ش: ترجمه

ميراند،  پرستم خدائي را كه شما را مي پرستم وليكن مي پرستيد من نمي غير از خدا مي
ين حنيف د) و مأموري كه روي خود را بسوي 104و مأمورم كه از مؤمنين باشم(

را كه نه به تو نفع  ) و نخوان غير از خدا چيزي105بداري، و البته از مشركين مباش(
ار را كردي (يعني غير خدا را خواندي) پس محققا تو بخشد و نه ضرر، پس اگر اين ك

 )106در اين هنگام از ستمگراني.(
 -1: دين خود را به أمر خدا معرفي كرده صدر اين آيات رسول خدا: نكات

فقط خدائي را بايد  -2پرستم.  غير خدا، من نمياز پرستند  اينكه آنچه را مردم مي

مأموريتم  -4باشم.  فردي از مؤمنين مي من -3پرستيد كه مرگ شما بدست او است. 

مشركين بانواع و اقسام  از -5اين است كه توجه خود را خالص كنم به دين حنيف. 

آنچه ضرر و نفع ندارد يعني مخلوقات را نخوانم وگرنه از  -6ايشان نباشم. 
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 كند. بنابراين پيامبران ستمگرانم. و سپس در آية بعد نيز همين مطالب را تأييد مي
 را نبايد خواند زيرا ايشان مانند موجودات ديگر نفع و ضرري ندارند.

                            

                  *      

                            

                      *         

               * 
اي براي آن نيست جز او، و  كننده و اگر خدا ضرري به تو برساند برطرف :ترجمه

اي براي فضل او نيست، آنرا به هركس  كند هيچ ردكننده اگر خدا ارادة خيري براي تو
) بگو آهاي مردم به 107اوست آمرزندة رحيم( رساند، و از بندگان خود بخواهد مي

يق اين حق (كتاب رهنما) از طرف پروردگارتان براي شما آمد پس هر كس تحق
پس همانا بر  و هر كه گمراه شد هدايت يافت پس همانا به نفع خود هدايت يافته

) و پيروي كن آنچه به تو 108شود و من وكيل بر شما نيستم( رر خود گمراه ميض
 )109كنندگان است.( كمشود و صبر نما تا خدا حكم كند و او بهترين ح وحي مي
و  هم معطي خيري جز خدا نيست حتي انبياء كاشف ضرر و دافع آن و: نكات

تواند جلب خير و يا دفع ضرري كند  براي خودش نمي صاألنبياء حتي خود خاتم
فع امگر به قدر ساير افراد بشر. در اين صورت ملت اسالم از بندگان صالحي كه د

كنند و خدا  خواهند و چرا به قرآن مراجعه نمي يضرر و كاشف سوئي نيستند چه م
طبق اين آيات رسول خود را وكيل و نمايندة مردم قرار نداده، چه برسد به ديگر 

: كارها. جملة         تواند تخلف از  نمي صداللت دارد كه رسول خدا

 دستور وحي بنمايد.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد آيه مي 123سورة هود مكي و داراي 
 

 

                      * 
بنام خداي رحمن رحيم. الف الم را . كتابي است كه آيات آن محكم شده : ترجمه

 )1سپس تفصيل داده شده از جانب حكيم خبيري.(
ت بگوئيم در اين سوره نيز چون چنانكه در سابق نيز ذكر كرديم ممكن اس: نكات

ابتدا به تمجيد و ذكر عظمت قرآن شده لذا ابتداي سوره    آمده كه قرآن مركب از

شود كه  اين آيه ظاهر ميتواند مانند آنرا بياورد. از   همين حروف است، اگر بشر مي
: باشد. جملة المعني مي اللفظ و صحيح تمام قرآن محكمات است يعني تمامش فصيح

      آن دارد. ، داللت بر صحت مطالب و اتقان 

               *         

                               

                *              

   *                  

                     * 

 هودسورة 
آية  مکية و هی مائة وثالث و عشرون 





 
 
 

الذات را نپرستيد. براستي كه من از جانب او براي شما  كه جز خداي كامل: ترجمه
) و اينكه از پروردگار خودتان طلب آمرزش كنيد 2باشم( دهنده مي دهنده و بشارت بيم

ا را بهره دهد بهرة نيكي تا زمان معيني و به هر سپس بسوي او توبه كنيد تا شم
دهد، و اگر رويگردانيد پس محققا من بر شما  صاحب فضلي برتري و درجة او را مي

) بسوي خداست بازگشت شما و او بر هر چيزي 3ترسم( از عذاب روز بزرگي مي
پنهان  كنند تا از او هاي خود را خم و تا مي ) آگاه باشيدكه ايشان سينه4تواناست(

داند آنچه پنهان  د خدا مينكش هاي خود را بر سر مي دارند، آگاه باش هنگاميكه جامه
 )5باشد.( ها است دانا مي كنند، زيرا او به آنچه در سينه دارند و آنچه آشكار مي مي

 : جملة: نكات    ...است براي  مفعول له  يعني فصول اين قرآن از ،

  و احكام و قصص همه براي اين است كه غير خدا را نپرستيد.توحيد و 

همين است فقط كه بترساند هر كس را كه ترك  صداللت دارد كه شأن رسول خدا
كند، و بشارت دهد هر كس را كه اطاعت كرده است، و كار  عبادت و بندگي مي

: نيست. جملة صديگري بر عهدة او    ...رد كه توبه و استغفار از لت دادال

: و انحرافات فائدة دنيوي نيز دارد. وجملة كجرويها           داللت

: كند. و مقصود از جملة دارد كه هر كس هر چه آلئق باشد خدا به او عطاء مي  

   ... ديدند  را مي صول خداكردن و تنبيه منافقين است كه هرگاه رس آگاه

گفتند در پشت پرده و لباس، كسي از كار ما مطلع نيست. در اين  كردند و مي پشت مي
 خدا مطلع است.: فرمايد آيه مي

                             

     *                   
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 *                          

                       * 
داند  ت روزي او و خدا مياي در زمين نيست مگر بر خداس و هيچ جنبنده: ترجمه

) و او آن خدائي 6قرارگاه او و جاي عاريتي او را، هر يك در كتابي است آشكار(
است كه خلق نمود آسمانها و زمين را در شش روز و نفوذ او بر آب بود اين خلقت 
براي اين است كه شما را بيازمايد كه كداميك شما از جهت عمل نيكوتر است، و اگر 

گويند  اند مي مرگ برانگيخته خواهيد شد البته البته آنانكه كافر شده بگوئي پس از
عذاب را تا مدتي معين به تأخير  ن) و اگر از ايشا7نيست اين مگر سحر آشكار(

گويند چه چيز آنرا نگهداشته آگاه باش روزي كه عذابشان بيايد از  افكنيم البته مي
 )8اند ايشانرا فراگيرد.( كرده يايشان برگشت نشود و آنچه را به آن استهزاء م

: نكات   شود و شمارة آنها را  شامل تمام چرندگان و خزندگان و پرندگان مي

داند طبيعت آنها و اعضاء و جوارح و غذاها و  داند جز خالق آنها كه مي كسي نمي
هر  داند احتياجات و اراده و مقاصد و درد و دواي آنها را و از و مي ،مساكن آنها را

: كند. جملة جهت ايشان را كفايت و رهبري مي          داللت ،

نفوذ و  عرشدارد كه قبل از خلقت آسمان و زمين آب خلقت شده و مقصود از 

 باشد. و مقصود از تعالي مي سلطنت حق      زمان     باشد. و  مي

 سورة انعام ذكر شد. 59اب همان است كه در آية كت مقصود از

                         *   

                            



 – كيم – هود) 11سورة ( دوازدهمجزء    
 

 

331 

*                        

 * 
و اگر انسان را رحمتي از خودمان بچشانيم سپس آنرا از وي بازداريم، : ترجمه

او ) و اگر او را پس از رنجها و سختيهائي كه به 9گر شود( محققا او نااميد و كفران
گويد بديها از من برفت، براستي كه او شادمان شود  رسيده، نعمتهائي بچشانيم، البته مي

) مگر آنانكه صبر كرده وعمل صالح كرده باشند آنان برايشان آمرزش و 10و بنازد(
 )11أجر بزرگ است.(

ي، و زودگذر است از آنها به چشيدن چون زحمت ونعمت دنيا موقت و آن: نكات
در حال چشيدن : را كم و قليل است و با اين حال انسان طاقت آنرا نداردتعبير شده زي
 ر.س دارد و در حال چشيدن نعمت، تكبرنج حال يأ

                   

                            

*                       

             * 
ات به  شود و سينه ه بسويت وحي ميپس شايد تو ترك كني بعضي از آنچ: ترجمه

اي نيامده؟ همانا  گويند چرا بر او گنج نازل نشده و يا با او فرشته آن تنگ شده كه مي
گويند اين قرآن  ) بلكه مي12اي و خدا بر هر چيز كارگزار و وكيل است( تو ترساننده

ر از خدا را بدروغ بر خدا بسته، بگو ده سوره مانند آنرا بياوريد و هر كه را غي
 )13توانيد (براي كمك) بخوانيد اگر راستگوئيد.( مي

نبايد وحي را ترك كند شكي نيست زيرا ترك  صدر اينكه رسول خدا: نكات
: صحت شريعت خواهد شد. پس مقصود از جملة وحي منجر به عصيان و شك در

    كند و  است كه در مقابل تمسخر مردم مقاومت ص... تهديد رسول خدا
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با بواسطة سفاهت مردم كوتاهي در ابالغ رسالت و تأخير در ابالغ بعضي آيات نكند، و
آنكه اين سوره مكي است و در اينجا فرموده منكرين اذيت و آزار مردم بسازد. و بد

هاي مدني  دانند ده سوره مانند آن بياورند. ولي در سوره قرآن اگر آنرا كالم خدا نمي
آورند يك سوره بمانند آن  وده و فرموده اگر ده سوره نميتحدي را شديدتر نم

 بياورند.

                               

     *                       

        *                 

              * 
ن به علم خدا ا قرآبت نكردند پس بدانيد كه همانپس اگر براي شما اجا: ترجمه

) كسي كه همواره دنيا و 14نازل شده، و إلهي جز او نيست، پس آيا شما مسلميد(
خواهد جزاي اعمالشان را در دنيا تمام بدهيم و به آنان در دنيا كم داده  زينت آنرا مي

اند تباه  ايشان نيست و آنچه كردهان كسانيند كه در آخرت جز آتش بر) آن15نشود(
 )16اند باطل باشد.( ردهك گردد و آنچه مي

: مقصود از جملة: نكات         ،  اين است كه علماي بشري مانند قرآن

نياورند. بايد دانست كه قرآن از علم بشري نيست بلكه از علم إلهي است. و مقصود 

 از جملة          همشان دنياست و براي ، آن كسانيند كه تمام

 كنند. آخرت فكري نمي

                             

                             

                           * 
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آيا آنانكه بر دليل و برهاني از پروردگار خود بوده در حاليكه شاهدي از  :ترجمه
يشان دگارش بدنبال آن آيد و در حاليكه از پيش كتاب موسي امام و رحمتي برارپرو

آورند و هر كسي از  باشد(مانند ديگرانند كه دليلي ندارند) آنانند كه به آن ايمان مي
 ، زيرا آننگاه اوست پس در شك مباش از آ احزاب به آن كافر گردد پس آتش وعده

 )17حق است از جانب پروردگارت وليكن بيشتر مردم ايمان نياورند.(
: كه در اين آيه آن سه را بيان كرده سه چيز دليل بر صحت دين اسالم است: نكات

: وراه. جملةشهادت ت: سوم .شهادت قرآن: دومعقل و دالئل عقلي. : اول      

    .جملةوهمان دالئل عقلي است :        شهادت قرآن است. و ،

: جملة               همان شهادت تورات است، در اين آيه

اند ولي ظاهر آيه همين معني است كه ما ذكر كرديم زيرا  احتماالت ديگري نيز داده

يه تصديق كرده ايمان مؤمنين به قرآن را به جملة آاين           بدالئل ،

ا نظري است. و نظري تثبيت آن يا بديهي و ي مطالب بر دو قسم است يا زيرا: سه گانه
بحجت وبرهان عقلي است و يا بوحي و إلهام إلهي است. پس اگر در اثبات مطلبي 

عقل شهادت به صدق آن داد و   اين دو قسم دالئل عقلي وشرعي جمع شد يعني هم
گويد كسانيكه اسالم آورده  هم وحي. بدون شك حقانيت آن محرز است. اين آيه مي

  : دانند به سه دليل فوق ايمانشان ايمان است. و جملة مي و قرآن را حق

     توان به كتاب امام گفت و لذا  داللت دارد كه كتاب هم امام است و مي

 أشهد أن الکتاب الذي: گويد در دعاي خود در صحيفة علويه مي علي بن ابيطالب
 امام مال راپروندة اع 12عالي در سورة يس آية ت . و لذا حقيأنزل علی النبی إمام

 خوانده است، پس امام هر مسلماني قرآن است.
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  *                    

  *                       

                         

   *                    *  

           * 
دروغ افترا بر خدا بزند؟ ايشان بر پروردگارشان تر از آنكه ب كيست ظالم و: ترجمه

اه باش گعرضه شوند، و گواهان گويند ايشانند آنانكه بر پروردگارشان دروغ بستند. آ
جويند و  دارند از راه خدا و كجي در آن مي ) آنانكه بازمي18لعنت خدا بر ستمگران(
نبوده و جز خدا  كنندة (قدرت حق) ) آنان در زمين عاجز19آنان به آخرت كافرند(

شود، آنان توانائي شنيدن نداشته و  مقابل مي سرپرستاني ندارند، براي ايشان شكنجة دو
بستند از  ) ايشان آنهايند كه به خود زيان واردكردند و آنچه افترا مي20ديدند( نمي

 )22) ناچار كه ايشان در آخرت خود زيانكارترند.(21نظرشان گم شد(

: مقصود از جملة: نكات        ...  همان مجتهدان و دانشمندانند كه

دهند وهم مرشدان وساير  رأي و فتواي خود را حكم خدا دانسته وبه خدا نسبت مي
بزرگان اهل بدعت كه بدعتهاي خود را از دين خدا دانسته و در محكمة إلهي مانند 

هاي ايشان. و  تاوي و بدعتها وكجيف گردند و گواهان، گواهي دهند بر مقصران احضار
ايشانند كه مردم را از راه حقيقي إلهي بازداشته و فريب داده و در راه راست كجي 

اند. و گواهانِ قيامت عبارتند از فرشتگان و مردمان زمان ايشان. و ايشانند  بوجود آورده
بنام آن اولياء،  زنند و كه ولي يا اوليائي براي مردم ساخته و دم از واليت ايشان مي

: گيرند در حاليكه خدا صريحاً در اين آيات فرموده خود از مردم سواري مي    

        نكارترين مردم و . پس اينان كه راه خدا را خراب كرده زيا

 ر ندارند.ترين اهل جهانند، ولي متأسفانه مقلدين و پيروانشان خببدترين و ستمكار
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      *                     

          * 

براستي آنانكه ايمان آورده و عملهاي شايسته نموده و نسبت به : ترجمه
) مثل 23پروردگارشان فروتن و متواضعند ايشانند اهل بهشت، خود در آن ماندگارند(

و گروه مانند كور و كر و بينا و شنوا است. آيا اين دو در مثل يكسانند؟ آيا داين 
 )24شويد؟( متذكر نمي

گزاران را ذكر كرد در اين  تعالي اصناف كفار و منافقين و بدعت چون حق: نكات
مقابل آنان ذكر كرده و دو گروه مقابل  آيات اهل ايمان و عمل و فروتنان را در

تعالي پس  گروه مؤمنين بگرداند. حق يكديگر آورده. انسان بايد سعي كند و خود را از
و كفر و ايمان، بذكر قصة نوح پرداخته تا خواننده از ذكر اين آيات و بيان حقايق 

 : خسته و ملول نگردد، و فرمود

                      *        

          *              

                          

                   * 
كه بگويد به تحقيق من براي و به تحقيق نوح را بسوي قومش فرستاديم  :ترجمه

هللا را براستي كه من از عذاب روز ا) كه نپرستيد جز 25شما بيم دهندة آشكارم(
ما : ) پس آن گروه اشرافي كه كافر بودند از قوم او، گفتند26ترسم( دردناك بر شما مي

بينيم تو را پيروي كرده باشند جز  بينيم، و نمي تو را مگر بشري مانند خودمان نمي
بينيم براي شما بر خودمان برتري باشد بلكه  دمان پست ما، در ظاهر رأي، و نميمر

 )27كنيم.( شما را دروغگويان گمان مي
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از پيامبران بزرگ است كه به تمام مردم مبعوث شده. و مقصود از  نوح :نكات

كلمة       در آن زمان تمام روي زمين قوم يكديگر اهمان أمت اوست زير 

  : شدند. و جملة حساب مي      داللت دارد كه بعثت براي دعوت ،

شود  بسوي توحيد بوده آن هم توحيد عبادي زيرا از ساير آيات احوال نوح معلوم مي
كردند و در نذر و  اي از مردمان صالح را كه مرده بودند پرستش مي كه قوم نوح عده

 : داشتند. و جملة حوائج خود به آنان توجه      داللت دارد كه مؤمنين به

اهميت كه به حسب ظاهر مورد توجه  مردم فقيري بودند داراي كسبهاي بي نوح

است كه بدون فكر و تأمل به تو ايمان  ، اين : نبودند. و مقصود از كلمة

 اند نه بباطن. به ظاهر رأي ايمان آورده اند و رأي ايشان ابتدائي است و يا اينكه آورده

                        

                  *         

                                

         *                 

  * 
ايد كه اگر من بر دليل و برهاني  ديدة بصيرت ديدهاي قوم من آيا ب: گفت: ترجمه

نزد خود رحمتي داده باشد كه بر شما پوشيده باشد، آيا  از پروردگارم باشم و او مرا از
) و اي 28خواهيد( ا نميايم در حاليكه شم م و مجبور ساختهما شما را به قبولي آن ملز

د من جز بر خدا نيست و من كنم مز قوم من از شما بر رسالت مالي را درخواست نمي
كنم براستي كه ايشان پروردگار خود را مالقات  اند طرد نمي آنان را كه ايمان آورده

چه كس مرا از : ) و اي قوم من29بينم( خواهند كرد ليكن من شما را قومي نادان مي
 )30شويد؟( را طرد كنم آيا متذكر نمي نكند اگر ايشا جانب خدا ياري مي
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اينكه تو بشري : اول: د نوح آوردندرهار دليل بر آنكه قوم نوح چپس از : نكات

اينكه شما بر ما برتري : سومفكرند.  اينكه پيروان تو از مردم پست بي: دوممانند ما. 

 اينكه ما گمان دروغ بر شما داريم. در جواب ايشان حضرت نوح: چهارمنداريد. 
گر من حجتي از پروردگارم داشته گويد شما ديدة بصيرت خود را بكار اندازيد ا مي

باشم، در مقابل حجت، سخنان شما ارزشي ندارد. زيرا من مدعي نيستم كه موجودي 
غير بشر و يا بشري غير شما هستم و شما اگر تكبر را كنار گذاريد و سخن بشري 

ما اينكه گفتيد پيروان من چنين و چنانند چه مانند خود را بپذيريد خوب است، و ا
خواهم چه فقير   دعوت من دارد يعني اگر بگوئيد فقيرند كه من أجر نمي ربطي به

گوئيد منافقند جواب شما اين است كه ايشان مالقات  اگر ميباشند و چه غني. و 
نداريد. برتري : ما اينكه گفتيدداند. و ا و خدا باطن ايشان را ميپروردگار خواهند كرد 

ما گمان دروغ بر شما داريم، گمان كه : گفتيد . و أما اينكهما كه مدعي برتري نيستيم
احتمال دهيد كه شايد من  شود. پس فكر كنيد و از من دليل بخواهيد و دليل نمي

مشمول رحمت خدا باشم و بر شما پوشيده باشد. باضافه ما كه شما را مجبور به 

 ايم. و متابعت خود نكرده       مبلغ توحيد نبايد أجر  ، داللت دارد كه

 نبوده است. بگيرد و گرفتن سهم امام وخمس از دين أنبياء

                        

                                  

          * 
دانم و  هاي خدا نزد من است، و غيب نمي گويم كه خزينه و براي شما نمي :ترجمه

ام و براي كساني كه چشمانتان ايشان را كوچك شمرده  گويم كه من فرشته نمي
آنچه در جان ايشان است داناتر گويم خدا به ايشان خير نخواهد داد، خدا به  نمي

 )31است. بدرستي كه در اين صورت من از ستمگرانم.(
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 : جملة :نكات          مور رزق و داللت دارد كه انبيا مأ

ند واين جمالت جواب است براي قوم. زيرا قوم خيال تسحيات و قدرت و شفاء ني
اتباع او بايد داراي خزائن إلهي باشند نه فقير و پست. و كردند فرستادة خدا و مي

 : جملة      دانند، واين جواب در مقابل  دليل است بر اينكه أنبياء غيب نمي

من : فرمايد مي باشند. نوح رذل مي ونافق پيروان تو مردم م: گفتند قوم است كه مي

 . علم به باطن ايشان كه غيب است ندارم       دليل است بر اينكه انبياء

گفتند پيروان تو  قدرت ملك را ندارند، و اين نيز جواب است در مقابل قوم كه مي
م كه به أمر خدا اعمال زشت ايشان را ثبت تسگويد من ملك ني مي زشتكارند نوح

 كنم.

                            

  *                     *  

                    

      * 
اي نوح با ما مجادله كردي و جدال ما را بسيار نمودي پس بياور : گفتند: ترجمه

همانا خدا آنرا : ) نوح گفت32اي اگر از راستگوياني( براي ما آنچه به ما وعده كرده
) و نصيحت من شما 33كنندة خدا و مانع او نيستيد( آورد اگر بخواهد و شما عاجز مي

ره ندهد اگر من خواسته باشم شما را نصيحت كنم اگر خدا گمراهي شما را را به
 )34شويد.( ار شما و بسوي او برگشت داده ميگخواسته باشد، اوست پرورد

: جملة: نكات    داللت دارد كه انبياء  اهل بحث و جدالند و دين ايشان

: تحقيقي است. و جملة        ت دارد كه حضرت نوحدالل  مدتها با

: قوم خود جدال كرده و مقصود از جملة        عذاب است. و جملة :   
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        داللت دارد كه آوردن عذاب و إعجاز كار خدا است نه كار أنبياء. و

 : مقصود از جملة          اين است كه از كثرت طغيان و سركشي

و اعراض ممكن است خذالن خدا شامل حال شما شود و شما را به ضاللت خودتان 
 واگذارد آن وقت نصيحت من نفعي ندهد.

                          * 

                      

      *                      

         * 
لت را افترا بسته، بگو اگر افتراء بسته باشم وبال گناه گويند رسا بلكه مي: ترجمه

) و وحي شد بسوي 35شويد( من بر من است و من بيزارم از گناهي كه مرتكب مي
نوح كه محققا از قوم تو ايمان نخواهد آورد مگر آنكه ايمان آورده پس به آنچه 

دربارة  و وحي ما و هاي ما بان ) و كشتي را بساز بواسطة ديده36كنند افسرده مباش( مي
 )37آن كسان كه ستم كردند با من سخن مگوي، بيگمان آنان غرق خواهند شد.(

از ايمان نياوردن و اعمال زشت قومش افسرده بود و اميدوار  چون نوح: نكات
تعالي به او وحي نمود كه ايشان ايمان نخواهند آورد و تو  بود بلكه ايمان آورند. حق

شتي باش، و براي نجات خود و پيروانت كفعال ايشان افسرده مهم از عذاب ايشان و ا

: را بساز. و مقصود از كلمة        اين است كه در زير نظر ما و فرشتگان ما

 و بدستور ما كشتي را بساز.

                         

               *         

             *           
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             * 
گذشتند او  ساخت و هر زمان كه گروهي از قومش بر او مي و كشتي را مي: ترجمه

 ما از شما كنيد پس محققا اگر شما از ما مسخره مي: كردند، نوح گفت را مسخره مي
) پس بزودي خواهيد دانست براي 38كنيد( كنيم چنانكه شما استهزاء مي استهزاء مي

) تا وقتي فرمان ما 39يد(آچه كسي عذاب خواركننده بيايد و بر او عذاب دائمي فرود 
گفتيم از هر جفتي (از حيوانات) دو تن به كشتي حمل كن و ، آمد و تنور فوران كرد

سخن دربارة او گذشت و هر كس را ايمان آورده به  به كشتي آور كسانت را مگر آنكه
 )40كشتي آور، و ايمان نياورد با او مگر كمي.(

شد و آنرا   كشتي نوح بسيار بزرگ بوده و مدت زيادي طول كشيد تا ساخته: نكات
سازد،  خانه مي: گفت كردند يكي مي ساخت، مردم كه عبور مي در ميان بيابان مي
سازد، ديگري به استهزاء  ديوانه است كه كشتي در بيابان مي :گفت ديگري باستهزاء مي

سازد. تا آنكه فرمان إلهي  از ترس سرما مي: گفت سازد. ديگري مي انبار مي: گفت مي
تعالي به او وحي كرد از هر حيواني يك جفت  رسيد و آب از زمين جوشيدن كرد. حق

  . و مقصود از نر و ماده و خانوادة خود و مؤمنين را حمل بر كشتي كن  

        با  يافثو  يامو سامبود. ولي سه پسر ديگر  کنعان، زن نوح و فرزندش

 زنانشان بر كشتي حمل شدند.

                        *   

                      

           *          
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          * 
و گفت در آن سوار شويد. بنام خداست روان شدنش و ايستادنش. : ترجمه

) و آن كشتي ايشان را در ميان موجي 41براستي كه پروردگار من آمرزندة رحيم است(
اي پسرك من با ما  :برد، و نوح پسرش را كه در كناري بود ندا كرد مانند كوهها مي

به زودي به كوهي كه مرا از آب حفظ كند پناه : ) گفت42سوار شو و با كافران مباش(
اي نيست مگر  امروز از فرمان خدا نگهدارنده: گيرم. (نوح) گفت برم و جاي مي مي

شدگان  از غرق ند. و موج ميان ايشان حائل شد، پسآنكه خدا به او رحم ك
 )43گرديد.(

. منزَالً مباركاً: در جملة منزلهر دو مصدرند مانند كلمة  سیمر و  جمری: نكات

بنابراين ممكن است     جمریمبتدا شود. و بعضي  مرسیو  جمری خبر مقدم باشد 

، ولي اين اند گرفته اهللارا بوزن اسم فاعل خوانده و آنها را اسم فاعل و صفت  مرسیو 
باشد. و  مردم است به نظر ما صحيح نمي قول چون اعرابش مخالف مصحف ميان

: ممكن است جملة                 كالم واحد باشد. و

ممكن است        كالم مستقل باشد، و مقصود از اين جمله اين است كه

دهنده  نجات سیجمری و مر لكه خداي نيست بدهنده  ساكينن كشتي بدانند كشتي، نجات
ه كشتي اعتماد نكنند بلكه به فضل خدا اعتماد كنند. و بدانكه انسان در باشد پس ب مي

ها  چون در كشتي فكر نشست، امواج خياالت و گمراهي اهللا ةمعرفمطالب توحيدي و 
كل كند، پس چون شخصي به فكر وارد شد بايد به خدا و هدايت او تو او را احاطه مي

 !و اعتماد كند تا كشتي فكرش غرق نشود

                               

                 *        
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                     *  

                              

                *          

                          * 
شد  وگفته شد اي زمين آب خود را فرو بر و اي آسمان بازدار و آب فرو: ترجمه

گفته شد دوري باد براي قوم  و فرمان انجام شد و كشتي بر جودي قرار گرفت و
پروردگارا براستي پسر من : ) و نوح پروردگار خود را ندا كرد پس گفت44ستمگران(

) 45كنندگاني( از اهل من است و بدرستي كه وعدة تو حق است و تو بهترين حكم
اي نوح براستي كه او از اهل تو نيست. زيرا او عمل ناصالح است. پس آنچه را : گفت

دهم تا  و علمي به آن نيست از من سؤال مكن، براستي كه من تو را پند ميكه براي ت
برم به تو از اينكه  پرودگارا براستي كه من پناه مي: ) گفت46مبادا از جاهلين باشي(

سؤال كنم آنچه را به آن علمي ندارم، و اگر مرا نيامرزي و رحم نكني از زيانكاران 
 )47باشم.( مي

   :مقصود از جملة: نكات    اين است كه او ايمان ندارد بدليل جملة :

*و  &َفَمن تَِبَعِين فَِإنَُّه ِمينِّ *          & و  ،زيد عدل: براي تأكيد است مانند

، و درخواست نوح راجع به فرزندش ذو عمل غريصاحل ؛يا به تقدير مضاف است يعني
علم گناه است و لذا مورد عتاب شده و سپس  ه و قول بالچون بدون علم صادر شد

: استغفار و عذرخواهي نموده و پناه به خدا برده كه در آتيه چنين نكند و عرض كرده

                  .... 

                               

             *           
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   * 
گفته شد اي نوح فرود آي بسالمت از ما و بركاتي بر تو و بر أمتهائي كه : ترجمه

با تواند، و أمتهائي كه بزودي ايشان را بهره دهيم سپس به ايشان از جانب ما عذابي 
كنيم آنها را به سوي تو، نه تو  ) اينها از اخبار غيب است وحي مي48دردناك برسد(

را و نه قوم تو پيش از اينكه به تو وحي شود، پس صبر كن، براستي كه  دانستي آنها مي
 )49عاقبت براي متقين است.(

است فرود آمد حضرت  صلچون كشتي بر كوه جودي كه در اطراف مو: نكات
دانست پياده شود يا خير؟ خطاب رسيد به سالمت  وحشت داشت و نمي نوح

واز جهات معاش هم خدا وعدة  دانست كه ديگر آسيبي نيست پياده شو. نوح

: بركات به او و همراهانش داد. و جملة                داللت

باشد  ها مي دارد كه از او و همراهانش أمتهائي بوجود آمدند و بشر فعلي از همان أمت

: فرمودهتعالي راجع به مؤمنين ن و چون دنيا متاع پستي است، حق    بلكه ،

: راجع به كفار فرموده              و جملة . :       

           اين مطالب غيبي و  ص، داللت دارد كه رسول خدا

دانسته و نه قومش، پس بطالن  نه خودش ميدانسته،  قصص قرآني را قبل از وحي نمي
اند و  دانسته گويند او وجانشينانش همه چيز را مي شود كه مي روايات غاليان ظاهر مي

قبل از رسالت او به دنيا آمد و تمام كتب آسماني را خواند، كه  پسر عمويش علي
 اينها كفر و تماما بر ضد قرآن است.

                              

      *                  
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          *                  

                         * 
اي قوم من خدا را : و فرستاديم بسوي قوم عاد برادرشان هود را، گفت: ترجمه

تيد شما مگر بپرستيد براي شما إلهي (مقصد در حوائج) غير او نيست، نيس
كنم، نيست اجر من  ) اي قوم من درخواست اجري بر اين رسالت نمي50افترازنندگان(

) و اي قوم من از 51اندازيد( يا عقل خود را به كار نميآ، همگر بر آنكه مرا بوجود آورد
پروردگارتان طلب آمرزش كنيد سپس بسوي او بازگشت كنيد،(او) از آسمان براي 

د در حال نيروي شما بيافزايد و اعراض نكني بفرستد و نيروئي بردرپي  شما باران پي
 )52كاري.( گنه

و  ،به بعد 21آية  و قوم او عاد در سورة احقاف قصة حضرت هود: نكات
 123و سورة شعراء آيات ،  72تا  65و سورة اعراف آيات ،  8تا  6سورة فجر آيات 

و قوم عاد بين يمن و عمان و ذكر شده. ،  8تا  6و سورة الحاقه آيات  ،به بعد
: اند و ايشان سه بت داشتند كه از سه بندة صالح تمثال بود حضرموت مسكن داشته

دانستد و در حوائج دنيوي  ، و اينان را شفيع نزد خدا ميهباء و صمود و صداء بنام
ند كه شفاعت اينان ك ايشان را نهي مي خواندند و لذا حضرت هود خود آنان را مي

را حقير شمردند و  ن مستحق كرنش نيستند وليكن ايشان هوداشست و ايدروغ ا
شأن او را كوچك دانستند و او را به سفاهت و كذب نسبت دادند تا اينكه سه سال 

: در دعوت خود، ثبات قدم به خرج داد و گفت نباريد. هود نباران رحمت بر ايشا
و  يدرپي بر شما بباراند و قو اگر به هدايت إلهي برگرديد خدا باران رحمت را پي

و  هاي حضرت نوح از نواده نعمت خود را بر شما بيفزايد، و حضرت هود
اند هفتصد  مبعوث شده در سن چهل سالگي. و به قولي نوشته مدتي پس از نوح

و شصت سال قوم خود را دعوت به توحيد كرد و ايشان ايمان نياوردند. و كار 
 ود.زراعت و تجارت ب حضرت هود



 – كيم – هود) 11سورة ( دوازدهمجزء    
 

 

345 

                          

    *                        

              *          

  *                               

         *                      

                            

 * 
هاي خود را از قول تو  اي نياوردي و ما إله اي هود براي ما معجزه: گفتند: ترجمه

گوئيم جز  ) ما چيزي در حق تو نمي53تيم(آورنده نيس ترك نكنيم و ما براي تو ايمان
م گير من خدا را گواه مي: اينكه بعضي از إله هاي ما به تو آسيبي رسانده، (هود) گفت

) بيزارم از هر چه جز او 54كنيد بيزارم( و گواه باشيد كه من از آنچه شريك او مي
من توكل  ) براستي كه55كر كنيد سپس مرا مهلت ندهيد(مبا من  ااست، پس همة شم

اي نيست مگر اينكه او گيرندة  ام بر خدا پروردگار من و پروردگار شما، جنبنده كرده
) پس اگر روي 56پيشاني او است، براستي كه پروردگار من بر راه راست است(

بگردانيد به تحقيق من به شما ابالغ نمودم آنچه را كه به آن بسوي شما فرستاده 
غير شما را جانشين شما خواهد كرد، و شما چيزي به او ام، و پروردگار من قومي  شده

 )57زنيد، براستي كه پروردگار من بر هر چيزي نگهبان است.( ضرر نمي
: پرستي خود اصرار ورزيدند، و مقصودشان از جملة قوم هود در بت: نكات

   ...لةاند. و مقصود از جم بتهاي ما تو را ديوانه كرده اين بود كه بعضي از : 

        اين است كه تمام جنبدگان مقهور قدرت اويند زيرا هر كس موي

: تواند بر او غلبه كند. و مقصود از جملة پيشاني كسي را بگيرد مي        
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     کان قبلکميهلککم بکفرکم و يستبدل بکم غيرکم کما أهلک من   ؛اين است كه 

ورد، ـ آ كند و ديگران را به جاي شما بوجود مي شما را به سبب كفرتان هالك مي(
 )..همانگونه كه پيشينيانتان را هالك گردانيد ـ..

                            

   *                      

     *                      

           * 
و چون فرمان ما آمد هود را با آنانكه ايمان آورده بودند با او نجات داديم : ترجمه

) و اين است قوم عاد 58به رحمت خودمان، و ايشانرا از عذاب سخت نجات داديم(
كه به آيات پروردگارشان انكار كردند و فرستادگان او را عصيان نمودند و هر 

) و بدنبال ايشان در اين دنيا و روز قيامت لعنت 59زورگوي عنودي را پيروي كردند(
دور باش است براي  ششد، آگاه باش كه قوم عاد به پروردگارشان كافر شدند، آگاه با

 )60عاد قوم هود.(
باألخره قوم عاد براي تعصب دين آباء و اجدادي و تقليد از بزرگانشان  :نكات

ي كرده بودند از دست گذار خود نامهائي كه  ايمان نياوردند و شفعاء و باب الجوائح
پاره  روز بر ايشان مسلط گرديد و پاره اد هفت شبانهان خدا در رسيد و بمرندادند تا ف

شان كرد و هود و مؤمنين را از رسيدن و تسلط باد حفظ نمود. مدت قليل عصيان 
 كردند و تا قيامت مبتال به لعن شدند.

                                

                               

*                          

                       * 
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اي قوم من عبادت : و فرستاديم بسوي قوم ثمود برادرشان صالح را گفت: ترجمه
ا از زمين د در حوائجي) غير او، او شما رخدا را، نيست براي شما إلهي (مقصكنيد 

ايجاد كرد و در آن شما را زندگي داد، پس، از او طلب آمرزش كنيد، سپس به سوي 
اي : ) گفتند61كننده است( او بازگشت كنيد، براستي كه پروردگار من نزديك و اجابت

صالح به تحقيق تو از پيش (قبال) ماية اميد در ميان ما بودي، آيا ما را از آنچه پدران ما 
ا بسوي آن ركني كه عبادت كنيم؟ و براستي كه ما از آنچه ما  نهي ميپرستيدند  مي
 )62شكيم و گمان بد.( خواني در مي

در  صنشين و در پناه كوهستان مسكن داشتند و رسول خدا قوم ثمود كوه :نكات
جنگ تبوك به مساكن ايشان برخورد كرد. و ايشان بتهائي داشتند كه تمثال چند نفر از 

هاي ايشان را  گان صالح از دنيا رفتند اينان مجسمهزربود، چون آن ببزرگان صالحين 
جستند بعنوان شفاعت در  براي تسلي خود برداشتند و به آنان در حوائج توسل مي

. و در الالت ومناف  و ةمنا وشمس  وجد  وود درگاه خدا و بتان ايشان عبارت بود از 
تا  45و نمل آية  ،79و  73عراف آية و سورة ا ،158تا  141قرآن در سورة شعراء آية 

اند كه حضرت صالح از سن  هاي ديگر ذكري از ايشان شده است و نوشته و سوره ،53
سالگي مأمور رسالت شد و تا صد و بيست سال از عمر خود دعوت كرد ولي  16

 فائده نبخشيد.

                          

                 *      

                     

       *                  

       * 
ايد اگر من بر حجتي از  اي قوم من آيا بديدة بصيرت ديده: گفت: ترجمه

پروردگارم باشم و او از رحمت خود به من عطا كرده باشد، پس كيست مرا از جانب 
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) و اي 63را عصيان كنم، پس شما براي من جز زيان نيفزائيد( خدا ياري كند اگر او
قوم من، اين است شتر خدا براي شما آيتي است پس آنرا رها كنيد بخورد در زمين 

) پس آنرا پي كردند پس 64شما را بگيرد(  كه عذاب نزديك خدا و بدي به او نرسانيد
 )65نشدني.( غواي در گفت در خانة خودتان سه روز بهره بريد اين وعده

جزه خواستند عتعصب ديني مانع از تفكر قوم صالح شد، و با اينكه از او م: نكات
وخدا از سنگ شتري براي ايشان بيرون آورد بدعاي حضرت صالح، باز روي عداوت 

: آنرا پي كردند. و مقصود از جملة             اين است كه ،

يد در زمين خدا بچرد، ولي وجود او از جهاتي براي معجزه مخارجي ندارد بگذار
و  در جوف كوه خدا او را به چنين صورتي درآورده -2از سنگ خلق شده.  -1: است

 -5بدون تولد وتناسل به اين صورت درآمده.  -4نر حامله شده.  بدون تماس با -3
كند. و خدا  ميآشامد و روز ديگر همة شما را از شير خود سيراب  يك روز آب مي

توبة سه روز به ايشان مهلت داد بلكه توبه كنند، ولي بزرگانشان با وسوسه مانع از 
به ايشان گفت روز اول صورتشان زرد  ا اينكه حضرت صالحايشان شدند، ت

اين احوال را ديدند و يقين به  خواهد شد و روز دوم سرخ و روز سوم سياه، و چون
و تعصب مانع از توبة ايشان شد و همه مهياي عذاب عذاب پيدا كردند، ولي عناد 

 شدند.

                           

            *          

          *                   

       * 
پس چون فرمان ما آمد صالح را با آنانكه ايمان آورده بودند با او نجات : ترجمه

اري آنروز، براستي كه پروردگار داديم برحمتي از جانب ما و نجات بخشيديم از خو
) و آنان را كه ستم كرده بودند صيحه گرفت پس در 66تو نيرومند عزيز است(
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) گويا اقامت در آن نكرده بودند، آگاه باش كه قوم ثمود 67افتادند( هاي خود برو خانه
 )68كافر به پروردگار خود شدند، آگاه باش براي قوم ثمود دور باش است.(

از  مقصود: نكات  صدا و صاعقة آسماني است كه در اثر آن زمين لرزيد ،

به زمين خوردند و  د و جانها از بدنها خارج و بروو گوشها پاره شد و دلها طپي
 مقصود از دورباش دوري از رحمت است.

                             

     *                     

                *          

                *           

              *            

                           * 
سالم (بر : و به تحقيق فرستادگان ما نزد ابراهيم با بشارت آمدند و گفتند: ترجمه

) پس چون 69پس درنگ نكرد كه گوسالة برياني آورد( .سالم (بر شما): گفت .تو)
خوردند) ايشان را  رسد (و از آن گوشت نمي ديد دستهاي ايشان به آن گوشت نمي

مترس براستي كه ما به سوي قوم : از ايشان گرفت، گفتند نشناخت و در دل ترسي
پس او را به اسحاق مژده  .) و زن او ايستاده بود كه خنديد70ايم( لوط فرستاده شده

اي واي مرا آيا فرزند آورم و حال آنكه : ) گفت71نسل اسحاق يعقوب را ( داديم و از
) 72لبته چيزي عجيب است(زنم و اين شوهرم پيرمرد است براستي كه اين ا من پيره

و بركات او بر شما خانواده،  كني؟ رحمت خدا آيا از فرمان خدا تعجب مي: گفتند
 )73بدرستي كه او ستودة بزرگوار است.(

بيان قصة  تعالي پس از ذكر قصة حضرت نوح و هود و صالح حق: نكات
دند نزد را كرده كه چون مأمورين إلهي يعني فرشتگان آم حضرت ابراهيم و لوط
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دادنِ او را به فرزند و براي خبردادن او را به هالكت قوم لوط،  ابراهيم براي بشارت
ن كرد و براي ااي بري كه بسيار مهمان دوست بود فوري گوساله حضرت ابراهيم

چون هرگاه  .كنند ايشان حاضر نمود ولي ديد ايشان دست به سوي غذا دراز نمي
شناخت  مالئكه را نمي خورد، ابراهيم اي او نميشد از غذ دشمني به كسي وارد مي

اين است كه او را ترس  ،خورند قصد عداوتي دارند كرد اينان كه غذا نمي و خيال مي
: جملة خبرند. و از أمور غيبي و تكويني بي گرفت، و اين قصه داللت داردكه انبياء

                     با اينكه خطاب به زن ابراهيم حضرت ساره ،

كنند  اي را به خطاب مذكر خطاب مي است مذكر آمده براي تغليب، يعني خانواده

َا يُرِيُد  سورة احزاب اگر بگوئيم  33باعتبار مدير ايشان كه مرد است. بنابراين در آية  ِإمنَّ
است اشكالي  صخطاب به زنان رسول خدا، لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِ اللَُّه 

 ندارد.

                        *  

      *                        

          * 
پس چون دلهره از ابراهيم برطرف شد و او را بشارت به فرزند آمد با ما : ترجمه

) بدرستي كه ابراهيم محققا بردبار دلسوز 74كرد( دربارة قوم لوط مجادله مي
ن است كه فرمان ) اي ابراهيم از اين اعراض كن، حقيقت اي75كننده بود( بازگشت

 )76پروردگارت آمده و براستي كه عذابي ايشان را خواهد آمد كه برگشت ندارد.(
چون با مأمورين إلهي بوده، خدا فرموده با ما  مجادلة حضرت ابراهيم: نكات

كرد، و اين مجادله براي عدم رضا به فرمان إلهي نبود و لذا خدا او را  مجادله مي
از  شود كه مجادلة حضرت ابراهيم دلسوز بود. معلوم مي تمجيد كرده كه او بردبار

دلسوزي براي قوم لوط بوده تا شايد خدا به ايشان رحم كند و عذابشان نكند، و لذا 

اگر پنجاه مرد : گفت ابراهيم  &ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ *: چون مالئكه گفتند
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: نه. گفت اگر چهل نفر باشد؟ گفتند: گفتند نيد؟ك مؤمن در آن باشد آيا هالكشان مي
اگر در : نه. گفت: نه. تا به ده نفر رسيد؟ گفتند: سي نفر باشد چطور؟ گفتند: نه. گفت

نه. گفت بدرستي كه : كنيد؟ گفتند آن قريه يك مرد مسلمان باشد آنرا هالك مي
 دهيم. ما داناتريم و او را نجات مي: در آن قريه است؟ گفتند لوط

                        * 

                           

                             

   *                      

 *                 *      

                               

                           

     *                        

    *               

 * 
و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند بدحال شد بواسطة ايشان : ترجمه
) و قوم لوط آمدند بسوي او 77روز سختي است( اش تنگ شد و گفت اين وحوصله

اي قوم من اينان : كردند. گفت كردند و از قبل كارهاي بد مي در حاليكه شتاب مي
دختران منند براي شما پاكترند. پس از خدا بترسيد و مرا دربارة مهمانم رسوا مكنيد، 

را در دختران تو  داني كه ما بطور تحقيق مي: ) گفتند78آيا در شما مرد رشيدي نيست(
اگر براي من نيروئي : ) گفت79خواهيم( داني چه مي حقي نيست، و براستي كه تو مي

) 80بردم به پناهگاه محكمي( كردم و يا پناه مي بود نسبت به شما شما را دفع مي
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اي لوط براستي كه ما فرستادگان پروردگار توئيم اينان هرگز به تو : فرشتگان گفتند
اي از شب سير بده و يكي از شما توجه به عقب  ات را در پاره انوادهرسند، پس خ نمي

گاه ايشان  رسد، براستي كه وعده رسد آنچه به ايشان مي نكند، مگر زنت، زيرا به او مي
) پس چون فرمان ما آمد آن شهر را سرنگون و 81صبح است آيا صبح نزديك نيست(

) 82درپي( سنگ گل مهيا شدة پيزير آنرا روآورديم و بر آن بارانديم سنگي از 
 )83شدة نزد پروردگارت و اين عذاب بدور از ستمگران نيست.( (سنگهائي) نشان

چون فرشته اگر به شكل انسان مجسم شود به بهترين شكلي درآيد و لذا : نكات
نوازي نكند برخالف انسانيت است و اگر  بدحال شد كه اگر مهمان حضرت لوط

د ممكن است مورد سوءنظر همشهريانش بشوند اين بود كه فرشتگان را به منزل بر
حيائي به درب منزل او هجوم كردند.  روز سختي برايم پيش آمده و قوم او از بي: گفت

ترند، و مقصود از دختران او همان  دخترانم براي شما پاكيزه: گفت حضرت لوط
را دارند. يعني به زنان قوم بود زيرا او پدر امت است و زنان امت حكم دختران او 

شرمي كردند به قدرت  ازدواج زنان قناعت كنيد و مرا رسوا مسازيد. ولي چون قوم بي
تمناي نيروئي براي  خدا و به اشارة فرشتگان كور شدند در حاليكه حضرت لوط

ما مأمورين خدائيم يعني بهترين نيرو براي : دفع ايشان داشت فرشتگان به او گفتند
 دفع ستمكارانيم.

                              

                            

   *                

                  *       

                  * 
اي قوم من خدا را : اديم. گفتو بسوي مدين برادرشان شعيب را فرست: ترجمه

بندگي كنيد براي شما إلهي (ملجأي در حوائج) غير او نيست، و پيمانه و ترازو را كم 
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بينم و براستي من بر شما از عذاب روزي كه  مكنيد براستي كه من شما را به خير مي
هيد، ) و اي قوم من پيمانه و ميزان را به عدالت تمام د84ترسم( به شما احاطه كند مي

كاري نكنيد در حاليكه فسادگر  و چيزهاي مردم را كم مكنيد و در زمين خراب
اي شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد و من بر شما رگذاشتة خدا ب ) باقي85باشيد(

 )86نگهبان نيستم.(

مقصود از : نكات     باشد كه شهري است بين شام و  مي لی اهل مدينإ ؛

ون هر پيامبري پس از دعوت به توحيد، به دفع عيبي كه بين مردم شايعتر حجاز و چ
گذاشتن متاع مردم، شيوع پيدا  فروشي و نقص وكم پردازد و در قوم شعيب كم است مي

پس از توحيد نهي از اين كار است، و ميزان  كرده بود، و لذا اولين سخن شعيب
جند، چه ترازو باشدو چه قپان و چه سن به هر چيزي گفته شود كه به آن اشياء را مي

متر و چه چيز ديگر كه در تمام اينها بايد اهل كسب و تجارت مواظبت كنند كم نكنند 

 : تمام بدهند. و مقصود ازجملة...  : و كم ندهند و بعالوه طبق جملة  

       تكرار     ميزانو  كيلعام است و  اشياء نيست، بلكه 

حقوق نگذاشت. و مقصود  خاص، در تمام چيزها بايد حق مردم را مراعات كرد وكم

: از جملة         ماند كه بايد  اي است كه مي ، همان بقية كاسبي و بهره

خود تفسير اي از كساني كه قرآن را به ميل  كاسب به آن اكتفاء كند و حرص نزند. عده

اند مقصود از  اند، گفته به رأي كرده     ام داوزدهم شيعيان اثني عشري است!!ام 

تعالي به قوم شعيب نامربوط نعوذباهللا گفته  كسي نبوده به ايشان بگويد چگونه حق
كه امام و مأمومي نبوده جز  زمان شعيب !امام دوازدهم براي شما بهتر است: باشد
 پيروانشان.و  أنبياء

                           

                *         
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          *                

                   * 

                 * 
ند تو را كه آنچه پدران ما ك اي شعيب آيا نمازت امر مي: گفتند :ترجمه

پرستيدند، رها كنيم، يا در اموالمان هر فعلي بخواهيم ترك بكنيم؟ براستي كه تو  مي
اي قوم من ببينيد اگر من بر حجتي از پروردگارم باشم و  : ) گفت87(!حليم و رشيدي

ا از خواهم مخالفت كنم نسبت به آنچه شما ر  او مرا رزق نيكو داده باشد، و با شما نمي
خواهم مگر اصالح را، و نيست توفيق من جز با خدا،  توانم نمي كنم، تا مي آن نهي مي

) و اي قوم من مخالفت با من، شما را 88گردم( بر او توكل دارم و بسوي او بازمي
به قوم نوح و يا قوم هود ويا قوم صالح،  وادار نكند كه برسد به شما مانند آنچه رسيد

) و از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد، سپس بسوي 89ر نيست(و قوم لوط از شما دو
 )90تي كه پروردگارم رحيم ودود است.(او برگرديد، براس

داراي ثروت و كلّه و زراعت بوده و نماز بسيار  حضرت شعيب :نكات
آيا نماز تو، تو را وادار كرده كه ما را به سوي توحيد و : خوانده ولذا به او گفتند مي

گفتند. و  روشي امر بكني؟ و اين كالم را از روي تمسخر و استهزاء به او ميف كم  ترك

 : همچنين جملة     فتند. آري قوم مغرور نادان گتمسخر  را نيز از

گويد  در مقابل استهزاء ايشان مي گويند. ولي حضرت شعيب چنين سخن مي
ن باعث نگردد كه مبتال به عذاب إلهي مقصود من اصالح است و عداوت شما با م

: شويد مانند اقوام گذشته. و از جملة         شود بالد  معلوم مي

قوم لوط به مدين نزديك بوده است، وممكن است بگوئيم زمان هالكت قوم لوط 
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: نزديك زمان حضرت شعيب بوده. و جملة  ري است يعني ... استفهام تقري

 ببينيد و تأمل كنيد.

                        

                 *             

                       *   

                             

                 *           

                       

         *                  

   * 
فهميم و براستي كه  گوئي ما نمي اي شعيب بسياري از آنچه تو مي: گفتند: رجمهت

كرديم و تو  ات نبود تو را سنگسار مي بينيم و اگر قبيله ما تو را در بين خود ناتوان مي
ترند  خدا گرامي اي قوم من آيا قبيلة من براي شما از: ) گفت91براي ما گرامي نيستي(

ايد براستي كه پروردگارم به آنچه  داخته و فراموش كردهكه او را پشت سر خود ان
) و اي قوم من آنچه تمكن داريد بكنيد بدرستي كه من نيز 92كنيد احاطه دارد( مي

كننده براي كه خواهد آمد و دروغگو كيست،  دانيد عذاب خوار كنم بزودي مي عمل مي
د شعيب را با آنانكه ايمان ) و چون فرمان ما آم93و منتظر باشيد كه من با شما منتظرم(

آورده بودند با او نجات داديم برحمت خودمان، و آنانرا كه ستم كرده بودند صيحه 
) گويا در آنجا 94هاي خود افتاده بودند( گرفت پس صبح كردند در حاليكه در خانه

 )95نبودند، آگاه باش دور باد است براي اهل مدين چنانكه دور شد قوم ثمود.(
همواره چنين بوده و خواهند بود كه احترام قبيله و باألخره احترام  مردم: نكات

گويند اگر فاميل تو  بندگان خدا را بيش از خدا منظور دارند چنانكه قوم شعيب مي
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كرديم. و  نبود سنگسارت مي   همان صداي آسماني بود كه همه از ترس

: مردند و روي زمين افتادند. و جملة     ...تهديد است. و جملة :   

       براي عبرت است يعني آيندگان عبرت گيرند و بنگرند كه أمم گذشته گويا

 اند و سرنوشت شما نيز مانند آنان است. در اين دنيا نبوده

               *              

              *             

           *                

     *                   

* 
ي ) بسو96و به تحقيق موسي را با آيات خود ودليلي روشن فرستاديم(: ترجمه

ل پس ايشان فرمان فرعون را پيروي كردند وحا قوم فرعون و گروه اشراف قوم او،
) او روز قيامت پيشقدم قوم خود باشد پس ايشان 97آنكه فرمان فرعون صواب نبود(

) و در پي ايشان لعنتي آورده 98را به آتش وارد سازد و بداست ورود در آن جايگاه(
ها است  ) اين از اخبار قريه99شد در دنيا و در روز قيامت. بد است عطاي داده شده(

نها برپا است و بعضي از آنها درو و ويران شده خوانيم بعضي از آ كه بر تو مي
 )100است.(

هر كس امر كسي را كوركورانه پيروي كرد با او محشور خواهد شد و او در : نكات
قيامت امام و پيشواي او است. و محشورشدن ملت فرعون با او و امامت او در قرآن 

ي بيان كرده تا بهتر ها را پس از دالئلي عقل مكرر بيان شده. و خدا قصة اين قريه
 دلنشين براي عموم گردد.
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                        *   

                      *      

                     

*          * 
و ما به ايشان ستم نكرديم و ليكن ايشان به خودشان ستم كردند پس  :ترجمه

خواندند به حال ايشان مفيد واقع نشد  خدايان و آن چيزهائي را كه غير از خدا مي
زمانيكه فرمان پروردگارت آمد. و آن معبودها براي ايشان زياد نكردند جز زيان و 

ها را در  فتن پروردگارت چون بگيرد اهل قريه) و اين چنين است گر101( هالكت را
) براستي كه در اين 102حاليكه ستمگرند، براستي كه گرفتن او دردناك شديد است(

است كه  گرفتن آيتي است براي كسي كه بترسد از عذاب آخرت، اين عذاب روزي
 ) و ما آنرا به103مردم براي آن جمع خواهند شد و اين روزي است كه مشهود گردد(

 )104اندازيم مگر براي مدت معيني.( تأخير نمي
تعالي از بيان اين قصص ذكر توحيد و رد شرك است و معبود  هدف حق: نكات

خسارت و ضرر ايشان است  مشركين عالوه بر اينكه به ايشان نفعي ندارد موجب

: چنانكه در جملة          تا آخر بيان شده است. و روز قيامت را » 

     « و»  «اند زيرا در آنجا همه جمع شوند و همه از  خوانده

 اعمال يكديگر باخبر خواهند شد. نعوذ باهللا.

                     *      

            *             

                   *         
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 * 

روزي بيايد كه هيچكس جز با اذن او سخن نگويد، پس بعضي از ايشان  :ترجمه
) و أما آنانكه شقي شدند پس در آتشند ايشان را است در 105شقي و بعضي سعيدند(

زمين است مگر  ) در آن بمانند مادامي كه آسمانها و106آن فرياد سخت و نالة زار(
آورنده  آنچه پروردگارت خواسته باشد براستي كه پروردگارت آنچه بخواهد بجا

اند در بهشتند در حاليكه در آن ماندني  ) و أما آنانكه سعيد وخوشبخت شده107است(
باشند مادامي كه آسمانها و زمين باشد مگر آنچه پروردگارت خواسته باشد، عطائي 

 )108نشدني.( است قطع

و   : عبارات :اتنك   داللت دارد بر اينكه سعادت و شقاوت عارضي

چگونه كسي كه : است نه ذاتي. و أما خلود در جهنم و يا بهشت مورد اشكال شده كه
اين اشكال  مثال هفتاد سال ياغي و يا عاصي بوده بايد دائم در آتش بسوزد؟ از

طبق اين آيه كه خدا : اوال: توان گفت ده است. مياند كه خالي از ايراد نبو ها داده جواب

  : فرموده     تعالي خلود ايشان را استثناء زده به  ، براي اهل دوزخ حق 

      كه خدا حق وتو دارد زيرا فرموده ، :        تواند از  . و مي

خلف وعده اگر قبيح باشد خلف وعيد در مورد عفو قبيح  اهل دوزخ عفو كند و
نيست. و أما اهل بهشت اگر دائم در آن بمانند به فضل إلهي، عقال اشكالي ندارد. و 

    «توان گفت به همين مناسبت در مورد اهل بهشت پس از آنكه فرموده  مي

   «تعالي فرموده در آخر آيه حق :       يعني اگرچه خدا به علت .

تواند بهشت را خاتمه دهد و نابود كند،  و مي وجود حاكميت دائمش حقّ وتو دارد
كند و اهل بهشت در آن هميشه ماندگارند. و  ولي به فضل و عطاي خود آنرا قطع نمي

 همثنالتوييد : فرموده صاهل توحيد عذاب دائم ندارند زيرا رسول خدا: توان گفت مي
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رود يعني هر كفري موجب خلود نيست و شرك  . و باألخره موحد به بهشت مياجلنة
نهايت را كه حق خالق باشد  موجب خلود است. آن هم براي اينكه مشرك حق بي

نهايت عذاب شود، و همچنين مانند مشرك است كافري كه منكر  انكار كرده و بايد بي
 : فرموده 62 وجود خدا باشد. و لذا در سورة بقره آية

                    

                       

            

كفار اگر خدا و قيامت را بپذيرند و معاند نباشند نزد خدا كه طبق اين آيه تمام 
مأجور و خوف و حزن مهمي بر ايشان نيست و اگر معذّب شوند موقت است البته در 
صورتيكه اسالم حقيقي به ايشان نرسيده باشد زيرا كسي كه واقعا مؤمن به خدا باشد 

آنرا بفهمد انكار نسبت به خدا لجوج نيست و اگر اسالم حقيقي به او برسد و 
 كند. (براي توضيح بيشتر به آية مذكور مراجعه شود). نمي

                             

               *          

                                  

 *                          * 

                          * 
پرستند مگر چنانكه  پرستند، نمي پس در شك مباش از آنچه اينان مي :ترجمه

پرستيدند و محققا ما بهرة ايشان را به تمام بدون كمي خواهيم  پدرانشان از پيش مي
ب داديم پس در آن اختالف شد، و اگر نبود سخني ) و به تحقيق موسي را كتا109داد(

كه از پروردگارت پيشي يافته محققا بين ايشان قضاوتي شده بود. و براستي كه ايشان 
) و براستي كه كارهاي هر 110شكند از اين قرآن شكي كه موجب بدگماني است( در
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كنند آگاه  دهد زيرا او به آنچه مي يك را البته البته پروردگارت جزاي تمام مي
اي و كسي كه با تو  ) پس استقامت كن و ثابت باش چنانكه بدان امر شده111است(

 )112كنيد بيناست.( توبه كرده و طغيان نكنيد زيرا او به آنچه مي

 : جملة :نكات    داللت دارد كه دين مشركين تحقيقي نيست بلكه تقليدي ...

ه كرد و اعتماد نمود و براي كسي نبايد نبايد توج از پدران است وچنين عقايد را

موجب ترديد گردد، وخصوصا براي مانند توئي كه مأمور خدائي. و جملة      ...

و هر كسي است كه ايمان دارد كه بايد در راه خدا ثبات قدم  صخطاب به رسول
و سايه  داشته باشد و نلغزد، چنانچه انسان در خطي راه رود كه آن خط فاصلة بين نور

كردن عين خط چه برسد به فاصلة بين تشبيه و تعطيل در  باشد مشكل است پيدا
توحيد و فاصلة بين افراط و تفريط و فاصلة بين قوة عاقله و غضبيه و بين غضبيه و 

ماندن بر حد وسط و عمل به آن كار مشكلي است چنانكه  شهويه و هكذا. پس باقي

 در را صحضرت . كسي آنخواتهاأو  سورة هود شيبتني: فرمود صرسول خدا

بلي. عرض : ، فرمودسورة هود شيبتني: خواب ديد و عرض كرد از شما روايت شده

: بقوله: اش؟ فرمود به كدام آيه: كردند         . 

                         

        *                      

               *          

      *                 

                           

             * 
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رسد و شما را  مگرند كه شما را آتش ميو اعتماد مكنيد بسوي آنانكه ست: ترجمه
داريد نماز را دو طرف روز  ) و بپا113شويد( جز خدا ياوراني نيست سپس ياري نمي

برند، اين تذكري است براي  ها را مي ها، بدي و ساعات كمي از شب، بدرستي كه نيكي
پس  )115كند( ) و صبر كن محققا خدا أجر نيكوكاران را ضايع نمي114پندگيرندگان(

چرا از مردمان قرون قبل از شما صاحبان خيري پيدا نشدند كه نهي از فساد در زمين 
كنند مگر عدة كمي از كساني كه نجاتشان داديم، و آنانكه ستم كردند پيرو لذتهاي 

 )116خود شدند و مجرم بودند.(
اعتماد به ظالم موجب دخول در آتش است ولي براي رفع ظلم و استيفاي : نكات

: كردن به ظالم اشكالي ندارد. و جملة رجوعحق،             داللت دارد

َوَسبِّْح : بر وجوب نماز صبح و عصر كه دو طرف روز است مانند آية ديگر كه فرموده

: . و مقصود از جملةِبَحْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروِبَها     ... تسليت

و تقويت قلب اوست كه در أمم گذشته نيز اهل خير و پيرو عقل كم  صرسول خدا
 بودند و آنانكه بدنبال وسعت و نعمت دنيا رفتند غالبا ستمگر بودند.

                  *    

                 *       

                             

  * 
حاليكه اهل ها را بستم هالك كند در  و پروردگار تو چنين نبوده كه قريه: ترجمه

) و اگر پروردگارت خواسته باشد البته مردم را يك 117اند( آنها به اصالح پرداخته
) مگر آنانكه پروردگارت(به ايشان) 118دهد و همواره اختالف دارند( أمت قرار مي

رحم كند، و براي اين رحم ايشان را خلق كرده، وسخن پروردگارت تمام شد كه البته 
 )119جنيان و آدميان.( كنم دوزخ را از پر مي
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: جملة: نكات     ... تعالي قومي را بواسطة  تا آخر داللت دارد كه حق

كند. و مقصود  كفر و شرك و ظلم در صورتيكه به اصالح پرداخته باشند هالكشان نمي

: از جملة       ... نخواسته براي امتناع است، يعني خدا  لو ارادة جبري است و

   : مردم را مجبور به هدايت كند. و مقصود از جملة    كساني است كه

بواسطة تحقيق و طلب و كوشش خود مشمول رحمت پروردگارند كه اينان براي 

: اند، و مقصود از جملة رحمت خلق شده      .همين است 

                           

             *               

       *           * 
ز اخبار اين پيامبران را كه براي تو ذكر كرديم چيزي است كه و هر يك ا: ترجمه

اي آمده و  داريم و تو را در اين اخبار، حق و موعظه بواسطة آن دل تو را ثابت مي
آورند روي تمكن خود  ) و بگو به آنانكه ايمان نمي120تذكري است براي مؤمنين(
 )122ه ما نيز منتظريم.(ك ) و منتظر باشيد121كنيم( عمل كنيد كه ما نيز عمل مي

 : جملة: نكات   هاي  قصه صتعالي براي محمد ... داللت دارد كه حق

اي گذشته را بيان كرده كه دل او آرام گردد و بداند رسوالن إلهي همه در سختي و يانب
 مبتال به سركشي قوم خود بودند و همه صبر بر اذيت و آزار قوم خود كردند تا اينكه

ها مفيد است چنانكه  خسته نگردد. و البته براي مؤمنين نيز اين قصه صمحمد

: فرموده      و مقصود از جملة . :           عتاب عقاب ،

تعالي در كمين است چنانكه  توانيد بكنيد حق آميز و تشر و تهديد است كه هر كار مي
 : فرمودهدر آية بعد 
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               * 
و مخصوص خداست غيب آسمانها و زمين و بسوي او تمام امور : ترجمه

كنيد غافل  توكل كن، و پروردگار تو از آنچه ميبازگردد، پس او را عبادت نما و بر او 
 )123نيست.(

غيب ماضي، غيب حال و غيب استقبال. و انسان : غيب بر سه قسم است: نكات
 : محتاج است به شناخت اين سه غيب

 آنچه قبل از او بوده است.: اول

غيب حال را كه عبارت است از دانستن آنچه مفيد و موجب كمال است در : دوم
 حيات.زمان 

 غيب استقبال عبارتست از آينده و آيندة بشر از عالم آخرت.: سوم
كه علم واقعي حقيقي به تمام اين اقسام غيب، مخصوص خداست. و بشر بايد 

 تعالي خبرگيري كند. از حق بواسطة وحي أنبياء
 





 
 
 
 
 
 

 
 

 باشد آيه مي 111سورة يوسف مكي و داراي 
 

 

               *                 * 
راء. اينها آيات  مالذّات و الصفات رحمن رحيم. الف ال بنام خداي كامل: ترجمه

 )2را قرآن عربي نازل كرديم تا باشد شما تعقّل كنيد.( ) ما آن1كتابي است روشن(

: نكات   مبتداء و مؤنث آمده به مناسبت خبر آن كه جمع  اسم اشاره و

است،    خبر آن اضافه شده به    و الف والم كتاب براي عهد است يعني .

همين كتاب. و     .از  إناسم فاعل اجوف از باب افعال وصفت كتاب است

اسم آن و جملة  ناحروف مشبه بالفعل ضمير      فاعل و مفعول خبر آن  فعل و

 .باشد مي   .منصوب است بعنوان حال ضمير مفعول   .لعل صفت قرآن 

: اسم آن، جملة کم  ازحروف مشبه،   كه جمع مخاطب از فعل مستقبل است

 خبر آن.

: جملة           وشن و بيان ، داللت دارد كه تمام آيات قرآن ر

 واضح است.

 يوسفسورة 
 مائة وإيدى عشرة أيةمکية و هی 
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: و جملة       داللت دارد كه از مقام باالتري اين قرآن فرود آمده و مقام باالتر

اند  همان مقام عظمت پروردگار است. وممكن است بگوئيم چون مالئكه فرود آورده
 ير به نزول شده.بعمالئكه در آسمان است بدين جهت ت ومكان و مقام

شود كه قابل قرائت  صفت مشبهه باشد به چيزي گفته مي كه مصدر و يا قرآن
وسهل القرائه باشد و قرائت آن موجب نشاط گردد. چون اين كتاب آسماني داراي 

: باشد بدين جهت به آن قرآن گفته شده. و كلمة اين مزايا مي    داللت دارد كه

ده است و اعراب به سازد، چون عرب و اعراب از يك ما شكار ميآمعاني مقصود را 
بودن قرآن اين است كه مقاصد آن روشن  معناي إظهار المعني است، و مقصود از عربي

است، و هر كس به آن نزديك شود وخصوصا اگر به زبان عرب آشنا باشد لياقت 
تواند مفاهيم آن را درك كند زيرا مطالب آن طبق فطرت  استفادة از آن را دارد، و مي

فهمد. و اينكه به لغت عربي نازل  ك زود آن را مياك و عقل تابناست و احساسات پا
شده براي اين است كه لغت عرب از جهت فصاحت و رواني و فهمانيدن مقاصدش، 
بتوسط اعراب است، و ديگر اينكه از جهات نكات ادبي وكثرت تصاريف ومشتقات 

ردات و از جهت بندي و تركيب مف بر ساير لغات امتياز روشني دارد و از نظر جمله
تقديم و تأخير و حذف و ذكر و وصل و فصل و مجاز و كنايه واستعاره و ضرب 

نظير  امثال بر تمام زبانهاي زندة دنيا مزيت دارد و زبان عرب يك زبان ادبي كامل و بي
است. و در هيچ زبان اين امتيازات جمع نشده. و قرآن ازجهت جمال لفظي وشيريني 

بودن و شيوائي و فنون بالغت تا بحد إعجاز  يان، باعتبار عربيو دلنشيني و زيبائي ب
است نه لغات ديگر، وبه تجربه رسيده كه نكات و  برسيده و مظهر كامل آن لغت عر

توان  بودنش ادا كرده به لغات ديگر و زبانهاي ديگر نمي ها كه بواسطة عربي كاري ريزه
شود، و  بمانند عربي آن نمي د بازادا كرد، و هر قدر ترجمة روان براي قرآن بياورن

رساند. و البته جمال معنوي قرآن كه همان هدايت و علوم و احكام  مفاهيم آن را نمي
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و استحكام مباني تشريعي آن باشد بيشتر مورد اهميت است، ولي به لفظ عربي آمده 

: بهتر از ساير لغات قابل درك باشد، و لذا فرموده كه           . 

                             

          * 
و  حتماً خوانيم و كردن اين قرآن بر تو مي ما بهترين داستانها را با وحي :ترجمه

 )3اطالع بودي.( اين وحي از مردم بي حقيقتاً تو پيش از
داستان يوسف را بعنوان يك قصة شيرين و بهترين  تعالي اين سوره و حق :نكات

 «داستانها     « قصص قرآن بطور كلي بهتر از معرّفي كرده. اگرچه

 : قصص ساير كتب است از جهاتي
العمل إلهي بيان كرده نه  حيحو مردمان ص از جهت اينكه از داستان أنبياء: اول

اعتبار و نه از قصص  بند وباران و نه از ثروتمندان بي از سالطين و نه پهلوانان و بي
 انگيز و هوي و هوس فساق و فجار. عشقي شهوت

نه  اينكه در قصص قرآن مقصود تعليم و تعلّم و پند و موعظه و إرشاد است،: دوم
 ده.دانستن مطالب بيهو صرف صرف وقت و

بير و بصير است نه آنچه قرآن گفته طبق واقع بوده وگويندة آن خداي خ: سوم
 ات بافندگان.خياالت و حدسي

و اين مزايا بعالوة مزاياي ديگر كه در قصص قرآن آمده، در هيچ كتابي جمع نشده 
است، و لذا فردوسي كه شصت هزار شعر درمدح شاهان سروده، در اول كتاب 

 : چنين گويد يوسف و زليخاي خود
 نگــــويم دگــــر داســــتان ملــــوك   
ــاك    ــت پـ ــتانها دروغسـ ــه آن داسـ  كـ
 دلـــم گشـــت ســـير و گـــرفتم مـــالل 
ــتان    ــي داسـ ــدم بسـ ــم آوريـ ــه نظـ  بـ

ــوك    ــتان ملـ ــد ز اسـ ــير شـ ــم سـ  دلـ
 دوصد زان نيرزد به يـك مشـت خـاك   
 هم از گيو و طـوس و هـم از پـور زال   
ــتان  ــة باســــ ــانه و گفتــــ  ز افســــ
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ــتم  ــم آراســـ ــة نظـــ ــر گونـــ  ز هـــ
ــت    ــد روزي بقاس ــرا چن ــر م ــون گ  كن
 ز پيغمبــــران گفــــت بايــــد ســــخن
ــوان  ــول دادار خــ ــه از قــ ــا قصــ  بيــ

ــات را   ــك آيــــ ــف الم را تلــــ  الــــ
 ش اسـت حكايات اين داستان بـس خـو  

 

 بگفـــتم در او آنكـــه خـــود خواســـتم 
ــز همــه راه راســت     ــر نســپرم ج  دگ
ــن    ــيخ و ب ــد ب ــان نب ــز راستيش ــه ج  ك
 كـــه بپـــذيرد آن مـــرد بســـيار دان   
 بخــــوان تــــا بــــداني حكايــــات را

ــخنهاي ــان س ــت  ج ــش اس ــرور دلك  پ
 

 
 
 
 
 

ناميده زيرا در اين قصه، عقائد و اخالق و  أيسن القصصتعالي اين قصه را  حق
اوضاع و تقديرات إلهي بطور عجيبي ممثّل شده است، و براي جوانان امروزه كه غرق 

 باشد. باشند بسيار مفيد مي شهوات و ماديات مي
و پيامبرزادگان و فرشتگان و آدميان و چهارپايان و  صجا ذكر پيامبراندر اين

پرندگان و روش پادشاهان و آداب بندگان واحوال زندانيان و فضل عالمان و نقص 
جاهالن و مكر زنان و حسد حاسدان و شيفتگي عاشقان و عفّت جوانمردان و نالة 

فراست و سياست وكياست و  زدگان، و علم توحيد و فقه و علم تعبير، و علم محنت
 معاشرت و تدبير معيشت، قصة نيكوئي است از خوي نيكو از روي نيكو.

«: جملة             « صداللت دارد كه پيامبر اسالم 
دانسته و اين دليل واضحي است بر رد خرافيين  اين قصص را قبل از نزول وحي نمي

و نيز دليل روشني است بر رد  !اند دانسته ه چيز ميمپيغمبر وامام ه گويند كه مي
گويند پيغمبر اسالم مضامين قرآن را از اهل  معترضين مسيحي و ساير معاندين كه مي

كتاب و معاصرين دانشمند خود ياد گرفته و با افكار خود به هم آميخته و به صورت 
اصال اطالعي نداشته وبا اهل  صاقرآن اظهار داشته. ولي طبق اين آيه رسول خد

از هر جهت  ي نداشته و آنچه در قرآن است همان وحي إلهي بوده وطكتاب ارتبا
بند وحي بوده است. باضافه آنچه در تورات ذكر شده با قرآن يپا صرسول خدا

تفاوت بسياري دارد و قصه هاي تورات مخلوط به اوهام است، و اگر پيغمبر 
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هاي  ل آنكه چنين نيست و قصهاتفاوت باشد وح بود بايد بياز آنها گرفته  صاسالم
 قرآني خرافات و اوهام ندارد.

                           

     * 
، به تحقيق من درخواب ديدم اي پدر من: وقتي كه يوسف به پدرش گفت :ترجمه

 )4يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده كردند.(
آب و هوائي، بنام  در ساحل جنوب شرقي درياي مديترانه، زمين خوش :نكات

فلسطين، وجود دارد كه براي كشاورزي و دامپروري بسيار مستعد است. اين سرزمين 
است، و نسيمهاي مفيد مديترانه را به حد  ژرف هاي كم ارتفاع و دره هاي كم داراي تپه

اند و به همين مناسبت  يان در اينجا ساكن بودهن. كنعادده كامل مورد استفاده قرار مي
 گويند. آنجا را كنعان مي

در بالد كلده براي دعوت توحيد قيام كرد و خدايان  چون حضرت ابراهيم
محكوم به اعدام كرد و او را به آتش دروغين را به باد توهين گرفت، دادگاه بابل او را 

افكندند. و پس از آنكه خدا او را نجات داد، محكوم به تبعيد شد. و در نتيجة محاكمة 
ديگري، اموال خود را از توقيف حكومت بابل خارج كرد وبا زوجة خود ساره و خدم 

ه النّهرين به حوران شام كوچ كرد. و پس از مدتي ك و حشم خود از سرزمين بين
بزرگواري او نزد اهالي حوران مسلّم شد، به طرف فلسطين مهاجرت كرد. و پادشاه آن 
حدود، سرزمين فلسطين را به او واگذار كرد. و در اين سرزمين پر نعمت و بركت 

بت سچهار هزار سگ گلّه داشت و به همين ن: اند حشم و خدم او بسيار شد. نوشته
نّ هشتاد و شش سالگي فرزندي خدا به او چوپان وخدم ومواشي ديگر است. و تا س

را به وي داد  هاجر كنيزي كه ساره به او بخشيده بود اسماعيل نداد، سپس خدا از
 از او بوجود آمدند. صكه ملّت بزرگ عرب و اجداد پيغمبر اسالم

فرزندي، او بوده نه  ي ساره بسيار ناگوار آمد زيرا فهميد علّت بيارحمل اين كنيز، ب
و از طرفي ديد كه وارث خاندان ابراهيم فرزند كنيز او خواهد شد و اموال شوهرش. 
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شود.  و حشم او را ضبط خواهد كرد و اين زندگي مجلّل منتقل به فرزند هووي او مي
نمود. بطوريكه حضرت  اين تصورات او را وادار به سختگيري با حضرت ابراهيم

آب و علفي كه  بيابان خشك و بيمجبور شد هاجر را با فرزندش به يك  ابراهيم
هاي جرهم بود كه در  از عرب اند كه هاجر همين مكّه باشد، ببرد. ولي احتمال داده

هاجر را به مكّه برد تا به قبيله اش بسپرد و او  حدود مكّه اقامت داشتند، و ابراهيم
لگي تسكين نيافت تا خدا در سنّ هشتادسا را پرستاري كنند. ولي باز خاطر ساره

صدسال داشت و چشم ساره روشن  را به او داد در حاليكه ابراهيم اسحاق
 شد.

زاده بود، حضرت اسماعيل بكلي از خانمان و اموال  ولي با وجود اسحاق كه خانم
پدر محروم گرديد و در حجاز ماند و جانشين رسمي ابراهيم، اسحاق شد. چون سن 

النّهرين كه وطن  برادر خود را از بيندخترِ  او به چهل سال رسيد حضرت ابراهيم

را به او  رفقه و اين دختر بنام اصلي او بود به توسط خادمي براي او خواستگاري كرد
يكي يعقوب و ديگري : تزويج كرد. و پس از زماني دو پسر توأم براي اسحاق آورد

 عيسو.
د و و عيسو مردي پهلوان و صحراگر يعقوب جانشين نبوت و روحانيت پدر شد

 مدار گرديد. سياست
رگي به او عطا زچون خدا به ساره و عده كرده بود فرزندي با بركت و پدر ملّت ب

اين وعده عملي شد. يعقوب زنان متعدد گرفت و از هر زني دو  كند در يعقوب
 پسر آورد كه بزودي يك فاميل بزرگي شدند.

وح بزرگ و مستعد در ميان فرزندان يعقوب، يك پسر زيبا و شيرين و داراي ر
وجود داشت، كه از همة برادراني كه از مادر با او جدا بودند،  نبوت بنام يوسف

داري و خريد  همه به دنبال كار و زندگي و شكار و گلّه كوچكتر بود. برادران بزرگش
پيرمردي سالخورده شده بود و در خانه نشسته و زمام  و فروش بودند. يعقوب

انِ رشيد خود سپرد و بزرگترين لذّت وخوشي او انس با اين امور را بدست فرزند
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در  ت پدري چون نمايش روح بزرگ نبوت رازيبا و شيرين بود. باضافه بر محبكودك 
 كرد بيشتر به او عالقه داشت. او احساس مي

ربود و به خود اختصاص  يوسف روز بروز بطور كامل دل و توجه پدر را مي
ل بيشتر نداشت. در جمال و ادب و روحانيت نمايش يك حاليكه ده سا داد، در مي

داشت و  بنيامنيبنام  راييليك برادري از مادر خود  جوان اليق را داشت. يوسف
 ده برادر ديگر از زنان ديگر داشت.

 كه كودكي نورس بود، همواره در دامان پدري مانند يعقوبِ پيغمبر يوسف
عصمت و هوش سرشار، آمادة استفاده  و اكجاي داشت. و با فطرت نبوت وتربيت پ

از مقام پدر بود. افكار بلند پدر ومحبت مفرطي كه پدر به اين طفل داشت در وجود 
زد و او را براي رتبة  شد، وافكار بزرگي در مغز او دور مي مصفّاي اين پسر منعكس مي

يشه شعور باطني ساخت. پرتو نور نبوت پدر هم بلند نبوت و زمامداري ملّتي مهيا مي
 : داد، و لذا شبي خوابي ديد او را تحريك و ترقّي مي

 رؤياي ملكوتي
 را از اين جلوة معنوي و رؤياي ملكوتي آغاز كرده است. قرآن، سرگذشت يوسف

بعضي : در حقيقت رؤيا، سخنان بسياري است كه تمام دانشمندان را حيران نموده
رشته و يا شيطان. خوابهاي راستي كه مطابق رؤيا عبارت است از إلقاءات ف: اند گفته

واقع باشد و تعبير صحيحي داشته باشد از إلقاءات فرشته است كه در حالِ خواب به 
رساند، ودر صورتي كه اوهام و خياالت با آن مخلوط نشود واقعيتي  گوش انسان مي

ز إلقاءات دارد. و اگر مخلوط به أوهام باشد صورت ديگري دارد. و خوابهاي پريشان ا
خواب همان خياالت و افكارِ خود : اند شيطان است كه واقعيتي ندارد. بعضي گفته
كند، گاهي  بيني مي كند و به أموري پيش انسان است كه قوة متخيلة انسان كار مي

 : اند آيد، و گاهي نادرست، چنانكه گفته در مي تدرس
ــه شــتر در ــد پنب ــه خــواب بين  دان

 

 دانـه  انـه مش خورد گه د گهي مش 
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هر كس شغلي دارد در فكر همان شغل است و در خواب نيز متناسب آن خواب 
 بيند. حلّاج، خواب دكّان حلّاجي. زيد، پدر خود را عالم، خواب كتابخانه مي: بيند مي

در خواب بيند، وعمرو پدرخود را. ولي چون أنبياء و أولياء، خصوصا طفل معصومي 
اش بر قوة واهمه تسلّط دارد،  يشي دارد و قوة عاقلهآال روح پاك و بي ماند يوسف

رؤيا  ؛خواب ايشان پريشان نيست بلكه درك واقعيتي است. چنانكه در خبر آمده

، روح با صفاي يوسف نوراني، در آن عالم پاكي و جهان وسيع جزئي از نبوت است
دند. اين رؤياي يازده ستاره و خورشيد و ماه باحترام وي تواضع كر: بيند ملكوتي مي

 كند. سماني او را حيران ميآگرداند، و اين نقشة  بخش او را شاد مي لذّت
ذوق كه در بيت نبوت، پاكيزه و بدون غل و غش رشد  كودك روشن دلِ خوش

كرده در خواب خود تعجب داردكه اين خواب و اين منظره چه تعبير دارد. تواضع 
دهد و  آيندة درخشاني را به من نويد مي كرات باال براي من چه معني دارد؟ آيا

 موفّقيت بزرگي نصيب من خواهد شد؟
باألخره خواب خود را به پدرِ خيرخواه خود كه طهارت و پاكي را از او ارث برده 

كند. پدر بزرگوارش كه با عالم وحي ارتباط دارد و از رجال آسماني است  اظهار مي
خوبي دارد، رؤياي إلهي وملكوتي و از طفل متوجه شد كه اين خواب كشف از آيندة 

دهد، از اين جهت به فرزند نورسِ شيرين  معصومي است، آيندة درخشاني را نويد مي
 : كند زبانِ خود سفارش مي

                         

       * 
را براي برادرانت مگو كه نيرنگي سخت براي تو  تاي پسر جانم خواب: ترجمه

 )5برند، بدون ترديد شيطان براي انسان دشمني است آشكار.( بكار مي
با اينكه يك خانواده از يك درخت و ريشه تشكيل شده باز تنافر و تزاحم و : نكات

 : تيخصومت ميانشان بيشتر از اجانب است، به جها
 در منافع با هم مزاحمند و بر سر يك سفره و يك نقطه همه طمع دارند. -1
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 كند. كثرت معاشرت آنان را از يكديگر ملول و آزرده مي -2
هاي درختان وگياهان نيز موجود است.  گوئي اين تنافر وتزاحم در ميان شاخه

چه امتداد پيدا د هر نباش هاي يك گياه كه از يك تنه مي هاي يك درخت و رشته شاخه
 شوند. كنند از هم دورتر مي مي

و مادر ثروتمند و بزرگ بوجود آمده باشند، بيشتر  در برادران وخواهراني كه از پدر
در منافع با هم تزاحم دارند، ولي اوالد يك فقير گمنام چنين نيستند. فرزندان يك 

خونيني بر سر رياست ثروتمند و يا يك حاكم غالباً با هم نزاع دارند، وگاهي جنگهاي 
پيغمبري است بزرگ، صاحب  شود. حضرت يعقوب پدر و ثروت او پيدا مي

حشم فراوان  ، سرمايه وارث حضرت ابراهيمو رياست روحاني و شيخ عشيره و
دارد و فرزندان او همه اميد جانشيني او را دارند و همه سعادت و وضع زندگي خود 

بينند اين پدر دل به كودك زيباي شيرينِ خود  مي دانند. اكنون را رهين توجه پدر مي
يوسف داده، و شب و روز با او انس گرفته، مبادا رياست روحاني و وراثت ابراهيمي 
به او منتقل شود. مبادا در ميان قبيله جانشين پدر گردد. هر هفته كه آثار نبوغ و 

ال خطر بيشتري احتم گردد براي برادران عظمت و زيبائيِ جمالِ يوسف بيشتر مي
فرزند مادر ايشان نيست، و مادر وي هووي مادر ايشان  است. باضافه يوسف

باشد به فرزندان ايشان نيز منتقل  است، و رشك و حسادتي كه ميان هووها مي
 گردد. مي

توانند الفت پدر را با برادرِ نامادري خود هموار كنند، باضافه رنج  اين برادران نمي
و حشم و داد و ستد همه بر عهدة ايشان است. ولي برادرِ نامادريِ كار صحرا و گلّه 

 زنند. يعقوب برند و گوشه مي نعمت. طبعاً حسد مي ايشان در دامنِ پدر، در ناز
كرد. اگرچه پدر  باشد، بدبيني آنان را حس مي هم مرد عالم و پيغمبري با تجربه مي

كار برد. و يقيناً همين كار را محبت خود را نسبت به همه، يكسان ب بزرگوار بايد
 كرده. ولي طبعاً بايد به طفل بيشتر برسد. مي
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دادن و قانون وصايت و تعيينِ جانشينِ روحاني نيز اهميت دارد و  بهرحال بركت
محلِ طمع همة برادران است. پس چه حالي خواهند داشت فرزندانِ يعقوب هرگاه 

، و آن مردان رشيد زحمتكش را بركت و وصايت خود را در حق يوسف اجرا كند
كاري كند كه حس برادران تحريك نشود، و بزرگترين  محروم كند. اين پدر بايد

محرّك برادران همين خوابِ يوسف است كه اگر منتشر شود باعث عداوت برادران 
اي فرزند عزيزم، مبادا خواب : فوراً به او فرمود خواهد شد. ولذا حضرت يعقوب

ادران بگوئي و به اين سبب در حقّ تو فكر بدي كنند و تو را گرفتار خود را براي بر
 زند. كند و فتنه را دامن مي كنند، خصوصاً كه شيطان نيز وسوسه مي

                        

                          

  * 
گزيند و از حقايق مشكالت به تو  و اين چنين پروردگارت تو را برمي: ترجمه

كند چنانكه پيش از اين بر دو  آموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب تمام مي مي
 )6يم و اسحاق تمام كرد، براستي كه پروردگار تو داناي حكيم است.(جدت ابراه

معلّم و مربي طفل بايد در پرورش و تربيت او، او را متوجه افكار بلند كند، : نكات
آيد تقويت نمايد، بهترين وسيلة ترقّي، افكار و  و افكار بلندي كه در مغز طفل پديد مي

 مقاصد بلند است. 
 مـردان روزگـار  همت بلنددار كه 

 

 انـد  از همت بلنـد بجـائي رسـيده    
 

ماندگي و  رسد. عللِ عقب كسي كه فكرِ بلند و هدف عالي دارد به مقامات بلند مي
خواب  چون فكري است. حضرت يعقوب نظري و كوته بي توفيقي اكثر مردم كوته

كودك فرزند خود را شنيد، متوجه شد كه فكر بلند و معنويت بزرگي در مغز اين 
را  آن را تقويت كند و او زند كه چنين خوابي ديده، وبايد زيباي شكر لب، دور مي

 : اميدوار سازد. و چند نكته را به او خاطرنشان ساخت
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1-   ه پروردگارش نمود كه در هر قدمي،  ؛فكر طفل معصوم را متوج

كه  رگار است. اگر كودكي فهميداساس پيشرفت و ترقّي، توكّل و اعتماد بر عنايت پرو
خيري نيست جز از طرف پروردگارش، بزرگترين درهاي خوشبختي براي او باز شده 

كند و تمام مشكالت را براي او  از انحراف حفظ مي و اين فكر، تمامِ حركات او را
دل او وارد  كند، و يك چشمة سرشاري از معنويات واخالق واعمال نيك در آسان مي

او را  شود. اين است كه حضرت يعقوب ه روز به روز رفتار او زيباتر ميشود ك مي
گزيند، يعني مقام نبوت به تو  خدا تو را برمي: گويد اميدوار به پروردگارش كرده و مي

 كند. عطا مي

2-         ت علم و دانش متوجه مي ؛يسازد.  او را به اهم

فهمم كه مشكالت و گرفتاريهاي سياسي و غيرسياسي  ين خوابِ تو چنين مييعني از ا
شود. عالج قحطي و گرفتاري ملّت گرسنه و آبرودادن به  بدست و فكر تو حلّ مي

شود كه  كني. از اين بيان معلوم مي فاميل و قضاياي عجيب را تو با علمِ خود كشف مي
ل پروريد و تقويت كرد، فكر دانش و شناسي كه بايد در فكرِ طف پس از توحيد و خدا

 علم است.

بعضي     اند. و اين  و منحصر به آن دانسته را به معناي تعبير خوابها

 باشد و آن به معني عجيب و مشكل و جمع أحدوثه مي أياديثاشتباه است، زيرا 

يعني برگشت از  أولعني كشف واقعيات است از مادة مهم به  تأويلاعجوبه است، و 

جمع حديث باشد معني چنين  أياديثظاهر كالم به حقيقت و كيفيت آن. و اگر 
 دهد. خدا مآل و واقع اخبار را به تو ياد مي: شود مي

3-      ه ميكند كه خدا از چيزي در حقّ  . يوسف عزيز را متوج

از كمال و جمال و ملك و مال و مقام تو دريغ ندارد و نعمت كامل و فيض خود را 
كند. اگرچه نعمت كامل، همان دينِ حقّ و علم و دانش است و بلكه  به تو عنايت مي

 در اين آيه نبوت است.
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4-         ت دارديه دادن طفل است : ... چيزي كه بسيار اهمتوج

تّه در صورتيكه پدران طفل از صلحاء و اتقياء به عظمت و بزرگي آباء و اجدادش، الب
، يوسف عزيز را و مصلحين و مجاهدين باشند. و در اينجا حضرت يعقوب

اند تو نيز  كند كه پدرانِ تو مقام ارجمند روحاني و عظمت نبوت را داشته متوجه مي
 بايد بكوشي و چراغ اين دودمان باشي و موجب سربلندي پدران گرامي گردي. يكي
از فصول برنامة تربيت و ترقّي نوباوگان، توجه دادن ايشان است به عظمت و بزرگي 

اند، كه در اين صورت قهراً يك نشاط و همتي  اجداد و نياكانشان اگر از صلحاء بوده
 دارد. شود و او را براي احراز مقام خانوادگي به كوشش وا مي در نفس طفل پيدا مي

گوار، خواب يوسف عزيزش را تعبير نكرده، أما به او در اين آيه اگرچه پدرِ بزر
 فهمانيده كه خوابِ او آثار زيادي دارد.

در سن هفت سالگي خواب ديد كه عصاي  حضرت يوسف: و نقل شده كه
زبرجدي به او داده شد و آن عصا را او به زمين فرو برد و هر يك از برادرانش نيز 

رو بردند. ولي عصاي او مانند درخت عصاهاي خود را در اطراف آن در خاك ف
تنومندي شاخ و برگ بسيار برآورد، و عصاهاي برادرانش بهمان حاليكه بودند در 
ساية آن قرار گرفتند. اين خواب به گوش برادرانش رسيد، و از همان وقت نسبت به 

اكنون در فكر رياست بر ما است. و  اين كودك از هم: او بدبين شدند و با خود گفتند
كه عالقة مفرطي به اين طفل شيرين  در مقام آزار او بودند. ولي حضرت يعقوب

داشت،  كوشيد و او را به خود نزديك، و از برادران دور مي داشت در حفظ او مي
ديد. و چون به  گذرانيد. چون در سيماي او لياقت نبوت مي واوقات خود را با او مي

اب و ماه و ستارگان را ديد، پدرش سفارش سن نه يا دوازده رسيد و خواب سجدة آفت
أكيد كرد كه مبادا برادرانش از خواب او مطّلع شوند و بر او حسد برند، و در مقام 

نيز در إخفاء آن كوشيد. ولي برخالف انتظار اين راز،  اذيت او برآيند. البتّه يعقوب
 از پرده برون افتاد، و به گوش برادران رسيد.
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به آيندة درخشان طفل معصوم اميدوار بود، و از فرط  كه آيا خود يعقوب
زد خواست بكاهد و خاطر خود را سبك كند با همسر  نشاطي كه در دلش موج مي

خود كه محرم رازش بود اظهار كرد و او را به كتمان سفارش نمود. ولي خود 
بهرحال چون  !از ديگري چه توقّع كه نتواست اين سرّ را نگه دارد يعقوب

رانش از خواب دوم خبر شدند يكباره آتش حسد در درونشان مشتعل شد و با براد
سابقة بدبيني ديگر نتوانستند خودداري كنند، و اين خواب را به خودشان تعبير كردند 

يازده ستاره مائيم. و ممكن است در آينده يوسف بر ما رياست كند و بجائي : و گفتند
و تواضع كنند. اين موضوع برايشان قابل تحمل برسد كه پدر و مادرش نيز در مقابل ا

 نبود و در مقام برآمدند كه عالج واقعه قبل از وقوع نموده و خود را خالص كنند.

                * 
 ايرانگيز) ب هائي است (عبرت رانش نشانهدبه يقين در زندگي يوسف و برا: ترجمه

 )7كنندگان.( جوياشونده و سؤال
: اند چنانكه خود گفتند برادران يوسف همه بزرگ و در زندگي مستقلّ شده: نكات

»  « مورد لطف پدر بوده و  اند كه در ولي فراموش كرده كودكي تا چه حد

بت به اند. و اآلن هم توجه ندارند كه پدر بزرگوار تا چه نس او بهره برده عواطفاز 
بينند كه يوسف خردسال مورد  كند، ولي فقط اين را مي آنان عدالت را مراعات مي

 ألطاف پدر است.
طفلي بود كه از كودكي آثار نبوغ وعظمت از هر جهت از در او هويدا  يوسف

بود. حسن صورت، جمال سيرت، قد و قامت رعنا، روي زيبايش مورد تعجب هر پير 
نمائي كرده وعالم حسن و زيبائي را در قالب او ريخته  رتو برنا. بطوري خداوند قد

شد. اصالً حسن و زيبائي از موضوعاتي است كه  كه نقش زيباتر از آن تصور نمي
شود وصف و بيان  شود فهميد، ولي نمي گيري آنرا ندارد فقط مي كسي قدرت اندازه

معراج آمده كه در شب  صاست. در خبر از رسول خدا فصيو  يدرک والنمود، 
اند كه بلند باال،  ديدم بمانند ماه شب چهارده بود. نوشته يوسف را در جمع انبياء
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اي بود كه همه را به تعجب  بازو و ساق سطبر، لطافت و صفاي جسدش باندازه
داشت. و نيز در خبري آمده كه خدا نيمي از حسن را به يوسف و نيمي ديگر را  وامي

المثل زيبائي  مانند و قهرمان جمال و ضرب زيبائي بيميان افراد بشر تقسيم كرد. در 
 : بوده و علل حسن او بظاهر از چند جهت بود

العاده برخوردار بود.  وراثت زيرا جدش اسحاق از زيبائي و جمال فوق از جهت -1
 موقعيت تاريخي دارد عيال حضرت ابراهيم مادر اسحاق اش ساره جده

در  اي كه حضرت ابراهيم اندازهه حكاياتي آمده، ب وكه در توارات راجع به جمال ا
داشت  مهاجرت و مسافرت خود تا جائيكه امكان داشت او را از انظار پنهان نگاه مي

 كه مبادا مورد نظر و طمع كسي بشود.
ند. خصوصاً شو از جهت توالد، زيرا به تجربه رسيده كه اوالد پدر پير زيباتر مي -2

 ، چنين بوده است. راييلزيبا باشد. و البتّه مادر يوسف، جميله و  زاگر مادر ني
پرور و داراي  آب و هواي دلكش معتدل فلسطين ساحل دريا، كه طبعا حسن -3

هاي معطّر پرگل و ريحان كه به سرزمين شير و عسل معروف  افزا و تپه نسيم روح
 است.
. منتهي بخشد قدرت إلهي بخيل نيست و به هر كس حسن و زيبائي مي يد -4

باشد. حسن خدادادي را كه  وسائل زندگي و تربيت وحفظ الصحه اگر همواره

توانند حفظ كنند و پدر و مادر  را پدر ومادري مي »َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ «: فرموده
در دامن پدري پيغمبر به دنيا آمده كه  توانند. يوسف ديگر بواسطة فقر و جهل نمي

و محاسن طبيعت داناست. ثروت هنگفت حضرت ابراهيم و  به اوضاع تربيت
بدست اوست. از جهت مادي و معنوي وسائل تربيت كودك شيرين خود  اسحاق

 را دارد. از نظر غذا و لباس و پاكيزگي.
ميان بشر بوجود آورده كه محلّ  تمام اين علل دست به هم داده زيباترين فرد را در

نه اين نعمت لم صنع پروردگار است. ولي متأسفاحيرت و يكي از آيات قدرت و ق

: و حسد برادرانش گرديد. كه شماية ناراحتي صاحب           
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     نيش و هيچ خوشي بدون غم نبوده، و هر  . در دنيا هيچ نوشي بي

 نعمتي مقرون به نقمتي بوده است.
عظمت و  نعمت سرشارِ حسن و كمال و جمال و آثار نبوغ وبرادران يوسف از 

قريحة سرشار او و توجه پدر به زحمت حسد افتادند، و ماية غم و اندوه ايشان شد. و  
 اين درد دوائي نداشت. حسد يك مرض عجيبي است كه به ضرر و زيان وهالكت

حسد يأکل ال: فرموده صرسد. رسول خدا حاسد و گاهي محسود نيز به پايان مي
 سوز.  . حسد آتشي است ايمانااليمان کما تأکل النار الحطب

كشيد. در آغاز  شد و از درون شعله مي بدبيني برادران يوسف روز به روز زياد مي
به يكدگر  ندكشيد تشي زير خاكستر بود و در دل هر يك پنهان بود وخجالت ميآيك 

نيرو با يك كودكي رقابت كنند. ولي خورد كه با آن همه  اظهار كنند، و به آنان برمي
اين  چون خواب منتشر شد و جلوة جمالش در اثر استكمال قواي تن پرتوافكن گرديد

ور شد و به زبان رسيد تا اينكه دورهم نشستند و درد اندروني خود  حسد دروني شعله
نسبت به او اظهار  را براي هم گفتند، و از جمال و كمالِ يوسف و شدت عالقة پدر

بدبيني كردند، تا در نتيجه يك پيمان اتحادي عليه اين طفل كوچك و اين پدر پير 
گ يعقوب مقدمات يك جبهة خونيني را فراهم كردند زبستند. در حقيقت خانوادة بر

 كه برادران قوي و مقتدر در يك طرف و پدرِ پير و طفل زيبا در طرف ديگر بود و
پدرِ پير را غافلگير كنند و آنان را از پاي  دست به دست هم دادند تا برادر كوچك و

درآورند، و از پاي هم درآوردند. و به فكر هالكت  يوسف خردسال و داغدار كردنِ 
جز جمال خدائي و استعداد سرشار. اين يكي از  پدر افتادند. طفلي كه گناهي نداشت

كت و آيات عجيبة خانوادة يعقوب است. حسد چنان شراراه كشيد كه تصميم هال
 : گناه را گرفتند . شاعر گويد ام برادر شيرين بيداع

 ديريســت كــه تــا جهــان چنــين اســت
 

 انگبـين اسـت   بي نيش مگس كـم  
 

ــي   ــده م ــاه عق ــه ز م ــف ك ــت يوس  بس
 

 رســت  از حقــد بــرادران نمــي   
 

ــود    ــرب بـ ــرآمد عـ ــه سـ ــد كـ ــود   احمـ ــب ب ــم خســتة خــوار بوله  ه
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 گــــــوئي خــــــاموش دال ز تيــــــره
 

ــازه    ــر بت ــو جگ ــور ت ــي ميخ  روئ
 

: جملة –نكتة ديگر     كه قصة يوسف ، داللت دارد  و جور

كنندگانِ  را به معناي پرستش سائلجويان كه  اخوان او، آيات عبرتي است براي حقّ
 نيز تسليت و عبرت است. صحقيقت بدانيم. حتّي براي رسول خدا

م خدا و معبد عمومي عرب از قبيلة قريش ساكن مكّه، حرمِ محتر صرسول خدا
كشيدند  كه همه ساله عشائر عرب و ايلهاي چادرنشين از جنگ وخونريزي دست مي

شدند و با نظر قدس و پاكي  كردن بار گناه پناهنده به حرم أمن إلهي مي و براي سبك
كردند، از اهل مكّه توقع انصاف وعدالت و اخالق  اهلش نگاه مي به اين خانه و
يغمبري بر ايشان مبعوث كرد، امين، راستگو، خيرخواه، چون قيام به داشتند، خدا پ

پرستي و فحشاء و منكرات نهي نمود، با هم عليه او اتّحاد  ارشاد نمود و آنان را از بت
دانستند و بسياري از  كردند و به قتل و غارت او و يارانش كمر بستند. با اينكه مي

خيرخواه است و پيشنهادات او به نفع  صادق و صفهميدند كه رسول خدا ايشان مي
نوع بشر است، ولي حب جاه و رياست و خودخواهي وحسد مانع شد و پيروي او را 

خواستند  هر يك از حسد مي كردند، و براي خود يك نوع پستي و زيردستي تلقّي مي

ُهْم َأن يـُْؤَتى *يس و صاحب كتاب باشد. خود رئ . &ُصُحفًا مَُّنشََّرةً َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمِرٍئ مِّنـْ

قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن   *: كشيد كه به مرگ خود حاضر بودند بطوري شعلة حسد شراره مي
َنا ِحَجارًَة مَِّن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  ، كه  &َكاَن َهـَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ

براي ايمان به اين شخص فقيري كه يتيم بوده حاضر  به عذاب ابدي حاضر شدند ولي
اي  خورد و دل او براي ايشان باندازه به حال آنان تأسف مي صنشدند. رسول خدا

َلَعلََّك بَاِخٌع *: گويد سوخت كه تا نزديك به هالكت رسيد، تا اينكه خدا به او مي مي
. &ْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنَّ الّلَه َال يـَْهِدي َمن ُيِضلُّ ِإن َتْحرِ  * – &نـَّْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ 

خدا خواست رسولِ او هالك نشود و هر نحوي شده چراغ هدايت را در سرزمين 
كاست. و از  داد و از تأسف او مي ها تسليت مي عربستان روشن كند. او را به اين قصه
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كه بفهمد جور و خواند  براي او مي انگيز يوسف و يعقوب سرگذشت عبرت
وفائي نزديكان در مقابل ناصحِ مهربان تازگي ندارد. و چنانكه  جفاي خويشان و بي

عاقبت امر پيروز شد تو اي رسول ما نيز پيروز خواهي شد. زمان ما نيز  يوسف
ور در  چنين است، چنانكه نويسنده چون بعضي از مسلمين و نزديكان خود را غوطه

ديني ديدم براي بيداري و نجات ايشان، حقايقي را با خرافات و شرك و موهومات 
قلم اظهار داشتم و در حقيقت از وظيفة اسالمي و خيرخواهي خود دريغ و بيان 

نكردم. أما در مقابل، اول كسانيكه به هالكت و نابودي و بدگوئي و تكفير من قيام 
يشان همكار بودند. با نما و نيز خو اي روحاني كردند و شعلة حسد را بيرون دادند، عده

شناختند كه من خيرخواهم و اهلِ مكر و دكان نيستم و  فهميدند و مرا مي اينكه مي
ام عين حقيقت است و با جائي زد وبند ندارم، با همة اين احوال هرچه  آنچه نوشته

تهمت و افتراء بود به من زدند و حتي از حسد به قتل من حاضر شده و فتوي دادند و 
آمدها  پيش كش را در ميان مسجد من فرستادند. اگرچه اين كارها و  ي آدمها چاقوكش

باعث شد كه توكّل من بر خدا زيادتر گردد و آگاهيم از همكارانم بيشتر شود. معلومم 
شد كه همكارانم غرق تعصب و حسدند و دين ايشان منطقي نيست و مذهبشان 

نان و سواري و كلّ بر اند براي  انهاي مذهبي تراشيدهمدرك و سندي ندارد، فقط دكّ
 ديگران.

فرموده براي » أيسن القصص«اند كه خدا اين قصه را  بعضي گفته – نكتة ديگر
انگيزيِ آن، كه چگونه اوالد يعقوب براي فالكت و اهانت  آميزي و عبرت جنبة تسليت

و  پدر بزرگوارِ خودشان و هالكت و نابودي برادر زيباي معصوم خود اقدام كردند
چگونه حسد، ايشان را مست و غافل نمود. و به رسول خود فهمانيد كه بايد صبر 

شة خود كني تا رسالت خود را يپرا  شمار يوسف ل بيو تحم جميل يعقوب

به معني درخواست كنندة مال  سائلرا جمع  سائلنيبه انجام برساني. و ممكن است 
عقوب به فراقِ عزيزش غفلت يكشب بدانيم، زيرا در تفسير آمده كه علّت گرفتاري ي

 : از صدقة بر مستحق بوده
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باشد  يكي از چيزهائي كه در زندگي و آسايش انسان بسيار مؤثّر است صدقه مي
و  براي رضاي خدا. صدقه عبارت است از بذلِ مال و جاه و علم براي رضاي خدا،

ين برسد ولي به مستحق است. صدقات مالي بايد يماين يكي از قوانين ماليِ اسال
دانش بايد به جويندگان و طالبين معرفت برسد، و ممكن است بگوئيم هر كار خيري 

 .کل معروف صدقةصدقه است، 
 تا تواني به جهان حاجـت محتاجـان ده  

 

 به دمي يا درمي يـا قـدمي يـا قلمـي     
 

مضايقه به محتاجان و فقراء  نصي كه قدرت علمي و يا مالي دارند بايد بدواخشا
د تا در سطح زندگي برابر شوند. صدقه تأثيرات معنوي دارد. انسان در هر آن، برسانن

جان و مال و اوالدش ممكن است به هزاران خطر برخورد و زندگي او نابود شود. 
تواند به ضررها و زيانها و دشمناني كه در كمين اويند احاطه داشته  هيچكس نمي

ز بليات و زيانهاي ناگهاني كه انسان خبر باشد، حتّي رسوالن إلهي. يكتا وسيلة دفاع ا
ندارد، همانا خداست كه احاطة به همة امور دارد، و انواع قشون بليات و آفات در نظر 

رسم و آئينِ : اند تواند از انسان دفاع كند و او را حفظ نمايد. نوشته اوست. او مي
دين آماده اي براي وار كشت و سفره اين بود كه هر روز گوسفندي مي يعقوب

بود كه براي واردين و محتاجان مهمانخانة  عمل سنّت جدش ابراهيم نكرد، اي مي
خورد تا مهماني پيدا شود، و  نشست و غذا نمي عمومي داشت كه بر سر سفره نمي

تند خانوادة ابراهيم اين سنّت را داشماند براي نيامدن مهمان. و  گاهي مدتي گرسنه مي
اين سنّت را دارند كه در همه جا  عرب اوالد اسماعيل واآلن نيز بعضي عشائر

مضيف خانه دارند. اتّفاقاً شبي سائلي به سراي يعقوب عبور كرد گرسنه و محتاج، و 
سؤال كرد. ولي بواسطة مشاغل اهلِ خانه كسي جواب او را نداد و محروم گشت و 

َهرْ  َوَأمَّا«: اين سبب گرفتاري اين خانواده شد، زيرا خدا فرموده و نيز  » السَّاِئَل َفَال تـَنـْ

فروشد و  پس سائلي كه آبروي خود را مي »َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ «: فرموده
كردن آبروي  اعتنائي به او پامال كند ردكردن و يا بي دست حاجت بسوي تو دراز مي



 – كيم – يوسف) 12سورة ( دوازدهمجزء    
 

 

383 

آفات را براي تو نگيرد و اوست و اثرش اين است كه خدا ممكن است جلو قشون 
 مبتال شوي.

در كامل ابن اثير : اند نوشته و بعضي علّت ديگري نيز براي گرفتاري يعقوب

و کان سبب ابتالئه أنه کان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها و هی : قيل: گويد
سکين فلم ذبح شاة فقام ببابه م: بفقد أعز ولده عنده. و قيل بتليتخور فلم يرحمها فا

 .يطعمه
بود كه او را از  بشريسبب ابتالي او، فروختن كنيززادة خود : اند و بعضي نوشته

از  مادر جدا نمود و او نفرين كرد، كه در اواخر قصه، وقت آوردن پيراهن يوسف
 مصر، خواهد آمد.

                        

 *                     

     * 
ترند با اينكه ما  آنگاه كه گفتند يوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوب: ترجمه

) يوسف را بكشيد و 8يم، و حتماً پدر ما در گمراهي آشكاري است(جماعتي نيرومند
يا در يك سرزميني نامعلوم بدور افكنيد تا توجه پدر يكجا بسوي شما باشد و پس از 

 )9آن جمعي شايسته شويد.(
جوئي براي دفع يوسف آمدند، و كنفرانسي  برادرانِ يوسف در مقام چاره: نكات

معون، الوي، يهودا، روبيل، ش: ايشان عبارت بودند از وبراي اظهار درد خود دادند 
يساكار، زبولون، دان، نفتالي، جاد، آشير. ولي بنيامين كه برادر مادري او و كوچك بود 
حتماً در اين كنفرانس نبوده. اينان بانديشة خام و خيال غلط كه مبادا يوسف بر تمام ما 

ا از پدر بگيرد باعث شدند كه رياست كند و نبوت به او منتقل شود و بركت ر
 د. حضرت يعقوبنخطاهاي ديگري كردند و حوادث ناگواري را بوجود آورد

داشت. رقابت طبيعي  ه ميگبدبيني برادران را حس كرده بود و لذا يوسف را با خود ن
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كه ميان برادران است خصوصاً برادراني كه از زنان و مادران ديگرند كه همه پير شده 
اند، و مهر و رابطة آنان از بين رفته و فعال عالقة پدر منحصر شده به زن  و يا مرده

روز حسد و بدبيني برادران نسبت به يوسف بيشتر شده   به  جوان. و بهمين جهت روز
تا جائيكه نتوانستند از اظهارِ آن خودداري كند، و انجمن كرده و درد دل خود را با 

كاري از آنها ساخته نيست پيش پدر يكديگر گفتند كه يوسف و برادرش كه 
تر از مايند. پدر ما از دسترنج ما كه مردان نيرومند كاركن هستيم وسائل  محبوب

يم و پدرمان با فرزندان كوچكش و شكند، ما بايد زحمت بك آسايش آنان را فراهم مي
ت داند و قدر راحيل مادرشان به عيش و خوشگذراني بپردازد و قدرِ زحمات ما را نمي

 كند. پدر ما گمراه شده يعني فريفتة راحيل گرديده. و قوت ما را هيچ حساب مي
برادرانِ يوسف توجهي به مقامات معنوي يوسف و نبوغ او نداشتند. ولي حضرت 

كرد و شايد از جانب خدا  روح نبوت و استعداد إلهي در او مشاهده مي يعقوب
است او را تربيت كند تا نبوت از خو بود به طور كامل مي مأمور محافظت يوسف

خانة او قطع نشود. ولي ظهور هرگونه موهبت و عظمت معنوي، در چشم حسود ماية 
 مزيد كينه و عداوت است.

حسد دشمن حقّ و ضد عدالت وانصاف است. حسود حاضر نيست به لياقت و 
انتقاد  حقوق محسود اعتراف كند. برادران حسود يوسف حتّي به پدر خود بدگوئي و

كردند و او را گمراه خواندند. البد مقصودشان گمراهي در دين نبوده و إلّا كافر 
بوده، پس مقصودشان  موسي بن عمران شدند با اينكه در ميان آنان الوي جد مي

كند، بلكه مغلوب  از ضاللت، گمراهي عرفي بوده، يعني از روي منطق و عقل، كار نمي
 محبت يوسف و مادرش شده.

خاطر شوند در انجمن شده و مشورت كردند كه چه كار  هرحال براي اينكه آسودهب
 : كنند؟ و سه رأي دادند

 گناه. كشتن طفل بي: اول

 تبعيد به جائيكه روي پدر نبيند.: دوم
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انداختن ميان چاهي كه در مسير قافله است كه او را اسير كرده و بقيد بندگي : سوم
 ير و بنده باشد.در آورند، و يوسف هميشه اس

نتيجة مشترك اين آراء همان مفارقت ابدي ميان پدر و پسرِ كوچك بود. ولي رأي 
دلي متّصف  باكي و سخت اول كه قتل يوسف باشد از همه بدتر و صاحبانش به بي

تر بود، ولي، حق زندگي  بودند و اكثريت اين رأي را دادند. ولي رأي دوم و سوم سهل
كرد. اين نظرها مجازات بدترين جنايتكاران جهان  سلب مي فو آزادي را از يوس

نكرده بود  است، در حاليكه كودك معصوم گناهي نداشت و نسبت به آنان سوءقصدي
خالفي مرتكب نشده بود. فقط جنبش حسد آنان را به اين ستمكاري و قساوت  و

وز دنيا از اثر همين وادار نمود، چنانكه بيشتر جنگها و خونريزيها و قساوتهاي خانمانس
 حسد بوده است.

                            

         * 
يوسف را نكشيد و او را در چاهي سر راه : سخنگوئي از آنان گفت :ترجمه

 )10از كاروانان او را بربايند اگر كاري خواهيد كرد.( بيندازيد تا برخي
انجمني كه مملو از شعلة حسد بود با تصويب اكثريت يوسف را محكوم  در :نكات

شد، لكّة ننگي بود در خانوادة يعقوب. ولي  به اعدام كردند كه اگر اين نظر إجراء مي
انتر بوده قيام كرد و يك تن كه شايد الوي پسرخالة يوسف بوده و نسبت به او مهرب

اي داد كه همه قبول كردند و براي يوسف تضمين  رأي إعدام را نقض نمود، و نظريه
او را در چاهي كه سرِ راه كاروانها واقع شده بيندازيد كه : حياتي بود غير آزاد. گفت

برند و جمال  بدست آنها بيفتد، و چون كودك زيبائي است او را بعنوان بنده همراه مي
 كمالِ او همه جا دستگير اوست. و

شد، ولي مشكلِ ديگري وجود داشت و آن  مقصود برادران با اين رأي عملي مي
اينكه چگونه او را از دامنِ پدر بيرون كشند، يوسفي كه شب و روز مونس پدر پير 
خود است و پدرش ساعتي بدون او آرام ندارد، و از طرف ديگر به ايشان بدگمان 
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ه او را سه فرسخ ببرند و در چاه بيفكنند. اين طفلي كه صحرا نرفته و شده، بچه وسيل
دن او در دست نيست. در اينجا شور ديگري كردند و راي براي ب چوپاني نكرده، بهانه

 : رأيشان چنين شد كه در آية ذيل بيايد

                        *      

             * 
داني  بارة يوسف أمين نمي در را اي پدر جان تو را چه شده كه ما: گفتند :ترجمه

) فردا او را با ما بفرست تا گردش كند و بازي 11با اينكه ما محققاً خيرخواه اوئيم(
 )12حفظ خواهيم كرد.( رانمايد و محققاً ما او 

هاي شمن تظاهر به دوستي است. برادران حسود اين حربة  يكي از حربه :نكات
خيرخواهي ودوستي يوسف را وسيله قرار دادند كه پدرجان فصل بهار است، طبيعت 

رندگان به رندگان و چزندگي را نو كرده، چمنها سبز و خرم و پر از گل و الله و پ
ها در گردش و چرا  ها در ميان اين دره دلكش مشغولند، گله سرائي و نواهاي نغمه

را خانه حبس  آورد. شما يوسف هستند. هر كس براي نشاط خود، رو به صحرا مي
مكرر آنها را ديده، با  ي كه خود به مناظره طبيعي اعتنا ندارد، واي. نبايد پير كرده

 ود.كودك نورس خود بماند، و از لذت گردش وتفريح طفل مانع ش
خواهد به طفل عزيزش اسرار نبوت و علوم رباني را  پدر بزرگوار صبح تا شب مي

 بياموزد ولي جوانان ديگر حوصلة ماندنِ خانه را ندارند و با تير و كمان به شكار
برند. اين جوانان با نظر تعجب به اين پير و كودك  روند و با شبانانِ خود بسر مي مي
حرا، خود را بركنار داشتند. پس برادران همين را وسيله نگرند كه چرا از مناظر ص مي

اي،  كرده و جمعا به حضور پدر آمدند كه اين كودك را در گوشة منزل نگاه داشته
گردد. اكنون كه  شود، و نشاطش مبدل به كسالت مي صحت او دستخوش آفت مي

ما بفرست تا  افزا بوجود آمده، يوسف را با چمن از سبزي آراسته و انواع مناظر روح
ها بازي كند. اين كودك  هاي روان و دامنِ تپه در صحرا گردش كند و در كنار چشمه



 – كيم – يوسف) 12سورة ( دوازدهمجزء    
 

 

387 

بايد براي آتيه مردي اجتماعي و صحرانورد گردد.         .... هر چه زودتر

 او را با ما روانه كن.

                           

  *               * 
شوم و  محققاً من از اينكه يوسف را ببريد غمگين مي: يعقوب گفت: ترجمه

اگر گرگ او را بخورد : فتند) گ13ترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشيد( مي
 )14محققاً ما از زيانكاران خواهيم بود.( مبا اينكه ما جمعي نيرومندي

نظر خوبي نداشت و  به اين پيشنهاد بردنِ يوسف حضرت يعقوب: نكات
چه كند بايد روي بدبيني خود سرپوش بگذارد،  كرد. أما اني به فرزندان خود نمياطمين

اين جوانانِ خودخواه نيرومند برخورد نكند و بدتر و طوري سخن گويد كه به 
 : لجبازي و اظهار عداوت نكنند. دو عذر آورد

دانيد كه من زمينگيرم و در اين گوشة منزل انيسي جز اين  آنكه شما مي: اول
مانم و  كودك ندارم، و سبب نشاط من اين طفل است و اگر او را ببريد من تنها مي

 گردم. اندوهگين مي
يوسف كودكي است نورس و بيابان مأواي درندگان است و يوسف قادر به  :دوم

 ترسم شما از او غافل شويد و گرگ او را بدرد. دفاع نيست، مي
 من گذاريد. اين است كه شما برويد و او را با بهتر

: فرزندان يعقوب عذر او را نپذيرفتند و از غم و اندوه او انديشه نكردند. گفتند
اي از جوانان نيرومند با يوسف باشيم و گرگ او را  است ما عدهچگونه ممكن 

 بخورد؟
در خواب ديده بود كه يوسفش گرفتار چنگال گرگان بيابان  حضرت يعقوب

 ناک ؛نه کان رآی فی منامهن يأکله الذئب ألأخاف أنه قال لهم إ(: شده (در تاريخ آمده

ليه ليقتلوه و اذا ذئب منها يوسف علی رأس جبل و کان عشرة من الذئاب قد شدوا ع
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. و به )ال بعد ثالثة ايّامإرض انشقت فذهب فيها فلم يخرج منها يحمی عنه و کأن األ
ديد. و شايد مقصودش از گرگان همين  را خطرناك مي همين جهت رفتن يوسف

، و شايد بيابان فلسطين گرگ زيادي داشته. اگرچه بدترين گرگ ندبرادران حسود بود
 دم حسودند كه از هيچ جنايتي دريغ ندارند و روگردان نيستند.درنده مر

خاك بر سرِ ما، اگر با وجود ما گرگ : بهرحال برادران قبول نكردند و گفتند
يوسف را بخورد، چه زياني از اين بدتر و رسواتر. باألخره پدر را قانع كردند. و 

مقصود از    :است. زينهلالکون و يا لعاجزون و يا غريفائ 

توان قانع كنند وحس  برادران يوسف چون ديدند پدر را نمي: اند بعضي نوشته
را ديدند كه تو از پدر خود درخواست كن كه  بدبيني در او ديدند، خود يوسف

ذهن صاف خود چه مي دانست كه  روزي با ما به گردش بيائي. يوسف پاك طينت با
خود درخواست كرد تا پدر او إذن بيرون رفتن  برارانِ او دشمنِ جان اويند ولذا از پدر

 داد تا از مناظر صحرا استفاده كند.
به هر صورت قضا و قدر كار خود را كرد و خواهي نخواهي اجازة بردن يوسف را 

 گرفتند و آمادة فردا شدند.
 اي نداشت زيرا اگر مانع از رفتن يوسف جز صبر چاره حضرت يعقوب

عداوت خود را علني كنند و در همان ميان خانه زد و خورد شد ممكن بود برادران  مي
كنند، و اين جوانانِ مغرور در همان خانه خونريزي و رسوائي را زيادتر، و آبروي 

را بردند در چاه  چندين سالة خانوادة نبوت را ببرند. و همچنين چون يوسف
خوردة يوسف را كه  توانست درصدد تحقيق بيشتري برآيد يا بدن نيم انداختند او نمي

به قول ايشان گرگ ربوده از ايشان بخواهد، زيرا ممكن بود آنان لجبازي كرده و بروند 
 يوسف را در همان چاه بكشند.

برادران يوسف چون اذن بردن يوسف را به صحرا گرفتند، شبانه با خاطر جمع 
 أت اينه و جردنقشة انداختن او را در چاه كشيدند و تا صبح به خود دلداري دا

كنيم و  كشيم و يا از پدر دور مي جنايت را به خود تلقين كردند كه يوسف را مي
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پردازيم، چنانكه تمام  دهيم، سپس به توبه مي محبت پدر را به خود اختصاص مي
پرورانند و اين خود برگترين دام شيطان است.  جنايتكاران همين افكار را در خيال مي

اي كه شايد هرگز موفق  دارد باميد توبه را به گناه وامينقشة شيطان اين است كه بشر 
 نشوند.

                             

           * 
اق كردند كه او را در مخفيگاه آن چاه قرارش پس چون او را بردند و اتف: ترجمه

دهند، و بسوي او وحي كرديم كه البته از اين كارشان خبر خواهي داد و حال آنكه 
 )15كنند.( ايشان درك نمي

چون صبح شد از خواب برخاستند و هنگام اجراي نقشه رسيد. پس از تهية : نكات
جدا كردند و تا مسافتي پدر و را با مهرباني از دامن پدر ومادر  وسائل، يوسف

مادرِ مهربان او، يوسف عزيزِ خود را مشايعت كردند و او را نوازش داده جامة نو 
پوشانيده و سفارشش را به هر يكي از برادرانش نمودند. ايشان تا جائيكه براي پدر و 

دادند كه شب  طپيد و وعده مي  از مفارقت يوسف مي مادر نمايان بود و دل يعقوب
عمرِ سفر كوتاه، چند ساعت ديگر يوسف خود را در آغوش خود  نزديك است و

 د ديد.نخواه
رس يعقوب و راحيل بودند يوسف را نوازشهاي گرم  تا زماني كه برادران در چشم

گذاشتند پياده برود و  ربودند و نمي نمودند و او را از بغل و دوش يكديگر مي مي
هاي بيابان فلسطين فاصله شد،  ه دور شدند وتپهخسته شود. ولي چون از منظر خانواد

گناه نموده او را از دوش به زمين افكنده و با سيلي او  آغاز بدرفتاري با اين كودك بي
خورد و تا چاهي كه  برد سيلي و كتك مي را در بيابان دوانيده و او به هر كدام پناه مي

دوانيده و يا  نرفته، را هها بود يعني سه فرسخ، با سرعت، طفلِ رانسر راه كاروا
شود كه در سرِ چاه باز اختالف كردند.  فحواي آيه استفاده ميكشان بردند. از  كشان

خواستند او را بكشند و يا نابود كنند و يا در ميان چاه پرتاب كنند. در  بعضي مي
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 روايات آمده كه او را پرتاب كردند، ولي ظاهر آيه اين است كه نظرِ اكثر و يا تمامِ
 با هر طريق ديگر. ايشان اين شد كه او را ته چاه بگذارند با ريسمان، و يا

اين چاه در سر راه كاروانهاي مصر بود، ولي عميق و مهيب بود. و اطراف آن 

ساختمان وداراي تاريكيهائي بوده كه به  ناهموار و بي       تعبير شده. ممكن

 ه داراي ظلمت.هائي بود است در شكم چاه رخنه
اسرائيل و رئيس خانواده و در  كودكي كه تا چند ساعت قبل در دامن بزرگ بني

خواهند او را با سيلي و لگد و فحش و  آغوش پدر ومادري پرستاري شده، اكنون مي
كتك و طپانچة ستم، در چاه عميقي سرازيرش كنند. چاهي كه از حبسِ تاريك، 

مكاني است تنگ و تاريك و از نور آفتاب  بسِ تاريكتر بوده. ح تر و نمناك ك وحشتنا
. أما اين چاه، پائينِ دباش محروم، ولي در محل أمن و زير نظر مأمورين و پاسبانها مي

رود و سرِ راه مار ومور وحشرات و  آن مملو از آب و ترسِ افتادن و سقوط مي
 موذيات بيابان است.

تبعيد و مرحلة بال چه گذشته و اندازة آيا بر اين طفلِ نورس در اين اول منزلِ 
 توان تصور كرد.  فشار و اندوه او چقدر بوده؟ نمي

را از بدنش  قبل از آنكه او را سرازيرِ چاه كنند بدن او را برهنه كردند و پيراهن او
 بيرون آوردند براي اينكه خونين كنند، و بعنوان اينكه گرگ او را ربوده براي پدر

به : گفت ابا چشم گريان چه درخواستي از ايشان كرد؟ آي ا يوسفمهربان ببرند. آي
كودكيِ من ترحم كنيد و يا به پدر پير خود ترحم كنيد، و او را از غصة جدائي من 

آمدن  نسوزانيد و يا بدن مرا برهنه نكنيد؟ هر چه بود او را در چاهي كه اميد بيرون
ديوارهاي آن وجود ندارد و اطراف نداشت گذاشتند. چاهي كه دستگيره و جاي پا به 

 رسد. چين نيست و طفلِ كوچك قدمش به اين طرف و آن طرف نمي آن سنگ
پس از افتادن در آب، روي آن  فساند در كنارِ آب سنگي بود كه يو نوشته

سنگ خود را نگه داشت. پس او را صدا زدند؟ او جواب داد. فهميدند او زنده است. 
 بزنند يهودا مانع شد.خواستند سنگ را سرِ او 
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د. شكن سكوت مرگبار، فضاي چاه را فراگرفته، فقط گاهي نالة او سكوت را مي
د. قيافة زندگي در نظرش زشت و چهرة عالم خروش امواج غم و غصه در دلش مي

مانم و آيا چند روز و شب در  يا من در اين چاه زنده ميآيك چهرة اهريمني شده. 
ميرم و يا از اثر گزند حيوانات موذي  گرسنگي و تشنگي مي اين چاه ماندنيم و يا از
ميرم؟ وسيلة نجات و روزنة اميد بر او مسدود و از همه جا  دور از آغوش پدر مي

 نااميد است.

 عنايت إلهي و نويد غيبي
تا كسي نامهرباني و آزار مردم، خصوصا كسان و خويشان خود را نبيند متوجه خداي 

 داند. يوسف خردسال كه در چاه بال الطاف خداي منّان را نمي شود وقدر مهربان نمي
هاي بال روي قلب نازكش  مانده و شايد نابود گردد و يا از غصه سكته كند و حلقه

سنگيني و در قعر چاه از وحشت بميرد، در اينجا استعداد سرشاري كه در نهاد او بود 

ل لی من مغلوب، اجع و يا غالبا غيريا شاهدًا غير غائب، و يا قريبا غير بعيد، : گفت
، و توجه او به خدا او را مدد كرد و خداي مهربان كه از حال امری فرجا و مخرجا

بندگان مطلع و نگهبان است او را مورد عنايت خود قرار داد و همانجا نبوت او شروع 
س بخشي به دلش باز و وحي إلهي در اين مكان غربت أني گرديد و ناگهان نور حيات

: او شد، در اين پرتگاه خطر او را بدامن لطف و آرامش خود حفظ كرد    

 يوسفا غم مخور كه پايان شب سيه، سپيد است و در نااميدي بسي اميد است.... 
انسان تا از وسائل مادي قطع نشود و نظر از غير خدا نبندد، ارتباط با حق ميسر 

و آرزو گذاشتي تو را به مبدء همة آرزوها و اميدها نزديك نشود. قدمي كه روي آمال 
كند. يك طفل دوازده ساله يا نه ساله كه از خانمان و زندگي بريده شده و در ته  مي

 چاهي در بيابان وحشتناكي سقوط كرده، عالوه بر اينكه مشمول لطف إلهي شد، به او
و آمد كه اندوهگين مباش، وحي شد و غصة او تبديل به شادي گرديد و جبرئيل نزد ا

و برادرانت را  چاه به اوج ماه خواهي رسيد آيندة خوب و سعادتمندي داري و از قعر



 تابشي از قرآن
 

 

392 

 ،شناسند ارند و تو را نميسمخبر خواهي داد درحاليكه ايشان شراز اين عمل وحشيانه 
وار در پيش تخت  اند، و برادرانت بنده در حاليكه اآلن شعور خود را از دست داده

تو بزانو درآيند و از تو طلب عفو كنند. آيا در آن روز بر اين برادران چه  عظمت

: خواهد گذشت؟ ولي اكنون حجاب جهل و حسد مانع از فهم ايشان است    

 ي ضمير انسان و آشنائي او به وظائف است. تا وقتي نور ن. شعور همان روش

غ هدايت باطني خاموش نشده، ممكن نيست تابد و چرا عقل و ايمان در دل انسان مي
مرتكب جنايت وگناهي شود، همانطوريكه تا انسان بيدار است روح در تمام اعضاء و 

بيند و هر عضوي به وظائف خود  شنود، چشم مي دهد، گوش مي جوارح فرمان مي
كند و ممكن  آشناست، همينطور تا حس عقل و ايمان بيدار است شعور انسان كار مي

آدم خردمند ديندار خالف وظيفه كند. آن وقتي كه انسان دست به جنايت  نيست
عقل  رود وقتي است كه حس عقل و ايمان او بميرد، و بي زند، و بسوي عصيان مي مي

يشرب  ال ": فرموده صو ايمان شود و يا بگو بي شعور گردد. چنانكه رسول خدا
ان چون از خواب غفلت بيدار شد . انس"يزنی الزانی وهو مؤمن من والؤ الشارب و هو م

شود، و اگر پشيمان نشد  و شعور باطني او هشيار گرديد اگر گناهي كرده پشيمان مي
 ايمان است و بايد خود را معالجه كند. بي

        *                  

                            

  *                      

                     * 
اي پدرِ : ) گفتند16كنان نزد پدر آمدند( و هنگام شب فرزندان يعقوب گريه :ترجمه

ما، براستي ما براي مسابقه رفتيم و يوسف را در پيش متاع خود گذاشتيم پس گرگ او 
 كني و اگرچه راستگو را خورد، و تو ايمان و اعتقاد به ما نداري و سخن ما را باور نمي
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: ه به خون دروغي آلوده بود آوردند. يعقوب گفت) و پيراهن او را ك17هم باشيم(
نفس شما كاري را نزد شما خوشنما كرده، من در اين زمينه جز صبر جميل چاره 

 )18كنيد براي من مددكار است.( ندارم، و خدا بر اين مصيبتي كه توصيف مي
يكي از كارهاي بشر نيرنگ و خدعه است. برادران يوسف پس از قراردادن  :نكات

اي را  ر چاه توقف كردند و مراجعت را به شب انداختند كه پدر احتمال واقعهاو د
بدهد و در موقع گزارشِ خبرِ دروغ، چشم پدر روي ايشان را نبيند زيرا صورتهاي 

اي است. اگر هوا  شب پرده يكار گواهي بر دروغ ايشان است. ولي سياهتشرمسارِ خيان
توانستند چنين تصنع شجاعانه و  يد نميروشن و چشم پدر ميان چشم ايشان بود، شا

دروغ بزرگي را اظهار كنند و فاش بگويند كه ما مسابقه رفتيم و يوسف را گرگ 
 باشيم. خورد، با اينكه قبال خود گفته بودند ما جمعي نيرومند مي
بسته باشد زيرا در روز  اين خبر را شبانه آوردند كه راه تفتيش بر يعقوب

تواند ولذا خود ايشان  ادثه را مالحظه كند. أما شب نميممكن بود برود محل ح
دانستند چنين دروغي به سهولت باوركردني نيست، براي همين جهت پيراهن را  مي

: خونين آوردند و بازگفتند         بهرحال چون مشمول خذالن بودند .

ا كه به خون آلوده كرده بودند راهن را پاره نكرده بودند و پيراهن پاره نشده ريپ

ن إ: گويند. و لذا فرمود آوردند. و لذا چون يعقوب  مشاهده كرد دانست كه دروغ مي
(اگرچه ممكن است بگوئيم  !له و مل خيرق قميصهأكهذا الذئب کان رييما، کيف 

: دانسته كه يوسفش زنده است)، و لذا گفت از وحي مي حضرت يعقوب   

 فقيل له ما  ةکان يعقوب قد سقط ياجباه و کان يرفعها خبرق: رازي نوشته . فخر

يار : تشکوننی؟ فقالأ يا يعقوب : ليهإويی اهللا أيزان. فطول الزمان وکثرة األ: هذا؟ فقال
 خطاتا فاغفرها لی.أب خطيئة 

اجماع فرزندان جز رضا و  اي در مقابل نشين در اين موقع شب چاره پيرمرد خانه
تواند براي كشف واقع اقدامي كند و يا فرزندانِ خود را شديدا  ئي ندارد و نميشكيبا
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رفت و  خاستند واحترامي كه داشت از بين مي توبيخ نمايد، زيرا به دشمني او برمي
گرفت. و لذا غائله را خاتمه  اي جز ويراني زندگي و رفتن آبرو و حيثيت نمي نتيجه

ا به تحقيق وتفحص پرداخت و از شبانان و اد. ولي آيا اين پدر بزرگوار بعدد
رهگذران، سراغ گمگشتة خود را گرفت يا خير به تقدير واگذاشت و به انتظار وقايع 

 بعدي بود؟ تاريخ چيزي بدست نداده.

: و مقصود فرزندان از كلمة دواني است كه در  ، مسابقه در تيراندازي و اسب

 كار خوبي بوده است. دين انبياء

: جملة  عي نزد حاكم گريه كرد حاكم نبايد اعتناداللت دارد كه اگر مد ،

 كند زيرا ممكن است مانند برادران يوسف باشد.

                           

             * 
و كارواني آمد پس مأمور خود را براي آب سرچاه فرستادند چون دلوش  :ترجمه

مژده اين غالمي است، و او را بعنوان كاال پنهان كردند، و : را به چاه انداخت گفت
 )19دانا بود.( انخدا به كردارش

بوحي آسماني در تاريكي چاه اگرچه او  شبهاي تلخ و تنهائي يوسف :نكات
چقدر تاريك است. هيچ صدائي كند ولي باز ناگوار است. آه  دلگرم شده و تحمل مي

رسد؟ آيا  رسد. آيا اين شبهاي غم انگيز كي به پايان مي چ طرفي به گوش او نمياز هي
چند شب و روز بايد در قعر چاه باشد، سه روز تا هفت روز نوشته اند. دادرسي جز 

 فضل إلهي ندارد.
رسانيد و  اند كه يهودا يكي از برادرانش هر روز خود را به سرچاه مي تهنوش

انداخت. و مواظب بودند كه اگر كارواني از آن چاه  مقداري قوت در چاه براي او مي
بگذرد و يوسف را بيرون برد كاري كنند كه يوسف ديگر به دامان پدر نرسد، و نتواند 

 خود را نجات دهد.
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هائي براي تجارت از كنعان و فلسطين و مدين به مصر  و از آن طرف، قافله
كرد و خوابي  بسيار از اين راه عبور مي مالك بن ذعرساالري بنام  رفتند و قافله مي

آيد كه سود فراوان برايش دارد. در  ديده بود كه از سرزمين كنعان متاعي به دستش مي
اي آنان آب بياورد. چون دلو آمد، و آبكش خود را فرستاد تا بر مالك اين زمان كاروان

يد و از چاه در ميان دلو انداخت و به طناب چسپخود را  يوسف ،ته چاه رسيد به
 كند بيرون آمد. مانند قرص قمري كه طلوع مي

: چشم مرد آبكش كه به جمال طفل رعنا افتاد شاد گرديد، و فرياد زد   

   . 

آزاد و آقازادة محترم را در دل خود كشيدند و به  در همانجا نقشة بندگي يوسف
فكر اينكه متاع خوبي است، براي تجارت در بازار مصر افتادند. به همين مناسبت او را 

 پنهان كردند كه ديگران در او طمع نكنند و مدعي آقائي پيدا نكند.
مانند فروشي يك كسب رائجي بوده وافراد بشر را  گيري و بنده معلوم مي شود برده

دادند. به همين مناسبت براي يوسف جز  حيوانات در تحت نفوذ جبارانِ ديگر قرار مي
بندگي فكر ديگري در نظر اين كاروان نيامد. و فكر نكردند كه اين فرزند عزيزي 

بايد او را به والدينش برگردانند.  جدا شده و مفقود گرديده و و مادر است كه از پدر
بدانند بايد به حكم عقل و انصاف تحقيق كنند، بايد از خود  اگر ميخواستند قضيه را

اي و سبب اصلي آن چيست؟  زنداني شده كيستي؟ چرا در چاه تو: طفل سؤال كنند
هستم، برادرانم  داد كه فرزند يعقوب از نوادة ابراهيم خليل مسلما او جواب مي

درم جدا كردند، و با ظلم بنام تفريح وگردش مرا به باغ و صحرا بردند و با اصرار از پ
 اين چاه پنهان كردند. و در و ستم مرا برهنه كرده

آيا يوسف گرفتار از اين قافله درخواستي كرد كه به خاطرِ انصاف و انسانيت و 
جوانمردي مرا به پدر پيرم برسانيد كه از محلّ و مأواي من خبر ندارد. در تاريخ 

پرست، بعنوان سرماية تجارتي كه  انِ سودچيزي ذكر نشده. آنچه مسلّم است كارواني
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اند به او نگاه كردند. ولي خدا، يوسف را مشمول عنايت خود  مفت به دست آورده
 اسرائيل قرار داد. نموده و اين بندگيِ او را مقدمة سلطنت و سعادت و نجات بني

او را  جستجو كرد و بهرحال يهودا بعادت هر روز بر سر چاه آمد و از يوسف
افت. ولي كارواني را در كنار چاه ديد. بسوي كاروان شتافت و از يوسف جستجو ني

او را دريافت، و اين خبر را براي برادرانِ خود برد كه اكنون تبعيد يوسف  كرد و
وسائلِ آن فراهم شده، برادران نيز پس از شنيدن اين خبر فوري خود را به كاروان 

اخالق و فراري است،  زپا، غالمزادة ما است و بدفل گريطاين : رسانيده، اظهار داشتند
اين طفل از دست ما گريخته و در چاه پنهان شده وما حاضريم او را به هر قيمتي 

 باشد بفروشيم.

را  ، اومالک بن ذعررا معرفي كند، و  برادران ترسيده بودند كه مبادا يوسف خود
مراقبت كردند. و  مين جهت بسيارپدر بازگرداند، و اينان رسوا و روسياه شوند. به ه به

اي كه  چون يوسف به دست كاروان افتاد فوري خود را به كاروان رسانيدند، و با سابقه
در اين سرزمين داشتند، هيچ كس احتمال دروغ دربارة آنان  فرزندان يعقوب

تا  با عجله آمدند كرد. و لذا اين برادران داد، و آنان را به چنين خيانتي متّهم نمي نمي
اگر يوسف اظهاري كند اينان دستجمعي تكذيب كنند، و به هر وضعي شده او را 
بعنوانِ بندگي بفروشند. و شايد قبالً نيز او را تهديد كرده بودند كه مبادا خود را 

 كشيم. معرّفي كني وگرنه تو را مي
كند؟ خصوصاً كه گفتار و سخنان ه اين مردان بزرگ چ ليوسف خردسال در مقاب

 درانش بسود كاروان بود.برا
خواهد آنرا مالك شود و به قيمت گران  اين كاروان متاع زيبائي را ديده و مي

، او را بندة خود بفروشد، و لذا چون بزرگان اين سرزمين يعني برادران يوسف
 داد. معرّفي كردند، ديگر كسي گوش به سخن يوسف نمي

نسته دفاعي كند يا خير؟ چيزي توا از خود دفاعي كرده و يا مي حال آيا يوسف
به او سفارش كردند كه تو بايد  اند كه برادران قبال در آيه نيست. ولي مفسرين نوشته
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از پنجة ستم سرخ است، و  كه هنور صورت او به بندگي ما اعتراف نمائي. يوسف
چي تواند از دستورِ برادران سرپي مي خواهند او را بِكُشند، چگونه ديده كه برادران مي

كشتند. و لذا با اين  رفت برادران، او را مي كند؟ زيرا بطور مسلم اگر با كاروان نمي
 به بندگي حتمي بود. مقدمات، اعتراف يوسف
را بعنوان بندگي از كنعان دور كنند كه  خواستند يوسف برادرانِ يوسف مي

فوراً  تمناسبديگر كسي نتواند از او خبري بگيرد، و پدرش را خبر كند. و به همين 
درهم)  20را به قيمت ارزاني يعني به چند درهم(كه در خبر آمده  يوسف

فروختند. برادران، او را تحقير كردند كه كاروان سخن او را مورد اعتناء قرار ندهد، و 
 پس از مفارقت، مقصود آنان عملي شود.

               * 
رغبت و  و او را به بهاي كمي به چند درهمي فروختند، و دربارة او بي :ترجمه

 )20اعتناء بودند.( بي

به معناي فروختند آمده و بمعناي خريدند نيز آمده، آيا اين ضمير  شروه :نكات
فروختند گردد؟ اگر ضمير جمع به برادرانِ يوسف برگردد به معناي  جمع به كجا برمي

 شود. شود. و اگر ضمير جمع به كاروان برگردد به معناي خريدند مي مي
يكي از دانشمندانِ معاصر ضمير جمع را به كاروان برگردانيده ولي جمله را به 
معناي فروختند گرفته باين معني كه كاروان او را به قيمت كمي در مصر فروختند. 

اروانيان است، كارواني كه او را متاع خوب ولي اين اشتباه است زيرا برخالف طمع ك
و پرفائده ديده و او را پنهان نموده كه مبادا كسي آنرا از چنگ درآورد، حال چه شد 

 كه او را به ثمن بخس فروخته؟
 : فاضل معاصر براي گفتة خود سه دليل آورده كه عبارتند از

: برادرانِ يوسف گفتند: گويد مي -1        ، ديگر معني ندارد كه

: خود آنان بيايند و او را از چاه بيرون آورده بفروشند. جواب اين دليل، آن است كه
برادران، او را از چاه بيرون نياوردند، ولي پس از آنكه ديدند كاروان او را از چاه 
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را بعنوانِ سخني بگويد و آزاد شود، آمدند او  بيرون آورده براي اينكه مبادا يوسف
 بندة گريزپا فروختند.

«او را پنهانش كردند : گويد مي -2  « پنهان شده را، برادران چگونه يوسف ،

فروختند؟ جواب اين است كه برادران يوسف بزرگان آن سرزمين و قوي پنجه بودند، 
را به ثمن دانستند كه كاروان او را پنهان كرده. لذا آمدند طبقِ ميلِ كاروان او  و مي

را از ترس پنهان كرده بود با خريد او، از  بخس فروختند. و كارواني كه يوسف
 ترس نجات پيدا كرد و علنا يوسف را متاع و كاالي خويش نمود.

«ضميرهاي جمع در جمالت: گويد مي -3   « و»    « و»   « همه به

كنيم كه ضميرها همه به كاروان  ما قبول ميگردد؟ جواب اين است كه  كاروان برمي

«گردد، ولي  برمي   «گيريم يعني كاروان او را به ثمن  را ما به معني خريدند مي

 بخس خريدند.
پس اين دالئل هيچيك منافات ندارد با اينكه برادرانِ يوسف، او را فروخته باشند. 

ا تورات نيز گفته كه يوسف را خصوصاً كه با تورات موافق باشد اشكالي ندارد. زير
 برادرانش فروختند، و تمام مطالب تورات كه باطل نيست.

پس نتيجه اينكه برادرانش از حسد و براي تحقيرِ او و براي اينكه او را از وطنش 
دور كنند به ثمنِ بخس فروختند. ولي كاروان او را در مصر به قيمت گران فروخته 

 معامله شده نه يك مرتبه. دو مرتبه است. و حضرت يوسف

                        

                           

                      * 
مقدمِ او را گرامي دار : و آنكه در شهرِ مصر يوسف را خريد به زنش گفت: ترجمه

و پذيرائي كن، اميد است ما را نفعي دهد و يا او را فرزند خود قرار دهيم، و بدين 
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ه بياموزيم او را تحقّق و حلِّ گونه ما يوسف را در زمين تمكّن داديم و براي اينك
 )21دانند.( مشكالت را، و خدا بر أمر خود مسلط است وليكن بيشتر مردم نمي

پدر دلباخته، كه تمام لذتهاي زندگي را از  چند روزي است كه يعقوب: نكات
كرد و ضعف پيري را به مشاهدة جمال او  سخن شيرين يوسف عزيزش دريافت مي

صبح ستارة سحري او، يوسف بود و چشمِ او را روشن كرد، هر روز  جبران مي
ديگر  زبانيهاي يوسف كرد، اكنون در ميان غم و اندوهي فرورفته، آن شيرين مي

گرمي كه از نشستن يوسف در دامنش بر دل  كند، و آن پردة گوش او را مترنم نمي
ش گرم و نه بخشيد از او ربوده شده. ديگر نه دامن رسيد و حرارت به او مي سردش مي

 دلش خوش ونه جوش و خروش زندگي دارد.
افتد و ماية اميد او را با وضع قساوت و جفا  اين روزها كه كاروان مصر به راه مي

كنند، طنابهاي اميد  بسته از او دور مي برد، طفل نورس او را باالي شتري كت مي
 آگاه او هراس بيشتري دارد. كشش بيشتري برداشته و دل يعقوب
گردد،  تر مي شود برايش زندگي تاريك تر مي چند بيابانِ سرِ راه يوسف وسيعهر 

لرزد.  بازد و دست و پاي او مي زيرا شخص غريب وگرفتاري ميان بيابان خود را مي
اند. طفلي كه بيابان نديده و راهي نرفته به بستنِ  بدستور برادرانش، كت او را بسته

 اند. رش برادرانش اين كار را كردهدست او احتياجي نبود، ولي محض سفا
از كنعان تا مصر دوازده روز راه است. آيا در اين مدت به اين طفل چه گذشته؟ از 

كند،  و مادر مأيوس، به سرنوشت آيندة خويش فكر مي برگشت به آغوش پدر
اي دارد. آيا عاقبت اين سفرِ اجباري چه خواهد شد؟ آيا من  كننده رات ناراحتطوخا

ندگيِ مخلوق را دارم؟ آيا به سرنوشتي بدتر از چاه نشيني دچار خواهم شد؟ طاقت ب
را  اي پدرم را خبر كنم؟ آيا ديگر امكان دارد روي پدرم آيا ممكن است با يك وسيله

 م و چند قطره اشك نثار قدمش كنم؟ببين
فروشي كه يكي از  نظري ندارد. برده كاروان جز فروش دربارة يوسف

بوده، در هر شهري بازار مخصوصي داشته كه بندگان و اسيران را در تجارتهاي شوم 
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گذاشتند. يوسف چون كودك زيبا و قابل توجهي بوده، او را  آنجا به معرض فروش مي
قدرت دفاع  در آن بازار به رسم مزائده حراجش نمودند. بديهي است كه يوسف

 گردد.ندارد كه بگويد من بنده نيستيم. پس اجبارا بايد تسليم 
صورت را براي خدمت خانه  وشهاي خ هاي اشراف و بزرگان، بنده خانواده

پسندند، براي آنكه بذوق خود، او را تربيت كنند.  ند و اگر طفل باشد بهتر ميخر مي
دانند كه اين طفل نمكين را  پيدا شد. مردم چه مي مشتريان بسياري براي يوسف

خيها و زحمات به او رسيده. طفلي كه از براي چه هالة غم واندوه گرفته؟، چه تل
پرست شده و مانند بندگان او را در  مند بوده، اكنون گرفتارِ مردمِ پول آزادي كامل بهره

 اند. معرض فروش آورده

بود، در فكر غالم اليقي بود. به وي  ازفريو يا  قطفريدارِ پادشاه مصر كه نام او  خزانه

 عزيزدر معرض فروش است. خزانه دار كه لقبش سيمائي  اطالع دادند كه غالمِ خوش
بود، ديد، كه غالم كنعاني، با لباس نامطلوب و غبارآلوده و نامرتب أما بسيار زيبا و 

 مانند قرص قمر، توجه او را جلب نموده.
وزنش پول نقره خريد.  او را به چهل ليرة طال و دو جامة مصري و هم دار، خزانه

به همسرش سپرد. عزيز مصر مردي است عنين و از عمل و  سپس او را به خانه برد

ملقب است به  زليخاو به  راعيلجنسي محروم، ولي زيباترين زنان مصر را كه نام او 
اش  ازدواج درآورده. شوهري كه از انجام تقاضاهاي جنسي عاجز است در برابر زوجه

ت آورد. آن خواهد رضايت همسرش را بدس شكسته و ذليل است، و به هر وسيله مي
هم همسري مانند زليخا. و لذا اين كودكي كه به نظر او بسيار زيبا و نجيب آمد با هر 

 قيمتي خريد تا در خانه اسباب أنس و ألفت و سرگرمي زليخا باشد.
دار چون يوسف را به خانه آورد وعدة خوشي نيز به زليخا داد كه ما ممكن  خزانه

ي فرزندخواهي را بوجود او تأمين كنيم و لذا است او را فرزند خود بگيريم و آرزو

: گفت                 ممكن است در صورت لياقت .

و شايستگي او را به فرزندي قبول كنيم و دودمان خود را بواسطة او پابرجا كنيم. و 
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  : مقصود او از جملة    زيباي اليق را به پادشاه اين بود كه اين كودك ،

 عرفي و هديه كند و مقامي كسب كند.ممصر، 

 تحوالت سريع

: در جملة         ضمير ،    ممكن است به اهللا برگردد. وممكن است

در عين حال  برگردد به يوسف. زيرا انسان گرچه موجود آزاد خودمختار است، أما
كند كه گويا مجبور  كند و دست تقدير او را زيرورو مي چنان روزگار با او بازي مي

است و بدون اينكه بخواهد يا نخواهد، ناگزير است به ناتوانيِ خود اعتراف كند. اگر 
انسان وسائل زندگي برايش فراهم شود و استقالل بيشتري پيدا كند، غفلت بر او 

كند و در يك پرتگاه اخالقي واقع  اي خود شخصيتي توهم ميشود و بر مستولي مي
و به  گاهي او به زانو درآيد گرداند كه گاه شود. و لذا خدا مقدرات را طوري مي مي

 ناتواني خود اعتراف كند و از كبر پياده شود.
يوسف آواره و اسير كه در چاه بدون پيراهن بسر برد، و در پايتخت مصر در 

ترين لباس و ظريفترين  د، اكنون در بهترين كاخهاي مصر و در نرمرديف بردگان آم
مانند ساير غالمان كه از خواب و خوراك بهرة  ر و عاليترين غذاها وارد شده، اوبست

فراست، آثار نجابت و بزرگي در ه غالمانه داشته باشد، نيست. زيرا صاحب كاخ ب
 أكيد كرده كه او راديده و مجذوب وي شده و به بانوي حرم سفارش  يوسف

«: گرامي بدار      « تا فرزند ما و وارث ثروت ما گردد. أآلن يوسف مانند

 يكي از وزيرزادگانِ مصري از زندگي برخوردار است.
برادرانِ يوسف با همه سعي و نيرو او را به چاه سرازير كرده و بند و زنجير بندگي 

و را سرنگون كردند. همين سقوط و انحطاط نردبانِ عزت بر او نهادند. از مهد عزّت، ا
دادند گويا  و اعتبارِ او شد. روزي كه كاروان مدين او را با آن خواري بر شتر حمل مي

برند، و برادرانِ او، او را بسوي عزّت و سلطنت  به سوي حجلة سعادت و عزت مي

پرتاب كردند،            ، .مصداق پيدا كرد 
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تعالي چاه تاريك را گويا مقدمة گلستانِ پر از روح و ريحان كرد و زنجير  خداي
اسرائيل را از  عبوديت او را تبديل به تاج و تخت فرمانروائي نمود، و قوم بني

 نشيني نجات و شهرنشين نمود. بيابانگردي و چادر

َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخْريٌ * :هر فشار و بالئي، خير و سعادتي در دنبال دارد
 .&لَُّكمْ 

اكنون وارد پايتخت كشور باستاني مصر شده، و در يك خانوادة  يوسف
معروف بزرگي كه متعلق به رئيس دارائي وخازنِ ملك مصر و يا رئيس افواج سلطنتي 

ند شده است. است منزل كرده، و عزيز مصر با دلي پر از مهر و اميد، به وي عالقم
اي شده براي اينكه  مصر، و دست مالطفت و محبت عزيز و زليخا، بهترين وسيله

شد، سرما و  استعداد يوسف به ظهور برسد. يوسف اگر در ميان ايل خود بزرگ مي
برد و شايد عاقبت به رياست  گرماي بيابان مالحت و حسن طلعت او را از بين مي

آمده كه او را در تاريخ  هريشد. أما اكنون به ش ييك عده بيابانگرد صدنفري نائل م
بشريت نابغه كند، و دلهاي را شيفتة او كند، و قهرمان مسلم عالم در حسن و زيبائي 

 بشمار رود، و فكرِ بلند او را باعث سلطنت و نبوت كند.
فرزند يعقوب نه تنها دل عزيز را تصرف نمود، بلكه با آن حسن و مالحت و 

قدم در خانة  ب همسر او را نيز مجذوب كرده است. روزي كه يوسفنجابت، قل
آاليش، مانند نظر  عزيز گذاشت زليخا او را با ديدة پرمهر و فرزندي و محبت سادة بي

سنّش از  كند. زيرا يوسف پرشوري كه مادرِ مهربان به فرزند خود دارد، نگاه مي
م به حد بلوغ نرسيده بود. كودكي و هفت كمتر و از دوازده سال بيشتر نبوده و مسلّ

زيبائي و غربت دست به هم داده و زنها طبعا به كودك زيبا و به غريب مهربانند زيرا 
آميز زنانه موافق است و عواطف سرشار زنان را به حد كامل تهييج  با احساسات رقّت

دواري و كند. خصوصا زني كه فرزند ندارد بوجود اين طفل زيبا نوميديش به امي مي
 گردد. كسالتش به نشاط مبدل مي
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روزهاي اول بلكه تا چند سال زليخا با چشمِ پاك و معصوم به يوسف نگاه 
م محترمي چون زليخا مانع است كه نسبت به بندة زر نكرد. مناعت طبع يك خا مي

 خريد، نظرِ شهوتراني داشته باشد.
، ورت يوسفبا دست مالطفت و توجه كامل عزيز، غبار پژمردگي و كد

برطرف شد، و با كمك آب و هواي مصر، قيافة زيباي نوراني و چشمان درخشان و 
جمال گيرندة قشنگ و نيرو و طراوت جواني يوسف، او را، مانند يك فرشتة ملكوتي 

دهنان شد. أما به  گفت يوسف شاه شمشاد قدان و خسرو شيرين داد. و بايد جلوه مي
وح و تربيت صحيح پدر و معرفت به خدا و تمالك حكم وراثت و اصالت و پاكي ر

نفس، در تمام دوران زندگي خود يك قدم به طرف آلودگي برنداشت. بلكه هر چه به 
شد و با همان  شد، قدرت روحي و بلنديِ نظر او زيادتر مي رشد بدني او افزوده مي

وكاري بود. ثل اعالي پاكدامني و قدس و نيكداد وم خلوص و مجاهدت نفس ادامه مي
جواني كه به حسب ظاهر تمام وسائل عيش و نوش برايش فراهم است و در اوج 
قدرت و نشاط زندگي است، از فكر ديني و حدود مقررات خارج نگردد، و با نفسِ 
بدكيشِ خود همواره در مبارزه باشد. كه نبرد در جبهة جنگ خونين بسي آسانتر است. 

اي دورة جواني بسيار مشكل است چنانكه رسول جلوگيريِ نفس از شهوات و تقاضاه

قدر رجعتم من الجهاد األصغر فعليکم بالجهاد : به جوانان مجاهد فرمود صخدا
. يوسف در محيطي است كه ممكن است هر پهلواني را آلوده كند ولي در عين کبراأل

حال خود را حفظ كرد. ترديدي نيست به حكم عدالت إلهي بايد يوسف به بهترين 
 : تعالي در وصف او فرموده داش نائل گردد و لذا حقّپا

                          * 
و چون يوسف به سن رشد و كمال رسيد، حكمت و علم به او آموختيم، : ترجمه

 )22دهيم.( و بدينگونه نيكوكاران را جزاء مي
يوسف در اثر پاكدامني و طهارت، خدا به او علم و حكمتي داد كه : اتنك
هاي  هنمود. و گر ين مشكل را حل ميتر كرد و پيچيده ترين مطالب را درك مي دقيق
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گشود. يوسفي كه به نشاط جواني رسيده و نگاههاي زليخا  سياسي را با تدبيرِ خود مي
گرديده و مانند اسير، فاني در جمال  كم نسبت به او عوض شده و عاشق دلباختة او كم

كرد، اكنون با نظر عاجزانه به  معشوق گرديده. اگر زليخا اول به او آمرانه رفتار مي
 كند. نظري كه سراسر تضرع و التماس است. مركز آمال نظر مي

مانند گل معطر و خرم، آثار جواني در او پيدا گرديده، و مصرِ باستان  يوسف
تمدن دارد، جمالِ يوسف را از زير پرده بيرون آورده و لياقت  كه بهرة وافري از

 نظيري كه خدا در وجود او نهاده خودنمائي كرده است. كم
اين جواني و اين جمال، و آن ناز و نعمت خانة عزيز، و آن صورت زيباي زليخا 
تقاضا داشت كه يوسف از حد اعتدال و تقوي و رسومِ خدا پرستي منحرف گردد. 

براي انسان بزرگترين فتنه و آزمايش است، چنانكه شاعر  هر يك از اين امورزيرا 
 : گويد

ـــــــــــراغ و الجـــــــــــدةإ  ن الشـــــــــــباب والف
 

 مفســــــــــــــدة للمــــــــــــــرء أی مفســــــــــــــدة 
 

در زندگي به آزمايشهاي بزرگي مبتال شد. گرفتاريهائي كه زندگي  يوسف
قدرت، تمام معنوي و روحيِ او را در پرتگاه خطر انداخته. چنين جواني كه در اوج 

وسائل عيش و اسبابِ شهوتراني برايش مهياست. از آن طرف زليخا قهرمان جمال به 
چرخد و هر ساعت حاضر است خود را قربان او كند، در هر نشست و  دور او مي

برخاست و رفت وآمد، در برابر همة مالطفتها و خدمتها، توقع يك نگاه مهرآميز و 
ت طبيعي و حيا كه خاصيت طبع ساده و نورس و بخش دارد. ولي عفّ يك تبسم روح

نجيب يوسف است، يك مناعت و خودداري به او بخشيده كه هر ساعت از 
كُشد. و در مقابلِ عاشقِ دلباختة خود مقاومت به خرج  اعتنائي، عاشق خود را مي بي
 دهد. مي

همة سوخت، و  هاي عشقِ زليخا چنان پرهيجان بود كه همة اين موانع را مي شعله
تعالي دو  شكست. در اينجا خداي زد، و اين سدهاي محكم را مي ها را كنار مي اين پرده

فهمي،  سد بزرگ ميان عاشق و معشوق گذاشت. يكي سد حكمت و درستي و درست
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«: و ديگر سد دانش و معرفت         « ،گرچه يوسف بندة زرخريد بود .

بانوي حرم و نفوذ كاملي داشت، ولي نور نبوت و هيبت دين، او  و زليخا نسبت به او
داد. و زليخا با همة حشمت و جاه در تحت نفوذ  را در نظر زليخا، بزرگ جلوه مي

 توانست برخالف رضاي او، بر او تحميلي كند. معنوي يوسف قرار گرفته و نمي
عيب  يوسف عشق زليخا طوفانهاي خطرناكي در او ايجاد كرده. اگرچه براي

خود را  ام زنان امتها بايد پيغمبرمنيست كه زني عاشق او بشود و فداي او گردد. ت
دوست بدارند وجان، فداي او كنند. ولي زليخا و عشق او شهواني بود نه ديني. و 

ديد يوسف در اوج عفّت است و يك نظر و نگاه جانبخش از آن چشمان  چون مي
شد به هر وضعي شده او را بفريبد، تا از او كامياب شود. كند، ناچار  فتّانش به او نمي

هاي  ولي يوسفي كه دلش از نورِ حكمت و دانش پر و پابند مقرّرات ديني است، جلوه
تواند خود را از  كرد. وقتي روح بزرگ شد، انسان مي زليخا و مكر او در او اثر نمي

 خطر احساسات شهواني نجات دهد.

                       

                         * 
همان زني كه يوسف در خانة وي بود او را به خويش دعوت كرد، و درها : ترجمه

پناه بر خدا(من به سرپرست : ام، يوسف گفت براي تو آماده: گفت را محكم بست و
كنم) زيرا او حق تربيت به گردن من دارد و مقام مرا نيك نمود،  خود خيانت نمي

 )23شوند.( بدرستي كه ستمكاران رستگار نمي
زليخا با اينكه يك خانم محترم و آبرومند مصر بود، شعلة عشق، او را : نكات

تعالي در نهاد زن آفريده در  او را گرفت. آن همه حيا و عفّت كه حق گرفتار، و هستي
هاي عشق، نابود گرديد. زليخا ابتدا با زبانِ يك عاشق دلباخته با او وارد گفتگو  شراره

داشت، تا بلكه شرارة عشقِ او در  را با كنايه واشاره اظهار مي شده و مقصود خود
 يوسف اثر كند.
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ترين سالح اين است كه شور عشقي  هترين وسيله و برّندهبراي عاشقِ دلسوخته ب
هاي عشق يكديگر را طوفاني كنند. ولي هر  در مغز معشوق توليد كند تا متقابال شراره

كند. پس بايد  شود و به عاشقِ گرفتار اعتنا نمي كس فهميد معشوق شده متكبر مي
بسيار  ند، و اين همد جلبِ توجه معشوق كعاشق عشقِ خود را پنهان كند تا بتوان

 : مشكل است
 اگــر گــويم دهــان و لــب بســوزد

 

ــوزد    ــانم بس ــنم ج ــان ك ــر پنه  و گ
 

شود كه معشوق اعتناء نكند و  براي عاشق آنگاه بدبختي عجيب فراهم مي
با افكار خود پيوند ندهد، و برابر  گيري كند و هيجانِ افكارِ سوزندة عاشق را كناره
مي نكند. در اين صورت شعلة سوزندة عشق دوباره به هاي پر از اميد عاشق تبس ديده

 زند. گردد و او را آتش مي درون دل عاشق برمي
زليخا به جهت عشق به يوسف، بسيار بيچاره و بدبخت شد. زيرا عفّت و مناعت 

داد، امواجِ  اعتنا جلوه مي گير و بي اين جوان زيباي عبراني كه او را سرد و كناره
كرد، دوباره  ا را كه به سنگهاي ساحلي وجودش برخورد ميخروشانِ عشقِ زليخ

 كرد. داد و او را زير تالطم موجهاي خود غرق نااميدي مي برگشت مي
فشار عشق زليخا، او را واداشت تا تمام حجابهاي اخالقي و معنوي كه ميان او و 

 : يوسف بود دريد
 

 مناعت طبع زن.: اول

 بزرگي او كه بانوي حرم بود.: دوم

 زيبائي.: ومس

 حس مادري.: چهارم

 ترسِ از شوهر.: پنجم

 خوف از بدنامي.: ششم

 اعتنائيِ يوسف. ترسِ از بي: هفتم
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كرد كه با چنين زيبائيش، يوسف كه در حالِ جواني و قوت  ولي زليخا گمان نمي
شدن  نيروي شهواني است باز از او خودداري كند. وي خيال كرد شايد يوسف از فاش

گيري يوسف را حمل به رياكاري  كند. وكناره گيري مي كشد و كناره لت ميقضيه خجا
اند. و خصوصاً كه هر زني  كرد زيرا جوانان اكثرا چنين و يا ظاهرسازي و يا خوف مي

كرد يوسف  دارد. زليخا باور نمي كند مردي او را دوست نمي كه زيباست گمان نمي
 د داد.قلباً عفيف و در خلوت هم جوابِ منفي، خواه

اين بود كه زليخا براي رفع نگرانيِ يوسف، يك عمارت مخصوص و معيني 
هاي مختلفي در  ساخت و فكر او را از اين جهت راحت كرد. و در اين عمارت نقشه

 اثر عشق كشيد.
از وقتي كه فهميد زليخا عاشق اوست، و با نظرِ آلوده و غيرعفيف  أما يوسف
كرد تا نگاه فتان  او همواره سر به زير بود و به او نگاه نمي كند، در برابر به او نگاه مي

ور نكند. اگرچه يوسف سرتا قدم مثال أتم زيبائي بود و   او شرارة عشق زليخا را شعله
دميد. ولي چشمانِ محبوب و نگاه گرم  از هر بن موي خود، شرارة عشق بر زليخا مي

زير و باالشدنِ مژگان، دلِ عاشق را زير و او، اثر ديگري دارد. چشمِ جاودگرِ زيبا، با 
ربايد. گردشِ چشمانِ معشوق،  آورد، و او را مي كند، و او را به هيجان مي رو مي

خواند كه  افكن در دلِ عاشق است. جنبشِ مژگانِ معشوق، بيانِ سحرآميزي مي آتش
بر آن بزرگترين ناطق از بيان آن عاجز است، و قلمِ تواناترين نويسندگان در برا

سرشكست و ناچيز است. بنابراين يوسف بايد به زليخا ترحم كند و سر به زير افكند 
تا زليخا آرزوهاي خود را در چشمِ يوسف مالحظه نكند، و هم يوسف التماسهاي 

 عاشقانة او را نبيند.
كند.  اعتنائي مي كرد چون يوسف جمال زيباي او را نديده، بي زليخا شايد گمان مي

عريانيِ خود كشيد تا  هائي از زيبائي و دلفريبي و حالت نيم آن ساختمان نقشه و لذا در
 بتواند يوسف را متوجه خود كند.
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كاري كرد،  اند زليخا كف عمارت و سقف و ديوارهاي آن را آئينه بعضي گفته
بطوريكه يوسف هر طرف نظر كند زليخا را ببيند و به او توجه كند و تقاضاي او را 

 د.جواب ده
 اند كه زليخا عمارتي بناء كرد كه يك ركنش بلور و ركن ديگرش زمرد و نوشته

ركن سومش نقره و ركن چهارم عقيق وتمام ديوارها را جواهرنشان و زرنگار و 
هاي پرندگان و ساير حيوانات نصب كرده بود. و درختهائي از طال ونقره  مجسمه

د، و اندرونِ آن عمارت، اطاقِ بلوري ساخته بود كه بار آنها جواهر و چنين وچنان بو
ساخته بود كه تمام ديوارها و سقف و كف آن آئينه بود. پس از آن، زليخا، خود را 

را به آن اطاق  آرايش كرد و به اقسام زينتها خود را زينت داد. سپس يوسف
خدايا به عصمت : دعوت كرد. آنحضرت تا نظرش بر اين اوضاع افتاد، عرض كرد

 گاه دار.خود مرا ن
اكنون محفلي از پادشاه جمال و ملكة زيبائي و عشق تشكيل گرديده و بايد اسرار 

 : محبت و رازهاي عشق در اينجا بازگو شود
 

 راز و نياز زليخا با يوسف
تواند اسرار و راز و نياز اين محفل عشق را كما هو حقه  هيچ قلم توانا و بيان شيوا نمي

ه با تشريفات و مقدماتي بوجود آمده، عاشق دلباخته در أداء كند. در محفلِ زليخا ك
و صداي لرزان چه بگويد؟ ناطقِ اين  برابر معشوق سرسنگين، جز با زاري و تضرّع

بزم پرآشوب، چشم است اگر تابِ ديدن داشته باشد، و دل است اگر هيجان نباشد. 

: خدا حال زليخا را بكلمة     ما در اينجا يك پرده از ، بيان نموده است .

 : كنيم اند بيان مي كه نوشتهنمذاكرات را چنا
اي دوست عزيز، اي نورِ چشم من، اي آرامشِ دلم، اين عمارت مجلّل : زليخا

 ام. باشكوه را براي تو ساخته
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تعالي در بهشت براي بندگان خود عمارتي ساخته كه از اين،  خداي: يوسف
 شود، ولي ويراني در آن، راه ندارد. . اين، ويران ميتر است تر و با شكوه مجلّل

كنم به تقاضاي من جواب مثبت بده و خود را  اي يوسف عزيز، خواهش مي: زليخا
 يك لحظه در اختيار من بگذار.

 ترسم خدايتعالي مرا با اين عمارت به زمين فرو برد. مي: يوسف
 نموده. اي يوسف عزيز چقدر بوي خوشت، جان مرا معطّر: زليخا

آمدي و از بوي  كاش پس از سه روز از مردنِ من بر بالينِ من مي: يوسف
 شدي. آميزِ من گريزان مي نفرت

 اي يوسف عزيز، چشمان زيبايت چه قدر قشنگه.: زليخا
اين چشمان من پس از قرارگرفتنِ سه روز در قبر گندابي شود و بر : يوسف

 نور پژمرده ام جاري گردد. هاي بي گونه
 اي يوسف عزيز، اين موهاي سياه و برّاق تو چه قدر قشنگ است.: يخازل

ريزد، همين مويم  رود و روي خاك مي گور از دستم مي اول چيزي كه در: يوسف
 است.

 اي يوسف عزيز، روي زيباي تو چقدر قشنگ است.: زليخا
 تر است. خدائي كه اين صورت را به من عطا نموده، بهتر و جميل: يوسف
 اي يوسف عزيز، قامت رعناي تو چقدر زيباست.: زليخا

 خداي بزرگ، اين قامت را، به من عطا كرده.: يوسف
در برابرِ اين سوز و نوازِ من،  و سنگدلي، و  عزيز دلم، چرا اينقدر خونسرد اي: زليخا

 اعتنائي؟. بي
 جويم. براي آنكه رضاي خدا را مي: يوسف
دهم تا از ما  نجهاي خود را در راه خدا ميهمة كنيزان و گ ،اي يوسف عزيز: زليخا

 خشنود گردد.
 پذيرد. پروردگارِ من، رشوه نمي: يوسف
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كند و ثواب جزيل  تعالي يك ذرة ناقابل را قبول مي ام خداي من شنيده: زليخا
 دهد؟. مي

 پذيرد نه از ديگران. خدا از پرهيزكاران و بندگان شايسته مي: يوسف
 اسالم آورده، دست از دينِ خود بردارم؟فرمائيد من  اگر مي: زليخا

 اين موضوع با اراده و مشيت خداست و تو مختاري.: يوسف
قرآن، اظهارات عاشقانة زليخا را با يك كلمة مختصر كه يك دفتر معني دارد، تعبير 

كرده به   ولي يوسف .  در برابر اين اظهارات عاشقانه، سه جمله

 : و عذري موجه استگويد كه جوابِ كامل  مي

 : جملة -1   در اين جمله كار زليخا را از نظر خدا سنجيده، و خود را در ،

اين كار برخالف رضاي خداست. زن و مرد : خواهد بگويد پناه خدا قرار داده و مي
از جهت دين : اجنبي در لذتهاي جنسي آزاد نيستند. خصوصا زني كه شوهر دارد. ثانيا

اي، و من فاني در  تو اي زليخا، فاني در احساسات شهواني شده: نيستيم. ثالثا هم اعتقاد
ترين درجة شهوات و من در بلندترين درجة  خدا. تو در پست محبت و اطاعت

 گوئي نشدني است. عبوديت، و اين كاري كه مي

: جملة -2        د ديني . چون زليخا معتقد به توحيد وعقاي

گويد حقّ شوهرت را بايد حفظ كني و من بايد حق پذيرائي و نمك  نيست، به او مي
پروردة نعمت اويم و بايد شكرگزار  را حفظ كنم و احسان او را نديده نگيرم. من دست

 او باشم نه خيانتكار به او. هر حيواني نسبت به منعم خود وفادار است.

: جملة -3        .آن معلوم است كه مفاد . 

                              

                   * 
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يوسف قصد زليخا كرد، و بطور محقّق زليخا قصد بدي به يوسف كرد و : ترجمه
اگر برهان پروردگارش را نديده بود، بدينگونه تا بدي وزشتي از او بگردانيم زيرا او از 

 )24بندگان مخلص ما بود.(

: جملة :نكات   به معني اين است كه زليخا نسبت به يوسف ،  قصدي

: كرد أما متعلق قصد ذكر نشده، و همچنين جملة     ، يوسف قصدي نسبت به

زليخا كرد كه ذكر نشده چه قصد كرد؟. أما از سياق عبارت معلوم است كه قصد 
ايشان شهوتراني نبوده زيرا صريحا يوسف پيشنهاد او را رد كرد و زليخا نيز كه آخرين 

ت ااز ساختن عمارت و نمايش ؛وصال و كاميابي به كار بست  هاي خود را براي نقشه
آسودگيِ خاطرِ يوسف و رفعِ نگراني او، ولي در برابر همة اين  دلفريب و وسائل

 چيزي نديد. ائي از يوسفناعت مساعي جز سردي و بي
العاده، خود را رها كرد، و  از اين پرتگاه خطر، با فكرِ بلند و قدرت فوق يوسف

بجاي آنكه خود را ببازد و دل از كف بدهد و تسليمِ هوي و هوس بشود، عذرهاي 
آسائي دارد. ه هي اظهار داشت. و در تاريخ عفّت و مردانگي، او يك نمايش معجزموج

داشت كه از شجاعتهاي پهلوانان جهان در نبردهاي خونين،  و از خود شجاعتي اظهار
انگيزتر است تا جائي كه براي زليخا نصيحت نمود. همانطوريكه ناز و غمزه و  شگفت

 در زليخا اثر نكرد. انطور پند يوسفدلربائي زليخا در يوسف اثر نكرد، هم
در اين ميدان مبارزه، نبرد مهيبِ وحشتناكي در عين خلوتي انجام شد. در اين 

بارد، از يك  و ديوارِ آن جمال مي درعمارتي كه به نيروي عشق ساخته شده و از 
زد، و از طرف ديگر  طرف آواز حزين دلخراش زليخا سكوت عمارت را برهم مي

 .هانِ يوسفمنطق و بر
در يك جبهه امواج : مند مشغول مبارزه بودندودر اين فضاي آرام، دو لشكر نير

ديگر سپاه عفت و عصمت و نيروي مردانگي و عبوديت  بههمهيب عشق، و در ج
 جاي گرفته است.
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شود، و  ميدان بر زليخا تنگ آمد و دانست كه به رضا و رغبت، حريف تسليم نمي
د، و در سعشق بسوزد، و دستش به دامان يوسف نر ممكن است هميشه در سوزِ

وق سنگدل خود را از ميان بردارد كست خورد. وخواست تالفي كند و معشحقيقت ش
را بكُشد و يا كاري كند كه او  ر اينكه يا يوسفصو جان خود را خالص كند. مخت

 كاري و يا مكر ديگري چنگ زند. را رسوا كند، و به كتك
خورده و در تغيير حال و احتمال حمله و  حريف را شكست يوسف پاك نيز چون

باشد، و  كه مقاومت در برابر او موجب رسوائي و خطر ديگري مي ديد، فكر كرد طرخ
كه بايد ميدان را خالي و فرار كند. اين  كه الهام باشد فهميد بواسطة برهان پروردگار

 نجات داد.برهانِ پروردگار راهنمائيِ الهي بود كه او را از خطر 
 خواست دامن خود را ملوث كند، ديد زليخا براي اند كه يوسف مي بعضي نوشته

اي روي بت خود انداخت، يوسف از عمل او متنبه شد و راه  خاطر عمل زشت، پرده
كشي، من چگونه از  شعوري خجالت مي بي  تو از بت: عذر به دستش آمد و گفت

: ما چنين چيزي درست نيست زيرا خداي حاضر و ناظر حيا نكنم؟. ولي به نظر   

   كاري و مقاومت در مقابل  است كه كتك كردن بد در لغت عرب به معني قصد

: و همچنين حمله باشد   در شهوتراني نبوده زيرا زليخا سعي خود  ، پس سعي

 را براي شهوت كرده بود و نتيجه نگرفته بود ديگر    جز تالفي  معني نداشت

اند كه برخالف  شكست و حمله براي قتل و ضرب. و البته در تفاسير چيزهائي نوشته
 تمجيد إلهي و تقواي يوسف و برخالف ظاهر قرآن است.

: بنابراين مقصود از   ِاين است كه زليخا پس از نااميدي از وصال، عشق ،

كرد كه يوسف را بكشد و از  دصاو را تبديل به يك كينه و عداوت شديدي شد و ق

عفتي نبوده، ولذا  هذا قصد هرزگي و بي رنج عشق او خالص گردد. علي     
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          همان قتل و ضرب باشد. ومقصود از  سوءآمده كه مقصود از

 عفتي و ناپاكي باشد. ، همان بيفحشاء

«و اگر مقصود از     «به يك معني  ءفحشاو  سوء تل و عناد نباشدقصد ق

: گفت رساند. ولذا بايد شود و برخالف عطف است، زيرا ظاهر عطف اثنينيت را مي مي
مله، ، ولي فوري از حقصد زنا نكرد و فقط قصد حملة متقابل كرد ابداً يوسف

 منصرف شد براي فرار بالهام پروردگار و برهان پروردگار.

: الي فرمودهتع و از اين جهت حق          كه اگر قصد .

 همخوابي كرده بود از مخلصين خارج بود.

و     .در اينجا وحي جديد بود 

پس وقتي خدا و زليخا و عزيز و زنان مصر و يوسف، همه به پاكي و عصمت 

«: شهادت دادند، ديگر هيچ مفسري حق ندارد جملة يوسف     «معني  را به

 : قصد شهوت بگيرد

 «: ، چنانكه فرمودهأما شهادت يوسف     «  و»    

             «. 

: اما زنان مصر كه گفتند             . 

: زليخا گفتبه ا كه اما عزيز مصر آنج        . 

«: گويد اما زليخا كه مي         « و »    

                 «. 

: اما خدا كه فرموده                     

    خدا فرموده . ونيز :       و نيز، خدا او را از محسنين .
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 : شمرده در جملة        و او را از متّقين شمرده در جملة . :

                 . 

ُهُم اْلُمْخَلِصينَ ، قَاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغوِيـَنـَُّهْم َأْجَمِعينَ «: گويد و اما شيطان مي  . »ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
اند، زيرا به شهادت  شود كه اين دانشمندان روي دست شيطان زده معلوم مي

 : گناه است. و لذا خوارزمي گفته بي شيطان، يوسف

 بلــيس فــارتقیإمــن جنــد  اکنــت امــراءو 
 

 بلـيس مـن جنـدیإبی الدهر حتی صار  
 

 حســــن بعــــدهأفلــــو مــــات قبلــــی کنــــت 
 

ـــــيس يحســـــنها بعـــــدی  ـــــق فســـــق ل  طرائ
 

  : مخفي نماند كه جملة      داللت دارد كه حضرت يوسف ، 

ر صفات بشري بوده و قدرت بر ضرب و شتم داشته وليكن وحي داراي غضب و ساي

: الهي او را باز داشته است. و باضافه جملة      معني ندارد مگر اينكه مضافي ،

ولي دليلي ندارند. ولي ما دليلي داريم كه مقدر  !هم بزناهااند  اي گفته مقدر باشد. عده

باشد. كه يوسف ارادة دفع و  رأی برهان ربه لوال أن منعهاهم بزجرها و يا ضربا و 
ضرب كرد و برهان پروردگار او را منع كرد و به او گفت صالح نيست، زيرا منجر به 

شد و اين صالح نبود و خدا او را  شدنِ پيراهنش از جلو مي و يا پاره قتلِ يوسف

 دليال علی ويصرياعالم كرد كه فرار كند تا پيراهن تنش پاره و ممزق از خلف باشد، 

فرض ما قبول كنيم كه  هم بهو اگر  اخلائنة ي�ا هأ    باشد، باز هم  هم جبماعها ؛

است. زيرا معلوم ميل بشري داشته، منتهي برهان رب و نهي  دليل بر پاكي يوسف
شود. بلكه به مقتضاي دين،  الهي او را بازداشته، و بصرف ميل بشري گناه واقع نمي

 يل نفس را گرفته است.خود جلو م

                               

                  *   
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        *                   

  *                       

    *                       

  * 
د و زليخا نو يوسف و زليخا (براي رسيدن) به در (از هم) پيشي گرفت :ترجمه

فتند. پيراهن يوسف را از پشت دريد و هر دو نزد در، آقاي زليخا را (شوهر او را) يا
پاداش كسي كه سوءقصد به خانوادة تو كرده چيست؟ جز زنداني شود و : زليخا گفت

اين خانم مرا به خويش خوانده. و : ) يوسف گفت25كشيدن؟( يا شكنجة سختي
رو دريده زليخا  اگر پيراهن يوسف از پيش: شاهدي از بستگان زليخا حاضر بود گفت

) و اگر پيراهن او از پشت سر 26گويد و يوسف از دروغگويان است( راست مي
) پس چون 27ت(گويد و يوسف از راستگويا اس سرتاسر دريده شده، زليخا دروغ مي

براستي اين كار از مكرِ شما زنان : آقاي او ديد پيراهن يوسف از پشت دريده گفت
و اي زليخا  ،) اي يوسف از اين اعراض كن و بگذر2است زيرا مكرِ شما بزرگ است(

 )29اي.( ود استغفار كن براستي كه تو از خطاكاران بودهاز گناه خ
زليخا در اين بزمِ محرمانه هر چه سعي كرد يوسف را شكار كند، نتوانست.  :نكات

تمام  كند. يوسف فهميد چه مي آورد كه نمي افكار پريشاني به او هجوم مي
ينه و انديشة پيشنهادات او را رد كرده، و چون تقاضاي او را اجابت نكرد يك آتش ك

انتقامي در دلِ او بوجود آمد، وخواست موجودي كه او را بيچاره كرده يكباره خورد و 
 نابود كند.

كند.  چون عشق با نااميدي توأم شود يك حس انتقام و كينة شديدي توليد مي
ي نيست. نعشق از شدت هواي نفس ومخالف عقل است و كارهاي عاشق عقال

د عقل و كارِ او طبقِ دستورِ عقل است. و لذا زليخا كه در بعكسِ آن عفّت از جنو
عشقِ خود نسبت به يوسف موفق نشد، قصد حملة به يوسف كرد. وحضرت 
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ئي ابالهام الهي و امر عقل ديد حمله كار خوبي نيست، و باعث رساو يوسف
 است، و لذا به طرف در فرار كرد.

ه سمتِ درب دويدند. مسلم است هر دو بطور مسابقه و پيشدستي ب: گويد آيه مي
آميزِ عشق وپرتگاه مهيب فرار كند.  كه قصد يوسف گريز بوده كه از اين بزمِ جنون

دود؟ مسلّم است كه چون يوسف فهميد زليخا  حال زليخا براي چه به طرف در مي
يا روي او دويد و زليخا بدنبال او كه مانع فرارِ او شود، و  قصد اذيت او دارد، از پيش

زودتر خود را به خارج درب برساند و فرياد تهمت خود را دربارة يوسف، بلند كند، 
اين بود كه زليخا، يقة يوسف را از پشت سر گرفت  و و بدين وسيله از او انتقام كشد

و كشيد كه خود را زودتر از يوسف به درب برساند، و يا او را به داخل بكشد و آزار 
 رود و جنجال برپا كند.كند و يا زودتر به خارج 

 تهمت ناروا
با ديدة پر از  كرد، اكنون زليخا كه تا دقيقة پيش، خود را داشت نثار قدم يوسف مي

كشد، تهمت  كند. و نقشة افتراء و تهمت به او را مي نگاه مي خشم و كينه به او
يوسف جواني است در سنّ هيجان و شهوت، زليخا هم خانمي است : ناموسي بي

است كه مردم به  و اين تهمت چيزي !زيبا، اين جوان متمايل شده به خانم خودبسيار 
كنند. يوسف هم كه در اينجا غريب و بعنوان بندة زرخريد است. نه  زودي باور مي

كه از او دفاع كند و نه استقاللي. و فقط در اثر امانت و درستكاري  اي دارد عشيره
كند. زيرا به ولي نعمت خود  ي او را نابود ميمورد توجه گرديده. اكنون اين تهمت بكل

 ت ناموسي كرده كه هيچگونه قابل عفو و اغماض نيست.نخيا
زنان  يوسف و زليخا وقتي دم در هر دو نفر با وضع پريشان و نامناسب و نفس

رسيدند ناگهان تصادف عجيب اين بود كه عزيز مصر رسيد واين دو با او روبرو 

 : فرياد زد معطلي شدند. زليخا بي                 

   ِعزيز مصر از اين منظره و اقرار زليخا هزار گونه انديشة باطل در دل .
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كامال بررسي كند و شديدا يوسف را مجازات  دهد. شوهري كه حق دارد خود راه مي
 كند.

كردن يوسف. زيرا  زليخا اين نقشة تهمت را كشيد براي رامو ممكن است بگوئيم 
زليخا بر شوهرِ خود عزيز مصر، تسلّط كامل داشت. و اين قبيل رؤساء زنانشان بر 

خواست وقتي كه عزيز تصميم سوئي و مجازات  ايشان تسلط دارند. و زليخا مي
ود، به شرطي كند، او واسطه ش شديدي براي يوسف در نظر بگيرد و با او مشورت مي

كه يوسف از او اطاعت كند و كام او را برآورد و خصوصا در زمان و مكاني كه رابطة 
با اجنبي اين قدرها زننده نباشد، و مانند بعضي از مردمان امروزه مطيع خانم زيباي 

 خود باشند.

 تبرئة يوسف
مصر زنان دمِ درب با عزيز  يوسف و زليخا با رنگ پريده و پيراهن دريده و نفس

كردند. مگر زليخا مالحظة فرصت را نكرده بود؟ مگر نگهباني دم درب  دفتصا
نگذاشته بود؟ مگر اين عشقبازي در منزل خصوصيِ خود كه محلّ رفت وآمد عزيز 

 نباشد، شروع نشده بود، چگونه اين تصادف عجيب رخ داد؟
ائي، پيشدستي حي عزيز با اين وضعيت كامال بدگمان و نگران شد. زليخا با كمال بي

 كرد و نسبت به يوسف اعالم جرم كرد.
رسوا كند، ساكت بود. ولي خواست زليخا را  حيا و شرم طبيعي نمي يوسف كه از

عذاب سختي براي يوسف درخواست كرد. يوسف ناچار شد از يا زندان  يك زليخا

 : خود دفاع كند و لذا فرمود    دارم، زليخا مرا . كه من تقصيري ن

 به خود دعوت كرد.
عزيز كه مدتها يوسف را آزموده و پاكيِ فطرت و بلنديِ نظر و مقام و صحت عمل 
او را سنجيده، چندان سوءنظري به او پيدا نخواهد كرد. ولي روي موازينِ محاكمه بايد 

 عمل كند.
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همين  يق كند و يوسف هم كه در مجلس محرمانه و درقحعزيز در اينجا بايد ت
در اين  مجلس محاكمه، شاهدي ندارد، بايد خدا كمكش كند. براي صدق يوسف

يكي از بستگان زليخا گفتگوي مؤثري كرد و آثار جرم را : حال شاهدي از غيب رسيد
 معين نمود.

اعجاز يوسف بوده و : ه چه كس بود و از كجا آورده شد؟ بعضي گوينداآيا اين گو
چنين گواهي داده، و اين طفل پسر خواهر زليخا بوده. كودكي سه ماهه ميان گهواره 

 بنابراين ممكن است اين طفل در همان محفلِ سرّي زليخا بوده.
از خارج منزل به همراه عزيز  ه، مرد بزرگوار حكيمي بوده وااين گو: اند بعضي گفته

 رسد زيرا شهادت طفل سه ماهه دليل قطعي است، تر به نظر مي اين قول درست و آمد
 ديگر ذكر قرائن الزم نبود.

شهادتي كه اين مرد أداء نموده، يك دستور كشف حقيقت بوده كه به عزيز داده كه 
اهميت دارد. كه در اينجا اگر  ل كشف جرم، بسيارئدر محاكمات، بيان امارات و دال

پيراهن يوسف كه در اين بزم سري دريده شده، در صورتيكه يوسف مهاجم و زليخا 
جلو دريده شود. و اگر زليخا مهاجم و يوسف گريزان، و  ، بايد يقه ازمدافع باشد

دريده  پشت سر گرفته و پيراهن از پشت سرزليخا او را تعقيب كرده، يقة او را از 
 شده، بنابراين، اكنون كه پيراهن از پشت سر دريده شده دليل محكمي است براي قطع

 : ، از آن جملهمحاكمه. اگرچه در اينجا قرائن ديگر نيز بوده
 يوسف به ظاهر امر، عبد است، و عبد چنين تسلّطي ندارد. -1
 نفس زدنِ او براي خروج. و نفس دويدن تند يوسف -2
 زينت زليخا و نبودن زينت در يوسف. -3
 ساختمان خلوت از طرف زليخا. -4
 بودن شوهر زليخا. عنين -5
 يوسف. العادة زيبائي فوق -6
 به جنايت. عدمِ تصريحِ زليخا -7
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: در جملة       كلمة ، :     داللت دارد كه با اينكه شاهد از

 صادق است. اقرباء و فاميل زليخا بوده، ولي عليه زليخا شهادت داده. پس يوسف
 گناه است و فورا او را تبرئه در اينجا عزيز فهميد و يقين حاصل كرد كه يوسف بي

قائل نشد، فقط  كرد. و زليخا را مجرم تشخيص داد. ولي پاداشي دربارة يوسف
نظر كن و نديده بگير. و به زليخا سفارش كرد توبه  سفارش كرد از اين قضيه صرف

 كن.
ثابت  اي كه انجام شد زليخا شكست خورد و پاكي يوسف بنابراين، در محاكمه

را رام خود كند. و عزيزِ مصر هم  گشت. زليخا نتوانست با تهديد و تهمت يوسف
بگو و مكش باشد وباعث اوقات تلخي و ناراحتي  اندرون خانة خود كش نخواست در

 مگو فراهم شود. و لذا به يوسف سفارش كرد كه اين موضوع را نديده بگير.
اي كند، مثال يوسف را از منزل  نيفتاد كه در اين موضوع چاره به فكر چگونه عزيز

به منزل ديگر ببرد و فكر نكرد بودنِ يوسف و زليخا در ميان آتش سوزان خارج كند و 
 شهوت، مفاسدي دارد؟. 

دادند و زنان  شود در مصر باستان خيلي اهميت به مسئلة ناموس نمي معلوم مي
 اند. تسلط كاملي بر مردان داشته

غ توانست پس از تبرئة خود، بر ضد خانم آلودة عياش تبلي مي حضرت يوسف
هم درصدد تالفي و   كند و آبروي او را ببرد و انتقام خود را از او بگيرد و البته خانم

شد. ولي چون  آمد. كه در اين صورت زندگي بر صاحبِ كاخ تلخ مي عداوت برمي

: عزيز گفت        يوسف هم ديگر درصدد تالفي برنيامد، و .

نشان   ي برگشت. ولي خانم افسارگسيخته چنانچه آيندهزندگيِ داخل كاخ، به حال عاد
گرفتن خود، باز درصدد توطئه و تهديد برآمد. ولي سرانجام موفّق  دهد براي كام مي

 نشد.
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             *                  

                        

                               

    * 
زن عزيز با غالم خود مراوده و كامراني : و جمعي از زنان در شهر گفتند :ترجمه

كند، اين جوان دل او را از محبت خود شكافته و او را شيفته نموده، براستي ما او  مي
ليخا مكر و بدگوئي آنان را شنيد ) پس چون ز30بينيم( را در گمراهي آشكاري مي

بسوي ايشان فرستاد ايشان را دعوت كرد و پشتي براي آنان آماده ساخت(پس از 
: ها) و به دست هر يك آنها كاردي داد و به يوسف گفت آوردن و چيدن اقسام ميوه

بسوي ايشان بيرون بيا. پس، چون زنان او را ديدند او را بزرگ شمردند و(دل از كف 

: بجاي ميوه) دستهاي خود را بريدند و گفتندداده و     اين بشر نيست، نيست

 )31اين مگر فرشتة كريمي.(
آوازة جمالِ يوسف و عشقِ زليخا در ميان زنان مصر منتشر شد. عشق با  :نكات

كاري  هاي سوزاني دارد كه با همة احتياط اينكه مرموز و اسراآميز است ولي شعله
افتد. چون شوهر وفاميل زليخا بواسطة پاره شدنِ پيراهن  بيرون مي عاشق، باز از پرده

كم اين رازِ دروني به گوش زنان مصر رسيد. طبع  يوسف، قضيه را كشف كردند، كم
ت صاً زنان رؤساء كه پولِ زياد در تحزن در اين قضايا موشكاف است. خصو

ايش و ذكرِ جمال و باشد و همواره به فكرِ زينت و عيش و نوش و آر اختيارشان مي
 باشند. خشوگلي اين و آن مي
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زليخا كه زني با جمال و قهرمان زيبائي بود، در ميانِ زنانِ اعيان مورد حسد بود، و 
اي بوجود آمد كه زنان از او عيبجوئي كنند و او را به باد مسخره گيرند.  در اينجا زمينه

 لِ مجالس ايشان شد.لذا اين موضوعِ تازه و شيرينِ جوانِ زيباي عبراني نق
سوخت، هدف مالمت و سرزنش زنان  زليخاي بيچاره كه هنوز از درد عشق مي

عاشق بنده و خدمتكارِ خود شده. او  !واي چه زن بوالهوسي است: مصر كه گرديد كه
شود  معلوم مي !شوهر به اين خوبي و مهمي دارد چرا دلباختة يك جوانِ غريبي شده؟

شد و  ين قبيل، دربارة او نقل مياست. و سخنانِ بسياري از او بوالهوس و گمراه ا
 گشت. دهان به دهان مي

اي از زنانِ خواص بود مانند زنِ سفره دار و زنِ  اول، اين قضايا ورد زبانِ عده
 كم زنان ديگر نيز آگاه شدند. ميرآخور و زنِ شرابدار و زنِ رئيس زندان. ولي كم

 : تا اينكه چهل تن از زنانِ مصر را دعوت كردزليخا در مقام جواب برآمده 

 پاسخ زليخا به زنان مصري
زليخا تصميم گرفت به زنان مصر بفهماند من در دلباختگيِ خود به يوسف حق دارم 

و  نكنندگان هراسي ندارم، زيرا اگر شما جاي من بوديد بدتر از م و از مالمت مالمت
 : شديد تر از من مي بيچاره

 روي چـون قمـرت كـرد    هر كه تماشـاي 
 

 سينه سـپر كـرد پـيش تيـر مالمـت      
 

كند، اما در برابر  با اينكه مالمت و سرزنش تلخ است و روح انسان را معذّب مي
 : بخش است. شاعر گويد عشق در عين تلخي لذّت

ــــــــذةاجــــــــد أ  لمالمــــــــة فــــــــی هــــــــواک لذي
 

ــــــــــــوم  ــــــــــــی الل ــــــــــــذکرک فليلمن ــــــــــــا ل  حب
 

باني زت ايشان جواب دهد، ولي با چه زليخا در نظر گرفت به زنانِ مصر و مالم
توانست عذر موجهي بياورد؟ خواست براي آنان بيان كند كه شما حق داريد مرا  مي

اند. و بهترين جوابي كه به نظر  زيرا هنوز روي زيباي يوسف را نديده مالمت كنيد
ان اي از زنان را دعوت كند و يك مرتبه يوسف را به آن زليخا آمد اين بود كه عده
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نشان دهد و جواب ايشان را كف مشتشان بگذارد، و لذا در وقت غيبت عزيز، چهل 
هاي  دعوت كرد و يك خوان ملوكانه گسترد و ميوه نفر از زنانِ بزرگ مصر را

 رنگارنگ در آن چيد، و براي هر خانمي يك پشتي گذاشت.
يبا را كه پس از آن، زنان حاضر شدند و خيلي ميل پيدا كردند تا اين جوانِ ز

اند به بينند وبلكه او را متمايل به خود كنند. و هر يك به خيالِ خود  وصفش را شنيده
شكار كند و لذا با تمام آرايش در آن مجلس، مهياي ديدنِ  درصدد آنست يوسف را

 رخسارة يوسف گشتند.
صرف كند. و چون زنان زنان كاردي داد كه با آن، ميوه  زليخا به دست هر يك از

 ردها را به دستي و ميوه را به دست ديگر گرفتند، در اين حال زليخا به يوسفكا
 گفت رخ بنمايد، و جمالِ دل آراي خود را در ميان مجلس، تابان كند.

با آن چهرة زيبا وارد شد و چشم زنانِ مصري به او افتاد  تا حضرت يوسف
يوسف، همه مجذوب از كثرت جذّابيت  همه خود را باختند ودل از كف دادند، و

انگيزِ  خود و به جاي ميوه دستهاي خود را بريدند و زيبائي اعجاب شدند و از خود بي
ض يوسف را بسيار بزرگ دانستند و حالشان حال وجد و شعفي شد كه همه حي

«ه به ستايش او زبان بگشودند و شدند. وبا دست و دامن خونين هم      

  «.گفتند 

 ش به بيني و دسـت از تـرنج بشناسـي   گر
 تو بدين جمال وخوبي اگـرم ز در درائـي  

 

ــا را     ــي زليخ ــت كن ــه مالم ــود ك  روا ب
 أرني بگويد آن كس كه بگفت لن تراني

 

 

: در تفسير آية     اند كه زنانِ مصري بديدن يوسف ... نوشته  حيض

كند، و در اثر آن  ت ميگرديدند. آري مشاهدة جمال يوسف در زن، تحريك شهو
شود. گويند حضرت جواد  ممكن است چنين شود زيرا نشاط شديد براي او فراهم مي

الفضل گرديد، آن از كثرت خوشي و  وقتي در شب عروسي، وارد حجلة زنش ام
 نشاط، حيض گرديد.
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به هر حال چون زنان مصري به خود آمدند، دستها را بريده و مجروح، دل از 
خود را باخته و لباسهاي شيك زرنگار را كثيف و خون آلود ديدند. لذا دست داده، 

 محشري برپا گرديد.
 
 

 نتيجة مجلس و نقشة زليخا
مجلس زنان مصري همه از شاهزادگان و طبقة اول و خانمهاي رؤسا بودند. اين 

ها و رفقاي ايشان پرسش  پوشي نبود. فاميل وضعي كه به خود گرفتند قابل پرده
خانم چرا دست شما مجروح شده؟ اين چه وضع سر و لباسي است؟ يك : كردند مي

هياهو و جنجالي در شهرِ مصر برپا گرديد. و مقصود زليخا از دعوت و اين مجلس 
 : چيزها بود

 نمودن. رفع تهمت از خود و خود را مظلوم و حق به جانب -1
روي او. كه به بازي و بازكردن  به فسادكشيدن يوسف و آشناكردن او به عشق -2

 خيال خود حيا و عفّت را از او ببرد.
حيا و عفّت در هر فردي يك غريزه و فطرت الهي است كه او را از فساد و 

آبروكردنِ افراد، محيط فاسد و  حيا و بي كند. بزرگترين وسيله براي بي شهوات حفظ مي
 معاشرت است.

مختلط و فسادانگيز آن مرز طبيعي كه بينِ مرد و زن است با تشكيل مجالسِ 
پروائي و فساد موجب آلودگي است و مجالسِ مختلط و رقصهاي  شود. بي شكسته مي

 ق الهي است.رُبردن وشكستنِ يك سد طبيعي و غُ مزدوج، از بين
كند و به ميدانِ هرزگي  اينها انسان را از قلعة امن و آسايش عفت و حيا خارج مي

كه خدا به او جامة حيا و عفت داده وهر نوع سازد. انساني  و فساد و رنج وارد مي
ميان خيابان  نپوشاكي كه او را بپوشاند برايش فراهم ساخته نبايد لخت و عريا
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حيا شده، در  عفت و بي گان در اثر اختالط بيه سرگردان باشد. نبايد جوانان و دوشيز
 نتيجه به فساد مبتال شوند.

پرده، خود را در دامن  ا برداشته و بيزليخا كه در بزم محرمانة خود همة موانع ر

يوسف انداخته و     گفته بود. ولي جز سكوت و تنفر وحيا وعفت چيزي از

يوسف نديده بود، خيال كرده بود چون يوسف، جوان محجوبي است كه مجلسهاي 
طرب و عشقي را نديده و لذت مستي را نچشيده، از اين جهت حيا و عفّت به خرج 

كم يوسف را عادت دهد، وبه دام  خواهد با اين گونه مجلسِ زنانه كم ل ميداده. حا
 عفّتي وادار كند. بكشد و او را به بي

ــون رخ او  ــر چ ــوح پس ــود  ل ــاده ب  س
 

ــود     ــاده ب ــت و ب ــلِ ب ــرف از مي  منص
 

ــوز  ــيده هنــ ــتي نچشــ ــذّت مســ  لــ
 

 كــش مكــش عشــق نديــده هنــوز     
 

ــداد   ــوابي نـ ــب جـ ــرم از حجـ  الجـ
 

ــابي     ــابي و خطـ ــت خطـ ــداديافـ  نـ
 

و لذا زليخا زيباترين زنان مصر را دعوت كرده، بزم عيش فراهم نمود و يوسف را 
 در آن، شركت داد.
تنهائي از جمال يوسف بهره برد و از آفتاب و ماه آسمان ه خواست ب زليخا ابتدا مي

هم دريغ داشت كه چهرة نازنين يوسف را در آغوش كشند. ولي ديد اين نعمت را به 
شود مصرف كرد و بازوي وي قدرت چيدن ميوه از اين درخت را ندارد.  يتنهائي نم

همين جا  از اين رو در فكر افتاد تا جمعي را با خود شريك كند. مسلك اشتراكي از
اشخاصي كه به ذلت دنيا طمع و حريصند و نيروي رسيدن به آن را  !سرچشمه گرفته

اسبِ شهوات خود را برانند. ولي خواهند با همدستيِ عموم  بطور اختصاص ندارند مي
 اي نگرفت و باز يوسف عفّت بخرج داد. زليخا نتيجه

تهديد يوسف كه به عزيز و ساير رؤسا بفهماند وجود يوسف موجب فتنه و  -3
فساد و جنجال است. وكاري كند و او را متّهم سازد و به زندان افكند. و حاصل آنكه 

 شود. سد چنانچه از آية ذيل استفاده ميبا اذيت و آزار به وصالِ يوسف بر
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                 *      

                              

   *                       

   *                * 
اين است آن كس كه دربارة او مرا سرزنش : زليخا به زنان مصري گفت: ترجمه

كرديد، به يقين من به جهت كام از نفس او با او مراوده كردم او به عفت و عصمت  مي
ت نياورد بايد زنداني گردد و به خواري و ذلّ چنگ زد، و البتّه اگر دستور مرا بجا

تر است از آن چيزي كه اين  من محبوب پروردگارا زندان نزد: ) يوسف گفت32بيفتد(
خواهند، واگر كيد و دامِ اينان را از من نگرداني بدانها شيفته گردم و از نادانان  زنان مي

) پس پروردگارِ او او را اجابت كرد وكيد و مكرِ زنان را از او گردانيد زيرا او 33گردم(
) و پس از اين آياتي كه ديدند در فكرشان آمد كه او را تا مدتي 34ست(شنوا ودانا

 )35زنداني كنند.(
چون زنان مصري از جهت ديدن جمال يوسف، خود را باختند و خود را : نكات

: خراب كردند، فوري زليخا جوابِ مالمتهاي مكرّر ايشان را با يك جمله بيان كرد كه
كرديد. لذا همة زنان، مالمتهاي خود را  را مالمت مياين همان فرشتة زيبائي است كه م

پس گرفتند و به او حق دادند و بطوري تسليم او شدند كه او رازِ دل خود را فاش 
من او را به خود دعوت كردم و او عفّت ورزيد و اگر يوسف : كرد و آشكارا گفت كه

اين سخن را به زنان دعوت مرا انجام ندهد او را با خواري زنداني خواهم كرد. البته 
 تا يوسف بشنود و بترسد و در مقابلِ او رام شود.: گفت

آيا اعتراف زليخا را به اين كار زشت، در مقابلِ آن همه زنان مصري به چه بايد 
حمل كرد؟ آيا چرا عزيز مصر جلوگيري نكرده و چرا زنِ خود را تا اين حد آزاد 

 اند. در بند عفّت زنان خود نبودهشود رؤساي آنروز خيلي  گذاشته؟ معلوم مي
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 اظهار عالقة زنانِ مصر به يوسف
، و خطر شهوتراني در نددر اثر جشن زليخا، عالقمندان و دلباختگانِ يوسف، زياد شد

 اطراف يوسف بوجود آمد. و همة زنان اعيان خواستار او شدند.
كند زنداني زليخا كه در آن مجلس علنا اظهار كرد اگر يوسف خواستة مرا اجابت ن

شود، زنان مصري سخن زليخا را بد ندانستند زيرا فهميدند كه هر كه يوسف را  مي
 شود. گردد، و صبر و آرامش از كفش خارج مي طاقت مي ببيند بي

نويسي و اظهار  زنان مصري با همدستي زليخا ويا زيرپرده شروع كردند به نامه
مة محرمانه به او نوشته و آرزوي عشق به يوسف ومالقات او را خواستن. و هر يك نا

مالقات  وصال كردند. زليخا از مهمانانِ خود تقاضا كرد كه هر يك جداگانه يوسف را
كنند و از او درخواست كند كه حاجت زليخا را برآورد. ولي آن زنان هر كدام يوسف 
را مالقات كردند، صحبت خود را به ميان آوردند و يوسف را به خويش دعوت 

در ميان يك گردبادي از شهوت زنان مصري افتاد و پرتگاه خطري  يوسفكردند. 
خود ديد، و لذا از صميم دل به خدا پناه برد و به درگاه خدا ناليد و  در برابر

 : درخواست زندان كرد و گفت           . 

 شــود ديــد كــزين بوســه فنــا مــي    
 

ــي   بوال  ــوا م ــه ه ــوس و دل ب ــود ه  ش
 

ــي از او   ــف الهــ ــر لطــ ــد اگــ  ديــ
 

ــي     ــا م ــه خط ــرد ب ــت نگي ــود دس  ش
 

شود كه چنان  و نيروي عقل او، از اينجا معلوم مي عظمت مقام حضرت يوسف
 ورزي او وارد نيامد. مستحكم بود كه شكست در ارادة عقالني و عفّت

تشريح  و عاشقي عشقعشق، نيروئي است شهواني نفساني و چنانكه در كتاب 

. العشق من فعل النفس: اند عشق، شدت ميل نفس است. و حكماء گفته: ام كرده

 .شباح التخيلأالعشق قوة غريزية متولدة من وساوس الطبع و : افالطون گفته
مرض أعشی بصره، و أمن عشق شيئا : البالغه فرموده نهج 108: در خطبة علي

. ذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقلهأسمع بقلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة، و ي
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شود كه عشق ضد عقل و منافي با اوست. و لذا شعرا بين  از اين بيانات معلوم مي
 : گويد دانند. مثالً مولوي در مثنوي مي عشق و عقل جنگ انداخته و آنرا ضد اين مي

 عشـــق آمـــد عقـــلِ او آواره شـــد   
 

 صــبح آمــد شــمعِ او بيچــاره شــد     
 

 دل چونكـــه عشـــق آيـــد دروناز درِ 
 

ــرون    ــدازد ب ــويش ان ــت خ ــل رخ  عق
 

 عاشق از حق چـون غـذا يابـد رحيـق    
 

ــق    عقــل آنجــا گــم شــود گــم اي رفي
 

خواهد خود را فاني كند وخود را بسوزاند  ي نيست. عاشق ميعقالن كارهاي عاشق
نيروئي  داند. و هر وهر چه دارد نثارِ قدم معشوق نمايد. ولي عقل اين كارها را روا نمي

 كشاند. كه در انسان است اگر مطيعِ عقل نباشد انسان را به فساد و هالكت مي
و عظمت نفس او مورد اعجاب تمام عقالء شده و يكي از  بهرحال يوسف

اي كه از اين  نتيجه: اند باشد. بعضي گفته توان دليل بر نبوت او معجزات است. و مي

به او عنايت شد.  ياديثاألعلم تأويلكه  عفّت و خودداري عايد يوسف شد اين است
گوئيم چون عقل يوسف كامل بود  ولي اين سخن به نظر ما صحيح نيست زيرا ما مي

الت را در كتوانست احاديث يعني مشكالت را حل كند و تحقّق يعني تأويل مش مي
 بيني كند. خارج به چه كيفيت پيش

اند آن نيز صحيح نيست،  گرفته را به معني تعبير خواب ياديثتأويل األو اينكه 
نتيجة  نمودن باز دليلِ عقلِ كامل است و عفّت يوسف زيرا تعبيرِ صحيح از خواب

 عقل كامل و معرفت او بود. پس تمام اين نتايج از عقل است.
يوسف از شرارة آتش شهوت زنانِ مصري و خانمهاي اعيان هراسيد. زيرا دانست 

د، و به خدا ناليد و زندان تاريك را بر خوشگذراني و كن اساس سعادت او را نابود مي
خواست كه او را حفظ كند، و لذا عزيز مصر و بعضي از  شهوتراني ترجيح داد. و خدا

اند و  عالقمند شده زمامداران مصر را متوجه كرد كه زنان و دخترانشان به يوسف
 دتي زنداني كنند.بايد جنجال شهوت را خاموش كنند. و لذا تصميم گرفتند او را م

عفّت ورزيد و موقّتاً به زندان افتاد. ولي اگر شهوتراني كرده بود چند  يوسف
گذرانيد و مانند ساير اهل عيش و نوش  روزي در بهترين پاركها به عيش و عشرت مي
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و حكام بود. و فرضا اگر يك جوان هواپرست بود از روز اول كه وارد منزل عزيز 
كرد، و همان دفعة اول كه  شهوت به خانم او زليخا نگاه ميمصر شده بود به نظر 

نمود و به  كرد و اظهار تنفر مي فهميد كه يوسف او را دوست دارد، ناز مي زليخا مي
داد او را بيرون كند. و اگر پس از مدتي ماندن، زليخا نسبت به او  عزيز دستور مي
نتيجه چندي با اين  كرد، در كرد و او خود را تسليم شهوت زليخا مي اظهار عشق مي

گذرانيد و تا چندي كه آب و رنگ جواني داشت آلت اطفاء  خانم به عياشي مي
شد، و در نتيجه يوسف يك پير غالمِ ننگين  شهوت خانم بود، و سپس از او سير مي

ي در دنيا و آخرت شود و چه عاقبت بد خانمِ مصري ميخائنِ دست خوردة منزلِ 
 : هائي برد كه از آن جمله د و در نتيجة زندانِ موقّت بهرهداشت. ولي عفّت ورزي

نامي، و لذا در جهان، قهرمانِ عفّت و عصمت شد، و هر كس به افتخار  خوش -1
اي به رسول خود نازل كرد  نام او كتابي نوشت. و از همه بهتر كه خدا به نام او سوره

 .فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ : فرموده 90و يوسف را مقتداي او نمود، چنانكه در سورة انعام آية 
 ِعْربٌَة ِألُوِيل اْألَْلَبابِ خوانده و قصة او را  َأْيَسَن اْلَقَصصِ  او را ةتعالي قص حقّ -2

 قرار داد.
 در كشور با عظمت و باستانيِ مصر، رياست و زمامداري نصيبِ او شد. -3
 ملّت مصر را از خطر قحطي و فنا نجات داد. -4
گرسنگي و بيابانگردي نجات داد وده و فاميل خود را از زحمت و سختي خانوا -5

 و آنان را در تمدن و شهرنشيني وارد نمود.
 اسرائيل گشت، و خانوادة يعقوب را در جهان سربلند افتخار تاريخي براي بني -6
 نمود.
سرمشق و حجت براي جوانان بشري و انساني گرديد كه نتوانند عذري بياورند  -7

: شود ن گفته ميامحيط فاسد بوديم بناچار فاسد شديم؟ به ايش گويند ما چون درو ب
توانست خود را حفظ كند؟ مگر او  مگر يوسف، گرفتارِ محيط فاسد نشد. پس چرا

 بشر و جوان نبود كه عفت او آوازة جهاني پيدا كرد.
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 مورد سياست و عذاب وشكنجة عزيز مصر نشد. -8
خ خود را حفظ كرد و به درجات صديقين و انبياء حق و آتش دوز از غضب -9

 مرسلين نائل شد.
 دادن واقعيات نصيب او شد. علم حل مشكالت و تعبير خواب و تحقّق -10

ورزي در خور قدرت مردم عادي شايد نباشد، ولي بطور  اگرچه آن اندازه از عفّت
بندوباري و  يهاي خوب دارد، ولي ب ورزي و پاكدامني نتيجه يقين هميشه عفّت

 هاي بد دارد. شهوتراني بعكس نتيجه

                          

                               

      *                 

                                

                *          

                       

                  * 
من درخواب : جوان وارد زندان شدند، يكي از آن دو گفت و با يوسف دو: ترجمه

ام  من در خواب ديده: فشارم، و ديگري گفت ام خود را كه براي شراب انگور مي ديده
خورند، (اي يوسف) تعبير و حقيقت  كنم و پرندگان از آن مي بر سر خود نان حمل مي

طعامي بر شما : ) يوسف گفت36بينيم( خواب ما را بگو، زيرا ما تو را از نيكوكاران مي
نيايد كه با آن ارتزاق كنيد مگر اينكه قبل از آمدنش شما را به حقيقت آن با خبر كنم. 
اينها از چيزهائي است كه خدا به من آموخته زيرا من رها كردم ملتي را كه ايمان به 

) و پيروي كردم ملت و دين پدرانم ابراهيم و 37خدا ندارند و به آخرت كافرند(



 تابشي از قرآن
 

 

430 

اسحاق و يعقوب را، براي ما روا نباشد كه چيزي را شريك خدا قرار دهيم، اين از 
 )38گزارند.( فضل خدا بر ما و بر مردم است، وليكن بيشتر مردم شكر نمي

چون خبر مجلس عشقبازي پرشور زنان مصري بوسيلة آنان كه شركت : نكات
تشر شد و به گوش بعضي داشتند و بوسيلة خدمتگزاران قصر، خارج، و در پايتخت من

شد. و البد  رسيد، در محافل سياسي و غيرسياسي، بعنوان يكي از اخبار مهم گفتگو مي
مخالفينِ عزيز و بلكه مخالفينِ دولت براي انتقاد و كوبيدن و حداكثر استفادة از آن، 

كردند. لذا مشكل عجيبي براي عزيز بوجود آمد و زليخا  يك كالغ را چهل كالغ مي
 خورده از كار درآمد و براي خود و عزيز آبروئي نگذاشت. رافكنده و شكستنيز س

اي مشورت كرد چه بكند كه آبروي دولت  قهرا عزيز براي حفظ آبروي خود با عده
نرود، و ديگر چنين قضايا تكرار نشود، و سه راه براي جلوگيري از رسوائي به نظر 

 : آمد مي
 كه اين سرو صدا را ايجاد كرده يعني زليخا.مجازات بانوي شهوترانِ خودخواه  -1
نشود و اين كار  كنترلِ مجالس و محافل و قدغن اكيد كه چنين سخن ذكر -2

 ممكن بود به عكس نتيجه دهد.
 كردن غالم كنعاني. زنداني -3

طبق عدالت بايد راه اول را انجام دهند ولي چون عزيز و ساير رجالِ دولت تحت 
كشي رواج  د عملي نشد. و راه سوم كه همواره در دنيا مظلومتسلط بانوهاي خود بودن

اجابت شود،  بوده سهلتر به نظرشان آمد. و از آنجائي كه بايد دعاي يوسف
 كردن او عملي شد. زندان

 : تقصير يوسف چه بود جز پاكي و عفّت؟! شاعر گويد
 گناهي، كم گنـاهي نيسـت در ديـوانِ عشـق     بي

 

 به زنـدان رفتـه اسـت   دامانِ پاك خود يوسف از 
 

 : گناهان يوسف از اين قرار است
 ياور است. غريب و بي -1
 سالها با كمال درستي و نجابت كارهاي داخلي عزيز مصر را انجام داده است. -2
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 به بانوي كاخ به چشم خيانت نظر نكرده است. -3
 به هوسرانيهاي خانم كاخ جواب منفي داده است. -4

 ، او به صاحبخانه خيانت نكرده است.َهْيَت َلكَ : پرده گفت چون بانو به او بي -5
 چون بانوي حرم عصباني شد با او زد وخورد نكرده است. -6
 سفارش عزيز مصر را عمل نمود واز گناه بانوي خطاكار صرفنظر كرد. -7
 تهديد بانو در وي اثري نكرد. -8
 تن به شهوتراني با خانمهاي مصري نداده است. -9

 و تقوي داشته است. علم -10
مصلحت دانستند او را زنداني  هاي تقوي و نجابت، باز آري. پس از اين همه نشانه

 كنند.
يوسف در نتيجة ارادة جابرانة عزيز مصر و فشار زليخا زنداني شد. معلوم نيست 

 اي و قانوني ولو ظاهرسازي، در كار بوده يا خير؟ آيا مجلس محاكمه
كردن يوسف بوده اگرچه ابتدا  ه نظر همة رؤساء، زندانيشود ك از آيه استفاده مي

 زليخا وعده داد. و ممكن است محرّك اصلي او بود و او فشار آورده است.
كار بسيار زشتي بوده. زندانِ يوسف محلّي بوده  كردنِ حضرت يوسف زنداني

 كردند. نجا بازداشت ميآكه خائنينِ به دولت را در 
دارِ  اند شغلشان شرابدار و سفره دو نفر جواني كه نوشته كردن يوسف هنگامِ زنداني

پادشاه بوده نيز با او در آنجا بازداشت نمودند. شرابدار پس از تحقيق تبرئه شد و 
 شد. موكدار به اعدام مح سفره

 حادثة زندان حضرت يوسف
 زليخا زنانِ اعيانِ مصر را كه دعوت كرده بود، پس از اتمامِ مجلسِ عيش و نوش از
ايشان خواهش كرد كه شما مرا ياري كنيد و يوسف را راضي كنيد كه با من مهرباني و 

 : مرا اطاعت كند، وگرنه او را تهديد به زندان كنيد
 زليخـــا ز نـــو برگشـــادي  زبـــان   

 

ــان    ــانوان جهـ ــي بـ ــت كـ ــين گفـ  چنـ
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ــن ــما ت ــه ش ــد  ب ــرا خواهري ــر م ــن م  ت
 

 تريـــد زجـــان بـــر تـــنِ مـــن گرامـــي  
 

 شـــتان ز راز مـــن آگـــاه شـــد هو  
 

 شـــنيد ايـــن همـــه داســـتان گوشـــتان 
 

 شب و روز ترسم از ايـن بـود و بـاك   
 

ــاك     ــردة راز چـ ــرا پـ ــردد مـ ــه گـ  كـ
 

 كنـــون چـــاك شـــد پـــردة راز مـــن
 

 پديـــد آمـــد انجـــام و آغـــاز مـــن     
 

ــكار     ــان آش ــن نزدت ــد رازِ م ــو ش  چ
 

 چو گل پيش چشم من اكنـون چـه خـار    
 

 ام كــه در عشــقِ يوســف چنــان گشــته
 

ــان    ــدخواه جـ ــه بـ ــتهكـ  ام و روان گشـ
 

 تـــن وجـــانم از عشـــق آن حـــورزاد
 

ــاد    ــوج، اوفت ــاي م ــه دري ــتي ب ــه كش  چ
 

ــد  ــاني پديـــ ــرد او دم مهربـــ  نكـــ
 

ــد   ــي چــو او ســنگدل كــس ندي ــه گيت  ب
 

 كنــون از شــما هــر يكــي تــن بــه تــن
 

ــدن      ــد ش ــه باي ــان رنج ــر زم ــي ه  هم
 

ــن    ــام م ــه پيغ ــف ب ــك يوس ــه نزدي  ب
 

 از او صــــحبت جســــتن كــــام مــــن 
 

ــنود گفت ــر بشــ ــمامگــ ــوي شــ  گــ
 

 شـــــود خـــــرّم از آبـــــروي شـــــما 
 

 و گــر نشــنود هــيچ انــدرز و پنــد    
 

 دهيــدش بشــارت بــه زنــدان و بنــد     
 

ــنم  ــدان ك ــدانش چن ــد و زن ــه در بن  ك
 

 جـــان كـــنم كـــه آن پيكـــر پـــاك بـــي 
 

ــار  ــن وي را ز بـ ــل حسـ ــزم گـ  بريـ
 

ــمار   ــزون از شـ ــواري آرم فـ ــر او خـ  بـ
 

ــن   ــت از آن انجم ــه نوب ــه ب ــس آنك  پ
 

ــيش    ــان پ ــدند آن زن ــن ش ــه ت ــن ب  او ت
 

 كه بـانو بـه جـان دوسـتدار تـو اسـت      
 

 دلــش روز و شــب خواســتار تــو اســت 
 

 ز بهر تو خواهـد همـه جـان خـويش    
 

 به دسـت تـو داد اسـت سـامانِ خـويش      
 

 ز عشقِ تو در مصر شـيدا شـده اسـت   
 

 ميــانِ زن و مــرد رســوا شــده اســت     
 

 تـــو را نيســـت بـــا وي دلِ ســـازگار
 

ــار   ــد زليخـــات يـ ــه باشـ  نخـــواهي كـ
 

ــوي    ــارد از گفتگـ ــكر بـ ــا شـ  زليخـ
 

ــتجوي    ــه جسـ ــارد از وي گـ ــر بـ  گهـ
 

ــاك  ــوان خـ ــه نيكـ ــد همـ ــاي وينـ  پـ
 

 بـــه فرمـــان و پيونـــد و رأي وينـــد    
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ــي    ــت سركشـ ــي كردنـ ــد همـ  نبايـ
 

ــي     ــد خوش ــس نبين ــي ك ــه از سركش  ك
 

 ي زگفتـــــار اووگـــــر دل بتـــــاب 
 

 نگــــردي بــــه گفتــــار او يــــار او    
 

 ازو بنــد و زنــدانت خواهــد رســيد   
 

ــيدبــــالي فراو   انــــت خواهــــد رســ
 

 زندان رواست: همي گفت يوسف كه
 

ــدان هواســت   ــه زن ــد و ب ــم ســوي بن  دل
 

ــاخته     ــوم سـ ــا شـ ــا زليخـ ــر بـ  اگـ
 

ــه    ــاك پرداختــ ــوم پــ ــزدان شــ  ز يــ
 

 بگو هر چه خواهي بكن گـر رواسـت  
 

 كـه يــزدانِ مــن، بـر مــن و تــو گواســت   
 

 زنـــان چـــون شـــنيدند گفتـــار او   
 

ــارِ او   ــته رفتــــ ــد شايســــ  نديدنــــ
 

 او دل مهربــــــان نديدنــــــد بــــــا
 

 بديشـــان چنـــين آمـــد از او گمـــان    
 

ــي    ــد هم ــز او گراي ــوي ج ــش س  دل
 

 بــــه مهــــرِ زليخــــا نشــــايد همــــي 
 

 ين ظن زنـان جملـه ديدنـد فـرض    بد
 

ــرض    ــد ع ــه كردن ــتن جمل ــدو خويش  ب
 

ــت  ــك گف ــر ي ــرا: جــدا ه ــواهي م  خ
 

ــو را     ــم ت ــت باش ــوقه و دوس ــه معش  ك
 

 مـرا هـيچ كـس   : همي گفـت يوسـف  
 

ــر داد   ــز مهــ ــايد بجــ ــسنشــ  ار و بــ
 

 كســي كــو گريــزد ز خورشــيد و مــاه 
 

ــاه    ــر نگـ ــوي اختـ ــد سـ ــه كنـ  چگونـ
 

ــر آســمان  ــرد ب ــن و ســر ك  بگفــت اي
 

 كــاي كردگــارِ جهــان  : چنــين گفــت  
 

 گــوا بــاش بــر مــن كــه زنــدان و بنــد
 

ــودمند     ــارِ ناسـ ــن كـ ــر ايـ ــدم بـ  گزيـ
 

 مـــرا وشـــتر آيـــد بـــه زنـــدان درون
 

 كــردن ســتون  بــه زيــر زنــخ دســت    
 

 او نااميـــــد زنـــــان بازگشـــــتند از
 

 شـــده رويشـــان چـــون گـــلِ شـــنبليد 
 

ــدند   ــرّخ شـ ــاي فـ ــزد زليخـ ــه نـ  بـ
 

 ز يوســــف همــــه داســــتانها زدنــــد 
 

ــاك  ــرداز پـــ ــد دل زو بپـــ  بگفتنـــ
 

ــه عشــقش هــالك    مكــن خويشــتن را ب
 

ــت   ــد نيس ــر و پيون ــرِ مه ــه او را س  ك
 

ــت    ــد نيس ــش پن ــر دل ــتان ب ــن داس  وزي
 

 ســخن از خدايســت و بــيم از خــداي
 

ــ   ــش سـ ــدارد روانَـ ــق، راينـ  وي عشـ
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ــد آرزو    ــدان كنـ ــد و زنـ ــي بنـ  همـ
 

ــو    ــوريده خ ــت و ش ــفته رايس ــس آش  ب
 

 بـــه زنـــدان ورا چنـــد گـــه بـــازدار 
 

 كـــه فرجـــام، نـــرمش كنـــد روزگـــار  
 

 چو يـك چنـد مانـد بـه زنـدان درون     
 

ــي   ــختي وبـ ــد سـ ــون  كنـ ــي آزمـ  كسـ
 

ــو را   ــتد تـ ــفاعت فرسـ ــراوان شـ  فـ
 

ــو را     ــتد ت ــان پرس ــر و دل و ج ــه مه  ب
 

 گفتارشــــان زليخــــا چــــو بشــــنيد
 

ــان    ــار و كردارشـــ ــنديد گفتـــ  پســـ
 

ــن   ــفيقان م ــس اي ش ــت پ ــين گف  چن
 

ــن    ــان مـ ــه رفيقـ ــختي و غصـ ــه سـ  بـ
 

ــاختن   ــون س ــواهم كن ــاره خ ــي چ  يك
 

ــرداختن   ــگ پــ ــد و نيرنــ ــي كيــ  يكــ
 

ــه   ــچــو خــواهم شــما را ب ــزن  زد عزي
 

ــز    ــدم عزيــ ــوارم، كنيــ ــد خــ  نداريــ
 

ــد     ــواهي دهي ــر گ ــن ب ــارِ م ــه گفت  ب
 

ــائي ده   ــم را رهـ ــم دلـ ــن غـ ــدوزيـ  يـ
 

ــد    ــن دري ــر ت ــه ب ــپس جام ــا س  زليخ
 

ــروشِ عظـــيم از گلـــو برگشـــيد      خـ
 

 طپانچه همي كوفت بـر روي خـويش  
 

 غريويـــــد بســـــيار از درد خـــــويش 
 

ــز  ــگ وزاري عزي ــت زان بان ــر ياف  خب
 

 دلش را نـه هـش مانـد و نـه حـال نيـز       
 

ــتابيد زود   ــا شــ ــزد زليخــ ــه نــ  بــ
 

 بپرســـيد ازو گفـــت برگـــو چـــه بـــود 
 

 مــرد ي خيــرهكــ: زليخــا چنــين گفــت
 

ــار و درد    ــت و تيم ــج اس ــو رن ــرا از ت  م
 

 خــرد خريديــد غالمــي چنــين بــي   
 

ــرورد     ــين پـ ــو چنـ ــي كـ ــادا كسـ  مبـ
 

ــي   ــن ب ــر اي ــردي م ــرد را ادب نك  خ
 

 از او الجـــرم روزِ مـــن گشـــت شـــب 
 

ــد  ــن ب ــروز از اي ــاره ام ــر ب ــان دگ  نش
 

ــت و روان     ــان و بخ ــد ج ــره ش ــرا تي  م
 

ــد  ــوار و زار و نژنـ ــا خـ ــاي تـ  بفرمـ
 

ــر او  ــد  مـ ــه زنـــدانِ ظلمـــت برنـ  را بـ
 

ــران  ــد گــ ــه بنــ ــد وي را بــ  ببندنــ
 

ــدران   ــد انــ ــال چنــ ــد دژم ســ  بمانــ
 

 ببردنــــد او را بــــه زنــــدان نژنــــد
 

 نهادنــــد بــــر پــــاي او زود بنــــد    
 

ــت  ــا نشس ــاخت و آنج ــادتگهي س  عب
 

ــت   ــدار دادار بســـ ــدر نهانـــ  دل انـــ
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 رخ و ديــده بــر خــاك تيــره نهــاد    
 

ــاد     ــرد يـ ــرين كـ ــان آفـ ــپاسِ جهـ  سـ
 

ــري ــز اهـ ــتش كـ ــه داشـ ــد نگـ  من بـ
 

ــتش   ــيس نگذاشــ ــال ابلــ ــه چنگــ  بــ
 

به جرم پاكدامني و عفّت، زنداني شد، و معلوم شد سرنوشت  حضرت يوسف
گناه چيره  مردمِ مصر بسته به رأي و هوسِ خانمهاي هوسناك است. و گناهكار بر بي

پرور، مجرم را در ناز و نعمت و  شد، و يوسف عزيز زنداني گرديد و روزگارِ دون
 ركشي رها كرد.س

با دو تن از اعضاء مقصر دربار زنداني شد. مالحت و زيبائيِ  يوسف
، زندانيان را سرگرم نمود. زندان بوجود يوسف گلستان گرديد. روي زيباي يوسف

آنجا كه توئي : او با اخالق نيكوي او باعث شد كه هر كس وارد زندان شود بگويد
شد. آثارِ زهد  ديد به او عالقمند مي مي  هر كسعذاب نبود. آنجا، نيكوكاري يوسف را 

شد، و لذا دو نفر مأمورِ دربار كه تحصيل كرده بودند،  از او ديدار مي و روحانيت نيز
اعدام  شناختند. اين دو نفر فعال متّهم به خيانت و در خطر را مي بهتر مقام يوسف

خواستند  تند، و ميواقع شده، و افكارشان مغشوش و در خواب و بيداري راحت نيس
عاقبت كار خود را بدانند. و لذا خوابي كه ديده بودند با اين جوانِ روحاني در ميان 

 : گذاشتند
فشارد كه شراب كند وديگري خواب ديده  ديده انگور مي وابخيكي از دوجوان، 

 خورند. دهد و پرندگاني از آن مي كه طبق ناني بر سر حمل مي
بيان كردند، حضرت  د را براي حضرت يوسفچون اين دو جوان خواب خو

قبل از آنكه خواب ايشان را تعبير كند بنا كرد ايشان را به سوي توحيد  يوسف
 نمودن. تبليغ

اي كه نشان  اوالً براي اينكه درست به وي اعتقاد پيدا كنند، آن حضرت يك معجزه
ياورند پيش از آنكه به هر طعامي كه براي شما ب: نبوت بود به آنان نشان داد و فرمود

 (دهم  دست شما برسد، از خصوصيات آن شما را خبر مي          
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               (  بنابراين كه ضمير    .به طعام برگردد

گردد. ولي چون  ير به همان رؤيا برميولي به نظر ما اين خالف ظاهر است و ضم
اند كه ضمير به آن برگردد و مربوط به آن باشد. ودر اين  طعام اقرب است احتمال داده

صورت آن دو نفر از اينكه چنين غيبي از يك نفر زنداني بشنوند، بسيار تعجب كردند، 
از خصوصيات آن طعام خبر داد و پس از آوردنِ طعام  و چون حضرت يوسف

چند برابر شد. چون توجه ايشان جلب  شان به يوسف ديدند او راست گفته، عالقه

شد حضرت يوسف فرمود            " اين از علومي است كه پروردگار

 ."به من آموخته
 : و روحاني بايد در مقام تبليغ سه چيز را مراعات كند

د تا مورد اطمينان گردد. اگرچه معجزة خوب است تصديقنامه داشته باش: اول
هاي ديگر  نامه تصديق خدائي بوده، و هيچ ارتباطي با تصديق حضرت يوسف

 ندارد.
هاي خود معتقد باشد و از روي عقيده تبليغ كند نه براي پول.  بايد به گفته: دوم

و اكند ممكن است دينِ ديگري پول بيشتري به  كسي كه براي پول اسالم را ترويج مي
كند چون مردم  و بعالوه وقتي براي پول تبليغ مي دهد و فردا مبلغ دين ديگر شود،

اتَِّبُعوا َمْن «: فرمايد اكثرا طالب حق نيستند او نيز حق را بيان نخواهد كرد، و لذا قرآن مي
و  خواهد پيروي كنيد آنكه از شما اجر نمي": يعني .»ال َيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

خواهند  . مفهوم آيه اين است كه آنانكه مزد مي"يافتگانند چنين اشخاصي هدايت
هيچكدام براي هدايت  اند تا ديگران را هدايت كنند. و البته انبياء هدايتي نيافته

كند ناچار تبليغ  خواستند. آري، هر كسي كه براي پول وعظ و تبليغ مي مردم پول نمي
نيز  ستمعين باشد، و چون اكثر مردم از حق گريزانند اواو بايد مطابق ميل مردم و م

گويد. بنابراين، اجرت در مقابل منبر اگر مطالب ديني گفته شود  نمي سخن حق را
حرام است، زيرا امر به معروف و نهي از منكر مانند نماز عبادت است و در عبادت 
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ول بگيرد. و اما قصد تقرب به خدا واجب بوده، و كسي حق ندارد در مقابل عبادت پ
و حرمت آن،  اگر در منبر مطالب غيرديني بنام دين باشد، آن به منزلة كفر است

: براي اينكه حسن عقيدة خود را بيان كند فرمود فشديدتر است. حضرت يوس

               و با اينكه ملّت مصر وخصوصا اين دو نفر .

گويد من از ملّت خدانشناس  بينند او صريح مي ايمانند، مي و از ملّت بي پرستند، بت
پرستي بودند قهرا در عقيدة خود متزلزل  بيزارم. اين دو رفيق كه سالها در محيط بت

 روند. شوند و تا ترديد و تزلزل پيدا نكنند به دنبالِ تحقيق و جستجو نمي مي
ب پاكي داشته باشد زيرا روحية سمروج دين بايد حسن سابقه و حسب و ن: سوم

نژادي و رحم پاكيزه و شير حالل باشد در  مروج ديني اگر سرچشمة آن خون

: به آن دو نفر فرمود مستمعين مؤثر است. ولذا حضرت يوسف     

         ي از . و چون شرايط مبلغي مراعات نشده، بسيار

خبر از اسالم و قرآن، مبلغ شده و عوام بيچاره را به خرافات وموهومات  مردم بي
اند، و كار به جائي رسيده اگر كسي يكي از حقايق اسالمي را بيان  عقائد سوق داده

دو رفيقش را متوجه كرد  شمرند. تا اينجا حضرت يوسف كند، مردم او را كافر مي
است، ولي هيچگونه انتقادي نكرد براي آنكه ذهن  كه مرام توحيدي در دنيا موجود

 : آنان را متوجه كند، و پس از اين، شروع كرد به مقايسة بين توحيد و شرك

                        *  

                           

                            

          * 
داجدا بهتر است و يا خداي يگانة اي دو رفيق زنداني آيا چند ارباب ج :ترجمه

خوانيد غيرخدا را مگر نامهائي كه خودتان و پدرانتان  پرستيد و نمي ) شما نمي39قهار(
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ايد، خدا دليلي بر آنها نفرستاده، حكمي نيست مگر براي خدائي كه  نامگذاري كرده
دم دستور داده جز او را نپرستيد، دين پابرجا و راست همين است، وليكن اكثر مر

 )40دانند.( نمي
فقط به اثبات توحيد پرداخت كه اصل و پاية تمام  حضرت يوسف :نكات

 : عقائد حقه همين يكي است. و دو دليل براي آن ذكر كرد
ي باشد نه موجب تفرقه و گاينكه عقيدة صحيح بايد رهبر به اتحاد و يگان -1

ها و معبودهاي  الحوائجخوانيد وباب  پرستيد و يا مي جدائي. شما كه غير خدا را مي
ايد، و  شويد. شما ارباب متعدد قائل شده متعدد داريد سبب تفرقه و نفاق جامعه مي

است و ارباب متعدد غلط است. آيا ارباب متعدد بهتر است و يا  ربّ جمع  ارباب

خداي واحد قهار كه خالق تمام اين اربابها است.              ؟ 

ها و ملجأهاي شما مخلوقند. و شما نام معبود و اله  معبودها و باب الحوائج -2
ايد و شما اين عناوين را خود براي آنان قائل شده ايد. شما و  روي آنان گذاشته

 ايد و از طرف خدا و عقل دليلي ندارد. پدرانتان اين نامها وعناوين را تراشيده
بين شرك و توحيد مقايسه كرد. زيرا با منطق صحيح ودالئل عقلي  يوسف

توان به كس تحميل كرد زيرا عقيدة تحميلي و يا تقليدي ارزشي ندارد.  عقيده را نمي
سزاوار است انسان براي مخلوقي مانند خود كرنش و او را عبادت كند و از آيا 

 مخلوقي تملق گويد؟ البته خير.
 را تعبير نمود.پس از دعوت به توحيد، خوابهاي ايشان  حضرت يوسف

شود، آن دو نفر در عين حال  گفتن حضرت يوسف با آن دو نفر معلوم مي از سخن

: اند، زيرا آن حضرت به ايشان گفت پرست بودند خدا را قبول داشته كه بت   

               خود  . آري تمام كساني كه در عبادات و حوائج

پرست، همه خداي قهار را قبول   ست و چه آدمرپ  توجه به غيرخدا دارند، چه بت
شمارند، و تا  لحي را محترم ميدارند، ولي تمثال يك پيغمبر ويا امامي و يا بندة صا
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حد عبادت از او تقديس كرده و وجود او را مؤثر در سعادت و خيرات خود سر

، و خداي قهار را قبول »َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَّه«: ندگفت پرستان كه مي د مانند بتدانن مي
پس از اثبات بطالن اين كارها و عقايد، به ايشان  داشتند. ولي حضرت يوسف

فهمانيد كه فقط خداي واحد قهار فرمانرواي هستي است و ديگري اثري ندارد نه در 

 : تكوين و نه در تشريع، و فرمود    همان خداي واحد : . و فرمود    

     او خود امر نموده كه در نزد غير او كرنش نكنيد. و دين پابرجا و ،

: منطقي همين است كه فرمود      وليكن دكانداران ديني نگذاشتند ،

: مردم بفهمند. اين است كه فرمود          . 

                            

                    *     

                           

        * 
اي دو رفيق زنداني يكي از شما به رب خود (يعني به سرپرست خود) : ترجمه
د، خورن نوشاند، و اما ديگري پس به دار آويخته شود و پرندگان از سر او مي شراب مي

) و به آنكه گمان نجات 41ن فتوي خواستيد چنين مقدر شده(آحقيقت امري كه در 
وري كن، پس آدربارة خود داشت سفارش كرد كه مرا نزد سرپرست و پروردگارت ياد

شيطان يادآوري نزد پروردگارش را از ياد او برد، پس يوسف چند سالي در زندان 
 )42ماند.(

پرداخت و گفت  توحيد، به تعبيرِ خواب از تبليغِپس  حضرت يوسف: نكات
نوشاند و ديگري محكوم  شود و به او شراب مي يكي از شما دو نفر ساقي پادشاه مي

 رود. شود و بر دار مي به اعدام مي
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يكي از ايشان است،  رود كدام تصريح نكرد كه آنكه بر دار مي حضرت يوسف
يشان افسرده نشوند. ولي ساقي به و در تعبير، اعدام را مؤخّر انداخت براي اينكه ا

همان وقت تعبير و  گمان خود درك كرد كه او ناجي است. پس حضرت يوسف
تقصيري مرا  مرا در پيشِ پادشاه ياد كن، و بي: يا وقت بيرون رفتن از زندان به او گفت

 تذكّر ده، تا وسيلة نجات من از زندان فراهم شود. وضمير     ردد گ ، برمي

به خود ساقي. يعني خود ساقي گمان كرد كه او نجات خواهد يافت. بعضي از 

اند، و اين  گرفته علمرا به معني  ظن اند و مفسرين، ضمير را به يوسف برگردانيده
برخالف ظاهر است. يوسف به وسيلة ساقي خواست نجات خود را از زندان فراهم 

اند اين كار، برخالف خداشناسي و  كردهها خيال  كند و اين، اشكالي ندارد. بعضي
 آن اند. ولي به نظر ما تمام برخالف توكّل است، ورواياتي را نقل كرده و سند قرار داده

از برادرم : اند كه فرمود روايت كرده صاخبار مجعول است. مثال از رسول خدا
 عجب دارم كه چگونه به مخلوقي استغاثه كرد اگر اين سخن را به او يوسف

بعضي و  !ماند كرد چند سالي در زندان نمي نگفته بود و از او درخواست كمك نمي
يوسفا كي تو را زيبا و : اند كه جبرئيل به يوسف نازل شد و گفت روايت كرده

تو را از ميان برادران،   پروردگارم. كي: ترين مردم خلق كرده؟ يوسف گفت خوشگل
كي توسط كاروان نجاتت داد؟ پروردگارم. عزيز پدرت كرد؟ پروردگارم. كي تو را به 

كي تو را از مكرِ زنانِ تو را از سنگ پرتاب شدة در چاه حفظ كرد؟ پروردگارم. 
فرمايد چه باعث شده كه  خدا مي: مصري نگاه داشت؟ پروردگارم. آنگاه جبرئيل گفت

 حاجت خود را به مخلوقي عرضه داشتي و فقط به من اظهار نكردي؟ اكنون براي اين
كلمه سالها در زندان بمان. پس يوسف در اثر اين عتاب شروع به گريه و ناله كرد و 

ناله شدند، تا زندانيان از گرية او پريشان شدند و با او قرار  در و ديوار زندان با او هم
كردند يك روز بگريد و يك روز ساكت باشد. در آن روزي كه ساكت بود چنان درد 

تر بود. و عجب اين است كه بعضي از  وزِ گريه بر او سختپيچيد كه از ر در دلش مي
 اند. مفسرين گول اين روايات را خورده و به بزرگانِ خود بسته
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: كه فرمود بهرحال اين يوسف       اشكال است، زيرا  ، بي

باشد. موحد كسي است  توسل به اسبابي ظاهري ممنوع نيست و برخالف توكّل نمي

يعني خدا را مؤثر بداند زيرا خدا  سباباألمسبب كه به اسباب ظاهري چنگ بزند، ولي
اين همه اسباب و وسائل براي بشر فراهم كرده، ما اگر خرمن خود را در ميان آفتاب 
بگذاريم خشك شود آيا اشكالي دارد؟ و اگر براي بيمارِ خود، دكتر بياوريم آيا 

، افراد بشر بايد در رفع »تـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتَّْقَوى«: برخالف توحيد است؟. طبق آيات
گناهي كه به زندان رفته  توان گفت وظيفة شخص بي گرفتاري يكديگر، تعاون كنند. مي

تقصيريِ خود را ثابت كند. يكي از  اين است كه با تمسك به وسائل ظاهري، بي
يرخواه است. حال يوسف كاري وسائل ظاهري، گرفتنِ وكيل و يا تذكّر به مردم خ

برخالف انجام نداده تا مورد عتاب و خطاب الهي شود. مثال اگر كاروانان مصر، دلوي 
به آن چنگ بزند آيا  آوردن آب، و حضرت يوسف در چاه انداختند براي بيرون

بيمار شد به دكتر مراجعه بكند آيا  صبرخالف توحيد است؟ و يا اگر رسول خدا
اند  ست؟ گمان اين است كه روايات مجعوله را كساني جعل كردهبرخالف توحيد ا

شود، منتهي  كردن. توسل به وسائل، گاهي واجب مي گرم خواني و مجلس براي روضه
دانند، ولي  الت و ابزار از فيض الهي ميآاين است كه مردم موحد اسباب عاديه را 

 .دانند مؤثر در هر حال و هر چيز را فقط ارادة الهي مي
: را فراموش كرد، قرآن گويد ساقي پس از بيرون رفتن از زندان، يوسف

       تعالي به انسان قوائي داده و در باطن او گذاشته كه دانشمندان  . خداي

 بزرگ را متحير نموده، از آن جمله قوة حافظه و ضد آن نسيان را قرار داده است.
اي از يادداشتها و  اي در باطن خود كتابخانه اندازه قوة حفظ خاطرات كه هر كس به

كه  ها در ذهن خود دارد خاطرات خود دارد، و به وسعت معلوماتش، اطاقها و قفسه
كند، هر صفحه و سطرِ معلومي را،  در موقع حاجت، اوراق و صفحات آنرا احضار مي

ديگر باشد.  اندازد، ممكن است در اين كتابخانه قرآن مجيد و صدها كتب نظر مي
يكدست نامرئي بر صفحة خاطرات هر كس مسلط است كه به مقتضاي اوصاف باطن 
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هاي مختلف  و فطرت او متّصل مشغول نقاشي و نوشتن است و نمايشي از پرده
نگارد. آيا اين كتابخانة نامرئي كجاست؟ و كاركنان آن كيانند كه در  زندگي در آنجا مي

گذارند؟ اين را  گشايند و آنچه بخواهد جلو او مي مي موقع حاجت در به روي انسان
گويند و بسياري از آنچه در اين كتابخانه بوده در اثر عدم توجه به كلي  قوة حافظه مي

شود. اين كتابخانة نامرئي باطنِ انسان، دزدي دارد كه گاهي كتابي  نابود و فراموش مي
د اين كتابخانه را شيطان ناميده و برد. در اينجا خدا دز دزدد و مي و يا چيزي را مي

: فرموده            يعني شيطان به آن ساقي فراموشي داد كه او به ،

به ساقي  ربهو  انساهتقصيري يوسف را بگويد. پس ضمير  سرپرست خود بي
اند، و  گردد. ولي بعضي طبق روايات مجعوله ضميرها را به يوسف برگردانيده برمي
يوسف خدا را فراموش كرد و شيطان خدا را از ذهن او برد ودر نتيجه در : اند گفته

از اين نسبت مبرا و  زندان چند سالي بماند. در حاليكه به نظر ما حضرت يوسف
تر از اين است. و دليل بر اينكه ضمير به ساقي  ، عاليمقام شامخ حضرت يوسف

يعني        گردد، اين است كه در چند آيه بعد فرموده برمي :     

  ...مرا : مدتي كه يادش آمد، به پادشاه گفت يعني آنكه نجات پيدا كرده بود پس از

نزد يوسف بفرستيد تا خبر تأويل خواب شاه را از يوسف بگيرم و بگويم. پس آن 
وفائي  ي يادش آمده. پس ساقي بيكس كه فراموش كرده همان است كه پس از مدت

را نزد سرپرست خود ذكر نكرد و فراموش نمود  تقصيريِ يوسف كرد، چون بي
 يادآوري كند و نكرد.

                        

                              

  *                   *   

                        * 
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ه آنها را كبينم هفت گاو فربه را  محققاً من در خواب مي: و پادشاه گفت :ترجمه
بينم، اي  خورند و هفت خوشة سبز و ديگر هفت خوشة خشك مي هفت گاو الغر مي

: ) گفتند43دانيد دربارة اين خواب نظر دهيد( بزرگان دربار اگر تبعير خوابم را مي
) و يكي از آن 44به سرانجامِ خوابهاي پريشان دانا نيستيم( خوابهاي پريشان است وما

من : دو نفري كه از زندان نجات يافته بود و پس از مدتي به ياد يوسف افتاد گفت
 )45كنم پس مرا بفرستيد.( شما را به تأويل اين خواب آگاه مي

مردمي دلير و چادرنشين بودند  پادشاهان مصر در زمان حضرت يوسف :نكات
كردند، و لذا اهل مصر ايشان را ملعون و  مصر را تصرف كرده و سلطنت ميكه 

دانستند. و چون منفور بودند ومعلوماتي نداشتند، خياالت خود را كه در  زورگو مي
اي از امور در خواب بر ايشان مكشوف  دادند، و پاره ديدند، اهميت مي خواب مي

اني و فراواني در نظر دارد زيرا شد. پادشاهي كه فكرش ادارة مملكت است، گر مي
صالح مردم مربوط به همين دو چيز است. و چاق و الغري گاوها و يا سبز و خرمي 

 باشد. و عدم قحطي، مؤثر مي ها، در گراني و ارزاني و قحطي خوشه
و واقع شد : گويد خوابي كه شاه ديده چنين مي 41در تورات سفر پيدايش باب 
بر كنار نهر ايستاده كه ناگاه از  هكه اينك خوابي ديد چون دو سال سپري شد فرعون

هفت  هچريدند، و اينك نهر هفت گاوِ خوب صورت فربه گوشت برآمد بر مرغزار مي
گوشت در عقبِ آنها از نهر برآمد، به پهلوي آن گاوان الغر  گاو ديگر بدصورت و الغر

هفت گاو خوب  به كنار نهر ايستادند واين گاوان زشت صورت و الغر گوشت آن
صورت و فربه را فرو بردند، و فرعون بيدار شد، باز بخسبيد و ديگر باره خوابي ديد 

آيد و اينك هفت سنبلة الغر از باد  هفت سنبلة پر ونيكو بر يك ساق برمي هكه اينك
رويد سنبلهاي الغر آن هفت سنبلة فربة پر را فرو بردند،  شرقي پژمرده بعد از آنها مي

 يدار شد كه اينك خواب است.و فرعون ب
 اما قرآن در يك عبارت كوتاه، تمام آنچه در تورات طول داده بيان كرده است.
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: ظاهر عبارت    فهماند كه شاه مصر مكرّر اين خواب را ديده زيرا يك  مي

ده گويند. چون مكرّر ديده اهميت داده و در مقام استفتاي از تعبير آم مي يتأر مرتبه را 
 زيرا خوابِ مكرّر موجب وحشت و اضطراب او شده بود.

پرستي دو دسته  پرست بودند، و دانشمندان مروج بت در آن زمان مصريان بت
يكي حكماء و فالسفه و ديگر ساحران و جادوگران. و اشراف و بزرگان دربار : بودند

: گويد شد، و لذا شاه به ايشان مي از اين دو دسته انتخاب مي           

  . 

شده، مرموز بوده و يكي از وظائف  روحانيت آن زمان كه به دست ايشان اداره مي
ايشان تعبير خواب بوده، باضافه بر عمليات سحر. و مردم بواسطة تعبير، ايشان را با 

اي قائل  ادهالع اسطة سحر براي ايشان قدرت فوقودانستند. و ب عالم غيب مربوط مي
گوئي رسول و يا امام،  باشند، تا مي بودند يعني معجزه. و لذا در زمان ما نيز چنين مي

گيرند كه غيب بداند و معجزه بكند. و بهمين وسيله در آن  اينان كسي را در نظر مي
توانست به  كردند، و كسي نمي كردند و مردم را مسخّر خود مي زمان مردم را اغفال مي

بندي و  بازي و چشم به مدرسة ايشان، دست پيدا كند. و مبناي كارِ ايشان حقّهكتابها و 
آوردنِ گياهان كه داراي خواصي باشد، بوده است،  اي از خواص فيزيكي و بدست پاره

 گيرند. و تا هنوز هم وقت و پول مردم را مي
بود و اينگونه امور در ضمنِ مطالبِ خرافي و كرامت دروغي وسيلة تسخير مردم 

حتّي به مردم خداپرست نيز تأثير كرده چنانكه همان خرافات پس از نشرِ اسالم به 
 صورتهاي مختلف باقي مانده است.

مانند فرعونِ زمان موسي، در اين وقت فرستاد به دنبال  فرعون زمان يوسف
اينها : همين دانشمندانِ درباري و خوابهاي خود را به ايشان گفت. در جواب گفتند

 دانيم. ابِ پريشان است، و ما نميخو
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ساقي شاه در اين موقع به ياد يوسف رفيقِ زندانيِ خود و استاديِ او درتعبير 
امروز به خاطرم آمد آن زماني را كه شاه بر من غضب : خواب، افتاد و به فرعون گفت

در نمود و مرا با رئيس خبازان در زندانِ افواج خاصه حبس نمود، در زندان من و او 
يك شب خواب ديديم و غالم عبراني در آن زندان با ما بود. من و غالم سردار افواج 
خاصه، خوابهاي خود را نزد او بيان كرديم و او براي ما تعبير كرد و بعينه موافق 
تعبيري كه براي ما كرد واقع شد. پس مرا بفرستيد تا يوسف را بياورم تا خواب شما 

فرستادند، و بالنّتيجه مقدمات آزاديِ يوسف  زد يوسفرا تعبير كند. لذا او را ن
 فراهم شد.

بهرحال فرعون، از خوابِ خود بسيار در وحشت بود و از دانشمندانِ درباري 

: مأيوس بود. و در اين موقع ساقي وقت را غنيمت شمرد و بالحق قاطع گفت  

         . 

نهاد ساقي خرسند شد و فوري فرمان داد تا ساقي به زندان رود. و تعبير شاه از پيش
 خواب را از يوسف سؤال كند.

اين رفيق فراموشكار به وي : از جوانمردي و بلندنظري يوسف همين بس كه چون
احتياج پيدا كرد و عاجزانه به وي مراجعت كرد، يوسف بدون آنكه روترش كند و از 

كايت كند، با كمال خوشروئي به سخنان او گوش داد. او مهري او و دستگاه ش بي
اند، و من به  علماي دربار از تعبيرِ آن اظهار عجز كرده و فرعون را مأيوس كرده: گفت

ياد شما افتادم و شاه را از وجود شما و علم شما آگاه نمودم. شاه مرا براي حلّ اين 
 ن است.مشكل به حضور شما فرستاده، و اينك منتظر بازگشت م

                       

                           * 
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   *                            

   *                  * 
يوسف اي بسيار راستگو ما را نظر بده دربارة هفت گاوِ فربه كه هفت گاوِ : ترجمه

خورند و هفت خوشة سبز و ديگر هفت خوشة خشك، باشد كه من به  الغر آنها را مي
هفت سال پي در پي زراعت : ) يوسف گفت46سوي مردم برگردم شايد ايشان بدانند(

هايش واگذاريد بجز كمي از آنچه  د در خوشهكنيد پس آنچه را درو كردي مي
آيد كه آنچه را از پيش براي آن  ) آنگاه بعد از آن، هفت سال سخت مي47خوريد(  مي

) سپس بعد از آن سالي 48داريد( اندوختيد بخورند مگر اندكي از آنچه كه نگاه مي
) جات و غيره را كه مردم، در آن، باران داده شوند و در آن (ميوه آيد مي
 )49فشارند.( مي

كه هر چه  زنداني هر چه بيشتر به آزادي خود عالقه دارد با آنكه يك فرد: نكات
كنندة زندان خالص شود و از مجاورت جنايتكاران رها  زودتر از فضاي تنگ و خفه

شود و از آزادي و فضاي وسيع استفاده كند، حال براي يوسف گرفتار، بهترين فرصت 
داند غير از خودش كسي از  ل سخني نگفت. در حاليكه او ميپيش آمده با اين حا

عهدة تعبير اين خواب برنمي آيد و فرعون با كمال بي صبري منتظر تعبير خواب 
شد، ولي اين شرط را  گفت مرا آزاد كنيد تا تعبير كنم، مسلما آزاد مي است، و اگر مي

 : نكرد. زيرا
شود به مالقات فرعون نائل اطمينان داشت كه چون مشكل فرعون حل : اوال
 و مقدمة آزادي او فراهم خواهد شد. آمد خواهد
گناهي خود.  خواهد آزاد شود مگر پس از ثبوت بي نمي حضرت يوسف: ثانيا

اول از زنان : و لذا بعدا خواهد آمد كه چون شاه او را براي مالقات خواست، او گفت
حضرت تعبير  نرسم. و لذا آ ميگناهي من ثابت شود، سپس خدمت  تحقيق كنيد، و بي

 را در گرو آزادي خود نگذاشت.
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من تعجب دارم از يوسف و صبر و : روايت شده كه فرمود صاز رسول خدا
مضايقه  كرمش، خدا او را بيامرزد چون راجع به تعبيرِ خواب از او پرسشي كردند، بي

ا شرط كنم مرا از دادم ت پاسخ درست داد، و اگر من به جاي او بودم به آنان خبر نمي
 زندان خارج كنند.

تعبير خواب، اين است كه هفت سال فراواني در : بهرحال يوسف خيرخواه گفت
آيد، سپس هفت سال ديگر قحطي و خشكسالي شود  پيش داريد كه زراعت نيكو مي

تباه كند و به مصرف آورد، و پس از  هاي اين هفت سال را كه محصول و اندوخته
كه بايد  صول به حال عادي گردد. و پس از تعبير خواب دستور دادسال، مح چهارده 

در اين هفت سالِ فراواني، زراعت بسيار كنيد و آنرا در غالف خوشه انبار كنيد تا 
فاسد نشود و در سالهاي قحطي آنرا مصرف كنيد تا به فراواني برسيد. و اگر بخواهيد 

 كار را بكنيد.مردم مصر در سالهاي قحطي تلف نشوند بايد اين 

 زعماي ديگر فرق پيشوايانِ دين با
پيامبران و هاديان ديني در مقابل ارشاد و خيرخواهي، مزد و اجرتي نخواهند و محض 

َما : گويند پردازند و مي اهنمائي مياصالح عمومي مردم، به ر رضاي خدا و عالقة به
سال است در زندان به حالِ ، هفت . اكنون حضرت يوسفَأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ 

مضايقه و بدون اينكه از او  شده. بي غربت مانده و فعالً محلِّ احتياج و طرف مشورت
كنند، تعبير خواب را گفت. و  عذرخواهي كنند و از ستمهائي كه به او شده جلوگيري

 به آنان ينده مطلع نمود و راه جلوگيري از اين خطر راآاز خطر قحطي  بعالوه آنان را
ياد داد. و دستورِ نگاهداري حبوبات را براي مدت قحطي توضيح داد. در صورتيكه 

باشد كه در برابر حقوق هنگفت و  رتبه مي  اينها كار وزير دارائي وكارشناسان عالي
در اينجا  مواجب زيادي كه دارند بايد اين فكرها را بكنند. ولي حضرت يوسف

 ت، به منظور انجام وظيفه و خدمت به نوع ازمجانا بطور فداكاري براي جامعة بشري
معلومات سياسي و الهي خود دريغ نكرد. ولي خودبخود اين عمل نيك و ارشاد با 

 : اثر اخالص است ناخالص اثر بخشيد و به زودي شاه تشنة مالقات او شد. اي
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 تو نيكي مـيكن و در دجلـه انـداز   
 

ــاز      ــد ب ــت ده ــزد در بيابان ــه اي  ك
 

كرد، ممكن بود نتيجه  از اول چيزي درخواست مي اگر حضرت يوسف
 معكوس شود چنانكه در موضوع تذكّر ساقي تجربه كرده بود.

مهم است كه  موضوع نگهداري غله در هفت سال يكي از موضوعات علمي بسيار
در دنياي امروز براي اين كار مؤسسات بزرگي بوجود آمده از قبيل ادارة سيلو. ولي در 

اختمان به اين اندازه يپش نرفته بود، بهترين وسيله همان انباركردن در آنروز كه علم س
 دستور داد. خوشه بود كه يوسف

بيني  درضمن، يك تجارت مهمي نيز براي كشورِ مصر پيش حضرت يوسف
كرد كه محصول هفت سالِ فراواني را به قدري فراهم كنيد تا در سالهاي بعدش تمام 

د، در نكن تاج خواهند شد و به بهاي زيادي خريداري ميكشور و مجاورين آن كه مح
انبار موجود باشد. و نيز خاطرنشان كرد كه بايد مقداري از اين حبوبات را براي بذر 

 : پس از خشكسالي نيز نگاه داريد      . 

ر آن اين تدبير براي جلوگيري از نابودي ملّت مصر منحصر به فرد بود، و اگ
كرد مگر پس از خالصيِ خود و به زندان افكندن  حضرت چنين پيشنهادي را نمي

 توانست و ممكن بود.  عزيز و زليخا، مي
واقتصاديِ فرعون آنقدر نبود كه چنين تدبير عالمانه را  يبديهي است قدرت سياس

 باط و علمي كند.تناس
ا حبوبات، ارزاق چرا حبوبات را مورد توجه نظر قرار داد؟ زير حضرت يوسف

د، و از ميان نك هاي اشجار، حفظ حيات را براي عموم تأمين نمي عمومي است و ميوه
ذخيره است و با بودن در غالف  گندم و برنج است كه غالفي دارد و قابل حبوبات

بيني كه حضرت يوسف نمود، استنباط هر كس  شود. و اين طور بيان و پيش فاسد نمي
 نبود.

لحني گرم با  روشن، بسيار خرم و خوشحال شد و با از اين تعبيرشاه  فرستاده
يوسف خداحافظي كرد، و يوسف از او درخواست كاري نكرد كه او به گوشِ شاه 
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برساند. ولي شاه پس از شنيدن تعبير بسيار به مالقات چنين دانشمندي كه از علماي 
ز تعبير عاجز بودند چون درباري عالمتر است شوق پيدا كرد. ودانشمندانِ ديگر كه ا

برد براي ديدن اين  شنيدند چنين شخص دانشمندي ناشناس و در زندان بسر مي
 شخصيت نابغة بزرگ شائق شدند.

ديده سخت وحشت داشته و در حالِ  خواب مي بديهي است فرعون كه از آنچه در
باتمامِ انتظار به سر مي برد، از ديدنِ ساقي كه شاد وخرم برگشته، اميدوار شد، و 

و را با يوسف خواست؟ ساقي هم مو به مو تعبير را به عرض اصبري شرح ديدار  بي
 رسانيد.

طي خواهد شد پشت او خواهد حدرپي در مصر ق وقتي شاه بشنود هفت سال پي
لرزيد و به فكر چاره خواهد شد. آري مقام مسؤولي كه حفظ مملكت و نگهداريِ 

ري وحشت كند. ولي وقتي كه تدبيرِ حكيمانة ملّت با اوست حقّ دارد از چنين خب
را شنيد، جاني در كالبدش دميده شد. ولي تعجب، او را فراگرفت  حضرت يوسف

تر است؟ آيا چنين دانشمندي در  كه اين زنداني كيست كه از تمام علماي مملكت عالم
ه كس مملكت من بايد در زندان سر ببرد؟ آيا اين نابغة بزرگ چه تقصيري كرده و چ

 باعث شده كه او سالها در زندان دولت من بماند؟
چون از ساقي شنيد كه چندين سال قبل او را در زندان ديده است، خيلي عجيب 

العاده و بزرگ  اين مرد فوق ا چنين فردي در زندان مانده است؟به نظرش آمد كه چر
سرشار وي  را بايد ببينم و به وضع او رسيدگي كنم و از فكر دورانديش و علمِ

و چرا تا به حال از وجود چنين شخصي به نفع ملك و ملت استفاده  ،استفاده كنم
 !نشده است؟

و معلوم است كه ساير علماي درباري كه چنين تعبيرِ قاطع و سياست بلندي را 
شنيدند همه تشنة زيارت او شدند. اينان بيش از فرعون به عظمت او پي بردند و در 

 سخن از تعبيِر خوابِ فرعون و معبر زنداني است. محافل علمي همه جا
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انگيز بزرگترين خبر روز شده همه منتظرند كه وسيلة مالقات اين  اين تعبير اعجاب
عالمِ ناشناس فراهم شود، تا از علمِ او استفاده كنند. اين است كه شاه به دنبال 

 : حضرتش فرستاد

                             

                   *     

                         

                          

   *                        

  *                          

    * 
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