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خدا بنام  

قرآن ء سایھ در  

 

 عمر بھ كھ است نعمتى.  شناسدش مى,  چشیده كس ھر فقط كھ است نعمتى,  قرآن ء سایھ در زندگى
سازد مى پاكیزه و فرخنده را آن و دھد مى ارزش,  آدمى  . 

 

 داشت ارزانیم,  زمان از بخشى در,  را قرآن ء سایھ در زندگى و نھاد منت من بر كھ. .  سپاس را خدا و
 مایھ كھ را نعمت این و بودم نبرده عمر ى ھمھ در كھ بردم بھره چندان,  قرآن نعمت از,  فترت آن در. 

چشیدم است عمر پاكیزگى و فرخى و واالئى ء  . 

 

.  بیمقدار كوچك ى بنده من ھمین با. .  گوید مى سخن من با,  قرآن زبان با,  سبحان خداى كھ شنیدم مى
 این از رفعتى چھ,  زندگى براى و ؟ برتر,  آسمانى بزرگ تكریم این از تكریم كدام,  آدم فرزند براى و. 

؟ فراتر این از,  داده خدا قدر و رتبت كدام و ؟ باالتر  

 

 بیقدر كوشش و تالش و دیدم مى,  زند مى موج زمین در كھ را جاھلیت,  فراز آن از,  قرآن ء سایھ در
 تماشا شان كودكانھ تالش و اندیشھ و معرفت بھ را زمین اھل شگفتى و غرور.  نگریستم مى را خاكیان

 و. .  كودكان گنگالج زبان و بیھوده تالش و بیفرجام بازى بر بزرگمردى تماشاى ھمچون. .  كردم مى
 این و اند رفتھ فرو مرداب این در ھمھ چرا!  ؟ انسانھا این اند چنین چرا!  دریغا كھ!  آمدم مى شگفت بھ

آسمانى نداى  
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؟ بخشد مى پاكى و فرخى و دھد مى اعتال و ارزش,  زندگى بھ كھ را ندا این ؟ شنوند نمى را  

 

([ و]( ھستى سرمنزل([ و]( ھستى([ ى درباره را آالیش بى و كامل و بلند بینش آن,  قرآن ى سایھ در
 آن با,  جھان ء گوشھ چھار در بشر كھ جاھلى ھاى اندیشھ با را آن و گرفتم مى فرا]( انسان آفرینش ھدف

 در,  متعفن مردابى در كھ پذیرد مى بشر چگونھ:  پرسیدم مى خود از و. .  سنجیدم مى,  است دمخور



,  طراوت با چمنزار این,  خویش دست اینسوى در و برد بسر وحشتزا ئى ظلمتكده در,  ژرف ئى دره
؟ نبیند را درخشش پر فروغ این و بلند ء قلھ این  

 

 كھ ھستى جھان حركت و رفتار با,  را انسان پسند خدا تالش و عمل موزون ھماھنگى,  قرآن ء سایھ در
 اثر بر را بشر حیرانى و سرگشتگى. .  نگریستم مى آنگاه. .  كردم مى لمس,  است خدا ء آفریده

 بر كھ را آفرینى شر و فاسد آموزشھاى میان اصطكاك,  دیدم مى,  حیات طبیعى ھاى سنت از سرپیچى
 مى خود با و كردم مى مشاھده,  بستھ بكار او آفرینش در خدا كھ سرشتى با,  شود مى خوانده فرو وى
؟ كشاند مى دوزخ این بسوى پابپا را او,  پست شیطان كدامین,  آه:  گفتم  

 

انسانھا از دریغا  ! 

 

 چندین جھت از ھم و حقیقتش در ھم,  دیدم مى آن نمود از عظیمتر بسى را ھستى,  قرآن ء سایھ در
.  آشكار فقط نھ و)  شھادت(  آشكار ھم و ھست)  غیب(  نھان ھم,  آن در كھ دیدم مى.  رویھایش بودن

 ھا سرزمین و ھا منطقھ این سراسر در انسانیت قلمرو و. .  دنیا فقط نھ و آخرت ھم و ھست دنیا ھم
 دستاورد.  سیر خط این در است گذرگاھى بلكھ نیست سفر این پایان,  مرگ كھ دیدم مى.  است گسترده

 نشأه این در كھ سزائى یا پاداشى ھر.  است آن از بخشى,  نیست او دستاورد ء ھمھ,  جھان این در آدمى
رسد نمى زیان را ھیچكس و رود نمى ستم ھیچكس بر پس,  رسید خواھد نشأه آن در نرسد وى بھ  . 

 

 و آشنا و مأنوس و زنده جھانى در زندگى,  سیاره این در انسان زندگى كھ دیدم مى,  باالتر ھمھ این از و
پاسخ و كند مى درك كھ,  احساس و روح با جھانى,  است دمساز  
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1: (  است حركت در او بسوى مؤمن روان كھ دارد روى ئى یگانھ ء آفریننده ھمان بسوى و گوید مى  ) 

 

 را خداى شبانگاه و بامداد ھایشان سایھ با,  كراھت یا رغبت بھ است زمین و آسمانھا در آنكھ ھر و ])
2]( ( برند مى سجده  ) 

 



 وجود جھان در چیزى ھیچ و,  كنند مى تسبیح را خداى,  آنھاست در آنكھ ھر و زمین و آسمان ھفت ])
3]( ( كند مى تسبیح,  ستایش و سپاس بھ را او آنكھ مگر ندارد  ) 

 

ریزد مى فرو انسان دل بر اطمینانى و انس و آرامش چھ,  كامل ء گسترده بینش این كھ ببین و  . 

 

 اسالم از پیش ارزیابیھاى در كھ دیدم مى آن از عزیزتر و گرامیتر بسى را]( انسان([ ,  قرآن ء سایھ در
است خدا روح از نسیمى بھ او انسانیت:  ایم دیده,  آن از پس یا  : 

 

4]( ( بیفتید او مقابل كنان سجده,  دمیدم او در خود روح از و بپرداختم را او چون پس ])  ) 

 

است زمین در خدا جانشین,  نسیم این بھ و  : 

 

5]( ( نھاد خواھم جانشینى,  زمین در من گفت فرشتگان بھ پروردگارت كھ آنگاه و ])  ) 

 

اوست مسخر,  زمین ء ھمھ و  : 

 

6]( ( داد قرار شما مسخر است زمین در كھ را آنچھ ھر و ])  ) 

 

 چیزى,  بود توانند مى پیوستھ بدان بشر ء ھمھ كھ پیوندى و رشتھ تنھا كھ است بلند ء رتبھ این اثر بر و
 چیز ھمھ مؤمن ء عقیده پس.  خدائى ء عقیده پیوند یعنى,  شده داده قرار ایزدى نسیم ھمان جنس از

,  محور این بر فقط آدمیان كھ است اساس این بر و. . .  او ء عشیره و اھل و او ملیت,  او وطن:  اوست
چون نھ آیند گرد توانند مى  

 

است قرآن آیات ء ترجمھ,  گیومھ داخل فرازھاى . 1  . 



 

15:  رعد . 2  

 

44:  اسراء . 3  

 

72:  ص . 4  

 

30:  بقره . 5  

 

65:  حج . 6  
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پرچین و رمھ و چراگاه و زار سبزه در چارپایان  ! 

 

 كھ است كاروانى رھروان از یكتن او. .  زمان اعماق در دار ریشھ و كھن است تبارى داراى مؤمن
 محمد و عیسى و موسى و یوسف و یعقوب و اسحاق و اسمعیل و ابراھیم و است نوح آن كاروانساالر

آنان بر خدا سالم و صلوات  

 

1]( ( كنید پیشھ تقوا من برابر در پس شما پروردگار منم و,  یگانھ امت,  شما امت است این ھمانا ])  ) 

 

 دیده قرآن ء سایھ در كھ آنطور,  رانده مى پیش,  زمان ھاى شاخھ در باز دیر از كھ عزیز كاروان این
 و دورانھا گذشت علیرغم و بوده روبرو مشابھى آزمایشھاى و بحرانھا و اوضاع با پیوستھ,  شود مى

 و سر,  دارد و داشتھ یكنواخت و ھمسان روالى,  ملتھا و اقوام شدن دیگر و مكانھا و زمانھا دگرگونى
 با,  دیگر سوى از و است بوده ھوسھا و ھا سركشى و ھا كورى و ھا گمراھى با یكسو از ھمواره او كار

 بھ اطمینان با,  محكم دلى و استوار قدمى با ھمواره اینحال با,  تبعیدھا و تھدیدھا و ھا ستم و زجرھا



 پیش بھ خود راه در,  او مؤكد و درست ء عده و انتظار لحظھ ھر با و او بھ امید و اتكاء با و خدا یارى
است رفتھ مى  : 

 

 باید یا و كنیم مى بیرون خود سرزمین از را شما یا گمان بى:  گفتند رسوالن بھ بودند شده كافر آنانكھ ])
 و كنیم مى ھالك را ستمگران بیگمان:  كھ فرستاد وحى آنان بھ پروردگارشان پس.  گردید باز ما آئین بھ

 عذاب ء وعده و حساب جایگاه از كھ است كسانى براى این.  سازیم مى مستقر آنان سرزمین در را شما
2]( ( بیندیشند من  ) . . 

 

,  عاقبت یك,  باالخره و وعده یك و یقین یك و تھدید یك و تجربھ یك و است موضع یك جا ھمھ و ھمیشھ
 و میبرند را آن انتظار,  وعید و تھدید و شكنجھ و آزار و زجر ء لحظھ در درست,  مؤمنان ء ھمھ كھ

دارند را آن امید  . 

 

52:  مؤمنون . 1  

 

13:  ابراھیم . 2  

9 

 

 وجود,  حساب بى پیشامد و تصادف براى جائى,  ھستى ء پھنھ این در كھ آموختم,  قرآن ء سایھ در
 : ندارد

 

1]( ( آفریدیم,  حساب و اندازه بھ را چیز ھر ما ھمانا ])  ) 

 

2]( ( دقیق ئى اندازه,  كرد اندازه بھ را آن و,  آفرید را چیز ھمھ و ])  ) 

 



,  انسان كوتھ نظر براى ھمیشھ,  كارھا عمیق و نھان حكمت لیكن,  است استوار حكمتى بر كارى ھر
نیست رؤیت قابل  : 

 

3]( ( باشد نھاده بسیار نیكى آن در خدا و ندارید خوش را چیزى كھ شاید ])  ) 

 

 شما براى او و بدارید دوست را چیزى شاید و باشد خوب شما براى او و دارید مكروه را چیزى شاید ])
4]( ( دانید نمى شما و میداند خدا,  باشد بد  ) 

 

 كھ مقدماتى و دھد نمى گاه و دھد مى باز,  برند مى انتظار آن از كھ را اثرى گاه,  شده شناختھ ھاى علت
 پدید,  مقدمات و ھا علت كھ زیرا.  رسد نمى گاه و رسد مى نتیجھ بھ گاه,  دانند مى حتمى را اش نتیجھ

 ھم و آورد مى پدید را علت ھم كھ است خدا مطلق ء اراده این,  نیستند ھا نتیجھ و اثرھا ھاى آورنده
5: (  سازد مى مترتب آن بر را اثر و نتیجھ  ) 

 

6]( ( آورد پدید چیزى,  این از پس خدا شاید,  نمیدانى تو ])  ) 

 

7]( ( باشد خواستھ خدا كھ آنگاه مگر خواھید نمى شما و ])  ) 

 

 نتیجھ و اثرھا كھ است خدا ولى,  است او تعھد و وظیفھ این چون گمارد مى ھمت علتھا ایجاد بر مؤمن
 یگانھ,  خداوند دانش و حكمت و عدل و رحمت بھ اطمینان و اعتماد.  آورد مى بوجود آن اثر بر را ھا

گردد مى متوسل بدان پندارھا و ھا وسوسھ چنگ از خالصى براى مؤمن كھ است امنى پناھگاه  : 

 

49:  قمر . 1  

 

2:  فرقان . 2  



 

19:  نساء . 3  

 

216:  بقره . 4  

 

 تأكید و اصرار با اسالمى بینش كھ,  شود تلقى نباید,  جھان در علیت نظام نفى معناى بھ سخن این . 5
م. (  كند مى تكیھ آن بر و شناسد مى را علیت,  فراوان  ) 

 

1:  طالق . 6  

 

30:  دھر . 7  
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 و آمرزش شما بھ خدا و دارد مى وا پلیدى و زشتى بھ را شما و دھد مى فقر ى وعده شما بھ شیطان ])
1]( ( است دانا و دست گشاده خدا و دھد مى نوید را خود فضل  ) 

 

 پیشامدى ھر در. .  داشتم مطمئن ئى اندیشھ و قرار با دلى و آرام روحى,  قرآن ء سایھ در,  جھت بدین
 فاعلیت و تأثیر,  زیستم مى او رعایت ء سایھ در و خدا پناه در,  دیدم مى نمایان را خدا دست كارى و

كردم مى لمس را خدائى صفات  : 

 

2]( ( ؟ كند اجابت,  بخواندش وقتى را درمانده كھ كیست یا ])  ) 

 

3]( ( آگاه و فرزانھ اوست و است خویش بندگان دست باال و مقتدر او و ])  ) 



 

4]( ( دانند نمى مردم بیشتر ولى است مسلط خویش كار بھ خدا و ])  ) 

 

5]( ( شود مى حایل او قلب و شخص میان خدا كھ بدانید و ])  ) 

 

6]( ( خواھد آنچھ ھر ء آرنده بجاى ])  ) 

 

 دھد روزى نیاورد حساب بھ كھ آنجا از را او و نھد گشایشى راه او براى باشد برحذر خدا از كھ ھر و ])
7]( ( است رسنده خویش كار بھ خدا كھ,  است بس را وى ھمو,  كند توكل خدا بھ كھ ھر و  ) 

 

8]( ( اوست زمامدار و فرمانروا خدا كھ مگر نیست جانورى ھیچ ])  ) 

 

9]( (  دھند مى بیم,  اویند غیر آنانكھ از ترا ؟ نیست بس اش بنده براى خدا مگر ])  ) 

 

10]( ( بدارد اش گرامى كھ نیست ھیچكس,  سازد خوار خدا را كھ ھر ])  ) 

 

11]( ( باشد او راھنماى كھ نیست ھیچكس كند گمراه خدا را كھ ھر و ])  ) 

 

,  ھا قانون و ھا سنت ماوراى.  است نشده سپرده,  كر و كور قوانین بھ دربست ھستى جھان كھ دیدم مى
.  گزیند مى و آفریند مى بخواھد چھ ھر كھ است او و است او مطلق خواست و خدا آفرین سنت ء اراده
 ما طرف از,  دیگر ئى شیوه انتظار و توقع یا شتاب.  خود خاص ء شیوه بھ ولى كند مى كار خدا دست

 بتواند كھ شده نھاد این بر دیدش توان مى قرآن ء سایھ در كھ آنطور خدا آئین.  است ناروا و حاصل بى
 فعال و مؤثر,  انسان روان حاالت ء ھمھ و بشر زیست دوران ھاى مرحلھ ء ھمھ و ھا محیط ء ھمھ در

و شده نھاده,  زمین ساكن انسان ھمین براى آئین این.  باشد  



 

268:  بقره - 1  

 

62:  نمل - 2  

 

18:  انعام - 3  

 

21:  یوسف - 4  

 

24:  انفال - 5  

 

16:  بروج - 6  

 

2:  طالق - 7  
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 این بینش,  است آمده حساب بھ آن در ھمھ,  وى گوناگون حاالت و ناتوانى و توانائى و استعداد و سرشت
 ابعاد از یك ھر در را او یا انگارد ناچیز زمین در را او نقش كھ نیست چنان,  انسان ء درباره آئین

 كھ نیست نیز چنان و.  سپارد فراموشى بھ جامعھ عضو یك عنوان بھ چھ و فرد یك عنوان بھ چھ وجودش
 و نیرو از فراتر و اش مرتبھ و قدر از بیش را او و شود خیالپردازى دچار او شناخت و ارزیابى در

 با كھ انگارد نمى سطحى چنان را او فطرى نھادھاى ھرگز,  صورت ھر در و.  نھد ارج,  خلقتش ھدف
 سرشت ھمین با است موجود ھمین,  انسان. .  ساخت دگرگون را آن بتوان قلمى كشش با یا قانونى جعل

 ء قلھ ترین رفیع بھ آن با كھ او دست در است ئى وسیلھ الھى آئین. .  استعدادھا ھمین و تمایالت ھمین و
 پایھ و سرشت و ذات و آید مى نائل شده فرض او براى اش وظیفھ و وجودش شكل اقتضاى بھ كھ كمال
 است خدا سوى بھ كھ تعالى راه در را وى,  آئین این و نھد مى حرمت بدینوسیلھ را خود انسانیت ھاى

 این ء آفریننده را گیریش اندازه كھ ممتد روزگاران براى الھى آئین,  اساس این بر.  كند مى رھبرى
 ھدف بھ دادن تحقق در,  اساس این بر ھم و است شده نھاده تواند مى,  قرآن این ء آورنده فرو و انسان

 او روى پیش در زمان ء پھنھ.  است نگشتھ رویگى بى و شتابزدگى دچار خود بزرگ ھاى آل ایده و ھا
 مرگ رسیدن فرا تا نیست یكنفر پذیر زوال خواست از انگیختھ بر و یكفرد عمر بھ محدود,  است گسترده

 كوشند مى صاحبانش كھ نیست زمینى ھاى مسلك ھمچون,  كند تھدید ھدفھایش بر نیافتن دست بھ را او, 
 نمى پیش بھ آن منظم گامھاى با و كنند مى تخطى,  فطرت نظم از و دھند انجام نسل یك در را كار ء ھمھ

 مى جارى خونھا و آید مى پدید ھا مھلكھ,  پویند مى را طبیعى غیر و متكلفانھ راھى چون و. .  روند
 و شوند مى خرد نیز آنان خود,  كار آخر در و شود مى ھم در كارھا و ریزد مى فرو ارزشھا و گردد
 مقاومت تاب تحمیلى مسلك ھیچ كھ فطرت استوار قدمھاى زیر در نیز شان ساختگى مسلكھاى و ھا آئین
,  پوید مى راه,  فطرت كنار در ھموار و آرام,  اسالم.  گردد مى مال لگد و نابود ندارد را آن برابر در
باز كارى از و انگیزدش مى بر كارى بھ  
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 نمى ھم در را آن ھرگز ولى. .  كشاندش مى راستى و درستى بھ ببیند كژى آن در اگر و داردش مى
,  آید مى كنار وى با است مطمئن كار پایان بھ كھ بصیر كارآمدى ء شیوه بھ,  سازد نمى لگدمال و شكند

 صدم یا دھم یا سوم دور در نھ اگر و گرفت خواھد تمامى دوم دور در نگیرد تمامى,  دور این در چھ ھر
 ھمواره,  بزرگ ھدفھاى سوى بھ راه و است آشكار كھ نیز ھدف,  است ممتد كھ زمان. .  ھزارم یا

 و افشاند مى خاك در را خود ھاى ریشھ و كند مى رشد,  آورده بر باال نھال كھ ھمانطور.  است طوالنى
 بى و پیوستھ و آرام و گیرد مى رویش نیز اسالم,  سازد مى انبوه و پراكنده مى سو ھر بھ را ھا شاخھ
 است ممكن كشتزارى ھر.  خواھد مى خدا كھ گردد مى ھمان ابد تا آنگاه و افزاید مى برخویشتن,  شتاب
 در یا بسوزد آبى بى از یا گردد حشرات ء طعمھ آن از بخشى یا شود تھدید شن ھاى تپھ ھجوم بھ زمانى

 بھ و است ماندن و روئیدن براى كشتھ این كھ بداند وقتى آزموده كار دھقان ولى,  شود غرق سیالب زیر
 طبیعى راه جز چیز ھیچ بھ و شود نمى مضطرب و سرگردان,  شد پیروز ھا آفت بر میتوان زمان كمك



 جاى ھمھ در كھ خدا راه اینست و. .  اندیشد نمى,  است بخش نتیجھ و شده حساب و ھموار راھى كھ
است حكمفرما,  فطرت  : 

 

1]( ( یافت نخواھى تغییرى خدا سنت در و ])  ) 

 

 تصادفى یا زودگذر و منتظره غیر پیشامدى نھ,  است ھستى بناى اصیل عنصر,  حق,  الھى آئین در
گیرد مى او وجود فیض از را خود ھستى موجودى ھر و است حق,  سبحان خداى. .  نشده حساب  : 

 

 كھ است خدا و است باطل خوانند مى او سواى چھ ھر و است حق كھ است خدا كھ است بدانجھت این ])
2]( ( است بزرگ و واال  ) 

 

است نگرائیده باطل بھ آفرینش این در و آفریده حق بھ را جھان این خداوند  : 
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1]( ( است نیافریده حق بھ جز را اینھا خدا ])  ) 

 

2]( ( منزھى و پاك تو,  نیافریدى بیھوده را این,  پروردگارا ])  ) 

 

شود مى كشیده نابودى و تباھى بھ شود بیگانھ آن از اگر,  است جھان این اصلى ى مایھ,  حق  : 



 

3]( ( كشید مى تباھى بھ آنھاست در كھ باھر زمین و آسمانھا,  شد مى آنان ھوسھاى تابع,  حق اگر ])  ) 

 

 عكس بر ظواھر كھ اندازه ھر و. .  گردد نابود باید المحالھ,  باطل و شود پیروز باید المحالھ,  حق پس
بود خواھد حقیقت این نمایشگر آینده,  كنند قضاوت  : 

 

 شده نابود آن)  كھ بینى مى(  ناگھان و شكندش مى درھم پس,  افكنیم مى باطل روى بر را حق بلكھ ])
4]( ( است  ) 

 

اند جاودانھ و اصیل,  حق ھمچون نیز صالح و نیكى  : 

 

,  بیاورد كرده پف كفى,  سیل و یافت جریان اندازه آن بھ ھا دره)  در(  پس فرستاد فرو آبى آسمان از ])
 را باطل و حق خدا,  است آن مانند كفى نھند مى آتش در ابزار یا زیور ساختن براى كھ چیزھا بعضى
 سود مردم بھ كھ چیزى اما و شود مى افكنده كنارى بھ و رود مى بیھوده بھ كف اما.  زند مى مثل چنین
5]( ( آورد مى مثال اینچنین خداوند,  ماند مى زمین در دھد مى  ) 

 

 اش ریشھ كھ است پاكیزه و نیك نھال چون پاكیزه و نیك سخن:  كھ زد مثالى چگونھ خدا كھ ندیدى آیا ])
 خدا و.  دھد مى را خود ء میوه خدا اذن بھ پیوستھ,  است آسمان در اش شاخھ و است استوار زمین در

 از كھ است پلیدى درخت چون پلید سخن داستان و.  گیرند اندرز كھ باشد آورد مى مثالھا مردم براى
 در و دنیا زندگى در استوار گفتارى بھ اند آورده ایمان كھ را كسانى خدا.  ندارد قرار و شده بركنده زمین
 مى بخواھد آنچھ و سازد مى گمگشتھ و گمراه را ستمگران و,  دارد مى پابرجا و استوار,  دیگر جھان
6]( ( كند  ) 

 

 حق بھ اعتمادى چھ و افشاند مى دل بر سكونى و قرار چھ و بخشد مى روح بھ آرامشى عجب,  بینش این
برابر در آدمى بھ چگونھ و آفریند مى,  صالح و نیكى و  

 



5:  یونس سوره . 1  

 

191:  عمران آل . 2  

 

71:  مؤمنون . 3  

 

18:  انبیاء . 4  

 

27:  رعد . 5  
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؟ بخشد مى قوت و رفعت,  حقیر و خرد ھاى واقعیت  ! 

 

 و جھان سامان:  كھ رسانید نتیجھ بدین ناپذیر تردید و قاطع شكلى بھ مرا,  قرآن ء سایھ در زندگى دوران
 جھان ھاى سنت با شدن ھماھنگ و زندگى گى پاكیزه و فرخندگى و ارزشمندى و انسان آرامش و آسایش
 سایھ در كھ آنطور خدا بھ بازگشت و.  است خدا بھ بازگشت گرو در فقط,  حیات طبیعى قوانین و ھستى

 و آئین بھ است زندگى سراپاى بازگردانیدن آن و. .  ندارد بیش راه یك و شكل یك دید توان مى قرآن ء
 ء ھمھ در آن از و قرآن بھ دادن حكومت,  است فرموده مشخص بشر براى قرآن در خدا كھ ئى برنامھ
 انسان بختى تیره و زمین تباھى ء مایھ,  دیگرى شكل ھر این از غیر.  است خواستن نظر زندگى شئون

است خدا بجاى ھوى پرستش یعنى جاھلیت,  خالصھ و لجنزار در سقوط و  : 

 

 از است تر گمراه كى,  كنند مى پیروى را خود ھوسھاى كھ بدان یقین بھ نكردند اجابت را تو اگر پس ])
1]( ( كند نمى ھدایت را ستمگران گروه خدا ھمانا ؟ كند پیروى خدا از ھدایتى بدون را خود ھوس كسیكھ  

) 



 

 ایمان میان مرز,  نیست انتخاب قابل و وظیفھ بر زائد و مستحب عمل یك,  قرآن آئین از خواستن داورى
است ایمانى بى و  : 

 

 داشتھ را خود كار اختیار كردند صادر حكمى پیغمبر و خدا وقتى كھ ندارد حق مؤمنى زن و مرد ھیچ ])
2]( ( باشد  ) 

 

 كسانى ھوسھاى پیرو و كن پیروى را ھمان,  ایم داده قرار دین كار از خاصى ء طریقھ بر ترا آنگاه ])
 پیوستگان بعضى ستمگران ھمانا,  كرد نتوانند تو سود بھ كارى خدا قبال در آنھا.  مباش دانند نمى كھ

3]( ( است پرھیزگاران یاور خدا و دیگرند بعضى  ) 

 

 یا خوشبختى سر بر,  سرانجام و عقیده و ایمان سر بر مطلب,  است جدى بسى موضوع اینصورت در
زند مى دور بشریت روزى تیره  . 

 

فطرت ء بستھ فرو درھاى تواند نمى,  است خدا ء آفریده خود كھ بشریت  
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 كھ داروئى با جز را خود ھاى علت و بیماریھا و بگشاید باشد خدا ء آفریده كھ كلیدھائى با جز را خود
 را دردى ھر درمان و بستھ فرو ھر كلید خود آئین در خدا و. .  رساند درمان بھ,  باشد او ء ساختھ

است گنجانیده  : 

 

2]( ( است رحمت و شفا,  مؤمنان براى كھ كنیم مى نازل چیزھائى قرآن این از ])  ) 

 

2]( ( كند مى راھبرى,  است استوارتر آنچھ بھ قرآن این ھمانا ])  ) 

 

 كار در و كند محول اش آفریننده بھ را بیمار و اش سازنده بھ را بستھ فرو قفل خواھد نمى بشر این ولى
 كھ كند عمل شیوه ھمان بھ شود مى اش روزى تیره و خوشبختى و انسانیتش بھ مربوط آنچھ و خود

 مھندسى را ماشین یك اصالح كھ داند مى او. .  كند مى عمل ارزش كم مادى ماشین یك كار در معموال
 او و كند نمى تطبیق را قاعده این انسان مورد در لیكن,  است ضرور,  باشد آن ء سازنده خود كھ خبیر

 با و معظم دستگاه ء آورنده پدید اش آورنده پدید از او كار در و دھد نمى نشان اش سازنده مھندس بھ را
طلبد نمى مدد,  نیست واقف آن دقائق و رموز بھ ھیچكس او جز كھ انسان دقیق و ظریف و ارزش  : 

 

3]( ( است آگاه و دقیق او آنكھ حال و داند نمى آفریده آنكھ آیا.  داناست ھا سینھ مكنونات بھ او ھمانا ])  ) 

 

 و آسایش و ھدایت و رشد كھ بشرى,  سرگردان ء بیچاره گمراه بشر بختى تیره ء سرچشمھ است این و
 ھمچون بسپارد بزرگش ء آفریننده بھ را خویش فطرت كھ كند تأمین میتواند آنصورت در فقط را سعادت

كوچكش و حقیر ء سازنده بھ ارزشى كم آالت ماشین سپردن  . 

 

 تاریخ و زندگى در بود سنگینى خسارت و بزرگ حادثھ,  بشر رھبرى مسند از اسالم گیرى كناره
آن از پیش خسارتھاى ء ھمھ از ناپذیرتر جبران و بزرگتر خسارتى. .  بشریت  . . 

 

بود شده آلوده فساد بھ زمین كھ گرفت دست بھ زمانى را بشر رھبرى,  اسالم  
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 ھا مصیبت بھ,  زا تباھى ھاى رھبرى از بشریت و گشتھ تباه ھا رھبرى و مانده متوقف زندگى كاروان و
 : نشستھ

 

1]( ( شد نمودار تباھى,  دریا و درخشگى,  مردمان كارھاى اثر بر ])  ) 

 

 اش گرفتھ مایھ,  بینى جھان آن از ھاى برنامھ و مقررات با و اش تازه بینى جھان با و قرآنش با,  اسالم
 والدت از بزرگتر بسى,  حقیقت در و بود انسان ء تازه والدت این و. .  گرفت دست بھ را بشر رھبرى
 ارزانى,  نظامات و ارزشھا و زندگى و ھستى ء درباره نوینى بینش,  بشریت بھ قرآن این.  نخستین
 نیز آن خیالى تصور,  آن از پیش كھ ئى نمونھ اجتماع,  عینیت و واقع عالم در,  حال ھمان در و داشت

 و زیبائى و پیراستگى از چندان,  برین ء جامعھ آن,  آرى.  آورد ارمغان بھ برایش نبود میسر آسانى بھ
 در كھ بود برخوردار ھماھنگى و ھمسانى و گرائى مثبت و واقعگرائى و سادگى و ارزشمندى و عظمت

 قرآنى ء برنامھ و آئین و قرآن ء سایھ در و كرد اراده را آن خدا كھ بود ھمین,  گنجید نمى نیز بشر خیال
ساخت محقق,  بشر براى را آن,   

 

 جاھلیت دوباره و شد بركنار بشر رھبرى از اسالم,  پیوست وقوع بھ بزرگ ء فاجعھ آن,  دورانى از پس
]( گرائى ماده([ ھمان,  جدید ء چھره این.  كرد تصرف را مسند این,  ھایش چھره گون گونھ از یكى در
 برق و زرق برابر در خردسالى طفلك ھمچون,  آن برابر در بشر امروزه كھ است]( اندیشى مادى([ و

است تحسین و اعجاب غرق,  الوان ئى جامھ  . 

 



 سازندگى و ابتكار نیروى و ئى كفھ در را خدائى آئین,  بشرند دشمنان كھ فریبگر و آموز بد گروھى
 یا!  كن انتخاب:  گویند مى بشر بھ آنگاه,  گذارند مى یكدیگر برابر در دیگرى ء كفھ در را انسان مادى
 یا و!  بپوش چشم,  ماده قلمرو در انسان ابتكار و ھوش ھاى فرآورده ء ھمھ از و برگزین را خدا آئین
 و رذیالنھ فریبكارى این و! . .  افكن بدور را خدا آئین و بچین را انسان معرفت و دانش شیرین ء میوه

و مغرضانھ,  صورت این بھ مسئلھ طرح اساسا كھ چرا.  است خباثتبارى  

 

41:  روم . 1  
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 افكننده صحیح جھت در و زاینده ء سرچشمھ,  نیست مادى سازندگى و ابتكار دشمن خدا آئین.  است غلط
,  زمین در خالفت مقام بھ رسیدن در را آدمى,  اسالم كھ است بخشى جھت و زایندگى این با.  است آن ء

 قدرت بدو و ساختھ اش ویژه,  بشر براى خدا كھ است ارجمندى مقام ھمان این و نماید مى مدد و كمك
 بوده ضرور این بر وظیفھ این بردن بسر در كھ چندان,  نھفتھ استعدادھاى از و بخشیده آن بر یافتن دست

,  دیده الزم تكلیف این انجام براى كھ اندازه آن ھستى جھان ھاى قانون و ھا سنت از و داده او بھ
 را او,  تدبیر بدین و داده قرار ھماھنگ و متناسب,  جھان ساختمان با را او ساختمان و ساختھ مسخرش

است ساختھ خویش ابتكار و كار و زندگى مالك  . 

 

 نعمت شكر براى ئى وسیلھ و خدا عبادت نوعى,  مادى سازندگى و ابتكار كھ است بدینصورت ھم و
 محسوب خدا رضاى چوب چھار در عمل و تالش یعنى خالفت پیمان در خدا شرط بھ پایبندى و ھایش
گردد مى  . 

 

 بدخواه,  گذارند مى دیگرى ء كفھ در را ھا انسان مادى ابتكار و آفرینش و ئى كفھ در را خدا آئین آنانكھ
 و حیرت و سرگردانى از كھ لحظھ ھمان در درست را سرگردان ء آمده بستوه بشریت اینھا.  شریرند و

 بھ زندگى ء مھلكھ از و داده فرا خیرخواه رھنمونى آواز بھ گوش و آمده بجان و فرسوده,  كجائى بیدر
افكنند مى اش گمراھى بھ و رمانند مى,  نجات رھگذار این از,  آورده رو خدا حمایت آغوش  . 

 

 از,  ندارند را الزم بینى ژرف و درست فھم و درك,  دلسوزند و خیرخواه چھ اگر كھ دیگر گروھى
 بھ آنچنان,  ماده عالم در وى پیروزى و طبیعت قوانین و نیروھا كشف در بشر ھاى پیشرفت ء مشاھده
 و عمل و ایمانى ھاى ارزش و طبیعت نیروھاى میان خود ء اندیشھ در كھ گردند مى خیره و آمده ھیجان
 قلمرو از جدا قلمروى كدام ھر براى و شده قائل مرزى,  زندگى و ھستى جھان واقعیت در یك ھر تأثیر



 ارزش از پذیرى اثر بدون تواند مى طبیعت قوانین كھ كنند مى تصور چنین و,  كنند مى فرض دیگرى
دھد باز را خود ء ویژه نتائج و برود را خود راه,  ایمانى ھاى  , 
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 بر چھ,  ورزند مخالفت آن با چھ و كنند پیروى را خدا آئین چھ,  ایمان بى چھ و باشند مؤمن مردم چھ
دھند ترجیح آن بر را بشرى ھاى ھوس چھ و كنند قضاوت آسمانى مقررات وفق  . . 

 

 كھ الھى ھاى سنت از رشتھ دو میان است افكندن فاصلھ حقیقت در این و. .  بینش این و است گروه این
 سنت از بخشى خود,  ایمانى ھاى ارزش زیرا.  نیستند پذیر فاصلھ یكدیگر از,  ماھیت در ھیچوجھ بھ

 پیوستھ ھم بھ آنھا آثار و نتائج.  تفاوت ھیچ بى,  طبیعى قوانین ھمچون عینا اند ھستى جھان در خدا ھاى
,  او پندار در نھ و ایمان با شخص احساس در ایندو میان كھ ندارد وجود مجوزى ھیچ و است ھم در و

شود ایجاد فاصلھ  . 

 

 تعلیم این و دارد مى ارزانى,  كنند مى زندگى او ء سایھ در كھ كسانى بھ قرآن كھ صحیحى بینش اینست
دھد مى انجام گوناگون ھاى مناسبت در را  : 

 

انحراف این اثر باالخره و ایشان انحراف و پیشین آسمانى كتابھاى پیروان از سخن مناسبت بھ  : 

 

 آنھا بر زمین و آسمان از بركتھائى,  كردند مى پیشھ تقوى و آوردند مى ایمان ھا آبادى مردم اگر و ])
1]( ( گشودیم مى  ) 

 

قومش بھ نوح ء وعده از گفتگو ضمن در  : 

 

 باران بھ آسمانرا.  است آمرزنده وى بیگمان كھ كنید بخشایش طلب خویش پروردگار از:  گفتم پس ])
 برایتان و آورد پدید باغستانھا برایتان و,  كند مدد فرزندان و مالھا بھ را شما و.  برگمارد شما بھ فراوان

2]( ( دھد قرار جویبارھا  ) 



 

است خدا ء ساختھ و مخلوق كھ عینى ھاى واقعیت و بشر روانى ھاى واقعیت میان رابطھ بیان قالب در  : 

 

3]( ( سازند دگرگون ھست ایشان با كھ را آنچھ تا نسازد دگرگون را قومى وضعیت خدا بیگمان ])  ) 

 

96:  اعراف . 1  

 

11:  نوح . 2  

 

11:  رعد . 3  
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 ثمر بھ نوعى یك ھر,  جھان در او ء برنامھ كردن پیاده و صحیح روش بھ او پرستش,  خدا بھ ایمان
 ھمان از جوشیده و سازندگى خصلت داراى و مثبت ھمھ ھا سنت این.  است خدا ھاى سنت رسانیدن

,  آن از یابیم مى در تجربھ و حس با را آن عینى آثار كھ آنھا ھستى ھاى سنت دیگر كھ باشند مى منبعى
اند گرفتھ منشأ  . 

 

 و جدائى,  جھان ھاى سنت میان كھ آموزد مى ما بھ كننده مشتبھ ھاى پدیده و رویدادھا از برخى گاه
 ارزشھاى از سرپیچى وجود با طبیعى قوانین از پیروى كھ كنیم مى مشاھده:  مثال,  شویم قائل انفصال
 ولى نسازد آشكار را خود نتائج,  آغاز در بسا اى انفصال و جدائى این.  است آمیز موفقیت,  ایمانى
 صعودى خط:  است اسالمى ء جامعھ سرگذشت ھمان عینا این و.  است حتمى,  كار آخر در آن بروز

 قوس و گشتند ھماھنگ آن بناى در,  ایمانى ارزشھاى با طبیعى قوانین كھ شد آغاز نقطھ آن از جامعھ این
 جامعھ سقوط,  شد وسیعتر جدائى این ء زاویھ چھ ھر.  آمد پدید ایندو جدائى ء نقطھ از درست آن نزولى

 دو ھر ایمانى ارزشھاى و طبیعى ھاى سنت كھ لحظھ آن در سرانجام و گرفت شدت نیز اسالمى ء
رسید ممكن حد آخرین بھ نیز جامعھ این حضیض,  شدند افكنده دور و فراموش  . 

 



 تنھا با كھ است شبیھ ئى پرنده بھ آن وضع. .  كند مى نمائى خود مادى تمدن,  جھان از دیگرى سوى در
 اوج اندازه ھمان مادى سازندگى و ابتكار در,  است شكستھ دیگرش بال و كند مى جھشى خود عظیم بال
 و روانى بیماریھاى و حیرت و اضطراب دچار چندان,  نشیند مى گل بھ انسانى مسائل در كھ گیرد مى

 یگانھ بھ نیز ایشان كھ افسوس صد و. .  است آورده فقان بھ را خودش دیار خردمندان كھ است عصبى
یابند نمى راه,  خدا آئین یعنى خویش بیمار درد عالج  . 

 

 این كردن برقرار اینرو از,  است طبیعت در خدا كلى قانون از بخشى,  مردم براى خدا آئین ھاى برنامھ
 و مثبت اثرى داراى,  طبیعت جھان نظم با انسانھا زندگى ء شیوه میان ھماھنگى ایجاد در باید برنامھ

 قطع با آنھا براى نمیتوان لذا و نیستند ایمان نتائج و فروغ جز چیزى,  خدائى ھاى برنامھ.  باشد فعال
و ریشھ این از نظر  
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,  اسالمى ئى جامعھ در كھ اند شده نھاده بدینمنظور ھا برنامھ این.  كرد فرض حقیقتى,  اساسى ء پایھ
 جھان مورد در اسالم كلى بینش با ھا برنامھ این.  باشند مؤثر ئى جامعھ چنین بناى در یا و شوند پیاده

 و ادراك وارستگى و روح تقواى:  مانند,  بینش این آثار و نتائج با ھمچنین و انسان مورد در و ھستى
 بدین و. .  اند متقابل تكاملى تأثیر داراى,  روش در اعتدال و اخالق پیراستگى و ھدفھا در نگرى بلند

 چھ و معروفند طبیعت قوانین بھ كھ آنھا چھ خدا ھاى سنت میان ھماھنگى و ھمسانى كھ است ترتیب
 خدایند سنت جوانب و ھا بخش اینھا ء ھمھ زیرا,  گردد مى مشھود دارند نام ایمانى ارزشھاى كھ آنھائى

است گرفتھ فرا را ھستى جھان سراسر كھ  . 

 

 و عبادت و صالحش و ایمان و اش اراده و كارش چنانكھ,  است ھستى جھان نیروھاى از یكى نیز انسان
 نیز و اند سازنده و مثبت اثرھاى داراى,  وجود عالم در كھ ھستند نیروھائى ھمھ اینھا باز و. .  فعالیتش

 بطور ھمگى اگر و گذارند مى اثر متناسب و یكنواخت ھمھ.  خداوندند شامل و عام سنت بھ وابستھ ھمھ
,  باشند متضاد و پراكنده اگر ھمچنانكھ,  بخشند مى كامل بطور را خود اثر و نتیجھ,  آیند پدید مجموع

 تیره,  انسانھا براى و كشید خواھند تباھى و فساد بھ خود با نیز را زندگى و داد خواھند منفى اثر و نتیجھ
آورد خواھند ببار نكبت و روزى  : 

 

 خود حالت كھ آنگاه تا,  گردانید نمى آنان از,  داد قومى بھ كھ را نعمتى ھرگز خدا كھ آنروست از این ])
1]( ( دھند تغییر را  ) 

 



 سوى از است الھى عام سنت ء محدوده در كھ ھائى پدیده با سوئى از آدمى ادراك و عمل میان رابطھ پس
 بھ را مردم و شود سھیم پیوند این گسستن در كس ھر.  است ناپذیر زوال و مستحكم ئى رابطھ,  دیگر
 است بشریت دشمن,  افكند فاصلھ خدا جارى سنت با انسانھا میان و خواند فرا ھمسان نظم این زدن برھم

خود از را او,  برخیزد دفاع برابر در كھ باید بشر و سازد مى منحرف ھدایت راه از را وى كھ دشمنى,   

 

53:  انفال . 1  
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كند پاك او وجود از,  است خدا بسوى كھ را خویش راه و براند  . 

 

 آن از را كسانى خدا كھ باشد.  بود قرآن ء سایھ در زندگى دوران تأثرات و خاطرات از ئى گوشھ اینھا
و. .  فرماید ھدایت بدان و مند بھره  

 

بخواھد خدا آنكھ مگر خواھید نمى ]) ]( . . 

22 
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آیھ 7 مكى الفاتحھ سوره  
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1(  الرحیم الرحمن هللا بسم  ) 

 

 اھدنا)  5(  نستعین ایاك و نعبد ایاك)  4(  الدین یوم ملك)  3(  الرحیم الرحمن)  2(  العلمین رب الحمدہلل
7(  الضالین وال علیھم المغضوب غیر علیھم انعمت الذین صراط)  6(  المستقیم الصراط  ) 

 



 و.  كند مى تكرار را ئى آیھ ھفت كوچك ء سوره این)  1(  مرتبھ 17 كم دست روز شبانھ ھر در مسلمان
 اگر و.  رسد مى برابر دو از بیش بھ عدد این,  بخواند نیز را شبانھ و روزانھ ء نافلھ نمازھاى اگر

 افزونتر نیز این از,  بایستد نماز بھ خود خداى پیشگاه در,  نافلھ و واجب نمازھاى بجز كھ بدارد دوست
 علیھ هللا صلى خدا رسول از حدیث این كھ چرا,  نیست درست سوره این بدون نمازى ھیچ.  گردد مى
 فاتحھ ء سوره كھ را كسى نیست نماز]( (  الكتاب بفاتحھ یقرأ لم لمن صلوه ال([ : كھ رسیده ثبوت بھ وآلھ

نخواند الكتاب  ) . 

 

,  مسلمان براى ضرورى ھاى رھنمونى و تفكرات و اسالم بینى جھان و عقاید كلیات از,  سوره این
 و سوره ھر در آن تكرار ء فلسفھ از بخشى ء كننده بیان میتواند آن از آگاھى كھ است سرشار بقدرى
باشد,  آن از خالى نماز بودن باطل  . 

 

 شبانھ ھر در مرتبھ 10 حداقل,  است فراوان صحیح روایات بھ مستند كھ شیعھ معمول ء شیوه بنابر - 1
گردد مى تكرار روز  . 
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 ئى آیھ,  هللا بسم جملھ آیا اینكھ در ھست اختالف اگر.  شود مى آغاز](  الرحیم الرحمن هللا بسم([ با سوره
 لیكن ؟)  1(  شود مى خوانده سوره ھر ابتداى در كھ قرآن از است ئى آیھ یا قرآن ء سوره ھر از است

 آیھ ھفت بھ سوره این آیات كھ است آن انضمام با و بدانیم فاتحھ ء سوره از ئى آیھ را آن كھ آنست ارجح
پروردگار خطاب این از منظور كھ ھست نیز قولى.  گردد مى بالغ  : 

 

2]( ( بزرگ قرآن این با ایم داده ھا گانھ دو از تا ھفت تو بھ ھمانا و ])  ) 

 

 دوبار نمازھا در كھ)  ھا آورده مكرر]( ( مثانى([ از است آیھ ھفت سوره این كھ چرا,  است فاتحھ سوره
شود مى آورده مكرر و  . 

 

 اقرأ:  ء آیھ فرمود نازل پیغمبر بر كھ ئى آیھ اولین ضمن خداوند كھ است سنتى,  خدا نام بھ كردن ابتدا
 خدا([ : كھ اسالم بینى جھان اساسى مبناى این با است منطبق,  سنت این و داد تعلیم وى بھ. .  ربك باسم



 مى او از را خود ھستى,  موجودى ھر كھ است حقى موجود:  یعنى]( است نھان و آشكار و انجام و آغاز
اوست بنام رفتارى و حركت ھر و آغازى سر ھر پس,  گردد مى آغاز او از ئى پدیده ھر و گیرد  . 

 

 ى ھمھ در را رحمت معانى ء ھمھ)  3]( ( رحیم([ و]( رحمان([ صفت بھ اول ء وحلھ در خدا توصیف
([ صفت كھ است جمع او در صفت دو ھر این كھ است موجودى تنھا خدا و است متضمن,  حاالت
 ولى كرد موصوف]( رحیم([ صفت بھ میتوان را خداوند بندگان از یك ھر.  است صادق او بر]( رحمان

 جامع توان نمى اولى بطریق و نامید]( رحمان([ را خدا جز كسى توان نمى ھرگز,  دینى موازین طبق
 ایندو از كدامیك:  كھ است مطرح اینشرح بھ بحثى,  نام دو این معناى در چھ اگر.  دانست صفت دو ھر
نظرى نقطھ با بحث این از پیگیرى لیكن. .  كند مى داللت,  رحمت از وسیعترى مفھوم بر  

 

 شیعھ غیر از بسیارى,  قول این در,  است مسلم مطالب از هللا بسم بودن سوره ھر جزء,  شیعھ میان . 1
م. (  اند عقیده ھم شیعھ با. .  و شافعیان بیشتر مانند نیز  ) 

 

87:  حجر . 2  

 

 رحمت ء دارنده معنى بھ خداوند مورد در رحیم و,  عام و ھمگانى رحمت ء دارنده یعنى رحمان . 3
م(  است ھمیشگى:  نتیجھ در و ناپذیر انفكاك و ذاتى  ) 
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 ى ھمھ,  ھم روى بر صفت دو این آنكھ سخن كوتھ,  نیست سازگار كنیم مى تعقیب,  كتاب این در ما كھ
است متضمن,  موارد ء ھمھ و حاالت ء ھمھ در را رحمت معانى  . 

 

 است اسالمى ادب و سنت یك مراعات و توحید بھ اعتراف مستلزم كھ خدا نام بھ كردن ابتدا كھ ھمانطور
 ء كلیھ بر رحیم و رحمان:  صفت دو شمول,  دھد مى نشان را اسالم بینى جھان اساسى ركن اولین, 

 ء رابطھ چگونگى زیرا,  است بینى جھان این ركن دومین نمایشگر نیز,  رحمت حدود و حاالت و معانى
سازد مى مشخص,  بندگانش با را خدا  . 

 



 بھ كردن توجھ بھ رسد مى نوبت,  گرفت انجام]( رحیم و رحمان خداى([ نام با سخن شروع آنكھ از پس
جھانیان مطلق پروردگارى صفت با ستایشش و او گزاردن سپاس راه از خدا  : 

 

العالمین رب الحمدہلل  

 

جھانیان سرپرست و پروردگار آن,  خداست براى ستایش و سپاس )  ) 

 

 مى غرق آن در,  افتاد خدا یاد بھ ھمینكھ مؤمن قلب كھ است احساسى و درك آن,  خدا ستایش و سپاس
 ھر و ئى لحظھ ھر در.  فراوان سپاس موجب و است خدا از فیضى,  اصل در او ھستى كھ زیرا.  شود
 و را او آفریدگان و گردد مى انبوه و ریزد مى فرو پیاپى خدا ھاى نعمت,  نیز گامى ھر و زدنى چشم

 ھاى پایھ از یكى,  انجام و آغاز در خدا سپاس كھ است اینجا از و.  گیرد مى فرا را انسان این بویژه
است اسالم بینى جھان  : 

 

 عین در)  1]( ( اوست مخصوص ستایش,  انجام و آغاز در,  نیست او جز معبودى ھیچ,  هللا اوست و ])
چون كھ است چنان مؤمنش ء بنده بر خدا بخشندگى و فضل,  حال  
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,  چربد مى ھا وزنھ ء ھمھ بر كھ نیكى كار او براى را ھمین](  الحمدہلل([ : بگوید و بگزارد سپاس را او
([ : گفت چنین دعا در خدا بندگان از ئى بنده:  فرمود خدا پیامبر كھ است حدیث در:  آورد مى حساب بھ

 این ندانستند و ماندند حیران فرشتھ دو]( فراوانت قدرت و ذاتت جالل ء شایستھ سپاسى ترا!  پروردگارا
 ما پروردگار اى:  كردند عرض و آوردند روى پروردگار حضرت بھ پس,  نویسند حساب در چگونھ را
 از اش بنده ء گفتھ بھ كھ خداوند.  نویسیم حساب در را آن چگونھ ندانستیم ما كھ گفت ئى كلمھ ئى بنده! 

 ذاتت جالل ء شایستھ سپاسى ترا پروردگارا گفت او:  گفتند ؟ گفت چھ من ء بنده:  پرسید است داناتر ھمھ
 من,  قیامت در تا بنویسید است گفتھ كھ ھمانطور را آن:  فرمود دو آن بھ خدا پس.  عظیمت قدرت و

دھم پاداش بدو خود  . 

 



 مى بر مؤمن در خدا یاد كھ است احساسى و درك:  سپاس و حمد ء بوسیلھ خدا بھ یافتن توجھ كھ گفتیم
 جھان در اصل یك از نمودارى نیز]( جھانیان سرپرست و پروردگار([ : آیھ این دیگر بخش اما.  انگیزد

([ . است اسالمى تفكر طرز كلیات از یكى,  خداوند مطلق سرپرستى و ربوبیت,  چھ.  است اسالم بینى
 و دادن پرورش دار عھده كھ آنكس بر و]( سرور([ بر لغت در و است سرپرست و مالك معناى بھ]( رب

,  كردن درست و دادن پرورش دارى عھده,  خداوند مورد در.  گردد مى اطالق,  است كردن مرتب
 دست بھ را آن,  آفریده را ھستى كھ سبحان خداى و است آفریدگان ء ھمھ یعنى جھانیان ى ھمھ شامل

 داده قرار خویش پرورش و مراقبت و رعایت مشمول را آن پیوستھ بلكھ,  نسپرده اھمال و فراموشى
 و اند جھانیان پروردگار و آفریدگار تدبیر و حفظ ء عھده در ھمیشھ ھا آفریده و ھا جھان ء ھمھ و است

است پیوستھ و مداوم و ھمیشگى آفریدگانش با آفریننده پیوند  . 

 

 این نبودن واضح اثر بر كھ ھائى ظلمت و ھا ابھام از است كامل توحید افراق ى نقطھ,  مطلق ربوبیت
 معترفند,  ھستى ء آفریننده تنھا بعنوان بخدا ھم كھ مردمى بسا.  آید مى پیش,  كامل و قاطع بطور حقیقت

,  دارد بدست را زندگى ء سررشتھ نوعى بھ یك ھر كھ متعددى پروردگاران بھ,  حال عین در ھم و
و. .  ورزند مى اعتقاد  
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 قرآن.  ھستند ھم امروز اند بوده نوع این از كسانى گذشتھ در لیكن است آور شگفتى و مضحك بسى این
 فقط را اینھا([ : گفتند مى متعددشان پروردگاران ء درباره كھ كند مى یاد مشركان از اجتماعى از كریم

([ كھ كند مى حكایت كتاب اھل از جماعتى از ھمچنین]( كنند نزدیك خدا بھ را ما كھ پرستیم مى بدینجھت
 عقاید كرد ظھور اسالم آنروزیكھ]( دانستند خویش پروردگاران,  خدا بجاى را خود راھبان و عالمان
 در ھستند كوچكى پروردگاران اینھا كھ عنوان بدین را رنگارنگ خداى صدھا,  مردم میان دائر جاھلى
داد مى نشان مردم بھ,  بزرگ خداى جنب  . 

 

 دو میان تفارق ء نقطھ,  دادن قرار جھانیان و ھا جھان ء ھمھ شامل را آن و آوردن مطلق را ربوبیت پس
 است جھانیان و ھا جھان ء ھمھ رب خدا كھ تفكر طرز بنابراین.  است نظم بدون و گرا نظم:  فكر طرز

 اعتراف او مطلق سیادت و سرورى بھ و داشت خواھند واحدى پروردگار سمت بھ رو,  ھمھ این, 
.  داشت برخواھند دوش از را آنھا میان تردید و حیرت رنج و متعدد خدایان زحمت بار و كرد خواھند
 اعتماد و,  او ھمیشگى تدبیر و اداره و خداوند دائمى رعایت و عنایت بھ اطمینان,  اینصورت در وانگھى

 افكن پرتو جھانھا این ضمیر بر,  گیرد نمى كاستى و سستى و كمى ھرگز مراقبت و رعایت این اینكھ بھ
 تفكر طرز ترین مترقى صاحب ارسطو مثال آنچھ با,  دریافت این میان است فاصلھ بى و.  شد خواھد
 آنست از باالتر او زیرا پوشید چشم آن از ھمیشھ براى ولى آفرید را جھان این خدا:  كھ گفت مى فلسفى



 است ارسطو این و! . .  اندیشد نمى خود ذات ى درباره جز او!  بیندیشد خود مادون ء درباره كھ
خدا از او بینش اینست و) . .  1(  كھن فالسفھ اندیشمندترین و بزرگترین  . . 

 

 افكار و اوھام و ھا فلسفھ و اساطیر و ھا بینش و عقاید از انبوھى را جھان كھ كرد ظھور زمانى,  اسالم
 و فكر و. .  اسطوره و فلسفھ,  خرافھ و دین,  ناسره و سره,  باطل و حق از انبوھى,  بود گرفتھ فرا, 

با,  عظیم و انبوه ء توده این زیر در انسان روان  

 

 در گمان بى كھ شیعھ ء فالسفھ الخصوص على و اسالم بزرگ ء فالسفھ افكار بھ توجھ بى سخن این . 1
م(  است شده ادا ھستند سرآمد وادى این  ) 
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نداشت استقرار,  یقینى ء نقطھ بر و بود بگریبان دست,  فراوان تردیدھاى و ھا ظلمت و ھا ابھام  . 

 

 بویژه و آفریدگان با اش رابطھ نوع و او صفات و خدا بھ مربوط ھاى بینش و ھا دریافت,  میان این در
بود حیرتزاتر و تر مھم ھمھ از,  انسان  . 

 

 نمى,  نرسد آورى یقین و روشن ء نقطھ بھ او صفات و خدا مورد در انسان وقتى كھ است طبیعى كامال
 بخش اطمینان و ثابت قرارگاھى خود فكر براى,  زندگى آئین و برنامھ و انسان و جھان ء درباره تواند

 . بیابد

 

 انسان كھ گردد مى آشكار ھنگامى,  مطمئن قرارگاه این و روشن ء نقطھ آن بھ یافتن دست ضرورت
 ظھور ھنگام در كھ اوھامى و ھا فلسفھ و اساطیر و عقاید بھ سرى و بداند را ھا گمراھى آن ء اندازه
 با,  خرافات این از بسیارى قرآن ھاى سوره ء گزاره در. (  باشد زده,  بود حاكم بشریت افكار بر اسالم

آمد خواھد,  ھا آنباره در قرآن شامل و كامل نظرات  ) . 

 

 مضبوط و صحیح بینش ء ارائھ و خرافات آن از افكار كردن رھا بھ اول ء وحلھ در اسالم كھ بود این
گماشت ھمت,  آفریدگانش با او متقابل ء رابطھ نوع و صفاتش و خدا ء درباره  . 



 

 ئى بینى جھان اساسى بنیان,  اسالم ء جانبھ ھمھ و شائبھ بى و خالص و كامل توحید كھ است بدینجھت
 جاى انسانھا ضمیر در زاللتر و روشنتر چھ ھر كھ بود بینى جھان ھمین و كرد ارائھ اسالم كھ است

 ھر از جدا را حقیقت این و برانداخت دلھا از را توحید حقیقت پیرامون در گمانى و شائبھ ھر و گرفت
 روشنى و وضوح ھمین بھ.  برنشانید اسالم پیروان دل در,  ناپذیر خرافھ و پابرجا و استوار,  ئى پیرایھ
.  گفت را آخر سخن است مرتبط خداوند مطلق ربوبیت با كھ صفاتى بویژه خدا صفات ء درباره

 تشكیل مسئلھ این را بشر فلسفى و فكرى سرگردانى و گمراھى از مھمى بخش كھ جھت این از مخصوصا
ھست نیز اھمیت حائز و بزرگ بسى انسانھا عمل و فكر در آن تأثیر اساسا و داد مى  . 
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 كھ كند مشاھده,  بود پوشیده را بشر زندگى افق كھ اوھامى و اباطیل ء تیره ابر از آگاھى بدون كسى اگر
 با او ء رابطھ چگونگى و خدا صفات و ذات ء درباره خود قاطع سخن بیان براى كوششى چھ اسالم

 و مؤكد بیان این كھ نكند درك شاید است آن نمایشگر,  قرآن نصوص كھ كوششى برده بكار,  آفریدگان
 اندازه چھ تا,  گرفتھ انجام آدمى ضمیر راھھاى كوره ى ھمھ بھ توجھ با كھ ھائى بینى ریز این و مكرر

 امان بى تالش این كھ دھد مى نشان,  مظلم واقعیت آن از آگاھى ولى.  است بوده نیاز مورد و ضرورى
 ساختن آزاد در را عظیمى و حساس نقش چھ توحید ء عقیده و داشتھ مى فوریت و ضرورت اندازه چھ
 اساطیر و ھا افسانھ و متعدد خدایان میان سرگشتگى رنج از آن بخشیدن رھائى و انسانھا روان و فكر

است بوده مى حائز,  گوناگون  . 

 

 صورتى در است نھفتھ آن بطن در كھ حقیقتى روشنى و سادگى و عقیده این آراستگى و كمال و زیبائى
 دوران ھاى فلسفھ و اساطیر و خرافى عقاید انبوه كھ گردد مى آشكار كامال آدمى خرد و روان براى

 اینصورت در.  شود مجسم نظر در,  جھان با او ء رابطھ سنخ و خدا بھ مربوط عقاید بویژه,  جاھلیت
 و. .  بزرگ رحمتى و بود رحمت,  بشر فكر و روان براى اسالم عقاید كھ یابد مى در درستى بھ انسان

 آشنا,  پیوستھ و روشن,  ساده و زیبا اینچنین فكرى طرز از تر درخشنده,  رحمت فروغ كدام را انصاف
؟ متناسب و دمخور,  عمیقانھ اینچنین,  انسان فطرت با,  باالخره و مأنوس و  . . 

 

الرحیم الرحمن  

 

ھمیشگى و ھمگانى رحمت ء دارنده آن )  ) 



 

 در اینجا,  بار دومین براى,  است آن موارد و حاالت ھمھ و رحمت معانى ء ھمھ متضمن كھ صفت این
 پیوند مبناى و كند تأكید را مطلق ربوبیت آن بارز نشان تا آمده تكرار بھ مستقل ئى آیھ در,  سوره وسط
,  است استوار خداوند انگیز ستایش لطف و رحمت ء پایھ بر پیوند این. .  نماید بیان را خلق و خدا میان

كھ است پیوندى  
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 طبیعى پاسخ,  خلق سپاس و ستایش,  بنابراین و. .  آفریند مى عشق و دوستى و دمد مى آرام و قرار
خداوند ء بزرگوارانھ و بیدریغ رحمت این بھ اوست  . 

 

 درباره یونان اساطیر چنانكھ - نشیند نمى خود بندگان كمین در خصمانھ,  معبود خداى,  اسالمى بینش در
 ء نقشھ و چیند نمى توطئھ خود بندگان براى - گفتند مى,  برآشفتگى و خشم ھنگام در]( اولمپ([ خدایان ء

 باب از -[ اند نوشتھ]( یھود([ ء درباره]( تورات([ دروغین ھاى افسانھ كھ آنطور - كشد نمى نیز انتقام
تكوین سفر از یازدھم اصحاح در بابل برج ء افسانھ,  نمونھ ] . 

 

الدین یوم مالك  

 

پاداش روز فرمانرواى و دار اختیار )  ) 

 

 مالكیت.  را دیگر جھان بھ اعتقاد اصل,  كند مى بیان را بشر زندگى در مؤثر و مھم اصل یك,  جملھ این
,  آخرت در اعمال جزاى روز یعنى]( پاداش روز([ و است تسلط و,  استیال ء درجھ آخرین ء نشانھ, 

 ورزیده مى اعتقاد,  است جھان ء آفریننده او اینكھ و خداوند الوھیت بھ كھ مردمى بسا چھ.  قیامت روز
كند مى حكایت چنین,  اینان از گروھى از قرآن.  اند بوده نمى معتقد پاداش روز بھ ولى اند  : 

 

 ھموارى كردند مى كوچ مشرق از چون كھ شد واقع و.  بود لغت یك و زبان یك را جھان تمام و 1 - ])
 خوب را آنھا و بسازیم خشتھا بیائید گفتند یكدیگر بھ و.  گرفتند سكنى آنجا در و یافتند شنعار زمین در ئى

 را برجى و نھیم بنا خود براى شھرى بیائید گفتند و.  گچ بجاى قیر و بود سنگ بجاى آجر ایشانرا و بپزیم
 و.  شویم پراكنده زمین تمام روى بر مبادا كنیم پیدا خویشتن براى نامى تا,  برسد آسمان بھ سرش كھ



 قوم ھمانا گفت خداوند و.  نماید مالحظھ كردند مى بنا آدم بنى كھ را برجى و شھر تا نمود نزول خداوند
 ممتنع بكنند آن قصد كھ كارى ھیچ االن و اند كرده شروع را كار این و زبان یك را ایشان جمیع و یكیست
 پس.  نفھمند را یكدیگر سخن تا سازیم مشوش آنجا در را ایشان زبان و شویم نازل اكنون.  شد نخواھد
 آنجا سبب آن از.  ماندند باز شھر بناى از و ساخت پراكنده زمین تمام روى بر آنجا از را ایشان خداوند

 را ایشان خداوند و ساخت)  1(  مشوش را جھان اھل تمامى لغت خداوند آنجا در كھ زیرا نامیدند بابل را
نمود پراكنده زمین تمام روى بر آنجا از ]( . . . 

 

! (  یعنى بابل بھ نزدیك حروفى با,  است]( تبلبل([ و]( بلبلھ([ عرب زبان در شدن ھم در و تشویش و - 1
 ( م
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1]( ( هللا:  گویند مى بیگمان ؟ است آفریده كھ را زمین و آسمانھا كھ بپرسى آنھا از اگر و ])  ) 

 

گوید مى آنان ء درباره دیگر جاى در و  : 

 

 چیزى این گفتند كافران پس,  دھد ھمى بیم را ایشان,  خودشان جنس از كسى اینكھ از آمدند شگفت بھ ])
2]( ! ( است باور از دور بازگشتى این. .  ؟ شویم خاك و بمیریم چون آیا.  است آور شگفت  ) 

 

 دل دادن توجھ در است بسزائى تأثیر داراى و اسالمى تفكر طرز اركان از یكى جزا روز بھ عقیده
 بر بتواند وى و نگردد مادى نیازھاى اسیر یكسره بشر زندگى تا,  خاك جھان رأى و جھانى بھ انسانھا

 میدان در و كوتاه عمر این در عملش و تالش ء نتیجھ بھ یافتن دست ء وسوسھ تا و آید فائق نیازھا این
 بھ فقط و خدا براى كھ بیابد را آن قدرت و نیفكند دغدغھ بھ و نسازد نگران را او,  جھان این كوچك
 بھ جھان این در را آن ء نتیجھ امید كھ عملى و تالش,  زند دست عمل و تالش بھ,  خدائى پاداش انتظار
 حقیقت و حق بر,  باشد دلگرم,  نیكى و خیر بھ و مطمئن خدا بھ,  جھان آن در كھ ببرد اندازه ھمان

بپوید یقین و رادمنشى و گشادگى با را حق راه و بورزد اصرار  . 

 



 راه یكى:  دانست بشر زندگى در اصولى راه دو جدائى ء نقطھ باید را جزا روز بھ اعتقاد كھ اینست
 و ارزشھا و خاك عالم ھاى اندیشھ برابر در تسلیم و خضوع راه,  شخصى ھاى انگیزه و ھوسھا بردگى

 راه دیگرى و. .  انسان از غلط تصویر و دروغین انسانیت راه,  خالصھ و بشر دست ء ساختھ معیارھاى
 و جاھلى منطق سر بر نھادن پا و خداوندى ارزشھاى قبول راه,  انسان ء شایستھ سرافرازى و آزادى

 آدم بنى براى خدا كھ زیبائى و حقیقى ء چھره در انسانیت,  گراى واال راستین انسانیت راه,  باالخره
است داشتھ مقرر و خواستھ  . 

 

,  دل اعماق از انسانھا تا و نگردد جایگزین,  كامل بطور بشر ء اندیشھ در مھم اصل این كھ زمانى تا
 كوتھ آدم بنى تا و نیست اعمالشان ء نتیجھ آخرین,  جھان این در آنان سزاى و پاداش كھ نیابند اطمینان

در نیز دیگرى زندگى كھ نداند,  عمر  

 

25:  لقمان - 1  

 

2:  ق - 2  
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 مى عاید آن در كھ جزائى و ثمره امید بھ و كرد تالش آن بخاطر شاید مى و توان مى كھ ھست او انتظار
 صورت,  خدائى واالى آئین طبق بر بشرى ء جامعھ,  نمود فداكارى نیكى و حق یارى راه در,  گردد

گرفت نخواھد  . 

 

,  اند اصل این منكر آنانكھ با عمل و رفتار و اخالق و اندیشھ در باشند آورده ایمان آخرت بھ كھ كسانى
 فعالیت در نھ كھ اند ھم از جدا طبیعت دو و متمایز صنف دو,  گروه دو این.  دارند اساسى ھاى تفاوت

 جدائى ء نقطھ اینست و. .  بود توانند نمى برابر و ھمسان یكدیگر با,  جھان آن پاداش در نھ و جھان این
راه دو  . . 

 

نستعین ایاك و نعبد ایاك  

 



بس و طلبم مى مدد تو از و,  بس و كنم مى بندگى را تو )  ) 

 

 در فقط بندگى:  شود مى زاییده,  گذشت سوره ھمین در كھ دیگرى اصل چند از كھ است اصلى این و
است خدا از فقط استعانت و است خدا برابر  . 

 

 راه دیگرى و,  عبودتى و بردگى نوع ھر از مطلق آزادى راه یكى:  است دیگرى راھى دو نیز اینجا
 بند و قید از آزادى:  است انسان كامل آزادى اعالن,  اصل این.  بردگان و بندگان برابر در مطلق بردگى
.  انسان ساختمان با نامتناسب وضع ھر عبودیت از آزادى و تحمیلى ھاى نظام بندگى از آزادى,  اوھام

 و كمك انتظار آن از كھ باشد ئى نقطھ یگانھ و شود مى عبادت كھ باشد موجودى یگانھ خدا كھ ھنگامى
 آحاد از فرمانبرى ذلت از و اجتماعى بنیادھاى و نظامات اسارت از بشر روان و اندیشھ,  رود مى مدد

خرافات و اوھام و اساطیر بردگى از ھمچنانكھ یابد مى نجات,  بشر  . 

 

گردد مى نمودار,  طبیعى قدرتھاى و انسانى قدرتھاى برابر در مسلمان موضع كھ اینجاست و  . 

 

 خدا آئین از و دارند ایمان خدا بھ كھ شده ھدایت قدرتھاى:  نوعند دو مسلمان با نسبت در انسانى قدرتھاى
راه در و كرد كمك باید را اینھا,  كنند مى پیروى  
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 آئین پیرو و ندارند رابطھ خدا با كھ گمراه قدرتھاى و. .  نمود ھمكارى آنھا با صالح و حق و خیر تحقق
آورد ھجوم آنھا بر و كرد مبارزه و شد درگیر باید اینھا با,  نیستند او  . 

 

 و منشأ از انحراف اثر بر اینھا زیرا,  افكند وحشت بھ را مسلمان نباید قدرتھا این سطبرى و گستاخى
 ھر بقاء كھ را اصیلى و حیاتى ء مایھ و گشتھ واقعى نیروى فاقد - خدا قدرت - قدرت اصلى مصدر
 جدا فروزانى ء ستاره از كھ عظیمى ء توده ھمانند درست.  اند داده دست از است آن بھ وابستھ,  قدرت

 مى خاموش و افسرده,  سطبرى و بزرگى ھمھ با عظیم ى توده این كھ گذرد نمى دیرى. .  باشد شده
است حرارت و فروغ داراى ھمیشھ براى,  فروزان منشأ آن بھ متصل اتم كوچكترین حالیكھ در,  گردد  : 

 



1]( ( خدا فرمان بھ اند شده پیروز جمعیتى انبوه بر كھ مردمى اندك بسا اى ])  ) 

 

 تنھا از خواستن مدد ء زائیده و است قدرت نخستین مصدر و منشأ با پیوستگى از ناشى,  پیروزى این
عزت و نیرو ء سرچشمھ  . 

 

 ترس ء رابطھ نھ است دوستى و آشنائى ء رابطھ,  قدرتھا این با مسلمان ء رابطھ. .  طبیعى قدرتھاى اما
 دو ھر و خدایند خواست و اراده از صادر دو ھر طبیعت نیروى و انسان نیروى كھ چرا,  دشمنى و

ھمكار و ھماھنگ,  ھا حركت و ھا گیرى جھت در دو ھر و آن محكوم  . . 

 

 و یاور و دوست او براى تا آفریده را نیروھا این,  او خداوندگار كھ آموزد مى او بھ مسلمان فكر طرز
 آنھا از,  شود آشنا آنھا با,  بیندیشد آنھا در باید دوستى این از شدن برخوردار براى او و,  باشند ھمكار

 آسیبى آنھا از احیانا اگر.  كند حركت - آنھا و او پروردگار - خدا بسوى رو آنھا با ھمگام,  بگیرد كمك
نشناختھ نیك را آنھا و نیندیشیده بدرستى آنھا در كھ آنروست از بیند مى آزارى و خورد مى  

 

249:  بقره . 1  . 
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است نیافتھ راه,  گرداند مى آنرا كھ قانونى بھ و  . 

 

 مى ادا]( طبیعت كردن مقھور([ تعبیر با را طبیعى نیروھاى گرفتن بكار - رم جاھلیت وارثان - ھا غربى
 كھ - ھستى جھان روح از و خدا از كھ بینشى,  است آنان جاھلى بینش نمایشگر,  تعبیر این و. .  كنند

 و مھربان پروردگار بھ دلبستھ مسلمان ولى.  است خبر بى و جدا بكلى - است خداوند فرمانبر و خاضع
 بگونھ,  آمیز قھر ء رابطھ از غیر كھ دارد باور - است خدا نیایشگر خود آن كھ - ھستى روح بھ پیوستھ

 است خدا نیروھا این ء ھمھ ء آورنده پدید كھ است معتقد او.  داشت رابطھ طبیعت با میتوان نیز دیگرى ء
 در آنھا بر كھ ھدفھائى بھ ھم با ھمھ بتوانند تا اند شده آفریده واحدى ناموس و قانون طبق بر ھمھ این و

 و رازھا كشف و ساختھ آدمى مسخر را نیروھا این خدا كھ است معتقد.  شوند نزدیك,  شده گرفتھ نظر
 و كمك توانست كھ نوبت ھر در است مكلف انسان و.  است كرده میسر وى براى را آن قوانین شناخت



 است خدا این زیرا. .  گزارد شكر,  توفیق این بر را خداى,  آورد بدست را نیروھا این از یكى ھمكارى
سازد خویش مقھور را آنھا توانستھ نمى خود او و كرده انسان مسخر را طبیعى نیروھاى كھ  : 

 

1]( ( ساخت شما مسخر,  است زمین در را آنچھ ء ھمھ ])  ) 

 

,  است مؤمن یگانھ خداى بھ او.  نیست آلود ترس و آمیز وھم برداشتى,  طبیعت از او برداشت,  بنابراین
 آنھا در,  اویند خداى آفریدگان ھمھ نیروھا این و. .  بس و جوید مى یارى او از و بس و پرستد مى را او

 كنند مى او نثار را خود كمك نیز آنھا و یابد مى در را آنھا رازھاى,  گیرد مى انس آنھا با,  كند مى غور
 صفا از سرشار و دوست و آشنا جھانى در آنھا كمك بھ و آنھا با او و مینمایند بدو را خود اسرار و

 و نگریست احد كوه بھ كھ - آلھ و علیھ هللا صلى - گرامى پیامبر ء گفتھ است شیوا چھ و.  كند مى زندگى
 دل محتواى ء ھمھ,  گفتھ این در]( میداریم دوستش و دارد مى دوستمان كھ است كوھى این: ([  گفت

و محبت از - آلھ و علیھ هللا صلى محمد - مسلمان نخستین  
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است شده گنجانیده,  طبیعت مظاھر ترین خشن و سطبرترین با,  طبیعت با ھمزبانى و الفت  . 

 

,  مددخواھى و عبودیت راه از یگانھ خداى بھ توجھ اظھار و اسالم بینى جھان اصلى اركان بیان از پس
 و جو متناسب و كلى شكلى بھ - طلب و نیایش ء وسیلھ بھ و گذشت آنچھ عملى تطبیق بھ پردازد مى

آورد مى خدا بھ توجھ و نیاز روى - سوره این طبیعت  : 

 

الالضالین و علیھم المغضوب غیر علیھم انعمت الذین صراط المستقیم الصراط اھدنا  

 

گمراھان نھ و شدگان غضب راه نھ,  فرمودى انعامشان كھ كسانى راه,  بنماى ما بھ را راست راه )  ) 

 



 از پس و كن عطا ما بھ را رسیده منزل سر بھ و راست راه شناسائى توفیق]( بنماى ما بھ را راست راه ])
 و ھدایت ء نتیجھ,  دو ھر پایدارى و شناسائى!  ببخش ما بھ را راه آن در پایدارى توفیق,  شناسائى
 خدا:  كھ است اصل این داشتن باور ء نتیجھ خود,  خدا از آن كردن طلب و خدایند پاسدارى و رحمت
 ایمان با شخص كھ ھستند چیزھائى بزرگترین و اولین چیز دو این.  است كننده یارى و دھنده كمك یگانھ

 ضامن,  شك بدون,  مستقیم راه بھ بردن پى زیرا,  كند مى درخواست خدا از را آن در مساعدت و كمك, 
 كھ قانونى بھ است انسان فطرت یافتن راه ھمان واقع در ھدایت این.  است آخرت و دنیا در نیكبختى
سازد مى یكنواخت و ھماھنگ,  ھستى خداوندگار بسوى جھان عمومى حركت با را انسان تالش  . 

 

 انعامشان كھ كسانى راه([ : سازد مى مشخص را راه این طبیعت,  بعد ء جملھ با ؟ است كدام,  راست راه
 آنان نصیب خدا نعمت كھ است كسانى راه,  مستقیم راه]( گمراھان نھ و شدگان غضب راه نھ,  فرمودى

 واقع خدا غضب مورد جھت بدین و اند گردانیده روى آن از,  حق شناسائى وجود با آنانكھ راه نھ,  گشتھ
كسانى راه نھ و اند شده  
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است,  رسیده منزل سر بھ و یافتھ ھدایت سعادتمندان راه این. .  اند شده گمراه و نشناختھ را حق كھ  . 

 

 با,  سوره این در.  نیست درست نمازى ھیچ آن بدون و شده انتخاب نماز ھر در تكرار براى سوره این
 بینى جھان آن از ناشى كھ فكرى كششھاى آنھمھ و اسالم بینى جھان اساسى مبانى آنھمھ كوتاھیش ھمھ

است شده گنجانیده,  است  . 

 

 میان را نماز:  فرماید مى تعالى خداى([ : فرمود - آلھ و علیھ هللا صلى - خدا پیامبر كھ است حدیث در
 كھ است ھمان ام بنده سھم.  ام بنده از نیمى و است من از نیمى,  كردم قسمت,  نیم دو بھ ام بنده و خود
 بنده:  گوید مى خداوند,  العالمین رب الحمدہلل:  گوید مى نمازگزار وقتى. .  كند مى درخواست نماز در
 وقتى.  كرد ستایش مرا ام بنده:  فرماید مى خداوند,  الرحیم الرحمن:  گوید مى وقتى.  گفت سپاس مرا ام

 ایاك:  گوید مى وقتى.  كرد یاد عظمت بھ مرا ام بنده:  فرماید مى خداوند,  الدین یوم مالك:  گوید مى
 خواھم بدو كند درخواست آنچھ و میباشد ام بنده و من میان این:  گوید مى خداوند,  نستعین ایاك و نعبد
 و علیھم المغضوب غیر,  علیھم انعمت الذین صراط,  المستقیم الصراط اھدنا:  گوید مى چون و.  داد

است برآورده او ى خواستھ چھ ھر و شد برآورده او خواھش این:  فرماید مى خداوند,  الالضالین  . 

 



 این انتخاب اسرار از یكى,  حدیث این كھ گفت توان مى,  شده آشكار سوره سیاق از كھ حقایقى از پس
سازد مى روشن,  روز شبانھ در مرتبھ چندین براى را سوره  . 
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گشت نازل منى در الوداع حجھ در كھ 281 ء آیھ جز(  مدنى البقره سوره  ) 

40 

 

.  است قرآن سوره ترین طوالنى و گشتھ نازل ھجرت از پس كھ است ھائى سوره نخستین از سوره این
 سوره نزول از پیش,  نتیجھ در تا نگشتھ نازل پى در پى و فاصلھ بى سوره این آیات كھ رسد مى نظر بھ
 سورى دیگر و سوره این آیات از برخى نزول شأن بررسى.  باشد شده تمام و كامل سوره این دیگرى ء

 كھ دھد مى نتیجھ چنین - نیستند مسلم و قطعى چندان ھا نزول شأن این چند ھر - شده نازل مدینھ در كھ
 شدن كامل از پیش بسا چھ و نگشتھ نازل فاصلھ بى و پى در پى,  مدنى بزرگ ھاى سوره آیات ء ھمھ

 است آن دیگر ء سوره بر ئى سوره بودن مقدم مالك.  است شده نازل دیگرى ء سوره از آیاتى,  یكسوره
 وجود آیاتى سوره این در.  باشد شده نازل دیگر سوره آن از پیش - آن ى ھمھ نھ و - سوره آن اوائل كھ

 بھ آن ھاى آیھ نخستین آنكھ حال,  ربا بھ مربوط آیات مانند,  است قرآن ھاى آیھ آخرین شمار در كھ دارد
است شده نازل مدینھ در كھ است ھائى آیھ نخستین از,  بیشتر گمان  . 

 

 سلیقھ از دور و آسمانى وحى طبق بر,  آن انتظام و ترتیب چگونگى و سوره ھر ھاى آیھ كردن جمع
 مى مستفاد است وارد زمینھ این در كھ زیادى روایات از مطلب این و.  است گرفتھ مى انجام افراد ھاى

 . گردد

 

 شخصیت داراى,  قرآن ھاى سوره از یك ھر كھ یابد مى كند مى زندگى قرآن ء سایھ در كھ آنكس لذا
 یك روح ھمچون درست,  است آن بھ سوره سراسر قوام كھ است روحى داراى,  است مستقلى و ممتاز

.  زند مى دور محور یك گرد بر كھ اصلى موضوع چند یا است اصلى موضوع یك داراى.  زنده موجود
جو داراى سوره ھر  
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 ھمھ كھ آورده آنچنان سوره در را كالم سیاق و افكنده سایھ آن موضوعات ء ھمھ بر كھ است مخصوصى
 داراى سوره ھر ھمچنین.  دھد مى یكنواختى آنھا بھ و گردد مى شامل جھت چند از را موضوعات این ء

 و)  1. (  شود مى عوض,  یابد تغییر كالم مناسبت كھ صورتى در فقط كھ است خاصى موسیقى و آھنگ
 آن از - سوره این مانند - ھا سوره ترین طوالنى حتى كھ است قرآن ھاى سوره ء ھمھ عام ء نشانھ این

نیست مستثنى  . 

 

 بخش دو از مركب محورى برگرد موضوعات این ء ھمھ لیكن,  است موضوع چندین متضمن سوره این
 برابر در است اسرائیل بنى موضعگیرى تشریح یكى,  بخش دو این.  زند مى دور,  مرتبط ھم بھ كامال

 كھ مسلمانى جمع با و اسالم پیامبر با و دعوت این با آنان شدن روبرو چگونگى و مدینھ در اسالم دعوت
 مانند است موضعگیرى این آثار از كھ دیگرى مسائل و. .  بودند شده جمع ھم گرد,  دعوت این اساس بر

 روزگار و حال بیان,  دیگر بخش.  دیگر سوى از مشركان با و سوئى از منافقان با یھود شدید ارتباط
 و دعوت امانت,  امانت بار حمل براى را خود كھ ھنگام آن در و والدتش آغاز در است مسلمان ء جامعھ
 حمل از اسرائیل بنى كھ شود مى بیان مطلب این صراحت بھ قبال.  ساخت مى آماده,  زمین در خالفت

 علیھ - ابراھیم بھ حقیقى انتساب شرافت از را خویشتن و شكستند را خداوند عده و سرپیچیدند بار این
 لغزش بھ تا بكوشند كھ شود مى داده ھشدار مسلمانان بھ و.  ساختند محروم,  توحید مكتب منادى - السالم
شوند دچار ساخت نصیب بى,  بزرگ شرف این از را اسرائیل بنى كھ ھائى  . 

 

 مى دور,  محورند یك ء پیوستھ و مرتبط جزء دو كھ بخش دو این برگرد سوره این موضوعات ء ھمھ
آمد خواھد,  آیات تفصیلى بررسى در چنانكھ,  زند  . 

 

 دعوت سیر خط با,  آن موضوعات سایر و سوره این محور موضوع میان ارتباط ء اندازه اینكھ براى
ء جامعھ زندگى چگونگى و مدینھ بھ ورود آغاز در اسالم  

 

مؤلف(  شود رجوع]( الفنى التناسق([ : فصل]( القرآن فى الفنى التصویر([ كتاب بھ - 1  ) 
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 این از مجملى كھ است شایستھ,  گردد آشكار كامل بطور,  زندگى این رویدادھاى ئى پاره و مسلمانان
 و دھیم قرار مطالعھ مورد - گشتھ نازل آنھا با مواجھھ منظور بھ سوره این آیات اساسا كھ - را رویدادھا

 و ھا دوره تمام در,  عموم بطور حوادث و رویدادھا این كھ باشیم داشتھ خاطر بھ جا ھمھ در البتھ
 نسلھا و قرنھا امتداد در دعوت این منادیان و اسالم دعوت و داشتھ وجود - تفاوتى بیش و كم با - اعصار



 كھ است شرائط و اوضاع تشابھ ھمین و.  اند بوده روبرو,  روزگار آن شرائط مشابھ شرائطى با ھمیشھ
 بطور را آن و بخشد مى ابدیت و خلود بدان و دارد مى زنده و تازه ھمیشھ براى را قرآن ھاى راھنمائى
 ولى رنگارنگ ھاى دشمن بن خار میان از كھ اسالمى امت گذرگاه در سازد مى ھدایتى چراغ,  جاودانھ

است شده كشیده,  طبیعت یك و یكجھت  . 

 

گردد مى آشكار آن از ئى گوشھ,  نشان و شكل این بھ,  آیات ء ھمھ در كھ. .  قرآن اعجاز اینست و  . 

 

 معلول,  حادثھ این.  گرفت انجام مستحكمى چینى مقدمھ و سازى زمینھ بدنبال,  مدینھ بھ پیامبر ھجرت
 ناپذیر اجتناب ء مرحلھ یك صورت بھ را آن و ساخت مى ضرورى و حتمى را آن وقوع كھ بود شرائطى

 دعوت برابر در قریش آمیز عناد و خصمانھ ء چھره.  آورد مى در اسالم كاروان ء شده تعیین مسیر در
 این ء ادامھ - پیامبر پشتیبان و حامى ابوطالب وفات سپس و خدیجھ وفات از پس مخصوصا - اسالم

 چاره و ھا سختگیرى ء ھمھ علیرغم اینكھ با.  بود ساختھ ممكن غیر تقریبا آن حوالى و مكھ در را دعوت
 راكد آن حوالى و مكھ در اسالم پیشرفت عمال,  گرویدند مى اسالم بھ كسانى پیوستھ قریش ھاى اندیشى

 وسیلھ ھر بھ اسالم با برپیكار و گرفتھ پیش در خصمانھ بشدت روشى - گفتیم چنانكھ - قریش زیرا,  بود
 ھاى تیره دیگر كھ بود شده موجب,  قریش جانب از رفتار این.  بودند گشتھ مصمم و یكدل,  ممكن ء

میان بندى جبھھ این عاقبت انتظار در و كرده انتخاب آمیز احتیاط روشى نیز عرب  
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 با كھ كسانى دیگر و ابوسفیان و ھشام بن عمرو و ابولھب آنان رأس در و نزدیكش خویشاوندان و پیامبر
بمانند,  بودند متصل رسالت صاحب بھ نزدیك پیوندى  . 

 

 ھیچگونھ,  بود برخوردار فراوانى اھمیت از آن در خویشاوندى پیوندھاى كھ عرب قبائلى محیط در
 تشویق,  كنند مى معاملھ چنین او با خویشاوندانش كھ مردى ء داعیھ برپذیرش را زیان تا كھ ئى انگیزه

 مظھر خود این و بودند نیز كعبھ كارگزاران و متولیان,  خویشاوندان این كھ بویژه.  شد نمى یافت كند
بود جزیره در قداست نوعى  .! 

 

 مكھ غیر دیگرى پایگاه جستجوى بھ - آلھ و علیھ هللا صلى - اكرم رسول كھ بود وضع این فشار زیر در
 امكان و شود تضمین آن آزادى و گیرد قرار حمایت مورد آن در او فكر طرز كھ پایگاھى,  پرداخت
 طرفداران و یابد امكان آن در او فكر تبلیغ كھ پایگاھى,  گردد ارزانى بدان توقف و ركود این از رھائى

شوند حمایت ناگوار پیشامدھاى و ھا سختگیرى برابر در,  گرویدگان و  . . 



 

است بوده ھجرت ء انگیزه مھمترین و نخستین این,  من گمان بھ  . 

 

 دیگر ھجرت چند,  گردد آغاز آن بھ ھجرت و انتخاب,  جدید مكتب پایگاه بعنوان یثرب آنكھ از پیش
بود گرفتھ انجام  : 

 

 اینكھ بر عقیده.  داشتند شركت آن در گرویدگان نخستین از بسیارى كھ حبشھ بھ ھجرت بود جملھ آن از
 اگر,  نیست متكى اطمینان قابل قرائن بھ,  اند كرده ھجرت حبشھ بھ خود جان نجات براى فقط جمع این

 حال,  كردند مى عزیمت بدانجا مسلمانان ترین ضعیف و ترین بیدفاع و ترین شأن كم باید بود مى چنین
 و ھا شكنجھ و ھا سختگیرى مھم بخش كھ ناتوان و مظلوم بردگان,  است این عكس درست واقعیت آنكھ

 پیوندھا كھ كردند ھجرت كسانى تنھا و نورزیدند مبادرت ھجرت بدین,  بود آنان براى دشوار آزمایشھاى
 خویشاوندى و فامیلى بستگى اندازه آن از قبائلى محیط آن در و بود آنان حمایتگر فامیلى ھاى تعصب و

بودند قریش ء قبیلھ از مھاجران بیشتر.  بدارد مصونشان شكنجھ و آزار از بتواند كھ بودند برخوردار  , 
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 مى تشكیل را پیامبر حامیان تنھا,  ھاشم بنى جوانان با پدرش كھ كسى یعنى(  ابیطالب بن جعفر:  مانند
 از نیز زنھائى. .  و عفان بن عثمان,  مخزومى ء ابوسلمھ,  عوف بن عبدالرحمن,  عوام بن زبیر)  دادند

بگیرند قرار آزار مورد نداشت امكان ھرگز كھ بودند مھاجران جمع در مكھ خاندانھاى شریفترین  . 

 

 و تأیید را ھجرت این ضرورت و لزوم ئى بگونھ یك ھر كھ داشتھ وجود نیز دیگرى ھاى انگیزه بسا اى
 و عزیز فرزندان كھ قریش بزرگ خاندانھاى در غوغا و شور ایجاد:  قبیل از,  است كرده مى تأكید

 بودند سرافكنده پشت را خویشاوندى پیوندھاى ء ھمھ و گریختھ جاھلیت از - خود ء عقیده بھ - محبوبشان
 باز و.  ساخت مى متشنج را آن بشدت مھاجرتى چنین كھ مكھ قبائلى محیط گرفتن نظر در با مخصوصا, 
 و جاھلیت رھبر - ابوسفیان دختر حبیبھ ام,  مھاجران این از یكى كھ واقعیت این گرفتن نظر در با

بود - جدید ء عقیده با نبرد میداندار بزرگترین  . 

 

 پیغمبر پى در پى كاوشھاى از یكى حبشھ بھ مھاجرت:  كھ را احتمال این ھائى انگیزه چنین وجود ولى
 بخصوص.  كند نمى نفى,  بوده جدید دعوت براى امانى و امن,  الاقل و آزاد پایگاه و زمینھ یافتن براى



 علنى مانع یگانھ كھ آوردنى اسالم,  را حبشھ زمامدار نجاشى آوردن اسالم بیفزائیم استنتاج این بر اگر
است بوده او برضد مسیحى ھاى اسقف شورش,  آن نھائى شدن  . 

 

 راه در دیگرى كوشش طائف شھر بھ - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر عزیمت كھ رسد مى نظر بھ ھمچنین
 العمل عكس اثر بر اقدم این.  است بوده فكرى فعالیتھاى براى,  امن یا آزاد پایگاه و زمینھ آوردن فراھم
 بدترین با)  بودند طائف حاكمان و صاحبان كھ(  قبیلھ این سران.  نیانجامید موفقیت بھ ثقیف بزرگان شدید
 تشویق آنحضرت كردن سنگباران بر را خود كودكان و نابخردان و شدند روبرو خدا پیامبر با شكلى
(  شیبھ و عتبھ بھ متعلق بوستانى بھ كھ ھنگامى تا و گشت آلود خون مباركش پاى دو كھ چندان,  كردند
 و آورد خدا درگاه بھ نیاز روى كھ بود اینجا و. .  برنداشتند وى آزار از دست,  نبرد پناه)  ربیعھ پسران

معنى و خلوص از سرشار جمالت این با  , 
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گفت سخن خود پروردگار با  : 

 

 سبك مردم میان در كارم و شده بستھ رویم بھ چاره راه و گرفتھ كاستى نیرویم اینكھ از من!  بارالھا ])
!  منى پروردگار و مستضعفان خداوند تو! .  مھربانان مھربانترین اى,  آورم مى شكوه تو بھ,  شده گرفتھ

 روترش من بر كھ ئى بیگانھ بھ یا ؟ بنگرد خویش میل بھ من كار در كھ دشمنى بھ ؟ گذاریم مى وا كھ بھ
 تو جانب از كھ عافیتى ولى اندیشم نمى چیزى از نیستى خشمگین من بر تو كھ بدانم اگر اینھمھ با ؟ كند

 كار سامانبخش و ظلمات روشنگر كھ تو وجود پرتو بھ. .  سازد مى تر گشاده ھدف بسوى مرا راه باشد
 نكوھش.  گیرد فرو مرا تو نارضائى و آید فرود من بر تو خشم اینكھ از برم مى پناه است آخرت و دنیا

نیست گرفتنى انجام تو مدد بھ جز كار ھیچ و.  باشى شده خشنود من از كھ مگر است تو حق من ]( . 

 

 پدید,  اسالم دعوت و پیامبر كار در گشایشى,  بینى پیش قابل غیر و ناگھان بطور,  بعد بھ لحظھ این از
 با پیمان دو این ماجراى.  گشت فراھم)  1]( ( عقبھ پیمان دومین([ سپس و]( اولى ء عقبھ([ بیعت.  آمد

 دعوت پیرامون در مدینھ در كھ حوادثى با ھمچنین و گردد مدلل سوره این ء مقدمھ در باید كھ موضوعى
شود مى مربوط بشدت,  آمد پدید اسالم  . 

 

بود اینقرار از ماجرا,  خالصھ بطور  : 

 



 راه سر در را خود - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر ھنگامیكھ حج موسم در,  ھجرت از پیش سال دو
,  دھد گسترش را خدا آئین بتواند آنھا حمایت و كمك بھ كھ یاورانى و داد مى قرار خدا ء خانھ زائران
 و اوس ء قبیلھ دو از كھ یثرب بومیان.  نمود برخورد خزرج ء قبیلھ از گروھى با,  كرد مى جستجو
یھودیان از شدند مى تشكیل خزرج  

 

 خواھد گفتھ مختصرا كھ ترتیبى بھ آن در كھ است مكھ نزدیك كوھھاى از ئى نقطھ,  عقبھ از منظور . 1
 نام با را پیمان دو این.  شد بستھ ھا یثربى ھیئت و پیامبر میان پى در پى سال دو در پیمان دو,  شد

م. (  اند كرده مشخص]( ثانیھ ء عقبھ بیعت([ و]( اولى ء عقبھ بیعت([ ھاى  ) 
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 بودند امیدوار یھودیان و.  كرد خواھد ظھور پیامبرى ھا نزدیكى این بھ كھ بودند شنیده سرزمین آن ساكن
 ھیئت وقتى.  كنند سركوب را خود دشمنان او كمك بھ و شوند پیروز عرب بر پیامبر این ء وسیلھ بھ كھ

 پیغمبرى ھمان این بخدا:  گفتند یكدیگر بھ یافتند خبر - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر دعوت از خزرجیان
 را ایشان رسولخدا چون.  بگروند وى بھ شما از پیش ایشان كھ مباد,  دھند مى خبر او از یھود كھ است

 ترك نفاقى و اختالف آنچنان در را خود ء قبیلھ ما:  گفتند او بھ و دادند مثبت پاسخ,  كرد دعوت اسالم بھ
 متحد را آنان تو بدست خدا است امید,  رسد نمى اختالف و نفاق از بدانپایھ دیگرى قوم ھیچ كھ ایم كرده
 دادند رضا بدان ھمگى,  نھادند میان در ایشان با را ماجرا و بازگشتند خویش ء قبیلھ بھ چون و. .  سازد

شدند ھمداستان آن بر و  . 

 

 مالقات پیامبر و ایشان میان دیگر بار.  آمدند مكھ بھ خزرج و اوس از گروھى حج موسم در دیگر سال
 بھ آنان با,  دین امور آموختن براى را خود یاران از یكى آنحضرت و بستند پیمان اسالم بر او با و شد

اند نامیده)  عقبھ پیمان نخستین  ]( ( اولى ء عقبھ بیعت([ را پیمان این.  داشت گسیل یثرب  . 

 

 بیعت كھ كردند درخواست حضرت آن از و شتافتند حج بھ قبیلھ دو ھر از زیادى جمع باز بعد سال در
 را وى كھ بستند پیمان ایشان و گرفت انجام پیامبر عموى عباس حضور با بیعت مراسم.  بپذیرد را ایشان

 بزرگ بیعت([ بھ بیعت دومین این.  كنند حفظ كنند مى محافظت آن از را خود مال و جان چھ ھر از
 آن در رواحھ بن عبدهللا كھ است آن شده نقل بیعت این ء درباره كھ روایاتى جملھ از.  شد معروف]( عقبھ
 براى([ : فرمود.  كن شرط پروردگارت و خود براى خواھى مى چھ ھر:  گفت پیغمبر بھ شب

 خودم براى و مگیرید او شریك را ھیچكس و چیز ھیچ و كنید عبادت را او كھ كنم مى شرط پروردگارم
 عبدهللا]( . كنید محافظت آن از مرا,  كنید مى محافظت را خود مال و جان چھ ھر از كھ كنم مى شرط



 نھ,  است پرسودى ء معاملھ:  گفتند]( بھشت([ : فرمود ؟ بود خواھد چھ ما پاداش كنیم چنین ھرگاه:  گفت
خواھیم مى تو از نھ و كنیم مى فسخ  
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كنى فسخ را آن كھ  ! 

 

 مدینھ در اسالم كھ بود اینجا از و. .  شد تلقى جدى كامال,  گروه این طرف از مسئلھ كھ بود چنین و
 بھ مكھ از پى در پى مسلمانان.  نشود وارد آن در اسالم كھ نماند ئى خانھ بطوریكھ,  یافت رواج و شگفت
 بھ خود با را خود ء عقیده فقط و گذاردند مى بجا خود سر پشت را چیز ھمھ و كرده عزیمت مدینھ سوى
 از چندان,  بودند گرفتھ جاى ایمان و خانھ در آنھا از پیش كھ خود برادران از آنجا در.  آوردند مى مدینھ
 زمان از پس.  نداشت یاد بھ انسانیت تاریخ,  آنروز تا را آن نظیر كھ دیدند مى برادرى و گذشتگى خود

 پایگاه ھمان بسوى اینك وى.  كرد ھجرت ابوبكر ھمراھش با - آلھ و علیھ هللا صلى - رسولخدا كوتاھى
 روز نخستین از و. .  آورد مى روى,  بود آن جستجوى در مدتھا آن از پیش كھ امنى و نیرومند و آزاد

یافت تشكیل شھر این در اسالمى دولت,  مدینھ بھ آنحضرت ورود  . 

 

 ممتازى قشر)  انصار و مھاجرین, (  یثربى حمایتگران و مكى كنندگان ھجرت,  پیشاھنگ گروه این از
 بینیم مى لذا.  است كرده یاد نیكى بھ آنان از متعددى موارد در قرآن كھ آمد بوجود مسلمانان میان در

,  كلى بطور آن آیات نخستین و شود مى آغاز]( ایمان([ اصلى خطوط ذكر با ما بحث مورد ء سوره
 آن در كھ را مسلمانان از گروه این,  اول ء درجھ در چھ اگر.  است راستین]( مؤمن([ صفت نمایشگر
كند مى توصیف,  بودند شده مستقر مدینھ در ھنگام  . 

 

 باور غیب بھ كھ آنكسانى.  است پرھیزگاران ھدایت ء مایھ,  نیست شكى آن در,  كتاب است این - الم ])
 آنچھ بھ كھ كسانى و.  كنند مى انفاق,  ایم كرده روزیشان آنچھ از و دارند مى پا بھ را نماز و آورند مى
 پروردگار ھدایت قرین اینان.  دارند یقین آخرت بھ و آورند مى ایمان گشتھ نازل تو از پیش آنچھ و تو بر

رستگارانند,  اینان ھمین و خویشند ]( . 

 

آیات این.  كنیم مى برخورد كافران صفت بھ,  آیھ چند این از پس بالفاصلھ  
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 صریحى توصیف,  اول ء وحلھ در ولى.  است]( كفر([ اصلى خطوط ء كننده مشخص كلى بطور نیز
 گوناگونى گروھھاى از و بودند گرفتھ قرار اسالم دعوت رویاروى روز آن در كھ كافرانى از است

مدینھ حوالى در چھ و مكھ در چھ,  شدند مى تشكیل  : 

 

 گوش و دل بر خدا.  نیاورند ایمان,  ندھى یا دھى بیمشان,  نكند تفاوتشان اند شده كافر كھ كسانى ھمانا ])
باشد بزرگى عذاب آنھا براى و ھست ئى پرده چشمشان بر و زده مھر آنھا ]( . 

 

 مستقیما گروه این پیدایش.  دادند مى تشكیل را دیگرى قشر نیز منافقان گروه,  گروه دو این بر عالوه
.  بود آورده بوجود,  شد اشاره بدان كھ احوالى و اوضاع آن در پیامبر مھاجرت كھ بود شرائطى ء زائیده

 و باند حتى بلكھ,  نداشت قدرتى و حكومت,  مكھ در اسالم.  نداشت وجود مكھ در شرائط این البتھ و
,  بعكس.  آویزند در اسالم با پرده در و منافقانھ بناچار و بترسند آن از مكى دشمنان تا نداشت جمعیتى

,  شد مى محسوب قاچاق و جرم آن پذیرش و اسالم دعوت,  بود آزار و فشار مورد بشدت آنجا در اسالم
 خود فكر و عقیده كھ بودند اخالصى با افراد,  پیوستند مى اسالمى ء جبھھ بھ و زده دریا بھ دل كھ آنھائى

 كھ - یثرب در ولى.  كردند مى تحمل را چیز ھمھ آن راه در و دادند مى ترجیح دیگرى چیز ھر بر را
 كس ھمھ كھ بود درآمده قدرتى صورت بھ اسالم - شد مى نامیده)  پیامبر شھر]( (  الرسول مدینھ([ اكنون
 از پس بویژه,  دید مى ناپذیر اجتناب را آن با سازش بیش و كم و كرد مى باز حسابى آن براى بناچار
 مى ناگزیر كھ كسانى ء طلیعھ در.  شد مسلمانان نصیب جنگ آن در كھ درخشانى پیروزى و بدر جنگ

 جدید آئین بھ قبال پیروانشان و كسان كھ داشتند قرار متنفذین و سران از افرادى ساختند مى اسالم با باید
 نداشتند این جز ئى چاره,  خود شخصى مصالح و موروثى مقام در شان حفظ براى آنھا و بودند گرویده

 كھ سلول بن ابى بن عبدهللا.  كنند تظاھر,  اند گرویده بدان دستانشان زیر قبال كھ آئینى از پیروى بھ كھ
 مى تالش و سازى زمینھ او نشاندن سلطنت بھ براى مدینھ بھ اسالم ورود از پیش اندكى اش عشیره و قوم

بود افراد این ء جملھ از,  كردند  . 
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 كھ شود مى استنباط آن فرازھاى برخى از كھ خوانیم مى را منافقان این مفصل توصیف,  سوره آغاز در
 بر را خود بزرگترى ھنوز و شده مجبور اسالم بھ تظاھر بر كھ است متنفذانى و سران ھمین بھ نظر
]( نفھم([ و]( بیشعور([ را خلق ء توده,  فروشان كبر عادت و رسم بھ بنا و بودند نكرده فراموش مردم
خواندند مى  : 

 



 فریب مؤمنان و خدا با,  نیستند مؤمن ولى,  ایم آورده ایمان دیگر روز و خدا بھ:  گویند مردم بعضى ])
 خدا و ھست مرضى قلوبشان در.  فھمند نمى و زنند نمى فریب خودشان با جز)  واقع در(  و ورزند مى

 در:  شود گفتھ آنان بھ چون و.  دارند انگیزى الم عذاب گویند مى كھ دروغى براى,  بیفزاید را مرضشان
 انگیز فساد و تبھكار كھ بدانید,  كنیم نمى دیگرى كار اصالح جز ما:  گویند,  انگیزید مى بر فساد زمین
 گویند,  آورید ایمان اند آورده ایمان مردم چنانكھ:  شود گفتھ آنان بھ چون و.  فھمند نمى ولى ایشانند ھمین

 چون و.  دانند نمى ولى نابخردند خودشان آنھا كھ بدانید ؟ بیاوریم ایمان نابخردان چون نیز ما آیا: 
 با ما:  گویند بمانند تنھا خود صفت شیطان یاران با چون و ایم آورده ایمان:  گویند ببینند را مؤمنان
 دل كور كھ كشاند مى طغیانشان در و كند مى مسخره را آنان خدا.  كنیم مى مسخره فقط ما,  شمائیم
,  آنان داستان.  نیافتند ھدایت و نكرد سود تجارتشان پس خریدند ھدایت بھ را ضاللت كھ اینھایند.  بمانند

 در و بگرفت را نورشان خدا بساخت روشن را وى اطراف چون و بیفروخت آتشى كھ است كسى داستان
 سیل بارانى چون یا.  گردند نمى باز پس كورند و گنگ و كر.  كرد رھاشان نیابند دیدن مجال كھ ظلماتى

 مرگ بیم و ھا صاعقھ نھیب از را خویش انگشتان,  برق و رعد و ظلمات با ریزد فرو آسمان از كھ آسا
,  ببرد را آنھا دیدگان برق كھ است نزدیك.  دارد احاطھ در را كافران خدا و,  برند مى فرو گوش در

 بینائى و شنوائى بخواھد خدا اگر,  بایستند شود تاریك چون و افتند راه بھ كند روشن را اطرافشان ھرگاه
1]( ( است توانا چیز ھمھ بر خدا ھمانا و,  برد مى را آنان  ) . 

 

([ عنوان بھ كسانى از,  شده]( دل بیمار([ منافقان بھ آیات این در كھ شدیدى ء حملھ البالى در
 در كھ حوادثى ء مجموعھ از و سوره روال از بطوریكھ.  است رفتھ سخن اشاره بھ نیز]( شیطانھایشان

,  بعدى قسمتھاى كھ اند یھودیان,  شیطانھا این از منظور آید مى دست بھ,  شده ثبت پیامبر ء سیره
ھست نیز آنان بھ شدیدى حمالت متضمن  . 
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كنیم مى خالصھ سطر چند این در را اسالم دعوت با یھودیان ماجراى  : 

 

. .  داشت زیادى موجبات درگیرى این.  شدند گالویز اسالم با مدینھ در كھ بودند كسانى نخستین اینان
 و سواد با مردمى,  خزرج و اوس یعنى مدینھ بیسواد و عامى عرب بین ما كھ دلیل این بھ یثرب یھود
 پذیرش بھ تمایلى چھ اگر عرب مشركان.  داشتند منطقھ آن در ئى برجستھ موقعیت,  بودند كتاب اھل



,  آسمانى كتاب از بودنشان برخوردار بخاطر را ایشان حال ھر بھ لیكن دادند نمى نشان كتاب اھل دیانت
 و اوس ء قبیلھ دو ء خصمانھ روابط دیگر سوى از.  دانستند مى آشناتر قضاوت بھ و داناتر خود از

 بوجود,  یابند مى فعالیت امكان ھائى زمینھ چنین در معموال كھ یھود براى مناسبى فرصت,  خزرج
 كتابھاى ء كننده تصدیق كتابى. .  گرفت ایشان از را امتیازات این ء ھمھ آمد اسالم چون.  بود آورده
 بین از بود یھود جوئى سود و دغل و دروغ ء زمینھ كھ را اختالف,  آورد آنھا ء ھمھ از كاملتر و پیشین

 ھمھ روز آن از و بخشید وحدت,  داشت را خزرج ھم و اوس ھم خود در كھ را اسالمى ء جبھھ و برد
 و یكپارچھ ء جامعھ آن آنھا مجموع از و مھاجران كنار در شدند نامیده)  كنندگان یارى(  انصار بنام

داد تشكیل,  ندید و بود ندیده را نظیرش,  آن از پس و آن از پیش بشریت كھ را آھنین و فشرده  . 

 

 از,  دانستند مى خود خاص را آسمانى كتاب و رسالت و پنداشتند مى خدا ء برگزیده ملت را خود,  یھود
 پیامبر این وقتى.  گردد مبعوث ایشان میان از نیز پیامبر آخرین كھ بردند مى انتظار,  ھمیشھ مانند اینرو

 دعوت بھ فقط و سازد خارج خود دعوت ء دائره از را آنھا كھ شد این توقعشان برخاست عرب میان از
 او با مشركان از كھ ایندلیل بھ را كتاب اھل وى كھ كردند مشاھده چون و. .  كند اكتفا عرب بیسوادان

 غرور,  داده قرار خود دعوت مخاطبان اولین شمار در,  سزاوارترند او رسالت پذیرش بھ و آشناتر
دانستند خود حقیقت بھ تجاوز و اھانت نوعى را آن و شد دار جریحھ ایشان  . 

 

دوبار,  بردند رشك شدیدا - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر بر آنكھ دیگر  : 
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 این در آنھا,  است فرستاده فرو آسمانى كتابى او بر و برگزیده نبوت بھ را او خدا كھ اینرو از یكبار
مدینھ محیط در او عام و سریع موقعیت از دیگر بار و. .  نداشتند تردیدى كمترین,  واقعیت  . 

 

 مى موجب لحظات اولین از اسالم برابر در را آنان قلبى عداوت و خصمانھ گیرى جھت كھ دیگرى عامل
 ھمواره كھ - یثرب ء جامعھ از شدن مطرود خطر,  پیامبر موفقیت با كردند مى احساس كھ بود آن شد

. .  كند مى تھدید را آنھا - بود آنان اختیار در اش فرساینده رباى و پرسودش بازرگانى و فكرى رھبرى
 و. .  اسالمى ء جامعھ در شدن ھضم نتیجھ در و جدید دعوت پذیرش یا و بود خطر این یا آنان برابر در

نبود تحمل قابل آنان براى دو این از ھیچیك  . 

 



 ھاى سوره بسیارى و(  بقره ء سوره كھ را وضعیتى,  اسالم دعوت برابر در یھود كھ بود دالئل بدین
 خاص وضعیت این بھ كھ را آیاتى از منتخبى اینك ما.  گرفتند بخود,  كند مى توصیف بدقت)  قرآن دیگر

آوریم مى اینجا در,  كند مى اشاره  : 

 

سازد مى مخاطب را ایشان آسمانى نداى این,  اسرائیل بنى از گفتگو آغاز در  : 

 

 بھ تا كنید وفا من پیمان بھ و آورید یاد بھ داشتم ارزانى شما بھ كھ مرا نعمت!  اسرائیل فرزندان اى ])
 نزد كھ است كتابى ء كننده تصدیق و ام كرده نازل كھ قرآنى بھ و.  كنید بیم من از و كنم وفا شما پیمان

.  بپرھیزید من از و مفروشید اندك بھاى بھ مرا ھاى آیھ و.  مباشید آن منكر نخستین و بگروید,  شماست
 دھید زكوه و بدارید پا بھ را نماز.  مكنید كتمان را حقیقت و میامیزید باطل بھ را حق,  دانید مى كھ شما

 كتاب آنكھ با,  برید مى یاد از را خودتان و دھید مى فرمان نیكى بھ را مردم آیا.  كنید ركوع راكعان با و
1]( (  ؟ اندیشید نمى آیا!  خوانید مى آسمانى  ) 

 

 كتاب از و ھایشان نعمتى كافر و السالم علیھ موسى پیامبرشان با را ایشان رفتار چگونگى آنكھ از پس
 بھ,  كند مى بازگو تفصیل بھ را ھایشان شكنى پیمان خدا با و ھایشان گرفتن كناره خود دین و آسمانى
گوید مى چنین و سازد مى مخاطب را مسلمانان,  زنھار و ھشدار ء شیوه  : 

 

44 - 40:  بقره . 1  
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 شنیدند مى را خدا كالم كھ بودند آنان از گروھى آنكھ حال!  ؟ بگروند شما بھ اینان كھ برید مى طمع آیا ])
:  گویند كنند دیدار را مؤمنان وقتى.  دانستند مى خود و,  نمودند مى تحریف آنرا,  فھمیدنش از پس و

 شما براى خدا آنچھ از آیا:  گویند)  مالمت بھ(  نشینند خلوت بھ خودھاشان با چون و ایم آورده ایمان
 نمى آیا ؟ كنند محاجھ شما با آن بدستاویز پروردگارشان نزد تا گوئید مى سخن مسلمانان با برگشوده
1]( ( ؟ اندیشید  ) 

 



 تخلف پیمانش از تا اید گرفتھ پیمانى خدا از مگر بگو!  رسد نمى ما بھ آتش روزى چند بجز:  گویند و ])
2]( ( گوئید مى نمیدانید آنچھ خدا ء درباره یا ؟ نكند  ) 

 

 كافران بر بدان,  پیش از و بود آنھا آسمانى كتاب ء كننده تصدیق كھ آمد كتابى خدا نزد از چون و ])
3]( ( باد كافران بر خدا لعنت و,  شدند كافر,  بیامد شناختند مى آنچھ وقتى,  جستند مى فیروزى  ) 

 

 خودمان بر كھ كتابى بھ ما:  گویند,  آورید ایمان كرده نازل خدا كتابیكھ بھ:  شود گفتھ آنان بھ چون و ])
4]( ( كنند مى انكار است آنھا كتاب ء كننده تصدیق و است حق كھ آنرا جز و داریم ایمان شده نازل  ) 

 

 چنانكھ كتاب اھل از گروھى,  بود كتابشان ء كننده تصدیق كھ بیامدشان پیغمبرى خدا نزد از چون و ])
5]( ( سرافكندند پشت را خدا كتاب,  نیستند دانا گوئى  ) 

 

6]( ( شود نازل شما بر خیرى پروردگارتان از كھ ندارند دوست مشركان و كتاب اھل كافران ])  ) 

 

 دوست,  اند گرفتھ دل بھ كھ حسدى سبب بھ,  شده روشن آنھا بر حق آنكھ با,  كتاب اھل از بسیارى ])
7]( ( برند باز كفر بھ آوردنتان ایمان از پس را شما كھ دارند  ) 

 

8]( ( آنھاست آرزوى این,  باشد نصرانى یا یھودى كھ كسى مگر نرود بھشت بھ:  گویند و ])  ) 

 

9]( ( كنى پیروى آنھا آئین از آنكھ مگر شد نخواھند خوشنود تو از ھرگز نصارى و یھود ])  ) 

 

 دوره ء ھمھ در و ھمیشھ كھ كرده نكوھش را خصلتى ھمان یھود از كھ است قرآن جاوید ء معجزه این و
 ء دوره یھودیان قرآن كھ اینست.  ھست و بوده ایشان با,  امروز تا و اسالم تا اسالم از پیش از,  ھا

 جانشینان ء دوره در یا موسى عھد در كھ ایشانند ھمین گوئى كھ سازد مى مخاطب لحنى بھ را پیامبر



 و خدا برابر در یكسان نقشى و یكسان ھائى نشانھ با اند تیره یك ھمھ اینان كھ چرا.  اند زیستھ مى موسى
 خلق
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 مدینھ یھودیان بھ موسى ھمزمان یھودیان از سخن روى,  زیادى موارد در اینرو از:  یكسان موضعى با
 قرآن كلمات كھ است دلیل بدین و. .  اند زیستھ مى میانھ آن در كھ نسلھائى بھ ایشان از و گردد مى بر



 روبرو,  آنان برابر در یھود موقع و مسلمان امت موقع با اكنون ھم گوئى كھ است جاندار و زنده چنان
 چنان فردا و امروز در اسالمى دعوت و اسالمى فكر طرز با یھود شدن روبرو چگونگى از و.  است
 دمبدم ھشدار,  جاودانھ كلمات این گوئى. .  دیروز در آن با شدنش روبرو چگونگى از كھ گوید مى سخن

 و ھا دغلى و ھا دشمنى ھمان او گذشتگان با كھ دشمنانى برابر در مسلمان امت بھ است ئى پیوستھ و
كنند مى او خود با امروز كھ اند كرده را یكجھتى باطن در و گوناگون بظاھر جنگھاى  . 

 

 و را مسلمان ى جامعھ بناى,  است زنھار و دھشدار این و توصیف این متضمن كھ ھمانطور سوره این
 دیگرى روز و سرپیچیدند آن از روزى اسرائیل بنى كھ - عقیده امانت بار حمل براى را آن ساختن آماده

است متضمن نیز - ایستادند آن برابر در عنودانھ چنین  . 

 

 آغاز,  بوده روبرو آنھا با ھجرت آغاز در اسالم دعوت كھ گروھھائى توصیف با سوره,  گفتیم چنانكھ
 گروھھا این.  رفت خواھد سخن آنان از تفصیل بھ بعدھا كھ یھود شیاطین بھ اشارتى با.  گردد مى

 آنگاه,  اند بوده رو رودر,  اسالم دعوت با تاریخ ھاى دوره ء ھمھ در نیز پس آن از كھ ھستند ھمانھائى
 وجود با كھ وحدتى و پیوستگى مراعات با,  یابد مى ادامھ آخر تا اصلى خط دو ھمین برمحور سوره
دھد مى نمایش را سوره ء ویژه شخصیت,  سوره موضوعات تنوع  . 

 

 یھودان بھ ضمنى ء اشاره و منافقان و كافران,  پرھیزگاران:  نخستین ى نمونھ سھ آن دادن نشان از پس
 و - گشتھ نازل خدا ء بنده بر كھ كتابى بھ ایمان و خدا بندگى بھ است مردمان عام دعوت,  صفت شیطان
 ء مژده و - آتش بھ است كافران تھدید و - دھند ارائھ آن ھمانند سوره یك اینكھ بھ است آوران شك تحدى

بھ است گرویدگان  
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اند گشتھ كافر خدا بھ آنانكھ كار از است شگفتى اظھار سپس و بھشت  : 

 

 مى زنده دوباره و میمیراندتان باز,  داد جانتان و بودید مرده شما آنكھ با ورزید مى كفر خدا بھ چگونھ ])
 آنگاه,  آفریده شما براى ھست زمین در چھ ھر كھ اوست! .  شوید مى بازگردانده او بسوى آنگاه و كند

1]( ( داناست چیز ھمھ بر او و است بپرداختھ آسمان ھفت را آن و برآمده آسمان بر  ) 

 



 خلیفھ داستان,  گشتھ مطرح,  انسان براى زمین اشیاء ء ھمھ شدن آفریده كھ بدینمناست,  فراز این در
آید مى پیش زمین در آدم ساختن  : 

 

2]( ( نھاد خواھم جانشینى زمین در من:  گفت فرشتگان بھ پروردگارت چون و ])  ) 

 

([ یافتن تحقق ء دوره بھ رسد مى تا. .  یابد مى ادامھ شیطان و آدم میان دائمى درگیرى توصیف با داستان
ایمان ء دوره یعنى]( خالفت  : 

 

 نھ كنند پیروى مرا ھدایت كھ آنھا آمد شما سوى بھ من از ھدایتى اگر,  روید پائین آن از ھمگى:  گفتیم ])
 و اند آتش اھل.  شمارند دروغ را ما ھاى آیھ و شوند كافر آنانكھ و.  شوند اندوھگین نھ و برآنھاست بیمى
3]( ( اند جاودانھ آن در  ) 

 

 بھ قبال كھ(  رسد مى,  اسرائیل بنى سرگذشت از مشروح و مبسوط ئى گزاره بھ آیات ء دنبالھ سپس
 كھ - جدید آئین بھ ایمان و خدا دین پذیرش بھ را آنان ضمن در و)  شد اشاره آن فرازھاى از برخى

 و ھا دغلى و اشتباھات و لغزشھا از,  مواردى در و خواند مى فرا - ھست نیز آنان دین ء كننده تصدیق
 را سوره از بخش این سراسر,  گزاره این. .  كند مى یاد السالم علیھ موسى روزگار از آنان نیرنگھاى

است گرفتھ فرا  . 

 

 مشخص كامال,  قرآن و پیامبر و اسالم با اسرائیل بنى شدن روبرو كیفیت كھ است گزارش این خالل در
 مى ھم در باطل با را حق,  شدند كافر آئین این بھ كھ بودند كسانى اولین:  گردد مى نمودار,  ابھام بى و

 خدا سخن,  نمودند مى فراموش را خود و كردند مى امر - ایمان یعنى - نیكوئى بھ را دیگران,  آمیختند
 چون و دادند مى فریب ایمان بھ تظاھر با را مؤمنان,  كردند مى تحریف فھمیده و دانستھ و شنیدند مى را
 با
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 صحت و پیامبر راستگوئى از آنان آگاھى بھ مسلمانان اینكھ از را یكدیگر ماندند مى تنھا ھایشان خودى
 بھ ایمان از را مسلمانان كھ بودند فرصتى مترصد ھمواره,  داشتند مى برحذر,  گردند واقف,  رسالتش

 نصارى چنانكھ - اند ھدایت راه در یھودیان فقط كھ كردند مى ادعا ھمیشھ رو ھمین از,  برگردانند كفر
 را وحى كھ بود او زیرا ورزیدند مى عداوت جبرئیل با آشكارا,  - داشتند خود مورد در را ادعا ھمین نیز
 ناراحت,  مسلمانان بھروزى و خوشى گونھ ھر از! ,  بود نكرده برایشان و بود كرده نازل محمد بر

 درستى در تردید اظھار براى را فرصتى ھر,  كردند مى بد روز آرزوى آنھا براى پیوستھ و بودند
,  باالخره و - قبلھ تبدیل ماجراى مثال - شمردند مى مغتنم آنھا بودن خدا سوى از و پیامبر فرمانھاى

مشركان براى تشویقى ء مایھ ھمچنانكھ,  منافقان براى بودند آموزشى و الھام ء سرچشمھ  . 

 

 بھ نسبت كھ اینھا مشابھ كارھائى و گرفتھ قرار حملھ مورد بشدت سوره این در خصلتھا و كارھا این
 خطاب این در.  است شده آورده یادشان بھ,  سرزده ایشان از اسرائیل بنى پیامبران دیگر و موسى

,  ناپذیر تغییر ھاى خصلت داراى و متحد گروه یك با گوئى كھ گوید مى سخن چنان آنان,  آمیز تعرض
كند مى مخاطبھ  . 

 

 سازد مى مأیوس,  طبیعت دغل و دل بیمار دودمان این آوردن ایمان از را مسلمانان,  قسمت این پایان در
 سخن,  آنھاست انحصار در ھدایت راه پس اند ابراھیم وارثان ایشان چون:  كھ ادعا این ء درباره آنگاه و

 بھ وفاداران و او سنت بھ كنندگان عمل,  ابراھیم حقیقى وارثان:  گوید مى. .  گوید مى را آخرین و قاطع
 سرسپردگان و گرویدگان و - آلھ و علیھ هللا صلى - محمد آن از اكنون وراثت این و. .  خدایند با او پیمان
 بھ را خدا دین و شدند منحرف راست راه از,  بودند وراثت این داران عھده روزى كھ یھود.  اوست آئین

 سرباز زمین در الھى خالفت امانت و عقیده امانت,  امانت بار كشیدن از و ساختند بدل خود پندارھاى
 از اسمعیل و ابراھیم درخواست استجابت این و.  اند بستھ كمر مھم بدین یارانش و محمد اكنون و زدند
گفتند مى سخن چنین خدا با,  بردند مى باال را خدا ء خانھ ھاى پایھ وقتى كھ,  است خدا  : 
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 و آور پدید باشند تو رام و سلم كھ امتى ما دودمان از و ساز خویش رام و تسلیم را ما!  پروردگارا ])
 ایشان میان در پروردگارا.  مھربانى و پذیر توبھ تو كھ,  بپذیر ما ء توبھ و بنما ما بھ را خود مقررات
 و آموزد ایشان بھ حكمت و كتاب و خواند فرو برایشان را تو ھاى آیھ كھ برانگیز خودشان از پیامبرى
1]( ( ئى فرزانھ و دست فرا تو كھ,  كند پاكشان  ) 

 

 این زندگى كھ اصولى بیان بھ و گردد مى بر یارانش و گرویدگان و پیامبر بھ سخن روى ھنگام این در
 ء نشانھ با را آنھا و پردازد مى گیرد قرار آن مبناى بر باید خدائى دعوت پاسداران و جانشینان

سازد مى مشخص,  شان ویژه زندگى ھاى برنامھ و بینى جھان با و مخصوصشان  . 

 

,  قبلھ این.  پردازد مى,  آورند روى آن سمت بھ باید كھ گروه این ء قبلھ تعیین بھ نخست,  زمینھ این در
 و ناپاكى ھر از و دارند بپا را آن بود داده فرمان اسمعیل و ابراھیم بھ خداوند كھ است محترمى ء خانھ

 باطنى میل وجود با - پیامبر كھ ئى قبلھ ھمان.  شود پرستیده آن در یكتا خداوند تا گردانند پیراستھ آلودگى
بود نكرده روى آن بسوى آشكارا -  : 

 

 پس,  میگردانیم باشى خشنود آن از كھ ئى قبلھ بھ را تو اینك و,  بینیم مى آسمان در را تو روى گردش ])
2]( ( بگردانید بدانسمت خود روھاى باشید جا ھر و,  بگردان الحرام مسجد سمت بھ خود روى  ) 

 

 فكرى بینش آن در كھ آئینى,  مسلمانان گروه این خدائى آئین از ھائى قسمت بیان بھ پردازد مى سپس
 بیان ایشان براى را زیر مطالب و. .  نیز معاملھ ء شیوه و ھست زندگى رسم و راه,  نیز عبادت و ھست

 و گرسنگى و بیمناكى بھ شدن دچار.  اند زنده و نیستند مرده شوند مى كشتھ خدا راه در آنانكھ:  كند مى
 ھر,  است امتحانى و آزمایش,  نیست خدا جانب از آفتى و شر,  محصوالت و جان و مال گرفتن كاستى

 خدا ھدایت و رحمت و درود بھ ندھد دست از ھدف راه در را خود پایدارى اینھا بھ شدن دچار با كس
فحشاء بھ و كند مى تھدید فقر بھ را مردمان,  شیطان.  شود مى سرافراز  
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 سرپرست و یاور خداوند.  دھد مى خویش فضل نوید و آمرزش ء وعده آنان بھ خدا و دھد مى فرمان
 از,  است طاغوت,  كافران سرپرست و یاور و. . .  كشاندشان مى نور بھ ھا تاریكى از است مؤمنان

بردشان مى ھا تاریكى بھ نور  . 

 

 كند مى بیان نوشیدنیھا و خوردنیھا باب در را نامشروع و مشروع كارھاى و مقررات از ئى پاره ھمچنین
 قصاص مقررات از:  دھد مى توضیح - را آن شكلھاى و مظاھر نھ و - را نیكرفتارى و نیكى حقیقت. 
 و طالق و ازدواج احكام و حج,  جھاد,  روزه,  وصیت:  مقررات.  كند مى یاد نفس قتل باب در

,  ربا,  صدقھ مورد در مقرراتى,  باالخره و كند مى بیان را خانواده احكام,  بیشتر تفصیل با بخصوص
نماید مى ذكر بازرگانى و قرض  . 

 

 از ھائى بخش بھ و موسى از پس دوران در اسرائیل بنى از گفتگو بھ سخن ء رشتھ معینى مناسبتھاى در
 بناى براى است كوششى یكجا - آن بخش نخستین از پس - سوره ء پیكره ولى,  رسد مى ابراھیم داستان
 و آئین با زمین كارگزارى امانت و عقیده امانت,  امانت بار حمل براى آن كردن آماده و مسلمان ء جامعھ
 رابطھ با و ھستى ء درباره اش ویژه بینش ء بوسیلھ جامعھ این كردن متمایز و. .  الھى مقررات و مسلك
است كرده انتخاب ھا امانت بزرگترین بار حمل براى را وى كھ خداوند با اش  . 

 

 ایمان,  را ایمانى بینى جھان طبیعت:  گردد مى باز,  خود سرآغاز موضوع بھ سوره دوباره,  پایان در
 است غیب ء پرده در آنچھ ھر و غیب بھ و آسمانى كتابھاى ء ھمھ و پیامبران ى ھمھ بھ را مسلمان امت
دارد مى بیان كامل فرمانبرى و اطاعت با توأم,   : 

 

 و خدا بھ ھمگى مؤمنان و,  است مؤمن گشتھ نازل او بر پروردگارش سوى از آنچھ بھ پیامبر ])
 گویند و نگذاریم فرق او پیامبران از ھیچیك میان)  گویند و(  دارند ایمان پیامبرانش و كتابھا و فرشتگان

 ھیچكس خدا.  است تو سوى سرانجام كھ جوئیم مى را تو آمرزش پروردگارا,  كردیم اطاعت و شنیدیم: 
,  اوست بال و كند بدى چھ ھر و اوست مال كند نیكى چھ ھر,  كند نمى مكلف توانش ء اندازه بھ جز را

ئى دارنده باز لنگرھاى پروردگارا,  مگیر ما بر كردیم خطا یا كردیم فراموش اگر پروردگارا  
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 ما از,  مگذار ما دوش بر نیست آن تاب را ما كھ چیزى و مبند ما پاى بر بستى پیشینیان پاى بر كھ
1]( ( فرما پیروز كافران گروه بر را ما پس مائى سرپرست تو,  كن رحم ما بھ,  بیامرز را ما,  درگذر  ) 

 

 دو ء میانھ در سوره موضوعات ء ھمھ و گیرد مى واحدى روال,  سوره پایان و آغاز,  ترتیب این با و
گردد مى محدود,  ایمان ویژگیھاى و مؤمن ھاى نشانھ:  اساسى مطلب  . 
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 یقیمون و بالغیب یؤمنون الذین)  2(  للمتقین ھدى فیھ الریب الكتب ذلك)  1(  الم الرحیم الرحمن هللا بسم
 یوقنون ھم باالخره و قبلك من انزل ما و الیك انزل بما یؤمنون والذین)  3(  ینفقون رزقنھم مما و الصلوه

5(  المفلحون ھم اولئك و ربھم من ھدى على اولئك)  4(   ) 

 

 و سمعھم على و قلوبھم على هللا ختم)  6(  الیؤمنون تنذرھم لم ام ءانذرتھم علیھم سواء كفروا الذین ان
 ھم ما و االخر بالیوم و باہلل ءامنا یقول من الناس من و)  7(  عظیم عذاب لھم و غشوه ابصرھم على

 مرض قلوبھم فى)  9(  یشعرون ما و انفسھم اال یخدعون ما و ءامنوا الذین و هللا یخدعون)  8(  بمؤمنین
 انما قالوا االرض فى التفسدوا لھم قیل اذا و)  10(  یكذبون كانوا بما الیم عذاب لھم و مرضا هللا فزادھم

 ءامن كما ءامنوا لھم قبل اذا و)  12(  یشعرون ال لكن و المفسدون ھم انھم اال)  11(  مصلحون نحن
السفھا كماءامن انؤمن قالوا الناس  
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 قالوا شیطینھم الى خلوا اذا و قالواءامنا ءامنوا الذین لقوا اذا و)  13(  الیعلمون ولكن السفھاء ھم انھم اال
 الذین اولئك)  15(  یعمھون طغینھم فى یمدھم و بھم یستھزى هللا)  14(  مستھزءون نحن انما معكم انا

 فلما نارا استوقد الذى كمثل مثلھم)  16(  مھتدین كانوا وما تجرتھم ربحت فما بالھدى الضللھ اشتروا
(  الیرجعون فھم عمى بكم صم)  17(  الیبصرون ظلمت فى تركھم و بنورھم هللا ذھب حولھ ما اضاءت

 حذر الصوعق من ءاذانھم فى اصبعھم یجعلون برق و رعد و ظلمت فیھ السماء من كصیب او)  18
 علیھم اظلم اذا و فیھ مشوا لھم اضاء كلما ابصرھم یخطف البرق یكاد)  19(  بالكفرین محیط هللا و الموت
 ربكم اعبدوا الناس یأیھا)  20(  قدیر ء شى كل على هللا ان ابصرھم و بسمعھم لذھب هللا شاء لو و قاموا



 من انزل و بناء السماء و فرشا االرض لكم جعل الذى)  21(  تتقون لعلكم قبلكم من والذین خلقكم الذى
 ریب فى كنتم وان)  22(  تعلمون انتم و اندادا هللا تجعلو فال لكم رزقا الثمرت من بھ فأخرج ماء السماء

هللا دون من شھداءكم وادعوا مثلھ من بسوره فأتوا عبدنا على نزلنا مما  
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(  للكفرین اعدت الحجاره و الناس وقودھا التى النار فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا لم فأن)  23(  صدقین كنتم ان
 ثمره من منھا رزقوا كلما االنھر تحتھا من تجرى جنت لھم ان الصلحت عملوا و ءامنوا الذین بشر و)  24

 ان)  25(  خلدون فیھا ھم و مطھره ازوج فیھا لھم و متشبھا بھ اتوا و قبل من رزقنا الذى ھذا قالوا رزقا
 الذین اما و ربھم من الحق انھ فیعلمون ءامنو الذین فأما فوقھا فما بعوضھ ما مثال یضرب ان الیستحى هللا

)  26(  الفسقین اال بھ یضل ما و كثیرا بھ یھدى و كثیرا بھ یضل مثال بھذا هللا اراد ماذا فیقولون كفروا
 ھم اولئك االرض فى یفسدون و یوصل ان بھ أمرهللا ما یقطعون و میثقھ بعد من هللا عھد ینقضون الذین

 ھو)  28(  ترجعون الیھ ثم یحییكم ثم یمیتكم ثم فأحیكم اموتا كنتم و باہلل تكفرون كیف)  27(  الخسرون
29(  علیم ء شى بكل ھو و سموت سبع فسویھن السماء الى استوى ثم جمیعا االرض فى ما لكم خلق الذى  

) 
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 در اسالم كھ گروھھائى اصلى ھاى نشانھ,  دھد مى تشكیل را بزرگ ء سوره این مطلع كھ فراز این در
 ھمان و شده بدان كوتاھى اشارت فقط كھ یھود ء طایفھ مگر,  است گردیده بیان,  بود روبرو آنھا با مدینھ
 خصلت از بسیارى بھ]( منافقین شیطانھاى([ بھ آنان نامگذارى.  است بسنده آنان نقش ساختن نمایان براى
 درباره كامل تفصیل نوبت كوتاه ئى فاصلھ از پس تا,  كند مى اشاره آنان نقش از مھمى بخش و آنان ھاى
رسد فرا,  آنان ء  . 

 

:  شویم مى آشنا نیز قرآن تعبیرات ویژگیھاى با,  شده ارائھ ھا نشانھ این از كھ ترسیمى ء مشاھده ضمن
 مجسم ھا صحنھ فورا,  كلمات البالى از:  اند گردیده رنگ و خط جایگزین درست كھ بینیم مى را كلمات
زند مى موج آن در زندگى گوئى چنانكھ. .  گیرد مى جان بالفاصلھ و گردد مى  . 

 

 مجسم نظر در روحیھ نوع سھ از تصویر سھ,  سوره آغاز در كوتاه عبارت و كلمھ چند در. .  اینجا در
 و اصیل ئى نمونھ,  است بشریت از بزرگى ھاى مجموعھ از ئى زنده ء نمونھ نوعى ھر كھ گردد مى

 و ھا دوره از ھیچیك در بشریت گفت توان مى كھ آنجا تا. .  تكرارى مكانھا و زمانھا ء ھمھ در و عمیق
اعجاز اینست و. .  نیست تھى انسانى موجود نوع سھ این از,  جھان زوایاى از گوشھ ھیچ در  . . 



 

 سرشار,  كامل و آشكار چنان تصویرھا این,  كوتاه عبارتھاى این خالل در و موجز ء كلمھ چند این در
 ھیچ كھ آید مى چشم پیش در,  مشخص كامال صفات با و دقیق بسیار ھاى نشانھ با,  روح و زندگى از

از بیش تواند نمى مفصلى و مبسوط توصیف  
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كند بیان چیزى,  آھنگ خوش و تركیب خوش و صریح اشارات این  . 

 

 ء ھمھ از و خواند مى فرا تصویر نخستین بھ را انسانھا,  گردد مى فارغ تصویر سھ این نمایش از وقتى
 ء آفریننده,  یكتا خداى بندگى بھ یعنى,  سازند ھمانند و ھمسان,  آن با را خود كھ كند مى دعوت مردم
 در كھ را كسانى آنگاه.  نگیرند او براى رقیبى و شریك ھیچ و آورند روى,  یكتا ء دھنده روزى و یكتا

 و بیاورند قرآن ھاى سوره مانند یكسوره كھ كند مى تحدى,  دلند دو و مردد قرآن نزول و پیامبر رسالت
 مؤمنان بھ و آمد خواھد وارد برایشان سھمگینى و ھولناك عذاب بپیچند سر اگر كھ نماید مى تھدیدشان

نمایاند مى صورتھا است آنان انتظار در كھ ناپذیرى زوال نعمتھاى از و دھد مى پاداش نوید  . 

 

 و شك ایجاد براى ئى وسیلھ را آن و شمرند مى ناپسند را قرآن ھاى تمثیل كھ منافقان و یھودیان بھ سپس
 اینكھ از دارد مى حذر بر را ایشان و كند مى تعرض,  دادند مى قرار خدا جانب از قرآن نزول در تردید

 آوردن كفر سپس.  افزاید مى مؤمنان راھیابى و آگاھى بر چنانكھ بیفزاید ایشان برگمراھى تمثیلھا این
 بشر بر و است جھان چیز ھمھ بھ دانا و مدبر و آفریننده و میراننده و كننده زنده كھ خدائى بھ را ایشان
 را او,  بزرگ پھناور ملك این در و آفریده او براى است زمین در آنچھ ھر و داده نعمت و نھاده منت

شمارد مى زشت و كند مى تقبیح,  گردانیده زمامدار و جانشین  . 

 

 این شرح بھ پردازیم مى اینك و. .  بقره ء سوره از اول درس اصلى خطوط از است ئى خالصھ این
 . . مجمل

 

 مطرح خدا كتاب از سخن آن بدنبال و]( میم.  الم.  الف([ : گردد مى آغاز مقطع حرف سھ این با سوره
شود مى  : 

 



للمتقین ھدى فیھ الریب الكتاب ذلك الم  

 

است ھدایت پرھیزگاران براى,  نیست شكى آن در كھ كتاب آن اینست )  ) 

 

و آمده حروف این شبیھ نیز قرآن ھاى سوره از دیگر بعضى ء طلیعھ در  
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 حروف:  كھ است نزدیكتر قبول بھ وجھ این ھمھ آن از ما نظر بھ.  اند گفتھ سخنھا آن معناى در مفسران
 ھرگز مدعیان كھ كتابى این,  آمیز اعجاز كتاب این,  قرآن كھ كند مى آورى یاد را حقیقت این مزبور

 نیافتھ تركیب معمول و متداول حروف ھمین جز چیزى از بیاورند را آن ھمانند توانند نمى و اند نتوانستھ
 رفتھ بكار,  دارد قرار زبانش عرب مخاطبان ء ھمھ دسترس در كھ ابزارى ھمین,  آن ساختمان در و

 یك حتى یا و سوره ده یا,  آن ھمانند تا كرده پیشنھاد منكرانش بھ پیوستھ كھ است اینحال با و.  است
بدھند تحدى این بھ پاسخى اند نتوانستھ ھرگز آنھا و بیاورند آن ھاى سوره چون سوره  . 

 

 و شده شناختھ ذرات از خاك:  است دیگر جاى ھمھ مانند,  آدمیان كار با نسبتش و خدا كار نیز اینجا در
 كھ چیزى نھایت,  برند مى كار بھ آن روى بر را ابتكارشان و ھنر وقتى آدمیان.  است یافتھ تشكیل معینى
 و دقت ء ھمھ با,  دستگاھى یا و ئى مجسمھ یا,  ستونى یا ظرفى یا آجرى یا است خشتى آورند مى فراھم

 جان,  آفریند مى جان,  ذرات ھمین از آفرین جھان خداوند ولى.  كرد تصور توان مى آن در كھ ظرافتى
 رازى,  حیات راز. .  آمیز اعجاز الھى راز آن با آمیختھ آفریند مى چیزى. .  ھیجان از لبریز و تپش پر
,  آن از آدمیان كھ است كلماتى و حروف.  است چنین نیز قرآن.  نیست تسلط آن بر را بشرى ھیچ كھ

 از بشر و خدا آنچھ میان فاصلھ.  است آورده پدید فرقان و قرآن,  آن از خدا و سازند مى وزنھا و سخنھا
 صورت ء فاصلھ یا,  پرتپش جان با است روح بى ئى پیكره ء فاصلھ بقدر,  سازند مى حروف این

حقیقتش با است زندگى  . . 

 

فیھ الریب الكتاب ذلك  

 

نیست شكى آن در كھ كتاب آن است این )  ) 

 



 نھ مگر ؟ است نھفتھ مطلع ھمین در یقین و صدق ء نشانھ اینكھ نھ مگر ؟ باشد تردیدى و شك آن در چرا
 است متداول ابزار ھمین با كالمى چنین پرداخت از مخالفان ناتوانى و عجز گویاى كھ حروف ھمین اینكھ

و راستى نمایشگر,   
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؟ است خدا كتاب درستى  

 

ھدایتست پرھیزگاران براى(  للمتقین ھدى  ) 

 

,  كتاب این را كسى چھ ؟ كھ براى ولى. .  است ھدایت,  ماھیتش و كیانش و طبیعتش و كتاب این حقیقت
 را آن كھ است روح و دل تقواى.  را متقین ؟ دھد مى خواھانھ خیر و صریح راھنمائى و نور و ھدایت
 كتاب این حقایق تا گشاید مى را آدمى قلب ء بستھ فرو درھاى,  كند مى كتاب این از گیرى بھره ء آماده

 دامن حقایق این از كھ سازد مى مھیا را آدمى روح,  رساند انجام بھ آن در را خود نقش و كند نفوذ آن در
بگوید پاسخ آن نداى بھ و بگیرد ھا بھره و كند پر ھا  . 

 

 و خشیت از كھ روحى با و مخلص و حقپذیر دل با باید,  شوند نائل قرآن ھدایت بھ خواھند مى آنانكھ
 كھ است اینصورت در. .  نباشند ضاللتھا ء فریفتھ و زندانى.  آورند روى بدان,  است ماالمال مراقبت

 و بیمناك و تقوى با چنین كھ دلى این بر را خود شعاع و دارد مى بر پرده خود نورھاى و رازھا از قرآن
:  پرسید پیامبر صحابى كعب بن ابى از كسى.  تاباند مى,  است آورده روى بدو نیوش حق و حساس
 و برچیدم دامن:  گفت ؟ چگونھ:  پرسید!  آرى:  گفت ؟ ئى رفتھ خار از پر راه بھ:  گفت ؟ چیست تقوى

است ھمین تقوى:  گفت.  كوشیدم  . 

 

 ھوس خار:  ھست دامنگیر خار دھھا قدمش ھر در كھ راھى - زندگى راه در. .  است ھمین تقوى آرى
 دادن پاسخ از آنانكھ بھ امیدوارى خار,  ترسھا و ھا ھراس خار,  آزھا و ھا طمع خار,  ھا خواست و ھا
 بیدار دلى با -. .  دیگر ھاى خاربن و نیستند زیانى و سود مالك آنانكھ از بیمناكى خار,  عاجزند امیدھا بھ
 این از را خود و برداشتن گام,  بیشتر دمبدم مراقبتى و پرھیز و نگران ھمواره روحى و شفاف وجدانى و

گرفتن بركنار,  دامنگیر خارھاى  . 

 



 ھم و است مدینھ پیشرو و پیشاھنگ مسلمانان صفت كھ,  پیشگان تقوى صفت بیان بھ پردازد مى سپس
زمان ھر در امت این راستین و خالص مسلمانان صفت  : 
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 من انزل ما و الیك انزل بما یؤمنون الذین و ینفقون رزقناھم مما و الصلوه یقیمون و بالغیب یؤمنون الذین
یوقنون ھم باالخره و قبلك  

 

 و,  كنند مى انفاق ایم كرده روزیشان آنچھ از و دارند مى پا بھ را نماز و آورند مى ایمان غیب بھ آنانكھ )
دارند یقین آخرت جھان بھ و گروند مى گشتھ نازل تو از پیش چھ ھر و تو بر چھ ھر بھ آنانكھ  ) 

 

 مى فرا را او ذھنیت تمام كھ است ئى سازنده و مثبت ھماھنگى و وحدت,  پرھیزگار ء نشانھ نخستین
 یقین,  اینھمھ از پس و پیامبران ء ھمھ بھ ایمان,  فرائض بھ قیام,  غیب بھ ایمان كھ آنست موجب و گیرد

 گرویده و اسالمى ء عقیده كھ است تكاملى و تعالى ھمان این و.  گردد جمع او وجود در ھمھ,  آخرت بھ
 كھ گردد مى آن ء شایستھ و یابد مى امتیاز گروندگان ء ھمھ بر و عقاید ء ھمھ بر وسیلھ بدان,  آن ء

 بینش,  ھمگان و گیرد سیطره بشریت سراسر بر,  باشد انسانھا ء ھمھ تالقى ء نقطھ و آخرین ء عقیده
 ء سایھ در را جانبھ ھمھ و متعال و یافتھ تكامل نظام یك و گیرند الھام آن از را خود زندگى آئین و خود
آورند بدست آن  . 

 

 بررسى جدا بطور را آن ء دھنده تشكیل عناصر و كنیم تشریح و تحلیل را متقین ء نشانھ نخستین این اگر
كنیم مى مشاھده را بشر زندگى در اساسى ارزشھاى از یكى,  آنھا از یك ھر وراى در,  نمائیم  : 

 

آورند مى ایمان برغیب آنانكھ(  بالغیب یؤمنون الذین  ) 

 

 ھستى ء ھمھ و او مصدر و سرچشمھ كھ عظیمى نیروى با ایشان روح ارتباط مانع,  حس حجابھاى و
گردد نمى,  حس ماوراى موجودات و آفریدگان و انرژیھا و نیروھا و حقایق با و است  . 

 



 خود حواس با جز كھ حیوانات ء رتبھ از كرد عبور آن از چون انسان كھ است ئى مرحلھ,  غیب بھ ایمان
انسانیت منزل بھ و رفتھ فراتر,  كنند نمى درك را چیزى  
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 كھ وسائلى یا ظاھرى حواس محدود فضاى از بزرگتر و وسیعتر شناسد مى قلمروئى,  ھستى براى كھ -
 حقیقت مورد در را انسان بینش,  جدید ء مرحلھ این بھ انتقال.  است نھاده قدم - اند ظاھرى حواس امتداد
 عمیق ئى بگونھ,  ھستى این كیان در نھفتھ نیروھاى مورد در ھم و وى خود ھستى و عام بطور ھستى

 در كھ تدبیرى و قدرت و آفرینش جھان ء درباره او ادراك و احساس چگونگى در و سازد مى دگرگون
,  است عمیق بسى نیز زندگى واقعیت در انتقال این تأثیر.  گذارد مى شگرف اثرى,  است نھفتھ آن پس

 در كھ آنكس با كند مى زیست حسى درك قابل محدود فضاى در كھ آنكس میان است بسیار تفاوت زیرا
 غیب نواى,  برد مى بسر داده نشان بدو وى بصیرت و روح كھ وسیعى جھان یعنى ھستى پھناور قلمرو

 عمر این در او آنچھ ھر از جھان ء پھنھ كھ كند مى احساس,  شنود مى خود وجود اعماق در آنرا الھام و
 جھان نھان و آشكار ماوراى كھ بیند مى,  است تر گسترده و بزرگتر,  شناخت و فھمید میتواند كوتاه
 دیده كھ خداوند ذات حقیقت. .  است آن مصدر و آفریننده كھ دارد وجود ھستى از بزرگتر حقیقتى,  ھستى

یابند نمى احاطھ بدان خردھا و بینند نمى را آن ھا  . 

 

 نیروى كھ گردد مى موجب)  است گسترده چنین ئى پھنھ داراى,  عالم نھان ء منطقھ كھ(  احساس این
 آفریده آن براى آنچھ بھ شدن سرگرم و پراكندگى و نابودى از - است محدود میدانش كھ - آدمى ء اندیشھ
 انسان ء اندیشھ.  بماند بركنار و محفوظ,  رسید نخواھد ئى نتیجھ بھ گردد مصرف آن در اگر و نشده
 این پس,  برآید زمین خالفت و كارگزارى تكالیف انجام ء عھده از آن ء بوسیلھ كھ شده داده بدو این براى
 ژرفناى در,  بنگرد زندگى این در باید,  شود گرفتھ كار بھ نزدیك عینى زندگى ھمین خدمت در باید نیرو

 كھ روانى انرژى این از و سازد بارور و زیبا بیشتر چھ ھر را آن,  بگیرد بھره و كند كار,  رود فرو آن
 مجھوالت براى و بسازد اتكائى ء نقطھ زندگى براى,  است وابستھ وجود ء آفریننده و وجود بھ مستقیما

 بھ یافتن دست براى كوشش ولى.  گذارد باقى,  نیست راه بدان را آدمى عقل كھ غیب عالم در سھمى نیز
اینسوى بھ محدود قدرتش شعاع كھ - اندیشھ كمك بھ,  عینیت مرز آنسوى  
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 عقل كھ غیب مخصوص سھم بھ توجھ بى و روشن بصیرت و گیر الھام روح بھ اعتنا بى و - است مرز
 مى استفاده ابزارى از آن در زیرا است ناموفق.  زیانبار و ناموفق است كوششى,  نیست راه بدان را

 و دیگر میدانى داراى كھ را خرد نیروى زیرا است زیانبار و,  است نشده آفریده میدان این براى كھ شود
دھد مى ھدر بھ است دیگر نقشى  . 

 



 را نامحدود و]( مطلق([ تواند نمى]( محدود([ كھ یابد مى در را بدیھى مطلب این بشر ء اندیشھ وقتى تا
,  مطلق و نامحدود ادراك بھ او یافتن دسترسى كھ بپذیرد خود منطق احترام بھ است الزم او بر,  كند درك

 شناخت باید او.  ندارد وجود شیئى آن كھ گفت توان نمى نیافت در را مجھولى او اگر و محال است كارى
 و ظاھر بر كھ خبیرى داناى بھ آن حال از آگاھى براى و بسپارد عقل نیروى جز نیروئى بھ را غیب

كند مراجعھ,  دارد احاطھ و تسلط نھان و آشكار و باطن  . 

 

 بدان مؤمنان كھ است اى پسندیده خصلت ھمان,  مورد این در آدمى ء اندیشھ و عقل منطق بھ احترام
است متقین صفت نخستین این و اند آراستھ  . 

 

 ولى.  برد مى فراتر,  بھائم دنیاى از و كند مى جدا حیوانات از را انسان كھ است ئى نقطھ غیب بھ ایمان
,  دھند عقبگرد را انسان خواھند مى - زمان ھر مسلكان مادى ھمچون - روزگار این مسلكان مادى

 مى نیز]( تجدد([ و]( پیشرفت([ را این!  نیست راه آن در را نامحسوس كھ حیوانیت جھان بھ عقبگرد
 آنان ء مشخصھ صفت و داشتھ بركنار آن از را مؤمنان,  خداوند كھ است رجعتى,  حقیقت در و.  نامند

 ماندگان عقب,  عقبگرد و ھایش برنعمت را خداوندگار سپاس.  است داده قرار]( غیب بھ ایمان([ را
را مرتجع  . . 

 

دارند مى پا بھ را نماز و(  الصلوه یقیمون و  ) 

 

 روى.  گیرند مى برترى,  چیز ھر و كس ھر بردگى از بدینوسیلھ و. .  كنند مى بندگى خدا براى فقط و
 بھ كھ دل آن.  سایند مى - بندگان نھ و - خداى بردرگاه جبھھ و آورند مى الیزال مطلق قدرت بسوى نیاز

 بى ھستى آن بھ كھ كند مى احساس,  باشد مرتبط او با شب و روز و افتد فرو سجده بھ خدا براى راستى
و وابستھ,  پایان  
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 غرق زمینى نیازھاى و زمین در آنكھ از باالتر غایتى و ھدف,  خویش زندگى براى.  است زده پیوند
,  مخلوقات ء آفریننده با كھ زیرا است نیرومندتر مخلوقات ء ھمھ از كھ كند مى احساس.  یابد مى,  شود

 و سرسختى او روان در و آفریند مى عظیم نیروئى و قدرت او ضمیر در ھا دریافت این.  است متصل
 كند مى ربانى را او درك.  سازد مى الھى را او بینش.  دھد مى رشد را او شخصیت.  شگرف استقامتى

بخشد مى شكل,  خدا آئین طبق را او زندگى,  باالخره و  . 



 

كنند مى انفاق ایم كرده روزیشان آنچھ از و(  ینفقون ھم رزقنا مما و  ) 

 

,  اعتراف این و ایشان خود ء آفریده نھ است خدا ء داده و بخشش,  آنان دارائى كھ معترفند اساسا پس
 پیوند احساس و خداوند ء عائلھ برابر در مسئولیت و ضعیفان بھ رساندن نیكى و نیكوكارى ء سرچشمھ

 و بخل از آدمى روح پیراستن در ھا دریافت و ھا احساس این ارزش.  است بشرى برادرى و انسانى
 ھمكارى و تعاون ء صحنھ زندگى كھ است احساسى چنین با.  گردد مى متجلى,  نیكوكارى بھ آن آراستن

 حلقھ در كھ كند مى احساس و گردد مى تأمین عاجز و ضعیف و ناتوان,  نبرد و تنازع میدان نھ شود مى
دندان و نیش و چنگ ء محاصره در نھ برد مى بسر عاطفھ و روح و دل ء  . . 

 

 زكاه قانون آنكھ از پیش.  را خیر راه ھاى بخشش دیگر ھم و شود مى شامل را صدقھ و زكاه ھم انفاق
 مى بر در را آن از بخشى زكات ء ادلھ كھ است عامى اصل انفاق و بود گشتھ مقرر انفاق,  شود تشریع
 در([ : كھ - آلھ و علیھ هللا صلى - رسولخدا از است حدیث در.  گردد نمى شامل را آن ء ھمھ و گیرد
 اصل اثبات مقصود,  گشتھ نازل زكات قانون از پیش كھ آیھ این در]( .  ھست حقى نیز زكات بجز مال

است شمول و كلیت ھمان با انفاق  . 

 

 نازل تو از پیش چھ ھر و تو بر چھ ھر بھ آنانكھ و(  قبلك من انزل ما و الیك انزل بما یؤمنون الذین و
گروند مى,  گشتھ  ) 

 

و آسمانى عقاید ء ھمھ بر میراث كھ - مسلمان امت براى,  خصلت این و . .  
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 و نبوت و عقیده میراث ء نگاھدارنده و اند آمده پدید بشریت دم سپیده از كھ است ھائى نبوت ء ھمھ
 آنست در خصلت این ارزش.  است شایستھ و برازنده خصلتى - است زمین در ابد تا ایمان موكب جلودار

 از را روح و انگیزد برمى,  معبود و پیامبران,  دین جھت از را بشرى ء جامعھ وحدت احساس كھ
 - كنند مى زندگى صحیح روشى بھ تا - آنھا گرویدگان و ھا دیانت ضد بر نكوھیده و جاھالنھ تعصب
 - دورانھا و نسلھا امتداد در بشریت بھ نسبت خدا ء پیوستھ عنایت و رعایت بھ اطمینان,  دارد مى بركنار

 روح,  دمد مى انسان در را - رھبرى یك و دین یك با است رسالتھا و رسوالن پیوستگى مظھرش كھ



 و فروزان ئى ستاره چون ھمواره دورانھا كشاكش در و زمان طول در كھ را آسمانى ھدایت بھ تفاخر
انگیزد مى بر وى در,  است بوده برجا افكن پرتو  . 

 

دارند یقین آخرت جھان بھ و(  یوقنون ھم باالخره و  ) 

 

 با را كار و مقصد با را مبدأ و آخرت بھ را دنیا كھ است خصلتى و است پرھیزگاران خصلت آخرین این
 رھا ھدف بى,  نشده خلق بیھوده,  نیست مھمل كھ كند مى احساس آن ء دارنده.  دھد مى پیوند,  پاداش
 نگرانى و ھا تشویش,  یابد مى قرار روحش,  احساس این با.  است او انتظار در مطلق عدالت,  نگشتھ
 مى روى خدا رحمت و عدل بھ,  باالخره و گراید مى شایستھ كار بھ,  شود مى بدل آرامش بھ ھایش
 . آورد

 

 مى زندگى]( حس([  ء بستھ حصار میان كھ كسانى راه,  آن در كھ است ئى نقطھ,  دیگر جھان بھ یقین
 نصیب ء ھمھ را جھان این زندگى آنانكھ راه,  برند مى بسر منتھا بى ھستى ء پھنھ در كھ كسانى و كنند
 و,  پاداشى ء مقدمھ در است آزمایشى جھان این زندگى معتقدند آنانكھ و دانند مى ھستى این از خود

 ھم از گروه دو این راه,  محدود كوچك فضاى این وراى در و است زندگى این آنسوى در حقیقى زندگى
شود مى جدا  . 

 

 اینروست از و است بزرگى ارزش داراى انسانى زندگى در خصلتھا این از یك ھر,  بینیم مى بطوریكھ
دیگر.  است گشتھ معین تقوى با مردم صفت بعنوان كھ  
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 متناسب و متكامل اجزاء با واحدى ء مجموعھ آنھا از كھ دارد وجود ئى یكنواختى و تناسب آنھا میان آنكھ
 اعمال و حركات,  آن از كھ است وجدان در حالتى و ضمیر در ادراكى تقوى,  پس.  است آورده بوجود
 آدمى و شود مى ھماھنگ اش ظاھرى رفتار با انسان باطنى شعور,  نتیجھ در و گردد مى ناشى خاصى

 و یابد مى لطافت آدمى روان,  تقوى اثر بر.  رسد مى خدا بھ عمل ء صحنھ در ھم و دل خلوت در ھم
 و تالقى ء نقطھ و دارد بر در را شھادت و غیب عالم كھ كلى جھان آن با او میان حجابھا و ھا فاصلھ
 و ظاھر میان حجابھا و یافت لطافت,  روح چون.  شود مى برداشتھ,  است ھا مجھول و ھا معلوم اجتماع

 پرستش بھ نوبت غیب بھ ایمان و تقوى با.  است غیب بھ ایمان اش طبیعى ء نتیجھ,  شد برداشتھ باطن
,  سپس و رسد مى - داده قرار پروردگار با بنده ء رابطھ ء وسیلھ را آن كھ - او مطلوب شكل بھ خداوند

 بھ آنگاه و.  برادرى احساس بنام و خداوند عطاى بھ اعتراف نشان بھ مال از بخشى از گذشتن در بھ



 ء ھمھ با خویشاوندى پیوند احساس سپس و عمیق ایمان موكب آمدن فرود براى جان و دل آمادگى
 و. .  شك و تردید ھیچ بى آخرت بھ یقین بھ باالخره و. .  رسالتھا و رسوالن ء ھمھ و ادیان گرویدگان

 در - انصار و مھاجرین - اسالم پیشاھنگ عناصر از روز آن كھ مسلمان ء جامعھ ء چھره بود اینچنین
 این كھ ئى پدیده.  بود عظیمى ء پدیده,  ھا خصلت و ویژگیھا این با جامعھ این و.  گردید تشكیل مدینھ

 خداوند كھ بود این و.  بود آورده بدست,  خویش وجود در ایمانى حقیقت آن تبلور از را راستین عظمت
 ایشان حق در سخن این ولذا. .  آورد پدید,  بشر زندگى در و زمین در را بزرگى كارھاى ایشان دست بھ

كھ گشت مسلم  : 

 

 آنھا ھمین و خویشند پروردگار ھدایت قرین آنھا(  المفلحون ھم اولئك و ربھم من ھدى على اولئك
 ( رستگارانند

 

و رستگارى و ھدایت راه و.  بود چنین آنان پیروزى و رستگارى و ھدایت  
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است مشخص راه ھمین,  پیروزى  . 

 

 بھ - زمان ھر و مكان ھر در - كفر اصلى خطوط,  آن در و است كافران ء چھره ترسیم,  دوم تصویر
شود مى گذارده نمایش  : 

 

 على و سمعھم على و قلوبھم على هللا ختم الیؤمنون تنذرھم لم ام ءانذرتھم علیھم سواء كفروا الذین ان
عظیم عذاب لھم و غشاوه ابصارھم  

 

 و بردلھا خدا.  آورند نمى ایمان,  ندھى یا دھى بیمشان كھ نكند تفاوتشان اند شده كافر كسانیكھ ھمانا )
بزرگ عذابى آنانراست و,  است ئى پرده برچشمھایشان و زده مھر گوشھایشان  ) 

 

 وسیلھ قرآن آنجا در اگر.  گذشت پرھیزگاران از قبال كھ تصویرى با تصویر این میان است كاملى مباینت
 كھ ھائى دریچھ ء ھمھ.  است یكسان نكردن و كردن انذار,  كافران براى اینجا در,  بود متقین ھدایت ء



 آفریننده بھ و ھستى بھ را آنان كھ پیوندھائى ء ھمھ و است بستھ اینان روح در است گشوده متقین روح در
است گسستھ ھم از اینان در,  پیوندد مى نھان و آشكار و باطن و ظاھر با و سازد مى مرتبط ھستى ء  : 

 

زده مھر ایشان گوشھاى و دلھا بر خدا(  سمعھم على و قلوبھم على هللا ختم  ) 

 

پیچد نمى گوششان در آوازى انعكاس و نشیند نمى دلھایشان بر حقیقتى دیگر  . 

 

است ئى پرده چشمھایشان بر و(  غشاوه ابصارھم على و  ) 

 

 و زدن مھر گوش و دل بر این و.  رسد نمى بدان ھدایتى نور و تابد نمى فرو آن بر روزنى از پرتوى
 كھ,  پیامبر انذار برابر در آنھاست اعتنائى بى و پروائى بى مناسب جزاى,  كشیدن فرو چشم بر پرده

است یكسان برایشان نكردن و كردن انذار  . 

 

 گوشھا و دلھا بر زدن مھر حركت,  جازم و ثابت حركتى البالى از كھ,  جامد,  تاریك,  خشن تصویرى
آید مى نظر بھ و گیرد مى شكل,  ھا بصیرت و ھا چشم پوشانیدن و  . 

 

بزرگ عذابى آنانراست و(  عظیم عذاب لھم و  ) 
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 و گوید نمى پاسخ الھى انذار آور پیام بھ اش دارنده كھ كفرى,  است آمیز عناد كفر طبیعى سرانجام این و
دانست مى آنان سركش و تباه طبیعت از خداوند آنطوریكھ,  نماید مى برابر نظرش در ندادن و دادن بیم  . 

 

نمونھ سومین یا تصویر سومین بھ رسیم مى,  سخن ء ادامھ با ھمراه  : 

 



 تابلو.  دوم تصویر تاریكى و سیاھى بھ نھ و است اول تصویر درخشندگى و صفا بھ نھ تصویر این
 مى چشم برابر از محیالنھ و كند مى جلوه,  آمیز وھم و پیچیده شكلى بھ آدمى احساس در كھ است مبھمى
 آن از,  تصویر این. .  گردد مى مجسم برابر در بالفاصلھ و ماند مى پوشیده نظر از ئى لحظھ,  گریزد

است منافقان  : 

 

 اال یخدعون ما و امنوا الذین و هللا یخادعون بمؤمنین ھم ما و االخر بالیوم و باہلل امنا یقول من الناس من و
 لھم قیل اذا و یكذبون كانوا بما الیم عذاب لھم و مرضا هللا فزادھم مرض قلوبھم فى یشعرون ما و انفسھم

 امنوا لھم قیل اذا و الیشعرون لكن و المفسدون ھم انھم اال مصلحون نحن انما قالوا االرض فى تفسدوا ال
 قالوا امنوا الذین لقوا واذا الیعلمون لكن و السفھاء ھم انھم اال السفھاء امن كما انومن قالوا الناس امن كما
 طغیانھم فى یمدھم و بھم یستھزى هللا مستھزؤن نحن انما معكم انا قالوا شیاطینھم الى اخلوا اذا و امنا

مھتدین كانوا ما و تجارتھم ربخت فما بالھدى الضاللھ اشتروا الذین اولئك یعمھون  

 

 مؤمنان و خدا با.  اند نیاورده ایمان ولى,  ایم آورده ایمان آخرت روز و خدا بھ:  گویند مردم از بعضى )
,  ھست مرضى دلشان در.  فھمند نمى و دھند نمى فریب را خودشان جز)  حقیقت در(  و زنند مى فریب

 در:  شود گفتھ آنان بھ چون و.  دارند انگیز الم عذابى دروغشان بخاطر و كند افزون را مرضشان خدا
 نمى ولى انگیزانند فساد ایشان ھمین بدانید,  نیستیم اصالحگران جز ما:  گویند,  میانگیزید فساد زمین
 ھمچون ما آیا:  گویند,  آورید ایمان,  اند آورده ایمان مردم چنانكھ:  شود گفتھ آنان بھ چون و.  فھمند

 گویند,  كنند دیدار مؤمنان با چون و.  دانند نمى ولى خودشانند نابخردان كھ بدانید ؟ آوریم ایمان نابخردان
)  را آنان(  فقط ما,  شمائیم با ما:  گویند كنند خلوت ھایشان صفت شیطان با چون و ایم آورده ایمان: 

.  بمانند دل كور تا كشاندشان مى طغیانشان در و گیرد مى مسخره بھ را آنان خدا.  گیریم مى بمسخره
نیافتند ھدایت و نكرد سود تجارتشان پس خریدند ھدایت بھ را ضاللت كھ ھستند كسانى اینھا  ) 
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 مى ئى نمونھ را آن كنیم مى عبور مكان و زمان مرز از ھنگامیكھ ولى.  بود واقعیت یك این,  مدینھ در
 قشرھاى از گروھى,  منافقان قماش این.  است یافتھ وجود,  تكرار بھ,  بشرى نسلھاى تمام در كھ یابیم

 كھ را جرأت آن نھ و كنند استقبال را حق,  صریح ایمانى با كھ دارند را شھامت آن نھ كھ اجتماعند باالى
 ء توده از كھ گزینند مى بر ئى نقطھ خود براى حال عین در.  برخیزند دشمنى و انكار بھ آشكارا آن با

باشد باالتر و برتر,  خودشان برداشت طبق بر جریانات از ھم و مردم  . 

 



 ء درباره گوئى چنانكھ.  بگیریم نظر در اش تاریخى مناسبت با ارتباط بى را آیات این خواھیم مى بنابرین
 یافت ھمیشھ اش نمونھ كھ است انسانى خاص طراز این ء درباره یا,  دوره ھر در است آدمیان قماش این

شود مى  . 

 

 كھ ھستند منافقینى,  ندارند ایمان حقیقت در ولى,  دارند ایمان جزا روز و خدا بھ كھ كنند مى ادعا اینھا
 از و كنند انكار را آنھا ء عقیده كھ بینند نمى خود در را جرأت آن,  مؤمنین با شدن روبرو ھنگام در

بردارند پرده خود واقعى ء عقیده  . 

 

 كارشان ماھیت قرآن ولى برند مى گمان!  دالن ساده این فریب بر قدرت و دستى زبر و ھوش,  خود در
بفریبند را خدا كوشند مى حقیقت در,  فریبند نمى را مؤمنان اینھا:  كند مى توصیف را  . 

 

زنند مى فریب مؤمنان و خدا با(  امنوا الذین و هللا یخادعون  ) 

 

 مى روبرو,  خداوند جانب از بزرگوارانھ تفضلى و بزرگ حقیقتى با,  آن شبیھ جمالت و جملھ این در
 آنھا صف. . .  مؤمنان و خدا پیوند حقیقت,  كند مى تقریر و تأكید را آن پیوستھ قرآن كھ حقیقتى. .  شویم

 در و زند مى پیوند خود بھ را آنھا,  میداند خود موقع را موقعشان و خود كار را كارشان و خود صف را
 در فریب,  رود مى ایشان كار در كھ را فریبى و شناسد مى خود دشمن را دشمنشان و گیرد مى خود پناه
 افق این تا را مؤمنان رتبت,  است بزرگوارانھ و آسمانى تفضلى این و. .  آورد مى حساب بھ خود كار
 در,  است ایمان حقیقت,  حقائق شریفترین و برترین,  ھستى این در كھ آموزد مى,  آورد مى باال,  بلند
مؤمن در,  ریزد مى فرو منتھا بى آرامشى مؤمنان قلب  
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 را او درگیرى و دانستھ خود ماجراى را او ماجراى,  متعال خداى كھ آورد مى بوجود را احساس این
. .  است نشانیده خود پناه در و داده قرار خود ء جبھھ در را او,  خود دشمن را او دشمن و خود درگیرى

؟ بود تواند اھمیتى چھ را آزارشان و فریبكارى و را شان دشمنى و را بندگان,  فرض این با و  

 

 مى پیش در دغل و فریب ء شیوه مؤمنان با كھ كسانى براى است ھولناكى تھدید,  آیھ این حال عین در
 خداوند با,  نیست مؤمنان با آنان درگیرى بدانند كھ است خطرى اعالم.  رسانند مى آزار آنان بھ و گیرند



 خدا انتقام ء ورطھ در خود انداختن فرو و خدا با افتادن در,  خدا دوستان با افتادن در و است قاھر و قادر
 . است

 

 مطمئن دلشان تا,  گیرد قرار مؤمنان ء مالحظھ و تدبر مورد كھ آنست خور در,  حقیقت این روى دو ھر
 شریران آزار و فریبگران ء حیلھ و مكر و دشمنان ھاى خصومت,  گردد استوار,  حق راه در قدمشان و
 كھ با بدانند تا,  ھست نیز دشمنان دقت و توجھ قابل.  ندارد باز راه از و مشغول خود بھ را آنھا, 

افتند مى در كھ انتقام ء ورطھ در,  پیكار این ء صحنھ در گذاردن قدم با و جنگند مى كھ با,  روبرویند  . 

 

 و خدا بھ([ : گویند مى و كنند مى عمل,  فریب بھ مؤمنان و خدا با آنانكھ حال گزارش بھ گردیم مى بر
 با,  خود پایان از پیش,  آیھ. .  اند برده بكار تردستى و زرنگى كھ معتقدند و]( ایم آورده ایمان جزا روز

گوید مى سخن آنان از آمیز تمسخر بشدت لحنى  : 

 

فھمند نمى و,  دھند نمى فریب را خودشان جز كسى و(  یشعرون ما و انفسھم اال یخدعون ما و  ) 

 

 را مؤمنان و فھمد مى را آنھا فریب خداوند!  دھند مى فریب را خود ندانستھ كھ بیخبرند آنقدر ھا بیچاره
 اند پنداشتھ كھ اند داده فریب را خود فقط آنان پس.  دارد مى محفوظ آنان فریب تأثیر از خود ء سایھ در
 در,  صریح كفر خطرات از را خود و برد خواھند ئى بھره و بست خواھند طرفى نفاق و دوروئى این از

بدترین و است حتمى نفاقشان و كفر اثر بر آنان روزى تیره كھ غافل,  داشت خواھند امان  
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است آنان انتظار در عواقب  . 

 

؟ ورزند مى دغل و كوشند مى رذیالنھ چنین چرا منافقان,  ولى  

 

ھست مرضى دلشان در(  مرض قلوبھم فى  ) 

 



 و دارد مى بازشان,  مستقیم روشن راه از كھ است ھمین,  است علتى قلبشان در و آفتى آنان طبع در
بیفزاید آلودگى این بر خدا كھ سازد مى مستوجبشان  : 

 

كند افزون را مرضشان خدا پس(  مرضا هللا فزادھم  ) 

 

,  انحراف ء زاویھ,  رود مى پیش چھ ھر و گردد مى آغاز كم از كجروى و آفریند مى بیمارى,  بیمارى
 در و وضع ھر و چیز ھر در,  جا ھمھ در است خدا الیتغیر سنت این و.  گردد مى وسیعتر و وسیعتر

 در كھ روانند سرنوشتى ھمان بسوى,  است روشن ایشان كار عاقبت پس.  روشھا و ادراكات ء ھمھ
ھست,  مؤمنین و خدا دھندگان فریب و دغلبازان ء ھمھ انتظار  : 

 

دارند انگیز الم عذابى دروغگوئیشان بخاطر و(  یكذبون كانوا بما الیم عذاب لھم و  ) 

 

 و مقام داراى ھجرت آغاز در آنھائیكھ یعنى قوم سران و رؤسا در مخصوصا كھ - ایشان دیگر صفت
 و سرى خیره و عناد صفت - دارد وجود بیشتر,  سلول بن ابى عبدامھ:  مانند بودند نفوذى و ریاست
است مؤاخذه از ایمنى ھنگام در بخصوص خود ھاى كرده بھ زنى الف و تبھكاریھا توجیھ  . 

 

الیشعرون لكن و المفسدون ھم انھم اال مصلحون نحن انما قالوا االرض فى التفسدوا لھم قیل واذا  

 

 ھمین بدانید.  نیستیم اصالحگران جز ما:  گویند.  مكنید تبھكارى زمین در:  شود گفتھ آنان بھ چون و )
فھمند نمى ولى انگیزانند فساد ایشان  ) 

 

 گفتھ ایشان بھ كھ ھنگامى.  افزایند مى بدان نیز را پرمدعائى و وقاحت,  كنند نمى بس فریب و دروغ بھ
 بھ را سخن بلكھ,  كنند انكار را خود تبھكارى كھ كنند نمى اكتفا این بھ!  میاندازید راه فساد:  شود مى

مصلحانیم ما:  گویند مى و كشانند مى خود كارھاى توجیھ و گزاف و الف  . . ! 

 



را خود آنگاه و كنند مى برپا زمین در را فسادھا شنیعترین كھ كسانى  
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.  است نارسا و غلط معیارھاشان كھ است آن ادعا این علت.  بسیارند زمان ھر در,  نامند مى اصالحگر
 مى نارسا و مختل معیارھایش و موازین ء ھمھ گردد مختل كسى در بیغرضى و اخالص میزان ھرگاه
 برند پى خود تبھكاریھاى بھ كھ است دشوار بسى سازند نمى خالص خدا براى را خود نیت كسانیكھ.  شود

 بر و یابد مى تغییر ھوسھا و ھواھا با ھمراه آنان ضمیر در فساد و صالح و شر و خیر شاخص زیرا, 
باشد نمى استوار الھى مبناى یك  . 

 

 نمى ولیكن,  تبھكارانند ایشان ھمانا([ : شود مى بیان اینگونھ آنان ء درباره خدا قاطع قضاوت كھ لذاست
 . )[فھمند

 

 چشم در خواھند مى بدینوسیلھ.  است مردم ء توده بر فروشى فخر و جوئى برترى ایشان دیگر صفت
كنند كسب خود براى موھوم و پوچ مقامى مردم  : 

 

 چون و(  الیعلمون لكن و التفھاء ھم انھم اال السفھاء امن كما انؤمن قالوا الناس امن كما امنوا لھم قیل اذا و
 ایمان نابخردان ھمچون ما آیا:  گویند,  اند آورده ایمان مردم چنانكھ بیاورید ایمان:  شود گفتھ ایشان بھ

نمیدانند ولى خودشانند نابخردان كھ بدانید ؟ آوریم  ) 
 

 

 و غرض از تھى و درست و خالص ایمان با كھ بود این شد مى پیشنھاد ایشان بھ آنچھ كھ است معلوم
 روى و آمده در صفا و سلم در از یكسره كھ اخالصى با افراد ایمان نوع از بپذیرند را اسالم,  ھوس
 و اخالص سر از خود وجود تمام با و گشوده پیامبر بسوى را دل روزن و آورده خدا جانب بھ تسلیم

,  اینان صریح و شائبھ بى ایمان ھمانند كھ شد مى پیشنھاد منافقان بھ.  بودند گفتھ پاسخ بدو,  بیغرضى
بپرورانند دل در ایمانى  . 

 

 و علیھ هللا صلى - پیامبر برابر در شرطى و قید بى و مطلق تسلیم چنین بار زیر منافقان كھ است بدیھى
 مى اینرو از.  دانستند مى بزرگان مقام و شأن با تناسب بى و مستمندان ء ویژه را آن و رفتند نمى - آلھ



 یاوه این صریح و قاطع پاسخ كھ بود چنین و]( ؟ اند آورده نابخردان چنانكھ بیاوریم ایمان آیا([ : گفتند
 كھ بداند توانستھ نابخرد كدام و]( ! دانند نمى ولى,  آنانند خود نابخرد([ : شد گفتھ بدینصورت,  گوئى

؟ است نابخرد  
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؟ است كنار بر,  درست راه از كھ بفھمد توانستھ منحرف كدام و  

 

 مى بیان,  است مدینھ توز كینھ یھودیان با ایشان ء رابطھ نمایشگر كھ گروه این ء نشانھ آخرین,  باالخره
,  نكوھیده ھاى خصلت این بھ بلكھ,  كنند نمى بس مدعائى پر و وقاحت و خدعھ و دروغ بھ اینھا:  شود

افزایند مى نیز را خفا در چینى توطئھ و فرومایگى و پستى  : 

 

 با چون و(  مستھزؤن نحن انما معكم انا قالوا شیاطینھم الى خلوا اذا و امنا قالوا امنوا الذین لقوا اذا و
 كنند خلوت ھایشان صفت شیطان با چون و ایم آورده ایمان:  گویند كنند دیدار اند آورده ایمان كسانیكھ
ایم گرفتھ مسخره بھ را آنھا فقط ما,  شمائیم با ما:  گویند  ) 

 

 جز حقیقت در اینھا آنكھ حال. .  زرنگى را خدعھ و مكر و پندارند مى قدرت را فرومایگى,  ھا بعضى
 دسیسھ و گرى خدعھ,  شود نمى پلید و فرومایھ ھرگز واقعى قدرتمند.  نیست زبونى و پستى و ضعف
 روى در رو از ھمیشھ حالیكھ در منافقان این ولى.  آورد نمى وارد ضربت سر پشت از,  كند نمى چینى

 ماسك زیر در ھم و مانده امان در آنان آسیب از ھم اینكھ براى و بودند گریزان,  گرفتن قرار مؤمنان
,  كردند مى ایمان بھ تظاھر داشتند مؤمنین با كھ برخوردھائى در رسانند آسیب آنان بھ بتوانند,  نفاق
 اسالمى ء جبھھ كردن متالشى براى ابزارى ھمچون منافقان از كھ - یھودیان یعنى شیطانھا با وقتى

 مى,  ماندند مى تنھا - آمدند مى بشمار مستحكمى پشتیبان و پناھگاه آنان براى خود و كردند مى استفاده
 آنان گفتار تصدیق و ایمان بھ اینكھ یعنى]( ایم گرفتھ مسخره بھ را آنھا فقط ما,  شمائیم با ما([ : گفتند

نیست بیش استھزائى و تمسخر,  كنیم مى تظاھر  . 

 

 را كوه كھ سازد مى متوجھ آنان بھ سختى تھدید آنچنان,  كار این و سخن این نقل از پس بالفاصلھ قرآن و
نیست آن تحمل تاب  : 

 



 طغیانشان در را آنھا و گیرد مى مسخره بھ را آنان خدا(  یعمھون طغیانھم فى یمدھم و بھم یستھزى هللا
بمانند دل كور تا كشاند مى  ) 
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 صحنھ اینجا در. .  گیرد مسخره بھ را او زمین و آسمان فرمانرواى كھ آنكس است سیھروز و بینوا چھ و
 بھ را آنان خدا([ : بندد مى نقش آدمى خیال در دھشتزار و مھیب عاقبتى و سھمگین و ھولناك بس ئى

 تا گذاردشان وامى]( بمانند,  سرگشتھ و حیران خود سركشى در تا كندشان مى كمك و گیرد مى مسخره
 بھ,  راه این آخر در خدا قدرتمند دست و برانند پیش,  بیخبرند آن سرانجام از كھ راھى در سرانھ خود

 دود مى تلھ بسوى,  بیخبر جا ھمھ از كھ بینوا موش چون درست. .  بگیردشان فرو كھ است آنان انتظار
مغز بى و كودكانھ,  آنان تمسخر چون نھ,  است آور دھشت تمسخرى این و. . .  كند مى چھ فھمد نمى و  

. . 

 

 مؤمنان كھ پیكارى ء صحنھ در كھ,  حقیقت این:  نماید مى رخ شد اشاره بدان قبال كھ حقیقتى نیز اینجا
 نتایج ھمان گردد مى مترتب حقیقت این بر و.  است خدا واقعى میداندار,  اند آراستھ صف آن یكسوى در

 تلخ فرجام ھمان و خدا دوستان براى كامل قرار و اطمینان ھمان,  گفتیم این از پیش كھ طبیعى و قھرى
 و سرخوش,  كوتاه مھلت این از و ورند غوطھ بیخبرى و كورى در كھ او.  ء غفلتزده دشمنان براى

خبر بى یكسره,  است آنان انتظار در كھ ھولناكى سرانجام از و غافل  . 

 

كھ آنست,  گروه این خسران ء اندازه و حد و حال حقیقت ء درباره سخن آخرین  : 

 

 ضاللت كھ ھستند كسانى اینھا(  مھتدین ماكانوا و تجارتھم ربخت فما بالھدى الضاللھ اشتروا الذین اولئك
نیافتند ھدایت و نكرد سود تجارتشان پس,  خریدند ھدایت بھ را  ) 

 

([ خودشان ولى بود آنان چشم پیش و دسترس در نعمت این,  شوند ھدایت توانستند مى خواستند مى اگر
 سوداى پس([ . . دھد انجام است ممكن سوداگران غافلترین فقط كھ كارى]( گزیدند ھدایت بر را گمراھى

نیافتند راه ھرگز و نكرد سود ایشان ]( . 
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 این و.  بود كرده اشغال را پیشین تصویر دو آن از بیشترى فضاى,  تصویر سومین این دیدیم چنانكھ
 روشن سیماى اولى:  بودند برخوردار سادگى و صراحت از ئى بگونھ آندو از یك ھر كھ است بدانجھت

.  را گمراھى و سرگردان روح ء گرفتھ ء قیافھ,  دومى و داد مى نشان را ئى ھیافتھ را انسان تابناك و
 طبیعى لذا و گوید مى سخن استوار نا و متزلزل و بیمار و پیچیده و بغرنج روحى از,  تصویر این ولى

است نیازمند,  بیشتر خطوط و دقیقتر پرداخت بھ خود منظور كردن مشخص براى كھ است  . 

 

 نسبت و داده نشان مسلمانان بھ رساندن آزار در را مدینھ منافقان بیشتر سھم ھمچنین,  گوئى بیشتر این
 مستقیم غیر بطور و.  سازد مى معین,  اند كرده مى ایجاد آنان كھ را اضطرابى و آشفتگى و ناراحتى

 و كنند ایفا مسلمان صفوف در اخاللگرى براى توانند مى زمان و دوره ھر منافقان كھ را خطیرى نقش
كند مى ابالغ,  ھست آنان ھاى بازیگرى و ھا دسیسھ كردن افشا بھ كھ را مبرمى نیاز  . 

 

 بیان و گروه این ء درباره مثلھا آوردن بھ,  منافق و نفاق طبیعت ء درباره بیشتر روشنگرى براى اكنون
پردازد مى ایشان ھاى احساس و ھا دگرگونى و حالتھا  : 

 

 صم الیبصرون ظلمات فى تركھم و بنورھم هللا ذھب حولھ ما اضاءت فلما نارا استوقد الذى كمثل مثلھم
یرجعون ال فھم عمى بكم  

 

 نورشان خدا كرد روشن را او پیرامون چون پس,  بیافروخت آتشى كھ است كسى داستان,  آنان داستان )
 و,  كورانند و گنگان و كران.  كرد رھا)  ببینند را جائى(  توانستند نمى كھ ظلماتى در را آنان و ببرد را

گردند نمى باز  ) 

 

 از را چشمشان و شنیدن از را گوششان,  كافران ھمچون و نكردند پشت,  ھدایت بھ كار اول از اینھا
 كھ دادند ترجیح ھدایت بر ھنگامى در را گمى و كورى بلكھ,  نداشتند باز فھمیدن از را دلشان و دیدن

 آنكھ با,  تابید برایشان آتش آن فروغ چون,  برافروختند آتشى,  بودند یافتھ را آن و كرده طلب را حقیقت
 رویگردانى بسزاى و ستاند باز ایشان از را نور آن خدا كھ بود اینجا.  نبردند بھره آن از بودند آن پى در
دیدن مجال ئى لحظھ كھ گذاشت فرو ظلماتى در را ایشان,  نور از  
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نماند برایشان  . 

 

 اینان,  است بصیرت و ھدایت از یافتن بھره و نور و صدا امواج گرفتن براى چشم و زبان و گوش اگر
 از چون و اند گنگان اند نھاده مھمل را زبان چون و اند كران,  اند نگرفتھ كار بھ را خود شنوائى چون
 راه روشنائى بھ و گردند نمى باز حق بسوى دیگر كھ اینست. .  اند كوران,  اند نبرده بھره خود چشم

یابند نمى  . 

 

 مى ترسیم مشخصى بطور,  آنان روحى تشویش و نگرانى و حیرت و اضطراب حالت دیگرى تمثیل در
 : گردد

 

 و الموت حذر الصواعق من اذانھم فى اصابعھم تجعلون برق و رعد و ظلمات فیھ السماء من كصیب او
 هللا لوشاء و قاموا علیھم اظلم اذا و فیھ مشوا اضاءلھم كلما ابصارھم یخطف البرق یكاد بالكافرین محیط هللا

قدیر شى كل على هللا ان ابصارھم و بسمعھم لذھب  

 

 نھیب از را خود انگشتان.  ریزد فرو برق و رعد و ظلمات با آسمان از كھ آسائى سیل باران چون یا )
 را آن بینائى برق كھ است نزدیك.  است كافران فراگیر خدا و كنند مى گوش در ھا صاعقھ بیم و مرگ
 و شنوائى بخواھد خدا اگر,  ایستند مى گردد تاریك چون و روند مى راه افكند مى روشنى ھرگاه,  ببرد

تواناست چیزى ھر بر خدا ھمانا,  گیرد مى را آنان بینائى  ) 

 

 و گمراھى.  اضطراب و حركت از سرشار است ئى صحنھ,  شود مى داده نمایش منظرى شگفت
 ابرى.  زند مى موج آن در گوناگون شعاعھاى و صداھا و وحشت و حیرت و ھراس و سرگردانى

 خیزد برمى برقى درخشش تا]( ([ . برق و رعد و ھست تاریكى,  آن در([ بارد مى شدت بھ سھمگین
 حیرت]( ایستند مى باز رفتن از گیرد مى فرو را فضا ظلمت چون و([ . . [( روند مى پیش بھ چند قدمى

 انگشت([ ساختھ بیخودشان خود از,  ترس.  بروند سو كدام از نمیدانند,  داردشان مى باز حركت از, 
مرگ بیم و صاعقھ ترس از برند مى فرو گوششان در را خود ھاى ]( . 

 



 آن تا,  برق و رعد و ظلمات آن تا,  ریز باران ابر آن از. .  است گرفتھ فرا را صحنھ سراسر,  حركت
 پیش از زند مى خیمھ تاریكى چون كھ ترسان و لرزان گامھاى آن تا و. .  ترس از باختھ خود حیرتزدگان

كھ حركت این.  ایستند مى باز رفتن  
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 و مضطربانھ و ھدف بى حركت,  سمبولیك و رمزى تأثیر راه از,  شود مى دیده صحنھ جاى ھمھ در
 و برخورد:  است گرفتھ فرا را آنان زندگى سراسر كھ حركتى. .  سازد مى مجسم را منافقان این متزلزل

 از ناگھان,  گفتن خاصى موقعیت در را سخنى,  شیطانھا نزد بازگشتن,  جدید آئین گرویدگان با دیدار
. . .  ظلمت و گمراھى بھ نھائى گرایش,  ھدایت و نور از جستجو و كاوش,  كردن عدول اند گفتھ آنچھ
 را ادراكى و شعورى ئى منظره و روانى حالتى,  رمزى ئى بگونھ كھ است حسى ء صحنھ یك این پس

 و روانى حالتھاى كردن مجسم در قرآن انگیز شگفت ء شیوه از است ئى نمونھ این و.  سازد مى مجسم
1. (  است لمس قابل و محسوس ئى صحنھ گوئى بطوریكھ دادن جان آن بھ  ) 

 

 فرمان یك و عمومى صالى یك بھ گردد برمى رشتھ,  رسیده اتمام بھ تصویر سھ آن نمایش كھ اكنون
 كھ را آن,  تصویر سھ این از كھ شود مى تكلیف ھمگان بھ فراز این در.  بشریت بھ خطاب ھمگانى

 خود زندگى ء نمونھ بعنوان,  است رستگار و یافتھ ھدایت و سودمند و خالص و پاكیزه و استوار و ستوده
را متقین تصویر یعنى,  كنند انتخاب  : 

 

 السماء و فراشا االرض لكم جعل الذى تتقون لعلكم قبلكم من الذین و خلقكم الذى ربكم اعبدوا الناس ایھا یا
تعلمون انتم و اندادا تجعلوهللا فال لكم رزقا الثمرات من بھ فاخرج ماء السماء من انزل و بناء  

 

.  شوید پرھیزگار كھ باشد,  كنید بندگى,  آفریده را گذشتگانتان و شما كھ را پروردگارتان!  انسانھا اى )
 و ریخت فرو باران آسمان از و داد قرار)  استوار(  بنائى را آسمان و بسترى شما براى را زمین آنكھ

 ھماورد خدا براى دانید مى كھ شما پس,  آورد پدید ارتزاقى اى مایھ شما براى ھا میوه از آن ء بوسیلھ
 ( مگیرید

 

 در آنكھ,  آفریده را گذشتگانشان و ایشان آنكھ - را پروردگارشان كھ انسانھاست ء ھمھ بھ صالئى این
 است ھدفى داراى پرستش.  بپرستند - باشد شریك بى باید نیز پرستش در پس است شریك بى آفریدگارى

نائل ھدف بدان كھ باشد,   



 

القرآن فى الفنى التصویر([ كتاب در]( التجسیم و الحسى التخییل([ فصل بھ شود رجوع . 1 ]( . 
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رسانند تحقق بھ را آن و آیند  : 

 

شوند پرھیزگار كھ باشد(  تتقون لعلكم  ) 

 

,  پرھیزگاران,  خداپرستان شكل بھ.  آئید در,  بشر زندگى تابلوى سھ از برگزیده شكل آن بھ كھ باشد
 گذشتھ نسلھاى ء ھمھ و نسل این پروردگار كھ را یگانھ خداى,  گزاردند را آفریننده پروردگار حق آنانكھ
نمودند پرستش شریكى و رقیب بى,  است زمین و آسمان مخزن از موجودات ء ھمھ ده روزى و است  : 

 

داد قرار بسترى را زمین شما براى آنكھ(  فراشا االرض لكم جعل الذى  ) 

 

 براى,  آن پرداختن و كردن مھیا در و زمین روى بر بشر زندگى در اینكھ بھ ھست اشارتى تعبیر این در
 استفاده آن از,  آسوده بسترى و امن پناھگاھى ھمچون بتواند او تا اند گرفتھ نظر در راحت و آسایش وى
 و را آن عناصر و عوامل سازگارى و برده یاد از را آماده بستر این,  عادت و انس اثر بر مردم.  كند

 این اگر.  دارند مى دور نظر از,  گشتھ فراھم ایشان براى آن در كھ را آسایش و عیش وسائل اینھمھ
 امكان سیاره این روى بر آرامش و آسودگى این بھ,  بشر زندگانى داشت نمى وجود تناسب و سازگارى

 مجال,  آن فضاى در آدمیزادگان بود مى كم كره این در زندگى عناصر از عنصر یك اگر.  یافت نمى
 انسانھا,  بود مى كم و بیش الزم مقدار از یا داشت نمى وجود ھوا اجزاء از یكى اگر.  یافتند نمى زیست
 حیات ء ادامھ و بكشند نفس آسودگى این بھ توانستند نمى,  داشتند مى زندگى امكان آن در آنكھ بفرض
 . دھند

 

داد قرار)  استوار(  بنائى را آسمان و(  بناء السماء و  ) 

 



 آسودگى و زمین روى بر مردم زندگى.  اش ھماھنگى و تناسب ھم و ھست بنا یك استوارى ھم آن در كھ
 ء جاذبھ نیروى با,  نورش و حرارتش با آسمان.  است آسمان بھ وابستھ بشدت,  زندگى این سھولت و

 در زندگى وجود مددگار و ساز زمینھ,  زمین با مناسباتش دیگر با و اجرامش انتظام و تناسب با,  كراتش
 و دھندگیش روزى و بزرگوارى و آفریدگار قدرت كھ جائى در اگر نیست شگفت پس.  است زمین

شود برده نام نیز آن از شود مى آورده انسانھا یاد بھ,  عبادت براى اش شایستگى  . 
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 از آن ء بوسیلھ و ریخت فرو باران آسمان از و(  رزقالكم الثمرات من بھ فاخرج ماء السماء من انزل و
ساخت پدید ارتزاقى ء مایھ شما براى ھا میوه  ) 

 

 در قرآن از متعددى موارد در,  آن ء بوسیلھ ھا میوه آوردن پدید و آسمان از آب ریختن فرو از سخن
 زندگى اصلى ء ماده ریزد مى فرو آسمان از كھ آبى.  است شده تكرار خدا نعمت و قدرت یادآورى مقام

 پدید آن از یكسره گوناگونش مراتب و شكلھا با زندگى و است زمین روى ء زنده موجودات ء ھمھ براى
آید مى  : 

 

1(  ](بساختیم را زنده چیز ھر آب از و ])  ) 

 

 زیر در یا آورد مى پدید شیرین ھاى دریاچھ و نھرھا گاھى و رویاند مى را گیاه مستقیما گاھى آب این
 مایھ را ھا چاه و سارھا چشمھ و آید مى وجود بھ زیرزمینى آبھاى مخازن,  آن از و شود مى جمع زمین
كند مى صعود زمین سطح بھ دیگر بار,  آالت و ابزار با یا و دھد مى  . 

 

 بھ - مرتبھ ھر در و شكل ھر بھ - حیات وابستگى و مردم زندگانى در آن نقش و زمین در آب ماجراى
 خالیق دعوت مقام در و شود ئى اشاره آن بھ است كافى,  بكشد جدال و بحث بھ كھ نیست ئى مسئلھ,  آن

شود آورده مردم یاد بھ,  بخشنده ده روزى خداى پرستش بھ  . 

 

 آفریدگار وحدت یكى:  گردد مى آشكار,  اسالم بینى جھان اصول از كلى اصل دو,  عام نداى این در
مخلوقات ء ھمھ بھ نسبت  : 



 

آفرید,  بودند شما از پیش كھ را كسانى و را شما آنكھ ]) ]( 

 

 با و زندگى با آن ھماھنگى و دوستى و آن اجزاء ھمسانى و تناسب و ھستى جھان وحدت,  دیگرى و
 : انسان

 

آسمان از و داد قرار)  استوار(  بنائى را آسمان و بسترى شما براى را زمین آنكھ ])  

 

30:  انبیاء . 1  
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ساخت پدید ارتزاقى ء مایھ شما براى ھا میوه از آن ء بوسیلھ و ریخت فرو باران ]( 

 

 آن از و است استوار نظامى و قاعده بھ آسمانش و است انسان ء گسترده بستر زمینش,  جھان این پس
 و فضل,  ھمھ این در و. .  است مردم روزى براى ھا میوه آمدن پدید ء وسیلھ كھ ریزد مى فرو آبى

یكتاست آفریدگار آن از بزرگوارى  : 

 

مگیرید شریك و رقیب خدا براى,  میدانید كھ شما پس(  تعلمون انتم او انداد هللا تجعلو فال  ) . 

 

 استوار بناى را آسمان و ھموار بستر را زمین او كھ میدانید,  آفریده را گذشتگانتان و شما او كھ میدانید
 رقیب یا مددگارى شریك ھمھ این در كھ میدانید و ریختھ فرو باران آسمان از كھ میدانید,  ساختھ

است ناروا و ناشایستھ كارى ھا دانائى این از پس او بھ آوردن شرك پس. .  نداشتھ معارضى  . 

 

 ورزد مى اصرار اینھمھ,  توحید ء عقیده ساختن روشن و كردن پاك و آنھا نفى در قرآن كھ ھائى شریك
 و شركاء این.  نیستند,  پرستیدند مى ابتدائى و ساده صورت آن بھ مشركین كھ خدایانى قبیل از ھمھ



.  شوند مى گر جلوه,  باشند نمى صراحت و وضوح آن بھ كھ دیگرى شكلھاى در گاه,  خداوند رقباى
 شكلھاى خدا غیر ء ناحیھ از زیان و سود بھ شدن معتقد,  خدا غیر از ترسیدن,  خدا غیر بھ بستن امید

:  گفت - آلھ و علیھ هللا صلى - خدا پیامبر بھ مردى كھ است روایت.  دھند مى تشكیل را شرك مختلف
؟ كردى ردیف و برابر خدا با مرا:  فرمود. .  بخواھید تو و خدا آنچھ  ! 

 

 ما اكنون ببینیم. .  نگریستند مى نظر این با,  خدا نامحسوس رقباى و پنھانى شرك بھ امت این گذشتگان
؟ كجا عظیم و خالص توحید و دقیق حساسیت این و كجائیم  ! 

 

 چشم بھ نیز مكھ مشركین آنھا از پیش و منافقان.  كردند مى خدشھ,  پیامبر رسالت صحت در یھودیان
 خطاب.  طلبد مى معارضھ بھ را گروھھا این ء ھمھ قرآن اینجا.  نگریستند مى آئین این بھ انكار و تردید

 مى فرا,  نگذارد باقى جدالى و بحث جاى كھ عینى ء تجربھ یك بھ را ھمگان و است بشر افراد ء ھمھ بھ
 : خواند
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 كنتم ان هللا دون من شھداءكم ادعوا و مثلھ من بسوره فاتوا عبدنا على انزلنا مما ریب فى كنتم ان و
 صادقین

 

 و یاران و بیاورید آن مانند ئى سوره,  اندرید شك بھ ایم فرستاده فرو خود ء بنده بر آنچھ از اگر و )
ھستید راستگو اگر,  بخوانید دارید خدا جز كھ مددگارانى  ) 

 

]( خدا ء بنده: ([  صفت بھ را پیامبر.  كند مى آغاز,  دقت خور در اشارتى با را طلبى ھماورد این
 چنین در توصیف این]( . اندرید شك بھ,  ایم فرستاده خود ء بنده بر آنچھ از اگر([ : كند مى توصیف
 تشریف و توصیف با آنكھ نخست:  است ئى وابستھ ھم بھ و متنوع اشارتھاى و ھا نكتھ متضمن موردى
 فرا آن سوى بھ را انسان كھ است مقامى برترین خدا بندگى كھ فھماند مى است خدا ء بنده اینكھ بھ پیامبر

 پروردگار بندگى بھ را مردم ء ھمھ كھ موردى ھمان در درست آنكھ دیگر.  نامند مى آن بھ و خوانند مى
,  نماید مى تبیین نیز را بندگى و عبودیت معناى,  كند مى دعوت او رقباى و شركاء ء ھمھ الغاء و واحد

 نامیده خدا بندگى عنوان بھ كھ - ارزشھا و ھا مقام رفیعترین - الھى وحى مقام در است پیغمبر اینك,  چھ
و یابد مى تكریم و شرافت,  عنوان این با و شود مى  . . 



 

 نزد از كھ كتاب این یعنى.  گذشت سوره آغاز در كھ مطلبى بھ است ناظر,  آیھ این در طلبى ھماورد اما
 آن بودن آسمانى در اگر.  است شده پرداختھ و ساختھ معمول و متداول حروف ھمین از,  آمده فرود خدا

,  دھند قرار خود گفتار صدق شاھد خواھند را كس ھر و بیاورند آن مانند سوره یك,  باشد,  دارند تردید
است خویش ء بنده گفتار درستى شاھد خداوند كھ ھمانطور  . 

 

 خود قوت بھ پیوستھ,  امروز تا و آنحضرت وفات از پس و پیامبر زندگانى دوران در طلبى ھماورد این
 قرآن ھمیشھ.  ندارد راه آن در گفتگو و مناقشھ ھیچگونھ كھ است قاطعى حجت این و ھست و بوده باقى

 در خداوند ء گفتھ صدق و بود خواھد چنین نیز ابد تا و داشتھ نمایانى و آشكار تمایز,  بشرى گفتار ھر از
رسید خواھد اثبات بھ,  بعد ء آیھ  : 

 

للكافرین اعدت الحجاره و الناس وقودھا التى النار فاتقوا تفعلوا لن و تفعلوا لم فان  
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 كافران براى و است سنگ و آدمى اش آتشگیره كھ آتشى از پس - كرد نخواھید ھرگز و - نكردید اگر )
باشید برحذر,  شد فراھم  ) 

 

 امكان عدم و حریفان عجز بھ اطمینان و است انگیز شگفت بسى آیھ این در طلبى مبارز و ادعا
 درنگ لحظھ یك مخالفان,  داشت مى امكان ادعا این تكذیب اگر بیگمان.  انگیزتر شگفت,  پاسخگوئى

 و آمد برنخواھند كار این ء عھده از ھرگز اینكھ از قرآن دادن خبر ھمین كھ نیست تردیدى.  كردند نمى
,  بود باز مخالفان برابر در میدان.  است ناپذیر مناقشھ ئى معجزه خود,  واقعیت با خبر این شدن مطابق

.  ریخت مى فرو یكباره قرآن حجیت بنیان,  بشكنند ھم در را ادعا این ئى آیھ آوردن با توانستند مى اگر
 در چھ اگر است بشریت با آیھ این در سخن روى زیرا,  شد نخواھد ھم ھرگز و نشد واقع كار این ولى

 بصورت ھمیشھ تاریخ طول در كھ است گفتار این تنھا. .  است شده ادا خاصى ء دوره مردم برابر
است باقى قاطع سخنى  . 

 



 مورد در را بشرى برداشتھاى و تفكرات سبك یا,  باشد آشنا مقصود بیان ھاى شیوه با كس ھر,  عالوه
 را بشر ء ساختھ اجتماعى و روانى ھاى تئورى و ھا سیستم و نظامات یا,  بداند موجودات و ھستى

 مى بشر آنچھ نوع از داده ارائھ ھا زمینھ این در قرآن آنچھ كھ یافت نخواھد تردیدى كمترین,  بشناسد
 از یا و شود مى ناشى تمیزى بى و جھالت از یا جدالى و بحث ھرگونھ اینباره در.  نیست,  سازد

 . غرضورزى

 

 با و مانند مى عاجز معارضھ از كھ كسانى بھ خطاب ھولناك تھدید این بالفاصلھ كھ است جھت ھمین بھ
گردد مى صادر,  آورند نمى ایمان,  آشكار صریح حق بھ اینحال  : 

 

 و آدمى اش آتشگیره كھ آتشى از بپرھیزید پس(  للكافرین اعدت الحجاره و الناس وقودھا التى النار فاتقوا
است گشتھ آماده كافران براى و است سنگ  ) 

 

معنى چھ بھ,  آور رعب و دھشتزا ء صحنھ چنین در سنگ و آدمى آوردن ھم با  
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 اینگونھ سوره آغاز در كھ اند ھمانكسانى كافران و است دیده تدارك كافران براى خدا را آتش این ؟ است
 كھ كسانى ھمان و]( است حجابى آنان بینش بر و زد مھر آنان گوش و دل بر خدا([ : اند شده توصیف

 موجودى آنان پس.  شوند نمى تسلیم اینحال با و آیند برنمى عھده از و طلبد مى ھماوردى بھ را آنان قرآن
 آوردن ردیف,  بنابراین.  باشند آمده در انسان ء چھره در,  صورت بھ چند ھر اند سنگ نوع از

است قاعده بھ كارى,  آدمى نوع از سنگھائى با معمولى نوع از سنگھائى  . 

 

 صحنھ,  كند مى تداعى را ھولناك ء صحنھ آن از دیگرى خصوصیت,  اینجا در سنگ نام,  گذشتھ این از
شوند مى آتش ء طعمھ سنگھا البالى در كھ انسانھائى منظره و سوزاند مى را سنگ كھ آتشى ء  . 

 

 و ھا خوشى ء منظره آن و شود مى داده نمایش نیز دیگرى ء منظره,  انگیز ھول ء صحنھ این برابر در
است شده آماده مؤمنان براى كھ است تنعماتى  : 

 



 ثمره من منھا قوا رز كلما االنھار تحتھا من تجرى جنات لھم ان الصالحات عملوا و امنوا الذین بشر و
خالدون فیھا ھم و مطھره ازواج فیھا لھم و متشابھا بھ اتوا و قبل من رزقنا الذى ھذا قالوا رزقا  

 

 آن در جویبارھا كھ دارند ھا بھشت كھ ده بشارت اند كرده صالح عمل و آورده ایمان كھ را آنان و )
 چیزى و بود شده ما روزى قبال كھ ھمانست این:  گویند شود روزیشان,  آن از ئى میوه ھرگاه,  روانست
اند جاودانھ آن در و داشت خواھند پاكیزه ھمسران آنجا در و,  شود داده آنان بھ,  ھمانند  ) 

 

 مى كھ كند مى نظر جلب ھمانند ھاى میوه,  پاكیزه ھاى زوج كنار در و گوناگون تنعمات این میان در
 داشتھ شباھت آن بھ شكل در یا اسم در ھایش میوه كھ دنیا در یا - اند شده روزى آن از ھم پیشتر پندارند

,  واقعى نبودن یكنوع وجود با ظاھرى شباھت این در شاید - است شده داده آنان بھ قبال كھ بھشت در یا
 ناگھان كنند مى استفاده,  اند كرده استفاده آن از قبال آنكھ گمان بھ ئى میوه از ھرگاه كھ ھست مزیت این
 ضمنا تعبیر این.  است دیگرى لذت خود این و است ئى تازه چیز كھ كنند مى احساس ترقب بدون و

نشاط و خشنودى و سرور از سرشار كند مى ترسیم را فضائى  
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دارد مى مسرور و زنده را دل ئى تازه چیز اش لحظھ ھر كھ دلزندگى و  . 

 

 را ھستى حقیقت كھ است بارزى ء نشانھ خود,  بودن گوناگون,  مزایا لحاظ از و داشتن ظاھرى شباھت
 در ھمھ مردمان:  بنگریم را انسان نمونھ بعنوان.  دھد مى جلوه مغزتر پر و بزرگتر آن مظاھر از

 و استخوان و پوست و گوشت,  پائى و دست و پیكرى و سرى:  انسانند ھمھ و برابر,  خلقت تركیب
 و دیگر ء زنده سلولھاى نوع از ئى زنده سلولھاى,  زبانى و دھان و گوش دو و چشم دو,  عصبى
 استعدادھاى و ھا طبیعت و ویژگیھا و ھا نشانھ ولى. .  ماده در و شكل در یكسانى ء قواره,  خالصھ
 آن ء ھمھ با - را انسان نفر دو میان تمایز بسا اى كھ است دخیل انسان ساختمان در نیز دیگرى بینھایت

سازد مى افزونتر آسمان و زمین ء فاصلھ از - ھا شباھت  . 

 

 جنس و ھا نوع در تنوع:  افكند مى دوارسر بھ را آدمى متعال خداوند ھاى آفریده در تنوع كھ است چنین
 از ھا آفریده این ء ھمھ و ھمھ اینكھ با. .  ھا خصلت و ویژگیھا در تنوع,  ھا نشانھ و شكلھا در تنوع,  ھا

اند آمده پدید,  ھم بھ نزدیك و مشابھ كامال سلولھائى  . 

 



 معجزه دست كھ كیست و ؟ نكند بندگى,  قدرتش آیات و آفرینشش آثار اینھمھ با را یكتا خداى كھ كیست
؟ شود قائل شریكى و رقیب او براى و ببیند,  آید نمى و آید مى بشر چشم بھ آنچھ در را او گر  

 

فرماید مى بیان,  قرآن ھاى تمثیل ء درباره سخنى اكنون  : 

 

 الذین اما و ربھم من الحق انھ فیعلمون امنوا الذین فاما فوقھا فما تابعوضھ مثال یضرب ان الیستحیى هللا ان
 الذین الفاسقین اال بھ یضل ما و كثیرا بھ یھدى و كثیرا بھ یضل مثال بھذا هللا اراد ماذا فیقولون كفروا

 ھم اولئك االرض فى یفسدون و یوصل ان بھ امرهللا ما یقطعون و میثاقھ بعد من هللا عھد ینقضون
 الخاسرون

 

 كھ میدانند مؤمنان اما.  كند نمى شرم,  آن از باالتر چیزى بھ یا پشھ بھ,  بزند مثلى اینكھ از خدا بیگمان )
 را بسیارى ؟ داشت منظور چھ مثل این از خدا:  میگویند كافران اما و پروردگارشان از است درست این

 خدا پیمان آنكسانیكھ.  كند نمى گمراه را فاسقان جز و نماید مى ھدایت را بسیارى و كند مى گمراه بدان
 مى فساد زمین در و گسلند مى داده فرمان آن پیوستن بھ خدا كھ را ئى رشتھ و شكنند مى بستن از پس را

زیانكاران اینھایند ھمین,  انگیزند  ) 
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 باران ابر بھ تمثیل و افروختھ بر آتشى كھ آنكسى بھ تمثیل یعنى پیشین آیات ھاى تمثیل كھ - منافقان گویا
 دیگرى تمثیلھاى و تمثیل دو این از,  مشركین و یھود ھم شاید و - شده آورده آنان ء درباره طوفانزا ریز
 تشبیھ:  مانند - شد مى قرائت مدینھ در و بود گشتھ نازل خدایانشان و كفار ء درباره مكھ در قبال كھ

 عجز اثبات براى یا و سازد مى خود براى بنیادى سست ء خانھ خود ھاى تنیده از كھ عنكبوت بھ كافران
 و صدق در تشكیك و وسوسھ براى ئى وسیلھ - آوردن نمونھ و مثال باب از را مگسى,  ساختگى خدایان
 مشركان استھزاء و تحقیر متضمن كھ تمثیلھائى چنین كھ كردند مى استدالل و بودند یافتھ,  قرآن حقانیت

 كوچكى چیزھاى نام ھرگز خود سخنان در بزرگ خداى و شود صادر خداوند از نیست ممكن,  است
 را منافقان وسیع تبلیغاتى ء حملھ از قسمتى,  سخنان اینگونھ و! . .  آورد نمى را عنكبوت و مگس چون

 نیز مكھ در اینكھ كما.  داد مى تشكیل,  بود مسلمین میان در تردید و دودلى ایجاد,  آن از منظور كھ
كردند مى عمل را ئى نقشھ چنین مشركین  . 

 



 و شود مى بیان قرآنى تمثیالت حكمت اینجا در.  گشت نازل آنان نیرنگ كردن خنثى براى آیات این لذا
 مى حذر بر,  شوند دچار تمثیالت این خاطر بھ شومى سرنوشت بھ بیخبر و ندانستھ اینكھ از دشمنان
شوند مى داده نوید,  افزود خواھد ایمانشان بر بدینوسیلھ اینكھ از مؤمنان و گردند  . 

 

 باالتر چیزى بھ یا پشھ بھ - بزند مثلى اینكھ از خدا(  فوقھا فما بعوضھ ما مثال یضرب ان الیستحیى هللا ان
كند نمى شرم - آن از  ) 

 

 از كمتر پشھ آفرینش ء معجزه.  است فیل و پشھ ء آفریننده و كوچك و بزرگ ھر پروردگار,  خداوند
 پیچیده راز. .  زندگى ء معجزه:  یعنى است یكى دو ھر در اعجاز ء مایھ و نیست فیل آفرینش ء معجزه

 ابزار,  مثل.  نیست مھم,  شكل و حجم,  تمثیل در آنكھ دیگر.  نیست آگاه آن از كسى خدا بجز كھ ئى
 باشد شرمندگى ء مایھ یا عیب موجب كھ چیزى ھیچ مثلھا آوردن در.  است دادن بصیرت و روشنگرى

است فرموده اراده را روانھا و دلھا آزمایش ھا تمثیل این از,  عظیمش حكمت با خدا و ندارد وجود  : 
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 است درست و حق این كھ میدانند اند آورده ایمان آنانكھ اما(  ربھم من الحق انھ فیعلمون امنوا الذین فاما
پروردگارشان از  ) . 

 

 عظمت شایستھ كھ آنگونھ,  گردد مى صادر متعال خداى از آنچھ ھر كھ شود مى موجب آنان ایمان
 در حساسیتى و دلشان در نورى,  خدا بھ ایمان.  كنند تلقى,  دانند مى او حكمت از آنچھ طبق و اوست

 مى خدا جانب از كھ گفتارى ھر و فرمان ھر برابر در و آورده پدید ادراكاتشان در وسعتى و روانشان
است داشتھ مقرر آنان براى الھى حكمت از سھمى,  رسد  . 

 

 چھ مثل این از خدا:  گویند مى شدند كافر آنانكھ اما(  مثال بھذا هللا اراد ماذا فیقولون كفروا الذین اما و
؟ داشت منظورى  ) 

 

,  بعالوه.  است بیگانھ تدبیرش و سنت با و محروم خدا حكمت و نور از كھ كند مى كسى را سئوال این
 كافران.  نیست برخوردار,  موال برابر در بنده یك ء شایستھ ادب از او برابر در و بیمناك خدا عظمت از



 اینكھ در تشكیك و تردید لحن با یا استنكار و اعتراض زبان بھ را سئوال این,  قصور و جھالت روى از
 با اشاره با و آمیز تھدید لحنى با آنان پاسخ لذا.  كردند مى مطرح,  باشد شده صادر خدا از سخن این

گردد مى صادر است نھفتھ,  تمثیل وراى در كھ حقیقتى  : 

 

 ھدایت را بسیارى و گمراه بدان را بسیارى(  الفاسقین اال بھ یضل ما و كثیرا بھ یھدى و كثیرا بھ یضل
نمیسازد گمراه بدان را كسى فاسقان بجز و,  كند مى  ) 

 

 طبیعت و استعداد طبق بر كس ھر,  است داده قرار بندگان راه سر در را ابتالئات و ھا آزمایش,  خداوند
 آزمایش.  گردد مى روبرو آنان با بنوعى,  كرده انتخاب زندگى در كھ روالى و رویھ بموجب و خود
 براى مشكالت.  است مختلف,  روشھا و راھھا دگرگونى نسبت بھ آن تأثیرات ولى است یكسان ھمھ براى
 مواجھ مشكلى با وقتى است مطمئن او رحمت و حكمت و خدا بھ كھ مؤمن,  آید مى پیش انسانى گونھ ھمھ

 خدا از و تر متزلزل را منافق و فاسق,  مشكل ھمین ولى گیرد مى فزونى خدا بھ التجایش و توجھ گردد
,  آید مى پیش ھمھ براى نیز راحتى و خوشى.  كند مى خارجش صف از یكباره و سازد مى تر بیگانھ
توجھ و بیدارى را تقواى با مؤمن  

92 

. .  سازد مى گمراه و فاسد و ناخشنود و توقع پر را منافق یا فاسق ولى بخشد مى شكرانھ حالت و بیشتر
 كسانى آنھا و]( كند مى گمراه بدان را بسیارى([ : آورد مى مردم براى خدا كھ تمثیلى است قبیل این از و

]( كند مى ھدایت بدان را بسیارى و([ . كنند نمى استقبال بنیكى آید مى پیش خدا از را آنچھ ھر كھ میباشند
 یعنى]( كند نمى گمراه آن ء بوسیلھ را فاسقان بجز ھیچكس و([ . یابند مى در را خدا حكمت كھ آنھائى

 گروه این سزاى.  اند آمده بدر حق و ھدایت از و شده)  آمدگى بدر  ]( ( فسق([ دچار دلھایشان آنانكھ بجز
گردد افزونتر آنند دچار كھ بالئى كھ آنست  . 

 

 متقین صفت,  سوره آغاز در چنانكھ شود مى بازگو تفصیل بھ فاسقان گروه این صفت,  بیان ء ادامھ در
 در را بشریت كھ است گروھھائى و ھا تیره از گفتگو میدان,  میدان ھنوز سوره این در بنابرین.  شد بیان
دھند مى تشكیل ئى دوره و عصر ھر  : 

 

 ھم اولئك االرض فى یفسدون و یوصل ان بھ امرهللا ما یقطعون و میثاقھ بعد من عھدهللا ینقضون الذین
 الخاسرون



 

 در و گسلند مى داده فرمان آن پیوند بھ خدا كھ را ئى رشتھ و شكنند مى بستن از پس را خدا عھد آنانكھ )
زیانكاران آنھایند,  انگیزند مى بر فساد زمین  ) 

 

 چگونھ و گسلند مى اینان و داده را آن پیوستن دستور خدا كھ چیست این و شكنند مى را خدا پیمان كدام
؟ آورند مى پدید زمین در فسادى  

 

 نمونھ دادن ارائھ و طبیعت كردن مشخص,  منظور زیرا است شده ادا مجمل صورت بھ مطلب اینجا در
 ھرگونھ:  است كلى مطلب یك ء درباره اینجا در سخن.  واقعھ یك كردن بازگو یا حادثھ یك ثبت نھ است

 مطلوب خدا نظر از آن بودن پیوستھ آنچھ ھر و شود مى شكستھ,  مردم از نوع این و خدا میان پیمانى
 ھیچ بھ خدا با.  گیرد مى سرچشمھ آنان از فسادى ھرگونھ و گردد مى گسستھ اینان دست بھ,  است

 پیوندى ھیچ بھ و پاید نمى پیمانى ھیچ سر بر ایشان ء گمكرده راه فطرت.  ندارند ئى رابطھ,  صورت
 جدا زندگى درخت از كھ مانند مى نارسى ء میوه بھ.  گرداند نمى روى فسادى ھیچ از و زند نمى چنگ
 كھ تمثیلى ھمان كھ اینروست از.  است گفتھ بدرود را آن,  زندگى و شده فاسد و یافتھ عفونت و گشتھ

اینان كند مى ھدایت را مؤمنان  
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 تیره و تر سرگشتھ را ایشان بخشد مى سعادت پرھیزگاران بھ كھ موجبى ھمان و كشد مى گمراھى بھ را
سازد مى روزتر  . 

 

 اسالم با مدینھ در مشرك و منافق و یھودى لباس در كھ - را مردم از نمونھ این زیانبار اثرات اكنون
كنیم مى بررسى - روبرویند آن با,  عنوانھا و ھا نام در اختالفى اندك با نیز امروز تا و بودند روبرو  : 

 

شكنند مى بستن از پس را خدا پیمان آنانكھ(  میثاقھ بعد من هللا عھد ینقضون الذین  ) 

 

 را اش آفریننده كھ انسان ھر فطرى پیمان:  شناخت میتوان زیادى ھاى نمونھ در را انسان با خدا پیمان
 شناخت در نھایت ھست و بوده شناسائى این ء تشنھ ھمیشھ,  فطرت و بپوید را او بندگى راه و بشناسد



 كھ زمین در خالفت پیمان.  كند تصور شریكى و رقیب خدا براى و شود اشتباه دچار است ممكن آفریننده
فرمود كھ آنجا,  بست آدم با خدا  : 

 

 اندوھگین نھ و است آنھا بر بیمى نھ كنند پیروى مرا ھدایت كھ آنھا آمد شما بسوى من از ھدایتى اگر ])
اند جاودانھ آن در و آتشند یاران,  كنند تكذیب مرا ھاى آیھ و آورند كفر آنانكھ و.  شوند ]( 

 

 و بپرستند را یگانھ خداى:  گرفتھ قومى ھر از خود رسوالن ء بوسیلھ خداوند كھ دیگرى بسیار پیمانھاى
 كسى و شكنند مى فاسقان را پیمانھا این ء ھمھ.  دھند قرار خویش زندگى نقشبند را الھى آئین و شریعت

 و گستاخى خدا عھد برابر در كھ آنكس و شكست خواھد نیز را دیگرى پیمان ھر بشكند را خدا پیمان كھ
شمرد نمى محترم نیز را دیگر عھد ھیچ ورزد جسارت  . 

 

گسلند مى داده فرمان آن پیوستن بھ خدا كھ را ئى رشتھ و(  یوصل ان بھ هللا امر ما یقطعون و  ) 

 

 از,  انسانیت عمومى پیوند,  نزدیكان و خویشاوندان با پیوند:  است داده فرمان زیادى پیوندھاى بھ خدا و
. .  نیست اعتبارى را دیگر بستگى و پیوند ھیچ,  آن بدون كھ ایمانى برادرى و فكرى پیوند,  مھمتر ھمھ

 و گسلد مى ھم از ھمھ ھا رشتھ,  شد قطع.  است كرده امر بدان خدا كھ ھا بستگى و پیوندھا این وقتى
گیرد مى فرا را ھمھ مرج و ھرج و گردد مى واقع فساد زمین در و شود مى قطع ھا رابطھ  . 
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انگیزند مى بر فساد زمین در و(  االرض فى یفسدون و  ) 

 

 پیمان شكستن و خدا فرمان از شدن خارج,  آنھا ء ھمھ ء سرچشمھ و است رنگ چندین بھ زمین در فساد
 و آئین از گرفتن كناره,  مفاسد ء ھمھ منشأ.  است كرده امر بدان خدا كھ است پیوندى ھر گسستن و خدا

 فساد بھ حتم بطور كھ انشعابى ھمان است این.  است فرموده مقرر بشر زندگى براى خدا كھ است مسلكى
 زندگیساز مقررات و نگرفتھ بدست جھان در را عمل ابتكار الھى مكتب و آئین وقتى.  شود مى منتھى

 ندارد وجود جھان كار بھ بخشیدن سامان براى دیگرى ء وسیلھ ھیچ باشد مانده بدور زندگى متن از,  دین



 و گردد مى اختالل و فساد دستخوش جھان شود بریده اینچنین آفریدگارشان با انسانھا ارتباط خط وقتى. 
گیرد مى فرا را آن چیز ھمھ و كس ھمھ و زمین سراسر و انسانھا معیشت و زندگى ء ھمھ,  نابسامانى  . 

 

 است سزاوار و طبیعى پس. .  است فساد و شر و ویرانى,  خدا آئین و مسلك از جدائى و دورى محصول
 ضاللت و گمراھى جز نصیبى,  چینند مى ھدایت ء میوه مؤمنان كھ نھالى ھمان از بیگانگان خدا از كھ

 . نبرند

 

 بھ اینكھ از و گرداند مى مردم ء ھمھ بھ را سخن روى ساختھ مال بر,  را فسق و كفر نتائج كھ اكنون
 آمیز تنفر تعجبى ابراز شوند كافر,  دانا و مدبر و دھنده روزى و آفریننده و میراننده و كننده زنده خداى
كند مى  : 

 

 فى ما لكم خلق الذى ھو و ترجعون الیھ ثم یحییكم ثم یمیتكم ثم فاحیاكم امواتا كنتم و باہلل تكفرون كیف
علیم شى بكل ھو و سموات سبع فسویھن السماء الى استوى ثم جمیعا االرض  

 

 سپس میراندتان مى دوباره,  كرد تان زنده پس,  بودید مردگان آنكھ حال,  شوید مى كافر خدا بھ چگونھ )
 شما براى ھست زمین در چھ ھر كھ اوست.  شوید مى گردانیده باز او بسوى آنگاه و كند مى تان زنده

داناست چیزى ھر بھ او و بپرداخت آسمان ھفت آنرا پس برآمد آسمان بر سپس,  آفرید  ) 

 

 ئى وقیحانھ و زشت كفران چھ ؟ خدا بھ گشتن كافر آنگاه و ھا نعمت اینھمھ گرفتن و ھا نشانھ اینھمھ دیدن
بشر افراد,  قرآن!  بیدلیلى و ناپذیر توجیھ كار چھ و!   
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 و كند اعتراف بدانھا,  گردد روبرو آنھا با است ناگزیر آدمى كھ دھد مى قرار ھائى واقعیت برابر در را
 مى روبرو حیاتشان مراحل و]( بودنشان زنده([  واقعیت با را آنھا.  باشد تسلیم آنھا مقتضیات برابر در

 بھ را آنھا بودند عدم و مردگى حال در,  داد جان آنھا بھ او و بودند مرده روزى ھمھ شك بى. .  سازد
 چیز ھیچ بھ را آن و است روبرو آن با ناگزیر بشر كھ است واقعیتى این.  ساخت منتقل بودن زنده حالت
 كسى چھ,  ھست زندگى آنھا كیان در,  اند زنده انسانھا.  كرد تفسیر توان نمى خالقھ نیروى یك بھ مگر
 بیجان و مرده موجودات ء ھمھ بھ نسبت كھ را تازه ء پدیده این كسى چھ ؟ داد آنھا بھ را بودن زنده این



 طبیعت سواى است چیزى زندگى طبیعت ؟ آورد پدید آنان در است زائدى و اضافى چیز,  زمین روى
 پرسشى این ؟ آمده كجا از طبیعت این.  است كرده احاطھ را او بر و دور جماد اشیاء ء ھمھ كھ مردگى

 كھ ئى خالقھ نیروى بھ انتساب بدون را آن نمیتوان,  گریخت آن از و نشد روبرو آن با توان نمى كھ است
 داراى زمین روى در كھ حیات این.  كرد تعطیل و توجیھ,  است مخلوقات طبیعت از غیر طبیعتى داراى
 این. .  خدا جانب از بیشك ؟ آمد پدید كجا از است موات و بیجان اشیاء از متمایز سیرى خط و ئى شیوه

 بگوید شود حقیقت این تسلیم خواھد نمى كسى اگر و داد میتوان سئوال این بھ كھ است پاسخى نزدیكترین
؟ چیست پاسخ  ! 

 

گذارد مى میانش در مردم با قرآن كھ است حقیقت این اكنون  : 

 

 زنده پس بودید مردگان آنكھ حال,  شوید مى كافر خدا بھ چگونھ(  فاحیاكم امواتا كنتم و باہلل تكفرون كیف
ساخت تان  ) 

 

 پدید زندگى فروغ شما در پس.  بودید ئى مرده نیز شما برتان و دور ء مرده اشیاء این ء ھمھ مانند
 مى كفر او بھ چگونھ گرفتھ خدا از را خود زندگى كھ كسى و]( . . ساخت جاندارتان و زنده([ آورد

؟ ورزد  

 

میراندتان مى)  دوباره(  سپس(  یمیتكم ثم  ) 

 

 مى روبرو زندگان با لحظھ ھر كھ است واقعیتى,  مرگ,  نباشد گفتگو و جدال خور در مطلب این گویا
پذیرد نمى گفتگو و مناقشھ ھیچ و دارد مى عرضھ آنان بر را خود و گردد  . 
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سازد مى تان زنده سپس(  یحییكم ثم  ) 

 



 بھ قرنھا از پس كھ دالن كور از بعضى نیز امروز چنانكھ دادند مى نشان ھا ناباورى و تردیدھا,  این در
 نھ مطلب این,  حیات پیدایش بار نخستین در تدبر با ولى.  دھند مى نشان,  اند گشتھ باز نخستین جاھلیت
تكذیب خور در نھ و نماید مى انگیز شگفت  . 

 

شوید مى گردانیده باز او بسوى آنگاه(  ترجعون الیھ ثم  ) 

 

 ھمانطور و آئید مى گرد,  تان پراكنده زمین در كھ ھمانطور و گردید مى باز,  آوردتان پدید كھ ھمانطور
 فرمانش تا شوید مى بازگردانیده او بسوى,  شدید روانھ زندگان جھان بھ مردگى عالم از اش اراده بھ كھ

بگذارند شما حق در را حكمش و دارد مجرا شما درباره را  . 

 

 قبضھ در بشر سیماى,  اشارت یك با و شود مى بستھ و گشوده زندگى پرونده,  كوتاه ئى آیھ در بدینترتیب
 ء قبضھ بھ دوباره سپس,  انگیزد برمى مرگ آرامش از را او:  گردد مى نمودار خداوندگار قدرت ء

 باز خویشش بسوى,  آغاز ء لحظھ مانند باالخره و سازد مى اش زنده باره دیگر,  سپارد مى مرگ ھمان
 و مؤثر الھام و است آدمى سر بر ھمواره,  قدرت ابر آن ء سایھ,  سریع ء گزاره این در.  گرداند مى

او پیشاپیش در جا ھمھ او عمیق  . 

 

شود مى بیان,  است نخستین اشارت ء كننده تكمیل كھ دیگرى اشارت,  این از پس  : 

 

علیم ء شى بكل ھو و سموات سبع فسویھن السماء الى استوى ثم جمیعا االرض فى ما لكم خلق الذى ھو  

 

 آسمان ھفت را آن پس برآمد آسمان بر سپس,  آفرید شما براى ھست زمین در را آنچھ ء ھمھ كھ اوست )
داناست چیز ھمھ بھ او و بپرداخت  ) 

 

 و جلوتر كدام اینكھ از,  كشانند مى درازا بھ را زمین و آسمان خلقت از سخن اینجا در متكلمان و مفسران
  ]( ( تسویھ([ و)  برآمد  ]( ( استوى([  ء كلمھ پیرامون,  كنند مى بحث اند شده آفریده تر دنبال كدام



([ ء كلمھ از آیھ این در كھ]( ( بعد و قبل([ كھ برند مى یاد از و. .  نمایند مى تحقیق)  پرداختن و آراستن
دو)  شود مى استفاده]( سپس  
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 دو]( آراستن([  و]( برآمدن([ و داشت تواند نمى مفھومى متعال خداى مورد در كھ است بشرى اصطالح
. .  كند ترسیم بشر محدود ادراك در را نامحدود حقیقت آن باید مى اینجا در كھ است لغوى اصطالح

 از یكى,  قرآنى تعبیرات اینگونھ پیرامون در اسالم علماى میان كالمى مجادالت. .  ھیچ دیگر و ھمین
 شدن آمیختھ اثر بر عربى ء پیرایھ بى و ساده تفكر ھم و اسالمى ء پاكیزه و خالص تفكر كھ است آفتھائى

 را خود نیز ما كھ نیست جایز ھرگز و شد دچار بدان,  نصارى و یھود الھى مباحث و یونان ء فلسفھ بھ
آوریم وارد خلل,  كالم علم مسائل با قرآن شیوائى و اسالمى فكر طرز زیبائى بھ كرده آلوده آن بھ  . 

 

 براى زمین روى اشیاء آفرینش:  بجوئیم را آیھ بخش الھام حقایق تعبیرھا این وراى در آنكھ اولیتر پس
 و خدا معیار در او ارزش و زمین در او فعال نقش و انسان وجود عنایت بر,  حقیقت این داللت,  انسان

اسالمى نظام و جامعھ در و اسالم بینى جھان در انسان موضع و ارزش,  باالخره  . . 

 

آفرید شما براى ھست زمین در را آنچھ تمامى كھ اوست(  جمیعا االرض مافى لكم خلق الذى ھو  ) 

 

 مى قاطع بطور تعبیر این.  است عمیق ئى اشاره و مفھومى داراى اینجا در)  شما براى  ]( ( لكم([ ء كلمھ
 چیز ھمھ مالك و زمین كارگزار تا آفریده را او,  است آفریده بزرگى كار براى را انسان خدا كھ رساند

 ھنگفت میراث این اختیار صاحب و پھناور ملك این موجود برترین او.  باشد آن در مؤثر فاعل و آن
 و مالك او.  است مؤثرترین و اولین,  نیز آن ھاى تحول و ھا پدیده در او تأثیر و او نقش پس,  است

 كند مى ایجاد ابزار و ماشین كھ تحوالتى رو دنبالھ و ماشین ء برده.  است ماشین و زمین اختیار صاحب
 نمایند مى كوچك را او موقع و او نقش,  بندند مى او بھ غافل گرایان ماده كھ است تھمتى این. .  نیست, 
 بر نباید مادى ارزشھاى از ھیچیك.  كنند مى معرفى حقیر و رو دنبالھ است شریف و سرور كھ را او و
 ارزش گرفتن ناچیز متضمن كھ ھدفى ھر.  سازد خود تابع و زبون و خوار را او و گیرد برترى او

فراوانى مادى مزایاى اگر باشد انسان  
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 ء سلطھ و برترى و شرافت و كرامت اول.  است انسان وجود غایت با مخالف,  بدارد ارزانى ھم را
دیگر مادى ارزش ھر آن از پس و.  است انسان  . . 



 

 نعمت فقط,  كند مى تقبیح آنرا كفران و گزارد مى منت آدمیان بر آن بخاطر آیھ این در خداوند كھ نعمتى
 بر او ارزش ساختن فزونتر و اشیاء این بر او دادن سرورى و سیادت,  نیست او بھ زمین اشیاء واگذارى

ھست نیز,  جھان كارگزارى و خالفت عظیم نعمت و مادى ارزشھاى ء ھمھ  . 

 

بپرداخت آسمان ھفت را آن پس,  برآمد آسمان بر سپس(  سموات سبع فسویھن السماء الى استوى ثم  ) 

 

 منظور و است قدرت و سیطره رمز:  كھ گفت توان نمى سخنى این جز)  استوى  ]( ( برآمدن([ معناى در
 آن جاى و شكل و حقیقت از سخن نیز](  آسمان ھفت([ ء درباره.  تكوین و آفرینش ء اراده,  آن از

 حقیقت این بھ یعنى شود توجھ قرآنى فراز این از اصلى منظور بھ كھ است بسنده اندازه ھمین است بیھوده
 كافر استنكار و تقبیح ء زمینھ در,  است ئى پردازنده و سازنده را آسمان و زمین,  را ھستى سراسر:  كھ

 و ساختھ بشر مسخر آنست در چھ ھر با را زمین كھ قاھر قادر آفریدگار بھ انسانھا از گروھى شدن
است برافراشتھ آنان سر فراز بر شود فراھم زیستن امكان او براى كھ آنطور را آسمانھا  . 

 

داناست چیز ھمھ بھ او و(  علیم ء شى بكل ھو و  ) 

 

 از,  او تدبیر شمول ھمچون خدا علم شمول.  است چیز ھمھ ء كننده اداره و چیز ھمھ آفریدگار كھ چرا
 بھ نیایش و نیاز روى آوردن بھ را آدمى كھ است موجب ھمین.  است یكتا آفریدگار بھ ایمان ھاى انگیزه
 اعتراف نشان بھ,  منعم و رازق خداى بھ پرستش كردن مخصوص بر و سازد مى وادار یكتا مدبر درگاه

انگیزد مى بر,  او احسان و فضل بھ  . 
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 بھ دعوت و بود ایمان روى بر تكیھ سراسر آن در كھ یابد مى پایان سوره این از بخش نخستین بدینگونھ
پرھیزگار مؤمنان گروه انتخاب  . 
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 نحن و الدماء یسفك و فیھا یفسد من فیھا أتجعل قالوا خلیفھ االرض فى جاعل انى للملئكھ ربك قال اذ و
 على عرضھم ثم كلھا االسماء ادم ء علم و)  30(  تعلمون ماال أعلم انى قال لك نقدس و بحمدك نسبح

 أنت انك علمتنا ما اال لنا علم ال سبحنك قالوا)  31(  صدقین كنتم ان ھؤالء بأسماء أنبئونى فقال الملئكھ
 و السموات غیب أعلم أنى لكم أقل ألم قال بأسمائھم أنباھم فلما بأسمائھم أنبئھم یادم قال)  32(  الحكیم العلیم

 و أبى أبلیس أال فسجدوا الدم اسجدوا للملئكھ قلنا أذ و)  33(  تكتمون كنتم ما و تبدون ما أعلم و االرض
 ال و شئتما حیث رغدا منھا كال و الجنھ زوحك و انت اسكن یادم قلنا و)  34(  الكفرین من كان و استكبر

 اھبطوا قلنا و فیھ كانا مما فأخرجھما عنھا الشیطن فازلھما)  35(  الظلمین من فتكونا الشجره ھذه تقربا
 علیھ فتاب كلمت ربھ من ادم ء فتلقى)  36(  حین الى متع و مستقر االرض فى لكم و عدو لبعض بعضكم

37(  الرحیم التواب ھو انھ  ) 
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 و)  38(  یحزنون ھم ال و علیھم خوف فال ھداى تبع فمن ھدى منى یأتینكم فاما جمیعا منھا اھبطوا قلنا
39(  خلدون فیھا ھم النار أصحب أولئك بایتنا كذبوا و كفروا الذین  ) 
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 بخش ھم,  را آن جھت و سیاق ھم,  قصھ ایراد مناسبت.  شود مى ایراد قصصى مواردى در,  قرآن در
 و كند مى معین را آن اداى ء شیوه ھم و را آن خاص منظر و شكل ھم,  را آن نظر مورد و معین

 نقش.  بدینترتیب و گردد مى ھماھنگ یكدیگر با,  قرآن داستان ھنرى و فكرى و روحى جو,  بدینگونھ
بخشد مى را خود مطلوب اثر و كند مى ایفا را خود اصلى غایت و بنیانى  . 

 

.  شود مى تكرار سوره چند در گاھى یكداستان زیرا است تكرارى,  قرآن ھاى قصھ كھ اند پنداشتھ برخى
 ھم را یكداستان از بخش یك یا یكداستان قرآن سراسر در كھ دھد مى نشان,  كاوشگر و دقیق نگاه ولى

 كھ بینیم مى را ئى قصھ جا ھر.  باشد شده تكرار شیوه یك بھ و اندازه یك بھ جا دو در كھ یافت نمیتوان
 تكرار حقیقت ء كننده نفى كھ یابیم مى آن در ئى تازه چیز بنگریم دقت بھ آن در اگر,  شده تكرار بظاھر
 . است

 

 از است حادثھ یك بھ دادن بال پرو و پرداختن و ساختن,  قرآن داستانھاى كھ اند كرده گمان دیگر برخى
 فطرت با كھ آنكس ولى.  نیست نظر مورد,  واقعیت بھ بودن پایبند آن در كھ ھنرى داستانپردازیھاى نوع

 ھر مخصوص ء اندازه ء كننده تعیین كھ یابد مى در روشنى بھ كند مراجعھ قرآن بھ آزاد بینش و مستقیم
 كرده مى ایجاب را داستان آن نقل كھ است خاصى مناسبت فقط,  آن خصوصیات و ادا ء شیوه و داستان



 ء سازنده مقررات ء مجموعھ و برین ء جامعھ ء نظامنامھ و اسالم دعوت ء نامھ آئین,  قرآن.  است
و داستان و سرگرمى براى كتابى نھ است زندگى  
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 شیوه و اندازه بھ ئى برگزیده داستان كھ كند مى ایجاب مناسبتى گاه,  اصلى ھدف آن تعقیب ضمن.  تاریخ
 بلكھ,  آفرینى قصھ و خیالپردازى اساس بر نھ لیكن.  شود ایراد,  راستین ھنرى زیبائى با و متناسب ء

. (  ناپذیر تردید و قاطع ھاى واقعیت بھ اتكاء با و گزارش چگونگى در ھنرى آفرینش و ابتكار براساس
1 ) 

 

 سرگذشت و نماید مى مجسم درازش و دور و درست راه در را ایمان كاروان,  قرآن در پیامبران داستان
 كھ را ایمان طبیعت.  كند مى گزاره,  نسل ھر و دوره ھر در را بشریت پاسخ و را خدا سوى بھ دعوت

 آنان تلقى و دریافت طبیعت و نماید مى معرفى است دار ریشھ,  بشر نخبگان و برگزیدگان این نفوس در
 با كاروان این تعقیب.  دھد مى نشان,  دارد وجود مھربان خداى با آنان فیمابین كھ ئى رابطھ از را

 ارجمندى از را آدمى و ریزد مى فرو دل بر صفا و نور و رضا از بارانى,  دشوار راه این در,  شرافت
 در را دین و بخشد مى راستین ایمانى بینش بدو,  عالوه,  كند مى آگاه ایمان ء گرانمایھ عنصر اصالت و

سازد مى متمایز,  شود مى ارائھ دین بنام كھ موھوماتى از او نظر  . 

 

دھد مى تشكیل را كریم قرآن از بزرگى بخش,  داستان كھ است دالئل بدین  . 

 

افكنیم مى نظرى - آمده بخش این در كھ آنصورتى بھ - آدم داستان بھ,  توضیحات این پرتو در اكنون  : 

 

 مى نمایش را - ھستى سراسر كاروان بل - زندگى كاروان اینجا در بحث ء رشتھ,  شد گفتھ كھ ھمانطور
 ھمھ كھ گردد مى مسجل و آید مى پیش زمین از صحبت,  بشر بر خدا نعیم گزارش مقام در سپس.  دھد

است شده آفریده انسان براى زمین اشیاء و موجودات  . 

 

 دادن,  او از خدا گرفتن پیمان,  او بھ زمین كلیدھاى سپردن,  آدم ساختن جانشین ماجراى اینجا در
 و زمین در اسرائیل بنى جانشینى از گفتگو براى زمینھ و شود مى مطرح,  او بھ الزم ھاى شناسائى

كردن معزول سپس و آنان از خدا گرفتن پیمان  



 

. (  كنید رجوع]( القرآن فى الفنى التصویر([ كتاب در]( القرآن فى القصھ([ : بخش بھ تفصیل براى - 1
 ( مؤلف
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 ترتیب بدین و.  گردد مى فراھم,  حقگزار و مسلمان امت بھ خالفت سپردن و جانشینى منصب از ایشان
یابد مى كامل اتصال و ھماھنگى,  نظر مورد مطالب با آدم داستان,   . 

 

بریم بسر,  است مندرج آن در كھ اصیلى آموزشھاى و انسان نخستین داستان با چند لحظاتى اكنون  : 

 

 جھان بھ پایگاه نزدیكترین آن در ھستیم اعلى مال در اینك ما,  بنگریم كھ دل چشم با وحى ھدایت پرتو در
شنویم مى خود گوش بھ را گفتگوھا و بینیم مى خود چشم بھ را نخستین بشریت ماجراى و. .  غیب  : 

 

خلیفھ االرض فى جاعل انى للمالئكھ ربك قال اذ و  

 

داد خواھم قرار جانشینى زمین در من:  گفت فرشتگان بھ پروردگارت كھ آنگاه )  ) 

 

 زمین در را او دست و بسپرد تازه موجود این بھ را زمین كار زمام تا رود مى كھ است خدا ء اراده اینك
 تركیب و تجزیھ در و جھان آفرینش و ایجاد در آفریدگار ء اراده رسانیدن بظھور مأموریت و گذارد باز

 كھ خامى مواد و ھا گنجینھ و ھا انرژى و نیروھا كشف و اجزاء كردن دگرگون و زدن پیوند و عناصر
 بھ را,  كرده واگذار بدو خدا كھ مسئولیتى راه در اینھا ء ھمھ انداختن كار بھ و است نھفتھ زمین دل در

نماید محول او  . 

 

 محقق براى چندانكھ و ھست زمین در كھ خامى مواد و گنجینھ و نیرو و انرژى تناسب بھ حتم بطور پس
,  نھان استعدادھاى و نھفتھ ھاى انرژى از نیز تازه موجود این,  است ضرور خداوندى مشیت ساختن

باشد مى برخوردار و سرشار  . 



 

 این بر حاكم قوانین و نوامیس با ھستى ء ھمھ بر و زمین بر حاكم قوانین و نوامیس میان اینصورت در
 اصطكاك آنھا میان تا است گشتھ برقرار كامل ھماھنگى یا وحدت,  استعدادھایش و نیروھا بر و موجود
نگردد منھدم ھستى جھان عظیم ء صخره با برخورد در انسان نیروى و نیاید پیش  . 
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 ھمان اینست و است بزرگ منزلتى داراى,  زمین ء گسترده ء صحنھ بر حاكم نظام در انسان,  بنابرین و
1. (  است فرموده اراده وى براى خدا كھ شرافتى و كرامت  ) 

 

 خواھم جانشینى,  زمین در من([ : است آسمانى تعبیر این الھامات و آموزشھا از ئى پاره,  ھمھ این
 دل و باز چشم با وقتى,  گرفتھ انجام بشر بدست كھ معجزاتى ء مشاھده از پس امروز كھ]( . . نھاد

یابیم مى در آن از,  نگریم مى بدان ھشیار  . 

 

لك نقدس و بحمدك نسبح نحن و الدماء یسفك و فیھا یفسد من فیھا اتجعل قالوا  

 

 پاكى بھ را تو ما و ؟ ریزد مى خونھا و انگیزد مى بر فساد كھ گذارى مى را كسى آنجا در آیا:  گفتند )
كنیم مى تقدیس و ستائیم مى  ) 

 

 الھام بھ یا گذشتھ ھاى تجربھ كمك بھ یا شواھد ء قرینھ بھ ایشان كھ رساند مى فرشتگان ء گفتھ این
 و داشتھ ھائى بینى روشن,  زمین در او زندگى مقتضیات یا مخلوق این فطرت ء درباره,  ذاتى بصیرت
 خواھد ناحق بھ خونھا و انگیخت خواھد بر فسادھا,  زمین در وى كھ اند برده مى گمان یا میدانستھ

 مى,  اندیشد نمى كل صلح و مطلق نیكى بھ جز كھ خود معصوم و پاك فطرت آن با آنگاه و.  ریخت
 و است موجودات آفرینش ء فلسفھ یگانھ و ھستى مطلق ھدف تنھا,  خداوند تقدیس و ستایش كھ اند پنداشتھ

 پرستش در نیز ئى لحظھ حتى آنان,  چھ.  است گشتھ تأمین كامل بطور,  آنان آفرینش با كھ ھم ھدف این
گیرند نمى ناتوانى و سستى,  خدا ستایش و  . 

 



 گونھ و كند رشد زندگى,  گردد آباد و پرداختھ,  زمین كھ گرفتھ قرار این بر ایزدى مشیت آنكھ از بیخبر
 و,  پذیرد تحقق,  زندگى اصالح و ترقى و تكامل در ھستى سنت و آفریدگار ء اراده,  بگیرد شكلھا گون
 و انگیزد برمى ھم فساد احیانا كھ خدا جانشین,  آرى. .  بیابد انجام زمین در خدا جانشین بدست ھمھ این

خیر,  ناچیز و كوچك شر این وراى در و موجود ھمین دست بھ باید. .  ریزد مى نیز ناحق خون  

 

 و سازیم منحصر زمین بسیط در او دارى اختیار و برترى بھ را آدمى كرامت اگر است نظرى كوتھ - 1
م. (  بگیریم ندیده,  است بینھایت وسعت بھ قلمروى داراى كھ را او روحى تعالى و معنوى سیر امكان  ) 
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 خیر,  سازنده و كننده ویران حركت خیر,  مدام ترقى و رشد و خیر,  گیرد صورت ترى عام و بزرگتر
جھان این در تحول ایجاد و تبدیل و تغییر و ناپذیر وقفھ خبرگیرى و امان بى تالش  . . 

 

شنیدند پاسخ چنین,  است آگاه سرانجامى ھر از و دانا چیز ھمھ بھ كھ خداوند جانب از كھ بود این  : 

 

تعلمون ماال اعلم انى قال  

 

نمیدانید شما كھ میدانم چیزى من:  گفت )  ) 

 

 سبحانك قالوا صادقین كنتم ان ھؤالء باسماء انبئونى فقال المالئكھ على عرضھم ثم كلھا االسماء آدم علم او
 لكم اقل الم قال باسمائھم انبئھم فلما باسمائھم انبئھم ادم یا قال الحكیم العلیم انت انك علمتنا ما اال لنا علم ال

تكتمون كنتم ما و تبدون ما اعلم و االرض و السموات غیب اعلم انى  

 

 اگر:  گفت پس,  كرد عرضھ فرشتگان بر را چیزھا آن سپس,  آموخت آدم بھ را ھا نام ء ھمھ خدا و )
 اى آموختھ ما بھ آنچھ جز دانشى ما,  تو منزھى:  گفتند.  دھید خبر اینھا نام از مرا گوئید مى راست
, (  كرد آگاھشان چون و كن باخبر چیزھا نام از را آنان آدم اى:  گفت.  فرزانھ داناى توئى ھمانا,  نداریم
 و كنید مى آشكار كھ را آنچھ و میدانم را زمین و آسمانھا نھان من كھ نگفتم شما بھ آیا:  گفت)  خداوند
؟ دانم مى داشتید مى نھان  ) 



 

 مى,  دیدند مى برتر جھان ء پھنھ در فرشتگان كھ را آنچھ,  بنگریم كھ دل چشم با وحى ھدایت پرتو در
 كنیم مى مشاھده,  سپرد بشر بھ,  جانشینى كلیدھاى با خدا كھ را الھى بزرگ راز آن از ئى گوشھ.  بینیم

 رمز كھ نامھائى بھ اشیاء و اشخاص نامیدن.  نامدارھا براى نامھا ساختن نشانھ یعنى. .  نامگذارى راز: 
 بھ ھنگامى ما.  است ارزشى با و بزرگ توانائى,  انسان براى این و.  اشیائند و اشخاص آن ء نشانھ و

 توانائى این بودن فاقد فرض بر را ارتباط و تفاھم دشوارى كھ بریم مى پى,  خود براى امكان این ارزش
 كند تفاھم دیگرى با خواست مى كھ چیزى ھر ء درباره كس ھر,  فرض آن بنابر. .  بگیریم نظر در

حاضر او برابر در را چیز آن باید مى ناگزیر  
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 باید رفت مى سخن كوھى از اگر و برد مى او نزد را آن باید بود درختى از صحبت اگر.  ساخت مى
!  آورد مى بدانجا را او خود باید بود شخصى ء درباره گفتگو اگر و داد مى قرار كوه برابر در را وى

 توانائى عدم ھمانا,  اشكال منشأ و. .  نبود ادامھ قابل آن وجود با زندگى و بود بزرگى دشوارى
بود اشیاء برنامگذارى  . 

 

,  قدرت این بود شده محول آنان بھ كھ ئى وظیفھ و مسئولیت در,  نداشتند نیازى توانائى این بھ فرشتگان
 بھ را راز این خدا كھ ھنگامى.  نگشتند برخوردار آن از جھت بدین.  نداشت ئى ضرورى و اساسى نقش
 نشانھ با توان مى چگونھ نفھمیدند و ندانستند را آنھا نام,  كرد عرضھ آنان بر را اشیائى آنگاه و سپرد آدم

 عجز بھ زبان و برداشتند تسبیح بانگ,  ناتوانى این برابر در و كرد اشاره اشیاء و اشخاص بھ لفظى ھاى
 آدم و. .  كردند اعتراف - است خدا سوى از نیز ھمان كھ - خود دانش بودن محدود بھ و گشودند خویش

 مى تفھیم آنان بھ خدائى حكمت و علم,  سخن ء خاتمھ در لذا.  فھمید و دانست بودند ندانستھ آنھا را آنچھ
 : شود

 

 شما بھ آیا:  گفت(  تكتمون كنتم ما و تبدون ما اعلم و االرض و السموات غیب اعلم انى لكم اقل الم قال
؟ میدانم,  داشتید مى نھان و كنید مى آشكار كھ را آنچھ و میدانم را زمین و آسمانھا نھان من كھ نگفتم  ) 

 

فسجدوا الدم اسجدوا للمالئكھ قلنا اذ و  

 

بردند سجده ھمھ پس,  برید سجده آدم بر:  گفتیم فرشتگان بھ كھ وآنگاه )  . ) 



 

 خون پروا بى و انگیزد مى بر فساد زمین در كھ ئى آفریده. .  انسان براى است تكریم شكل عالیترین این
 بدو معرفت راز.  است رفتھ فراتر فرشتگان از كھ شده داده بدو آنقدر جھان اسرار از ولى ریزد مى

 گرفتھ قرار او اختیار در,  ساختھ خود راه انتخاب بر قادر وى كھ مستقل ء اراده ناموس و شده بخشیده
 امانت بھ بودنش مجھز,  ھا پیشروى براى اراده بردن بكار در اش توانائى,  طبیعتش گانگى دو.  است

 مى تشكیل را او حرمت و تكریم راز از ھائى گوشھ,  اختصاصى كوششى راه از خدا بسوى راھیابى
 . دھند
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آوردند سجده او بر خداوندگار فرمان امتثال بھ فرشتگان  . 

 

الكافرین من كان و استكبر و ابى ابلیس اال  

 

شد كافران از و سرپیچید كھ ابلیس مگر )  ) 

 

 و كبر,  دیگران برترى قبول از سرگرانى,  خدا امر نافرمانى:  یابد مى تجسم,  شر ء آفریده اینجا در
خود روى بر تشخیص و فھم راه بستن فرو,  پسندى خویشتن  . . 

 

 آنان از اگر چھ.  است بوده آنان با فقط و نبوده فرشتگان جنس از ابلیس كھ آید مى بر چنین كالم سیاق از
 سرنمى دھد فرمان آنان بھ خدا آنچھ از([ : كھ آنست فرشتگان اول ء نشانھ.  كرد نمى نافرمانى بود مى

 آن دلیل. . )  ابلیس اال(  استثناء لحن) .  1]( ( رسانند مى انجام بھ شوند مأمور بدان را آنچھ ھر و پیچند
 گفتگوھاى در.  است استثناء این مجوز نیز]( وى بودن آنان با([ و است بوده آنان جنس از وى كھ نیست

 از]( احمد([ كھ آنصورت در حتى جملھ این و](  احمد مگر آمدند فالنى پسران([ : شود مى گفتھ معمولى
 است]( جن([ از قرآن نص بھ ابلیس.  است صحیح نیز باشد آنان معاشر دوست فقط و نباشد فالنى پسران

 نبوده فرشتگان از ابلیس كھ رساند مى صراحت بھ این و آفریده)  2]( ( آتش لھیب([ از را جن خدا و
 . است

 



,  دیگر سوى از و ابلیس ھیكل در شر ء آفریده یكسو از,  آید مى پدید جاودانھ بندى صف آن اكنون
 چھ ھر پیكار این در.  گیرد مى در است آدمى ضمیر اش صحنھ كھ پیكارى.  آدم قالب در خدا جانشین

 برابر در كھ اندازه ھر و است بیشتر خیر پیروزى باشد پایبندتر خدا با پیمانش بھ و اش اراده بھ انسان
است افزونتر شر نصرت,  گردد دورتر پروردگارش از و تر تسلیم شھوتش و ھوس  . 

 

 من فتكونا الشجره ھذه تقربا ال و شئتما حیث رغدا منھا كال و الجنھ زوجك و انت اسكن ادم یا قلنا و
 الظالمین

 

جا ھر از فراوانى بھ آن از و گیرید سكنى بھشت در ھمسرت و تو آدم اى:  گفتیم و )  
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شوید مى ستمگران از كھ مشوید نزدیك درخت این بھ و بخورید خواھید  ) 

 

 و ھا ممنوعیت بھ باشد ئى اشاره این شاید. .  یكدرخت مگر,  گشت مباح آنان بر بھشت ھاى میوه ء ھمھ
 و كند نمى رشد اراده,  حرام و ممنوع وجود بدون.  نیست گزیرى آن از زمینى زندگى در كھ ھا حرمت
 و عھد بھ وفاء در آدمى صبر و گردد نمى متمایز,  اختیار بى مجبور حیوان از,  اراده داراى انسان

 مى غوطھ لذتھا در اراده بال كھ آنھا,  است تمایز ء نقطھ اراده.  شود نمى آزموده,  شرط بھ پایبندى
آدمیزاده شكل بھ گرچھ اند بھائم دنیاى از خورند  . 

 

فیھ كانا مما فاخرجھما عنھا الشیطان لھما فاز  

 

كرد بیرونشان بودند آن در كھ نعمتى از و بلغزانیدشان بھشت از شیطان پس )  ) 

 

,  كلمات این با بوده منظور جملھ این در كھ حركتى]( . . بلغزانید را آندو([ . . ئى كننده ترسیم تعبیر چھ
 بھ را آنان قدمھاى و كند مى دور بھشت از را آندو كھ است شیطان اینك گوئى,  است شده نقاشى كامال

دارد مى وا ھبوط و لغزش  . 

 



 اینجا و شد ضعف دچار گمراھى برابر در و برد یاد از را پیمانش آدم:  رسید پایان بھ آزمایش اینجا در
آمد فرود او ء بایستھ حكم و خدا فرمان كھ بود  : 

 

حین الى متاع و مستقر االرض فى لكم عدرو لبعض بعضكم اھبطوا قلنا و  

 

زمانى تا است ئى بھره و قرارگاه زمین در را شما و دیگرید بعض دشمن بعضى:  آئید فرود گفتیم و )  ) 

 

 براى و بود گشتھ معین آن براى كھ ئى صحنھ در انسان و شیطان میان پیكار.  بود نبرد شروع اعالم این
شد آغاز,  ابد  . 

 

 آورد روى بدان ھرگاه كھ خدا مھربانى و رحمت و اش فطرى ھاى مایھ.  برخاست خود لغزشگاه از آدم
گرفت را او بازوى زیر و كرد كمك را وى,  اوست اختیار در  : 

 

الرحیم التواب ھو انھ علیھ فتاب كلمات ربھ من آدم فتلقى  

110 

 

 مھربان و پذیر توبھ او كھ,  ببخشود او بر)  خدا(  پس,  گرفت فرا سخنانى خود پروردگار از آدم پس )
 ( است

 

 و زمین این در جانشینى پیمان یعنى,  اش ذریھ و آدم با او ابدى پیمان و گشت صادر خداوند آخر سخن
شد بستھ,  سقوط یا رستگارى قرارداد  . 

 

 الذین و یحزنون ھم ال و علیھم خوف فال ھداى تبع فمن ھدى منى یأتینكم فاما جمیعا منھا اھبطوا قلنا
خالدون فیھا ھم النار اصحاب اولئك بایاتنا كذبوا و كفروا  



 

 كنند پیروى مرا ھدایت آنانكھ,  رسد شما بھ ھدایتى من سوى از اگر پس,  آئید فرود آن از ھمھ:  گفتیم )
 آن در و آتشند یاران,  كنند ما آیات تكذیب و شوند كافر كھ آنان و نشوند اندوھگین و نیست آنان بر بیمى

اند جاودانھ  ) 

 

 توقف و درنگ ئى لحظھ بى نبرد این ء گردونھ و یافت انتقال اش اصلى ء صحنھ بھ جاودانھ آرائى صف
 تواند مى بخواھد ھرگاه چگونھ كھ گشود را راز این,  خویش عمر دم سپیده در انسان و. .  افتاد راه بھ

شكند مى ھم در,  بخرد خود بھ را زیانكارى و گردد ھوس و ضعف زبون ھرگاه و شود پیروز  . 

 

گردیم مى باز نخستین بشر ماجراى سرآغاز بھ دیگر بار  . 

 

 ء لحظھ از آدم,  بنابرین]( . . نھاد خواھم جانشین زمین در من([ : فرمود فرشتگان بھ متعال خداى
 بھ او آمدن فرود و آدم آزمایش و ممنوع درخت پس اینصورت در.  بود شده آفریده زمین براى نخست
؟ بود نشده درست زمین ھمین براى آغاز از او مگر ؟ بود معنى چھ بھ و چرا,  زمین  

 

 اینكار با.  است گرفتھ انجام جانشین این ساختن آماده و كردن تربیت براى آزمایش این رسد مى نظر بھ
 حسرت,  چشید را آن عاقبت,  آزمود را گمراھى با شدن روبرو,  گشت بیدار او وجود ء ذخیره نیروھاى

شد پناھنده امان و امن حصار بھ باالخره و شناخت را خود دشمن,  برد را آن  . 

 

 ھشیارى آنگاه و گناه شدن مرتكب و پیمان فراموشى و شیطان لذتجوئى ء وسوسھ و ممنوع درخت داستان
طلبى آمرزش و پشیمانى سپس و مستى از بعد  , 
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است بشر تكرارى و روزمره ء تجربھ ھمان كاست و كم بى  . 

 



 با آید مى فرود اش جانشینى جایگاه بھ وى وقتى كھ شد سبب مخلوق این بھ نسبت خدا مھربانى و رأفت
 ء مبارزه مھیاى,  برگ و ساز این با و باشد مجھز,  بود خواھد روبرو آن با ھمیشھ كھ ارزنده ئى تجربھ
باشد خود ابدى  . 

 

 ھمسرش و آدم كھ بھشتى آن ؟ شد واقع كجا در ماجرا این. .  گردیم باز آیھ بھ دیگر بار,  ھمھ این از پس
 تكلم اینھا با چگونھ خدا ؟ كیست ابلیس ؟ كسانند چھ فرشتگان ؟ بود كجا و بود چھ گذرانیدند آن در چندى

؟ گفتند پاسخ بدو چگونھ آنان و ؟ كرد  . . 

 

 اختصاص خداوند بھ آن از آگاھى كھ است غیب ھاى دانستنى از,  كریم قرآن در آن نظائر بسى و اینھا
 لذا,  نیست سودمند بشر براى آن كنھ و عمق شناخت كھ دانستھ خود ء كرانھ بى حكمت با او و یافتھ

 انسان جانشینى ء الزمھ.  است نداده بدو,  خالفت افزارھاى و وسائل با را آن بر احاطھ و دریافت قدرت
 در بشر تسخیر در ھستى نوامیس و قوانین كھ ھمانطورى.  یابد دست نھفتھ اسرار این بر كھ نیست این
 مانده پوشیده او آگاھى و نظر از نداشتھ سودى او براى كھ چیزھائى,  شده آموختھ بدو آن اسرار و آمده
 موجود ء لحظھ ماوراى از دانستھ مى را خلقت رازھاى از بسیارى آنكھ عین در ھمواره انسان.  است
 او براى لحظھ این از پس كھ بداند توانستھ نمى خود اختیار تحت وسائل از ھیچیك با و بوده بیخبر بكلى
 نفس آخرین یا گشت خواھد باز بدو دوباره آید برمى اش سینھ از اكنون كھ نفسى آیا و آمد خواھد پیش چھ
 لوازم از آن از آگاھى زیرا,  است پوشیده بشر از كھ است ھائى دانستنى از نمونھ یك این.  بود خواھد او

 وجود زیادى نھان رازھاى,  اینگونھ از و.  ھست نیز او ء دارنده باز و مزاحم بل,  نیست او جانشینى
نیست راه بدان را خدا دانش جز كھ ئى منطقھ,  دانست باید جھان غیب ء زمره در را آن كھ دارد  . 

 

 در آن اعماق بھ رسیدن ء وسیلھ زیرا رود فرو مطالب اینگونھ در تواند نمى بشر ء اندیشھ كھ اینست
بود خواھد شده ضایع و اثر بى و بیھوده,  شود مبذول راه این در كوششى ھر.  نیست او اختیار  . 
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 بباد را آن سرگرانى و غرور روى از نباید,  ندارد غیبى ء منطقھ این بھ راھى بشر ء اندیشھ كھ اكنون
 این در شناسائى و است شناسائى محتاج قضاوتى ھر و است قضاوت نوعى نیز انكار زیرا,  گیرد انكار

اوست ء وظیفھ از بیگانھ و او امكانات دسترس از دور و عقل طبیعت از بیرون,  موارد  . 

 



 آنست تر زیانبخش و خطرناكتر ولى,  است زیانبخش و خطرناك بسى شدن خرافات و موھومات تسلیم
 آن بر توانیم نمى كھ دلیل این بھ را پنھانى و پوشیده ھر و است مجھول كھ دلیل این بھ را مجھولى ھر كھ

 فقط كھ ھستند آنھا زیرا,  است حیوانات عالم بھ بازگشت نوعى این واقع در.  كنیم انكار,  بیابیم احاطھ
 ء گسترده دنیاى سوى بھ قدمى,  حس حصار درون از و كنند مى زندگى خود محسوسات ء دائره در

دارند نمى بر ھستى  . 

 

 اندازه ھمان بھ ناحیھ این از و واگذاریم آن صاحب بھ را عالم نھان و غیب ء منطقھ آنكھ تر شایستھ پس
,  نھاده ما اختیار در و دیده مؤثر ما زندگى و ما روان كردن بھ,  در و دانستھ الزم ما براى خود او كھ

 درستى بینش متضمن یا,  است انسان و جھان حقایق بھ اشاره را چھ ھر داستان این از.  كنیم بسنده
 اوست معیارھاى و ارزشھا و انسان طبیعت ء درباره آموزشى یا,  است آن پیوندھاى و ھستى ء درباره

است تر رھنمون و سودمندتر ما براى این كھ. .  بس و گیریم فرا  . 

 

كنیم مى سریعى گذار ھا بینش و آموزشھا این بر,  ماست كتاب مناسب كھ اختصار و اجمال ء بشیوه اینك  
: 

 

 اسالم بینى جھان در كھ است فراوانى ارزش و ارجمندى,  اینجا در آدم داستان آموزشھاى بارزترین
 مى تقویم و ارزیابى بدانھا كھ ارزشھائى و ھستى نظام در او موقع و زمین در او رسالت و انسان براى
 اساس و پایھ كھ الھى منشور این حقیقت و خدا فرمان با او ء رابطھ براى كھ ارزشى,  آنگاه و شود

است شده معین و گرفتھ نظر در,  اوست خالفت  . 
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 كرد استنباط توان مى كامال داستان این جاى چند از را اسالم بینى جھان در انسان آور شگفت ارزشمندى
 در جانشینى براى انسان كھ بود آمده چنین باال جھان ء پھنھ در آسمانى عالیقدر ء بیانیھ در اینكھ از: 

 شیطان اینكھ از,  آورند سجده آدم بر كھ شد داده دستور فرشتگان بھ اینكھ از,  شد خواھد آفریده زمین
 و آغاز در خدا لطف و رعایت اینكھ از,  باالخره و شد خدا درگاه ء رانده,  آدم ء سجده از امتناع بخاطر
بود او حال شامل انجام  . 

 



 ارزش داراى واقع عالم در ھم و تفكر عالم در ھم كھ آید مى پدید مسائلى,  انسان بھ خاص نگرش این از
است فراوان  : 

 

 آفریده او بخاطر و او براى,  زمین در چیز ھمھ و است زمین این ء خواجھ و سرور,  انسان آنكھ نخست
 تر ارزنده و تر شریف,  عزیزتر او اینصورت در)  شد ذكر ئى آیھ در صراحت بھ نیز قبال(  است شده
 اسیر و برده,  شود ذلیل انسان كھ نیست روا ھرگز و است زمین در مادى ارزش ھر و مادى چیز ھر از

 ء پیشھ یك رونق بخاطر كھ نیست جایز,  یابد رواج مادى عنصر یك یا مادى ارزش یك اینكھ براى شود
 انسان وجود ارزشمند بنیانھاى از ھیچیك بھ مادى عنصر یك تكثیر یا مادى مصنوع یك تولید یا مادى

 ساختن محقق براى,  انسان براى ھمھ مادیات.  گردد نابود انسانى ارزشھاى از یكى یا شود تجاوز
 آنھا آمدن بدست كھ نیست روا پس,  اند شده ساختھ یا آفریده انسانى زندگى داشتن پابرجا براى و انسانیت

شود تمام انسانى بنیانھاى از یكى كردن ویران یا انسانى ارزشھاى از یكى دادن دست از قیمت بھ  . 

 

 و ھا پدیده شكل كھ اوست آن از و انسان ء عھده بھ,  زمین روى در اصلى و اساسى نقش آنكھ دیگر
 را آنھا سیر خط و جھت كھ اوست و دھد مى تبدیل و تغییر یا آورد مى بوجود را آنھا ارتباط چگونگى

 دست را انسان كھ ندارد را توانائى و تأثیر آن,  تقسیم و توزیع چگونگى یا تولید ابزار.  سازد مى معین
 منفى چنین را انسان نقش,  اند پنداشتھ مادى ھاى مسلك چنانكھ نباید و بكشاند خود دنبال بھ اسیر و بستھ
پنداشت مھم و فعال,  نسبت ھمان بھ را ابزار نقش و حقیر و  . 
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 شناسد مى ھستى نظام در ئى مالحظھ قابل و مھم عامل,  زمین در خالفتش بموجب را انسان قرآنى بینش
 و بارانھا ریزش با,  بادھا وزش با و آسمانھا با گوناگونى ارتباطات بھ وابستھ زمین در او خالفت زیرا, 
 بشر زندگى امكان آنھا ساختمان چگونگى در و ھا پدیده این ء ھمھ در.  است كھكشانھا و ھا منظومھ با

 را طبیعى پراھمیت موقع این آیا.  است شده مراعات,  خالفت بھ آدمى بستن كمر امكان و زمین در
 دھند نمى اجازه و اند گرفتھ نظر در انسان براى مادى مسلكھاى كھ اھمیتى كم و حقیر نقش آن با میتوان
؟ دانست مقایسھ قابل,  نھد فراتر آن از قدمى  

 

 نظامى طبیعت در,  انسان ء درباره مادى بینش و اسالمى بینش:  بینش دو این از یك ھر كھ نیست تردید
 براى كھ تكریمى و انسانى بنیانھاى براى كھ حرمتى و دارند مى بپا انسانى ء جامعھ براى كدام ھر كھ

 قربانى را اینھمھ و انسان حرمت و آزادگى و آزادى بھ اعتنائى بى.  است تأثیر داراى,  قائلند وى وجود



 مورد در آنان مادى بینش آثار از یكى است نمایان كامال گرا ماده دنیاى در امروزه كھ كردن مادى تولید
است زمین در او نقش و انسان  . 

 

 بزرگداشت موجب,  جھان در وى مسئولیت و انسان حقیقت بھ اسالم آمیز احترام نگرش,  قیاس ھمین بھ
 بطوریكھ,  است صالح و اخالص و ایمان:  ارزشھاى بویژه و پسندیده خویھاى و اخالقى ارزشھاى

است گردیده مبتنى و استوار ارزشھا ھمین بر الھى خالفت فرمان  : 

 

 را مادى ارزشھاى تحقیق چھ اگر و داند مى شریفتر و برتر,  مادى ارزش ھر از را ارزشھا این,  اسالم
 بصورت را آنھا ارزشھا این بھ پرداختن كھ است مراقب لیكن كند مى قید انسان خالفت مفھوم در نیز

 رھنموئى در اسالم كوشش.  ندھد قرار آن الشعاع تحت را اصیل ارزشھاى و نیاورده در محور و اصل
 جھت در درست مادى مكاتب آموزشھاى.  است اساس این بر,  اعتالء و پیراستگى و پاكى بھ انسانھا دل

 بھ یافتن دست قربانى را آن و اخالقى و روحى ارزشھاى پنداشتن مسخره لذا و است گرفتھ قرار عكس
مادى اجتماعات نمایان ء پدیده,  ساختن شكم نیاز تأمین و مادى تولید  
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 . است

 

 و الھى ء معاھده مناط زیرا.  است واالئى شأن و منزلت داراى,  انسان ء اراده,  اسالم بینى جھان در
 ھوسھا برابر در نگشتن تسلیم و اراده تقویت راه از انسان.  نیست اراده جز چیزى جزا و مسئولیت مالك

 پاسدارى را خدا با خود پیمان تواند مى,  گیرند مى قرار او راه سر در كھ گمراھیھائى بر آمدن پیروز و
 گمراھى و اراده بر را ھوس و شھوت تواند مى,  عكس بر چنانكھ.  رود فراتر فرشتگان مقام از و كند
 بھ و سپارد فراموشى بھ اوست اعتالى و واالئى ء مایھ كھ را خدا پیمان و دھد ترجیح ھدایت بر را

 ء درباره قضاوتى چنین.  كند سقوط پستى بھ انسانیت اوج از و افكند بختى تیره بھ را خویشتن,  اختیار
 واقعى مرز معرف و آور یاد ھمواره بینش این بعالوه.  اوست تكریم مظاھر از یكى,  تردید بى نیز انسان
 پست چراگاه با اراده با انسان رفیع پایگاه,  گرائى پست با اوجگیرى,  روزى تیره با خوشبختى میان

ھست نیز,  اختیار بى حیوان  . 

 

 این طبیعت پى در پى كند مى ترسیم شیطان و انسان میان,  داستان این كھ رزمى ء صحنھ پیشامدھاى در
 میان,  كفر و ایمان میان,  شیطان اغواى و خدا فرمان میان است نبردى این:  گردد مى آورى یاد معركھ

 این در كھ اوست و است انسان خود,  نبرد این ء صحنھ. .  گمراھى و ھدایت میان و باطل و حق



 و باش ھوش بھ:  كھ زند مى نھیب را او پیوستھ یادآورى این در.  كشد مى زیان یا برد مى سود كشمكش
 یا,  برد خواھى غنیمت یا,  میدانى وسط در جنگاورى تو:  كھ خواند مى فرو او گوش در و!  بیدار

داد خواھى دست از ھم را خود ء سرمایھ  . . 

 

 توبھ,  است شخصى امر یك,  گناه:  گردد مى مطرح توبھ و گناه ء درباره اسالم ء نظریھ,  باالخره و
 جبین بر گناه نقش. .  است تعقید بى و روان و ساده بینشى,  اسالم بینش اینباره در و. .  ھمچنین نیز

 شود نمى فرستاده ارمغان بھ او براى آسمان از نیز گناھانش ء كفاره و نگشتھ ثبت والدتش از پیش آدمى
 را گناه نقش شدنش آویختھ دار بھ با)  خدا پسر آنان ء گفتھ بھ و(  عیسى اینكھ بر مبنى كلیسا ء نظریھ. 
ء چھره از  
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 شخصى ئى توبھ با آن از رھائى و بود شخصى خطاى یك,  آدم خطاى,  نخیر.  است مردود,  سترد آدم
 و آسانى بھ توبھ راه و است شخصى نیز آدم فرزندان از یك ھر گناه.  گرفت انجام سادگى و آسانى بھ و

 و نھد مى او خود دوش بر را انسانى ھر گناه. .  صریح و روان بینشى.  است گشوده او روى بھ سادگى
 و پذیر توبھ خدا ھمانا([ . . نماید مى توصیھ,  نگشتن دلزده و نشدن نومید و تالش و كوشش بھ را ھمگان

است مھربان ]( . 

 

 خود ھمین تنھا.  كنیم مى بس بدان اكنون ما و. .  اینجا در است آدم داستان آموزشھاى از بخشى این
 ء گنجینھ و ھا رھنمونى و آموزشھا از پرارزشى ء اندوختھ و استوار تفكرات و حقایق از ثروتى

 مى بوجود را آفرینى نیكى و فضیلتبار اجتماعى نظام و ایدئولوژى كھ است اصولى و مبانى از گرانقدرى
 . آورد

 

 و اسالم بینى جھان اصول كردن بیان فشرده در را قرآن داستانھاى اھمیت توان مى كوتاه بخش ھمین از
 براى كھ است ارزشھائى ھمان این و.  شناخت باز,  است متكى بدان بینى جھان این كھ ارزشھائى تبیین

 مى مناسب و شایستھ,  رسد مى او بھ نھایت در و كند مى سیر او بسوى و است خدا ء ساختھ كھ دنیائى
 روش بھ بودن پایبند و خدا از ھدایت كردن دریافت بھ است وابستھ جانشینى پیمان دنیائى چنین در.  باشد

 و پیرو یا باشد خدا مطیع و فرمان بھ گوش آدمى كھ آنست راھھا افتراق ء نقطھ دنیا این در.  او آئین و
,  باطل یا حق یا,  گمراھى یا ھدایت یا,  شیطان یا خدا یا. .  ندارد وجود سومى راه و. .  شیطان فرمانبر

زیانكارى یا و رستگارى یا  . . 

 



 ء ھمھ و افكار ء ھمھ كھ حقیقتى ترین اساسى عنوان بھ قرآن جاى ھمھ در كھ است حقیقتى ھمان این و
گردد مى یادآورى,  است استوار آن بر انسانیت جھان در رنگھا و شكلھا  . 
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 وءامنوا)  40(  فارھبون ایى و بعھدكم أوف بعھدى اوفوا و علیكم انعمت التى نعمتى اذكروا اسراءیل یبنى
 ال و)  41(  فاتقون ایى و قلیال ثمنا بایتى تشتروا ال و بھ كافر اول التكونوا و معكم لما مصدقا انزلت بما

 مع اركعوا و الزكوه وءاتوا الصلوه اقیموا و)  42(  تعلمون انتم و الحق تكتموا و بالبطل الحق تلبسوا
 استعینوا و)  44(  تعقلون افال الكتب تتلون انتم و انفسكم تنسون و بالبر الناس اتامرون)  43(  الركعین
 رجعون الیھ انھم و ربھم ملقوا انھم یظنون الذین)  45(  الخشعین على اال لكبیره انھا و الصلوه و بالصبر

 ال یوما اتقوا و)  47(  العلمین على فضلتكم انى و علیكم انعمت التى نعمتى اذكروا اسراءیل یبنى)  46( 
 نجینكم اذ و)  48(  ینصرون ھم ال و عدل منھا یؤخذ ال و شفعھ منھا یقبل ال و شیئا نفس عن نفس تجزى

 عظیم ربكم من بالء ذلكم فى و نساءكم یستحیون و ابناءكم یذبحون العذاب سوء یسومونكم فرعون ءال من
فانجینكم البحر بكم فرقنا اذ و)  49(   
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 انتم و بعده من العجل اتخذتم ثم لیلھ اربعین موسى وعدنا اذ و)  50(  تنظرون انتم و فرعون ءال اغرقنا و
 لعلكم الفرقان و الكتب موسى ءاتینا اذ و)  52(  تشكرون لعلكم ذلك بعد من عنكم عفونا ثم)  51(  ظلمون
 فاقتلوا بارئكم الى فتوبوا العجل باتخاذكم انفسكم ظلمتم انكم یقوم لقومھ موسى قال اذ و)  53(  تھتدون
 لك نؤمن لن یموسى قلتم اذ و)  54(  الرحیم التواب ھو انھ علیكم فتاب بارئكم عند لكم خیر ذلكم انفسكم

)  56(  تشكرون لعلكم موتكم بعد من بعثنكم ثم)  55(  تنظرون انتم و الصعقھ فأخذتكم جھره هللا نرى حتى
 كانوا لكن و ظلمونا ما و رزقنكم ما طیبت من كلوا السلوى و المن علیكم انزلنا و الغمام علیكم ظللنا و

 قولوا و سجدا الباب ادخلوا و رغدا شئتم حیث منھا فكلوا القریھ ھذه ادخلوا قلنا اذ و)  57(  یظلمون انفسھم
 على فانزلنا لھم قیل الذى غیر قوال ظلموا الذین فبدل)  58(  المحسنین سنزید و خطیكم لكم نغفر حطھ
 بعصاك اضرب فقلنا لقومھ موسى استسقى اذ و)  59(  یفسقون كانوا بما السماء من رجزا ظلموا الذین

منھ فانفجرت الحجر  
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 60(  مفسدین االرض فى تعثوا ال و هللا رزق من اشربوا و كلوا مشربھم أناس كل علم قد عینا عشره اثنتا
 و قثائھا و بقلھا من االرض تنبت مما لنا یخرج ربك لنا فادع وحد طعام على نصبر لن یموسى قلتم اذ و) 

 و سألتم ما لكم فان مصرا اھبطوا خیر ھو بالذى ادنى ھو الذى اتستبدلون قال بصلھا و عدسھا و فومھا
 بغیر النبین یقتلون و هللا بأیت یكفرون كانوا بانھم ذلك هللا من بغضب و باء و المسكنھ و الذلھ علیھم ضربت



 ءامن من الصبئین و النصرى و ھادوا الذین و ءامنوا الذین ان)  61(  یعتدون كانوا و عصوا بما ذلك الحق
 اذ و)  62(  یحزنون ھم ال و علیھم خوف ال و ربھم عند اجرھم فلھم صلحا عمل و االخر الیوم و باہلل

 من تولیتم ثم)  63(  تتقون لعلكم فیھ ما اذكروا و بقوه ءاتینكم ما خذوا الطور فوقكم رفعنا و میثقكم اخذنا
 السبت فى منكم اعتدوا الذین علمتم لقد و)  64(  الخسرین من لكنتم رحمتھ و علیكم هللا فضل فلوال ذلك بعد
 اذ و)  66(  للمتقین موعظھ و خلفھا ما و یدیھا بین لما نكال فجعلنھا)  65(  خسئین قرده كونوا لھم فقلنا
 قال
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)  67(  الجھلین من اكون ان باہلل اعوذ قال ھزوا اتتخذنا قالوا بقره تذبحوا ان یأمركم هللا ان لقومھ موسى
 تؤمرون ما فافعلوا ذلك بین عوان بكر ال و الفارض بقره انھا یقول انھ قال ماھى لنا یبین ربك لنا ادع قالوا

)  69(  النظرین تسر لونھا فاقع صفراء بقره انھا یقول انھ قال مالونھا لنا یبین ربك لنا ادع قالوا)  68( 
 بقره انھا یقول انھ قال)  70(  لمھتدون هللا شاء ان انا و علینا تشبھ البقر ان ماھى لنا یبین ربك لنا ادع قالوا

 یفعلون كادوا ما و فذبحوھا بالحق جئت الئن قالوا فیھا الشیھ مسلمھ الحرث تسقى ال و االرض تثیر ذلول ال
 یحى كذلك ببعضھا اضربوه فقلنا)  72(  تكتمون كنتم ما مخرج هللا و فیھا تم فادرء نفسا قتلتم اذ و)  71( 
 و قسوه اشد او كالحجاره فھى ذلك بعد من قلوبكم قست ثم)  73(  تعقلون لعلكم ءایتھ یریكم و الموتى هللا
 هللا خشیھ من یھبط لما منھا ان و الماء منھ فیخرج یشقق لما منھا ان و االنھر منھ یتفجر لما الحجاره من ان
74(  تعملون عما بغفل هللا ما و  ) 
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 ئى قیافھ با مدینھ در را اسالم دعوت طایفھ این.  است اسرائیل بنى با سخن روى,  فصل این آغاز در
 لحظھ اولین از.  داد مى نشان سختى سر آن با آشكار و خفا در نیز ھمواره و بود كرده استقبال آمیز انكار

 امور زمام كردن قبضھ راه در جدید آئین كھ گشت مسلم یھودیان بر و شد ظاھر مدینھ در اسالم كھ ئى
 كھ ضعفى نقاط كردن طرف بر و خزرج و اوس ساختن متحد با و است حركت در وقفھ بى,  شھر این
 بر یثرب ء جامعھ اقتصادى و فكرى رھبرى از را ایشان,  شد مى محسوب قبیلھ دو این در یھود نفوذ راه

 آورده ارمغان بھ شھر این مردم براى جدید آسمانى كتاب اساس بر مستقلى آئین و برنامھ و ساختھ كنار
 یك خصومتبار گیرى جبھھ این و پرداختند آن علیھ گرى توطئھ و چینى دسیسھ بھ پیوستھ بطور,  است

گرفت مى شدت بروز روز و نیافتھ ركود و توقف لحظھ  . 

 

 وسائل ھمان با عینا و ننشستھ فرو اش شعلھ روزگار این تا كھ است خصومتى و توزى كینھ ھمان این و
 كاست و كم بى آن طبیعت و حقیقت شده دگرگون آن ظاھرى شكل اگر و یافتھ ادامھ ھا شیوه ھمان بھ و

 ھمواره مدت این سراسر در ناشناس نمك و ناسپاس ء تیره این آنكھ شگفت و.  است مانده جا بر پا و باقى



 گوشھ بھ ئى گوشھ از و سوئى بھ سوئى از پیوستھ و بوده عالم خلق تمام اعتنائى بى و مھرى بى مورد
 بھ درھایش ھمیشھ مكھ اسالم جھان در جز مھربانى قلب و گشوده آغوش ھرگز و اند شده مى پرتاب ئى

 در كھ را آزارى بى ھر و كرده مى تقبیح را نژادى و ئى فرقھ ھاى سختگیرى و بوده گشوده ھمھ روى
خود بھ نباشد مسلمین و اسالم بھ زدن ضربھ صدد  
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یافتند نمى خود براى - پذیرفتھ مى  . 

 

 جدید پیامبر و رسالت بھ كھ باشند كسانى نخستین مدینھ یھودیان كھ رفت مى انتظار كامال ایام آن در
 باز دیر از یھودیان,  طرفى از و كرد مى تصدیق را)  1(  تورات معارف ء ھمھ یكجا قرآن.  بگروند

 مى و شنیده را او اوصاف,  خود آسمانى كتاب ھاى بشارت ضمن در و بودند پیامبر این بعثت انتظار در
 این پس.  دادند مى نوید خود بھ آنحضرت ء بوسیلھ را عرب مشركان بر فیروزى ھمیشھ و دانستند

بود دلیل با و منطقى كامال,  انتظار  . 

 

 از بخش اولین بگو یا,  اسرائیل بنى با است اسالم طوالنى سرگذشت از بخش اولین متضمن,  درس این
 ھمھ اینكھ از پس,  ایشان نھان ھاى دشمنى كردن مال بر و موضع افشاى براى است قرآن سخت ء حملھ

 گرویدگانشان شمار در و برانگیزد جدید دین بھ رغبتى آنان در اینكھ از تبلیغاتى تدابیر و اقدامات ء
بود آمده كوتاه و بازمانده,  درآورد  . 

 

 آورد مى یادشان بھ را خدا ھاى نعمت,  شود مى آغاز اسرائیل بنى بھ خطاب,  آسمانى ندائى با درس این
 عھد بھ نیز او اینصورت در كھ دھد مى نوید و كند مى دعوتشان اند بستھ او با كھ پیمانى پاسدارى بھ و
 براى ئى زمینھ و مقدمھ را این و خواند مى فرا خدا خشیت و تقوا بھ را آنان,  كرد خواھد وفا آنان با

 برابر در را آنان گیرى موضع,  دھد مى قرار - است تورات ء كننده تصدیق كھ - قرآن بھ ایشان دعوت
 را حق كھ اینجھت از را ایشان,  كند مى نكوھش آن انكار و كفر در را آنان پیشقدمى و آسمانى كتاب این
 در و سازند مشتبھ مسلمین بر مخصوصا و مردم بر را كار تا اند كرده كتمان را حقیقت و آمیختھ باطل بھ

 بھ,  نماید مى سرزنش سازند متزلزل و مردد را مسلمان نو مردم و افكنند آشوب و فتنھ مسلمانان صف
كھ دھد مى فرمان آنان  

 

 احبار ء ساختھ ھاى پیرایھ و خرافات نھ است واقعى تورات راستین معارف,  منظور كھ است بدیھى . 1
م. (  بود گشتھ افزوده آسمانى كتاب آن بھ زمان طول در كھ یھود  ) 
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 بھ خدا نیایشگران شمار در,  بپردازند را زكات,  دارند بپا را نماز,  آیند در اسالم گرویدگان صف در
 را این,  كنند وادار جدید دین پذیرش بر را خود سركش روح نماز و صبر معونت بھ و آیند در نیایش
 جدید دین بھ آمدن در از حال ھمان در خود ولى كنند دعوت ایمان بھ را مشركان ایشان كھ كند مى تقبیح

زنند سرباز حقیقت برابر در تسلیم و  . 

 

 در و آورد مى یادشان بھ,  داشتھ ارزانى آنان بر قوم این طوالنى تاریخ امتداد در كھ را نعمتھائى سپس
 زمان در كھ اند كسانى ھمان اینھا گوئى تو,  سازد مى مخاطب را خود معاصر نسل یھودیان,  گفتار این

 امت اسرائیل بنى ء تیره كھ است اعتبار بدان این و اند كرده دریافت را نعمتھا آن - السالم علیھ - موسى
 ھمان بھ عینا نیز آیات این مخاطبان و یكنواخت و یكسان خصلتى و خوى با است ئى پیوستھ و واحد

اند بوده موصوف,  داریم یاد بھ اسالفشان از كھ ھائى موضعگیرى و خصلتھا  . 

 

 نمى پذیرفتھ دیگرى شفاعت ھیچكس از و آید نمى كسى كار بھ كسى كھ ھولناكى روز آن از را ایشان
 بیم,  یابد نمى پشتیبانى و یاور خود براى ھیچكس و دھد نمى پس را دیگرى تاوان ھیچكس و)  1(  گردد
دھد مى  . 

 

 چنانكھ سازد مى مجسم و زنده شان خاطره در را درباریانش و فرعون چنگ از ایشان رھائى ء منظره
 سایھ از گشتھ ارزانى آنان بر پى در پى كھ را ھائى نعمت دیگر.  است موجود صحنھ آن اكنون ھم گوئى

 را ھمھ,  آب شدن روان و صخره شكافتن تا و]( سلوى([ و]( من([ آمدن فرود تا سرشان بر ابر افكندن
 و آورد مى یادشان بھ را ایشان پى در پى انحرافھاى سپس. .  كشد مى رخشان بھ زنده ھائى صحنھ در

 نشده عفو گناھشان یك از و شدند مى مبتال دیگرى بھ نگشتھ باز یكى از كھ,  را شان پیوستھ خطاھاى
دیگر لغزش بھ نجستھ لغزش یك از و گشتند مى مرتكب دیگر گناه  

 

 مالحظھ قرآن در را مسئلھ این بھ مربوط آیات ء ھمھ باید شفاعت ء مسئلھ ء درباره قضاوت براى - 1
 تردید و روشن كامال,  قرآن ء آیھ چندین از,  قیامت در شفاعت وجود اصل ء استفاده بیگمان.  كرد

م. (  است ناپذیر  ) 
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 پافشارى ھمان و عناد و ناھنجارى ھمان,  بود كھ بود ھمان روحشان ھمواره و. .  شدند مى دچار
 سرباز ھمان و مسئولیت قبول در ناتوانى و سستى ھمان.  نكوھیده خصلتھاى این حفظ براى لجوجانھ

 دست تا رھگذر این از و. .  پیامبر و خدا با ناسپاسى - عھد و شكنى پیمان ھمان و امانت قبول از زدن
 آنجا تا خدا حق بھ بیحرمتى و گوسالھ پرستش و خداوندى آیات بھ آوردن كفر و پیامبران خون بھ آلودن

 و شھر بھ ورود حین در خدا دستور از سرپیچى و دھند قرار ایمان ء ادامھ شرط را او آشكار دیدار كھ
 و مجادلھ چندین,  باالخره و طور كوه میثاق كردن فراموش و شنبھ روز بھ مربوط دستور از تعدى

است كرده امر بدان حكمتى روى از خدا كھ گاوى كشتن كار در گفتگو  . 

 

 از خدا و اند ھدایت راه بھ اسرائیل بنى فقط كھ بزرگ ادعاى این بھ است مقرون,  ناپسند سوابق اینھمھ و
 در قرآن!  ایشان مگر اند گمراه ھا امت ء ھمھ و باطل,  ادیان ء ھمھ و نیست راضى آنان جز ھیچكس

 كار و آورد ایمان آخرت و خدا بھ كس ھر كھ دارد مى مقرر و كند مى ابطال نیز را ادعا این,  دور این
نیست اندوھى و بیمى او بر و است خدا نزد پاداشش,  باشد كھ قوم و نژاد ھر از كند شایستھ  . 

 

 داشتھ مى ضرورت جھت دو از كند مى طایفھ این بھ بعدى آیات در ھم و درس این در قرآن كھ ئى حملھ
 و را ایشان باطن,  سازد سازگار را ایشان نھانى خصومت و باطل را یھود پوچ ادعاھاى تا اوال:  است

 بر را مسلمانان دل و چشم,  كند معرفى,  را اسالم پیروان و اسالم با ھایشان بازى دسیسھ اصلى موجب
 و بگشاید,  است روبرو آنھا با آن مبانى و اصول و اسالمى نوین ء جامعھ كھ ھائى توطئھ و ھا نقشھ

سازد برمال,  گیرد مى انجام مسلمانان ء فشرده صف ساختن متالشى براى كھ را ھائى كوشش  . 

 

 پیشین ھاى امت كھ لغزشگاھھائى. .  دارد حذر بر,  راه خطرناك لغزشگاھھاى از را مسلمانان تا ثانیا و
 در خدا امانتدارى شرافت و گشتند محروم جانشینى مقام از نتیجھ در و بگذرند آن از سالمت بھ نتوانستند

حفظ افتخار و دادند دست از را زمین  
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 مسلمانان براى پرده در و صریح رھنمونیھاى,  حملھ این البالى در.  كردند گم را بشر رھبرى ء برنامھ
دید خواھیم آن دوم بخش در كھ دارد وجود فراوان,  پرتگاھھا این از آنان داشتن حذر بر منظور بھ و  . 

 

 این بھ مسلمانان نیز روزگار ء ھمیشھ.  بود دو ھر این نیازمند راستى بھ مدینھ در مسلمان ء جامعھ
 بصیرت این ء سایھ در.  نیازمندند,  بنگرند كامل بصیرت و باز ء دیده با را قرآن اینكھ بھ و راھنمائیھا

,  برپاست دیرینش و سنتى دشمنان و اسالم میان كھ نبردى ء صحنھ در توانند مى كھ است بینى روشن و



 با پیوستھ كھ را پلیدى و عمیق ھاى دشمنى و یابند باز قرآن از را الھى و آسمانى رھبرى آموزشھاى
 با مبارزه راه و شناسند باز برند مى بكار اسالم با مقابلھ در روشھا ترین مكارانھ و ھا شیوه مرموزترین

 آشكار و نھان بر واقف كھ الھى رھبرى مقام از و نیافتھ ھدایت,  ایمان نور بھ كھ دلى. .  بیابند را آن
 ھاى دشمنى این كانال كھ را پلیدى و پنھان ھاى شیوه و راھھا تواند نمى باشد نگرفتھ راھنمائى,  است

شناسد باز است رذیالنھ  . 

 

 این سرآغاز كھ است دقت شایان نكتھ این,  قرآن بیان روانى و ھنرى تناسب و ھماھنگى ء زمینھ در
 كھ است ویژگى این از ئى نمونھ این و.  آن آموزشھاى و آدم داستان پایان بھ است چسبیده فصل

 سخن قبال:  است دیگرى مكمل یك ھر شود مى ادا آن مناسبت بھ داستان كھ ئى زمینھ با قرآن داستانھاى
 اینكھ و گشت مطرح آدم داستان سپس,  است آفریده انسان براى زمین در را چیز ھمھ خدا كھ بود این از

,  یافت كرامت فرشتگان بر و شد منصوب خالفت بھ زمین در خدائى دقیق و صریح فرمان و عھد با وى
 براى و شد آمرزیده و یافت ھدایت,  آورد توبھ و گشت پشیمان,  كرد فراموش او و شد سفارشى او بھ

 و صالح و خیر نیروھاى با ابلیس در مجسم فساد و شر نیروھاى میان كھ زمینى مدت دراز پیكار
گردید مجھز آزمایش اولین بھ,  مؤمن انسان در مجسم سازندگى  . 

 

اسرائیل بنى ماجراى آن دنبال بھ اكنون.  یافت ادامھ آخر بھ تا بدینمنوال سخن  

126 

 نتیجھ در و. .  ایشان نعمتى كافر و خدا انعام و ایشان تخلف و خدا عھد و فرمان و شود مى مطرح
 كھ مؤمنان بھ ھشدار باالخره و. .  زبونى و خوارى بھ آنان شدن محكوم و خالفت مقام از آنان محرومیت

نشوند دچار آنان ء گذشتھ اشتباھات بھ و نورزند غفلت ایشان نھان ھاى دشمنى از  . 

 

 كامال,  بیان ھماھنگى و تناسب و دارد وجود بارزى ء رابطھ ماجرا این و داستان آن میان كھ بینیم مى
است آشكار و واضح  . 

 

 بسنده صحنھ چند و فراز چند بھ ھمین,  گوید نمى باز تفصیل بھ را اسرائیل بنى داستان,  قرآن اینجا در
 نازل قبال كھ نیز مكى ھاى سوره در داستان این.  متناسب تفصیلى بھ جائى و اختصار بھ جائى,  كند مى
 از ایمان و دعوت كاروان كھن ھاى تجربھ آورى یاد ء بوسیلھ كھ نظر نقطھ این با ولى آمده,  بود شده

 متناسب ھاى رھنمونى و آزمایشھا بھ و پابرجاتر چھ ھر مكھ مسلمانان كوچك اقلیت,  بشر آفرینش آغاز
 غرضھاى كھ آنست مقصود - گفتیم نیز پیشتر كھ ھمانطور - اینجا در اما.  گردد مجھزتر مكھ شرائط با



 از ھم و ایشان ھاى دشمنى از مسلمان ء جامعھ و شود نموده باز قوم این دشمنى ھاى شیوه و یھود شوم
,  جا دو این در نظرھا نقطھ بودن گونھ دو اثر بر.  دارد بركنار را خود لغزشھایشان و خطاھا تكرار
 است واحد و یكسان جا دو ھر در شده ذكر كھ حقایقى چھ اگر,  است گونھ دو و متفاوت نیز بیان ء شیوه

,  شده نازل مكھ در و سوره این از پیش,  نزول ترتیب طبق كھ ھائى سوره كردن مطرح ھنگام چنانكھ( 
آمد خواھد  ) . 

 

 این ء ھمھ در كھ گردد مى آشكار شده بازگو اسرائیل بنى داستان آنھا در كھ گوناگونى موارد بررسى از
 و ھدفھا مكمل و ھماھنگ كامال شده ذكر بدانمناسبت داستان كھ ئى زمینھ با ماجرا شرح,  موارد

 خدا عھد و انسان تكریم ء مسئلھ یعنى آمده آن از پیش آنچھ با داستان نیز اینجا در.  آنست ھاى راھنمائى
 و انسانیت وحدت بھ است ھائى اشارت داستان این در ضمنا.  است متناسب,  او فراموشى عھد و وى با

و الھى رسالتھاى وحدت و آمده انسانھا براى خداوند سوى از كھ آئینى وحدت  
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 كھ عناصر این از سرپیچى عاقبت بھ و آن بنیانى عناصر و بشرى روان بھ است رخى نیم نگاه ھم
 انسانیت بھ اعتنائى بى واقع در,  آن بھ التفاتى بى و پوشیدن چشم و آنھاست بھ وابستھ,  زمین در خالفت

است حیوانیت دنیاى در گشتن سرنگون و خالفت ابزار دادن دست از و  . 

 

 نمایش بھ قرآن فراوان عنایت.  است شده تكرار قرآن در داستانھا ء ھمھ از بیشتر اسرائیل بنى داستان
 امت كار دادن سامان بر خداوندگار حكمت كھ سازد مى مسلم,  داستان این پندھاى ء ارائھ و ھا صحنھ

است گرفتھ قرار,  زمین در خدا بزرگ خالفت براى وى ساختن آماده و مسلمان  . 
 

 

بپردازیم قرآن متن بررسى بھ,  اجمالى نگرش این از پس اكنون  : 

 

 بما امنوا و فارھبون ایاى و بعھدكم اوف بعھدى اوفوا و علیكم انعمت التى نعمتى اذكروا اسرائیل بنى یا
 تلبسوا ال و فاتقون ایاى و قلیال ثمنا بایاتى تشتروا ال و بھ كافر اول تكونوا ال و معكم لما مصدقا انزلت
 اتامرون الراكعین مع اركعوا و الزكوه اتوا و الصلوه اقیموا و تعلمون انتم و الحق تكتموا و بالباطل الحق
 اال لكبیره انھا و الصلوه و بالصبر استعینوا و تعقلون افال الكتاب تتلون انتم و انفسكم تنسون و بالبر الناس
راجعون الیھ انھم و ربھم مالقوا انھم یظنون الذین الخاشعین على  



 

 پیمان بھ تا كنید وفا من پیمان بھ و آورید یاد بھ داشتم ارزانى شما بھ كھ مرا نعمت!  اسرائیل بنى اى )
,  شماست آسمانى كتاب ء كننده تصدیق و ام كرده نازل كھ قرآنى بھ و.  كنید بیم من از فقط و كنم وفا شما

 و.  باشید حذر بر من از تنھا و مفروشید اندك بھاى بھ مرا آیات و مباشید آن منكر نخستین و آورید ایمان
 را زكوه و دارید پا بھ را نماز.  مدارید پوشیده,  واقفید بدان كھ را حقیقت و میامیزید باطل بھ را حق

 و دھید مى فرمان نیكى بھ را مردم آیا خوانید مى آسمانى كتاب اینكھ با.  كنید ركوع راكعان با و بپردازید
 است سنگین و بزرگ بسى آن و گیرید مدد نماز و صبر از ؟ اندیشید نمى آیا ؟ برید مى یاد از را خود

گردند مى باز بدو و داشت خواھند دیدار پروردگارشان با دانند مى كھ خاشعان براى مگر  ) . 

 

 و داشتھ ارزانى برایشان خداوند كھ بیدریغى نعمت از,  كند بررسى را اسرائیل بنى تاریخ كھ كسى
این برابر در پیوستھ ایشان كھ ناپسندى ء شیوه از متقابال  
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,  كوتاه عباراتى در خداوند نخست,  بخش این در.  گردد مى حیرت دچار,  اند كرده مى انتخاب ھا نعمت
 دعوت براى دھد مى قرار ئى مقدمھ را این و آورد مى یادشان بھ كرده مرحمت آنھا بھ كھ را ھائى نعمت
سازد پایدار و كامل برایشان را نعمتش خداوند تا دارند خدا با كھ پیمانى پاسدارى بھ آنان  : 

 

 را نعمتى!  اسرائیل بنى اى(  بعھدكم اوف بعھدى اوفوا و علیكم انعمت التى نعمتى اذكروا اسرائیل بنى یا
كنم وفا شما پیمان بھ تا كنید وفا من پیمان بھ و آورید یاد بھ داشتم ارزانى شما بھ كھ  ) 

 

 از دیگرى ء آیھ در كھ است آدم با خدا پیمان,  مقصود آیا ؟ كند مى اشاره بدان خدا كھ است عھد كدام این
 و نیست آنان بر بیمى كنند پیروى مرا ھدایت كھ آنھا,  رسد شما بھ من از ھدایتى اگر([ : شده یاد آن

]( اند جاودانھ آن در و آتشند یاران,  كنند تكذیب و شوند كافر ما ھاى آیھ بھ كھ آنھا و شوند نمى اندوھگین
 انسان فطرى پیمان,  است آدم با خدا عھد از پیش تكوینى پیمان,  مقصود یا)  38:  ء آیھ بقره ء سوره( 
 بى استدالل و بیان از كھ پیمانى ؟ نگیرد رقیبى و شریك او براى و كند بندگى و بشناسد را او:  كھ خدا با

 و انحراف بجز و كند مى كشش احساس بدان ذاتى شوق با و طبیعى بطور آدمى سرشت چون است نیاز
 خدا میان كھ است عھدى بھ نظر اینكھ یا.  شود نمى احساس این دادن دست از موجب چیز ھیچ گمراھى

 پروردگارش را ابراھیم كھ آنگاه و([ : رفت خواھد ذكرى آن از سوره ھمین در و گشتھ برقرار ابراھیم و
 از و:  گفت,  كنم مردم پیشواى را تو من:  گفت,  او و داد انجام را آن او و,  كرد مكلف امورى بھ

 اسرائیل بنى با خدا عھد یا)  124:  بقره]( (  رسد نمى ستمكاران بھ من پیمان:  گفت ؟ من دودمان



 او كتاب محتواى كھ داد فرمان خداوند و گرفت قرار آنان فراز بر طور كوه كھ ھنگام آن در است منظور
؟ كنند حفظ قدرت با را  

 

 و كنند او سوى بھ دل روى كھ بندگانش و خدا میان پیمان,  است پیمان یك,  حقیقت و معنا در ھمھ این
 ء ھمھ پیام كھ است اسالم ھمان,  است خدا آئین ھمان این و. .  سازند او تسلیم را خویش وجود سراپاى
نبود آن جز شعارش پیوستھ,  قرنھا مدار در ایمان كاروان و داد مى تشكیل را انبیاء  . 
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 را ھیچكس و بس و بترسند او از كھ خواھد مى اسرائیل بنى از خداوند كھ است پیمان ھمین بھ وفا بنام
ندانند انباز او با رتبھ این در  : 

 

كنید بیم من از فقط و(  فارھبون ایاى و  ) 

 

 كھ - پیامبر بر آمده فرود قرآن بھ كھ كند مى دعوت را اسرائیل بنى كھ است پیمان ھمین بھ وفا بنام و
 میباید حالیكھ در و نورزند شتاب آن انكار و كفر در و آورند باور - ھست نیز آنان تورات ء كننده تصدیق

نشوند منكر نخستین,  باشند آن ء گرویده نخستین  : 

 

 كھ را كتابى و,  ام كرده نازل كھ قرآنى بھ(  بھ كافر اول تكونوا ال و معكم لما مصدقا انزلت بما امنوا و
مباشید آن منكر نخستین و بگروید,  كند مى تصدیق شماست نزد  ) 

 

 را آئین این او,  نیست جاودانھ واحد آئین ھمان جز چیزى آورده - آلھ و علیھ هللا صلى - محمد كھ اسالمى
 عھد ء ادامھ و خدا رسالت امتداد ھمان این,  داد ارائھ اش جلوه كاملترین در و صورتش آخرین بھ

,  است آینده براى بشر دستگیر و راھبر خود و دارد خود در نیز را ھا گذشتھ كھ است خدا نخستین
 بدان خود طوالنى ء آینده در بشر كھ را آنچھ ھر و دھد مى آشتى]( جدید عھد([ و]( قدیم عھد([ میان

 ھمھ تا كند مى ایجاد برادرى و وحدت بشرى گروھھاى میان و افزاید مى كتاب دو آن بر,  است محتاج
 مختلف ھاى جنس و گروھھا و ھا دستھ و ھا فرقھ بھ و آیند كنار ھم با خدا آئین و خدا عھد مبناى بر



 ھمواره بشریت دم سپیده از كھ خدا پیمان بھ ھمھ و آیند گرد خدا عبودیت قلمرو در ھمھ,  نگردند تقسیم
زنند چنگ,  است بوده چیز یك  . 

 

 سود و ریاست با,  اسالم بھ گرایش كھ - را شان مذھبى علماى و احبار مخصوصا و را اسرائیل بنى
 را شخصى نقد منافع و بگزینند آخرت بر را دنیا كھ دارد مى حذر بر این از - داشت اصطكاك آنان مادى

 مى فرا,  باشند برحذر او از و بترسند خدا از فقط اینكھ بھ را آنان و دھند ترجیح حقیقت از پیروى بر
 : خواند

 

از تنھا و مفروشید ناچیز بھاى بھ مرا ھاى آیھ و(  فاتقون ایاى و قلیال ثمنا بایاتى تشتروا ال و  
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باشید حذر بر من  ) . 

 

 پولھائى,  منظور آیھ این در شاید!  است یھود دیرین عادت,  مادى سوداى و پول و سرمایھ بھ پرداختن
 بھ را دین احكام و كردند مى دریافت قالبى فتواھاى و دینى خدمات برابر در یھود مذھبى علماى كھ باشد

 معلوم و.  نمودند مى تحریف,  نیابد تعلق عقوبتى و مجازات,  ثروتمندان و اشراف ء طبقھ بر كھ آنگونھ
 مقام یعنى دارند باز اسالم پذیرش از را خود ملت كھ بود آن درآمدھا این حفظ ء وسیلھ یگانھ كھ است

 گفتھ آیھ این تفسیر در تابعین و صحابھ از بعضى.  كنند حفظ خود براى را فكرى بخشى الھام و ریاست
است حقیر و ناچیز بس ئى سرمایھ,  دیندارى فرجام و خدا آیات بھ ایمان با مقایسھ در دنیا تمامى كھ اند  . 

 

 وجود با حقیقت نگاھداشتن پوشیده و باطل و حق آمیزى ھم بھ از ایشان دادن نھار باز سخن ء رشتھ
 كھ نكوھیده سنت این تعقیب از را آنان و یابد مى ادامھ - است ایشان دیگر دیرین عادت كھ - آن از آگاھى

 دل در تردید و شك تخم پاشیدن و مسلمان ء جامعھ عمومى افكار ساختن مشوش قصد بھ آنروز در
كند مى منع,  گرفت مى انجام مؤمنان  : 

 

 بدان كھ را حقیقت و میامیزید باطل بھ را حق و(  تعلمون انتم و الحق تكتموا و بالباطل الحق تلبسوا ال و
مدارید پوشیده,  واقفید  ) 

 



 موارد در كھ,  اند داشتھ نگاه پنھان را حقیقت و آمیختھ باطل بھ را حق اند توانستھ ھرگاه یھودیان
 و فتنھ عامل,  اسالمى ء جامعھ در ھمواره اینھا.  است رفتھ سخن آن از تفصیل بھ قرآن از متعددى

 رفتار این از فراوانى ھاى نمونھ آینده در.  اند بوده مسلمان صفوف ء تفرقھ و انشعاب آلت و اضطراب
شد خواھد بیان آنان ناپسند  . 

 

 را عبادت آئین و آیند در گرویدگان صف در و بپیوندند ایمان موكب بھ كھ كند مى دعوت را آنان آنگاه
 پایان - است یھود دیرین ء شیوه كھ - حقیقت پیروان از خود آلود تعصب گیرى كناره بھ و آورند بجاى
 : دھند
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 با و بپردازید را زكات و دارید پا بھ را نماز(  الراكعین مع اركعوا و الزكوه اتوا و الصلوه اقیموا و
كنید ركوع راكعان  ) . 

 

 اقوام میان اینكھ حكم بھ خود كھ كند مى نكوھش عمل این بر را دینشان علماى مخصوصا و آنان سپس
 كھ خدائى دیانت بھ گرویدن از را خود مردم ولى بخوانند ایمان و دیانت بھ را مردم كتابند اھل,  مشرك

دارند باز,  ھست نیز خودشان قدیمى دین ء كننده تصدیق  : 

 

 آیا خوانید مى آسمانى كتاب اینكھ با(  تعقلون افال الكتاب تتلون انتم و انفسكم تنسون و بالبر الناس اتامرون
؟ اندیشید نمى آیا ؟ برید مى یاد از را خود و دھید مى فرمان نیكى بھ را مردم  ) 

 

 لیكن,  است مشخصى واقعیت بھ مربوط و اسرائیل بنى بھ خطاب,  اصل در قرآن ء آیھ این چھ اگر
 معینى نسل یا نژاد بھ و است عام و ھمیشگى,  دینى رجال براى خاصھ و انسانھا ھمھ براى آن آموزندگى
ندارد بستگى  . 

 

 دھد شكل تغییر,  صناعت و حرفھ بصورت جوشان و زنده مسلك یك حالت از دین كھ روزگارى در
 رانند مى زبان بر ندارند دل در را آنچھ آنان كھ آنست شود مى دینى رجال گریبانگیر كھ آفتى بزرگترین

 خوب خود و كنند مى دعوت شدن خوب بھ را دیگران,  كنند نمى نیكى خود و دھند مى نیكى دستور, 



 مى تأویل ھا ھوس و ھا غرض براى را قطعى نصوص و سازند مى دگرگون را دینى مفاھیم,  شوند نمى
,  است دور آن از فرسنگھا باطنا,  است برابر دینى متون با ظاھرا اگر كھ را تأویالتى و فتواھا,  نمایند

. .  كنند مى استفاده,  زور و زر صاحبان غرضھاى و ھوسھا توجیھ براى آنھا از و آورند مى دست بھ
كردند مى یھود مذھبى علماى و احبار كھ كارھائى ھمان درست  . 

 

 تردید و شك از لبریز را دلھا كھ است بالئى,  حق داعیان و منادیان زندگى در كردار و گفتار نابرابرى
 نابرابرى این. .  دعوت و ادعا اصل در تردید كھ,  منادیان این عمل صحت در تردید تنھا نھ,  سازد مى
 بینند مى كھ عملى و است نیكو شنوند مى كھ سخنى زیرا,  كند مى اضطراب و سرگیجھ دچار را افكار, 

در مذھبى ء عقیده كھ ئى شعلھ,  گیرد مى فرا را وجودشان شگفتى اینرو از!  است ناپسند و زشت  
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 و شود مى خاموش بود تابیده فرو دلشان در ایمان كھ نورى و نشیند مى فرو بود برافروختھ روحشان
بمانند وفادار دین بھ توانست نخواھند دادند دست از دین رجال بھ را خود اعتماد چون  . 

 

,  باشد انگیز شور و پرطنین و آھنگ خوش چھ ھر,  برنخیزد است مؤمن بدان كھ دلى از اگر سخن
 مؤمن خود ء گفتھ بھ حقا آدمى ھنگامى فقط.  رسد مى بگوش جذبھ بى و بیفروغ و خیزد برمى مرگزده

 بھ نیز دیگران كھ است اینصورت در,  باشد گفتھ آن از كامل تجسمى و زنده ترجمانى او خود كھ است
 از سخنى چنین,  باشد نشده ادا نیز حماسھ و طنین با چھ اگر یابند مى اعتماد و آورند مى باور سخن آن

 برق و زرق از نھ یابد مى جلوه خود راستى از و,  آھنگ و طنین از نھ گیرد مى نیرو خویش واقعیت
است جوشیده حیات از خود زیرا شود مى تبدیل حیات بھ ناگھان سخنى چنین. .  كلمات  . 

 

 كارى,  نیست ھموار راھى و آسان كارى,  عمل با تفكر طرز و,  كردار با گفتار دادن تطابق,  اینھمھ با
 جستن یارى و او از استمداد و خدا با ارتباط نیازمند طرفى از و ریاضت و كوشش و تمرین نیازمند است

 و ذھن در آنچھ از را آدمى غنیمت و واقع غالبا زندگى وابستگیھاى و ھا ضرورت و ھا آلودگى.  او از
 تا است محدود و پذیر فنا كھ فرد.  سازد مى دور,  خواند مى فرا بدان را مردم حتى و اوست ء عقیده
 و شر نیروھاى زیرا,  است ضعیف باشد قوى چھ ھر,  نكند متصل جاویدان نھایت بى نیروى بھ را خود

 و آویزد در نیروھا این با بار سھ و بار دو و یكبار بسا اى.  ترند قوى و بزرگتر او از,  فریب و طغیان
 و كند مى سقوط است تنھا و بیدفاع چون و شود مى ضعف اسیر,  لحظھ یك در عاقبت ولى شود پیروز
 خود گاه تكیھ را ابدى و ازلى نیروى,  فرد ھمین اگر ولى.  دھد مى دست از را آینده و حال و گذشتھ
 از,  ھوس و خشم از:  شود مى نیرومندتر نیروئى ھر از,  رسد مى اوج بھ نیرومندى در سازد

آویزند مى در او با كھ قدرتمندانى ء ھمھ از و ناگزیرھا و ھا ضرورت  . 
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 مدد و صبر از گرفتن یارى بھ - را مردم ء ھمھ ضمنا و - را خود زمان یھودیان,  قرآن كھ اینست
 و دانستھ كھ را حقیقتى كھ رفت مى انتظار این یھودیان از شرائط آن در.  كند مى ھدایت نماز از خواستن
 بھاى برابر در و دھند ترجیح برخوردارند آن از مدینھ در كھ خاصى عنوان و موقعیت بر اند شناختھ

 ایمان بھ را دیگران اگر و برندارند دست آن از - دنیا ء ھمھ حتى یا و مذھبى خدمات عایدى - اندك
 و پارسائى و شجاعت و قدرت مستلزم ھمھ این و. .  بپیوندند ایمان موكب بھ نیز خود كنند مى دعوت

بود نماز و صبر از گرفتن مدد نیازمند  : 

 

 الیھ انھم و ربھم مالقوا انھم یظنون الذین الخاشعین على اال لكبیره انھا و الصلوه و بالصبر استعینوا و
 با میدانند كھ خاشعان براى مگر است سنگین و بزرگ بسى آن و گیرید كمك نماز و صبر از(  راجعون

گردند مى باز او بھ و داشت خواھند دیدار پروردگارشان  ) . 

 

 در مقاومت و حق پذیرش بھ الھى دعوت این یعنى.  است شأن ضمیر]( انھا([ در ضمیر,  قوى گمان بھ
 و خشوع بھ آنكسانیكھ براى مگر است دشوار و سنگین بسى,  دارنده باز و كننده منحرف عوامل برابر

دارند اطمینان او دیدار بھ و اند آراستھ خدا فرمانبردارى  . 

 

 با مواجھھ در كھ است ئى توشھ,  صبر زیرا,  شود مى یاد تكرار بھ قرآن در صبر از گرفتن مدد
 از,  حقیقت و حق بخاطر آدمى كھ آنست دشواریھا ء ھمھ از باالتر و.  نیست گزیرى آن از دشواریھا
بشوید دست مادى سوداى و سود و ریاست و رھبرى  . 

 

؟ چیست نماز از گیرى مدد ولى  

 

 با روح و گیرد مى نیرو آن از دل كھ است پیوندى,  است پروردگار و بنده میان دیدارى و رابطھ,  نماز
 و,  یابد مى است دنیا در آنچھ ھر از تر نفیس ئى توشھ,  آن در آدمى و كند مى بستگى احساس,  آن

 بھ گرفت مى قرار بحرانى در ھرگاه بود پیوستھ خدا با الھام و وحى بھ كھ - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر
این.  برد مى پناه نماز  
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 و خواھد مى ئى توشھ,  را خویش دراز راه كھ است مؤمنى ھر دسترس در ھمواره جوشان ء سرچشمھ
ئى پشتوانھ و مددى را ھا تھیدستى و ھا تنھائى و آبى را روح التھاب نشاندن فرو  . . 

 

 موجب و تحمل و شكیبائى ء مایھ,  اوست بھ فقط كار ھمھ بازگشت اینكھ بھ و خدا دیدار بھ اطمینان
 و دنیوى ارزشھاى,  ھست نیز ارزشھا صحیح معیار یگانھ ھمچنانكھ.  است پرھیزگارى و ھشیارى

,  آدمى منظر در دنیا ء ھمھ,  باشد درست و سالم ارزشھا این سنجش ترازوى اگر.  اخروى ارزشھاى
,  نورزد تردید ء لحظھ آن انتخاب در خردمندى ھیچ چنانكھ آخرت و نماید مى حقیر متاعى و اندك بھائى
شود مى گر جلوه  . 

 

 بنى بھ خطاب كھ آموزشھائى و ھا رھنموئى در,  بنگرد تدبر ء دیده بھ را آیات این كسى اگر,  بارى
آورد مى بدست ھمگانى و ھمیشگى آموزشى,  آمده فرود اسرائیل  . 

 

 روز آن از را آنھا و آورد مى یادشان بھ را خدا ھاى نعمت,  سازد مى مخاطب را اسرائیل بنى دیگر بار
دھد مى بیم انگیز ھول  : 

 

 نفس تجربى ال یوما اتقوا و العالمین على فضلتكم انى و علیكم انعمت التى نعمتى اذكروا اسرائیل بنى یا
ینصرون ھم ال و عدل منھا الیؤخذ و شفاعھ منھا یقبل ال و شیئا نفس عن  

 

.  آورید یاد بھ,  دادم برترى جھانیان بر را شما و داشتم ارزانى شما بر كھ مرا نعمت!  اسرائیل بنى اى )
 ستانده تاوانى ھیچكس از و نشود پذیرفتھ شفاعتى ھیچكس از و نیاید كسى كار بھ كسى كھ روز آن از و

بپرھیزید,  نشوند یارى)  سو ھیچ از(  آدمیان و نگردد  ) 

 

 پس اما و است ایشان برگزیدگى و جانشینى دوران مخصوص,  جھان مردم بر اسرائیل بنى دادن برترى
 داشتھ ارزانى خدا كھ را نعمتى و ننھادند گردن را پیغمبران اطاعت و سرپیچیدند خدا فرمان از آنكھ از

 را خود خشم و بیزارى نیز متعال خداى,  كردند خالى شانھ خود پیمانھاى و تعھدھا از و گرفتند نادیده بود
نمود آشكار  
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 ء وعده و ساخت محكوم پریشانى و آوارگى بھ را آنان و كرد نازل برایشان را پریشانى و خوارى و
آورد در عمل بھ آنان ء درباره عذاب  . 

 

 حكیم خداى و اوست عھد و خدا فضل یادآورى,  واقع در دادیم برترى جھانیان بر را شما كھ یادآورى این
 داده قرار آنان برابر در اسالم دعوت كھ را فرصتى كھ كند مى زنده را اندیشھ این ایشان در بدینوسیلھ

 برترى نعمت,  رفتار این با و نھند گردن خدا عھد بھ و گردند باز ایمان موكب بھ دوباره و بشمرند مغتنم
 باز است مؤمنان ء ویژه كھ تشریفى و تكریم مقام ھمان بھ و بگزارند شكر را خود نیاكان و پدران یافتن

 . گردند

 

كھ,  سازد مى بیمناك نیز خصوصیات این با روزى از را آنان,  این بر عالوه  : 

 

نیاید كسى كار بھ كسى(  شیئا نفس عن نفس تجربى ال  ) 

 

 نمى ھیچكس و است خویش كار مسئول كس ھر.  است شخصى موضوع یك مؤاخذه و مسئولیت زیرا
 مبتنى كھ]( شخصى مسئولیت([ اصل,  است اسالمى بزرگ اصل یك این و.  كند بال دفع دیگرى از تواند
 ترین متین و.  دیگر سوى از خدا مطلق عدل بر و یكسو از انسان تشخیص و اراده خصلت دو بر است

 بھ دائم آگاھى و بیدارى او ضمیر در و دھد مى توجھ خود اعتبار و ارزش بھ را آدمى كھ است اصلى
 و رشد عوامل ترین اساسى از)  ضمیر آگاھى و خود ارزش بھ توجھ  (  دو ھر این و.  آورد مى وجود

,  اسالم مقیاس و معیار در را وى كھ است اصیلى انسانى ارزشھاى ء جملھ از ھم و انسان پرورش
سازد مى ارزشمندتر و گرامیتر  . 

 

نگردد ستانده تاوانى و نشود پذیرفتھ شفاعتى ھیچكس از و(  عدل منھا یؤخذ ال و شفاعھ منھا یقبل ال و  ) 

 

 او عصیان و كفر و برد نمى سود كسى شفاعت از ندھد ارائھ صالح عمل و ایمان,  روز آن در كھ آنكس
كند نمى جبران چیز ھیچ را  . 



 

شوند نمى یارى)  سو ھیچ از(  و(  ینصرون ھم ال و  ) 

 

بخشد نجات او عذاب از یا كند دور خدا دسترس آنان كھ یاورى و یار ھیچ  , 
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 بھ قبل ء جملھ سھ در كھ كسانى ء ھمھ كھ است اعتبار بدین اخیر ء جملھ در جمع ء صیغھ.  ندارد وجود
 غیبت لحن بھ جملھ چند این در,  آیھ صدر خطاب لحن اینكھ و.  اند جملھ این مشمول,  شده اشاره آنھا

 تمامى ھم و آیھ مخاطبان ھم كھ است عام اصلى این چھ,  است مطلب بھ دادن عمومیت براى,  شده تبدیل
گردد مى شامل ھا دوره ء ھمھ در را بشر  . 

 

 این برابر در را آنان العمل عكس سپس و پردازد مى,  آنان بر خدا ھاى نعمت تشریح و تفصیل بھ اكنون
 ء ھمھ ء طلعیھ در.  كند مى اشاره آنان انحراف و كفر و ناشناسى نعمت بھ و گوید مى باز ھا نعمت

انگیز الم عذاب آن كام از و فرعونیان چنگال از است ایشان یافتن نجات,  خدا ھاى نعمت  : 

 

 بالء ذلكم فى و كم نساء یستحیون و ابناءكم یذبحون العذاب سوء یسومونكم فرعون آل من كم نجینا اذ و
تنظرون انتم و فرعون آل اغرقنا و كم فانجینا البحر بكم فرقنا اذ و عظیم ربكم من  

 

 پسرانتان,  كردند مى تحمیل شما بر را عذاب بدترین پیوستھ كھ دادیم نجاتتان فرعونیان از كھ آنزمان و )
 و.  بود پروردگارتان از بزرگى آزمایش اینھا در و داشتند مى نگھ زنده را زنانتان و بریدند مى سر را

نگریستید مى شما و كردیم غرق را فرعونیان و دادیم نجاتتان و بشكافتیم را دریا شما بخاطر كھ آنزمان  ) 

 

 را تلخ ھاى خاطره آن و كند مى زنده چشمشان پیش اند برده بسر آن در مدتھا كھ را محنتى ء منظره
 بدین را مدینھ یھود جا ھمھ و. .  كند مى ترسیم نیز را عذاب آن از نجات ء صحنھ.  نماید مى تجدید

سازد مى مخاطب,  دارند ریشھ و كھن دودمان ھمان بازماندگان كھ اعتبار  . 

 



 نجاتتان,  كردند مى عذابتان پیوستھ كھ فرعونیان چنگال از كھ را آنزمان آورید یاد بھ:  گوید مى آنان بھ
([ بچرد پیوستھ تا برد چراگاه بھ را پا چھار یعنى الماشیھ سام فالن:  شود مى گفتھ عرب زبان در(  دادیم

 خورد بھ پیوستھ غذائى ھمچون فرعونى عذاب و شكنجھ گوئى,  است ریشھ ھمین از آیھ در]( یسومون. 
سربریدن:  شود مى آور یاد را دائمى عذاب آن از نوع یك آنگاه)  است شده مى داده ایشان  
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 زندگى بار و سست را كارگر بازوى اند خواستھ مى عذاب این با گویا.  زنان نگاھداشتن زنده و پسران
كنند سنگین آنان دوش بر را  . 

 

 آزمایش ھا شكنجھ این در كھ كند مى نشان خاطر,  بپردازد آنان نجات ء منظره ترسیم بھ آنكھ از پیش
 روبرویند ئى بلیھ و شدت با كھ كسانى ء ھمھ بھ و - آنان بھ,  یادآورى این با.  داشت وجود خدائى بزرگ

 این كسى اگر و است خدائى امتحان و آزمایش ء بوتھ,  ھا محنت و گرفتاریھا اینگونھ كھ كند مى تفھیم -
 ئى سرمایھ چون را آن و اندوزد مى عبرت و برد مى سود ھا دشوارى از كند درك آگاھانھ را حقیقت

 گذرانیدن راه در اكنون ھم كھ بداند اگر است محنت و عذاب ء سرپنجھ اسیر كھ كسى.  برد مى بكار
 و رفت نخواھد ھدر بھ محنتش و رنج,  شود مند بھره آن از تواند مى آینده در و است آزمایش ء یكدوره

 و آگاھى ء توشھ دنیایش براى,  زندگى دردناك ھاى تجربھ از و بیند بھ چشم این با را رنج چون
 نومید و فرج انتظار و خدا بھ توجھ و ثواب و پاداش ء توشھ آخرتش براى و,  تحمل و صبر و آزمودگى

 و سبك بسى را ناگوار پیشامدھاى و ھا مصیبت و ھا سختى,  كند ذخیره الھى رحمت و فضل از نشدن
([ : افزاید مى را آموزنده ء جملھ این,  فرعونى ھاى شكنجھ آورى یاد از پس لذا.  یافت خواھد تحمل قابل

بود پروردگارتان از بزرگى آزمایش,  ھمھ این در و ]( . 

 

 آنان نجات ء منظره شرح بھ,  بخش تسال حقیقت این خواندن فرو و انگیز الم عذاب آن آورى یاد از پس
پردازد مى  : 

 

 را دریا شما بخاطر كھ آنگاه و(  تنظرون انتم و فرعون آل اغرقنا و فانجیناكم البحر فرقنابكم اذ و
نگریستید مى شما و كردیم غرق را فرعونیان و دادیم نجاتتان و بشكافتیم  ) 

 

 براى است تذكرى فقط اینجا در شده ذكر - گشتھ نازل قبال كھ - مكى ھاى سوره در نجات این شرح
 و كتابھا راه از یا و مكى ھاى سوره ء بوسیلھ یا اند گشتھ مطلع ماجرا این از نحوى بھ قبال كھ كسانى



 كھ آنست براى حادثھ یك ترسیم صورت بھ آنھم اینجا در آن مجدد یادآورى. .  یھود مذھبى داستانھاى
گوئى كھ گوید مى سخن چنان لذا.  پذیرد اثر دلشان و شود زنده ایشان در دوباره آن خاطره  

138 

 با اسرائیل بنى نجات و دریا شكافتن شاھد تاریخى آنروز در كھ میباشند كسانى ھمان كلمات این مخاطبین
 برجستھ از]( داستان ھاى چھره شمردن زنده([ خاصیت و. .  اند بوده - السالم علیھ - موسى رھبرى
1(  است قرآن آفرین شگفت سبك ویژگیھاى ترین  ) . 

 

یابد مى ادامھ,  مصر از شان فیروزمندانھ خروج از پس اسرائیل بنى بپاى پا,  سخن ء رشتھ  : 

 

 لعلكم ذلك بعد من عنكم عفونا ثم ظالمون انتم و بعده من العجل ثم اتخذتم ثم لیلھ اربعین موسى واعدنا اذ و
 انفسكم ظلمتم انكم قوم یا لقومھ موسى قال اذ و تھتدون لعلكم الفرقان و الكتاب موسى اتینا اذ و تشكرون
الرحیم التواب ھو انھ علیكم فتاب بارئكم عند لكم خیر ذلكم انفسكم فاقتلوا بارئكم الى فتوبوا العجل باتخاذكم  

 

 در گرفتید پرستش بھ را گوسالھ شما او غیاب در سپس,  نھادیم میعاد شبھ چھل موسى با كھ آنگاه و )
 فرقان و كتاب موسى بھ كھ آنگاه و.  گزارید شكر مگر گذشتیم در شما از سپس.  بودید ستمگران حالیكھ
 خود بھ پرستى گوسالھ با شما!  من قوم اى:  گفت خود قوم بھ موسى كھ آنگاه و.  یابید ھدایت شاید دادیم
 نیكوتر شما براى تان آفریننده نزد این كھ بكشید را خودھاتان و آئید باز خود خالق بھ پس,  كردید ستم

است مھربان و پذیر توبھ او ھمانا,  پذیرفت را شما بازگشت خدا پس,  است  ) . 

 

 حضور پروردگارش میعاد در آنحضرت كھ آنگاه و موسى غیاب در اسرائیل بنى پرستى گوسالھ ماجراى
 یاد فقط اینجا.  است رفتھ شرح بھ - گشتھ نازل سوره این از پیش كھ -]( طھ([ ء سوره در,  بود یافتھ

 مى یادشان بھ.  دارند ذھنى ء سابقھ ماجرا این بھ نسبت كھ كسانى براى است موجزى و كوتاه آورى
 بخشیده نجات فرعون دائمى ء شكنجھ از را آنان خدا نام بھ كھ پیامبرى - پیامبرشان تا چگونھ كھ آورد
 عمل این در را آنان حقیقى پایگاه و آوردند روى گوسالھ پرستش بھ گشت خارج موقتا آنان میان از - بود

 براى كھ آنكس از تر ستمگاره كسى چھ واقع در]( . . بودید ستمگران حالیكھ در([ : كند مى گوشزدشان
,  بخشیده نجات ھا گوسالھ بندگان چنگ از را وى كھ خداوندگارى پرستش از ئى گوسالھ پیكر پرستش

بگرداند روى  

 



مؤلف]( ( القرآن فى الفنى التصویر([ كتاب از]( القرآن طریقھ([ فصل در موضوع این مشروح - 1  ) 
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؟ كند فراموش را خدا پیامبر سفارش و  ! 

 

 معیار و میزان,  آن در كھ را - تورات یعنى - كتاب پیامبرشان بھ و بخشود برایشان خدا,  وصف این با
یابند راه حقیقت بھ گمراھى آن از پس مگر,  فرمود عطا,  است باطل از حق تشخیص  . 

 

 و سنگین ئى كفاره بھ جز تباه و كژ طبیعت این.  نبود گزیرى,  دشوار و سنگین تطھیرى از اینحال با
گرفت نمى اعتدال,  خشن تأدیبى  : 

 

 خیر ذلكم انفسكم فاقتلوا بارئكم الى فتوبوا العجل باتخاذكم انفسكم ظلمتم انكم قوم یا لقومھ موسى قال اذ و
 ستم خود بر پرستى گوسالھ با شما!  من قوم اى:  گفت خود قوم بھ موسى كھ آنگاه و(  بارئكم عند لكم

است نیكوتر شما براى تان آفریننده نزد این كھ بكشید را خودھاتان و بازآئید خود خالق بھ پس كردید  ) . 

 

. .  باشند كرده تطھیر را آنھا ھم و را خود ھم تا بكشند را نافرمانانتان فرمانبرانتان,  بكشید را خودھاتان
 كھ است توانفرسا و دشوار راستى و) . .  1(  اند گفتھ چنین فرسا طاقت تطھیر این چگونگى در روایات

 مجازات این ولى.  است كشتھ,  اختیار و رضایت بھ را خود گوئى,  رساند قتل بھ را خود برادر انسان
 بھ تربیتى,  شرارت از پروا بى ء گرفتھ خود گناه بھ ء رفتھ در بھ راه از ء گشتھ تباه طبیعت آن براى
 نمى را گوسالھ,  خود پیامبر نبود در داشتند مى پروا گناه و شرارت از آنان اگر.  بود خور در و سزا

 كفاره این بگذار,  آیند بدر كجى از شمشیر با بگذار شوند نمى درست,  سخن با كھ اكنون پس,  پرستیدند
كنند تحمل,  است آنان خود صالح و خیر بھ نھایت در كھ را سنگین ء  . 

 

گیرد مى فرو را آنان خدا بخشایش و رحمت,  اند شده تطھیر چون كھ اینجاست  : 

 

است مھربان و پذیر توبھ او ھمانا,  پذیرفت را شما بازگشت خدا پس(  الرحیم التواب ھو انھ علیكم فتاب  
) 



 

تیرگى ھمان,  ھست كھ است ھمان! !  است اسرائیلى باالخره اسرائیلى ولى  

 

 جان بھ و زنید نقاب ھا چھره بر ھمگى:  كنند مى تفسیر چنین را آیھ,  روایات از دیگر برخى - 1
م. (  بكشید را ھمدیگر,  نشده اعالم خدا سوى از تكلیف این پایان تا و افتید یكدیگر  ) 
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 در تازه ماجراھا این از پس. .  حس از برتر جھان از خبرى بى ھمان و اندیشى مادى ھمان,  حس
,  دارند درخواستى چنین قوم برگزیدگان از نفر ھفتاد آنكھ شگفت و ببینند چشم بھ را خدا كنند مى خواست

 در نیز ماجرا این. . ! (  است برگزیده,  جمع میان از پروردگارش میعاد براى موسى كھ نفرى ھفتاد
 این بھ فقط را موسى بھ ایمان)  است رفتھ شرح بھ گشتھ نازل سوره این از بیش كھ مكى ھاى سوره
 رخ بھ است سرزده پدران از كھ را بیحرمتى این,  قرآن.  ببینند آشكارا را خدا كھ پذیرند مى شرط

 رفتار و بردارد پرده ایشان دیرین سرى خیره و عناد از تا كشد مى - اسالم معاصر یھودیان - فرزندان
 معجزه او از پیوستھ و كردند مى رد را اسالم دعوت ناباورى و انكار سر از كھ را خود زمان یھودیان

كند تشبیھ پدرانشان رفتار بھ,  كردند مى تشویق خواھى معجزه بھ ھم را مؤمنان و طلبیدند مى  : 

 

 بعد من یعثناكم ثم تنظرون انتم و الصاعقھ فاخذتكم جھره هللا نرى حتى لك نؤمن لن موسى یا قلتم اذ و
 ما و رزقناكم ما طیبات من كلوا السلوى و المن علیكم انزلنا و الغمام علیكم ظللنا و تشكرون لعلكم موتكم
یظلمون انفسھم كانوا لكن و ظلمونا  

 

. .  گرفت را شما صاعقھ پس,  ببینیم آشكار را خدا تا نیاوریم ایمان تو بھ موسى اى:  گفتید كھ آنگاه و )
 سایبان را ابر و.  گزارید شكر كھ باشد,  برانگیختیم مرگتان از پس را شما آنگاه.  نگریستید مى شما و

 كھ پاكیزه چیزھاى از بخورید.  ساختیم نازل شما بر)  2]( ( سلوى([  و)  1]( ( من([ و كردیم شما
داشتند مى روا ستم خودشان بھ بلكھ نكردید ستم,  ما بھ. .  ایم كرده روزیتان  ) 

 

 این با خواستند مى ھم شاید!  بود مادى حس راه پیمودند مى شناسائى و معرفت براى كھ راھى تنھا
رسانند نھایت بھ را خود تعنت و سرى خیره,  اظھار  ! 

 



 و خشك طبیعت این بود نتوانستھ,  خدائى آمرزش و گذشت و نعمت آنھمھ و آشكار ھاى نشانھ آنھمھ
و گروید نمى خود محسوسات بھ جز كھ را ناپذیر انعطاف  

 

 نوعى را سلوى و,  لذیذ و شیرین آن شبیھ چیزى یا ترنجبین را من,  اختالف اندكى با مفسران.  2 و 1
 بى نعمت([ : ترتیب بھ - را كلمھ دو این لغوى معناى نیست بھتر آیا.  اند كرده معنى بریان مرغ

 دو ھمچون ھم را دو آن احیانا و بگذاریم نخستین معناى دو آن بجاى]( بخشى آرام و تسال([ و]( استحقاق
م(  ؟ بدانیم قبول قابل,  وسیع مفھوم دو این براى مصداق  ) 
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 حق دعوت بھ دل,  انتقام و عذاب تلخ طعم چشیدن با جز و ایستاد نمى باز انكار و مجادلھ از ئى لحظھ
 ء جائرانھ نظام در كھ ذلتى و زبونى دوران كھ دانست میتوان اینجا از.  سازد رام و دگرگون,  داد نمى

 این انسانى طبیعت و سرشت,  بودند گذرانیده طغیانگر آن حكومت ھاى چكمھ زیر در و فرعون
 یك در كشیدن ذلت ء اندازه بھ عاملى ھیچ.  بود كشانیده تباھى بھ و ساختھ دگرگون بكلى را بیچارگان

 ریشھ و روحى فضائل,  سازد دگرگون و تباه را انسانى فطرت تواند نمى,  مدت دراز ء ظالمانھ نظام
 ء تازیانھ برابر در مطلق تسلیم یعنى بردگان صفات و,  وضع این گرانبھاى قربانیھاى,  انسانیت ھاى
 ره,  قدرتمندى روز در سبكسرى و غرور و شالق برداشتن صورت در نافرمانى و تمرد و جالد

بود خواھند نیز ھمواره و,  بودند چنین اسرائیل بنى. .  آنند پلید آوردھاى  . 

 

شدند مرتكب را سرى خیره و بیحرمتى این كھ بود بدینجھت  : 

 

 تا نیاوریم ایمان تو بھ موسى اى:  گفتید كھ وآنگاه(  جھره هللا نرى حتى لك نؤمن لن موسى یا قلتم اذ و
ببینیم پرده بى را خدا  ) 

 

 این سزاى,  گاه وعده در و كوه سر بر ھمان و نگشتھ باز خدا میعاد از ھنوز كھ بود جھت ھمین بھ و
چشیدند را بیحرمتى و ھتاكى  : 

 

نگریستید مى شما و گرفت را شما صاعقھ پس(  تنظرون انتم و الصاعقھ فاخذتكم  ) 

 



 داشتھ بیاد را خدا شاید,  دھد مى آنان بھ زیستن فرصت و گیرد مى بر در را آنان خدا رحمت باره دیگر
آورد مى آنان یاد بھ را نعمت این اكنون.  گزارند شكر و باشند  : 

 

گزارید شكر كھ باشد,  برانگیختیم مرگتان از پس را شما آنگاه(  تشكرون لعلكم موتكم بعد من یعثناكم ثم  ) 

 

 مطبوعى خوراك,  كرده ایشان از علف و آب بى و خشك صحراى آن در كھ را حمایتى و رعایت سپس
 تدبیرى بھ سوزنده آفتاب برق و فرسا طاقت گرماى از و آورده فراھم آنان براى تالش و زحمت ھیچ بى

بھ,  داشتھ محفوظشان آمیز لطف  
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آورد مى خاطرشان  : 

 

 كانوا لكن و ظلمونا ما و رزقناكم ما طیبات من كلوا السلوى و المن علیكم انزلنا و الغمام علیكم ظللنا و
 از بخورید.  ساختیم نازل شما بر]( سلوى([ و]( من([ و كردیم شما سایبان را ابر و(  یظلمون انفسھم

داشتند مى روا ستم خودشان بھ بلكھ نكردند ستم ما بھ. .  ایم كرده روزیتان كھ پاكیزه چیزھاى  ) 

 

,  آفتاب ء سوزنده شعاع برابر در تا فرستاد ابرى ایشان سر بر خداوند:  كھ اند آورده چنین روایات
 سر شعلھ و تراوید مى آتش آن از كھ بود جھنمى,  نبود ابرى اثر و بارانى نم صحرا در,  باشد سایبانى

 و آسایش آن در جان و تن كھ آورد پدید آن در رطوبت و نعمت چندان ابر و باران ولى.  كشید مى
یافت مى سالمت  . 

 

 دسترس در درختان ء تنھ بر بود شیرین عسل چون كھ را)  3]( ( من([ خداوند:  كھ اند آورده ھمچنین
 بدینوسیلھ و آورد پدید صحرا آن در وفور بھ است مرغ نوعى كھ را)  3]( ( سلوى([ و داد قرار آنان

 گشت مباح برایشان نیكو و پاكیزه چیزھاى این ء ھمھ و آمد فراھم آنان براى آسوده جایگاه و لذیذ خوراك
 آنان انكار و ستمگرى از خبر,  آیھ ء دنبالھ ؟ شدند ھدایت و گزاردند شكر اسرائیل بنى آیا اینھمھ با. . 
 ستم خویشتن بھ جز ایشان و نبوده خودشان زیان بھ جز آنان عمل فرجام كھ افزاید مى و. .  دھد مى

اند نكرده  : 

 



داشتند مى روا ستم خودھاشان بھ ولیكن,  نكردند ستم ما بھ(  یظلمون انفسھم كانوا لكن و ظلمونا ما و  ) 

 

یابد مى ادامھ,  ایشان انكار و عصیان و انحراف یادآورى و اسرائیل بنى بھ خطاب با سخن ء رشتھ  : 

 

 خطایاكم لكم نغفر حطھ قولوا و سجدا الباب ادخلوا و رغدا شئتم حیث منھا فكلوا القریھ ھذه ادخلوا قلنا اذ و
 بما السماء من رجزا ظلموا الذین على فانزلنا لھم قیل الذى غیر قوال ظلموا الذین فبدل المحسنین سنزید و

یفسقون كانوا  

 

 بخورید فراوان و دغدغھ بى خواھید جا ھر در و چھ ھر آن از و آئید در آبادى این بھ:  گفتیم كھ آنگاه و )
 را نیكوكاران و بیامرزیم را شما گناھان تا](  بخشایش([ : بگوئید و شوید وارد كنان سجده در این از و

سخنى,  ستمكاران پس,  داد خواھیم فزونى  
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 مى فسق آنكھ بخاطر كردند ستم كھ آنان بر پس,  آوردند آن بجاى,  بود شده گفتھ آنان بھ آنچھ جز
كردیم نازل عذابى آسمان از,  ورزیدند  ) . 

 

 اسرائیل بنى خداوند كھ است المقدس بیت اینجا در آبادى از مقصود,  آمده روایات از برخى در آنچھ بنابر
 بودند آن ساكنین كھ را]( عمالقھ([ و شوند وارد بدان كھ بود داده فرمان مصر از آمدن بیرون از پس را

 آبادى این در یقین بھ!  موسى اى([ : گفتند و كردند سرپیچى فرمان این از اسرائیل بنى و افكنند بیرون
 مى داخل ما رفتند آنان وقت ھر,  شد نخواھیم وارد اند نرفتھ بیرون آنان تا ھرگز ما و بیدادگرند مردمى

 در آنھا وقتى تا([ : گفتند - السالم علیھ - موسى پیغمبرشان بھ كھ بود مورد ھمین در باز و]( شویم
 خداوند و]( ایم نشستھ جا ھمین ما بجنگید و بروید پروردگارت و تو,  رفت نخواھیم درون بھ ما اینجایند

 و رھبرى با و آمد كار روى جدید نسل زمانیكھ تا داد قرار آنان براى سرگردانى سال چھل جھت ھمین بھ
 خدا فرمان طبق آنكھ بجاى ایشان بارى. .  شد وارد بدان و كرد فتح را شھر]( نون بن یوشع([ فرماندھى

 گناھان یعنى)  بخشایش]( ( حطھ([ بگویند و آیند در شھر بھ كنان سجده,  خشوع و فروتنى عالمت بھ و
 جارى زبان بر بود دستور آنچھ از غیر سخنى و شدند وارد دیگرى ھیئت بھ,  ببخش را ما و بریز را ما

 . ساختند

 



 كھ موسى زمان حوادث ردیف در و كند مى انتخاب اسرائیل بنى تاریخ از نیز را حادثھ این,  باال فراز
 بنى تاریخ,  قرآن نظر از كھ چرا.  كشد مى مدینھ یھودیان رخ بھ,  افتاده اتفاق حادثھ این از پیش سالھا

 و است عصیان بنگرى چھ ھر آن سراسر در,  است روال یك بر و شیوه یك بھ انجام تا آغاز از اسرائیل
انحراف و است تمرد  . . . 

 

. .  باخبرند و آگاه كامال آن از كھ گوید مى سخن ماجرائى ء درباره اكنون قرآن,  صورت ھر بھ
 ئى شیوه بھ كھ داده فرمان و شوند وارد معینى آبادى بھ اند توانستھ تا كرده یارى خداوند روزگارى

 و ریزد فرو را گناھانشان و ببخشاید برایشان كھ بخواھند خدا از و آیند در شھر بھ خاضعانھ و خاشعانھ
 افزونى خویش نعمت و فضل از را نیكوكاران و درگذرد ایشان گناھان از اینصورت در كھ فرموده وعده
و. .  بخشد  
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كردند مخالفت را خدا فرمان نیز اینجا در,  یھود دیرین عادت طبق آنان  : 

 

 بود شده گفتھ ایشان بھ آنكھ از غیر سخنى,  ستمكاران پس(  لھم قیل الذى غیر قوال ظلموا الذین فبدل
گفتند آن بجاى  ) 

 

 با و زده سر خاصى گروه از فقط تبدیل و ظلم این كھ بدینجھت یا,  كند مى یاد خاص بطور ستمكاران از
 آنان عموم بھ را تجاوز و ستمگرى صفت خواھد مى كھ اینرو از یا و نماید مى اشاره آنھا بھ لحن این

است گشتھ صادر ھمھ از عمل این و دھد نسبت  . 

 

 مى فسق آنكھ بخاطر كردند ستم آنان بر لذا(  یفسقون كانوا بما السماء من رجزا ظلموا الذین على فانزلنا
نمودیم نازل عذابى آسمان از ورزیدند  ) 

 

 بنى ھاى خصلت از یكى این و. .  گویند را رفتن در بھ فرمان ء دائره از و كردن مخالفت]( فسق ])
بود اسرائیل  . 

 



 ئى گونھ بھ,  داشت ارزانى آنان بھ سایھ,  سوزان آفتاب در و غذا,  خشك بیابان در خداوند ھمچنانكھ
 از را ایشان - گرفتھ انجام موسى دست بھ كھ ھائى شگفتى دیگر ھمچون - عادى غیر و انگیز شگفت

آورد مى یادشان بھ,  آن برابر در را آنان عمل و را تفضل این,  قرآن اكنون. .  داد نجات نیز تشنگى  : 

 

 اناس كل علم قد عینا عشره اثنتا منھ فانفجرت الحجر بعصاك اضرب فقلنا لقومھ موسى ستسفى اذا و
مفسدین االرض فى تعثوا ال و هللا رزق من اشربوا و كلوا مشربھم  

 

 و,  بنواز سنگ این بر را خود عصاى:  گفتیم پس,  بخواست آب خویش قوم براى موسى كھ آنگاه و )
 و بخورید را خدا روزى. . .  بدانستند را خود آبشخور گروھى ھر كھ بشكافت آن از چشمھ دوازده

برمیاورید تبھكارى بھ سر زمین در و بیاشامید  ) 

 

 او بھ.  ساخت مقرون اجابت بھ را او دعاى خداوند و كرد خدا از را آنان شدن سیراب تقاضاى موسى
 دوازده عدد بھ چشمھ دوازده سنگ آن از.  بنوازد معینى سنگ بر خود چوبدستى با كھ شد داده دستور

 اسرائیل ھمان كھ - یعقوب نوادگان از یكى بھ یك ھر تیره دوازده این.  بشكافت,  اسرائیل بنى ء تیره
اسرائیل بنى و است  
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 معروف)  نواده معناى بھ سبط جمع]( ( اسباط([ نام بھ كھ پسران این و رسانیدند مى نسبت - منسوبند بدو
 ھنوز آنروزگار در.  بودند اسرائیل بنى قبائل سران,  است شده یاد آنان از تكرار بھ قرآن در و بودند
نامیدند مى,  آن بزرگ نیاى نام بھ را قبیلھ ھر و بود حكمفرما اسرائیل بنى بر قبائلى نظام  . 

 

 دوازده از خود بھ مخصوص ء چشمھ یعنى]( بدانستند را خود آبشخور گروھى ھر([ : فرماید مى لذا
شد گفتھ فساد و تجاوز از كردن برحذر یا بخشیدن نعمت یا داشتن روا برسبیل آنان بھ و.  را چشمھ  : 

 

 زمین در و بیاشامید و بخورید خدا روزى از(  مفسدین االرض فى التعثوا و هللا رزق من اشربوا و كلوا
برمیاورید تبھكارى بھ سر  ) . 

 



,  گذشت مى آتشبار و داغ آسمان زیر در و خشك بیابانھاى میان و ھا صخره البالى در آنان زندگى
.  آورد فراھم آنان براى لذیذ و مطبوع خوراك آسمان از و آب جوشان ء چشمھ سر,  سنگ از خداوند

 وى براى كھ رفیعى سرمنزل بھ امت این كھ نگذاشت مایھ فرو و نھادیست و ناتوان روانى ء بنیھ ولى
 نائل,  بود افتاده بیابانگردى بھ آن خاطر بھ و بود كرده مھاجرت مصر از آن خاطر بھ و بود گشتھ مقرر
 سرزمین تا داد نجات زبونى و خوارى از را آنان - السالم علیھ - موسى پیامبرشان دست بھ خدا شود

 و است بھائى را آزادى. . .  ولى. .  سازد رھایشان محكومیت و دستى فرو از و بسپارد آنان بھ را مقدس
 آزادى بھاى كھ نبودند آماده آنھا. . .  ئى فدیھ و قربانى را خدائى بزرگ امانت و. . .  شرائطى را عزت

 نبودند آماده حتى. .  دارند تقدیم را الزم قربانى و كنند عمل سربلندى وظائف و تكالیف بھ و بپردازند را
 كھ ئى آشامیدنى و خوردنى از و بودند گرفتھ خو بدان كھ دردسرى بى و آرام زندگى از راه این در كھ

 جدید زندگى شرائط با را خود,  شرافت و آزادى و سربلندى راه در و كنند صرفنظر,  داشتند انس بدان
 داد مى تشكیل مصر در را آنان معمولى غذاى كھ متنوعى خوراكیھاى ھمان از بودند مایل.  دھند تطبیق

و سیر بودند كرده ھوس,  كنند استفاده نیز اكنون,   
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بخورند. . .  و خیار و عدس و گندم  ! 

 

كند مى تجدید را خاطره این,  مدینھ پرمدعاى یھودیان بھ خطاب,  قرآن  : 

 

 و قثائھا و بقلھا من االرض تنبت مما لنا یخرج ربك لنا فادع واحد طعام على نصبر لن موسى یا قلتم اذ و
 و ماسالتم لكم فان مصرا ھبطوا خیرا ھو بالذى ادنى ھو الذى اتسبدلون قال بصلھا و عدسھا و فومھا

 بغیر النبیین یقتلون و هللا بایات یكفرون كانوا بانھم ذلك هللا من بغضب باو و المسكنھ و الذلھ علیھم ضربت
یعتدون كانوا و عصوا بما ذلك الحق  

 

 از تا بخواه خویش پروردگار از,  كرد نتوانیم صبر خوراكى یك بر ما موسى اى:  گفتید كھ آنگاه و )
 تر پست آیا:  گفت.  آورد برون ما براى,  پیاز و عدس و گندم و خیار و سبزى,  رویاند مى زمین آنچھ

 و خوارى و! . .  ھست آنجا در خواستید آنچھ,  آئید فرود شھرى بھ ؟ خواھید مى بھتر جاى بھ را
 كفر خدا ھاى نشانھ بھ كھ بود بدانجھت این,  شدند دچار خدا غضب بھ و گشت مقرر آنان بر مستمندى

بودند گرفتھ پیش تعدى و تجاوز و شده نافرمان زیرا,  كشتند مى ناروا بھ را پیغمبران و ورزیدند مى  ) 

 

كرد تلقى,  انكار و تقبیح با را آنان درخواست موسى  : 



 

 پستى و دستى فرو)  ؟ خواھید مى بھتر جاى بھ را تر پست آیا(  خیر ھو بالذى ادنى ھو الذى اتستبدلون
؟ است خواستھ بزرگى و برترى شما براى خداوند حالیكھ در طلبید مى را  

 

ھست شما براى اید خواستھ آنچھ,  آئید فرود شھرى بھ(  سالتم ما لكم فان مصرا اھبطوا  ) 

 

,  نیست درخواست خور در كھ است ناقابل و ارزش بى چندان كنید مى درخواست آنچھ كھ معنى این بھ یا
 خواھید را چیزھا این آن در,  آئید فرود خواھید مى شھرى ھر بھ.  آید مى بدست وفور بھ شھرى ھر در

 برگردید,  برگردید اید كرده ھجرت آن از كھ مصر كشور ھمان بھ بنابراین:  كھ معنى این بھ یا و.  یافت
 و پیاز و عدس شما براى آنجا,  ذلتبارتان پست زندگى ھمان بھ,  تان ھمیشگى معمولى زندگى ھمان بھ

 دومین بنابراین. .  واگذارید بودید شده انتخاب آن براى كھ بزرگى رسالت آن و!  ھست خیار و گندم
است سرزنش و توبیخ نوعى موسى سخن این,  معنى  . 

 

برتر,  اند شمرده بعیدش,  مفسران از برخى كھ دوم وجھ ھمین من نظر بھ  
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آیھ ء دنبالھ دلیل بھ.  است  : 

 

 غضب بھ و شد مقرر آن بر مستمندى و خوارى و(  هللا من باوابغضب و المسكنھ و الذلھ علیھم ضربت و
گشتند دچار خدا  ) 

 

 مرحلھ آن در تاریخى نظر از,  خدائى خشم بھ شدنشان دچار و برآنان مستمندى و خوارى برنوشتن,  چھ
 اشاره بدان آیھ پایان ئى دوره در,  است گشتھ واقع بعدى ھاى دوره در و نبوده اسرائیل بنى زندگى از

كند مى  : 

 



 این(  یعتدون كانوا و عصوا بما ذلك الحق بغیر النبیین یقتلون و هللا بایات یكفرون كانوا بانھم ذلك
 شده نافرمان زیرا,  كشتند مى ناروا بھ را پیغمبران و ورزیدند مى كفر خدا ھاى نشانھ بھ كھ بود بدانجھت

بودند گرفتھ پیش تعدى و  ) . 

 

 خوارى از سخن اینجا در اینكھ.  است زده سر ایشان از موسى روزگار از بعد نسل چندین,  كارھا این و
 پس!  است خیار و گندم و پیاز و عدس درخواست مناسبت بھ فقط آید مى میان بھ ایشان مستمندى و

 نظام در ایشان ذلت یادآورى براى]( آئید فرود شھرى بھ([ كھ ایشان بھ موسى خطاب كھ است مناسب
 مى ذلت روزگار در كھ خوراكیھائى بھ نسبت آنان بیجاى خواھش توبیخ آنگاه و,  آن از رھائى و,  مصر

باشد,  اند خورده  . 

 

.  نیست,  ھدایت مشعلداران بھ اعتنائى بى و تجاوز و انكار و سنگدلى شاھد اندازه این ملتى ھیچ تاریخ
 این و. .  كردند نیم دو اره با و بریدند سر و كشتند را خدا پیامبران اسرائیل بنى كھ افتاد اتفاق بسیار

 و ظلم و انكار و كفر ھمیشھ.  داد انجام تواند مى حق مخلص داعیان با ملت یك كھ است كارى شنیعترین
 بھ مورد ھر در و گرفت مى انجام وجھ ترین زشت و وضع بدترین بھ آنان عصیان و نافرمانى و تعدى

یافت توان نمى آن براى مشابھى,  تاریخ در كھ زدند مى دست كارھائى  . 

 

 برگزیده نژاد یگانھ و حق بر امت یگانھ كھ بودند معتقد.  داشتند ھم عجیبى و بزرگ ادعاھاى,  اینھمھ با
گروه تنھا و پاداش مستوجب مردم تنھا و خدا ء  
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 از یكى و كند مى رد را آنان بیجاى و بزرگ ادعاھاى,  قرآن اینجا در!  ایشانند,  خدا فضل از برخوردار
 مى بیان,  شده تكرار قرآن داستانھاى از بسیارى از قبل یا بعد یا ضمن در كھ را خود مبانى و اصول
 تسلیم بھ كھ ئى عقیده ھر,  اصل این طبق.  است]( عقیده وحدت و ایمان وحدت([ : اصل,  آن و نماید
 است پذیرفتھ,  گردد موجب است صالح عمل ء سرچشمھ كھ را ایمانى و گردد منتھى خدا برابر در آدمى

 ھر در,  است مؤمنان ء ھمھ آن از,  نیست مخصوص گروه یك یا تیره یك انحصار در الھى فضل و
 آئین بعدى رسالت آنكھ تا,  خدائى ء پذیرفتھ و مقرر آئین حسب بر دوره ھر در,  مكان ھر در و زمان

دھد قرار آنان دسترس در,  نھند گردن بدان باید مؤمنان كھ را دیگرى  : 

 

 اجرھم فلھم صالحا عمل و االخر والیوم باہلل امن من الصابئین و النصارى و ھادوا والذین امنوا الذین ان
یحزنون ھم ال و علیھم خوف ال و ربھم عند  



 

 باشند معتقد دیگر روز و خدا بھ كدام ھر,  اند صائبى و نصرانى و یھودى آنانكھ و مؤمنند آنانكھ یقین بھ )
 مى اندوھگین نھ و ھست آنان بر بیمى نھ,  است پروردگارشان نزد آنان پاداش,  كنند شایستھ كارھاى و

 ( شوند

 

([ كھ مناسبت بدین یا(  یھودیانند]( ھادوا الذین([ از مراد و اند اسالم بھ گرویدگان,  مؤمنان از مراد
 پیروان,  نصرانیان از مراد و)  یند]( یھودا([ نسل از كھ اینجھت از یا و بازگشتند خدا بھ یعنى]( ھادوا
 بودند عرب مشركان از گروھى ایشان كھ آنست تر مقبول ء نظریھ]( صابئین([ ء درباره اما و.  عیسى

 بھ قبولى قابل ء عقیده دنبال بھ و آوردند شك خود قوم پرستى بت آئین در كھ,  اسالم پیامبر بعثت از پیش
 مى عمل ابراھیم آئین یعنى حنیف آئین بر گروه این:  كھ اند گفتھ.  شدند توحید بھ معتقد تا افتادند راه

 مشركان.  كردند نمى دعوت خود ء عقیده بھ را دیگران ولى بودند گرفتھ كناره خود قوم از و كردند
 كھ ھمانطور,  اند گردانده روى خود پدرى دین از اینھا یعنى]( صباوا آنھم([ : گفتند مى آنان ء درباره
 نامیده ھا صابئى و]( صابئھ([ پس آن از و كردند مى قضاوت ھمینطور نیز مسلمانان ء درباره بعدھا
از است بھتر قول این و.  شدند  
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بودند پرست ستاره آنان:  كھ مفسران برخى ء گفتھ  . 

 

 نیكو كار و باشد آورده ایمان جزا روز و خدا بھ كس ھر گروھھا این ء ھمھ از كھ كند مى اعالم آیھ این
 اندوھى و بیمى را او و شد خواھد برخوردار ثواب و پاداش از خداوند نزد,  باشد داده انجام شایستھ و

 بھ است مربوط طبعا این و. .  قومى و,  نژادى پیوند نھ است عقیده حقانیت,  میزان و مالك پس.  نیست
 شكل ھمین تنھا,  رسالت این ظھور از پس اما و - آلھ و علیھ هللا صلى - محمدى بعثت از پیش دوران

بس و است اعتبار داراى ایمان خاص  . 

 

یابد مى ادامھ,  مسلمانان حضور در و مدینھ یھودیان بھ خطاب,  اسرائیل بنى ماجراھاى ء گزاره با سخن  
: 

 

 بعد من تولیتم ثم تتقون لعلكم فیھ ما اذكروا و بقوه اتیناكم ما خذوا الطور فوقكم رفعنا و میثاقكم اخذنا اذ و
الخاسرین من لكنتم رحمتھ و علیكم هللا فضل فلوال ذلك  



 

 با ایم داده شما بھ كھ را كتابى,  برافراشتیم شما برفراز را طور كوه و گرفتیم پیمان شما از كھ آنگاه و )
 و بكردید پشت آن از بعد پس.  كنید پیشھ تقوى شاید,  باشید داشتھ بیاد است آن در آنچھ و بگیرید قدرت
بودید زیانكاران از یقینا,  بود نمى شما بر خدا رحمت و فضل اگر  ) 

 

.  است شده ذكر نیز سوره ھمین بعدى آیات در آن از بخشى و آمده دیگر ھاى سوره در پیمان این تفصیل
 چھ كھ نكتھ این بیان دیگر و است قرآن پردازى صحنھ كیفیت یكى,  اھمیت حائز موضوع اینجا در

 و خدائى عھد گرفتن قدرت و سرایشان برفراز صخره برافراشتن قدرت میان است بیانى و روانى تناسب
 اندازند بكار را خود راسخ عزم آن در و بگیرند قدرت با را عھد این محتواى كھ فرمان این صدور آنگاه

 سستى و شوخى,  باشد داشتھ راھى آن در انگارى سھل و گذشت كھ نیست موضوعى,  عقیده موضوع. 
 پس است حق و جدى و است مؤمنان با خدا پیمان,  این.  ندارند جائى,  مسئلھ این در میانھ حلھاى راه و

 طبیعت این ولى. . .  است ھمراه آن با نیز دشوارى تكالیف. .  كرد عمل نباید حق و جد بھ جز آن در
 عقیده
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 بھ و جدى بطور باید,  جھان در چیزى ھر از بزرگتر و بزرگ است امرى.  نیست گریزى آن از و است
 كھ كسى.  كرد دنبال را آن,  راه وظائف بھ آشنا و زده كمر بھ دامن و پایدار و مصمم خواستاران ء شیوه

 وداع را عافیت و نعمت با ھمراه و دغدغھ بى و راحت زندگى كھ بفھمد كامال باید نھد مى گام راه این در
]( ! خدیجھ اى شد سپرى,  خواب دوران([ : فرمود رسید رسالت بھ وقتى پیامبر كھ ھمانطور,  گوید مى
فرمود پیامبر بھ خداوند كھ ھمانطور و  : 

 

فرستیم مى سنگین گفتارى تو بر ھمانا ]) ]( . 

 

كرد خطاب اسرائیل بنى بھ خداوند كھ ھمانطور و  : 

 

 آن محتویات و بگیرید قدرت با ایم داده شما بھ را آنچھ(  تتقون لعلكم فیھ ما اذكروا و بقوه اتیناكم ما خذوا
شوید پرھیزگار كھ باشد دارید بیاد را  ) 

 



 محتواى كھ ھست نیز آن مستلزم,  گرفتن,  قاطع تصمیم و راسخ عزم و جدیت و قدرت با را الھى عھد
 تعمق و تفكر از تھى و نیرو و شور و حماسھ فقط تا كنند درك را آن حقیقت و باشند داشتھ یاد بھ را آن

,  خاص تفكرى و بینش بصورت آدمى روان در كھ است مكتبى,  است زندگى آئین,  خدائى عھد.  نباشد
 و ادب بصورت افراد رفتار در و,  معین ئى قواره و نظام بصورت انسانھا عملى و عینى زندگى در و

 سرانجام از خشیت و خدا حضور احساس و تقوى بھ,  نھایت در و كند مى تجلى,  مخصوص ئى شیوه
گردد منتھى,  كار  . 

 

داشت باز عاقبت این بھ رسیدن از را اسرائیل بنى,  زشت سیرت و بختى تیره. . !  دریغ ولى  : 

 

بكردید پشت آن از بعد سپس(  ذلك بعد من تولیتم ثم  ) 

 

 و بزرگ خسارتى از را آنان و گرفت برشان در الھى فضل و آمد سراغشان بھ خدا رحمت باره دیگر
داد نجات,  صریح  : 

 

 شمار در یقینا,  بود نمى خدا رحمت و فضل اگر و(  الخاسرین من لكنتم رحمتھ و علیكم هللا فضل فلوال
بودید مى زیانكاران  ) 
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 و تكالیف تحمل از ناتوانى و عنصرى سست و شكنى پیمان و تباھى و عھدى بد مظاھر از یكى دیگر بار
كشد مى آنان رخ بھ,  را نزدیك و نقد ھاى بھره و ھوسھا برابر در زبونى  : 

 

 ما و یدیھا بین لما نكاال فجعلناھا خاسئین قرده كونوا لھم فقلنا السبت فى منكم اعتدوا الذین علمتم لقد و
للمتقین موعظھ و خلفھا  

 

 بوزینگانى:  گفتیم آنھا بھ پس,  اید دانستھ كردند تعدى شنبھ در كھ شما از را آنھائى)  خبر(  یقینا )
دادیم قرار پرھیزگاران براى پندى و آیندگان و حاضران عبرت را آنھا پس! .  شوید مطرود  ) 



 

 كھ را آبادى آن داستان ایشان از و([ : كرده بیان تفصیل بھ دیگر جاى در را آنان تعدى ماجراى,  قرآن
 شنبھ روز بھ ماھیھا كھ چرا,  كردند مى تعدى شنبھ حرمت بھ كھ آنجا,  بپرس بود دریا ء كرانھ بر

 كھ بودند كرده درخواست)  163:  اعراف]( ( آمد نمى,  نداشتند شنبھ كھ روزى و آمد مى فراھم فراوان
 عنوان این بھ را شنبھ روز خداوند,  باشند داشتھ استراحت براى,  مقدس روز عنوان بھ روز یك ھفتھ در

 بوسیلھ را آنان سپس.  نزنند كارى بھ دست معیشت كسب براى روز آن در كھ داشت مقرر و كرد تعیین
 و گشت مى ظاھر آب روى بر فراوانى ماھى شد مى كھ شنبھ روز:  نھاد آزمایش ء بوتھ در ماھى ء

 تاب آن برابر در اسرائیلى كھ بود آزمایشى این!  نبود خبرى ھم ماھى از,  گذشت مى شنبھ چون
 پاس بھ فقط ؟ رود بیرون چنگش از دسترس ماھى این تا كند تماشا و بنشیند چطور!  نداشت ایستادگى
نیست این یھودى خوى!  ؟ خدائى عھد  ! . 

 

 را ھا ماھى شد مى كھ شنبھ روز,  زدند تعدى بھ دست,  مرموز و پنھانكارانھ شیوه ھمان با كھ بود این
 چون,  كردند نمى صیدشان ولى افكندند مى فاصلھ دریا و آنان میان ئى وسیلھ بھ و كردند مى محاصره

ربودند مى را شده توقیف ھاى ماھى و رفتند مى پیش گذشت مى شنبھ  ! 

 

شوید مطرود و قبیح بوزینگانى:  گفتیم آنان بھ پس(  خاسئین قرده كونوا لھم فقلنا  ) 
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 و حیوانات دنیاى بھ و شد مسلم برایشان,  اراده با انسان مقام از تنزل و خدا فرمان از سرپیچى سزاى
 از كھ چرا.  گشتند سرنگون - اند نگذارده فراتر قدمى شكم خواھش از كھ اراده بى موجودات این - بھائم

 ء وسیلھ كھ را خصلت این و بودند گشتھ تھى اراده از یعنى,  وى انسانیت ء مایھ و انسان ویژگى نخستین
بودند داده دست از است خدا پیمان حفظ  . 

 

 بوزینگان صفت آنان فكر و روح كھ بود این,  باشد شده تبدیل بوزینھ بھ آنان جسم حتما كھ ندارد لزومى
 و اندام در و گذارد مى اثراتى,  جبین و چھره در اندیشھ و فكر نقش كھ است روشن و)  1(  گرفت

آورد مى پدید دگرگونیھائى صورت  . 

 



 براى و آموز عبرت درسى,  معاندان و مخالفان براى بعد دورانھاى در و زمان ھمان در حادثھ این
گشت سودبخش پندى پرھیزگاران و مؤمنان  : 

 

 پندى و آیندگان و حاضران عبرت را آن پس(  للمتقین موعظھ و خلفھا ما و یدیھا بین لما نكاال فجعلناھا
دادیم قرار پرھیزگاران براى  ) . 

 

 ماجراھاى چون نھ و یكداستان قالب در و تفصیل بھ,  شود مى مطرح گاو ماجراى,  درس این پایان در
 ماجرا این از قرآن دیگر جاى ھیچ در نھ و مكى ھاى سوره در كھ چرا. . .  كوتاه اشارتى با,  گذشتھ
 بارز ھاى نشانھ كھ جوئى بھانھ و كندروى و ناپذیرى حق و لجاجت,  داستان این در.  است نرفتھ ذكرى
است شده داده نمایش كامال,  است اسرائیل بنى  : 

 

 الجاھلین من اكون ان باہلل اعوذ قال ھزوا اتتخذنا قالوا بقره تذبحوا ان یأمركم هللا ان لقومھ موسى قال اذ و
 ما فافعلوا ذلك بین عوان بكر ال و فارض ال بقره انھا یقول انھ قال ماھى لنا یبین ربك لنا ادع قالوا

 قالوا الناظرین تستر لونھا فاقع صفراء بقره انھا یقول انھ قال لونھا ما لنا یبین ربك لنا ادع قالوا تؤمرون
یبین ربك لنا ادع  

 

,  خداوند انتھاى بى قدرت بھ توجھ بى و انداختھ آن ظاھر معناى از را آیھ كھ ندارد نیز لزومى و - 1
 مسخ با جز بودن معاصران و آیندگان عبرت مگر وانگھى.  شویم منكر آنان در را جسمى دگرگونى
م(  ؟ است پذیر امكان ظاھرى جسمى  ) 
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 ال و االرض تثیر الذلول بقره انھا یقول انھ قال لمھتدون هللا شاء ان انا و علینا تشابھ البقر ان ماھى لنا
 فاداراتم نفسا قتلتم اذ و یفعلون كادوا ما و فذبحواھا بالحق جئت االن قالوا فیھا الشیھ مسلمھ الحرث تسقى
تعقلون لعلكم ایاتھ یریكم و الموتى هللا یحیى كذلك ببعضھا اضربوه فقلنا تكتمون كنتم ما مخرج هللا و فیھا  

 

 آیا:  گفتند,  ببرید سر را گاوى كھ دھد مى فرمان شما بھ خدا ھمانا:  گفت خود قوم بھ موسى كھ آنگاه و )
 پروردگار ما براى:  گفتند.  باشم نادان اینكھ از برم مى پناه خدا بھ:  گفت ؟ گیرى مى مسخره بھ را ما

 نھ سالخورده نھ است گاوى آن گوید خدا:  گفت ؟ چیست آن كھ كند روشن ما بر تا بخوان را خویش



 خویش پروردگار ما براى:  گفتند.  بندید كار بھ اید یافتھ فرمان آنچھ پس,  حال دو این ء میانھ,  خردسال
 زرد است گاوى آن گوید مى خدا:  گفت ؟ است چگونھ آن رنگ كھ كند روشن ما بر تا بخوان را

 ما بر تا بخوان را خویش پروردگار ما براى:  گفتند.  كند مى شادمان را بینندگان رنگش كھ خوشرنگ
 خدا:  گفت.  یابیم ھدایت بخواھد خدا اگر و است گشتھ مشتبھ ما بر گاو ھمانا ؟ چیست آن كھ كند روشن

 و است تھى ھا عیب ء ھمھ از,  دھد آب كشت و زند شخم زمین كھ رام چنان نھ است گاوى آن گوید
 كھ آنگاه و.  نكنند بود نزدیك و بریدند سر را گاو پس,  گفتى را حق اكنون:  گفتند.  نیست آن در نشانى
 مى نھانش كھ است چیزى ى كننده افشا خدا و برخاستید كشمكش بھ آن ء درباره پس كشتید را كسى

 ھاى نشانھ و كند مى زنده را مردگان اینچنین خدا,  زنید كشتھ بر گاو از ئى قطعھ با:  گفتیم پس.  داشتید
بیندیشید شاید,  نمایاند مى شما بھ را خود  ) . 

 

 خوى و سرشت بر آن داللت سوى از:  نگریست توان مى مختلف سوى چند از,  كوتاه داستان این در
 طبیعت و مرگ از برانگیختگى حقیقت و خداوند برقدرت آن داللت سوى از,  اسرائیل بنى موروثى

 ھم و انجام در ھم,  شروع در ھم داستان ء گزاره شیوائى و ھنرى ء جنبھ سوى از و,  زندگى و مرگ
سخن ء رشتھ با ھمسانى نظر از  . 

 

 سرچشمھ با دل پیوند گسیختگى:  گردد مى نمودار,  اسرائیلى طبیعت اصلى مشخصات,  داستان این در
 و روى كند,  پیامبران دعوت تصدیق براى آمادگى و خدا بھ اعتماد و غیب بھ ایمان شفاف و زالل ء

 كھ حقایق ریشخند,  باالخره و تكالیف انجام در تراشى عذر و جوئى بھانھ,  مسئولیت قبول در كاھلى
است گستاخى و سنگیندلى از برخاستھ  . 

 

 براى,  لحن ھمین با سخن این]( ببرید سر را گاوى كھ دھد مى فرمان خداوند([ : گفت آنان بھ پیامبرشان
است رھبرى ھمان پیامبرشان.  بود كافى,  عمل و پذیرش  
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 این كھ كند مى گوشزد نیز اینك و است رھانیده ذلتبار عذابى از را آنان,  او یارى با و خدا فرمان بھ كھ
 را آنان,  او ھدایت پرتو در وى كھ است خدائى ھمان فرمان,  نیست او شخصى نظر و سلیقھ از,  دستور
 را خدا پیغمبر,  بود ادبانھ بى و ابلھانھ سخنى آنان پاسخ ؟ بود چھ آنان پاسخ اینحال با. .  كند مى رھبرى

 مى - پیغمبر یك رسد چھ - شناس خدا انسان یك گوئى - است گرفتھ مسخره بھ را آنان كھ كردند متھم
دھد قرار تمسخر و ریشخند ء وسیلھ را او فرمان و خدا نام تواند  : 

 



؟ گیرى مى مسخره بھ را ما آیا:  گفتند(  ھزوا اتتخذنا قالوا  ) 

 

 و تعریض ء شیوه بھ و مالیمت با و ببرد پناه خدا بھ كھ بود آن آمیز حماقت اظھار این بھ موسى پاسخ
 كھ بفھماند و شود رھنمون,  است متعال خداى برابر در بنده ء شایستھ كھ تأدبى بھ را آنان,  گوئى كنایھ
 نباشد واقف پروردگار حضرت منزلت و شأن بھ كھ است كسى خور در,  اند برده گمان او ء درباره آنچھ
نورزد اھتمام بدان و نشناسد را او الیق ادب ء شیوه و  : 

 

باشم جاھالن ء زمره در اینكھ از برم مى پناه خدا بھ:  گفت(  الجاھلین من اكون ان باہلل اعوذ قال  ) 

 

 گردن را پیامبر فرمان و گردند باز خدا بھ تا بشوراند خودشان بر را آنان اینكھ براى,  آموزنده سخن این
بودند]( اسرائیل بنى([ آنان آخر ولى. .  بود بسنده,  نھند  ! ! 

 

 و خدا امر مطیع اینصورت در,  كنند ذبح و انتخاب,  بخواھند كھ را گاوى ھر توانستند مى آنھا,  آرى
 گریبانشان,  آنان منحرف و كژ روح و جو بھانھ و رو كند طبیعت ولى.  بودند مى پیغمبر فرمان مجرى

گفتند چنین و گرفت را  : 

 

؟ چیست آن كند روشن ما بر كھ بخوان را پروردگارت ما براى:  گفتند(  ماھى لنا یبین ربك لنا ادع قالوا  
) 

 

 مى اوال,  چھ.  است انداختھ دست را آنان موسى اند پنداشتھ مى ھنوز كھ دھد مى نشان سئوال لحن
پروردگار فقط خداوند گوئى]( . . . را پروردگارت([ گویند  
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 موسى بھ مربوط فقط و نیست مربوط آنان بھ درخواست این گوئى و نیست آنان پروردگار و است موسى
 آن ماھیت از]( چیست آن([ : بپرسد پروردگارش از كھ خواھند مى او از ثانیا!  اوست پروردگار و

 - باشد خصوصیات و صفات از پرسش منظور بھ چھ اگر - اینجا در ماھیت از سئوال و كنند مى سئوال



 از موسى را این,  است]( گاو([ آن كھ است معلوم!  چیست آن.  است استھزاء و انكار نوعى متضمن
گاو یك فقط آرى.  بود گفتھ نیز اول  . . . ! 

 

 چشم آنان سئوال ء شیوه از,  پاسخ در,  آورد مى راه بھ را آنان ئى شایستھ ء گونھ بھ موسى نیز اینجا
 آنان با خواھد نمى زیرا,  است بوده آمیز انحراف سئوالشان لحن كھ آورد نمى رویشان بھ و پوشد مى

 نادان گروھى با مربى آموزگار یك ء شایستھ كھ آنطور را آنان جواب لذا,  شود لفظى ء مناقشھ وارد
گفت سخن,  گاو آن صفات از یعنى كرد ادا,  است منحرف  : 

 

 نھ و سالخورده نھ است گاوى آن:  گفت(  ذلك بین عوان بكر ال و فارض ال بقره انھا یقول انھ قال
حال دو این ء میانھ,  خوردسال  ) 

 

 نصیحیتى:  موجز بیان این دنبال بھ و.  است سال میانھ و متوسط,  جوان چندان نھ و است پیر چندان نھ
آورد بجاى نیز قاطع و آمرانھ  : 

 

بندید كار بھ اید یافتھ فرمان آنچھ پس(  تؤمرون ما فافعلوا  ) . 

 

 پیامبر نوبت دو كھ اكنون.  است بسنده بیانى,  این است حقیقت دانستن پى در راستى بھ كھ كسى براى
 ایشان بھ عمال را جواب و سئوال در الزم ادب ء شیوه و آورده راه بھ را آنان,  شایستھ لحنى با خدا

 مى انتخاب,  خردسال چندان نھ و باشد پیر چندان نھ كھ را گاوى,  خود اختیار و میل بھ باید,  آموختھ
 نمى بعدى دردسرھاى بھ را خود و نمودند مى امتثال را خدا فرمان و آسوده را خویش ء ذمھ و كردند

است اسرائیلى,  اسرائیلى ولى. .  افكندند  ! 

 

خواستند توضیح دوباره  : 

 

رنگ كھ كند بیان ما براى تا بخوان را پروردگارت:  گفتند(  لونھا ما لنا یبین ربك لنا ادع قالوا  
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؟ است چگونھ آن  ) 

 

 تفصیالت از و شكافتھ را موضوع كھ اكنون,  حال ھر بھ]( . . را پروردگارت([ : لحن ھمان با باز
شود داده آنان بھ تفصیلى جواب باید ناگزیر اند پرسیده  : 

 

 زرد است گاوى آن گوید مى خدا:  گفت(  الناظرین تستر لونھا فاقع صفراء بقره انھا یقول انھ قال
كند شادمان را بینندگان رنگش كھ خوشرنگ  ) . 

 

 در كھ شد این آنان ء وظیفھ,  گرفتند تنگ خویش بر را اختیار ء دائره,  خود دست بھ ترتیب بدین
 زرد رنگ بھ,  نیست جوان یا پیر و است سال میانھ,  است خصوصیاتى داراى كھ باشند گاوى جستجوى
 شادمان كھ پیداست,  سازد مى شادمان و خرسند را بینندگان دیدارش كھ است چنان عالوه,  است خوشایند

,  چھ باشد نیز براق و نشاط با و سالم و آراستھ رو ھمھ از حیوان آن كھ است صورتى در بینندگان شدن
,  بیننده براى - زرد رنگ بھ چھ اگر - ناسالم و زشت و بدقواره و الغر گاوى دیدار از كھ است طبیعى

گردد نمى حاصل مسرتى  . 

 

. . .  آوردند مى جا بھ را تكلیف و كردند مى اكتفا مقدار ھمین بھ باید,  بود بس جنبى دیر و سستى دیگر
 باز,  ساختند دشوارتر را خود تكلیف و تر پیچیده را كار,  جا بى سئوالى با دیگر بار,  نكردند چنین ولى
پرسیدند گاو ماھیت از  : 

 

؟ چیست آن كھ كند بیان تا بخوان را پروردگارت:  گفتند(  ماھى لنا یبین ربك لنا ادع قالوا  ) 

 

است دشوار كار كھ آوردند عذر,  اند كرده كاھلى,  تكلیف انجام در اینكھ از ھم و سئوال این از و  : 

 

است گشتھ مشتبھ ما بر گاو این ھمانا(  علینا تشابھ البقر ان  ) 

 



افزودند كھ بودند برده پى نیز خود لجاجت بھ,  اینبار گویا و  : 

 

یافت خواھیم ھدایت یقینا بخواھد خدا اگر ما و(  لمھتدون هللا شاء ان انا و  ) 

 

 براى و شد مى تنگتر آنان بر,  اختیار ء گسترده دائره و گشت مى دشوارتر و تر پیچیده كار,  ناگزیر باز
 در داخل ھرگز آغاز در كھ مشخصاتى,  گردید مى ذكر ئى تازه مشخصات و ھا صفت,  نظر مورد گاو

نبود تكلیف  : 
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 آن گوید مى خدا:  گفت(  فیھا الشیھ مسلمھ الحرث التسقى و االرض تثیر ذلول ال بقره انھا یقول انھ قال
 آن در نشانى و است تھى ھا عیب ء ھمھ از,  دھد آب كشت و زند شخم زمین كھ رام چنان نھ است گاوى

 ( نیست

 

 این بر عالوه بلكھ,  شود ذبح,  آفرین شادى و خوشرنگ زرد و سال میانھ گاوى كھ نیست كافى بنابرین
 نشانى و خط و باشد سالم عیبى ھر از آنكھ افزونتر و باشد نشده كار رام و ندیده شخم و آبیارى رنج باید
نشود دیده او بر  . 

 

بود شده تنگ بسى انتخاب ء دائره و دشوار بسى شرائط و پیچیده بسى كار آنكھ از پس و ھنگام این در  : 

 

آوردى را حق اكنون(  بالحق جئت االن قالوا  ) 

 

 آنھا بھ را حق او كھ اند داشتھ نمى باور آنھا لحظھ این تا یا نبوده حق شده گفتھ تاكنون آنچھ گوئى!  اكنون
دھد مى ارائھ  . 

 



نكنند بود نزدیك و بریدند سر آنرا پس(  یفعلون كادوا ما و فذبحوھا  ) 

 

 از را خود مقصود خداوند كھ بود آن نوبت,  بودند گزارده را تكلیف و رسانیده انجام بھ را كار كھ اكنون
نماید باز آنان بھ,  تكلیف این  : 

 

 و الموتى هللا یحیى كذلك ببعضھا اضربوه فقلنا تكتمون ماكنتم مخرج هللا و فیھا فاداراتم نفسا قتلتم اذ و
 كننده افشا خدا و برخاستید كشمكش بھ آن درباره پس كشتید را كسى كھ آنگاه و(  تعقلون لعلكم ایاتھ یریكم

 اینچنین خدا,  زنید كشتھ پیكر بر گاو از ئى قطعھ با:  گفتیم پس.  داشتید مى نھانش كھ است چیزى ء
بیندیشید شاید,  نمایاند مى شما بھ را خود ھاى نشانھ و كند مى زنده مردگانرا  ) 

 

 و مرگ از برانگیختگى حقیقت و آفریدگار قدرت بر آن داللت بعد,  رسیم مى داستان بعد دومین بھ اینجا
گردد مى بدل مكالمھ و خطاب بھ حال بیان و حكایت از سخن لحن اینجا از.  زندگى و مرگ طبیعت  . 

 

 ھر و بودند كشتھ را خود مردم از یكتن آنھا. . .  كرد افشا موسى قوم براى را گاو ذبح حكمت خداوند
 خود زبان با را حق كھ كرد اراده خدا.  نبود میان در شاھدى و نھاد مى دیگرى بر را قتل تھمت طائفھ
 بھ شده ذبح گاو ء الشھ از بخشى باید,  بود او كردن زنده براى ئى وسیلھ,  گاو ذبح و سازد آشكار مقتول

زدند مى او پیكر  . . 
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 این بر كھ را تردیدى و شك غبار و بشناساند را خویشتن قاتل خود تا گشت زنده مرده و كردند چنین
شوند نموده باز یكدیگر از,  دالئل محكمترین با باطل و حق تا و بزداید,  نشستھ حادثھ  . 

 

 با را سربریده گاو وانگھى,  كند زنده را مرده وسیلھ بى تواند مى كھ خدا ؟ چرا وسیلھ این. . .  ولى
؟ مناسبت چھ برداشتھ سر مرگ از ء كشتھ  

 

 ذبح حیوان ء الشھ از ئى پاره ء وسیلھ بھ و شود مى ذبح,  قربانى عنوان بھ اسرائیل بنى سنت طبق,  گاو
,  كردن زنده قدرت نھ و ھست حیات نھ,  الشھ آن در,  گردد مى باز مقتول شخص پیكر بھ روح,  شده



 خبر بى آن تأثیر و عمل كیفیت از بشر كھ قدرتى,  خدا قدرت نمایاندن براى است ئى وسیلھ ظاھر بھ فقط
 اینگونھ را مردگان خدا([ : داند نمى را آن عمل ء شیوه و آن كنھ ولى بیند مى را آن آثار فقط او,  است

دردسر بى و آسان و ساده چنین و شد چگونھ نمیدانید و بینید مى كھ اینگونھ]( كند مى زنده  . 

 

 در اینحال با.  است كننده گیج و آور شگفت ئى فاصلھ,  مرگ طبیعت و زندگى طبیعت میان فاصلھ
 آگاه آن از كسى كھ است چیزى دیگر این. .  ؟ چگونھ. .  است كوچك و آسان بسى خدائى قدرت حساب
 را بشر و است الوھیت رازھاى از رازى,  كار این چگونگى یا ماھیت شناخت.  باشد تواند نمى و نیست
 مضمر,  نمائى قدرت این در كھ را ھائى داللت و ھا رھنمونى كھ آنجاست تا بشر توان.  نیست راه بدان

بیندیشید شاید نمایاند مى شما بھ را خود ھاى نشانھ([ : گیرد پند آن از و بشناسد است  ) . 

 

 ضرور,  آیھ سیاق با آن تناسب و ھماھنگى و اداء طرز زیبائى بھ ھم ئى اشاره,  قسمت این پایان در
 . است

 

 مى قرار است مجھول برایش آن پایان كھ موضوعى برابر در خواننده,  شود مى آغاز كوتاھى داستان
 خود,  بكشند گاوى كھ داده فرمان اسرائیل بنى بھ خدا علت چھ بھ نیست معلوم داستان آغاز در,  گیرد
 آزمایش,  ھمین و دانند نمى را حكم ء فلسفھ ھنوز,  آنھاست بھ خطاب الھى تكلیف كھ نیز اسرائیل بنى

تسلیم و قبول و اطاعت میزان  
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است آنھا  . 

 

 او بھ خداوند پاسخ و خداوند بھ موسى سخن نقل با حتى كھ قومش با است موسى پیاپى شنود و گفت سپس
 و بپرسد خدا از كھ كردند مى درخواست وى از اسرائیل بنى,  نوبت ھر در آنكھ با,  شود نمى قطع نیز, 
 نیست چنین داستان در سخن سیاق ولى,  كرد مى حكایت آنان براى را پروردگار پاسخ و پرسید مى او
 خداوند عظمت بھ الیق ادب رعایت. .  و داد پاسخ بدو پروردگارش و پرسید پروردگارش از موسى:  كھ

نشود داده قرار اسرائیل بنى مستمر ورزى لجاج جریان در او كھ كند مى اقتضا را ھمین نیز  . 

 



 نیز اسرائیل بنى براى كھ ئى حادثھ ھمان,  گردد مى روبرو ئى منتظره غیر ء حادثھ با خواننده ناگھان
 از یكى با برخورد اثر بر مرده گشودن سخن بھ لب و شدن زنده. . .  بود منتظره غیر,  آنروز در

حیوان آن سخن بى و بیجان ء الشھ اعضاى  . . 

 

 موضوع اھمیت با اداء و تعبیر طرز شیوائى,  قرآن زیباى داستانھاى از كوتاه داستانى در بدینگونھ و
1. (  گردد مى توأم,  آن ء حكیمانھ  ) 

 

 بنى,  دل در تقوا و خشیت و حساسیت برانگیختن اش الزمھ كھ,  داستان ء صحنھ آخرین این از پس
 كھ - زیر فراز,  آمیز عبرت و آموز پند ماجراھاى و ھا صحنھ آن ء ھمھ از پس و,  است اسرائیل
 مى ذكر داستان ء خاتمھ عنوان بھ - برد مى را آن انتظار شنونده كھ است حالتى مقابل ء نقطھ درست
 : شود

 

 منھا ان و االنھار منھ یتفجر لما الحجاره من ان و قسوه اشد او كالحجاره فھى ذلك بعد من قلوبكم قست ثم
تعملون عما بغافل ماهللا و هللا خشیھ من یھبط لما منھا ان و الماء منھ فیخرج یشقق لما  

 

 آن از جویھا سنگھا بعضى ھمانا و,  بود تر سخت یا سنگ چون كھ شد سخت دلھایتان,  این پس از )
 و,  افتد مى فرو خدا ترس از آنھا از بعضى و آید برون آب آن از و شود پاره دو آنھا از بعضى و بشكافد
نیست غفلت بھ كنید مى آنچھ از خدا  ) 

 

. (  كنید رجوع]( القرآن فى الفنى التصویر([ كتاب در]( القرآن فى القصھ([ : بخش بھ تفصیل براى - 1
 ( مؤلف
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 بنى كھ است چیزى,  آمده حساب بھ بیحاصلتر و سختتر آنان دل و شده مقایسھ آنان دل با كھ,  سنگ
 بودند دیده را كوه,  جوشید چشمھ دوازده آن از كھ بودند دیده را سنگى,  داشتند ھا خاطره آن از اسرائیل

 نرم آنان دلھاى ولى. . .  بغلتید زمین بر مدھوش موسى و بپاشید ھم از تابید آن بر خدا فروغ چون كھ



 و بیحاصل و سیاه و سخت دلھائى. . .  نطپید خدا تقواى و خشیت از و نتراوید آن از ھدایتى نم و نگشت
است بدینمناسبت تھدید این و. . .  ناشناس نعمت  : 

 

نیست غفلت بھ كنید مى آنچھ از خدا و(  تعملون عما بغافل هللا ما و  ) 

 

 و تكذیب و كفر از ماالمال و سرشار كھ - اسرائیل بنى سرگذشت ء گزاره از بخش این,  جملھ این با و
یابد مى پایان - است ھرزگى و سركشى و بیحاصلى و سنگدلى و فتنھ و فریب و سرى خیره و كژى  . . 

161 

 

(  یعلمون ھم و عقلوه ما بعد من یحرفونھ ثم هللا كلم یسمعون منھم فریق كان قد و لكم یؤمنوا ان افتطمعون
 علیكم هللا فتح بما اتحدثونھم قالوا بعض الى بعضھم خال اذا و قالواءامنا ءامنوا الذین لقوا اذا و)  75

 منھم و)  77(  یعلنون ما و یسرون ما یعلم هللا ان یعلمون أوال)  76(  تعقلون افال ربكم عند بھ لیحاجوكم
 ھذا یقولون ثم بأیدیھم الكتب یكتبون للذین فویل)  78(  یظنون اال ھم ان و أمانى اال الكتب الیعلمون أمیون

 تمسنا لن قالوا و)  79(  یكسبون مما لھم ویل و أیدیھم كتبت مما لھم فویل قلیال ثمنا بھ لیشتروا هللا عند من
)  80(  التعلمون ما هللا على تقولون أم عھده هللا یخلف فلن عھدا عندهللا اتخذتم قل معدوده أیاما اال النار
 عملوا و ءامنوا والذین)  81(  خلدون فیھا ھم النار اصحب فأولئك خطیئتھ بھ أحطت و سیئھ كسب من بلى

 الصلحت
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 بالوالدین و هللا اال تعبدون ال اسراءیل بنى میثق أخذنا أذ و)  82(  خلدون فیھا ھم الجنھ اصحب أولئك
 اال تولیتم ثم الزكوه توا وءا الصلوه اقیموا و حسنا للناس قولوا و المسكین و الیتمى و القربى ذى و احسانا

 ثم دیركم من انفسكم التخرجون و دماءكم التسفكون میثقكم اخذنا اذ و)  83(  معرضون انتم و منكم قلیال
 تظھرون دیرھم من منكم فریقا تخرجون و انفسكم تقتلون ھوالء انتم ثم)  84(  تشھدون انتم و اقررتم
 و الكتب ببعض افتؤمنون اخراجھم علیكم محرم ھو و تفدوھم اسرى یاتوكم ان و العدون و باالثم علیھم

 و العذاب اشد الى یردون القیمھ یوم و الدنیا الحیوه فى االخزى منكم ذلك یفعل من فماجزاء ببعض تكفرون
 ھم ال و العذاب عنھم یخفف فال باالخره الدنیا الحیوه اشتروا الذین اولئك)  85(  تعملون عما بغفل هللا ما

ایدنھ و البینت مریم ابن عیسى وءاتینا بالرسل بعده من قفینا و الكتب موسى ولقدءاتینا)  86(  ینصرون  

163 



 قالوا و)  87(  تقتلون فریقا و كذبتم ففریقا استكبرتم انفسكم التھوى بما رسول جاءكم افكلما القدس بروح
 و معھم لما مصدق عندهللا من كتب جاءھم لما و)  88(  یؤمنون ما فقلیال بكفرھم هللا لعنھم بل غلف قلوبنا
)  89(  الكفرین على هللا فلعنھ بھ كفروا عرفوا ما جاءھم فلما كفروا الذین على یستفتحون قبل من كانوا
 و فباء عباده من یشاء من على فضلھ من هللا ینزل ان بغیا هللا انزل بما یكفروا ان انفسھم بھ اشتروا بئسما

 انزل بما نؤمن قالوا هللا انزل بما ءامنوا لھم قیل اذا و)  90(  مھین عذاب للكفرین و غضب على بغضب
(  مؤمنین كنتم ان قبل من هللا انبیاء تقتلون فلم قل معھم لما مصدقا الحق ھو و وراءه بما یكفرون و علینا
 رفعنا و میثقكم اخذنا اذ و)  92(  ظلمون انتم و بعده من العجل اتخذتم ثم بالبینت موسى جاءكم لقد و)  91

قل بكفرھم العجل قلوبھم فى اشربوا و عصینا و سمعنا قالوا اسمعوا و بقوه اتینكم ماء خذوا الطور فوقكم  
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 الناس دون من خالصھ عندهللا االخره الدار لكم كانت ان قل)  93(  مؤمنین كنتم ان ایمنكم بھ یأمركم بئسما
 ولتجدنھم)  95(  بالظلمین علیم هللا و ایدیھم قدمت بما ابدا یتمنوه ولن)  94(  صدقین كنتم ان الموت فتمنوا

 ان العذاب من بمزحزحھ ھو ما و سنھ الف لویعمر احدھم یود اشركوا الذین من و حیوه على الناس احرص
 بین لما مصدقا هللا باذن قلبك على نزلھ فانھ لجبریل عدوا كان من قل)  96(  یعملون بما بصیر هللا یعمرو

 عدو هللا فان میكل و جبریل و رسلھ و ملئكتھ و عدوهللا كان من)  97(  للمؤمنین بشرى و ھدى و یدیھ
 نبذه عھدا عھدوا كلما او)  99(  الفسقون اال بھا یكفر ما و بینت ءایت الیك انزلنا ولقد)  98(  للكفرین

 من فریق نبذ معھم لما مصدق عندهللا من رسول ھم جاء لما و)  100(  الیؤمنون اكثرھم بل منھم فریق
 ملك على الشیطین تتلوا ما واتبعوا)  101(  الیعلمون كأنھم ھم ظھور وراء هللا كتب الكتب أوتوا الذین

كفر ما و سلیمن  
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 ما و مروت و ھروت ببابل الملكین على انزل ما و السحر الناس یعلمون كفروا الشیطین لكن و سلیمن
 ھم ما و زوجھ و المرء بین بھ یفرقون ما منھما فیتعلمون فالتكفر فتنھ نحن انما یقوال حتى احد من یعلمان

 االخره فى مالھ اشتریھ لمن علموا لقد و الینفعھم و یضرھم ما یتعلمون و هللا بأذن اال احد من بھ بضارین
 هللا عند من لمثوبھ اتقوا و ءامنوا أنھم لو و)  102(  یعلمون لوكانوا أنفسھم بھ شروا ما لبئس و خلق من

103(  یعلمون كانوا لو خیر  ) 
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 صحنھ نمایش و آنان انكار و كفران یادآورى و اسرائیل بنى بر خدا ھاى نعمت آورى یاد با,  پیشین فصل
 بھ,  جمالت آخرین در و یافت پایان,  ناھماھنگ و نابرابر رفتار دو این از - مشروح یا موجز - ھائى
 خشكى و سنگدلى جز چیزى كھ,  بزرگوارى و لطف ھاى نشانھ اینھمھ برابر در آنان نھائى العمل عكس

رفت اشارت,  نبود بیحاصلى و  . 



 

 این ء فتنھ و فریب ھاى شیوه از آنان با,  گردد برمى مسلمان امت بھ سخن روى,  فصل این در اكنون
 و مكر از مسلمانان بھ,  آنان نژادى و جبلى ھاى خصلت و یھود تاریخ پرتو در و رود مى سخن,  قوم

 روشھاى و پوچ ادعاھاى ء فریفتھ و بپذیرند را آنھا سخنان مبادا تا,  شود مى داده زنھار ایشان فریب
 فتنھ عمق میتوان,  بخش این در بیان ھاى شیوه بودن گون گونھ و سخن درازى از.  گردند آنان آمیز مكر

 حدس,  است كرده مى تھدید را مسلمانان و اسالم,  یھود طرف از روزگار آن در كھ را فریبھائى و ھا
 . زد

 

 و خدا پیمانھاى,  مسلمانان حضور در و گردد برمى اسرائیل بنى بھ خطاب روى,  سخن اثناى در گھگاه
 دعوت ھاى انگاشتن دروغ و ھا ناسپاسى و ھا انحراف و كشد مى رخشان بھ را ایشان ھاى شكنى پیمان

 آورد مى یادشان بھ,  نداشت پلیدشان ھوسھاى بھ ندادن تن جز موجبى كھ را ھائى كشى پیامبر و پیامبران
كند مى یاد,  ھایشان تحریف و ھا مجادلھ و ھا گرائى باطل و الھى مقررات با ھایشان ضدیت از و  . 

 

 مى پیامبر بھ و كند مى مطرح را باطلشان دعویھاى و ھا حجت و كردند مى مسلمانان با كھ را مجادالتى
ابطال را آنان ھاى حجت و رسوا را آنان ھاى دعوى كھ آموزد  
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كوبد ھم در,  صریح و آشكارا حق ء حربھ با را فریبشان و كند افشا را ادعاھایشان پوچى و سازد  : 

 

 از خدا پیشگاه در كھ چرا,  زد نخواھد آسیب را آنان,  معدودى روز چند بجز دوزخ آتش كھ بودند معتقد
 مگر([ : بگوید آنان پاسخ در كھ كرد تلقین پیامبر بھ خداوند.  برخوردارند,  مخصوص مكانتى و موقعیت

؟ گوئید مى دانید نمى آنچھ خدا ء درباره یا ؟ نكند تخلف خود پیمان از تا اید بستھ پیمانى خدا با ]( 

 

 و,  داریم ایمان گشتھ نازل ما برخود آنچھ بھ([ : گفتند مى شدند مى دعوت,  اسالم پذیرش بھ وقت ھر
 این كھ آموخت پیامبر بھ خداوند]( , میشدند منكر آنھاست كتاب ء كننده تصدیق و است حق كھ را آن جز

 پیغمبران این از پیش چرا بودید مؤمن اگر:  بگو([ : كند رسوا,  دارند ایمان خود دین بھ كھ را دعوى
 ستمكار و گرفتید را گوسالھ او از پس,  آورد شما براى آشكار ء ادلھ موسى ھمانا ؟ كشتید مى را خدا

 بھ ایم داده شما بھ را آنچھ.  برافراشتیم شما برفراز را طور كوه و گرفتیم پیمان شما از كھ آنگاه و.  بودید



 اگر بگو,  باختند گوسالھ بھ دل كفرشان بسبب و,  كردیم عصیان و شنیدیم:  گفتند.  بشنوید و بگیرید نیرو
دھد مى شما بھ فرمانى بد چھ ایمانتان مؤمنید ]( 

 

 بھ خداوند.  نیست نصیبى آن از را مردم دیگر و آنھاست خاص,  آخرت ء خانھ كھ كردند مى ادعا
 از ھمھ و كنند اجتماع دو ھر مسلمانان و آنھا,  بطلبد مباھلھ بھ را آنان,  پاسخ در كھ آموخت پیامبرش

 شماست مخصوص,  خدا نزد آخرت ء خانھ اگر:  بگو([ :  دھد مرگ را دروغگو كھ كنند درخواست خدا
 ھرگز ایشان كھ دارد مى اعالم پیش از و)  1]( ( كنید مرگ تمناى راستگوئید اگر پس,  مردم دیگر نھ

 مباھلھ قبول از دانستند مى را خود ادعاى بودن دروغ چون,  شد ھم ھمین و,  كرد نخواھند مرگ تمناى
ورزیدند امتناع  . 

 

 ھا راھنمائى,  مسلمانان براى سوئى از و ھا افشاگرى و ھا آورى یاد ھمین در سخن,  بخش این آخر تا و
 یھود ھاى فریب و ھا توطئھ و ھا دسیسھ كھ شود آن موجب بیان سبك این كھ است طبیعى و. . .  است

و گردد تضعیف یا خنثى,  مسلمانان ء جبھھ در  

 

 مى خود خاص را بھشت و گوئید مى راست اگر:  كھ است ھمین فقط,  نیست مباھلھ از سخن آیھ در - 1
 آل ء سوره از 61 ء آیھ در كھ نصارى بھ است مربوط مباھلھ ماجراى و. .  كنید مرگ تمناى دانید

م. (  است شده اشاره بدان عمران  ) 

168 

 پوچ و واھى ادعاى و آمیز خصومت روشھاى,  نژاد این زندگى تاریخى وقایع شناخت پرتو در مسلمانان
بشناسند را آنان  . 

 

 این از متأسفانھ ولى,  است روبرو آمیز مكر و نھانى ھاى دسیسھ ھمان با نیز ھنوز مسلمان امت
 بر خود والدت آغاز در آن ء بوسیلھ و آمده كار بھ را گذشتگانش كھ ھائى ھدایت و قرآن ھاى راھنمائى

 با یھود.  بندد مى كار بھ كمتر را آن و گیرد مى بھره كمتر امروز,  گشتھ پیروز یھود فریب و دشمنى
 امت این تا سازد رویگردان قرآنش و دینش از را امت این كھ كوشد مى ھم ھنوز خود فریب و فرومایگى

 از مسلمانان وقتى تا.  بیندازد كار از را برایش سالح و كار ابزار و نموده سالح خلع را او نتواند
 ھر و برد خواھد بسر اطمینان و آرامش در یھود كنند نمى تغذیھ معرفتشان و نیرو واقعى ء سرچشمھ

 نخواھد یا بخواھد چھ,  نداند چھ و بداند چھ,  سازد رویگردان قرآن و اسالم از را امت این كھ قدرتى



 و نیرو,  یكروز كھ حقیقتى تنھا از مسلمانان كھ ھنگامى تا آرى.  است یھود ء نشانده دست و مزدور
 دینى مقررات و برنامھ و صحیح دین تفكر طرز یعنى - گرفتند آن از را خود پیروزى و موجودیت

 و راه اینست.  داشت خواھد آرام دلى و آسوده خاطرى آنان از یھود باشند غافل و رویگردان - صحیح
ھایش نشانھ اینست  . . . 

 

 یعلمون ھم و عقلوه ما بعد من یحرفونھ ثم هللا كالم یسمعون منھم فریق كان قد و لكم یؤمنوا ان افتطمعون
 بھ لیحاجوكم علیكم هللا فتح بما اتحدثونھم قالوا بعض الى بعضھم خال اذا و امنا قالوا امنوا الذین اذالقوا و

یعلنون ما و یسرون ما یعلم هللا ان یعلمون اوال تعقلون افال ربكم عند  

 

 از پس آنرا و شنیدند مى را خدا سخن آنان از گروھى آنكھ حال و بگروند شما بھ كھ برید مى طمع آیا )
 آورده ایمان:  گویند ببینند را مؤمنان چون و.  كردند مى تحریف دانستھ,  بودند فھمیده و اندیشیده اینكھ

 تا كنید مى گفتگو برگشوده شما براى آنچھ از مسلمانان با:  گویند نشینند خلوت بھ ھمدیگر با چون و ایم
 را آنچھ ھر خدا كھ دانند نمى مگر ؟ اندیشید نمى مگر ؟ كنند محاجھ شما با پروردگارتان نزد بدانوسیلھ

؟ داند مى,  سازند آشكار یا بدارند نھان  ) 

 

خشكى نمایشگر,  شد ترسیم اسرائیل بنى از پیشین درس پایان در كھ سیمائى  
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 و حیاتى فروغ كھ بیروح و سرد ئى صخره ھمچون آنان قلب.  بود آنان روان و دل بیحاصلى و جمود و
 طبیعت این از كھ آنست بھ اشاره توصیف این و گشت توصیف,  نیست مشھود آن در ھدایتى ء رشحھ
بود باید نومید,  پوچ و بیروح و جامد  . 

 

 بھ ھنوز كھ - آنان از و گردد مى بر مؤمنین بھ سخن روى,  اشارت این و توصیف آن ء سایھ در اكنون
 - بیفكنند گروه این دل بر را ایمان و ھدایت فروغ كوشند مى و امیدوارند اسرائیل بنى یافتن ھدایت

است امید این ثمرى بى و تالش این بیفرجامى بخش الھام كھ شود مى پرسشى  : 

 



 یعلمون ھم و عقلوه ما بعد من یحرفونھ ثم هللا كالم یسمعون منھم فریق كان قد و لكم یؤمنوا ان افتطمعون
 پس را آن و شنیدند مى را خدا سخن آنان از گروھى آنكھ حال و ؟ بگروند شما بھ كھ برید مى طمع آیا( 

كردند مى تحریف دانستھ,  بودند فھمیده و اندیشیده اینكھ از  ) 

 

 استعدادى و دیگر طبیعتى مستلزم,  ایمان.  داشت نباید اینان گرویدن بھ امیدى و انتظار ھیچ كھ بدانید پس
 ھا روزنھ ء ھمھ,  باشد لطیف و پذیر انعطاف و نرم كھ آورد مى روى ایمان بھ طبیعتى آن.  است دیگر

 چنین,  باشد كرده آماده جاودان و ازلى ء سرچشمھ بھ پیوستن براى را خود و گشوده نور روى بھ را
 بینى باریك و تقوى و حساسیت از سرشار حال عین در و نرمش و طراوت و صفا با آمیختھ,  طبیعتى

,  عمد و علم روى از و فھمیدن و دانستن از پس را خدا سخن گذارد نمى كھ اوست تقواى ھمین,  است
نمائى دگر و تحریف از دور و صریح و مستقیم است طبیعتى,  پذیر دین طبیعت پس.  كند تحریف  . 

 

 با و داناتر ھمھ از كھ اند)  یھود مذھبى علماى  (  ربانیون و احبار ء طبقھ,  آیات این در نظر مورد گروه
 نازل موسى پیامبرشان بر كھ را خدا كالم كھ ھمانھائى,  بودند آشناتر,  گشتھ نازل تورات در كھ حقیقتى

 بھ و كرده دگرگون و تحریف را آن,  فھمیدن و دانستن از پس و شنیده,  را تورات یعنى,  بود گشتھ
,  دانائى و عمد روى از بلكھ,  اطالعى بى و جھل بخاطر نھ,  بودند برگردانده,  دور و بیگانھ ھاى معنى

 آئین با آنان رفتار این! . .  مرض و غرض روى از و!  مصلحت بنابر و,  ھوس و ھوا انگیزھاى بھ و
 حق
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 هللا صلى محمد حق آئین با رفتارشان بود تواند چگونھ پس,  است - خودشان قبول مورد پیامبر - موسى
 بودنش باطل كھ چیزى بر شان پافشارى این با و اخالقى اصول بھ شان اعتنائى بى این با آیا ؟ آلھ و علیھ

 بر و زنند سرباز آن قبول از,  برخیزند ستیزه بھ اسالم دعوت با كھ ھست این جز انتظارى,  دانند مى را
؟ بندند دروغ آن  

 

 بھ لیحاجوكم علیكم هللا فتح بما اتحدثونھم قالوا بعض الى بعضھم خال اذا و امنا قالوا امنوا الذین القوا اذ و
 خلوت بھ ھمدیگر با چون و,  ایم آورده ایمان:  گویند ببینند را مؤمنان چون و(  تعقلون افال ربكم عند

 نزد بدانوسیلھ تا ؟ كنید مى گفتگو برگشوده شما براى خداوند آنچھ از مسلمانان با:  گویند نشینند
؟ اندیشید نمى مگر ؟ كنند محاجھ شما با پروردگارتان  ) 

 



 خدا كلمات تحریف و پوشى حق و اخالق فساد بر عالوه كھ اینھا ؟ بگروند شما بھ دارید انتظار ھم باز آیا
؟ ھستند نیز فریبگر و مكار و منافق و كار ریا,   

 

 پیام محمد كھ ایم پذیرفتھ یعنى. .  ایم آورده ایمان:  گفتند مى,  دیدند مى را مؤمنان ھرگاه آنان از بعضى
 ایشان نھ مگر و ؟ بود شده داده او شدن برانگیختھ ء مژده خودشان تورات در نھ مگر,  است خدا آور
 پیروز بردیگران را آنان او دست بھ خدا كھ بودند امیدوار و بردند مى سر بھ او بعثت انتظار در خود

 بھ خودھاشان با ھمینكھ ولى]( . . . جستند مى فیروزى بركافران او ء بوسیلھ گذشتھ در و! : ([  گرداند
 ابراز را محمد رسالت درستى چرا كھ گشودند مى یكدیگر مالمت بھ زبان)  1, (  نشستند مى خلوت
([ گفتند مى ھمدیگر بھ,  اند ساختھ خبر با,  آمده او بعثت ء مژده تورات در اینكھ از را مسلمانان و كرده

 محاجھ شما با پروردگارتان نزد بدانوسیلھ تا كنید مى گفتگو برگشوده شما بر خدا آنچھ از مسلمانان با: 
 خدا صفات از بیخبرى و كوردلى كھ اینجاست. . .  ؟ باشند داشتھ دست در شما زیان بھ حجتى و]( ؟ كنند

 خواھد خواست باز ایشان از آنگاه فقط خدا كھ پندارند مى و شود مى آنان گریبانگیر,  نامحدودش دانش و
 بھ حجتى خدا,  نیاورند زبان بر و دارند پوشیده را آن اگر اما,  برانند زبان بر را حقیقت این كھ كرد
 اندیشھ چھ كھ وه]( ! ؟ اندیشید نمى مگر([ : گفتند مى یكدیگر بھ آنكھ شگفت و!  داشت نخواھد آنان زیان

اینچنین محصولش كھ حماقتبارى اندیشیدن و  

 

89:  بقره - 1  : 
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است سخنى  ! 

 

 باطل پندار این از,  زیر ء جملھ با,  آنان ھاى گفتھ و كارھا ء درباره گفتگو ء ادامھ از پیش كھ اینست
شود مى شگفتى اظھار  : 

 

 آشكارا یا بدارند نھان را آنچھ ھر خدا كھ دانند نمى مگر(  یعلنون ما و یسرون ما یعلم هللا ان یعلمون اوال
؟ داند مى,  سازند  ) 

 



 نادان و بیسواد فریقى:  فریقند دو آنھا:  گوید مى باز مردم براى را اسرائیل بنى حاالت از ئى پاره سپس
 را ھمین تورات از,  دانند نمى چیزى باطل پندارھاى و توھمات مشتى جز خود آسمانى كتاب از كھ

 پندارى بھ كھ,  معقول دلیلى بھ نھ آنگاه و,  امان در دوزخ عذاب از و اند بھشت اھل كھ اند آورده بدست
 و.  آمرزد مى را آن خدا شوند مرتكب گناھى ھر و خدایند ء برگزیده ملت كھ پندار این بھ. . .  موھوم
 خدا كتاب بر,  كنند مى بردارى بھره آن از و گرفتھ خدمت بھ را نادانى و بیسوادى این كھ دیگرى فریق
 یا كتمان خود دلخواه بھ را احكام,  كنند مى تأویل ورزى غرض روى از را خدا كلمات و بندند مى دروغ
 مى مردم میان در خدا كتاب نام بھ را آن و نویسند مى نموده جعل خود از مطالبى,  كنند مى اظھار

كنند حفظ را خود پیشوائى و ریاست كھ شوند مى مرتكب این براى فقط را خیانت اینھمھ و. . .  پراكنند  : 

 

 یقولون ثم بایدیھم الكتاب یكتبون للذین فویل یظنون اال ھم ان و امانى اال الكتاب الیعلمون امیون منھم و
یكسبون مما لھم ویل و ایدیھم كتبت مما لھم فویل قلیال ثمنا بھ لیشتروا هللا عند من ھذا  

 

 و دانند نمى چیزى باطل آرزوھاى و پندارھا بجز)  آسمانى(  كتاب از كھ بیسوادانند,  آنان از گروھى )
 آنگاه و نویسند)  خود پیش از و(  خود دست بھ را كتاب كھ آنھا بر واى پس.  پویند نمى گمان راه جز

 و برنوشتھ دستشان آنچھ از آنھا بر واى.  فروشند ناچیزى بھاى بھ را آن تا خداست جانب از این گویند
آورند مى دست بھ آنچھ از آنھا بر واى  ) 

 

 از و گرایند ھدایت راه بھ و گویند پاسخ را حق نداى كھ داشت توان مى انتظار مردمى اینچنین از آیا
است آنان منافع راه خار كھ تورات قسمتھاى آن تحریف  , 
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 این و نیست آنان انتظار در چیزى ھالكت جز و نیست آنان ایمان بھ امیدى ھیچ بیگمان ؟ بردارند دست
 مسلم آنان بر را محتوم سرنوشت این كھ است آنان دروغ از آمده بدست ء بھره و آنان نویس دروغ دست

است كرده  . 

 

 و عمل ء درباره صحیح بینش با نھ و الھى سنت با نھ و خدا عدل با نھ كھ - باطل پندارھاى آن از یكى
 بجز آتش و,  معافند مجازات از كنند كار ھر و چھ ھر آنان كھ بود این - نیست متناسب و سازگار پاداش
 و ؟ دلیل چھ بھ آخر و. . .  خزید خواھند نعمت آغوش بھ سپس و سوزانید نخواھد را آنان چند روزى
 و,  نھ كھ است معلوم ؟ بودند گرفتھ تعھدى و بستھ عھدى مگر و ؟ كردند مى محدود را زمان چگونھ
 است چنین ھمیشھ و. . .  نبود چیزى نمایان عالم گرى حیلھ و دروغ و بیسوادان باطل پندار بجز دلیلشان



 دین از و شد بریده دینشان حقایق با آنان میان پیوند و شدند منحرف درست ء عقیده از مردمى ھرگاه كھ
 پناه سودجویانھ یا مغرضانھ ھاى ساختھ و پندارھا ھمین بھ,  ناگزیر,  نماند برایشان تظاھرى و نامى جز
 عذاب از آنان نجات براى باطل پندارھاى ھمین بھ دلبستن و دیندارى نام ھمین كھ پندارند مى و برند مى

است بس خدا  : 

 

 ما هللا على تقولون ام عھده هللا یخلف فلن عھدا عندهللا اتخذتم قل معدوده ایاما اال النار تمسنا لن قالوا و
 التعلمون

 

 تخلف اش وعده از كھ اید گرفتھ ئى وعده خدا از مگر بگو,  نرسد ما بھ چند روزى بجز آتش:  گویند و )
؟ بندید مى دانید نمى آنچھ خدا بر یا ؟ نورزد  ) 

 

 كھ اید گرفتھ ئى وعده خدا از مگر بگو([ : آموزد مى پیامبرش بھ كھ است خدا ء كوبنده دلیل ھمان این
 نمى آنچھ خدا بر یا([ ؟ اید گرفتھ خدا از مورد این در پیمانى و وعده كدام]( ؟ نورزد تخلف اش وعده از

 سئوالى ھیئت كھ است مطلب تقریر و تثبیت براى,  استفھام و است ھمین مطلب واقع و]( ؟ بندید مى دانید
ھست نیز توبیخ و انكار معناى متضمن,  جملھ  . 
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 از كھ اسالم بینى جھان كلیات و اصول از یكى قالب در,  پوچ ادعاى این بھ نھائى و قاطع پاسخ بالفاصلھ
 ھر ء نتیجھ و پاداش:  شود مى داده,  گیرد مى مایھ انسان و زندگى و ھستى مورد در آئین این كلى بینش

نیست گزاف بھ و است آن با ھماھنگ و عمل آن جنس از,  عملى  : 

 

 عملوا و امنوا الذین و خالدون فیھا ھم النار اصحاب فاولئك خطیئتھ بھ احاطت و سیئھ كسب من بلى
 در را او خطایش و آورد دست بھ گناھى كس ھر بلكھ(  خالدون فیھا ھم الجنھ اصحاب اولئك الصالحات

 بھشت اھل ایشان,  كنند شایستھ كار و آورند ایمان آنانكھ و اند جاودانھ آن در و آتشند اھل اینان,  برگیرد
اند جاودانھ آن در و اند  ) 

 



 حكم این برابر در و است معنوى حالتى نمایشگر آسا معجزه ھنرى با كھ تابلو این برابر در اندكى )
 آن علتھاى و رازھا و بیندیشیم آن در,  كنیم توقف,  گردد مى صادر گمان بى و,  قاطع چنین كھ آسمانى

دریابیم را  : 

 

برگیرد در را او خطایش و آورد دست بھ گناھى كس ھر بلكھ(  خطیئتھ بھ احاطت و سیئھ كسب من بلى  . 
. . ) 

 

,  بیاالید گناھى بھ دست كس ھر كھ آنست جملھ این از منظور یقینا ؟ است]( آوردنى بدست([ گناه مگر
 آالید مى گناھى بھ دست كھ كسى. . .  است شده اشاره نیز ئى ویژه روانى حالت بھ تعبیر این با ولى

 آورده دست بھ چیزى گوئى,  معنى یك بھ و بیند مى گوارا برخویش را آن و برد مى لذت آن از معموال
 و شوق با چنان,  دید مى زیانى آن در اگر و شد نمى آن مرتكب داشت مى ناپسند را گناه اگر.  است
 شود احاطھ بدان جھانش و گردد سرشار آن از جانش فضاى داد نمى اجازه و رفت نمى آن سوى بھ شور

 سركوب باید دارد مى وا بدان كھ را ئى انگیزه ھر و گریخت باید مى زیانبخشى و ناپسند ھر از كھ چرا. 
 از احساسى چنین وقتى.  برد پناه باید آن جز چیزى بھ و خواست آمرزش باید آن بھ آلودگى از و ساخت

 ھاى دریچھ و كند پر را اش زندگى فضاى و برگیرد در را او گناه كھ است ناممكن آمد پدید كسى در گناه
سازد مى مجسم را معنى ھمین]( برگیرد در را او خطایش([ : آیھ تعبیر.  ببندد او بر را اندیشھ و توبھ  . . 
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 مراتب بھ تعبیر گونھ این. . .  است آن واضح ھاى نشانھ از و قرآن سخن ھاى ویژگى از یكى این و
 بھ.  شود ادا حركت بى و روح بى و ذھنى تعبیراتى با كھ ذھنى مفاھیم از است مؤثرتر و تر دلنشین
 زندانى را گنھكار اینگونھ كھ یافت توان مى را ذھنى تعبیر كدام گناه بھ ورزیدن اصرار براى راستى
 و كند مى تنفس آن فضاى در,  كند مى زندگى گناه چوب چھار در پندارى چنانكھ بنمایاند خویش خطاى

دھد مى حیات ء ادامھ آن براى و آن با  . 

 

 كھ ئى عادالنھ و حتمى سزاى شد بستھ,  گناه زندانى روى بھ,  توبھ ھاى روزنھ ء ھمھ وقتى. . .  آنگاه و
اینست,  گردد مى مقرر او براى  : 

 

اند جاودانھ آن در و آتشند اھل ایشان پس(  خالدون فیھا ھم النار اصحاب فاولئك  ) 

 



مقابل ء نقطھ در و  : 

 

 شایستھ كار و آورند ایمان آنانكھ و(  خالدون فیھا ھم الجنھ اصحاب اولئك الصالحات عملوا و امنوا والذین
اند جاودانھ آن در و بھشتند اھل ایشان ھم,  كنند  ) 

 

 را آن درست باید ایمان مدعیان كھ است چیزى این و. .  بجوشد دل از,  شایستھ كار شكل بھ باید ایمان
 تا ایمان:  كھ داریم مطلب این فھمیدن و دانستن بھ فراوانى نیاز امروز مسلمانیم گوئیم مى كھ ما.  بفھمند
 زمین در ولى كنند مى مسلمانى ادعاى كھ آنان.  ندارد وجود نیز خود نباشد صالح عمل ء سرچشمھ وقتى
 عملى و زمین در خدائى نظام استقرار با یعنى - اصطالحات مصداق مھمترین با و انگیزند مى بر فساد

 نخواھند ئى بھره الھى پاداش از و اند نبرده بوئى اسالم از,  جنگند مى - دینى اخالق و مقررات گشتن
 و بیھوده پندارھاى با یھود ھمچون چند ھر.  بود نخواھد جلوگیرشان كسى خدا انتقام و عذاب از و داشت
بدارند دلخوش و سرگرم را خود باطل  . 

 

 نمایشگر یكسره كھ آنان حركات از و یھود سرگذشت از گفتگو و است مؤمنان با ھمچنان سخن روى
ضمنا و. . .  است ناپایى عھد و خودسرى و انحراف و عصیان  

175 

كشیدن یھود رخ بھ مسلمین منظر در را پیشین حقایق  : 

 

 و المساكین و الیتامى و القربى ذى و احسانا بالوالدین و هللا اال التعبدون اسرائیل بنى میثاق اخذنا اذ و
 میثاقكم اخذنا اذ و معرضون انتم و منكم قلیال اال تولیتم ثم الزكوه اتوا و الصلوه اقیموا و حسنا للناس قولوا

 و انفسكم تقتلون ھؤالء انتم ثم تشھدون انتم و اقررتم ثم دیاركم من انفسكم التخرجون و دماءكم التسفكون
 محرم ھو و تفادوھم اسارى یأتوكم ان و العدوان و باالثم علیھم تظاھرون دیارھم من منكم فریقا تخرجون

 الحیوه فى االخزى متكم ذلك یفعل من جزاء فما ببعض تكفرون و الكتاب ببعض افتؤمنون اخراجھم علیكم
 الدنیا الحیوه اشتروا الذین اولئك تعملون عما بغافل ماهللا و العذاب اشد الى یردون القیمھ یوم و الدنیا

ینصرون ھم ال و العذاب عنھم یخفف فال باالخره  

 



 یتیمان و خویشاوند و مادر و پدر با و مپرستید را خدا جز:  كھ گرفتیم پیمان اسرائیل بنى از كھ آنگاه و )
 اندكى جز آنگاه. . .  كنید ادا را زكات و دارید پا بھ را نماز و گوئید نكو مردم با و كنید نیكى تنگدستان و
 مریزید یكدیگر خون كھ گرفتیم پیمان شما از كھ آنگاه و.  بودید رویگردان حالیكھ در سرپیچیدید شما از
 شما ھمین سپس.  شاھدید خود و كردید اقرار بدین شما و مرانید خویش دیار و شھر از را یكدیگر و

 آزارشان و دشمنى بر و رانید مى دیارشان و شھر از را خودھاتان از گروھى و كشید ھمى را یكدیگر
 در)  كنید مى آزادشان و(  دھید مى فدیھ آنان براى آیند شما پیش اسارت بھ اگر و شوید مى ھمداستان
 بخشى بھ و گروید مى آسمانى كتاب از بخشى بھ آیا,  است بوده ناروا شما بر راندنشان بیرون صورتیكھ

 رستاخیز روز و نیست زبونى و خوارى جز دنیا در او سزاى كند چنین شما از كھ ھر ؟ ورزید مى كفر
 نزدیك زندگى كھ ھستند اینان.  نیست بیخبر كنید مى آنچھ از خدا و.  شد خواھند دچار عذاب سختترین بھ

نشوند نصرت و نگردد كم ایشان از عذاب پس,  خریدند آخرت بھاى بھ را  ) 

 

 اشاره ایشان با خدا پیمان بھ,  آورد مى یادشان بھ را اسرائیل بنى ھاى تخلف خداوند كھ پیشین درس در
شود مى بیان تفصیل كمى با پیمان این مواد از بعضى اكنون و شد ئى  : 

 

 بنى بھ و شده بستھ كوه زیر در كھ,  اسرائیل بنى با خدا ء معاھده كھ یابیم مى در,  نخست ء آیھ از
 خدا دین ثابت اصول بر مشتمل,  باشند داشتھ بیادش و بگیرند نیرو با را آن بود شده داده فرمان اسرائیل

كردند انكار را آن و ننگریستند آن بھ آشنا چشم بھ یھودیان و آورد نیز اسالم كھ اصولى,  است بوده  . 
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 و پدر بھ و - مطلق توحید ء پایھ نخستین - نكنند پرستش را خدا غیر:  كھ بود شده شرط معاھده این در
 ء لوحھ سر در كھ - گویند نیكو سخن مردم با و رسانند نیكى مستمندان و یتیمان و خویشاوند و مادر

 كنند ادا را زكات ء فریضھ و دارند پا بھ را نماز و - است منكر از نھى و معروف بھ امر نیكو سخنھاى
است اسالم مقررات و اصول ھمان مجموع در این و. .   . 

 

 را خود از پیش ادیان ء ھمھ اسالم اینكھ و را خدا دین وحدت نخست:  یابیم مى در را حقیقت دو اینجا از
 كھ آئینى برابر در یعنى,  اسالم برابر در را یھود سرى خیره میزان دیگر و.  كند مى تصدیق و امضا
بودند سپرده میثاق و بستھ پیمان خدا با آن سر بر كھ خواند مى فرا چیزھائى ھمان بھ را آنان  . 

 



 و شود مى بدل خطاب بھ حكایت از كالم لحن ناگھان,  است آور شرم وضعیتى از گفتگو كھ اینجا در
 روى برگردانیدن و بود مسلمانان بھ خطاب پیشین ء آیھ در.  گردد برمى اسرائیل بنى بھ سخن روى

سازد افكنده سر و رسوا بیشتر چھ ھر را ایشان كھ آنست براى آنان بھ سخن  : 

 

بودید رویگردان حالیكھ در سرپیچیدید شما از اندكى جز آنگاه(  معرضون انتم و منكم قلیال اال تولیتم ثم  ) 

 

 بھ حكایت از را كالم لحن ناگھان,  آن غیر و داستانھا اثناى در قرآن آنكھ اسرار از یكى بیان این با
گردد مى آشكار,  كند مى تبدیل خطاب  . 

 

 رخ بھ خدا پیمان با ایشان ھاى ناھمسازى و یابد مى ادامھ اسرائیل بنى بھ خطاب ھمچنان سخن ء رشتھ
شود مى كشیده ایشان  : 

 

 كھ آنگاه و(  تشھدون انتم و اقررتم ثم دیاركم من انفسكم التخرجون و دماءكم التسفكون میثاقكم اخذنا اذ و
 بدین شما و مرانید خویش دیار و شھر از را یكدیگر و مریزید یكدیگر خون كھ گرفتیم پیمان شما از

شاھدید خود و كردید اقرار  ) 

 

؟ كردند چھ دھند مى گواھى بدان خود كھ اقرار این از پس آیا  

 

 ان و العدوان و باالثم علیھم تظاھرون دیارھم من منكم فریقا تخرجون و انفسكم تقتلون ھؤالء انتم ثم
و كشید ھمى را یكدیگر شما ھمین سپس(  اخراجھم علیكم محرم ھو و تفادوھم اسارى یأتوكم  
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 اگر و شوید مى ھمداستان آنان آزار و دشمنى بر و رانید مى دیارشان و شھر از را خودھاتان از گروھى
 بر راندنشان بیرون صورتیكھ در)  كنید مى آزادشان و(  دھید مى فدیھ آنان براى آیند شما پیش اسارت بھ

است بوده ناروا شما  ) 

 



 پیروزى از پیش اندكى و,  نزدیكى ھمان در كھ بود ماجرائى,  شده یادآورى آیھ این در كھ موضوعى
 میان و بودند مشرك]( خزرج([ و]( اوس([ ء قبیلھ دو.  بود گشتھ واقع]( خزرج([ و]( اوس([ بر اسالم
 یھودیان.  داشت جریان,  رفت مى تصور عرب ء قبیلھ دو میان كھ ئى خصمانھ روابط شدیدترین آنان

 دوستى پیمان,  مشرك ء قبیلھ دو آن از یكى با ئى قبیلھ ھر و دادند مى تشكیل را قبیلھ سھ نیز مدینھ ساكن
 بودند اوس ھمپیمان]( قریظھ بنى([ و خزرج ھمپیمانان]( النضیر بنى([ و]( قینقاع بنى([ : داشتند مودت و
 كمك بھ یھودى ء گانھ سھ قبائل از یك ھر,  گرفت مى در خزرج و اوس میان جنگ آتش ھرگاه. 

 جبھھ دو از یھودیانى كھ افتاد مى اتفاق بسا چھ و كرد مى نبرد او دشمنان با و شتافت مى خود ھمپیمان
,  گرفت مى پایان جبھھ دو از یكى سود بھ نبرد كھ ھنگامى یا و رسیدند مى قتل بھ یكدیگر دست بھ

 پرداختند مى غارت و چپاول بھ و ریختند مى خود مغلوب ھمكیشان ء كاشانھ و خانھ بھ جبھھ آن یھودیان
 نص طبق,  ھمھ این و كشیدند مى بند بھ را آنان اسیران و راندند مى خود دیار و شھر از را آنان و

بود ناروا و حرام,  الھى ء معاھده  . 

 

 در كھ را یھودیانى و دادند مى فدیھ جنگى اسیران براى نشست مى فرو جنگ آتش ھنگامیكھ سپس
 بھ را كار این و ساختند مى آزاد,  مالى عوض دادن با بودند مشركان اسارت در یا آنان خود اسارت
]( كنى آزادش و بگیرى باید دیدى اسرائیل بنى از ئى برده ھرگاه([ : گوید مى كھ تورات از حكمى موجب
دادند مى انجام  . 

 

 مى مخاطبشان چنین نفرت و شگفتى با و كشد مى رخشان بھ آیھ این در قرآن كھ است تناقضى ھمان این
 : سازد

 

 مى كفر بخشى بھ و گروید مى آسمانى كتاب از بخشى بھ آیا(  ببعض تكفرون و الكتاب ببعض افتؤمنون
؟ ورزید  ) 

 

و دنیا خوارى بھ را ایشان,  آن سزاى بھ كھ است ئى شكنى پیمان ھمان و  
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 نیست غافل كارشان از خدا كھ نماید مى اخطار آمیز تھدید لحنى با و كند مى تھدید آخرت عذاب سختترین
پوشد نمى چشم گناھشان از و  : 

 



 بغافل هللا ما و العذاب اشد الى یردون القیمھ یوم و الدنیا الحیوه فى خزى اال منكم ذلك یفعل من جزاء فما
 رستاخیز روز و نیست زبونى و خوارى جز دنیا در او سزاى كند چنین شما از كھ ھر پس(  تعملون عما
نیست غفلت بھ كنید مى آنچھ از خدا و شد خواھند دچار عذاب سختترین بھ  ) 

 

 مى ھمگان بھ را آنان كار حقیقت و یھود ماھیت و كند مى خطاب بشریت ء ھمھ و مسلمانان بھ آن از بعد
 : نمایاند

 

 زندگى كھ ھستند اینان(  ینصرون ھم ال و العذاب عنھم یخفف فال باالخره الدنیا الحیوه اشتروا الذین اولئك
نشوند نصرت و نگردد كم ایشان از عذاب پس,  خریدند آخرت بھاى بھ را نزدیك  ) 

 

 عذاب([ : آرى,  است باطل و پوچ]( گیرد نمى فرا را ما آتش,  چند روزى بجز([ : كھ آنان ادعاى پس
شوند نمى نصرت و گردد نمى كم ایشان از ]( . 

 

 نبود این جز,  خدا با آنان شكنى عھد موجب و انگیزه ؟ خریدند آخرت بھاى بھ را نزدیك زندگى چگونھ
 دو.  ورزند مخالفت شان آسمانى كتاب و دین با كرد مى حكم آنان بھ كھ بودند بستھ پیمانى مشركان با كھ

 كاست و كم بى,  مشرك ء قبیلھ دو از یكى با دستھ ھر شدن ھمپیمان و پیوستن و اسرائیل بنى شدن دستھ
 را كار ء میانھ,  منازعات و اختالفات در كوشند مى ھمواره كھ است یھود دیرین و سنتى روش ھمان
 بخشى الاقل,  تقدیر ھر بھ تا باشند داشتھ پیوندى,  متخاصم ء جبھھ دو یك ھر با احتیاط روى از و گرفتھ

 است كسانى روش,  این.  باشند نموده تضمین را یھود مصالح,  نھایت در و كرده حفظ را خود منافع از
 پیمانھاى بھ و خود زرنگى بھ شان پشتگرمى,  نھند نمى ارج را او پیمان و كنند نمى اطمینان خدا بھ كھ

 پیمان با كھ را پیمانى پذیرش,  خدا بھ ایمان اما.  بندگان خداى بھ نھ و است بندگان پشتیبانى بھ و زمینى
 را ظاھرى منافع و مصالح و كند مى تحریم,  است ناسازگار خدائى مسئولیتھاى و تكالیف با و متضاد خدا

 و خدا ء برنامھ پیروى از مھمتر مصلحتى ھیچ مؤمن براى زیرا,  داند نمى پیمانى چنین در ورود مجوز
نیست متصور,  خدا پیمان پاسدارى راه از بجز مصونیتى ھیچ  . 
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,  است الھى رسوالن و رسالتھا برابر در آنان موضع آور یاد و اسرائیل بنى خطاب,  سخن ء ادامھ
 آنان ھواھاى و ھوسھا با حقشان سخن چون و بودند اسرائیل بنى دودمان از و آنان خود از كھ رسوالنى
گشتند مى آنان عناد و بدرفتارى دچار شد نمى سازگار  : 

 

 افكلما القدس بروح ایدناه و البینات مریم ابن عیسى اتینا و بالرسل بعد من قفینا و الكتاب موسى اتینا لقد و
تقتلون فریقا و كذبتم ففریقا استكبرتم انفسكم تھوى ال بما رسول جاءكم  

 

 روشن ھاى دلیل را مریم پسر عیسى و فرستادیم پیامبران او پى از و دادیم كتاب موسى بھ كھ بدرستى )
,  آورد شما نفس ھواى برخالف فرمانى پیامبرى ھرگاه آیا,  داشتیم مؤید القدس روح بھ را او و دادیم

؟ كشتید را بعضى و خواندید دروغگو را بعضى پس,  ورزیدید تكبر  ) 

 

 كھ كردند مى استدالل چنین,  آئین این نپذیرفتن و اسالم از خود رویگردانى توجیھ براى اسرائیل بنى
 این در.  كنند مى عمل آنھا سفارشات و دستورات بھ و دارند اختیار در خود پیامبران تعالیم از كافى بقدر
 مقررات برابر در را واكنششان و پیامبرانشان با را رفتارشان و كشاند مى رسوائى بھ را آنھا قرآن,  آیھ
 ھوسھایشان با كھ حقایقى برابر در ھمواره آنھا كھ كند مى اثبات و سازد مى برمال,  آنان سفارشات و

دارند اسالم برابر در امروز كھ اند داشتھ را رفتارى ھمین نبوده سازگار  . 

 

 داراى و مرسل پیامبر - السالم علیھ - موسى با آنان میان كھ ماجراھائى از بسیارى نیز پیشین آیات در
 و,  دیگرى از پس یكى,  خدا پیامبران توالى بھ آیھ این در اكنون.  است شده نشان خاطر,  گذشتھ,  كتاب

 چگونگى سپس و شود مى اشارت,  القدس روح تأئید و روشن معجزات آن با مریم بن عیسى كار آخر در
 باقى نیز انكار جاى آنان براى و,  گردد مى مطرح آمیز تقبیح لحنى با پیامبران خیل این از آنان استقبال
است خودشان كتابھاى ھمین آن گواه كھ,  نیست  : 

 

 فرمانى پیامبرى ھرگاه آیا(  تقتلون فریقا و كذبتم ففریقا استكبرتم انفسكم تھوى ال بما رسول جاءكم افكلما
و خواندید دروغگو را بعضى پس,  ورزیدید تكبر آورد شما نفس ھواى برخالف  
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؟ كشتید را بعضى  ) 



 

 پذیر تغییر و رنگارنگ ھاى انگیزه و ھوسھا با حق منادیان تعالیم و الھى ادیان دادن تطبیق براى كوشش
 مى رخ,  انسانیت روشن منطق شدن خاموش و سالم فطرت گشتن تباه اثر بر كھ است ئى پدیده,  بشرى
 خواست از غیر ثابتى مصدر و منبع از باید زندگى مقررات كھ كند مى حكم انسانى استوار منطق.  نماید
 و نو نوبھ ھاى انگیزه و ھوسھا دستخوش كھ مصدرى و منبع,  گیرد سرچشمھ,  انسان خود پذیر تغییر

 و صحت و غضب و رضا از پذیر اثر كھ كنند رجوع ثابتى معیار آن بھ باید مردم و نباشد رنگارنگ
نباشد ھوس و ھوا و مرض  . 

 

 باشد داده ھشدار را مسلمانان تا كند مى اشاره اسرائیل بنى تاریخ در پدیده این وجود بھ اینجا در خداوند
 خداى كھ را ئى ودیعھ این,  زمین در خدا جانشینى مبادا بپرھیزند خویش زندگى در آن تكرار از كھ

 و خدا آئین و پیمودند را اسرائیل بنى راه نیز ایشان چون و. . .  بدھند دست از,  واگذاشتھ ایشان بھ جھان
 سرنوشت حكمران را خود ھوسھاى و خواستھا و افكندند دور بھ زندگى ء صحنھ از را آسمانى مسلك

 بر كھ رفت ھمان نیز برایشان,  كشتند یا خواندند دروغگو را حق منادیان و رھنمایان و ساختند خویش
 چنین و. . . .  و روزى تیره و بدبختى,  زبونى و پستى,  خوارى و دستگى دو:  بود رفتھ اسرائیل بنى
 را خود خواستھاى و ھوسھا,  بازگردند پیامبر و خدا بھ دوباره آنكھ مگر ماند خواھد و بود خواھد نیز

 و خدا كتاب,  كنند وفا بستھ گذشتگانشان با و آنان با خدا كھ پیمانى بھ,  سازند خدا كتاب و آئین محكوم
یابند ھدایت بدینوسیلھ مگر. . .  بدارند یاد بھ را آن حقایق و بگیرند نیرومندى بھ را خدا دین  . 

 

 و تازه رسالت برابر در آنان موضعگیرى اكنون,  بود خودشان پیامبران با ایشان رفتار از سخن تاكنون
,  كاست و كم بى رفتار ھمان و مردمند ھمان نگرى مى چون و. . .  كشد مى میان بھ را جدید پیامبر
زندگى بھ دوباره كھ پیشینیانند ھمان گوئى  
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كنند مى تكرار را سلف پیامبران با خود رفتار و اند بازگشتھ  : 

 

 و معھم لما مصدق عندهللا من كتاب جاءھم لما و یؤمنون ما ففلیال بكفرھم هللا لعنھم بل غلف قلوبنا وقالوا
 بئسما الكافرین على هللا فلعنھ بھ كفروا عرفوا ما ھم جاء فلما كفروا الذین على یستفتحون قبل من كانوا

 فباؤبغضب عباده من یشاء من على فضلھ من هللا ینزل ان بغیا هللا انزل بما یكفروا ان انفسھم بھ اشتروا
 یكفرون و علینا انزل بما نؤمن قالوا هللا انزل بما امنوا لھم قیل اذا و مھین عذاب للكافرین و غضب على
 موسى جاءكم لقد و مؤمنین كنتم ان قبل من هللا انبیاء تقتلون فلم قل معھم لما مصدقا الحق ھو و وراءه بما



 اتیناكم ما خذوا الطور فوقكم رفعنا و میثاقكم اخذنا اذ و ظالمون انتم و بعده من العجل اتخذتم ثم بالبینات
 كنتم ان ایمانكم بھ یامركم بئسما قل بكفرھم العجل قلوبھم فى اشربوا و عصینا و سمعنا قالوا اسمعوا و بقوه

 مؤمنین

 

 خویش مطرود كفرشان سبب بھ خدا بلكھ) . .  كرد نتواند فھم(  است پیچده فرو ما دلھاى:  گویند و )
 كننده تصدیق كھ آمد فرود آنھا بر خدا نزد از كتابى چون و.  آورند مى ایمان ندرت بھ كھ اینست و ساختھ

,  بیامد شناختندش مى آنچھ وقتى - جستند مى فیروزى كافران بر بدان پیش از و - بود آنان كتاب ء
 بھ كھ)  یعنى(  فروختند بدان را خویش خویشتن آنچھ بھ بدا.  باد كافران بر خدا لعنت,  كردند انكارش

 خواھد كھ بندگانش از كس ھر بھ خویش كرم از خدا چرا كھ حسد از ورزند مى كفر كرده نازل خدا آنچھ
 بھ چون و.  است انگیز خفت عذابى را كافران و,  شدند دچار خشمى از پس خشمى بھ پس,  فرستد فرو
 بھ و,  آوریم مى ایمان گشتھ نازل آنچھ بھ:  گویند,  آورید ایمان كرده نازل خدا آنچھ بھ:  شود گفتھ آنان
:  بگو,  است آنان كتاب ء كننده تصدیق كھ است حق ھمان این آنكھ حال,  شوند مى كافر آن جز چھ ھر
 آشكار ھاى حجت با موسى درستى بھ و.  ؟ كشتید مى را خدا پیغمبران این از پیش چرا بودید مؤمن اگر
 شما از كھ آنگاه و.  بودید ستمگر حالتیكھ در پذیرفتید را گوسالھ او غیاب در سپس,  شد مبعوث شما بر

 و بگیرید نیرومندى بھ ایم داده شما بھ را آنچھ:  برافراشتیم شما فراز بر را طور كوه و گرفتیم پیمان
 مؤمنید اگر بگو,  شد سیراب گوسالھ از دلھایشان كفر اثر بر و,  سرپیچیدیم و شنیدیم:  گفتند,  بشنوید

دھد مى شما بھ فرمانى بد چھ ایمانتان  ) . 

 

 و صاعقھ حالت جمالت از ئى پاره در و گراید مى خشونت و شدت بھ فراز این در سخن ء شیوه
 و ھا بھانھ ء ھمھ و كند مى شان مؤاخذه سخت اند كرده و اند گفتھ آنچھ بر. .  گیرد مى آتشفشان

 از,  كشیدند مى خود بخل و حسد و گرانجانى و خودپرستى و تكبر بر پوششى ھمچون كھ را عذرھائى
و. .  سازد مى باطل و گیرد مى دستشان  
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 گرفتھ اش گرامى پیامبر و اسالم برابر در كھ است آمیزى انكار و خصمانھ ء چھره سزاى ھمھ این و
 . بودند

 

 بھ خدا بلكھ,  است پیچیده فرو ما دلھاى گویند و(  یؤمنون ما فقلیال بكفرھم هللا لعنھم بل غلف قلوبنا قالوا و
آورند مى ایمان ندرت بھ كھ اینست و ساختھ خویش مطرود كفرشان سبب  ) 

 



 ء داعیھ ھیچ بھ و كند نمى رسوخ آن در ئى تازه فكر ھیچ,  است پیچیده فرو و بستھ ما دلھاى:  گفتند مى
 اسالم بھ آنان دعوت از را مسلمانان و - آلھ و علیھ هللا صلى - محمد تا گفتند مى اینرا.  گراید نمى جدیدى

 پاسخ در خداوند.  باشند آورده وجھى,  خود طرف از را اسالم پذیرش عدم اینكھ براى یا كنند مأیوس, 
 ھدایت از و رانده خود از]( . . ساختھ خویش مطرود كفرشان سبب بھ خدا بلكھ([ : گوید مى,  سخن این

 مطرودشان,  كفر سزاى بھ خدا و آوردند كفر نخست كھ آنھایند پس. . .  است ساختھ شان بیگانھ خود
 بھ یعنى]( آورند مى ایمان ندرت بھ كھ اینست([ ساخت دور دسترسشان از را ھدایت از استفاده و كرد

 بھ یا و.  خدایند ھدایت مطرود پیشین ضالل و كفر اثر بر كھ چرا بندد مى صورت آنھا در ایمان ندرت
 جملھ,  واقع در یعنى. . .  است كم بسى آنھا در ایمان و شدند كافر است آنان حالت,  این كھ معنى این
است گردیده ذكر آنان شخصیت كامل معرفى براى كھ است دیگرى حالت]( یؤمنون ما فقلیال([ ء  . 

 

 بودند انتظارش در خود كھ شدند مى منكر را پیغمبرى ھمان زیرا,  بود زشت بسى آنان انكار و كفر حقا
 اكنون و. . .  گردند فیروز,  جزیره ساكنان دیگر بر او ء وسیلھ بھ داشتند انتظارش كھ پیغمبرى ھمان, 

بود نیز آنان تورات ء كننده تصدیق كھ داد مى ارائھ كتابى پیغمبر این  : 

 

 ما ھم جاء فلما كفروا الذین على یستفتحون قبل من كانوا و معھم لما مصدق عندهللا من كتاب جاءھم لما و
 از و - بود آنان كتاب ء كننده تصدیق كھ آمد فرود آنھا بر خدا نزد از كتابى چون و(  بھ كفروا عرفوا

 خدا لعنت,  آوردند كفر بدان,  بیامد شناختندش مى آنچھ وقتى - جستند مى فیروزى كافران بر بدان پیش
باد كافران بر  ) 

 

 آنان بر لعنت كھ است لذا.  گردد خدا غضب و طرد مستوجب كھ ھست شنیع چندان كار این براستى و
زند مى آنان پیشانى بر كفر داغ و فرستد مى  : 
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باد كافران بر خدا لعنت پس(  الكافرین على هللا فلعنھ  ) 

 

 ناپسندشان روش این پنھانى و اصلى ء انگیزه,  برند مى معاملھ این در كھ زیانى بھ اشاره از پس آنگاه
سازد مى برمال,  را  : 



 

 عباده من یشاء من على فضلھ من هللا ینزل ان بغیا هللا انزل بما یكفروا ان انفسھم بھ اشتروا بئسما
)  یعنى(  فروختند بدان را خویش خویشتن آنچھ بھ بدا(  مھین عذاب للكافرین و غضب على فباؤبغضب

 كھ بندگانش از كھ ھر بر خود كرم از خدا چرا كھ,  حسد از ورزیدند كفر كرده نازل خدا آنچھ بھ كھ
است انگیز خفت عذابى را كافران و شدند دچار خشمى از بعد خشمى بھ پس,  فرستد فرو خواھد  ) . 

 

 و. . . .  آنھاست خویشتن بھاى,  كفر گوئى. .  شدند كافر كھ فروختند بدان را خویش خویشتن برآنچھ بدا
,  فروخت بدان و گرفت برابر كفر با را آن اگر اما گیرد مى برابر - زیاد یا كم - چیزى بھ را خود آدمى

.  است واقعیتى شده بیان تمثیل زبان بھ چھ اگر این.  است داده انجام را معاملھ ترین ننگین و زیانبارترین
 جھان این در,  اند داده دست از و كرده زیان را خویش خویشتن,  آخرت در ھم و جھان این در ھم اینان

 ذلتبخش عذاب كھ بدینگونھ آخرت در و افتادند دور بھ ایمان عزیز و شریف كاروان از كھ رو آن از
 فروشى خود سوداى. . .  كفر ؟ بود چھ عایدشان معاملھ این در باالخره. .  است آنان انتظار در دوزخ

بس و داشت را سود ھمین آنان براى  ! . 

 

 خدا چرا اینكھ از حسادت,  بردند مى خدا پیامبر بر كھ بود حسادتى,  ھمھ این بر آنان ء كننده وادار
 بنده بھ خدا چرا اینكھ از و.  واگذارد بدو,  اند میبرده انتظار خود میان از و خود براى آنھا كھ را رسالتى

 لذا بود اسرائیل بنى سركشى و ستمگرى این و.  كند عطا چیزى خویش لطف و فضل از بندگانش از ئى
 كننده خوار عذاب,  حسدشان و سركشى و تكبر سزاى بھ جھان آن در و شدند دچار خداوند مؤكد خشم بھ
آنھاست انتظار در او ء  . 

 

 انحصار,  آن ء ریشھ و است زا دشمنى و آفرین شر خصلتى,  شده اشاره بدان فراز این در كھ خصلتى
 چنین است نكوھیده خوى این دچار كھ كسى,  است آمیز تعصب و نظرانھ تنگ سودجوئى و طلبى

او خود جز كسى بھ چیزى ھر كھ كند مى احساس  
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 را آدمى افراد ء ھمھ كھ انسانیت مستحكم و عظیم پیوند او براى,  است شده داشتھ باز او از,  برسد
 انزوا در ھمواره كھ است منفور ء روحیھ این اثر بر یھود.  نیست درك قابل سازد مى متصل بیكدیگر

 چیده توطئھ بشریت براى پیوستھ,  كرده احساس زندگى درخت از ئى شده قطع ء شاخھ را خود و زیستھ
 درونى عذاب این العمل عكس و سوختھ كین و حسد آتش در و پروریده دل در را خدا خلق دشمنى نھال و
 كالنى منافع متضمن كھ جنگھائى كردن برپا و كشورھا و ملتھا میان فتنھ آتش برافروختن صورت بھ را



 پاشند مى خود نشدنى تمام ء كینھ آتش بر آبى بیگناه انسانھاى خون از و سازند مى ظاھر,  آنھاست براى
 مى ھالكت و نابودى ء طعمھ,  دیگرانى دست بھ نیز خود البتھ و كشند مى مرگ كام بھ را انسانھا و

 بر خود كرم از خدا چرا كھ.  حسد از([ : است نكوھیده خصلت این ء زائیده فساد و شر اینھمھ و.  شوند
فرستد فرو خواھد كھ بندگانش از كھ ھر ]( . 

 

 معھم لما مصدقا الحق ھو و وراء بما یكفرون و علینا انزل بما نؤمن قالوا هللا انزل بما امنوا لھم قیل اذا و
 گشتھ نازل ما خود بر آنچھ بھ:  گویند,  آورید ایمان كرده نازل خدا آنچھ بھ:  شود گفتھ آنان بھ چون و( 

 ء كننده تصدیق كھ است حق ھمان این آنكھ حال و شوند مى كافر آن جز چھ ھر بھ و,  آوریم مى ایمان
است آنان كتاب  ) 

 

([ : گفتند مى,  راندند مى زبان بر,  بگروند اسالم و قرآن بھ تا شدند مى دعوت چون كھ بود سخنى این
 بھ آنگاه و است ھمان نیز حق و است بس را ما ھمان]( آوریم مى ایمان گشتھ نازل ما خود بر آنچھ بھ ما

 - محمد كھ مكتبى و آئین چھ و آورد عیسى كھ كتابى و دین چھ,  شدند مى كافر دیگرى كتاب و آئین ھر
 دیگرى آئین ھیچ,  خود دین از غیر آنان اینكھ از و اظھار این از قرآن.  داد ارائھ - آلھ و علیھ هللا صلى
كند مى شگفتى ابراز,  نپذیرند - كند تصدیق را آنھا آئین و باشد حق چند ھر - را  . 

 

 ایشان آئین ء كننده تصدیق كھ تفاوت چھ نیست آنان مخصوص آئینى كھ مادام ؟ كار چھ حق با را آنھا
 عصبیت بل نھ. .  شناسند مى را خود نژادى ھاى عصبیت و پرستند مى را خود فقط آنھا!  نباشد یا باشد

 آنھا پس,  اند كرده رد نیز را خود ھمنژاد پیامبران تعلیمات ھا گذشتھ در زیرا نیست مطرح ھم نژادى
خویشند ھوس ء برده فقط  . . 
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 دروغ ادعاى و گیرد كار بھ آنان پاسخ در ئى حربھ ھمچون را حقیقت این كھ آموزد مى پیامبر بھ خداوند
سازد افشا را آنان واقعى موقف و كند رد را آنان  : 

 

 خدا پیامبران این از پیش چرا پس بودید مؤمن اگر بگو(  مؤمنین كنتم ان قبل من هللا انبیاء تقتلون فلم قل
كشتید مى را  ) 

 



 این ؟ كشتید را خدا پیامبران چرا بودید گرویده,  گشتھ نازل شما خود بر كھ ھائى آئین بھ راستى بھ اگر
دارید ایمان آن بھ كنید مى ادعا كھ بودند دینى ھمان حامل پیامبران  . 

 

آوردید كفر نیز - خود نجاتبخش بزرگترین و پیامبر نخستین - موسى آئین بھ حتى  : 

 

 ھاى حجت با موسى درستى بھ و(  ظالمون انتم و بعده من العجل اتخذتم ثم بالبینات موسى جاءكم لقد و
بودید ستمگر حالتیكھ در شدید پذیرا را گوسالھ او غیاب در سپس,  شد مبعوث شما بر آشكار  ) 

 

 خود حیات زمان در و بود آورده موسى كھ روشن ھاى حجت آنھمھ از پس كھ كرد مى حكم شما ایمان آیا
 آئین بھ كھ شما كنونى ادعاى با سابقھ این آیا و ؟ بگروید گوسالھ بھ)  او مرگ از پس حتى نھ و(  موسى

؟ است سازگار,  داریم ایمان خود ھاى  

 

 نیز شد گرفتھ شما از صخره زیر در كھ پیمانى,  كند مى رد را شما ادعاى كھ نیست سابقھ یك ھمین تنھا
نزد سر شما از نافرمانى و تمرد بجز نیز آنجا در,  است شما دروغگوئى بر دیگرى شاھد  : 

 

 فى اشربوا و عصینا و سمعنا قالوا اسمعوا و بقوه اتیناكم ما خذوا الطور فوقكم رفعنا و میثاقكم اخذنا اذ و
 كھ را آن:  برافراشتیم شما برفراز را طور كوه و گرفتیم پیمان شما از كھ آنگاه و(  بكفرھم العجل قلوبھم

 از دلھایشان,  كفر اثر بر و سرپیچیدیم و شنیدیم:  گفتند,  بشنوید و بگیرید نیرومندى بھ ایم داده شما بھ
شد سیراب گوسالھ  . ) 

 

 از را آنچھ اسرائیل بنى با نخست.  شود مى بدل]( حكایت([ بھ]( خطاب([ از كالم لحن,  آیھ این ضمن در
 و گرداند برمى انسانھا ء ھمھ بھ و مؤمنان بھ را سخن روى سپس و گذارد مى میان در زده سر ایشان

 غریب و عجیب ایمان این كھ آموزد مى پیامبر بھ باالخره و آگاھاند مى اسرائیل بنى رفتار از را ھمگان
بگیرد تقبیح و مالمت باد بھ - دھد مى صریح كفر دستور حتى كھ - را  : 
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دھد مى شما بھ بدفرمانى چھ ایمانتان,  مؤمنید اگر:  بگو(  مؤمنین كنتم ان ایمانكم بھ یامركم بئسما قل  ! ) 

 

 و شنیدیم گفتند([ : كنیم درنگ,  آیھ این شگفتاور و پرداز صحنھ ء جملھ دو برابر در ئى لحظھ
شد سیراب گوسالھ از دلھایشان,  كفر اثر بر([ و]( . . سرپیچیدیم ]( . . 

 

 صورت چھ بھ آنان از گفتھ این حكایت پس. .  اند نگفتھ را]( سرپیچیدیم([ و گفتھ را]( شنیدیم([ آنھا بیشك
 مى بازگو,  ناطق واقعیتى ء بگونھ را صامت واقعیت یك كھ است ئى زنده تصویر این,  واقع در ؟ است
 است عملى ھاى واقعیت ھمیشھ و.  سرپیچیدیم:  اند گفتھ عمل بھ و. .  شنیدیم:  اند گفتھ زبان بھ آنھا.  كند
 ظاھرى معناى از است رساتر و تر قوى بسى مفھوم این و بخشد مى مفھوم و معنى,  زبانى گفتار بھ كھ

 مبانى و اصول از یكى,  واقعیت از زنده تصویر این و تعبیر طرز این.  آید مى زبان بر كھ كلماتى
 عمل است معتبر آنچھ است]( عمل از تھى گفتار ارزشى بى([ آن و سازد مى آشكار را اسالم اساسى

 مالك میباید كھ است این فقط و. . .  اوست كردار و گفتار ھمسانى است مطلوب آنچھ و است آدمى
گیرد قرار ارزیابى و قضاوت  . 

 

.  است نظیر بى تابلوئى این و]( شد سیراب گوسالھ از دلھایشان([ : اینست,  پرداز صحنھ تعبیر دومین
 صورتى,  آدمى خیال در برجستھ ء صحنھ این!  گوسالھ از ؟ چھ از,  شد گردیده سیراب دلھایشان
 دل ء كاره ھمھ و كرده نفوذ آنان دلھاى در كھ دھد مى نشان را گوسالھ:  سازد مى مجسم را آمیز مسخره

 بوده نظر در تعبیر این از كھ را ئى ذھنى معناى كھ است قوى چنان پردازى صحنھ این.  است شده آنان
 دل با گوسالھ كھ آورد مى نظر بھ چنین و دھد مى قرار الشعاع تحت - گوسالھ بھ آنان شدید عشق یعنى -

 ذھنى تعبیرات بھ بالنسبھ قرآن پرداز صحنھ تعبیرات ارزش كھ است چنین و. .  است آمیختھ در آنان
قرآن زیباى بیان بارز صفت ھمان,  است نقاشى,  قرآنى تعبیر. . .  گردد مى آشكار,  مفسر  . 

 

 راه در كھ مردمى یگانھ و خدا ء برگزیده ملت را خود,  داشتند عجیبى ھاى دعوى یھودیان,  بارى
فقط نیز آخرت در كھ بودند معتقد و دانستند مى,  اند ھدایت  
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داشت نخواھند نصیبى و بھره خدا نزد مردم دیگر و شوند مى رستگار آنھا  . 

 



 مھمترین.  كرد مى قلمداد نصیب بى آخرت در نیز را آلھ و علیھ هللا صلى محمد پیروان ضمنا ادعا این
 اعتماد بى خود دیانت بھ را مسلمانان كھ بود آن داشتند نظر در مدعائى پر این از یھودیان كھ ئى نتیجھ
 این كردن خنثى براى.  نمایند مردد,  داد مى آنھا بھ قرآن و پیامبر كھ ھائى عده و درستى در و ساختھ
 و بایستند ھم برابر در فریق دو,  بخواند مباھلھ بھ را یھودیان كھ داد فرمان پیامبرش بھ خداوند,  دسیسھ

1(  رساند ھالكت بھ را دروغگو,  میان آن از كھ بخواھند خدا از یكزبان  ) : 

 

صادقین كنتم ان الموت فتمنوا الناس دون من خالصھ عندهللا االخره الدار لكم كانت ان قل  

 

 مى راست اگر پس,  مردم دیگر نھ شماست خاص خدا نزد آخرت ء خانھ گوئید مى چنانكھ اگر:  بگو )
كنید مرگ تمناى گوئید  ) 

 

 را مباھلھ بھ دعوت ھرگز آنان كھ گوید مى قاطع بطور,  طلبى ھماورد این پى در فاصلھ بدون و
 دعا كھ دارند آن بیم و دانند مى را خود دروغگوئى آنھا,  كرد نخواھند مرگ تمناى و پذیرفت نخواھند
 ئى بھره,  زندگیشان دوران ء ناشایستھ كردار كھ دانند مى آنھا.  گردند دچار خدا قھر بھ و شود مستجاب

 اند داده دست از را دنیا ھم شود مستجاب,  مرگ دعاى اگر پس,  است نگذارده باقى برایشان آخرت در
 ماندن زنده بھ آنان حرص,  شوند نمى آزمائى زور این براى حاضر كھ اینست. . .  آخرتند تھیدست ھم و

اند گذرانیده نیز مشركان از,  صفت این در و است بیشتر مردم ء ھمھ از  : 

 

 الذین من و حیوه على الناس اخرص لتجدنھم و بالظالمین علیم وهللا ایدیھم قدمت بما ابدا یتمنوه لن و
یعملون بما بصیر هللا یعمروا ان العذاب من بمزحزحھ ھو ما و سنھ الف یعمر لو احدھم یود اشركوا  

 

.  است دانا ستمگران كار بھ خدا و كرد نخواھند مرگ تمناى ھرگز,  رفتارشان و كردار سبب بھ و )
 یكیشان)  چنانكھ, (  مشركان از ھم و,  یابى مى حریصتر زندگى بر مردم ء ھمھ از را یھودان بیگمان
 خدا عذاب از را او تواند نمى)  دراز عمر این(  نیز شود چنین آنكھ گو,  كند عمر سال ھزار دارد دوست

بیناست كنند مى آنچھ بھ خدا و دارد بركنار  ) 

 

م. (  كنید رجوع,  آمده 152 ء صفحھ پاورقى در كھ تذكرى بھ مورد این در - 1  ) 
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 برایشان او عذاب از امنیتى و خدا پاداش بھ امیدى آنان ھاى كرده زیرا,  كنند نمى مرگ تمناى ھرگز
 مى را ستمگران كردار و حال خدا و است شده ذخیره آنان براى ھا كرده آن كیفر,  است نگذارده باقى

 . داند

 

 و آمیز تحقیر شدت بھ بیانى با قرآن و ھست آنان در نیز دیگرى صفت كھ,  مرگ از بیم تنھا نھ و
 از و یابى مى حریصتر زندگى بھ مردم ء ھمھ از را یھودیان,  گمان بى([ : كند مى یاد آن از اھانتبار
 منظور,  زندگى از خاصى نوع باالخره یا شرافتمندانھ زندگى آیا ؟ ئى زندگى چگونھ)  1]( نیز مشركان

 زنده آنھا براى,  بمانند زنده ھمینقدر,  بمانند زنده چگونھ كھ كند نمى تفاوت یھود براى!  نھ ؟ است آنان
 كرم زندگى در كھ مفھومى ھمان با ماندن زنده,  است مطرح,  حقارت و ابھام و كلیت ھمین با,  ماندن

 را چكش ھرگاه,  یھود بود خواھد و ھست و بوده اینچنین آرى. . .  این از بیش نھ و ھست حشرات و ھا
 خاك بر جبین و افكنده زیر بھ سر كرده احساس را آن وجود تا و كرده بلند سر ندیده خود سر باالى

ماندنى زنده نوع ھر. .  بماند زنده تا. .  است ساییده  . . . 

 

 یكى چنانكھ(  یعملون بما بصیر هللا یعمروا ان العذاب من بمزحزحھ ھو ما و سنھ الف یعمر لو احدھم یود
 عذاب از را او تواند نمى)  دراز عمر این(  شود چنین اگر و,  كند عمر سال ھزار كھ دارد دوست شان

بیناست كنند مى آنچھ بھ خدا و بدارد بركنار خدا  ) 

 

,  زندگى این بجز كھ كنند نمى حس و نیستند خدا دیدار امید بھ كھ چرا,  خواھند مى سالھ ھزار عمر
 بھ كھ كند حس آدمى اگر دنیا زندگى است كوتاه چھ راستى بھ و. .  داشت خواھند نیز دیگرى زندگى
 را جھان این كوتاه لحظات و ساعات از غیر ساعاتى و لحظات انتظار و نیست پیوستھ دیگرى زندگى
 وى قلب بھ آدمى ایمان كھ است نعمتى,  دیگر زندگى بھ ایمان است نعمتى چھ راستى بھ و.  باشد نداشتھ

بلند و مدت كوتھ انسان بھ,  پذیر آسیب و فانى انسان بھ خدا كھ است موھبتى,  دارد مى ارزانى  

 

 - دارد اختالف اندكى مؤلف دریافت با كھ - مفسران مشھور گفتار,  آیھ این تقطیع و ترجمھ در - 1
م(  شد مراعات  ) 
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 ناقص خود براى را زندگى بندند مى خود روى بھ را ابدیت ء دریچھ این كھ آنھا.  كند مى افاضھ,  آرزو
,  اوست كامل جزاى و خدا مطلق عدالت بھ ایمان آنكھ بر عالوه آخرت بھ ایمان.  سازند مى محدود و

 مرزھاى بھ وى زندگى چنانكھ است انسان روح در زندگى سرشار ء سرچشمھ وجود بھ ایمان متضمن
 كھ بلندى چكاد آن تا و نیست آگاھى آن كیفیت از را كسى خدا جز كھ ابدیت تا و نباشد محدود جھان این

باشد داشتھ ادامھ,  كشیده الوھیت فضاى بھ سر  . 

 

 متضمن كھ دیگرى خطاب آنان عتاب در و یابد مى ادامھ سخن ء رشتھ,  پیامبر بھ دیگرى آموزش با
یابد مى توجھ بدیشان,  عام منظر در,  است ئى تازه حقیقت  : 

 

 من للمؤمنین بشرى و ھدى و یدیھ بین لما مصدقا هللا باذن قلبك على نزلھ فانھ لجبریل عدوا كان من قل
للكافرین عدو هللا فان میكال و جبریل و رسلھ و مالئكتھ و هللا عدو كان  

 

 و ھدایت و پیشین كتابھاى ء كننده تصدیق كھ - را قرآن او پس,  است جبرئیل دشمن كس ھر بگو )
 پیامبران و فرشتگان و خدا دشمن كھ ھر.  است كرده نازل تو قلب بر خدا اذن بھ - است مؤمنان بشارت

است كافران دشمن)  نیز(  خدا پس,  باشد میكائیل و جبرئیل و  ) 

 

 برخورد - عجیب راستى بھ ئى نشانھ و - یھود ھاى نشانھ از دیگر یكى بھ,  حجت اتمام این جریان در
 نصیب خواھد كھ ھر بر را خویش فضل خدا اینكھ از ناخشنودیشان و قوم این حسدورزى كار. .  كنیم مى

 را خدا وحى كھ بودند شنیده.  بود كشانیده نكردنى باور خصومتى بھ را آنان و گذشتھ حد از,  فرماید
 در,  بود رسیده خشم و توزى كینھ بھ حضرت آن با آنان دشمنى چون و كند مى نازل پیامبر بر جبرئیل

 با نیز ما و است دشمن ما با جبرئیل گفتند:  شدند متوسل حقیقت از دور و پوچ ادعائى بھ جبرئیل مورد
 است علت این بھ تنھا و است بوده سلف امتھاى بر عذاب و ھالكت و مرگ آور پیام ھمواره او زیرا,  او
 او براى وحى پیام - آبادانى و باران و فراوانى ء فرشتھ - میكائیل اگر و ایم نیاورده ایمان محمد بھ ما كھ

نداشتیم دریغ محمد بھ ایمان از,  آورد مى  ! 
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 با باید چرا گرنھ و. .  كشاند مى حماقتى ھر بھ را آدمى حسد و توزى كینھ و. . .  مضحكى حماقت چھ
 و میل بھ اساسا و باشد داشتھ خاصى دشمنى و دوستى كسى با تا نیست بشر كھ او ؟ بود دشمن جبرئیل



 نمى تخلف آن از ئى ذره و برد مى را خدا فرمان,  است خدا ء بنده او,  زند نمى كار بھ دست خود تدبیر
 . ورزد

 

 را قرآن او پس است جبرئیل دشمن كس ھر بگو(  هللا باذن قلبك على نزلھ فانھ لجبریل عدوا كان من قل
كرده نازل تو قلب بر خدا اذن بھ  ) 

 

 فرمان كننده اجرا اینكار در او,  كند نازل تو بر را قرآن كھ نگشتھ موجب شخصى ء اراده و ھوس ھیچ
 نیز كتاب این و فھمد مى و گیرد مى كھ است ھمان و است ھا دریافت مركز,  قلب.  است خدا ء اراده و

 است قھرى و گشتھ مشخص نام این با عموما ادراك نیروى قرآن در.  گردد مى مستقر و جایگیر آن در
نیست سینھ ء قفسھ داخل معروف ء عضلھ,  آن از مقصود كھ  . 

 

ساخت نازل تو قلب بر](  است بشارت و ھدایت مؤمنان براى و پیشین كتب ء كننده تصدیق([ كھ را قرآن  
. 

 

 در خدا دین اساسى اصول زیرا كند مى تصدیق را خود از پیش آسمانى كتابھاى ء ھمھ,  عام بطور قرآن
 كھ ایمان با دلھاى براى كتاب این ھمچنین.  است یكى,  راستین ھاى آئین ء ھمھ و آسمانى كتابھاى ء ھمھ
 این و. .  است بشارت و ھدایت ء مایھ,  گویند مى مثبت پاسخ بدان و گشایند مى حقایق روى بھ در

 در و بخشد مى ایمان با قلب بھ قرآن نصوص كھ انسى. .  گردد بیان آشكارا سزد مى كھ است حقیقتى
 دست بھ,  ایمان ء وسیلھ بھ جز دھد مى او بھ كھ ادراكى و الھام و كند مى باز او روى بھ كھ معرفتى

 قرآن.  شنود مى بشارت نسیم آن از و یابد مى ھدایت قرآن در ایمان با دل كھ است بدینجھت,  آید نمى
)  پرھیزگاران براى است ھدایت  ]( ( للمتقین ھدى: ([  است كرده یاد تكرار بھ مواردى در را حقیقت این
 ھدایت  ]( ( یوقنون لقوم ھدى]( . . ([ بگروند كھ مردمى براى است ھدایت  ]( ( یؤمنون لقوم ھدى([ 

 براى است رحمت و شفاء  ]( ( للمؤمنین رحمھ و شفاء) . . ([  آورند باور كھ مردمى براى است
 . . ( گرویدگان
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است یقین و تقوى و ایمان ء ثمره ھدایت,  بنابرین  . . 

 



نداشتند باور و ورزیدند نمى تقوى,  نبودند مؤمن اسرائیل بنى و  . 

 

 و نام كھ فرشتگانى میان,  بگذارند تفاوت خدا پیامبران و الھى ادیان میان داشتند عادت كھ ھمانطور
 و صلح در میكائیل با كھ گفتند مى و شدند مى قائل امتیاز و تفاوت نیز بودند شنیده را آنھا مأموریت

 پیامبران ء ھمھ و فرشتگان ء ھمھ و میكائیل و جبرئیل نام بعد ء آیھ اینرو از!  نھ جبرئیل با ولى صفایند
 دشمنى كھ بدارد اعالم و كرده بیان را ھمھ یكپارچگى و وحدت بدینوسیلھ تا آورد مى ھم كنار در را خدا

 پس,  است دشمن نیز خدا كسى چنین با و است خدا با دشمنى و آنان ھمگى با دشمنى,  آنان از یكى با
است كافر  : 

 

 و خدا دشمن كھ ھر(  للكافرین عدو هللا فان میكال و جبریل و رسلھ و مالئكتھ و ہلل عدوا كان من
است كافران دشمن)  نیز(  خدا پس,  باشد میكائیل و جبرئیل و او پیامبران و فرشتگان  ) 

 

 كھ حقى آئین بر پایدارى بھ را او و گرداند برمى - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر بھ را سخن روى اكنون
 بھ كفر و انكار,  نماید مى توصیھ,  شده داده او بھ كھ آشكارى و روشن ھاى حجت و گشتھ نازل او بر
 ھر و نداشتھ را عھدى ھیچ پاس ھرگز كھ را اسرائیل بنى و شمارد مى فاسقان و منحرفان خاص را آن

 گیرد مى نكوھش بھ اند شكستھ - اسالم پیامبر با چھ و خود پیشین پیامبران با چھ و خدا با چھ - را پیمانى
 كتاب ء كننده تصدیق كھ - آسمانى كتاب آخرین این بھ نسبت اھمالشان و اعتنائى بى,  خاص بطور و

كند مى تقبیح را - ھست نیز تورات  : 

 

 ال اكثرھم بل منھم فریق نبذه عھدا عاھدوا كلما او الفاسقون اال بھا یكفر ما و بینات ایات الیك انزلنا لقد و
 وراء هللا كتاب الكتاب اوتوا الذین من فریق نبذ معھم لما مصدق عندهللا من رسول ھم جاء لما و یؤمنون

الیعلمون كانھم ظھورھم  

 

 ھر آیا.  ورزد نمى كفر بدانھا كسى فاسق مردم جز كھ ساختیم نازل تو بر روشن ھاى آیھ ما تحقیق بھ )
 نزد از چون و.  آورند نمى ایمان بیشترشان بلكھ ؟ سرافكندند پشت را آن شان گروھى بستند پیمانى وقت
مصدق كھ شد مبعوث آنان بر پیامبرى خدا  

192 



 گوئى چنانكھ,  افكندند سر پشت را خدا كتاب بود شده داده آنان بھ كتاب آنانكھ از گروھى,  بود توراتشان
دانند نمى  ) 

 

,  روگردانى این علت.  گردد مى فاش,  خدا روشن ھاى آیھ بھ اسرائیل بنى انكار و كفر علت اینجا در
 اینھا كھ زیرا نگرود ھا آیھ این بھ نیست ممكن مستقیم و معتدل طبع.  است آنھا طبع انحراف و ھرزگى

 این بھ آنان غیر كسانى یا یھود اگر پس.  است قبول قابل و دلنشین بسى,  طبیعى و معتدل شخص براى
 كھ آنست بخاطر بل,  اند نیافتھ آنھا در ئى كننده قانع حجت كھ نیست آنرو از,  شوند مى كافر ھا آیھ

اند داشتھ آمیز فسق رفتارى و تباه فطرتى  . 

 

 و ممیزات از دیگر یكى,  آمیز نكوھش لحنى با و كند مى خطاب - انسانھا عموم بھ و - مسلمانان بھ سپس
 دارند متضاد تمایالت و ھوسھا,  شدیدشان نژادى تعصب علیرغم آنھا. . .  سازد مى افشا را یھود صفات

 بھ نسبت اینكھ با,  دارند نمى را عھدى پاس ھرگز و شوند نمى یكزبان و یكدل موضوعى سر بر ھرگز, 
 میان در,  پسندند نمى نژاد این غیر براى را خوشى و نیكى ھیچ و ورزند مى شدید تعصبى خویش نژاد
 میان پیمانى ھمینكھ,  شمرند نمى محترم ھم را خود فیمابین پیمانھاى و ندارند وحدت و یكپارچگى خود
 شكنى عھد و نوازند مى مخالف ساز,  گروه یك بالفاصلھ گیرد قرار آن بر ھمگان رأى و شود بستھ آنان

سازند مى پایمال را ھمگان رأى و گیرند مى پیش  : 

 

 را آن شان گروھى بستند پیمانى ھرگاه آیا(  یؤمنون ال اكثرھم بل منھم فریق نبذه عھدا عاھدوا كلما او
آورند نمى ایمان بیشترشان بلكھ ؟ سرافكندند پشت  ) 

 

 بعد ھاى دوره در كھ را پیمانھائى,  افكندند پا زیر بودند بستھ كوه زیر در,  بزرگ خداى با كھ را میثاقى
,  مدینھ بھ پیامبر ورود آغاز در كھ را ئى معاھده آنان از گروھى باالخره و شكستند بستند پیامبرانشان با

 پیامبر دشمنان بھ آنھا ھمھ از پیش,  كردند نقض بود معینى تعھدات متضمن و گشتھ منعقد آنان و او میان
فتنھ كردن پا بر و تفرقھ ایجاد و گشودند او دین بر عیبجوئى زبان آنھا ھمھ از پیش و دادند كمك  
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برخاستند تالش بھ را اسالم ء جبھھ در  . 

 



 ء جامعھ در كھ است خصلتى آن مقابل ء نقطھ و است یھود ھاى خصلت ترین ناستوده از یكى این
 صف برابر در ھمھ و,  برابرند خون ارزش جھت از مسلمانان([ : اسالم پیامبر فرمان این طبق اسالمى
 و كمترین.  است رائج و مقرر]( است پیمانشان ء نماینده كمترینشان و,  اند دست یك خود مخالف

 او پیمان موظفند ھمگان كند منعقد دادى قرار و ببندد پیمانى اگر,  است ھمگان پیمان حامل كوچكترینشان
:  نوشت وى بھ عمر روزگار در مسلمانان سپاه فرمانده عبیده ابو.  بدارند را آن پاس و شمارند محترم را

 در عمر ؟ چیست خلیفھ رأى,  است داده امان را عراق شھرھاى از یكى مردم ء ھمھ مسلمانى ء برده
 نگاھدارى عھد مردم ندارید را عھد این پاس تا شما و است داشتھ بزرگ را وفا خداوند:  نوشت جواب

 امت یك ء نشانھ این.  بدارید دست شھر آن مردم از و نھید گردن برده آن داد قرار بھ. . .  بود نخواھید
صادق مسلمانان با فاسق یھودیان خوى و خلق تفاوت اینست و است معتدل ء یكپارچھ بزرگوار  . 

 

 ظھورھم راء و هللا كتاب الكتاب اوتوا الذین من فریق نبذ معھم لما مصدق هللا عند من رسول جاءھم لما و
,  بود توراتشان ء كننده تصدیق كھ شد مبعوث آنان بر پیامبرى خدا نزد از چون و(  الیعلمون كانھم

دانند نمى گوئى چنانكھ,  افكندند سر پشت را خدا كتاب بود شده داده ایشان بھ كتاب آنانكھ از گروھى  ) 

 

 دستھ طور بھ كھ را پیمانھائى آنان از گروھى ھمواره كھ است ناپسند خصلت آن مظاھر از یكى,  این
 پیامبرانى ء ھمھ بھ باید كھ بود آن اسرائیل بنى با خدا ء معاھده مواد از یكى.  شكنند مى,  اند بستھ جمعى

 ھر ولى,  ندارند دریغ آنان از را خود حرمت و یارى و بگروند شوند مى برانگیختھ خدا سوى از كھ
 بھ را تعھد آن,  كرد مى نیز تصدیق را تورات آنان آسمانى كتاب كھ شد برانگیختھ پیامبرى وقت

 نھ,  سرافكندند پشت را خدا كتاب,  داشتند سرى آسمانى كتاب با كھ ایشان از گروھى و سپردند فراموشى
 را پیامبر این انگیختگى بر كھ نیز را خود آسمانى كتاب بل,  بود آورده جدید پیامبر این كھ را كتابى تنھا

میداد بشارت  . 

 

كتاب كسانى ھمان,  است برخوردار نیز ریشخند و طنز نوعى از آیھ لحن  
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 چنین معرفت بى و سواد بى مشركان اگر.  داشتند سرى خدا كتاب با خود كھ اند سرافكنده پشت را خدا
 مى را الھى ھاى رسالت و رسوالن,  بودند خدا كتاب حامالن خود اینان ولى,  نبود گلھ جاى كردند مى

 كھ پیداست.  افكندند سر پشت را خدا كتاب اینحال با و. . .  بودند یافتھ راه نور و ھدایت بھ و شناختند
 و اندیشھ قلمرو از آن راندن بیرون و آن گرفتن نادیده و انكار]( خدا كتاب سرافكندن پشت([ از مقصود

 را آن عمل و كشاند مى عینیت عالم بھ ذھن ء دائره از را معنى,  آیھ نگار صحنھ تعبیر ولى,  است عمل
 و انگیز نفرت قالبى در,  زده سر آنان از كھ را كردارى و كند مى تشبیھ انگیز خیال و مادى حركتى بھ



 تخیل حس و سازد مى مجسم ادبى بى و حماقت و گستاخى از سرشار و سرى خیره و ناسپاسى بھ آلوده
 سر پشت بھ را خدا كتاب كھ ھا دست حركت - را ناپسند و زشت حركت این كھ انگیزد برمى را خواننده

بگنجاند خود در و كند تصور كامل بطور - افكنند مى  . 

 

 بدان و آوردند دست بھ را آن از بھتر آیا ؟ كردند چھ,  افكندند یكسو بھ را خدا كتاب آنكھ از پس اكنون
 آسمانى كتاب بھ الاقل یا ؟ كردند پشتیبانى آن از و یافتند دست ئى شائبھ بى حقیقت بھ آیا ؟ زدند چنگ

 انجام صورت چند این از ھیچیك!  نخیر ؟ آوردند روى كرد مى تصدیق را آن نیز قرآن كھ خودشان
 بھ كھ مبھم و مھمل ھاى افسانھ مشتى پى در افكندند سر پشت را خدا كتاب اینكھ از پس آنھا,  نگرفت
افتادند راه بھ نبود متكى مسلمى حقیقت ھیچ  : 

 

 و السحر الناس یعلمون كفروا الشیاطین لكن و سلیمن كفر ما و سلیمن ملك على الشیاطین تتلوا ما اتبعوا و
 تكفر فال فتنھ نحن انما یقوال حتى احد من مایعلمان و ماروت و ھاروت ببابل الملكین على انزل ما

 یتعلمون و هللا باذن اال احد من بھ بضارین ھم ما و زوجھ و المرء بین بھ یفرقون ما منھما فیتعلمون
 لو انفسھم بھ شروا ما لبئس و خالق من االخره فى مالھ اشتریھ لمن علموا لقد و ینفعھم ال و مایضرھم

یعلمون كانوا لو خیر هللا عند من لمثوبھ اتقوا و امنوا انھم لو و یعلمون كانوا  

 

 كفر سلیمان و خواندند ھمى سلیمان حكومت روزگار بھ شیاطین كھ را دروغھائى آن كردند پیروى و )
 دو آن بر كھ را آنچیزھا آموختند مى ھم و.  آموختند مى جادو مردم بھ كھ گشتند كافر شیاطین بل نیاورد

بود شده الھام بابل شھر در,  نام ماروت و ھاروت فرشتھ  , 
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 بستن بابكار(  تو مبادا آزمونیم ما:  گفتند آنكھ مگر نیاموختند چیزى كسى بھ ھرگز فرشتھ ایندو آنكھ حال
 مى فرا افكند توان جدائى ھمسرش و مرد میان آن با كھ چیزھائى آنھا از اینان,  شوى كافر)  سحر این

 و زد مى زیانشان كھ گرفتند مى فرا چیزھا و - نبودند زیانرسان خدا اذن بھ جز را ھیچكس ولى - گرفتند
 دانا اگر.  داشت نخواھد ئى بھره آخرت در بخرد را اینھا كھ ھر كھ اند دانستھ بیگمان و داد نمى سودشان

 پیشھ تقوى و آورده ایمان اگر یقین بھ.  است ناپسند بسى,  اند فروختھ بدان را خویشتن كھ چیزى,  باشند
میدانستند اگر,  بود بھتر آنان براى خدائى پاداش كردند مى  ) 

 



 كھ ھائى افسانھ پى در سر و افكندند سوئى بھ بود نیز خودشان آئین ء كننده تصدیق كھ را خدا كتاب
 ء درباره آنان ء كننده گمراه و دروغین ادعاھاى و نھادند,  سرایند مى سلیمان روزگار از شیطانھا
است بوده گشتھ وى مسخر جادو راه از پھناور ملك آن و بوده جادوگرى سلیمان:  كھ پذیرفتند را سلیمان  . 

 

گوید مى چنین و كند مى نفى را سلیمان جادوگرى,  قرآن  : 

 

نیاورد كفر سلیمان(  سلیمن كفر وما  ) 

 

,  شیاطین ء درباره و نفى,  سلیمان از را آن و آورد مى شمار بھ كفر را جادوگرى و جادو گوئى تو
كند مى اثبات  : 

 

 و) (  آموختند مى جادو مردم بھ كھ گشتند كافر دیوان بلكھ(  السحر الناس یعلمون كفروا الشیاطین لكن و
بود شده الھام بابل در نام ماروت و ھاروت ء فرشتھ دو بر كھ را آنچھ)  آموختند مى(  ھم  ) 

 

 شھر در كھ,  نام ماروت و ھاروت:  ء فرشتھ دو بر خدا سوى از آغاز در جادو كھ را پندار این باز و
1(  كند مى انكار نیز باشد شده نازل,  داشتند جاى بابل  ) : 

 

,  آندو كھ اند بوده مدعى شیاطین و یھودیان و بوده معروف داستانى فرشتھ دو این از كھ رسد مى نظر بھ
 بھ آندو:  كند مى بیان را فرشتھ آندو ماجراى حقیقت لذا,  اند داده مى تعلیم مردم بھ و دانستھ مى جادو

آزمون عنوان بھ,  الھى حكمت مقتضاى  

 

 این در و بدانیم نافیھ را]( انزل ما و([ ء جملھ در]( ما([ كھ است درست صورتى در استنباط این - 1
 را معنى این مفسران از برخى]( . . ء فرشتھ آندو بر نگشتھ نازل و([ : شود مى چنین آیھ معناى صورت

 ء عده چنانكھ بدانیم موصولھ را]( ما([ كھ آنست آیھ لحن و سیاق بھ نزدیكتر ولى.  اند كرده تأیید آیھ در
 مؤلف كھ فرازى و ایم آورده متن در كھ است ھمان آیھ معناى اینصورت در و برآنند مفسران از بیشترى
م. (  بود خواھد نادرست آورده آیھ توضیح براى  ) 
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اند گفتھ مى,  اند گرفتھ مى فرا جادو آنان از كھ كسانى ء ھمھ بھ را این و آمده مردم میان بھ  : 

 

 آموختند نمى چیزى كسى بھ ھرگز فرشتھ ایندو(  تكفر فال فتنھ نحن انما یقوال حتى احد من یعلمان ما و
شوى كافر)  جادو این بستن بكار با(  تو مبادا,  ایم آزمونھ ما:  گفتند مى بدو آنكھ مگر  ) . 

 

 دو آن زبان از مطلب این و آمده شمار بھ كفر,  سحر كارگرفتن بھ و جادوگرى,  دیگر بار اینجا در
است شده بازگو فرشتھ  . 

 

 بود اینجا و داشتند مى اصرار جادو برفراگیرى,  فرشتھ آندو صریح نھى و تذكر وجود با مردم از برخى
كرد مى روى بدانھا الھى آزمایش كھ  : 

 

 جدائى ھمسرش و مرد میان آن با كھ چیزھائى آنھا از(  زوجھ و المرء بین بھ یفرقون ما منھما فیتعلمون
گرفتند مى فرا افكند توان  ) 

 

بودند كرده نھى آن از فرشتھ دو كھ است شرارتى و آزار ھمان این و  . 

 

 كھ اینست آن و كند مى یادآورى,  مناسبت بھ را اسالم بینى جھان اساسى اصول از یكى قرآن اینجا در
یابد نمى صورت خدا فرمان و رخصت بھ جز چیز ھیچ جھان در  : 

 

بودند نمى رسان زیان خدا اذن بھ جز را ھیچكس ولى(  هللا االباذن احد من بھ بضارین ھم ما و  ) 

 

 ضمیر لوح در باید مى كھ است مھمى اصل این. .  دھند مى نتیجھ و كنند مى اثر خدا اذن بھ ھمھ علتھا
 آورد توان مى اصل این براى موردى چنین در كھ مثالى نزدیكترین.  باشد رسیده كامل وضوح بھ مؤمن



 كھ چرا,  است خدا اذن بھ سوختن این ولى,  سوزد مى كنى نزدیك آتش بھ را دست اگر:  كھ اینست
 مى كند اراده ھرگاه ھمو و است داده قرار خدا,  دست در را احتراق و آتش در را سوزندگى خاصیت

. .  نیز جادو است چنین و.  شد السالم علیھ ابراھیم داستان در چنانكھ,  سازد خنثى را خاصیت این تواند
 اقتضا حكمتش و بخواھد كھ آنگاه ھر و داده آن بھ خدا را ھمسرش و مرد میان افكندن جدائى خاصیت. 

 در,  ما دیدگاه از كھ ھائى پدیده ء ھمھ است قرار این بر و. .  گرفت خواھد آن از را خاصیت این,  كند
 معقول و بخشد مى خدا اذن بھ را خود خاصیت و اثر علتى ھر:  دارند قرار معلولھا و علتھا ء سلسلھ
كھ است  
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شود گرفتھ وى از اثر این حكمتى روى از روزى  . 

 

 نھ بود شر ء مایھ گیرندگانش فرا براى دانستنیھا این:  كند مى بیان را گرفتند مى فرا آنچھ حقیقت آنگاه
خیر موجب  : 

 

داد نمى سودشان و زد مى زیانشان كھ گرفتند مى فرا چیزھائى و(  الینفعھم و یضرھم ما یتعلمون و  ) 

 

است كافى بودنش زیان یكپارچھ براى شود محسوب كفر آنان كار كھ ھمین  ! 

 

 در بخرد را اینھا كھ ھر كھ اند دانستھ یقین بھ و(  خالق من االخره فى لھ ما اشتریھ لمن علموا ولقد
داشت نخواھد ئى بھره آخرت  ) 

 

 بھ اگر. . .  دھد مى دست از را آخرت ھاى بھره و ھا اندوختھ,  آن اندوختن با متاع این خریدار پس
 ناپسندى و پست بھاى چھ,  خویش خویشتن كاالى برابر در كھ فھمد مى باشد واقف خویش كار واقعیت

است برگزیده  : 

 

 بسى اند فروختھ بدان را خویشتن كھ چیزى,  فھمیدند مى اگر(  یعلمون كانوا لو انفسھم بھ ماشروا لبئس و
است ناپسند و زشت  ) 



 

 كرده پیشھ تقوا و آورده ایمان اگر یقین بھ(  یعلمون لوكانوا خیر عندهللا من لمثوبھ اتقوا و امنوا انھم لو و
دانستند مى اگر,  بود بھتر آنان براى خدائى پاداش بودند  ) 

 

 را خدا كتاب كھ یھودیان با ھم و آموختند مى جادو بابل در فرشتھ دو آن از كسانیكھ با ھم,  مطلب این و
است انطباق قابل,  شدند دیوان و شیاطین ھاى افسانھ گیر دنبالھ و گفتھ ترك  . 

 

 بنى و!  كرد جدا یكدیگر از را ھمسر دو توان مى آن با كھ - سحر ء درباره توضیحى از اینجا در
ناگزیریم!  بودند افتاده راه بھ آن دنبال بھ و گفتھ ترك را خدا كتاب,  آن خاطر بھ اسرائیل  : 

 

 و نیافتھ باز را آن حقیقت بشرى دانش ھنوز كھ,  ویژگیھا ئى پاره از كھ ھستند كسانى زمانھا ء ھمھ در
  ) (  1]( ( پاتى تلھ([ ھمین مثال.  برخوردارند,  نرسیده آن اسرار و كنھ بھ,  داده آن بھ ھم نامى اگر

راه از روحى و فكرى ارتباط و فكر انتقال  
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 معموال كھ ئى فاصلھ از و دور راه از تواند مى شخص چگونھ ؟ گیرد مى انجام چگونھ و ؟ چیست)  دور
 بشنود سخن او از و بگوید سخن او با,  سازد مخاطب را كسى,  گذرد نمى آن از انسان چشم دید و صدا

؟ گردد محسوب مانعى آنان میان نتواند فاصلھ این و  

 

 ء اراده چسان ؟ شود مى عمل چگونھ و ؟ چیست)  مغناطیسى بردن خواب بھ  ]( ( ھیپنوتیزم([ این یا
 را چھ ھر چگونھ ؟ شود مى مرتبط یكدیگر بھ آندو فكر و یابد مى تسلط دیگرى شخص ء اراده بر انسانى

؟ خواند مى را ئى گشوده كتاب گوئى چنانكھ گیرد مى فرا آندیگرى كند مى تلقین یكى این  

 



 توانستھ - كرده اعتراف ھا آن وجود بھ البتھ كھ - نیروھا این ء درباره بشرى دانش كھ چیزى نھایت
 حقیقت كھ باره این در كلمھ یك حتى ولى,  است نموده معین آنھا براى ھائى نام كھ بوده آن دارد ابراز
گوید باز نتوانستھ,  گیرد مى انجام كارھا این چگونھ و چیست اینھا  . 

 

 كھ بدانجھت یا,  است بیخبرى و تردید در ھنوز آنھا ء درباره علم كھ ھست نیز دیگر فراوان چیزھاى
 آن آزمایشھاى قلمرو در ورود براى كھ آنرو از یا و نیاورده بدست آنھا بھ اعتراف براى كافى مشاھدات

 نیروھاى انكار براى كوشش ء ھمھ با فروید كھ -!  پیشگو خوابھاى ھمین مثال.  است نیافتھ راھى, 
 پس و گردد مى آگاه مجھولى ء آینده از رؤیا عالم در انسان چگونھ - شود منكر را آن نتوانستھ,  روحى

)  ششم حس(  پنھانى ھاى دریافت و ھا احساس این یا ؟ پیوندد مى وقوع بھ دیده خواب در آنچھ چندى از
,  پیش از را كسى آمدن یا را ئى حادثھ انسان چگونھ!  است نشده گذارده آن روى بھ ھم نامى ھنوز كھ

؟ گیرد مى انجام كرده احساس كھ ھمانگونھ و كند مى احساس  

 

 كھ دلیل این بھ فقط كند انكار بشر در را نیروھا اینگونھ وجود كسى اگر است بینى واقع از دور بسیار
است نیازموده و ندیده آزمایشگاه در را آن ھنوز علم  ! 

 

.  افتاد راه بھ ئى افسانھ ھر دنبال بھ و شد تسلیم ئى خرافھ ھر برابر در باید كھ نیست آن ما سخن معناى
 انعطافى قابل وضعیت,  مجھوالت این برابر در انسان كھ است آن نزدیكتر سالمت بھ و تر محتاطانھ

و نكند انكار و نفى را آن كلى طور بھ,  كند اختیار  
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 و ابزارھا كھ باشد روزى آن منتظر,  نپذیرد شنود مى ھا زمینھ این در را چھ ھر نیز كلى طور بھ
 بر الاقل یا و سازد میسر خویش براى را مجھوالت این درك بتواند تا گردد مجھزتر و كاملتر امكاناتش

 براى و بشناسد را آن حدود,  ھست جھان این در او توان و نیرو از برتر چیزى كھ گردد مسلم وى
كند باز ئى ویژه حساب,  ھستى جھان مجھوالت  . 

 

 بر توانائى بسا چھ و. .  است اینقبیل از نیز بشر افراد بھ شیاطین آموزشھاى,  است اینقبیل از,  سحر
 چھ اگر.  باشد امور اینگونھ از یكى نیز,  اجسام و اشیاء در یا افكار و حواس در نھادن اثر و دادن الھام

 خیال ء قوه در تصرف و]( بندى چشم([ نوعى صرفا,  شده یاد قرآن در فرعونى جادوگران از كھ سحرى
 اثر از) (  1]( ( تسعى انھا ھم سحر من الیھ یخیل: ([  فرماید مى ئى آیھ در كھ است بوده بینندگان
 نوع ھمین كھ است ممكن ولى) .  رود مى راه)  ریسمانھا و عصاھا(  آن كھ رسید نظرش بھ آنھا جادوى



 پذیرى اثر از ناشى روانى انفعاالت كھ چرا گردد رفیق دو یا ھمسر دو جدائى موجب نیز خیالى تأثیرات
 و گذارى اثر در,  ھا مسبب و ھا سبب و اثرھا و ھا وسیلھ ء ھمھ گفتیم نیز قبال چنانكھ البتھ و.  ھاست
پروردگارند ء اراده و اذن تابع,  پذیرى اثر  . 

 

 است آن مسلم قدر ؟ اند زیستھ مى بابل در زمانى چھ در و بوده كسانى چھ ماروت و ھاروت اینكھ اما و
 قرآن كھ را ئى اشاره این,  یھودیان آنكھ دلیل بھ,  است بوده معروف یھود میان در آنان ماجراى اصل كھ
 میان كھ حوادث از ئى پاره بھ كریم قرآن در.  اند نكرده اعتراض بدان و ننموده تكذیب,  كرده آنھا بھ

 و بوده مى بسنده مقصود اداى براى ھمان و است رفتھ كوتاھى اشارتھاى,  بوده معروف مخاطبان
است نداشتھ وجود,  تفصیل براى موجبى  . 

 

 رسیده فرشتھ دو ماجراى پیرامون كھ فراوانى اساطیر و ھا افسانھ گیر دنبالھ خواھم نمى كتاب این در من
ندارد وجود استنادى قابل و متقن روایت,  میان این در,  چھ باشم,   . 

 

تناسب بھ زمانى و دوره ھر در,  بسیار ھاى آزمایش و ھا آیھ,  بشریت تاریخ در  

 

66:  طھ - 1  . 
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 آزمایش روزگارى در كھ نیست شگفتى جاى پس.  است پیوستھ وقوع بھ,  زمان آن مردم ادراك و حال
 خارق آزمایشھاى جنب در این.  كند تجلى - سیرت فرشتھ و پاكیزه انسان دو یا - فرشتھ دو قالب در خدا

 كامال,  كرده مشاھده خویش كھولت و جوانى و كودكى دوران در بشر كھ تاریخ زاى شگفتى و عادت
است قبول قابل و ساده  . 

 

 بر كھ مطالبى پیرامون تحقیق و جستجو از را خواننده,  ھست آیات این در كھ روشنى حقایق و مفاھیم
,  آیات این ضمن در كھ است كافى.  سازد مى نیاز بى,  است متشابھ و مشكل ما براى,  زمان دورى اثر

 كھ بدانیم ھمچنین.  بشناسیم خدا كتاب بھ اعتنائى بى و افسانھ از پیگیرى در را اسرائیل بنى گمراھى
 ھاى بھره و ھا ذخیره رفتن دست از موجب و كفر,  آن گرفتن بكار بدینجھت و است شیطان كار,  سحر

است آخرت  . 
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 الذین یود ما)  104(  الیم عذاب للكفرین و اسمعوا و انظرنا قولوا و رعنا التقولوا ءامنوا الذین ایھا یا
 وهللا یشاء من برحمتھ یختص هللا و ربكم من خیر من علیكم ینزل ان الالمشركین و الكتب اھل من كفروا
105(  العظیم الفضل ذو  ) 

 

 ان تعلم الم)  106(  قدیر ء شى كل على هللا ان تعلم الم مثلھا او منھا بخیر نأت ننسھا او ءایھ من ننسخ ما
 تسئلوا ان تریدون ام)  107(  النصیر و ولى من هللا دون من لكم ما و االرض و السموات ملك لھ هللا

 اھل من ودكثیر)  108(  السبیل سواء ضل فقد باالیمن الكفر یتبدل من و قبل من موسى سئل كما رسولكم
 اصفحوا و فاعفوا الحق لھم تبین ما بعد من انفسھم عند من حسدا كفارا ایمنكم بعد من لویردونكم الكتب
 تقدموا ما و الزكوه وءاتوا الصلوه اقیموا و)  109(  قدیر ء شى كل على هللا ان بامره هللا یأتى حتى

 النفسكم
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 او ھودا كان من اال الجنھ یدخل لن قالوا و)  110(  بصیر تعملون بما هللا ان هللا عند تجدوه خیر من
 فلھ محسن ھو و هللا وجھھ اسلم من بلى)  111(  صدقین كنتم ان برھنكم ھاتوا قل امانیھم تلك نصرى

 قالت و ء شى على النصرى لیست الیھود قالت و)  112(  یحزنون ھم ال و علیھم الخوف و ربھ عند أجره
 بینھم یحكم فاہلل قولھم مثل الیعلمون الذین قال كذلك الكتب یتلون ھم و ء شى على الیھود لیست النصرى

 فى سعى و اسمھ فیھا یذكر ان هللا مسجد منع ممن اظلم من و)  113(  یختلفون فیھ كانوا فیما القیمھ یوم
)  114(  عظیم عذاب االخره فى لھم و خزى الدنیا فى لھم خائفین اال یدخلوھا ان لھم كان ما اولئك خرابھا

 لھ بل سبحنھ ولدا اتخذهللا قالوا و)  115(  علیم وسع هللا ان هللا وجھ فثم تولوا فاینما المغرب و المشرق وہلل
 كن لھ یقول فانما امرا قضى اذا و االرض و السموت بدیع)  116(  قنتون لھ كل االرض و السموت فى ما

كذلك اوتأتیناءایھ هللا یكلمنا لوال یعلمون ال الذین قال و)  117(  فیكون  
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 و بشیرا بالحق ارسلنك انا)  118(  یوقنون لقوم االیت بینا قد قلوبھم تشبھت قولھم مثل قبلھم من الذین قال
 قل ملتھم تتبع حتى النصرى ال و الیھود عنك ترضى لن و)  119(  الجحیم اصحب عن تسئل ال و نذیرا

(  نصیر ال و ولى من هللا من مالك العلم من جاءك الذى بعد اھواءھم اتبعت لئن و الھدى ھو هللا ھدى ان
)  121(  الخسرون ھم فأولئك بھ یكفر من و بھ یؤمنون اولئك تالوتھ حق یتلونھ الكتب ءاتینھم الذین)  120
 تجزى ال یوما اتقوا و)  122(  العلمین على فضلتكم أنى و علیكم أنعمت التى نعمتى اذكروا اسرئیل یبنى

123(  ینصرون ھم ال و شفعھ تنفعھا ال و عدل منھا یقبل ال و شیئا نفس عن نفس  ) 
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 و اسالم ء درباره یھود ھاى دشمنى و ھا چینى دسیسھ از بخشى,  پیشین مطالب تعقیب در درس این
 در كھ شرارتى و كین آتش از و آنان فریبھاى و ھا نیرنگ از را مسلمانان و,  سازد مى افشا را مسلمانان

 طرح مسلمانان براى كھ ئى خائنانھ ھاى نقشھ از و است ور شعلھ اسالمى امت بھ نسبت ایشان دل كانون
 مى منع ایشان كردار و گفتار تقلید از را اسالم پیروان و,  دھد مى ھشدار و دارد مى حذر بر,  كنند مى
 سازى صحنھ و فریبگر اقدامات و اظھارات از ئى ھالھ در كھ را یھود واقعى ھاى انگیزه ھمچنین,  كند

سازد مى برمال,  است پنھان محیالنھ ھاى  . 

 

 و مقتضیات طبق كھ - اسالمى مقررات از برخى تغییر و نسخ از مدینھ یھودیان كھ رسد مى نظر بھ
 دلى دو و تردید ایجاد براى ئى وسیلھ ھمچون - گرفت مى انجام اسالمى نوبنیاد ء جامعھ خاص شرائط

 مى شبھھ و شك دچار مقررات این مبدأ ء درباره را جدید آئین پیروان و كرده مى استفاده مسلمانان میان
 در دگرگونى و نسخ,  بود مى خدا سوى از مقررات و احكام این اگر كھ اند گفتھ مى آنان بھ و اند ساختھ

یافت نمى راه آن  . 

 

 بیت([ از,  ھجرت شانزدھم ماه در مسلمانان ء قبلھ كھ رسید خود اوج بھ ھنگامى تبلیغاتى حمالت این
 نمازگاه و قبلھ - المقدس بیت سمت بھ ھجرت آغاز در اكرم رسول.  یافت تبدیل]( كعبھ([ بھ]( المقدس

 درست دین كھ كردند مى استدالل و گرفتھ خود آئین حقانیت دلیل را این یھودیان,  خواند مى نماز - یھود
 كھ كرد آرزو - زبان بر نھ و - دل در اكرم پیامبر كھ آنجا تا,  است یھود ء قبلھ و دین,  درست ء قبلھ و

اش قبلھ  
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 اینكھ تا بود ھمچنان قلبى تمایل این.  شود تبدیل است خدا حرمت با ء خانھ كھ كعبھ بھ المقدس بیت از
 ضمن در كھ - بگردانید بود خشنود آن از كھ ئى قبلھ بھ را وى و برآورد را او ء خواستھ متعال خداى
 موھوم دلیل و ستانید مى باز اسرائیل بنى از را جالبى ء حربھ,  پدیده این كھ آنجا از و - آمد خواھد آیات
 و بسازند اسالم ضد بر ئى تازه ء حربھ,  پیشامد ھمین از كھ برآمدند صدد در,  ساخت مى باطل را آنان

 و اسالم مقررات مصدر و مبدأ اینكھ در بار این,  دھند ادامھ دیگرى سوى از را خود فریبگر تبلیغات
 تبلیغى حمالت ھدف را مسلمانان اعتقاد ء پایھ و كردند مى خدشھ باشد الھى وحى,  پیامبر دستورات

 است نادرستى كار,  نماز حال در المقدس بیت بھ كردن رو اگر:  گفتند مى آنھا بھ,  ساختند مى خویش
 و بجا كار اگر و,  است باطل و بیھوده اید آورده بجاى گذشتھ در كھ عبادتھائى و نمازھا ء ھمھ پس

 مبناى خواستند مى وسوسھ این با واقع در.  است غلط و بیجا شما كنونى رویگردانیدن است درستى



 متزلزل,  اكرم پیامبر رھبرى بودن حكیمانھ بھ اساسا و الھى ثواب و آخرت ء ذخیره بھ مردم قلبى اعتماد
 از برخى روى بر را خود نارواى اثر,  آمیز مكر و پلید حمالت این كھ رسد مى نظر بھ ھمچنین.  سازند

 مقام بھ نسبت كامل اطمینان و اعتماد با طبیعتا كھ اضطرابى و تردید با آنان و بود گذارده بجاى مسلمانان
 و دلیل آنحضرت از داده قرار پرسش مورد را پیامبر,  نمود نمى سازگار,  اندیشھ و فكر منبع و رھبرى
گشت نازل,  الزم ھاى روشنگرى بر مشتمل چند آیاتى كھ بود بدینجھت.  خواستند مى برھان  . 

 

 حكمت وفق بر ھمواره,  احكام و مقررات از برخى نسخ كھ سازد مى روشن مسلمانان براى آیات این
 كھ كند مى متوجھ را آنان و. .  بیھوده و دلیل بى نھ و انسانھاست نھائى مصالح برابر و خداوند كامل
,  بازگردانند جاھلیت و كفر دوران بھ را اسالم پیروان كھ آنست,  مسموم تبلیغات این از یھودیان ھدف
 فضل و رحمت بھ و برگزیده مردم دیگر از را اسالم امت خداوند اینكھ از برند مى رشك آنان زیرا

 بھ را بشریت رھبرى مسئولیت و ساختھ نازل برایشان را آسمانى كتاب آخرین و داده اختصاص خویش
گمراه سخنان وراى در كھ را یھود واقعى غرضھاى ھمچنین.  باشد كرده محول آنان  
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 مى رو,  است آنان خاص حق بھشت كھ را آنھا دروغین ادعاى و نماید مى برمال بود پنھان شان كننده
 یك ھر و آورند مى وارد بریكدیگر - نصارى و یھود - كتاب اھل ء فرقھ دو كھ را ھائى تھمت و كند

گوید مى باز مسلمانان براى,  داند مى بنیاد بى و پوچ و ھیچ را آندیگرى  . 

 

,  كعبھ بھ آوردن روى از جلوگیرى جز چیزى كھ - قبلھ ماجراى در را یھودیان اصلى منظور آنگاه
 تالش نوعى و خدا ذكر با ستیزه نوعى را این و سازد مى افشا - نبود خداوند پرستشگاه و خانھ نخستین
شمارد مى خدا پرستشگاھھاى كردن ویران براى  . 

 

 یھود(  كتاب اھل نھائى و اصلى غرض سرانجام و یابد مى ادامھ روال این بر درس این در سخن ء رشتھ
 مسلمانان كھ نیست این جز غرض این. .  گذارد مى مسلمانان منظر در پرده بى و عریان را)  نصارى و
 خدا پیامبر از صورتى در فقط نصارى و یھود و,  آیند در كتاب اھل مذھب بھ و كشیده دست خود آئین از

 و خصومتھا و مخالفتھا از دست ھرگز اینصورت غیر در,  شود آنان شدین پیرو كھ گردند مى خشنود
 دیگر و ھا مجادلھ و استداللھا ء ھمھ و,  مطلب حقیقت اینست. . .  داشت نخواھند بر خود ھاى توطئھ

كشند مى پلید غرض و مقصد این روى بر كھ است پوششى فقط كننده گمراه سخنان و اباطیل  . . . , 

 



 من كفروا الذین یود ما الیم عذاب للكافرین و اسمعوا و انظرنا قولوا و راعنا تقولوا ال امنوا الذین ایھا یا
 الفضل ذو هللا و یشاء من برحمتھ یختص هللا و ربكم من خیر من علیكم ینزل ان المشركین ال و لكتاب اھل

 هللا ان تعلم الم قدیر ء شى كل على هللا ان تعلم الم مثلھا او منھا بخیر نأت ننسھا او ایھ من ننسخ ما العظیم
 سئل كما رسولكم تسئلوا ان تریدون ام نصیر ال و ولى من هللا دون من لكم ما و االرض و السموات ملك لھ

 بعد من یردونكم لو الكتاب اھل من ودكثیر السبیل سواء ضل فقد باالیمان الكفر یتبدل من و قبل من موسى
 هللا ان بامره هللا یأتى حتى اصفحوا و فاعفوا الحق لھم تبین ما بعد من انفسھم عند من حسدا كفارا ایمانكم

 بما هللا ان عندهللا تجدوه خیر من نفسكم ال تقدموا ما و الزكوه اتوا و الصلوه اقیموا و قدیر شى كل على
بصیر تعملون  

 

بلكھ)  كن رعایتمان  ]( ( راعنا([ : مگوئید)  پیغمبر بھ(  اید آورده ایمان كسانیكھ اى )  
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 و كتاب اھل كافران.  دارند انگیز الم عذابى كافران و بشنوید و)  بنگر را ما  ]( ( انظرنا([ : بگوئید
 رحمت خاص خواھد را كھ ھر خدا و رسد شما بھ خیرى پروردگارتان از كھ ندارند دوست مشركان
 آن مانند یا آن از بھتر مگر نكنیم محو یا نسخ را ئى آیھ ھیچ.  دارد بزرگ فضلى خدا و كند خویش
 خاص زمین و آسمانھا حكومت كھ نمیدانى مگر.  ؟ تواناست چیز ھمھ بر خدا كھ نمیدانى مگر,  بیاوریم

 چنانكھ كنید سئوال خود پیغمبر از میخواھید مگر یا ؟ ندارید یاورى و سرپرست خدا جز شما و است خدا
.  است كرده گم را میانھ راه یقینا سازد بدل ایمان با را كفر كھ ھر و ؟ شد مى سئوال موسى از سابقا

 - دارند دوست - دارند دل بھ كھ حسدى سبب بھ,  شده روشن آنھا بر حق اینكھ با - كتاب اھل از بسیارى
 فرو را خویش فرمان خدا تا بگذرید و بپوشید چشم پس.  برند باز كفر بھ آوردنتان ایمان از پس را شما

 ھا نیكى از چھ ھر و,  بدھید را زكوه و دارید پا بھ را نماز و.  تواناست چیز ھمھ بر خدا كھ,  فرستد
بیناست كنید مى آنچھ بھ خدا یقین بھ,  یابید مى باز آنرا خدا نزد,  فرستید خود براى پیشاپیش  ) 

 

 امتیاز ء مایھ كھ صفت این با را آنان,  اند آورده ایمان كھ است كسانى بھ درس این آغاز در سخن روى
 ایشان شنوائى و فرمانبرى ء برانگیزنده و پیامبر و خدا با آنان ھمبستگى موجب و مردم دیگر از ایشان
سازد مى مخاطب و كند مى یاد,  است  . 

 

 رعایت ء ماده از]( ( راعنا([ ء كلمھ با را پیامبر اینكھ از را آنان كھ است صفت این بودن دارا اعتبار بھ
 بھ  ]( ( انظرنا([ ء جملھ اینكھ بھ و كند مى نھى,  سازند مخاطب)  كن رعایتمان  ,  توجھ عطف بمعناى و
 و كند مى طلب را آنان فرمانبرى و شنوائى و دھد مى فرمان برند كار بھ آن عوض در را]( كن نظر ما

دارد مى حذرشان بر,  انگیز الم عذاب یعنى كافران كار فرجام بھ شدن دچار از  : 



 

 ایمان كھ كسانى اى(  الیم عذاب للكافرین و اسمعوا و انظرنا قولوا و راعنا تقولوا ال امنوا الذین ایھا یا
دارند انگیز الم عذابى كافران و,  بشنوید و]( انظرنا([ بگوئید و]( راعنا([ مگوئید اید آورده  ) 

 

 را كلمھ این,  یھود نابخردان كھ بود آن,  راعنا:  ء جملھ استعمال از منع علت كھ اند آورده چنین روایات
 از(  برساند را]( مغزى تھى و سبكسرى([ معناى تا كردند مى ادا خاص ئى لھجھ با پیامبر بھ خطاب در

 آن بھ دشنامگوئى براى,  گویند دشنام پیامبر بھ آشكارا كردند نمى جرئت كھ اینان) .  رعونت ء ماده
ء حیلھ این از حضرت  
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 بھ از مؤمنان جھت بدین.  بردند مى استفاده,  دھد نمى تن بدان مایگان فرو جز كسى كھ ناجوانمردانھ
 و گشتند ممنوع,  بردند مى كار بھ پیامبر بھ اھانت براى ئى وسیلھ ھمچون یھود كھ ئى كلمھ بردن كار

,  كنند تحریف نتوانند یھودیان كھ ئى گونھ بھ و معنى ھمان بھ ئى جملھ,  آن جاى بھ كھ گردیدند موظف
دارند دور نابخرد دشمنان این دسترس از نیز را سفیھانھ و حقیر مقصد ھمین,  تدبیر بدین و كنند استعمال  

. 

 

 ادبى بى ء نشانھ ھمچنین و پیغمبر بھ نسبت یھودیان كینھ و دشمنى ء اندازه نمایشگر,  حیلھ این بھ توسل
 مورد این در الھى نھى.  است اسالم رھبر با خصومت ھاى شیوه گرفتن كار بھ در آنان مایگى فرو و

 جانبدارى دلیل و,  حضرت آن پیروان و پیامبر بھ نسبت پروردگار نگاھدارى حرمت ء دھنده نشان نیز
است دشمنان نیت سوء و غرضورزى ھرگونھ برابر در بندگانش و دوستان از خداوند  . 

 

 فضل ء مشاھده اثر بر كھ رشكى و كینھ آتش و یھود پنھانى غرضھاى روى از پرده,  بعد ء آیھ در
 از را مسلمانان تا دارد مى بر بود مشتعل آنان ء پركینھ ء سینھ كانون در,  مسلمانان بر خدا اختصاصى

 است كینھ و رشك این موجب كھ ئى گرانمایھ گوھر پاسدارى بر و داشتھ حذر بر ناپذیر آشتى دشمنان این
وادارد موھبت این برشكرگزارى و كند تحریص و تشویق,  ایمان گوھر یعنى,   : 

 

 و كتاب اھل كافران(  ربكم من خیر من علیكم ینزل ان المشركین ال و الكتاب اھل من كفروا الذین یود ما
رسد شما بھ خیرى پروردگارتان از كھ ندارند دوست مشركان  ) 



 

 دو ھر این.  دارد مى محسوب ردیف یك در مشركان با كفر حیث از را كتاب اھل,  قرآن,  آیھ این در
 دل در ھمچنین گروه دو ھر,  برابرند ھم با جھت این از و اند گشتھ كافر الھى رسالت آخرین بھ گروه
 و دارند نمى روا خوشى و نیكروزى آنان براى و دھند مى پرورش را مسلمانان با دشمنى و كین بذر

 خیر این نامزد را آنان خداوند اینكھ از,  است اسالم آئین ھمین پسندند نمى آنان از كھ را چیزى مھمترین
 ء عقیده و فكر امانت و داشتھ گرامى نعمت بدان را ایشان و ساختھ نازل آنان بر را قرآن و كرده بزرگ

ناراحت,  سپرده بدیشان است ھستى جھان امانت بزرگترین كھ را الھى  
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خشمگینند و  . 

 

 آورنده فرود كھ جبرئیل با حتى و كنند تحمل را بربندگانش خدا فضل توانند نمى یھودیان اینكھ از نیز قبال
است رفتھ سخن,  ورزند مى دشمنى است خدا پیامبر بر وحى ء  : 

 

كند خویش رحمت خاص خواھد را كھ ھر خدا و(  یشاء من برحمتھ یختص هللا و  ) 

 

 هللا صلى - محمد بھ را آن كھ واكنون,  كند محول كسى چھ بھ را خود رسالت كھ است داناتر خداوند زیرا
 خاص موھبت این خور در آنگروه و او كھ است دانستھ شك بى,  نموده واگذار پیروانش و - آلھ و علیھ
 . اند

 

است بزرگ فضلى داراى خدا و(  العظیم الفضل ذو وهللا  ) 

 

.  نیست موھبتى و نعمت,  ایمان بھ دعوت و ایمان موھبت از برتر و رسالت و نبوت نعمت از بزرگتر
 با چنانكھ شود بیدار مؤمنان دل در الھى بخشش اھمیت و عظمت احساس كھ است آن موجب اشاره این

 ایشان در,  گرانبھا نعمت این بھ نسبت قدردانى و ھشیارى,  كافران حسد و توزى كینھ ء گزاره
 جنگ ء صحنھ در حضور براى پوالدین پوششى ھمچون احساس دو ھر این و.  گشت مى برانگیختھ
 ضرورت,  بودند انداختھ راه بھ مسلمانان ایمان و عقیده بنیان كردن سست منظور بھ یھود كھ اعصابى
 . داشت



 

 و اسالمى تكالیف و دستورات از برخى نسخ مناسبت بھ یھود تبلیغاتى ء حملھ,  كردیم اشاره سابقا چنانكھ
 مى دستشان از را یھودیان ھاى حربھ از یكى خود این كھ - كعبھ بھ المقدس بیت از گاه قبلھ تبدیل,  بویژه

بود گرفتھ اوج - گرفت  : 

 

 یا آن از بھتر مگر نكنیم محو یا نسخ را ئى آیھ ھیچ(  مثلھا او منھا بخیر نأت ننسھا او ایھ من ننسخ ما
بیاوریم را آن مانند  ) 

 

 بعد و قبل ھاى آیھ سیاق چنانكھ(  ؟ است قبلھ ماجراى آیا,  كرده مى اقتضا را آیھ این نزول كھ مناسبتى
 ء جامعھ ھاى پیشرفت و تحوالت كھ است دیگرى تكلیف و حكم تغییر ماجراى یا)  كند مى تأئید را این

یا و ؟ است كرده مى ایجاب را آن اسالمى  
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 در آسمانى كتاب آن اصل اینكھ وجود با(  ؟ تورات احكام از برخى تعدیل و نسخ بھ است مربوط اساسا
 در قرآن,  احتمال سھ این از یك ھر بنابر و صورت ھر بھ) . .  است قبول مورد قرآن نظر از مجموع

 بذر و ھا وسوسھ ء ھمھ بر بطالن خط و سازد مى روشن را تعدیل و نسخ حقیقت,  قاطع بیانى با آیھ این
كشد مى,  پراكندند مى,  اسالمى تفكر طرز با مبارزه در خود ء شیوه طبق یھود كھ تردیدھائى  . 

 

 بشریت سود بھ است كارى,  اكرم پیامبر زندگى ء دوره در زمان مقتضیات برطبق حكم یك جزئى تغییر
 آفریدگار,  خداوند و.  كند مى اقتضا را آن بشر زندگى تحوالت كھ مھمترى مصلحت تأمین براى و

 مى پدید را بشر زندگى ھاى دگرگونى این خود,  آیات ء آورنده فرود و پیامبران ء برانگیزاننده و انسانھا
 و احكام از یكى بر مشتمل كھ خواندنى ئى آیھ چھ - كند محو یا نسخ را ئى آیھ خداوند اگر پس.  آورد

.  باشد گرفتھ انجام پیغمبر دست بھ خاصى مناسبت بھ كھ معجزه و نشانھ معناى بھ آیھ یا و است مقررات
 و چیز ھمھ مالك كھ او.  آورد خواھد باشد آن ھموزن و ھمطراز یا بھتر آن از كھ ئى آیھ آن جاى بھ

 جمالتى,  مطلب این تعقیب در لذا. .  نیست ناتوان كار این از است زمین و آسمان اختیار صاحب
گردد مى ذكر خداوند مالكیت و قدرت متضمن  : 

 

 و ولى من هللا دون من مالكم و االرض و السموات ملك لھ هللا ان تعلم الم قدیر شى كل على هللا ان تعلم الم
نصیر ال  



 

 است خدا خاص,  زمین و آسمانھا حكومت كھ نمیدانى مگر ؟ تواناست چیز ھمھ بر خدا كھ نمیدانى مگر )
؟ ندارید یاورى و سرپرست خدا بجز شما و  ) 

 

 سرپرست خدا كھ است مطلب این یادآورى ھم و تھدید نوعى متضمن,  آیھ این در مؤمنان ساختن مخاطب
 كھ شده داده آیھ بھ آنجھت از لحن این شاید.  نیست یاورى و سرپرست را ایشان او بجز و آنھاست یاور و

 پیامبر از و شده تردید و دودلى دچار,  یھود ء كننده گمراه تبلیغاتى حمالت تأثیر تحت مسلمانان از برخى
.  نداشت سازگارى و تناسب,  حضرت آن رھبرى مقام بھ اطمینان و اعتماد با كھ كردند مى سئواالتى

گردد مى مالحظھ بعد ء آیھ در كھ است صریحى توبیخ و تھدید,  موضوع این دلیل  : 

211 

 

 یا(  السبیل سواء ضل فقد باالیمان الكفر یتبدل من و قبل من موسى سئل كما رسولكم تسئلوا ان تریدون ام
 با را كفر كھ ھر و ؟ شد مى سئوال موسى از سابقا چنانكھ كنید سئوال خود پیغمبر از خواھید مى مگر

است كرده گم را میانھ راه یقینا سازد بدل ایمان  ) 

 

 خیره,  بودند گرفتھ پیش در موسى قوم ھمانند ئى شیوه مؤمنان از بعضى كھ آنست خاطر بھ توبیخ این
 مى نشان سرسختى پیامبر با تكلیفى و فرمان ھر برابر در,  خواستند مى معجزه و دلیل,  كردند مى سرى

فھمید توان مى آیات این از چند مواردى در را موضوع این.  دادند  . 

 

 ھمان - است كفر بھ ایمان كردن بدل و گمراھى كھ روش این سرانجام از را مؤمنان دستھ این باال ء آیھ
 را شوم عاقبت ھمین نیز یھودیان كھ چرا,  دارد مى برحذر - شدند دچار بدان اسرائیل بنى كھ سرانجامى

كنند مى آرزو مؤمنان براى  : 

 

الحق لھم تبین ما بعد من انفسھم عند من حسدا كفارا ایمانكم بعد من یردونكم لو الكتاب اھل من ودكثیر  

 



 دوست,  گشتھ آشكار آنان بر حق آنكھ از پس و دارند دل بھ كھ حسدى روى از كتاب اھل از بسیارى )
آرند باز كفر بھ آوردنتان ایمان از پس را شما كھ دارند مى  ) 

 

 كھ خیرى ھر از دیگران شدن محروم بھ شدید میلى او در. . .  كند مى چنین آدمى جان با حسد و رشك
 از بل,  نھ,  نمیداند را حقیقت او شریر روح كھ بدینجھت آیا ؟ چرا. .  آورد مى پدید,  اند رسیده بدان
 آشكار آنان بر حق آنكھ از پس و دارند دل بھ كھ حسدى روى از([ : شناسد مى و داند مى را آن كھ آنرو

است گشتھ ]( . 

 

 ھمیشھ و. .  بودند لبریز آن از,  مسلمانان و اسالم برابر در یھودیان كھ است پلیدى صفت ھمان حسد و
 را آنان ھاى چینى دسیسھ و ھا دشمنى,  تاریخ امتداد در ھمواره كھ است صفت ھمین.  بود خواھند نیز

 تا سازد مى آگاه را مسلمانان و دارد برمى پرده ایشان در آن وجود از قرآن و,  است كرده مى ایجاب
 باز و مسلمین مذھبى ایمان و عقیده كردن سست راه در قوم این كھ را تالشھائى ء ھمھ اصلى موجب

آن از خدا كھ جاھلیتى مرداب بھ آنان كشانیدن فرو و كفر بھ آنان گرداندن  
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 باز,  برانگیختھ را یھود خشم و رشك و بخشیده مزیتشان دیگران بر موھبت بدین و داده شان رھائى
1. (  شناسند  ) 

 

 افتاده برون پرده از یھود رشك و بدخواھى و گشتھ آشكار حقیقت كھ - حساس ء نقطھ ھمین در آنگاه و
 و برتر این از كھ كند مى توصیھ دھد مى انسانى و اخالقى آموزش یك مسلمانان بھ بالفاصلھ - است

 تا كھ خواھد مى آنان از و گویند پاسخ مشابھى واكنش با را یھود دشمنى و ورزى حسد كھ باشند شریفتر
سازند خود ء شیوه را بزرگوارى و بخشش و گذشت,  خداوند قاطع فرمان رسیدن فرا  : 

 

 خدا تا بگذرید و كنید پوشى چشم پس(  قدیر شى كل على هللا ان بامره هللا یأتى حتى اصفحوا و فاعفوا
تواناست چیز ھمھ بر خدا كھ,  فرستد فرو را خویش فرمان  ) 

 

 نیكى و كنید عمل او بندگى تكالیف بھ,  دھید ادامھ پیشروى بھ برگزیده شما براى خداوند كھ راھى در
نمائید ذخیره او نزد را خود ھاى  : 



 

 نماز و(  بصیر تعملون بما هللا ان عندهللا تجدوه خیر من النفسكم تقدموا ما و الزكوه اتوا و الصلوه اقیموا و
 مى باز آنرا خدا نزد فرستید خود براى پیشاپیش ھا نیكى از چھ ھر و,  كنید ادا را زكات و دارید پا بھ را

بیناست كنید مى چھ ھر بھ خدا یقین بھ,  یابید  ) 

 

 كانون و خطر ء سرچشمھ بھ و برانگیختھ را مسلمانان آگاھى خود نخست مزبور آیات. . .  بدینترتیب و
 دشمن حسدورزى و توزى كینھ و بداندیشى برابر در را آنان حساسیت و دقت و دھد مى توجھشان توطئھ

 فرمان انتظار در تا برد مى خدا آستان بھ كامل آمادگى و بیدارى ھمین با را آنان سپس. .  كند مى بسیج, 
 بھ را ایشان,  خداوند قاطع فرمان ء لحظھ رسیدن فرا تا و. . .  باشند او رخصت و اذن براه چشم و او

 پاك را آن و بپیراید كینھ و حسد انگیز نفرت آلودگى از را جانشان و دل تا خواند مى بزرگوارى و گذشت
دھد قرار خدا فرمان انتظار در آراستھ و  . 

 

 و زمانھا ء ھمھ در یھود ء توزانھ كینھ عملیات و ھا دشمنى اقتصادى و سیاسى ھاى انگیزه از آگاھى - 1
 با قوم این خصومتبار روش ء انگیزه و ھدف ء زمینھ در را فوق تحلیل,  جدید استعمار دوران در بویژه

 ء مقالھ و كتاب دھھا بھ شود مراجعھ آگاھى این كسب براى.  نماید مى ناتمام و ناقص,  مسلمان ملتھاى
 اقتصادى مسائل,  عربى كشورھاى مسائل,  جدید استعمار,  صھیونیسم:  ء درباره رائج فارسى

م. . . (  غیره و دارى سرمایھ كشورھاى  ) 
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 ایشان فقط آنكھ ادعاى:  كند مى رد و مطرح را - دو ھر نصارى و یھود - كتاب اھل پوچ ادعاھاى اكنون
 ھر باز و. .  نیست راه آن بھ را دیگر ھیچكس و آنھاست مخصوص بھشت اینكھ یا,  اند یافتھ ھدایت راه

 در! .  داند مى حق بر را خود فقط و شمارد نمى چیزى بھ را دیگر فریق,  كتاب اھل فریق دو از كدام
 در را اسالمى صحیح بینش و كند مى بیان را امر حقیقت,  طویل و عریض ادعاھاى این نمایش خالل

دارد مى ابراز]( پاداش([ و]( عمل([  مورد  : 

 

 من بلى صادقین كنتم ان برھانكم ھاتوا قل امانتھم تلك نصارى او ھودا كان من اال الجنھ یدخل لن قالوا و
 لیست الیھود قالت و یحزنون ھم ال و علیھم خوف ال و ربھ عند اجره فلھ محسن ھو و ہلل وجھھ اسلم

 یعلمون ال الذین قال كذلك الكتاب یتلون ھم و شى على الیھود لیست النصارى قالت و شى على النصارى
یختلفون فیھ كانوا فیما القیمھ یوم بینھم یحكم فاہلل قولھم مثل  



 

 اگر بگو,  آنھاست آروزى این,  باشد نصرانى یا یھودى كھ كسى مگر نشود درون بھشت بھ:  گویند و )
,  باشد نیكوكار و آورد خدا پیش تسلیم ء چھره آنكسى ھر,  چرا.  بیاورید خویش برھان گوئید مى راست
:  گویند یھودیان.  اندوھى نھ و دارند بیمى نھ)  مردم چنین این(  و,  اوست پروردگار نزد او پاداش

 گروه دو ھر آنكھ با,  نیستند استوار ئى پایھ بر یھود:  گویند نصارى و نیستند استوار ئى برپایھ نصارى
 درباره آنان میان رستاخیز روز در خدا و,  گویند ایشان ھمانند سخنى نیز نادانان.  میخوانند را خدا كتاب

كند مى داورى,  دارند اختالف آن در كھ چیزى ء  ) 

 

 كھ منظمى گروه,  مسیحیان از و بودند گرفتھ قرار مسلمانان رویاروى كھ بودند یھودیان فقط مدینھ در
 اینجا در قرآن نص ولى.  نبود ناحیھ آن در,  باشند داشتھ اسالمى ء جامعھ با را ھا موضعگیرى ھمان
 و دھد مى قرار ھم روى در رو را آندو سپس,  شود مى متعرض را گروه دو ھر ھاى گفتھ,  است عام

گوید مى باز فریق دو ھر ء درباره را مشركان نظر و رأى باالخره  : 

 

 یھودى كھ كسى مگر نشود درون بھشت بھ گویند و(  نصارى او ھودا كان من اال الجنھ یدخل لن قالوا و
باشد نصرانى یا  ) 

 

:  گفتند مى یھودیان یعنى,  گروه دو از یك ھر سخن نھ است ھم روى بر گروه دو ھر سخن,  این
گفتند مى مسیحیان و شود نمى درون بھشت بھ یھود جز ھیچكس  : 
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رود نمى بھشت بھ نصارى جز ھیچكس  . 

 

 ایشان با كھ آموزد مى پیامبرش بھ خداوند اینرو از.  نیست دلیل بدون ادعائى جز,  گفتھ دو این از ھیچیك
كند مطالبھ دلیل ادعا این بر و گفتھ سخن تحدى بھ  : 

 

بیاورید خویش برھان راستگوئید اگر:  بگو(  صادقین كنتم ان برھانكم ھاتوا قل  ) 

 



 عمل فرع,  پاداش,  اصل این طبق.  گردد مى مطرح اینجا در,  اسالم بینى جھان ھاى پایھ از یكى آنگاه
 مالك,  ندارد وجود فردى و ئى تیره ھیچ از حمایت و جانبدارى خدا دستگاه در و است آن بر مترتب و

بودن خاصى عنوان و نام داراى نھ است كردن نیكى و خدا برابر در بودن تسلیم,  پاداش و اجر  : 

 

 آنكس ھر,  چرا(  یحزنون ھم ال و علیھم خوف ال و ربھ عند اجره فلھ محسن ھو و ہلل وجھھ اسلم من بلى
 بیمى نھ)  مردم اینچنین(  و اوست پروردگار نزد او پاداش,  باشد نیكوكار و آورد خدا پیش تسلیم ء چھره

اندوھى نھ و دارند  ) 

 

 بینش]( نرسد ما بھ چند روزى بجز آتش([ : گفتند مى كھ یھود دیگر ادعاى پاسخ در نیز این از پیش
 در را او خطایش و كند بدى كار كھ ھر,  چرا([ : بود شده ذكر خدا عذاب و عقوبت ء درباره اسالم

اند جاودانھ آن در و آتشند اھل ایشان,  برگیرد ]( . 

 

:  است گرفتھ قرار نظر مورد,  پاداش جھت و عقوبت جھت,  جھت دو از كھ است اصل یك,  دو ھر این
 از و است خویش خطاى زندانى,  شخصى چنین]( . . . برگیرد در را او خطایش و كند گناھى([ كھ آنكس

,  مقابل ء نقطھ و. . .  جدا و بیگانھ,  دیگر جھت و راه ھر و دیگر احساس و آگاھى ھر و دیگر چیز ھر
 براى یكپارچھ وجودش ء ھمھ كسى چنین]( . . . باشد نیكوكار و آورد خدا پیش تسلیم ء چھره([ كھ آنكس

 یكسره,  آندیگرى چنانكھ است خدا اختیار در یكسره و است خدا جھت در شعورش و آگاھى ء ھمھ و خدا
 خدا پیش تسلیم ء چھره:  نماید مى رخ,  مسلمانى نشان بارزترین كھ اینجاست و. . .  گناه اختیار در

 دلیل,  تسلیم این بر.  عمل ء جنبھ از ھم و روح و فكر جھت از ھم,  شدن او تسلیم و رام یكسره,  آوردن
 و پندار میان ھماھنگى,  مسلمانى ء نشانھ پس. . .  بودن نیكوكار:  است الزم نیز آشكارى عالمت و

عمل و فكر طرز,  كردار  , 
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 مى]( زندگى كامل آئین([ مفھوم,  اسالمى ء عقیده كھ است بدینگونھ.  است عملى نكوكارى و قلبى ایمان
,  مؤمن كھ شود مى چنین و. .  یابد مى كامل ھماھنگى و وحدت انسان شخصیت,  آن ء سایھ در و گیرد

گردد مى بزرگ پاداش این سزاوار  : 

 

)  مردم اینچنین(  و اوست پروردگار نزد او پاداش(  یحزنون ھم ال و علیھم خوف ال و ربھ عند اجره فلھ
اندوھى نھ و دارند بیمى نھ  ) 



 

 سرورى و نیست بیمى آن با كھ كامل امنیتى,  است محفوظ پروردگارشان نزد كھ شده تضمین پاداشى
 ھیچكس و یكسانند آن برابر در ھمگان كھ عامى قانون است این و.  نیست اندوھى غبار آن بر كھ سرشار
گیرد نمى قرار خداوند بیجھت حمایت و بیدلیل جانبدارى مورد  . 

 

 كھ بود مدعى كرده تخطئھ را آندیگرى كدام ھر,  داشتند بزرگى ادعاى چنین,  گروه دو ھر حالیكھ در
داشتند گروه دو ھر بھ نسبت را عقیده ھمین مشركان سوئى از باز و نیست استوار چیزى بر وى  : 

 

 كذلك الكتاب یتلون ھم و شى على الیھود لیست النصارى قالت و شى على النصارى لیست الیھود قالت و
:  گویند نصارى و.  نیستند استوار ئى پایھ بر نصارى:  گویند یھودیان(  قولھم مثل یعلمون ال الذین قال

 ھمانند سخنى نیز نادانان - میخوانند را خدا كتاب,  گروه دو ھر آنكھ با - نیستند استوار ئى پایھ بر یھودان
گویند ایشان  ) 

 

 تھمت و تفرقھ جھت از نیز آنان.  نبودند آسمانى كتابى پیرو كھ عربند بیسوادان]( نادانان([ از منظور
 شباھت كتاب اھل بھ,  خدا براى گرفتن فرزند قبیل از اساطیر و خرافات بھ گرایش جھت از ھم و پراكنى

 استوار ئى پایھ بر آنھا:  گفتند مى داده نمى نشان نصارى و یھود آئین بھ رغبتى اینحال با و داشتند مى
 ! نیستند

 

 گروه سھ این از یك ھر ء عقیده,  بودن بھشت مالك مورد در نصارى و یھود ادعاى رد از پس,  قرآن
گذارد وامى خدا بھ را آنان اختالف در داورى آنگاه و!  كند مى تصدیق,  دیگران مورد در را متخاصم  : 

 

كھ چیزى ء درباره آنان میان رستاخیز روز در خدا و(  یختلفون فیھ كانوا فیما القیمھ یوم بینھم یحكم فاہلل  
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كند مى داورى دارند اختالف آن در  ) 

 



 در كھ است مردمى با مجادلھ ء شیوه بھترین این. .  او بھ كار ھمھ بازگشت و اوست دادگر داور زیرا
 واگذار سپس و آنان طویل و عریض ادعاھاى كردن رد. .  نیستند متكى منطق و دلیل بھ خود سخنان

خدا بھ نھائى قضاوت نمودن  . 

 

 و فرمانھا درستى در مسلمانان ساختن مردد براى كھ كوششھائى كردن خنثى بھ پردازد مى سپس
 جلوگیرى براى كوشش را آن و بردند مى كار بھ - قبلھ تغییر بھ مربوط فرمان بویژه - پیامبر آموزشھاى

آورد مى شمار بھ,  آنھا ویرانى براى تالش و مسجدھا در خدا نام كردن یاد از  : 

 

 اال یدخلوھا ان لھم كان ما اولئك خرابھا فى سعى و اسمھ فیھا یذكر ان هللا مساجد منع ممن اظلم من و
 ان هللا وجھ فثم تولوا فاینما المغرب و المشرق وہلل عظیم عذاب االخره فى لھم و خزى الدنیا فى لھم خائفین

علیم واسع هللا  

 

 حق اینان ؟ كوشد آن ویرانى بھ و شود یاد او نام خدا مسجدھاى در نگذارد آنكھ از ستمكارتر كیست و )
,  آخرت در و است زبونى و رسوائى دنیا در آنان براى. . .  درآیند مسجدھا بھ بیم حال بھ جز ندارند
 ھمانا. . .  ھمانجاست خدا جھت كنید رو جا ھر بھ پس,  است خدا آن از مغرب و مشرق.  بزرگ عذابى
داناست ء فراگیرنده خدا  ) 

 

 رو از جلوگیرى براى یھودیان كوشش و قبلھ تغییر ماجراى بھ,  آیھ دو این كھ براینست گمان بیشترین
 آیھ ذیل در.  باشد مربوط)  بوده مسلمانان ء قبلھ اول و مردم ء خانھ نخستین كھ(  كعبھ بھ مسلمانان كردن

داند مى,  این جز چیزى را آن نزول مناسبت كھ ھست متعددى روایات,   . 
 

 

 ء ھمھ در كردن خدا یاد از ممانعت ء درباره حكم این كھ آنست موجب آیھ عام لحن,  صورت ھر بھ
 یگانھ كھ آیھ ء دنبالھ ھمچنین.  باشد صادق نیز,  مساجد از یك ھر ویرانى براى كوشش و نیایشگاھھا

است موارد ء ھمھ شامل و مطلق حكمى,  كند مى معین را عمل این مرتكبین مناسب جزاى  : 

 

آیند در مسجدھا بھ بیم حال بھ جز ندارند حق اینان(  خائفین اال یدخلوھا ان لھم كان ما اولئك  ) 
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 در و آورند پناه خدا ھاى خانھ بھ آنكھ مگر باشند ناامنى و تعقیب و طرد مورد كھ آنند خور در اینان یعنى
 جارچى:  آمد پیش مكھ فتح ماجراى در كھ ھمانست این و(  كنند امنیت كسب جایگاھھا این حرمت ء سایھ

 ھمانھا,  قریش گردنكشان و جباران و. . .  است امان در درآید الحرام مسجد بھ كس ھر كھ داد ندا پیامبر
)  بردند پناه آن بھ امان پى در,  شدند مى مانع الحرام مسجد بھ یارانش و پیامبر آمدن در از روزگارى كھ
افزاید مى حكم این بر نیز را آخرت بزرگ عذاب و دنیا رسوائى و زبونى ء وعده سپس و  : 

 

 آخرت در و است زبونى و رسوائى دنیا در آنان براى(  عظیم عذاب االخره فى لھم و خزى الدنیا فى لھم
بزرگ عذابى  ) 

 

 در جز افراد این:  كھ آنست]( خائفین اال یدخلوھا ان لھم كان ما اولئك([ : ء جملھ معنى در دیگر گمان
 ادب زیرا,  آیند در مساجد بھ نیست شایستھ او جاللت و عظمت برابر در فروتنى و خدا از بیمناكى حالت

 دور بھ آیھ لحن از نیز معنى این.  نیست این جز او جاللت و عظمت مناسب و خدا ء خانھ ء شایستھ
گرفت معنى بدین را آیھ میتوان و نیست  . 

 

است آیھ دومین مفاد,  قبلھ تغییر ماجراى بھ است مربوط مزبور ء آیھ دو كھ مطلب این گواه  : 

 

 ھر بھ پس,  خداست از باختر و خاور(  علیم واسع هللا ان هللا وجھ فثم تولوا فاینما المغرب و المشرق وہلل
داناست ء فراگیرنده خدا ھمانا,  ھمانجاست خدا جھت كنید رو سمت  ) 

 

 سمت بھ نماز چھ ھر مسلمانان:  كھ یھود ادعاى این رد و پاسخگوئى مقام در كھ آنست دلیل خود آیھ لحن
 كھ دارد مى مقرر آیھ این.  است گشتھ نازل,  است پاداش بى و بیھوده و باطل اند گزارده المقدس بیت
 كرده روى خدا بھ كند روى پروردگار نیایشگر كھ سمت ھر بھ و است قبلھ,  معنى در ھا جھت ء ھمھ
 است خداوند اطاعت متضمن,  خود بطن در كھ است دستورى و راھنمائى,  معین ء قبلھ یك تعیین و است

از كھ خدا و.  است گرفتھ قرار خاص سمتى و جانبى در خدا كھ بدینمعنى نھ و  
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,  گذارد نمى كم را آنان پاداش و گیرد نمى دشوار را كار بربندگان است آگاه ھا انگیزه و ھا نیت و دلھا
است ابھام بى و روشن او برابر در ھا نیت و است گشادگى و سھولت خدا فرمان در  . 

 

 آنان انحرافى بینش و الوھیت حقیقت از ایشان ء گمرھانھ و غلط دریافت بھ را سخن ء رشتھ,  آن از پس
 مى - است رسالتھا ء ھمھ بینى جھان ركن مھمترین و آسمانى ادیان اصلى ء پایھ كھ - توحید ء درباره
,  خداوند صفات و ذات مورد در جاھلیت اعراب اساس بى پندارھاى بھ را آنان نادرست بینش و كشاند
 را آنان انحراف ء نقطھ و كند مى معرفى یكدیگر مشابھ را گروه دو ھر این دلھاى و كند مى تشبیھ

سازد مى روشن ھمھ براى را ایمانى درست بینش,  ساختھ مشخص  : 

 

 اذا و االرض و السموات بدیع قانتون لھ كل االرض و السموات فى ما لھ بل سبحانھ ولدا اتخذهللا قالوا و
 من الذین قال كذلك ایھ تاتینا او هللا یكلمنا لوال یعلمون ال الذین قال و فیكون كن لھ یقول فانما امرا قضى
یوقنون لقوم االیات بینا قد قلوبھم تشابھت قولھم مثل قبلھم  

 

 از است زمین و آسمانھا در آنچھ ھر بل,  خداوند است منزه و پاك,  است گرفتھ فرزند خدا:  گویند )
 ھمین كند اراده را چیزى چون و,  است زمین و آسمانھا ء آورنده پدید.  اویند فرمانبران ھمگى,  اوست

 ئى نشانھ یا نگوید سخن ما با خدا چرا:  گویند ندارند دانائى آنانكھ.  یابد مى وجود و!  باش:  گوید او بھ
 درستى بھ,  است یكدیگر ھمانند دلھایشان,  گفتند مى سخنى ھمینگونھ نیز گذشتگانشان ؟ نیاید ما براى

ایم كرده آشكار را ھا نشانھ,  آورند مى باور كھ مردمى براى  ) 

 

 یھود,  نیست مسیح حضرت مورد در نصارى اختصاصى ء عقیده]( گرفتھ فرزند خدا([ اینكھ بھ عقیده
 آیھ اینجا در.  داشتند فرشتگان مورد در را آن نظیر مشركین و عزیر حضرت ء درباره را عقیده این نیز

 ئى گانھ سھ گروھھاى,  اجمال بھ كھ آنست مقام در فقط و گوید نمى باز را عقیده سھ این تفصیل قرآن ء
 امروز آنكھ شگفت - سازد مشخص عقیده لحاظ از اند بوده مى جدال و ستیزه در اسالم با روز آن كھ را

 با مبارزه سرگرم جھانى كمونیسم و جھانى صلیبیسم,  جھانى صھیونیسم:  ھاى نام با گروه سھ ھمان نیز
كند مى كتاب اھل ء عقیده بھ قرآن كھ كوتاه ھاى اشاره ھمین با,  بارى - اند اسالم  , 
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 ردیف در را آنان و كشد مى بطالن خط]( برخورداریم ھدایت از ما فقط([ : كھ ایشان غلط ء داعیھ بر
دھد مى قرار مشركان  . 



 

 تھمت این از را خداوند نخست,  شود مطرح خداوند مورد در ایشان فاسد ء عقیده ابعاد سایر آنكھ از پیش
فرماید مى بیان را خالیق ء ھمھ با خدا ء رابطھ واقعى شكل و سازد مى مبرا  : 

 

 یقول فانما امرا قضى اذا و االرض و السموات بدیع قانتون لھ كل االرض و السموات فى ما لھ بل سبحانھ
فیكون كن لھ  

 

.  اویند فرمانبران ھمگى,  اوست از است زمین و آسمانھا در آنچھ ھر بل,  خداوند است منزه و پاك )
 مى وجود و!  باش:  گوید او بھ ھمین كند اراده را چیزى چون و,  است زمین و آسمانھا ء آورنده پدید

 . ( یابد

 

 آفریدگار ء رابطھ نوع مورد در و پاك خداوندگار مورد در اسالم تجریدى كامال بینش بھ رسیم مى اینجا
 كھ است بینشى ترین واضح و رفیعترین,  بینش این.  خالق از خلق پیدایش چگونگى و آفریدگان با

 خداوند تواناى و مطلق ء اراده راه از فقط ھستى جھان:  است شده ارائھ تاكنون حقایق این ء درباره
 بھ چیز آن شود چیزى آفرینش بھ متوجھ خدا ء اراده ھمینكھ یعنى]( باشد مى پس,  باش([ : گردیده صادر
 باشد نیاز ماده یا انرژى نوع از ئى واسطھ بھ آنكھ بى آید مى وجود بھ شده حساب و مقدر صورت ھمان

 تعلق,  بیابد ھستى صورت باید كھ چیزى این بھ,  است مجھول حقیقتش كھ خدا ء اراده چگونھ اینكھ اما. 
 براى آماده بشر توان زیرا است نگشتھ آشكار بشرى ء اندیشھ براى ھرگز كھ است رازى ؟ گیرد مى

 یعنى شده آفریده آن خاطر بھ بشر كھ ئى وظیفھ از جزئى,  حقیقت این شناخت,  چھ,  نیست آن ادراك
باشد نمى وظیفھ آن انجام براى ئى وسیلھ و گردد نمى محسوب,  زمین آبادگرى و جانشینى  . 

 

 مى مربوط او ء وظیفھ و آدمى وجود ھدف بھ كھ آنجا تا ھستى قوانین شناخت براى خداوند ھمچنانكھ
 ء وظیفھ و شأن بھ كھ ھم را ھستى جھان از دیگرى فراوان رازھاى,  كرده عطا وى بھ نیروھائى,  شود

 پى در كھ بشرى ھاى فلسفھ.  است نگاھداشتھ پنھان و پوشیده وى از نداشتھ ارتباط جھان این در او
نیافتند ھدایتى فروغ و رفتند فرو گمراھى و حیرت وادى بھ زدند گام رازھا این گشودن  , 
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 آمادگى مجال این در غور براى كھ گرفت مى منشأ بشرى ادراكات از یكسره آنان پندارھاى و تصورات
 مضحك آنچنان,  سطحش باالترین در آنان تصورات كھ است جھت ھمین بھ.  نداشتند را الزم ابزار و



 اثر بر فقط این و!  زند سر است ممكن فیلسوف یك از پندارى چنین چگونھ كند مى حیرت انسان كھ است
 و سازند خارج آن اصلى و طبیعى شكل از را بشرى ادراك اند خواستھ ھا فلسفھ این صاحبان كھ آنست

 بھ اساسا بل,  اطمینانى قابل ء نتیجھ بھ ھرگز لذا و بگمارند مقدورش ء حوزه از بیرون كارى بھ را آن
اند نرسیده,  باشد احترام قابل اسالمى بینش و تفكر طرز با آشنا انسان براى كھ ئى نتیجھ  . 

 

 و بیفرجام كوشش این بھ زدن دست و حیرت وادى این در رفتن فرو از را خود مؤمن پیروان,  اسالم
 در یونان ء فلسفھ امواج تأثیر تحت مسلمان نمایان فیلسوف از گروھى وقتى لیكن.  داشت مى باز,  غلط
 شدند آشفتگى و گوئى مغلق دچار خود یونانى استادان ھمچون,  یابند دست اوجگاه بدین كھ برآمدند صدد

 و بیگانھ مطالب و ساختند آلوده بود دور بسى آن طبیعت از كھ چیزھائى بھ را اسالمى تفكر طرز و
 در بشرى ء اندیشھ كھ است كوششى ھر حتمى عاقبت,  این و. .  كردند اسالمى افكار وارد را ناھمگون
برد كار بھ,  شده پرداختھ و ساختھ آن براى كھ ئى وظیفھ و مسئولیت قلمرو از بیرون  . 

 

 نیست شبیھ كسى و چیزى بھ جھان خالق و است آفریدگار از غیر,  آفریده:  كھ گوید مى اسالم بینى جھان
,  چیزند یك آن ء آفریننده و ھستى  (  آن متفاھم و متعارف معناى بھ]( وجود وحدت([ ء عقیده,  بنابرین. 
 طرز ء دائره از)  است آفریننده رؤیت قابل صورت,  ھستى   یا و,  است آفریننده ذاتى شعاع,  ھستى   یا

است بیرون اسالمى تفكر  . 

 

 آفریننده یكتاى ء اراده از ھستى سراسر:  است وحدت داراى دیگرى معناى بھ وجود,  مسلمان نظر از
 تكوین در ھستى اجزاء ء ھمھ,  شود مى اداره واحدى قانون و سنت با ھستى سراسر,  است گشتھ صادر

یكدیگر با خود ذاتى ساختمان و  
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 ھر,  بل([ :  اویند نیایش سرگرم و دارند خدا بھ رو خشوع و فروتنى با ھمھ و اند ھماھنگ و ھمگون
 نمى ایجاب ضرورتى ھیچ بنابرین و]( اویند فرمانبران ھمگى و اوست از است زمین و آسمانھا در آنچھ
 بھ و طراز یك در ھمگى كھ چرا,  بپنداریم خدا فرزند را یكى,  زمین و آسمان موجودات میان در كھ كند
 بھ ھمین كند اراده را چیزى چون و,  است زمین و آسمانھا ء آورنده پدید([ :  اویند ء آفریده,  كیفیت یك
 براى,  كارى و چیزى بھ خدا ء اراده گرفتن تعلق چگونگى البتھ]( یابد مى وجود و!  باش:  گوید او

 صرف بنابرین,  است باالتر و برتر آن مقدور ء حوزه از زیرا نیست فھم و درك قابل بشرى ادراك
 حیرت و سرگشتگى موجب و بیھوده,  راز این ژرفناى در رفتن فرو و راه این در فكر نیروى كردن
 . است



 

 و سخن ایراد و,  سبحان خداى داشتن فرزند ء درباره كتاب اھل گفتار ء گزاره از پرداختن از پس آنگاه
 است برابر و ھمسان,  كتاب اھل پندار با زشتى و بیھودگى در كھ مشركان باطل پندار,  حق ء عقیده

گردد مى مطرح  : 

 

 ندارند دانائى آنانكھ(  قولھم مثل قبلھم من الذین قال كذلك ایھ تاتینا او هللا یكلمنا لوال یعلمون ال الذین قال و
 مى سخنى ھمینگونھ نیز گذشتگانشان!  ؟ نیاید ما براى ئى نشانھ یا نگوید سخن ما با خدا چرا:  گویند

 ( گفتند

 

.  نداشتند آسمانى كتابھاى از دانشى و آگاھى كمترین كھ حجازند بیسواد مشركان]( ندارند دانائى آنانكھ ])
 آنان با واسطھ بى خدا كھ كردند مى پیشنھاد پیامبر بھ جوئى ستیزه مقام در اینان كھ بود آمده پیش بسیار
 آنست ایشان قول نقل از منظور اینجا در.  شود ارائھ آنان بھ لمس قابل عادتى خارق و معجزه یا كند تكلم
 قوم مثال,  اند كرده مى پیامبران از را ھا درخواست ھمین مانند - یھود غیر و یھود - نیز گذشتگانشان كھ

 و گرى ستیزه با ھمیشھ نیز دیگر موارد در و ببینند پرده بى را خدا كھ خواستند حضرت آن از موسى
 و خوى در - یھود و مشركان - گروه دو این پس,  كردند مى طلب معجزه آنحضرت از سرى خیره

شبیھند بسى یكدیگر با,  ضاللت و گمراھى در و پندارھا و تصورات در,  طبیعت  : 
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است ھمانند دلھایشان. (  قلوبھم تشابھت  ) 

 

 و ھا گرى ستیزه و پندارھا اسیر گروه دو ھر دلھاى كھ چرا,  ندارند مشركان بر ترجیحى ھیچ یھود پس
است مشابھى ھاى گمراھى  . 

 

ایم كرده آشكار را ھا نشانھ آورند مى باور كھ مردمى براى درستى بھ(  توقنون لقوم االیات بینا قد  ) 

 



 وجدان آرامش و را خود باور مصداق ھا نشانھ این در:  است برخوردار یقین و باور آسایش از كھ آنكس
 آن داللت كھ است یقین این,  كند نمى ایجاد را یقین خدا ھاى نشانھ زیرا.  یابد مى باز را خود ضمیر و
 مى,  آن از صحیح دریافت و تلقى ء آماده را دل و یابد مى اطمینان آن حقیقت بھ و كند مى احساس را

 . سازد

 

 وراى در كھ ھائى انگیزه ساختن فاش و مخالف صفوف گوئیھاى یاوه ابطال و نقل از پس اكنون
 تخلفات,  كند مى بیان را او ء وظیفھ:  گرداند مى باز پیامبر بھ را سخن روى,  است پنھان آنان اظھارات

 او اختالف و سازد مى نمایان را نصارى و یھود با او درگیرى طبیعت,  سازد مى مشخص را او فرضى
 بھائى - خداوند نارضائى و خشم بھ دادن تن و خود ء عقیده از برگشت قیمت بھ فقط كھ را مدعیانش با

كند مى رسى غور وى براى,  است حل قابل - نیست آن پرداختن بھ حاضر ھرگز وى كھ  : 

 

 النصارى ال و الیھود عنك ترضى لن و الجحیم اصحاب عن تسئل ال و نذیرا و بشیرا بالحق ارسلناك انا
 من هللا من مالك العلم من جاءك الذى بعد اھواءھم اتبعت لئن و الھدى ھو هللا ھدى ان قل ملتھم تتبع حتى
 ھم فاولئك بھ یكفر من و بھ یؤمنون اولئك تالوتھ حق یتلونھ الكتاب اتیناھم الذین)  120(  نصیر ال و ولى

 الخاسرون

 

 نخواھد سئوال دوزخیان ء درباره تو از و,  رسان بیم و بخش نوید فرستادیم حق بھ را تو ما درستى بھ )
 ھدایت,  خدا ھدایت:  بگو,  شوى آنان آئین پیرو مگر نشوند خشنود تو از ھرگز نصارى و یھود.  شد

 در كنى پیروى آنان ھوسھاى از,  شده داده تو بھ كھ دانشى از برخوردارى از پس اگر,  است راستین
 ھمى خواند باید چنانكھ آنرا,  ایم داده كتاب آنان بھ كسانیكھ.  داشت نخواھى یاورى و سرپرست خدا قبال

زیانكارانند شوند آن منكر كسانیكھ و,  گروند مى بدان ایشان,  خوانند  ) 

 

فرستادیم حق بھ را تو ما درستى بھ(  بالحق ارسلناك انا  ) 

 

شبھات ء ھمھ كھ شده گنجانیده پایدارى و دلگرمى چندان,  جملھ این در  
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 این آھنگ در.  است برآب نقش و اثر بى آن برابر در نابكاران ھاى حیلھ و دشمنان تالشھاى و اغواگران
كند مى لبریز یقین و باور از را دل كھ است قاطعیتى,  كالم  . 

 

رسان بیم و بخش نوید(  نذیرا و بشیرا  ) 

 

 گردنكشان و معاندان و دھى مى نوید را پذیرندگان و مطیعان,  است پیام گزاردن و رسانیدن تو ء وظیفھ
پذیرد مى پایان تو نقش و. .  سازى مى بیمناك سرنوشتشان از را  . 

 

شد نخواھد سئوال دوزخیان ء درباره تو از و(  الجحیم اصحاب عن تسئل ال و  ) 

 

رفت خواھند دوزخ بھ بدرفتارى و نافرمانى اثر بر آنانكھ ء درباره  . 

 

 خشنود تو از,  كرد خواھند دشمنى تو با,  داد خواھند ادامھ تو با خود ء مبارزه بھ نصارى و یھود
 كنى رھا را خویش ء جبھھ كھ آنصورت در مگر,  داشت برنخواھند ورزى كینھ از دست و شد نخواھند

 بینش و شرك و گمراھى در آنان با و نھى كنارى بھ را خود قاطعیت و یقین,  برتابى روى حق از و
گردى شریك,  آنند دچار كھ غلطى  : 

 

 شد نخواھند خشنود تو از ھرگز نصارى و یھود(  ملتھم تتبع حتى النصارى ال و الیھود عنك ترضى لن و
شوى آنان آئین پیرو مگر  ) 

 

 و تو حقانیت یا اند نیافتھ دلیلى تو راه درستى بر كھ نیست این مسئلھ.  ھمینجاست اختالف اصلى موجب
 ایشان با چھ ھر و دھى ارائھ دلیل چھ ھر.  اند نكرده باور,  گوئى مى خدا قول از كھ را سخنى حقانیت

است ثمر بى,  اى نگرفتھ پس را خود حق حرف و نكرده پیروى ایشان آئین از تا,  درآئى دوستى در از  . 

 



 است عقیده سر بر نزاع.  بینیم مى مكان و زمان ھر در را آن مصداق كھ است ھمیشگى ء عقیده یك این
.  مكان و زمان ھر در مسلمان امت برابر در نصارى و یھود بندیھاى جبھھ ء ھمھ اصلى راز اینست و, 

 اردوگاه یك داخل در حتى و یكدیگر با خود گاه كھ - اردوگاه دو آن با مسلمان اردوگاه درگیرى آرى. . 
است فكرى و مرامى درگیرى - ھمداستانند و ھمدست,  اسالم با دشمنى بر ھمیشھ ولى دارند اختالفاتى  . 
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 رنگھاى بھ را نبرد ء صحنھ,  مزورانھ و رذیالنھ,  دیرین دشمنان این ولى. . .  است ماجرا حقیقت این
 در را مسلمانان ء حماسھ و شور آنھا. . .  افرازند مى گوناگون پرچمھاى,  آن بر و آمیزند مى گوناگون

 را صحنھ نشان و نام و زنند مى باژگون نعل كھ اینست,  اند آزموده عقیدتى و مرامى پیكارھاى ء صحنھ
 در آنچنانكھ - را خود ء مبارزه كھ دھد نمى اجازه مسلمانان دینى صالبت از بیم. . .  سازند مى دگرگون

,  سیاست,  اقتصاد,  زمین نام بھ را آن لذا,  كنند اعالم دینى ء عقیده و دین سر بر مبارزه - ھست واقع
 جنگ داستان كھ سازند مى قانع نیز را ما از دالنى ساده و نمایند مى شروع,  غیره و نظامى پایگاه

 بر,  باشد داشتھ مفھومى تواند نمى دوره این در و است ارتجاعى و قدیمى داستانى امروزه,  مرامى
 شایستھ روزگار این در و است متعصب افراد كار فقط پیكارى چنین براى میدان آراستن و پرچم افراشتن

 دارند مى امان در مسلمان پیكارگران ء حماسھ و شور آسیب از را خود,  اغواگر تلقین این با و. .  نیست
 مى دیگرى ء گونھ بھ باطن در,  جھانى كمونیسم و صلیبیسم,  صھیونیسم:  اسالم دشمنان صورتیكھ در. 

 و عظیم ء صخره این ساختن متالشى براى,  دیگر ء انگیزه ھر از پیش و آغاز در اینان,  اندیشند
 را نبرد - اند ساختھ مجروح را خود مشت نیز ھمیشھ و اند كوبیده آن بر ھمیشھ كھ - ناپذیر تصرف
اند كرده شروع  . 

 

 از دیگرى دروغین عنوان ھر و نظامى پایگاه و طبیعى منابع یا زمین جنگ نھ است مرام جنگ,  جنگ
 طبیعت و ماجرا حقیقت از ما نگاھداشتن غافل و دادن فریب براى فقط كاذب ھاى نمونھ این. . .  اینگونھ
فریب ما اگر)  1, (  است پیكار ء صحنھ  

 

 سود و,  معدن و است بازار سر بر نزاعھا ء ھمھ كھ,  اورانیوم و نفت و تكنیك و پول دنیاى در - 1
,  سود و پول خداى و,  وفادارتر و تر امین پاسدارانى و وسیعتر نفوذ ء منطقھ و,  كمتر مزاحم و بیشتر

 مؤلف قضاوت. .  میكشد آتش بھ را ویتنام بودائیان معبد روزى و میكند افتتاح را واشنگتن مسجد یكروز
 - راستین اسالم - اسالم كھ نیست تردید این در.  نماید مى نظرى تنگ و جمود ء آلوده حدودى تا, 

 و اند دانستھ و شناختھ خود براى نامبرده ھاى جبھھ كھ است دشمنى خطرناكترین و منفورترین امروز



 دژ كھ بدینجھت بل,  معتقدند آنان آنچھ از غیر است ئى عقیده كھ اینجھت از نھ ولى. . .  ھست نیز چنین
خواستھا تمامى سیل برابر در است مقاومتى  

< 
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 و راھنمائى كھ چرا,  بدانیم مالمت ء شایستھ نباید را خود جز ھیچكس بخوریم را آنان دروغ و تزویر
كھ ایم برده یاد از را اسالم امت و پیامبر بھ خداوند ء توصیھ  : 

 

 این تو از خشنودى براى]( شوى آنان آئین پیرو مگر شد نخواھند خشنود تو از ھرگز نصارى و یھود ])
نیستند راضى دیگر چیز ھیچ بھ آن جز و پذیرند مى كھ است قیمتى تنھا  . 

 

اینست خدا ء صادقانھ راھنمائى و درست فرمان,  توقع این برابر در  : 

 

است راستین ھدایت,  خدا ھدایت:  بگو(  الھدى ھو هللا ھدى ان قل  ) 

 

 ھدایت,  آن جز چھ ھر و,  است خدائى ھدایت فقط راستین ھدایت. . .  است انحصار مفید,  جملھ تركیب
 ساختن خشنود فكر بھ نباید آن مورد در,  شد جدا و گرفت كناره توان نمى خدا ھدایت از,  پس.  نیست
 گو خواھد كھ ھر,  كرد معاملھ آن با نباید را چیزى و داد قرار المصالحھ وجھ نباید را آن,  آمد بر كسى
 بھ یا آنان یافتن ھدایت و گرویدن خاطر بھ مبادا,  بگرداند روى آن از خواھد كھ ھر و بگرود بدان

یابى انحراف موئى سر,  مستقیم راه این از شان دوستى و رفاقت ء مالحظھ  ! 

 

 برخوردارى از پس اگر(  نصیر ال و ولى من هللا من مالك العلم من جاءك الذى بعد اھواءھم اتبعت لئن و
داشت نخواھى یاورى و سرپرست خدا قبال در كنى پیروى آنان ھوسھاى از شده داده تو بھ كھ دانشى از  
) 

 

 و خدا پیامبر بھ ؟ كیست بھ خطاب و. .  قاطع چنین لحنى و انگیز ھراس تھدیدى. . .  است چنین آرى
او عزیز دوست  . . . 



 

 ھمین و!  ئى كرده پیروى ھا ھوس از بگردانى روى,  نیست ھدایتى آن جز كھ خدائى ھدایت از اگر
 را تو ھاى حجت اینكھ نھ,  آورده وجود بھ را تو برابر در آنان خاص موضعگیرى كھ است ھوسھا
اند یافتھ نارسا و ناقص  . 

 

كتاب,  اند گشتھ تھى ھوس از كھ آنكسانى,  اسالمى غیر افكار پیروان میان در  

 مسبب و موجب كھ ھائى انگیزه و خواستھا,  آنان ء طلبانھ توسعھ و ورزانھ طمع ھاى انگیزه و - <
م(  است اسالمى سرزمینھاى بھ آنان. . .  و نظامى و سیاسى و فرھنگى حمالت ء ھمھ اصلى  ) 
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 زیان آنكسانى میان این در و,  آورند مى ایمان تو حق سخن بھ لذا و خوانند مى خواند باید چنانكھ را خدا
تو بھ گرویدگان و تو نھ,  آورند نمى ایمان تو فكر بھ كھ اند كرده  : 

 

 بھ كسانیكھ(  الخاسرون ھم فاولئك بھ یكفر من و بھ یؤمنون اولئك تالوتھ حق یتلونھ الكتاب اتیناھم الذین
 شوند آن منكر كسانیكھ و گروند مى بدان ایشان,  خوانند مى خواند باید چنانكھ را آن,  ایم داده كتاب آنان

 ( زیانكارانند

 

؟ ھستى جھان در خدا ھاى نعمت بزرگترین دادن دست از یعنى,  ایمان خسارت از باالتر زیانى كدام و  

 

 آن از پس خواھد مى گوئى,  گردد مى باز اسرائیل بنى بھ دوباره سخن روى,  قاطع بیان این از پس
 در كھ ئى جملھ از پس و پیامبران و خدا برابر در آنان موضعگیرى گزارش از پس و دراز گفتگوى

 در یكباره كھ را آنان و بكشد آنان سر بر را فریاد آخرین,  كرده خطاب مؤمنان و اكرم پیامبر بھ پایان
 عقیده و فكر امانتدارى افتخار و برده فرو گرائى فرد الك در سر و خزیده فراموشى خود و بیھودگى غار
 اكنون. . .  خواند فرا راه این بھ دیگر نوبتى,  اند افكنده سوئى بھ - بود محول آنان بھ باز دیر از كھ - را

 بنى اى. . .  كند مى تكرار آورده آنان بھ خطاب فصل این آغاز در كھ را ئى جملھ ھمان عینا نیز
 . . . اسرائیل

 



 نفس تجرى ال یوما اتقوا و العالمین على فضلتكم انى و علیكم انعمت التى نعمتى اذكروا اسرائیل بنى یا
ینصرون ھم ال و شفاعھ تنفعھا ال و عدل منھا یقبل ال و شیئا نفس عن  

 

 و.  آورید بیاد,  داشتم برترتان زمانھ مردم از و داشتم ارزانى شما بھ كھ مرا نعمت!  اسرائیل بنى اى )
 را كسى و نگردد پذیرفتھ عوض ھیچكس از و نشود داده سزا دیگرى جاى بھ ھیچكس كھ روزى آن از

باشید داشتھ پرھیز,  نشوند یارى)  سو ھیچ از(  مردمان و ندھد سود شفاعت  ) 
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 عھدى ینال ال قال ذریتى من و قال اماما للناس جاعلك انى قال فأتمھن بكلمت ربھ ابراھیم ابتلى اذ و
 و ابرھم الى عھدنا و مصلى ابرھم مقام من اتخذوا و أمنا و للناس مثابھ البیت جعلنا اذ و)  124(  الظلمین
 بلداء ھذا اجعل رب ابرھم قال اذ و)  125(  السجود الركع و العكفین و للطائفین بیتى طھرا أن اسمعیل

 الى اضطره ثم قلیال فأمتعھ كفر من و قال االخر الیوم و باہلل منھم ءامن من الثمرت من اھلھ وارزق امنا
 انت انك منا تقبل ربنا اسمعیل و البیت من القواعد ابرھم یرفع اذ و)  126(  المصیر بئس و النار عذاب
 انك علینا تب و سكنا منا وارنا لك مسلمھ امھ ذریتنا من و لك مسلمین واجعلنا ربنا)  127(  العلیم السمیع

 و الحكمھ و الكتب یعلمھم و ءایتك علیھم یتلوا منھم رسوال فیھم وابعث ربنا)  128(  الرحیم التواب انت
 فى اصطفینھ لقد و نفسھ سفھ من اال ابرھم ملھ عن یرغب من و)  129(  الحكیم العزیز انت انك یزكیھم

 الدنیا
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 بھا وصى و)  131(  العلمین لرب اسلمت قال اسلم ربھ لھ قال اذ)  130(  الصلحین لمن االخره فى انھ و
 اذ شھداء كنتم ام)  132(  مسلمون انتم و اال تموتن فال الدین لكم اصطفى هللا ان یبنى یعقوب و بنیھ ابرھم
 اسحق و واسمعیل ابرھم ءابائك الھ و الھك نعبد قالوا بعدى من تعبدون ما لبنیھ قال اذ الموت یعقوب حضر

 كانوا عما تسئلون ال و كسبتم ما لكم و كسبت ما لھا خلت قد امھ تلك)  133(  مسلمون لھ نحن و وحدا الھا
(  المشركین من كان ما و حنیفا ابرھم ملھ بل قل تھتدوا نصرى او ھودا كونوا قالوا و)  134(  یعملون

 ما و االسباط و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھم الى أنزل ما و الینا أنزل ما و باہلل قولواءامنا)  135
 فان)  136(  مسلمون لھ نحن و منھم احد بین نفرق ال ربھم من النبیون أوتى ما و عیسى و موسى أوتى

 137(  العلیم السمیع ھو و هللا فسیكفیكھم شقاق فى ھم فانما تولوا ان و اھتدوا فقد بھ امنتم ماء بمثل ءامنوا
ربكم و ربنا ھو و هللا فى اتحاجوننا قل)  138(  عبدون لھ نحن و صبغھ هللا من احسن من و هللا صبغھ)   
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 و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھم ان تقولون ام)  139(  مخلصون لھ نحن و اعملكم لكم و اعملنا لنا و
 عما بغفل هللا ما و هللا من عنده شھده كتم ممن اظلم من و هللا أم أعلم ءانتم قل نصرى أو ھودا كانوا االسباط

141(  یعملون كانوا عما تسئلون ال و كسبتم ما لكم و كسبت ما لھا خلت قد امھ تلك)  140(  تعملون  ) 
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 پیرامون در تماما,  رفت مى كتاب اھل با كھ آمیزى جدال گفتگوھاى سوره این ء گذشتھ ھاى بخش در
 و پیمانھا ء گزاره و,  الھى پیامبران برابر در آنان آمیز عناد ھاى موضعگیرى و اسرائیل بنى ء سیره

 این در. . .  آلھ و علیھ هللا صلى محمد روزگار تا - السالم علیھ - موسى دوران از بود آنان عھدھاى
 ھاى نشانھ از سخن كھ آنگاه ھر و,  نصارى از نیز گاھگاه و بود یھود ء درباره سخن بیشترین گفتگوھا
رفت مى اشارتى ھم مشركین بھ,  بود مشركان با كتاب اھل مشترك  . 

 

 روزگار بھ یعنى,  موسى دوران از تر قدیمى تاریخى ء مرحلھ یك بھ میگردد بر مطلب,  بخش این در
 . ابراھیم

 

 در ھم و سوره این مباحث ء سلسلھ در ھم - گشتھ مطرح اینجا در كھ ئى زاویھ آن از - ابراھیم داستان
 مھمى و مخصوص نقش داراى,  گرفت مى در مدینھ مسلمانان و یھود میان كھ گوناگونى و تند مشاجرات

 . است

 

 بزرگوار پیامبر آن با خود انتساب بھ و رسانیدند مى ابراھیم بھ اسحق طرف از را خود نسب,  كتاب اھل
 مى افتخار - كرده آنان بھ سفارشھا و ھا توصیھ و داده بركت و رشد وعده دودمانش و وى بھ خدا كھ -

 ء ویژه را جاودان بھشت ھمچنین و دینى امور سرپرستى و یافتگى ھدایت كھ بود دلیل ھمین بھ و كردند
باشند آلوده نیز گناھان زشتترین بھ دست چھ اگر دانستند مى خود  ! 

 

 آن با خویش نسبت بھ و كردند مى متصل ابراھیم بھ اسمعیل طرف از را خود تبار و اصل نیز قریش
سرپرستى حق,  نسبت ھمین دلیل بھ و بالیدند مى,  بزرگ شخصیت  
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كردند مى ادعا خود براى را عرب تمامى بر دینى برترى و شرافت و الحرام مسجد ء اداره و خدا ء خانھ  
. 

 

بھشت ء درباره كتاب اھل بزرگ ادعاھاى بھ شد منتھى سخن ء رشتھ,  گذشتھ بخش در  : 

 

باشد نصرانى یا یھودى كھ آنكس مگر نشود درون بھشت بھ:  گویند و ]) ]( 

 

مسیحیت و یھود كیش بھ آنان كردن وارد یعنى!  مسلمانان كردن ھدایت براى آنان تالش بھ و  : 

 

یابید ھدایت تا شوید نصرانى یا یھودى:  گویند و ]) ]( 

 

 در ھا خانھ این ویرانى براى و شود برده او نام خدا ھاى خانھ در گذاشتند نمى كھ كسانى از ھمچنین
 در یھودیان واكنش بھ است اشاره مطلب این احتماال كھ گفتیم آنجا در ما و. . .  رفت سخن,  بودند تالش

بودند انداختھ راه بھ مسلمانان ء جبھھ در مناسبت بدین كھ زھرآگینى تبلیغات و قبلھ تغییر ء پدیده برابر  . 

 

 حكم و ساختمان ماجراى و الحرام بیت. . .  و اسحق و اسمعیل و ابراھیم از كھ است مناسبى موقع اكنون
,  بیان این با و آید میان بھ سخن,  گیرد مى انجام آن در كھ شعائرى و آن آبادگرى و سرپرستى و اداره

 بیان,  پیوندھا و ھا منصب این بھ نسبت مشركین و نصارى و یھود ادعاھاى مورد در مطلب حقیقت
.  شود حل,  كنند روى آنجا بھ مسلمانان است شایستھ كھ ئى نقطھ یعنى,  قبلھ ء مسئلھ ھمچنین.  گردد

 میان ء فاصلھ و - است پیرایھ بى و خالص پرستى یگانھ كھ - ابراھیم كیش حقیقت,  تناسب بھ ھمچنین
 و ابراھیم ء عقیده ھمگونى و شباھت,  سوئى از و مشركان و كتاب اھل ء شده تحریف عقاید با عقیده این

 تشریح,  مسلمانان ء عقیده با)  اند منسوب بدو یھودیان كھ اسرائیل دیگر نام(  یعقوب و اسحق و اسمعیل
 این و اند گفتھ سخن یك پیامبران ء ھمھ و است یكى زمانھا ء ھمھ در خدا آئین كھ شود اعالم و. .  گردد
 مردود و باطل خداوند نظر از,  است مخصوص نژاد یك یا ملت یك انحصار در درست ء عقیده كھ پندار
آوردن دست بھ و,  كور ء جاھالنھ تعصب نھ است ایمان با دل,  صحیح ء عقیده بر میراث و,  باشد مى  
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 و نژاد ھر از كس ھر و,  نژادى و خونى بستگى نھ است فكرى و ایمانى بستگى گرو در,  میراث این
 خداست آن از,  دین كھ چرا,  است سزاوارتر بدان خویشاوندى ھر از,  بگرود عقیده این بھ زمان ھر در
نیست سببى و نسبى خویشاوندى بندگانش از ھیچیك با را خدا و  . 

 

 و عجیب ئى شیوه بھ,  آیات این در است اسالم بینى جھان اساسى خطوط از بخشى نمودار كھ حقایق این
 خدا كھ روزگارى از,  ابراھیم روزگار از را ما,  بخش این در قرآن.  است شده بازگو,  بدیع تعبیرى با

 برگزید خلق پیشوائى بھ و یافت گزینش ء شایستھ و آورد در آزمایش ء بوتھ در را الشأن عظیم پیامبر این
 كھ امتى) ,  ص(  محمد رسالت بھ گرویده و مسلمان امت پیدایش دوران تا آورد مى پیش قدم بھ قدم, 

 و كرد اجابت آنان پیدایش با,  كعبھ ھاى پایھ بردن باال ھنگام در را اسمعیل و ابراھیم خواست در خداوند
 و آبادگرى امانت كھ گشت آن ء شایستھ - اند ابراھیم دودمان از كھ ھائى تیره دیگر نھ و - امت این فقط

 پدید خویشتن در را وراثت حقیقى عامل كھ است امت این فقط زیرا,  برد میراث بھ را جھان ء اداره
 این در كھ صحیحى فكر طرز سر بر پایدارى و آن خطیر وظائف دارى عھده و رسالت بھ ایمان:  آورده

است شده ارائھ,  رسالت  . 

 

 خدا برابر در بودن تسلیم و رام بمعنى - اسالم كھ گردد مى روشن ضمنا,  تاریخى ء گزاره این خالل در
 وى فرزندان و یعقوب و اسحق و اسمعیل او از پس و ابراھیم,  است الھى رسالت آخرین و اولین - بس و

 بھ كار آخر در و عیسى بھ سپس و موسى بھ آنان از پس كھ بود عقیده ھمین و نداشتند این جز ئى عقیده
 توصیھ وارث و آن وارث,  بایستد عقیده این سر بر كس ھر.  رسید مسلمانان یعنى ابراھیم وارثان آخرین

 ء توصیھ از دارد بركنار ابراھیم آئین از را خود و رود بیرون آن از كھ ھر و است آن بشارتھاى و ھا
است داده دست از را ابراھیم وراثت بنابرین و رفتھ بیرون خدا  . 

 

 و وراثت ء داعیھ,  امتیاز و برگزیدگى ء داعیھ,  نصارى و یھود بزرگ ھاى داعیھ ء ھمھ,  بیان این با
نوادگان و فرزندان كھ دلیل این بھ فقط ابراھیم جانشینى  
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 وراثت گفتند ترك را ابراھیم تفكر طرز و عقیده ھنگامیكھ از ایشان زیرا. . .  افتد مى اعتبار از,  اویند
 افتخار و حرام ء خانھ كھ مورد این در قریش ادعاھاى ء ھمھ ھمچنین.  دادند دست از نیز را او

 افتد مى فرو اعتبار ء درجھ از نیز,  دارد اختصاص ایشان بھ,  آن امور ء اداره و آبادگرى و سرپرستى
 دست از را او وراثت حق اند گشتھ منحرف - كعبھ بنیانگذار - ابراھیم راه و عقیده از چون نیز آنان زیرا
 ء قبلھ زیرا,  شود مى كشیده بطالن خط قبلھ ء درباره یھودیان مدعاھاى ء ھمھ بر باالخره و.  اند داده

است كعبھ فقط,  ابراھیم نیایشان ء قبلھ و امت این  . 



 

 با و معنى پر ھائى تكیھ با,  بخش الھام اشاراتى با,  جالب و بدیع ئى شیوه بھ,  مطالب این ء ھمھ
,  توضیح این پرتو در اكنون.  است شده گزارش فرازھا این در,  بخش اثر شدت بھ ھائى روشنگرى
كنیم مى آغاز را سخن زیباى ء رشتھ این بھ رسیدگى  . 

 

 عھدى ینال ال قال ذریتى من و قال ما اما للناس جاعلك انى قال فاتمھن بكلمات ربھ ابرھیم اذابتلى و
 الظالمین

 

.  رسانید كمال بھ را آنھا وى پس,  نھاد آزمون در ھائى كلمھ بھ پروردگارش را ابراھیم كھ آور بیاد )
 توصیھ و عھد:  گفت خداوند ؟ نیز من دودمان از:  گفت.  كنم مردم پیشواى ترا درستى بھ:  گفت خداوند

رسد نمى ستمگران بھ من ء  ) 

 

(  ھائى كلمھ ء وسیلھ بھ خداوند كھ را آزمایشى آور یاد بھ:  فرماید مى - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر بھ
 جاى در.  بگزارد كامل بطور و بست بكار را آن وى و آورد عمل بھ ابراھیم از)  تكالیفى و دستورات

 از,  گردد خدا خشنودى موجب كھ آنگونھ بھ پیمانھایش و قرارھا بھ ابراھیم وفادارى نیز قرآن از دیگرى
 بس ئى مرتبھ و مقام این و)  1]( ( كرد وفا پیمانھا بھ كھ ابراھیم و([ : است شده گواھى پروردگار طرف
 و قصورھا و ھا ضعف اثر بر بشر كھ چرا.  خدا پیمانھاى بھ وفادارى مقام,  است ارجمند و رفیع

نیست پایبند باید چنانكھ وظیفھ این بھ,  ھا نارسائى  . 

 

بدست را اعتماد این یا مژده این شایستگى ابراھیم كھ بود ھنگام این در  

 

37:  والنجم - 1  
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كھ,  آورد  : 

 

كنم مردم پیشواى ترا درستى بھ:  گفت خداوند(  ما اما للناس جاعلك انى قال  ) 



 

 باشند او روان دنبالھ آنھا,  كند راھبرى نیكى بھ و خدا بھ را آنان او و كنند پیروى او از خلق كھ پیشوائى
آنان پیشرو و راھبر او و  . 

 

 از نیز اویند وجود ء ادامھ كھ او دودمان اینكھ بھ تمایل:  گیرد مى فرو را ابراھیم,  بشرى ء غریزه اینجا
 و حیات ء ادامھ و رشد خاطر بھ كھ است عمیق فطرى شعور یك این.  گردند برخوردار شرافت این

 داشتھ ھمبستگى و تعاون یكدیگر با پیاپى نسلھاى و رسانند اتمام بھ را گذشتگان كار,  آیندگان آنكھ براى
 نابود و سركوب را فطرى شعور این كوشند مى گروھى.  است نھاده بشر سرشت در خداوند,  باشند
 ھمین اساس بر.  است,  مدت دور ھدفى ساختن محقق براى و آدمى سرشت در آن ء ریشھ ولى,  سازند
 است ساختھ مقرر را ارث قانون اسالم كھ است آن از كشیدن بھره و بخشیدن نیرو براى و فطرى ادراك

 در كوشش واقع در,  رود مى كار بھ حیات ء پایھ این كوفتن فرو و كشیدن زنجیر بھ براى كھ كوششى. 
 منحرف نظامھاى عیوب از ئى پاره براى نظرانھ كوتھ و متكلفانھ درمانى و انسان فطرت كوفتن فرو راه

 قابل غیر و ناشایستھ و ناموفق,  باشد داشتھ اصطكاك انسان سرشت با كھ درمانى ھر.  است اجتماعى
.  نیست ناسازگار,  فطرت با ھم و است بخش شفا راستى بھ ھم كھ شد متوسل درمانى بھ باید,  است بقاء
 بیشترى اندیشیدن بھ,  بشر روان از عمیقترى آگاھى بھ,  ایمان و ھدایت بھ است محتاج درمان این ولى
 بھ آنچھ از بیش كھ ھائى تعصب و ھا غرضرانى از تھى بینشى بھ,  باالخره و وى آفرینش چگونگى در

است نابودى و ویرانگرى براى,  آید اصالح و سازندگى كار  . 

 

؟ نیز من دودمان از:  گفت(  ذریتى من و قال  ) 

 

 را او كھ پروردگارش از - كردیم یاد پیشتر كھ ھمان - كلى و عمومى اصلى,  سئوال این پاسخ در
 و درك و عمل ء سایھ در كھ است كسانى آن از خلق پیشوائى و امامت. . .  شنود مى برگزیده و آزموده

این.  اند یافتھ را آن استحقاق,  ایمان و شایستگى  

235 

,  است منصب این وراثت موجب كھ قرابتى زیرا,  نیست,  ازنیا تبار و پدر از فرزند میراث,  منصب
 ادعاى,  فامیلى و خونى و نژادى قرابت ادعاى.  خون و گوشت بستگى نھ است عقیده و دین بستگى

دارد بنیادى و اساسى اصطكاكى,  راستین ایمانى بینش با كھ است ئى جاھالنھ  : 

 



رسد نمى ستمگران بھ من ء توصیھ و عھد:  گفت(  الظالمین عھدى ینال ال قال  ) 

 

 حقوق بھ تجاوز ء وسیلھ بھ خلق بھ ستم و,  شرك ء وسیلھ بھ خویشتن بھ ستم:  است انواعى داراى ستم و
:  است پیشوائى انواع ء ھمھ بر مشتمل نیز اند نصیب بى آن از ستمگران كھ امامت و پیشوائى,  آنان

 رھبرى و پیشوائى نوعى متضمن كھ منصبى ھر و نماز پیشوائى,  خالفت پیشوائى,  رسالت پیشوائى
 ئى گونھ بھ كھ آنكس و,  است پیشوائى نوع ھر استحقاق ء پایھ و مبنا اش معانى ء ھمھ بھ عدالت.  است

است ساختھ نصیب بى امامتى ھرگونھ از را خویشتن,  آالید مى ستم بھ دست  . 

 

 است قاطعى پاسخ,  ابھام بى و روشن گفتار این,  شده گفتھ - السالم علیھ - ابراھیم پاسخ در كھ سخن این
 خدا دین از,  اند كرده ستم چون آنان. .  شد مى ابراز یھود جانب از كھ پیشوائى و رھبرى ادعاى بھ

 ء شایستھ,  اند گردانده روى ابراھیم خود نیاى ء عقیده از و اند سرپیچیده خدا فرمان از,  اند گشتھ خارج
نیستند خلق رھبرى  . 

 

 كھ كسانى بھ است قاطعى پاسخ,  صریح و ابھام بى سخن ھمین و كلى قانون ھمین,  مطلب ھمین عینا
 خدا راه از و گشتھ خارج خدا دین از و كرده ستم چون نیز اینان. . .  نامند مى مسلمان را خود امروز
 و برنامھ و اسالم ولى كنند مى اسالم ادعاى چون و,  اند سرافكنده پشت را خدا شریعت و گرفتھ كناره
 است دروغ ادعایشان كھ دلیل این بھ آرى. . .  اند رانده بیرون خود زندگى ء صحنھ از را اسالمى نظام
باشند جھان خلق پیشوایان كھ نیستند آن الیق,  نیست استوار خدائى عھد و توصیھ ھیچ بر و  . 

 

,  كند مى رد نباشد عمل و عقیده اساس بر كھ را ھائى رابطھ و پیوندھا ء ھمھ,  اسالمى درست بینش
روابط و نباشد ھمراه عمل و عقیده پیوند با اگر را فامیلى پیوند  
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 از گروه دو میان.  نگرد نمى قبول ء دیده بھ,  نباشد عملى و فكرى ارتباط موجب كھ مادام را اعتبارى
 و جدائى نباشند برخوردار عقیده و فكر وحدت از اگر شوھر و زن و فرزند و پدر میان بلكھ ملت یك

 و پیوند ھیچ آنان میان,  است اسالم دوران عرب از جدا چیزى,  شرك دوران در عرب.  افكند مى تفرقھ
 موسى و ابراھیم راه از آنانكھ و آوردند ایمان كھ كتاب اھل از كسانى.  ندارد وجود خویشاوندى ء رابطھ

.  نیست نژادى و فامیلى قرابت ھیچ آنان میان,  ارتباطند بى و جدا گروه دو گشتند منحرف عیسى و
 و عقیده داراى كھ صورتى در فقط اینھا. . .  نوادگانش و فرزندان با پدرى از نیست عبارت خانواده

,  ملت. . .  نامید ملت نباید را نژاد یك پیاپى نسلھاى ء مجموعھ.  اند خانواده یك باشند واحدى فكر طرز



 مختلف رنگھاى بھ و سرزمینھا و نژادھا از چھ اگر است مكتب یك و عقیده یك بھ گرویدگان ء مجموعھ
 . باشند

 

آید مى دست بھ,  قرآن در ربانى بیان این خالل از كھ درستى ایمانى بینش اینست و  . 

 

 ان اسمعیل و ابرھیم الى عھدنا و مصلى ابراھیم مقام من اتخذوا و امنا و للناس مثابھ البیت جعلنا اذ و
السجود الركع و العاكفین و للطائفین بنیتى طھرا  

 

 نماز جاى ابراھیم مقام از و,  دادیم قرار امان و امن جایگاه و مردم رجوعگاه را خانھ این كھ آر بیاد و )
 كنندگان ركوع و ساكنان و كنندگان طواف براى مرا ء خانھ كھ سپردیم اسماعیل و ابراھیم بھ و,  بگیرید

كنید پیراستھ گزاران سجده و  ) 

 

 بستھ كمر جدید ء عقیده از آنان گرداندن باز و مؤمنان آزار بھ خدمتگزارش قرشیان كھ محترم ء خانھ این
 رجوعگاه و اجتماع مركز را آن خداوند كھ است ئى خانھ,  اند رانده كعبھ جوار از ناچار بھ را آنھا و

 و جان بر باید ھمگان خانھ این در,  كند ایجاد تشویش و امنى نا آنجا در نباید كسى و خواستھ خلق ء ھمھ
است صلح و آرامش و امن مقر اینجا كھ زیرا نھراسند خویش مال  . 

 

پس,  سازند خود نماز جایگاه را ابراھیم مقام كھ شده داده دستور مردمان بھ  
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 این.  برانگیزد را كسى اعتراض نباید و گرفتھ انجام طبیعى كارى,  گردد مسلمانان گاه قبلھ كعبھ اگر
 اینجا كھ زیرا,  آورند مى روى بدان - ابراھیم حقیقى وارثان - مسلمانان كھ است ئى قبلھ ترین شایستھ

 شایستھ بندگان از تن دو بھ را خانھ این خداوند.  است خدا ء خانھ. .  نیست مدعیان از ھیچكس ء خانھ
 براى یعنى,  بپیرایند گزاران سجود و ركوع و ساكنان و كنندگان طواف براى را آن كھ سپرده اش

 در كھ نمازگزارانى و برند مى سر بھ آن كنار در كھ مجاورانى و كشند مى بدانجا سفر رخت كھ حاجیانى
 را آن تا اند نبوده خانھ این مالكان نیز اسمعیل و ابراھیم حتى پس,  پردازند مى سجود و ركوع بھ آن

 خدا فرمان بھ باید مى كھ بودند آن خدمتگزار دو آنان,  برد ارث بھ آنان از فامیلى نسبت راه از بتوان
سازند آماده مؤمنش بندگان و جویندگان براى  . 



 

 و قال االخر الیوم و باہلل منھم امن من الثمرات من اھلھ ارزق و امنا بلدا ھذا اجعل رب ابرھیم قال اذ و
المصیر بئس و النار عذاب الى اضطره ثم قلیال فامتعھ كفر من  

 

 و خدا بھ را كھ ھر آن مردم از و گردان امن شھرى را مكان این:  گفت ابراھیم كھ را آنزمان آر بیاد و )
 آنگاه كنم برخوردارش اندكى شود كافر كھ ھر و:  گفت.  رسان روزى ھا میوه از,  آورد ایمان جزا روز
است سرانجامى بد و,  كشانمش بھ آتش عذاب بھ  ) 

 

 و نیكى وراثت مفھوم و كند مى تكرار خانھ آن براى را]( امنیت([ صفت دیگر بار,  ابراھیم درخواست
([ : فرمود كھ جملھ آن از,  پروردگارش ء موعظھ از ابراھیم.  سازد مى زنده,  خاطر در را فضیلت

 مقام در:  بست كار بھ دعا این در را آن و گرفت درس]( رسد نمى ستمگران بھ من ء توصیھ و عھد
گفت سخن محدود و محتاطانھ خدا از درخواست  : 

 

 روز و خداوند بھ را كھ ھر آن مردم از و(  االخر الیوم و باہلل منھم امن من الثمرات من اھلھ ارزق و
رسان روزى ھا میوه از آورد ایمان جزا  ) . 

 

 بدو خدا كھ پذیرد مى را ئى شیوه ھمان,  است راستكردار و فرمانبردار و بردبار و نرمدل ابراھیم او
پاسخ اینجا.  برد مى بكار درخواست و دعا در را آن و آموختھ  
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 - بود نگفتھ سخن آنان از ابراھیم كھ گروھى,  است دیگر گروه آن سرنوشت متضمن كھ را پروردگارش
دارد مى دریافت - ایمان بى گروه  : 

 

 را او شود كافر كھ ھر و:  گفت(  المصیر بئس و النار عذاب الى اضطره ثم قلیال فامتعھ كفر من و قال
است سرانجامى بد و,  بكشانم آتش عذاب بھ را او آنگاه,  كنم برخوردار اندكى  ) . . . 

 



 مھیا و پیراستن - بودند كرده دریافت خداوند از اسمعیل و ابراھیم كھ را فرمانى اجراى ء صحنھ سپس
 مى را آنان گوئى كھ جاندار و زنده چنان,  كند مى ترسیم -. . .  و كنندگان طواف براى خانھ ساختن
شنوى مى را صدایشان و بینى  : 

 

 لك مسلمین واجعلنا ربنا العلیم السمیع انت انك منا تقبل ربنا اسمعیل و البیت من القواعد ابرھیم یرفع اذ و
 فیھم ابعث و ربنا)  125(  الرحیم التواب انت انك علینا تب و مناسكنا ارنا و لك مسلمھ امھ ذریتنا من و

الحكیم العزیز انت انك یزكیھم و الحكمھ و الكتاب یعلمھم و ایاتك علیھم یتلوا منھم رسوال  

 

,  بپذیر ما از پروردگارا:  برد مى باال اسماعیل با را خانھ این ھاى پایھ ابراھیم كھ را آنزمان آر بیاد و )
,  آور پدید باشند تو تسلیم كھ امتى ما ء ذریھ از و خودساز تسلیم را ما!  پروردگارا.  دانائى و شنوا تو كھ
 در!  پروردگارا.  مھربانى و پذیر توبھ تو كھ,  بپذیر را ما ء توبھ و,  بیاموز ما بھ را عبادت ء شیوه و

 ایشان بھ حكمت و كتاب و خواند فرو آنان بر را تو آیات كھ برانگیز خودشان از پیامبرى ما ء ذریھ میان
ئى فرزانھ و فیروزمند تو كھ,  سازد پاكشان و بیاموزد  ) 

 

دھد مى شرح را ماجرائى. .  شود مى آغاز خبر با جملھ  : 

 

 اسمعیل با را خانھ این ھاى پایھ ابراھیم كھ را زمان آن و(  اسمعیل و البیت من القواعد ابرھیم یرفع اذ و
برد مى باال  ) 

 

 كنیم مى مشاھده خود برابر در را ئى صحنھ ناگھان,  بدانیم را ماجرا ء دنبالھ منتظریم حالیكھ در آنگاه و
شنویم مى را آوازشان و بینیم مى خود برابر در را دو آن. . .  خیالى نھ است حسى گوئى چنانكھ,   : 

 

 منا ارنا و لك مسلمھ امھ ذریتنا من و لك مسلمین اجعلنا و ربنا العلیم السمیع انت انك منا تقبل ربنا
ربنا الرحیم التواب انت انك علینا سكناوتب  

 

در اكنون ھم گوئى,  است حاضر ما روى پیش ھمھ,  دعا فضاى و موسیقى و آھنگ  
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:  است قرآن زیباى سبك ویژگیھاى از یكى این و. . .  متحرك و مجسم و زنده. . .  است وقوع حال
 زندگى از سرشار و متحرك و مجسم را آن و سازد مى حاضر شنونده برابر در را شده سپرى ء صحنھ

است خالد كتاب این ء زیبنده كھ راستینش معناى بھ]( ھنرى ترسیم([ یعنى.  آورد مى نمایش بھ  . 

 

 در عقیده ارزش و پایگاه از آنان صحیح برداشت و پیامبران ایمان و ادب,  چیز ھمھ از بیش دعا این در
 وارثان بھ خواھد مى قرآن كھ است برداشتى و ایمان و ادب ھمان این.  شود مى مشاھده,  ھستى عالم

دھد جاى ایشان دل اعماق در و آموختھ انبیاء  : 

 

دانائى و شنوا تو كھ,  بپذیر ما از,  پروردگارا(  العلیم السمیع انت انك منا تقبل ربنا  ) 

 

 مى انجام خدا خاطر بھ فقط كھ است عملى این.  است ھمین نھائى مقصد و.  است پذیرش درخواست
 و رضایت فقط است نظر در عمل این از كھ ھدفى و,  تمام فروتنى و تواضع با است خدا بھ توجھ,  گیرد
 داناى و ھا درخواست شنواى خداوند كھ شود مى ناشى آن از نیز قبول این بھ امیدوارى.  است خدا قبول
نیازھاست و ھا نیت  . 

 

(  الرحیم التواب انت انك علینا وتب مناسكنا ارنا و لك مسلمھ امھ ذریتنا من و لك مسلمین واجعلنا ربنا
 را عبادت ء شیوه و,  آور پدید باشند تو تسلیم كھ امتى ما ء ذریھ از و خودساز تسلیم را ما!  پروردگارا

مھربانى و پذیر توبھ تو كھ,  بپذیر را ما ء توبھ و بیاموز ما بھ  ) 

 

 كھ حقیقت این احساس و,  است اسالم بھ راھیابى در خدا كمك بھ امیدوارى متضمن جملھ این از بخشى
 در رویدادى ھر و,  است خدا جانب از ھدایت اینكھ قبول و,  است خدا قدرت ء قبضھ در آنان دلھاى
 و دستگیرى و است دادن دل و آوردن روى فقط آنان سوى از,  نیست خدا ء اراده بى آنان وجود

اوست از رھنمونى  . 

 

([ عقیده و فكر در نسلھا تداوم و ھمبستگى:  است مسلمان امت بارز ھاى نشانھ از یكى شامل دیگر بخشى
 براى. . .  است مؤمن دل تمنیات نمایشگر دعا این]( . آور پدید باشند تو تسلیم كھ امتى ما ء ذریھ از و: 



 مشتاق را اسمعیل و ابراھیم,  ایمان و عقیده نعمت ارزش درك.  است عقیده,  مھمتر چیز ھمھ از مؤمن
كھ سازد مى آن  
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 بى نعمت این كھ كنند مى درخواست خدا از بدینجھت,  باشند برخوردار نعمت این از نیز آنان دودمان
 نیز ایمان از كند مى برخوردارشان ھا میوه از كھ ھمانگونھ,  ندارد دریغ ایشان از را بدیل

 و بنمایاند نیز آنان بھ را بندگى رسم و راه و بیاموزد نیز آنان بھ را عبادت ء شیوه,  سازد برخوردارشان
است مھربان و پذیر توبھ او كھ,  بپذیرد نیز را ایشان ء توبھ  . 

 

نگذارد راھنما و راھبر بى را ایشان ء آینده نسلھاى خداوند آنكھ دیگر  : 

 

 الحكیم العزیز انت انك یزكیھم و الحكمھ و الكتاب یعلمھم و ابائك علیھم یتلوا منھم رسوال فیھم وابعث ربنا
 كتاب و خواند فرو آنان بر را تو آیات كھ برانگیز خودشان از پیامبرى ما ء ذریھ میان در!  پروردگارا( 

ئى فرزانھ و فیروزمند تو كھ,  سازد پاكشان و آموزد ایشان بھ حكمت و  ) 

 

 ابراھیم دودمان از پیامبر این.  شد اجابت,  اسالم بزرگوار پیامبر بعثت با,  قرنھا از پس درخواست این
 ھا پلیدى از و آموخت آنان بھ حكمت و كتاب و خواند فرو برایشان را خدا آیات,  شد برانگیختھ اسمعیل و
 خداوند كھ اوانى آن در فقط ولى شود مى مستجاب البتھ,  مستجاب دعاى.  داد نجات را آنان ھا ناپاكى و

 یابند نمى دست كھ آنھائى و ورزند مى شتاب مردمان,  است ساختھ مقدر خویش مصلحت و حكمت طبق
شوند مى نومید و ملول  . 

 

 زبانى داراى,  بود اختالف مورد شدت بھ اسالم پیروان و یھودیان میان كھ موضوعى ء درباره دعا این
 آن تمھید و تطھیر و كعبھ ھاى پایھ بردن باال فرمان كھ اسمعیل و ابراھیم.  است فراوان ارزشى و گویا

 مى ابھام بى و صریح زبانى بھ,  ایشانند كعبھ اصلى سرپرستان و متولیان و داده آنان بھ خداوند را
 و]( آور پدید)  مسلمان(  خویش تسلیم امتى ما نسل از و ساز)  مسلمان(  خود تسلیم را ما خدایا([ : گویند

 فرو برایشان را تو ھاى آیھ كھ برانگیز خودشان از پیامبرى ایشان میان در پروردگارا([ : گویند مى باز
,  اظھارات این با آنان]( . . . بپیراید ھا ناپاكى از را آنان و بیاموزد ایشان بھ حكمت و كتاب و خواند
 پس,  گردد منتقل اسالم امت بھ باید ابراھیم از,  خدا ء خانھ سرپرستى و امامت میراث كھ اند كرده ثابت
این ء خانھ خدا ء خانھ  
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 و اند خانھ آن سرپرستان ترین شایستھ آنان,  كنند روى بدان باید آنان كھ است ئى خانھ تنھا و است امت
آنھاست براى قبلھ ترین شایستھ خانھ آن  . 

 

 و ھدایت و نجات,  عنوان بدین و كنند مى متصل ابراھیم بھ را خود دیانت ء ریشھ كھ آنھائى ء ھمھ پس
 را خویش نسب كھ آنھائى ء ھمھ ھمچنین و - نصارى و یھود مانند - دانند مى خود مخصوص را بھشت

 و وراثت وقتى ابراھیم:  كھ بشنوند - قریش مانند - بالند مى بدان و رسانند مى اسمعیل و ابراھیم بھ
 ستمگران بھ من فرمان و توصیھ([ : كھ شنید پاسخ چنین,  كرد درخواست خویش دودمان براى را امامت

 ء ویژه را خود دعاى,  كرد مى طلب بركت و روزى,  مكھ ساكنان براى كھ آنگاه و]( . . . رسد نمى
 بھ اسمعیل پسرش و خود كھ آنگاه و]( . . . اند آورده ایمان رستاخیز و خدا بھ([ : كھ داد قرار كسانى
 خدا تسلیم:  كھ بود این خدا از درخواستشان,  بودند بستھ كمر كعبھ ء خانھ تطھیر و بنا كار بھ خدا فرمان
.  شود برانگیختھ آنان خود از پیامبرى,  امت این میان در و آید پدید خدا تسلیم امتى دودمانشان از و باشند
 بھ آنان نسل از را - آلھ و علیھ هللا صلى - عبدهللا بن محمد و رسانید اجابت بھ را آنان دعاى خدا و. . 

 و بندد كمر خدا فرمان بھ كھ امتى - را مسلمان امت تشكیل آرزوى او دست بھ و برانگیخت پیامبرى
رسانید تحقق بھ - باشد خدا آئین وارث  . 

 

 بھ است شده گنجانیده آن در كھ قدرتى و صراحت ء ھمھ با,  سخن روال,  ابراھیم داستان از نقطھ این در
 نبوت سر بر اسالم پیامبر با و,  بشر پیشوائى و امامت سر بر اسالمى امت با كھ رود مى كسانى ء مقابلھ

اند معارضھ و گرى ستیزه مقام در,  اصالت و حقانیت سر بر اسالم آئین با و,  رسالت و  : 

 

 اذ الصالحین لمن االخره فى انھ و الدنیا فى اصطفیناه لقد و نفسھ سفھ من اال ابرھیم ملھ عن یرغب من و
 لكم اصطفى هللا ان بنى یا یعقوب و بنبیھ ابرھیم بھا وصى و العالمین لرب اسلمت قال اسلم ربھ لھ قال

مسلمون انتم و اال تموتن فال الدین  

 

روى ابراھیم آئین از,  اند داشتھ خوار و سبك را خویشتن آنانكھ از غیر كسى چھ )  
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 پروردگارش كھ آنگاه.  است شایستگان از آخرت در او ھمانا و برگزیدیم دنیا در را او ھمانا ؟ تابد برمى
 آئین این بھ را خویش فرزندان ابراھیم و.  شدم عالمیان پروردگار تسلیم:  گفت,  باش تسلیم:  گفت او بھ



 پس,  است داشتھ گزیده شما براى را آئین خدا ھمانا!  من پسران اى:  - نیز یعقوب و - كرد سفارش
باشید خدا تسلیم اینكھ مگر نرسد فرا مرگتان,  زنھار  ) 

 

 خویش خویشتن و كنند ستم خود بھ آنانكھ جز ھیچكس. . .  صریح یكدست اسالم:  است این ابراھیم آئین
 است كسى ابراھیم و.  تابد نمى بر روى آئین این از سازند مى سبك و خوار را خود و گیرند مى ندیده را
.  است كرده حكم اش شایستگى بھ جھان آن در و برگزیده بشرش پیشوائى بھ جھان این در خدا كھ

 فرمان این تأمل بدون و بیدرنگ او و]( شو تسلیم:  گفت او بھ پروردگارش([  كھ شد ھنگامى او گزینش
گشت پذیرا را  : 

 

شدم عالمیان پروردگار تسلیم:  گفت(  العالمین لرب اسلمت قال  ) 

 

,  باشد خدا تسلیم خود كھ نكرد بسنده این بھ ابراھیم. . .  صریح یكدست اسالم:  است این ابراھیم آئین
 یعقوب چنانكھ,  كرد توصیھ فرزندانش بھ را آن و نھاد ارث بھ نیز خویش دودمان براى را تسلیم حالت

 مى او بھ نسب,  یھودیان كھ است اسرائیل ھمان یعقوب و.  نمود را سفارش ھمین خود فرزندان بھ نیز
كنند نمى عمل ابراھیم بزرگشان نیاى ء توصیھ بھ و او ء توصیھ بھ ولى رسانند  ! 

 

 براى را راست آئین و داشتھ ارزانى فرزندانشان بر خداوند كھ را نعمتى - یعقوب و ابراھیم - دو ھر این
شدند آور یاد ایشان بھ,  بود برگزیده آنان  : 

 

است داشتھ گزیده شما براى را آئین خدا ھمانا!  من پسران اى(  الدین لكم اصطفى هللا ان بنى یا  ) 

 

 و گزینش این كھ چیزى كمترین.  نیست گزینشى حق را ایشان,  آن از پس و است خدا گزینش این
 نشان ولع و شوق آن بھ و كنند سپاسگزارى نعمت این بر را خدا كھ آنست كند مى ایجاب خدائى مرحمت

ندھند دست از را امانت این ھرگز كھ بكوشند و دھند  : 
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باشید خدا تسلیم آنكھ مگر نرسد فرا مرگتان!  زنھار پس(  مسلمون انتم و اال تموتن فال  ) 

 

 ظھور خواند مى فرا)  اسالم(  بودن خدا تسلیم بھ را آنان كھ پیامبرى,  است مناسبى فرصت اكنون و
بود كرده خدا از ابراھیم پدرشان كھ است درخواستى ء نتیجھ,  پیامبر این و.  است كرده  . 

 

 آخرین در دیگر یكبار یعقوب را وصیت این. . .  پسرانشان بھ یعقوب و ابراھیم وصیت است بوده چنین
.  نبرد وى یاد از را وظیفھ این نیز كندن جان سختى و مرگ رسیدن فرا,  كرد تكرار اش زندگى لحظات

بدارند گوش وصیت این بھ اسرائیل بنى است شایستھ اكنون. .   : 

 

 و ابرھیم ابائك الھ و الھك نعبد قالوا بعدى من تعبدون ما لبنیھ قال اذ الموت یعقوب حضر اذ شھداء كنتم ام
مسلمون لھ نحن و واحدا الھا اسحق و اسمعیل  

 

 چھ من از پس:  گفت خود پسران بھ كھ آنگاه ؟ بودید حاضر,  رسید در یعقوب مرگ كھ آندم مگر یا )
 پرستیم مى را یگانھ خداى آن,  اسحق و اسمعیل و ابراھیم پدرانت خداى و تو خداى:  گفتند ؟ پرستید مى
اوییم تسلیم جملگى و  ) 

 

. .  است مؤثر و بخش الھام و زباندار ئى صحنھ,  مرگ ء لحظھ در پسرانش با یعقوب گفتگوى ء صحنھ
 ؟ سازد مى مشغول خود بھ را او حساس ساعت این در موضوعى چھ,  است احتضار حال در بیمارى. 

 و یابد اطمینان آن از خواھد مى وى كھ است خطیرى امر چھ ؟ گذرد مى او خاطر در مھمى مطلب چھ
 دقتى با و گذارد باقى فرزندانش براى خواھد مى كھ است میراثى چھ ؟ بستاند محكم ئى وثیقھ آن ء درباره
 مى آنان تسلیم را آن شان ھمھ حضور با اینرو از و برساند ایشان بھ را آن كھ است عالقمند آمیز احتیاط

 او. .  عقیده:  است كلمھ یك ھا پرسش این پاسخ ؟ كند مى ثبت تاریخ ء سینھ در را خود مقصود و كند
 گرانبھاى ء ذخیره اینست,  پیامبر یعقوب میراث اینست و كند مى ایشان تسلیم را خود فكر طرز و عقیده

 كھ بزرگى مطلب و خطیر امر اینست و داشتھ مشغول خود بھ را او كھ مھمى موضوع آن اینست,  او
نیز مرگ سكرات  
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سازد منصرف آن از را وى تواند نمى  : 



 

؟ كنید مى پرستش را چیز چھ من از پس(  بعدى من تعبدون ما  ) 

 

 و گردم مطمئن آن از خواھم مى كھ مطلبى اینست. . .  ام آورده گرد مھم موضوع این براى را شما
شما براى من میراث و ذخیره و امانت اینست  . . . 

 

 و تو خداى:  گفتند(  مسلمون لھ نحن و واحدا الھا اسحق و اسمعیل و ابرھیم ابائك الھ و الھك نعبد قالوا
اوئیم تسلیم جملگى و پرستیم مى را یگانھ خداى آن,  اسحق و اسمعیل و ابراھیم پدرانت خداى  ) 

 

 بدین و دارند مى پاس و كنند مى دریافت را خود میراث,  دارند یاد بھ و شناسند مى را خود آئین آنان
سازند مى خاطر آسوده و مطمئن را خویش محتضر پدر,  ترتیب  . 

 

 عمل ء مرحلھ بھ,  یعقوب پسران مورد در صورت این بھ بوده كرده پسرانش بھ ابراھیم كھ ئى توصیھ
بود خواھند خدا تسلیم كھ گفتند صراحت بھ آنان و درآمد  . 

 

]( ؟ داشتید حضور یعقوب مرگ ء لحظھ در شما آیا:  پرسد مى)  یعقوب نوادگان(  اسرائیل بنى از قرآن
 گمراه و پوچ دالئل ء ھمھ,  بیان این با.  ساخت روشن و كرد گزاره خدا كھ بود این لحظھ آن ماجراى
گردد مى مقطوع)  یعقوب(  اسرائیل با ایشان نسبى ارتباط ھرگونھ و مردود آنان ء كننده  . 

 

 اسالمى دعوت رویاروى كھ نسلى با گذشتھ امت آن میان كھ گردد مى روشن,  قاطع لحن این پرتو در
 این با گذشتگان آن میان نسبتى و وراثت و ھمبستگى ھیچ كھ چرا,  ھست ژرف ئى فاصلھ,  داشتند قرار

ندارد وجود معاصران  : 

 

یعملون كانوا عما تسئلون ال و كسبتم ما لكم و كسبت ما لھا خلت قد امھ تلك  

 



 دست بھ كھ است ھمان شما براى و آورده دست بھ كھ است ھمان او براى,  گذشت در كھ بود امتى آن )
شد نخواھید سئوال اند كرده مى آنان آنچھ از شما و,  آورید  ) 

 

 از دودمان با پس بودند ایمان با امتى آنان. . .  دارند جداگانھ صفتى و عنوان و راھى و حسابى یك ھر
 حزبى آنھا,  نیستند گذشتگان آن وجود امتداد,  بازماندگان این.  ندارند پیوندى كمترین خود ء بیگانھ دین

آنان,  دیگرند حزبى اینھا و بودند  
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 بینش.  است جاھلى بینش از غیر ایمانى بینش اینباره در.  دارند دیگرى پرچم اینان و داشتند پرچمى
,  جاھلى دیدگاه از نسل دو پیوستگى ء مایھ زیرا نیست قائل ئى فاصلھ,  ملت یك از نسل دو میان جاھلى

 و است مؤمن یكى كھ را نژاد و تیره یك از نسل دو ء فاصلھ ایمانى بینش ولى.  است خون و نژاد فقط
 آنان میان و دھند نمى تشكیل را امت یك آنھا ایمانى دیدگاه از.  داند مى عمیق ئى فاصلھ,  فاسق دیگرى

 چنین مطلب نیز مؤمنان مقیاس در پس اند ملت دو آنھا خدائى مقیاس در,  نیست ئى رابطھ و پیوند ھیچ
 ھر از,  باشند گرویده عقیده یك بھ كھ شود مى گفتھ مردمى بھ ملت,  دین بینى جھان فرھنگ در.  است
 ء شایستھ بینش است این. .  اند نقطھ یك یا نژاد یك از كھ مردمى بھ نھ.  جھان ء گوشھ ھر در و نژاد

زمینى گلھاى پاره پیوستن ھم بھ از نھ گرفتھ مایھ عرشى نسیم وزش از انسانیتش كھ انسانى,  انسان  . . 

 

 مسلمانان ء كعبھ ساختمان ماجراى,  ابراھیم بھ خدا ء توصیھ داستان:  تاریخ مسلم ھاى گزاره این از پس
 ذكر بھ و كند مى مطرح را خود ھمزمان كتاب اھل ادعاھاى,  راست آئین و واقعى وراثت تشریح, 

 بیمایگى و سستى,  پیشین روشنگر بیانات آن از پس بررسى این.  پردازد مى آنان ھاى حجت و استداللھا
 بھ,  را اسالمى فكر طرز و كند مى ثابت وضوح بھ را ادعاھایشان بیدلیلى و پوچى و ایشان سخنان

 مى گر جلوه,  نیست آن از تخطى امكان را كسى زورگویان جز كھ كلى و طبیعى فكرى طرز صورت
 : سازد

 

 ما و باہلل امنا قولوا المشركین من كان ما و حنیفا ابرھیم ملھ بل قل تھتدوا نصارى او ھودا كونوا قالوا و
 ما و عیسى و موسى اوتى ما و سباط اال و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھیم الى انزل ما و الینا انزل
 ان و اھتدوا فقد بھ امنتم ما بمثل امنوا فان مسلمون لھ نحن و منھم احد بین نفرق ال ربھم من النبیتون اوتى
 لھ نحن و صبغھ هللا من احسن من و هللا صبغھ العلیم السمیع ھو و هللا فسیكفیكھم شقاق فى ھم فانما تولوا

 تقولون ام مخلصون لھ نحن و اعمالكم لكم و اعمالنا لنا و ربكم و ربنا ھو و هللا فى اتحاجوننا قل عابدون
 اظلم من و هللا امر اعلم ءانتم قل نصارى او ھودا كانوا سباط اال و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھیم ان

عما بغافل هللا ما و هللا من عنده شھاده كتم ممن  
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 تعملون

 

 و است مستقیم كھ رویم مى ابراھیم آئین بھ بل:  بگو,  یابید ھدایت تا باشید نصرانى یا یھودى:  گویند و )
 و اسمعیل و ابراھیم بر آنچھ و گشتھ نازل ما بر آنچھ بھ و خدا بھ:  بگوئید.  است نبوده مشركان از او

 از پیامبران آنچھ بھ و شده داده عیسى و موسى بھ آنچھ بھ و یافتھ نزول ھا سبط و یعقوب و اسحق
 و گذاریم نمى تفاوت)  پیامبران(  آنان از ھیچیك میان,  ایم آورده ایمان,  اند كرده دریافت پروردگارشان

 اگر و,  اند یافتھ ھدایت یقین بھ,  آورند ایمان اید آورده ایمان شما آنچھ بھ نیز آنان اگر.  اوئیم تسلیم ما
 و شنوا او و داشت خواھد مصون آنان گزند از را تو خدا و دارند دشمنى سر بیگمان پس برتابند روى
.  اوئیم عابدان ما و ؟ خداست از بھتر اش آمیزى رنگ كھ كیست و است خدا آمیزى رنگ این.  است دانا
 ما براى ما اعمال,  است شما و ما پروردگار او حالیكھ در ؟ كنید مى مجادلھ ما با خدا ء درباره آیا:  بگو
 یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابراھیم:  گوئید مگر یا.  اوئیم مخلصان ما و,  شما براى شما اعمال و است

 شھادتى كھ آنكس از ستمگرتر و ؟ خدا یا داناترین شما آیا:  بگو ؟ اند بوده نصرانى یا یھودى ھا سبط و
نیست غافل كنید مى آنچھ از خدا و ؟ كند كتمان اوست نزد كھ را خدا از  ) 

 

. .  یابید ھدایت تا شوید نصرانى:  گفتند مى نصارى و یابید ھدایت تا شوید یھودى:  گفتند مى یھودیان
 و لحن یك با گروه دو ھر بھ كھ بیاموزد خود پیامبر بھ تا كرد بیان جملھ یك در را سخن دو ھر این خدا
دھد پاسخ بیان یك  : 

 

 او و است مستقیم كھ رویم مى ابراھیم آئین بھ بل:  بگو(  المشركین من كان ما و حنیفا ابرھیم ملھ بل قل
است نبوده مشركان از ھرگز  ) 

 

 و پیمان حامل و اسالم آئین ء سرسلسلھ و شما و ما پدر,  ابراھیم آئین بھ,  شما ھم و ما ھم,  ھمگى:  بگو
مشركید شما آنكھ حال,  نبود مشركان از ھرگز او.  گردیم برمى,  خدا ء توصیھ  . 

 

 پدر,  ابراھیم روزگار از - آسمانى ادیان ء ھمھ پرشكوه وحدت كھ دھد مى دستور مسلمانان بھ سپس
 ء ھمھ آئین این از پیروى بھ را كتاب اھل و كنند اعالن - را اسالم تا و مریم بن عیسى زمان تا پیامبران

خوانند فرا,  روزگاران  : 



 

 اوتى ما و سباط واال یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھیم الى انزل ما و الینا انزل ما و باہلل امنا قولوا
اوتى ما و عیسى و موسى  
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 و گشتھ نازل ما بر آنچھ بھ و خدا بھ:  بگوئید(  مسلمون لھ نحن و منھم احد بین نفرق ال ربھم من النبیتون
 و شده داده عیسى و موسى بھ آنچھ بھ و آمده فرود ھا سبط و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابراھیم بر آنچھ

)  پیامبران(  آنان از ھیچیك میان,  ایم آورده ایمان.  اند كرده دریافت پروردگارشان از پیامبران آنچھ بھ
اوئیم تسلیم ما و گذاریم نمى تفاوت  ) 

 

 ھمین.  است اسالم بینى جھان ء پایھ,  رسوالن ء ھمھ و ھا رسالت ء ھمھ پرشكوه و عظیم وحدت این
 عمیق ئى ریشھ بھ را او,  سازد مى دین فكرى ھاى اندوختھ بر میراث را مسلمان امت كھ است بینش

,  اسالمى نظام از كھ است بینش ھمین و.  نماید مى منور و مشخص را او ء آینده راه و كند مى متصل
 و آسوده زندگى,  تعصبى و سختگیرى ھیچ بى آن پناه در توانند مى ھمگان كھ سازد مى جھانى نظامى
 بھ آن در انسانھا كھ آورد مى پدید ئى گشوده ء جامعھ,  اسالمى ء جامعھ از و,  باشند داشتھ آزادى

كنند مى زیست ھم كنار در صفا و صلح و مھربانى  . 

 

 دلگرم بدان اند گرویده اسالم بھ كھ را كسانى و كند مى بیان را بزرگى حقیقت مزبور ء آیھ,  مبنا این بر
 آن تنھا و است اسالم ء عقیده گرو در منحصرا,  ھدایت كھ است این حقیقت آن,  سازد مى راسخ و

 قرار استوارى ء برقاعده برتابد سر آن از كھ ھر و كنند پیروى عقیده این از كھ یابند مى ھدایت كسانى
دارد نزاع و دشمنى سر نیستند مشترك ثابتى اصل در وى با كھ گروھھائى ء ھمھ با بدینجھت و ندارد  : 

 

 ایمان شما آنچھ بھ نیز آنان اگر پس(  شقاق فى ھم فانما تولوا ان و اھتدوا فقد بھ امنتم ما بمثل امنوا فان
دارند دشمنى سر گمان بى برتابند روى اگر و اند یافتھ ھدایت یقین بھ,  بگروند اید آورده  ) 

 

 سازد مى لبریز,  افتخار و سربلندى از را مؤمن دل,  بزرگ خداى از مھمى گواھى چنین و سخنى چنین
 خصم و حقیقت دشمن ننھد گردن او ء عقیده بھ كھ ھر و زند مى گام راست راه بر كھ اوست فقط. . . 

 و ناسازگارى از را او,  رساند نمى گزندى و زند نمى ئى صدمھ او بھ ھا دشمنى این البتھ,  است ھدایت
او نگاھدار و حامى,  حق قدرت و اوست یاور و پشتیبان خدا كھ,  باك چھ حقیقت منكران خصومت  : 



 

شنوا او و داشت خواھد مصون ایشان گزند از را تو خدا(  العلیم السمیع ھو و هللا فسیكفیكھم  
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داناست و  ) 

 

 باز پروردگارش از مستقیما كھ حقیقتى بھ و بماند پایدار خود راست راه بر كھ است ھمین مؤمن ء وظیفھ
 عزیز,  ساختھ ممتاز و مشخص بدان را دوستانش و یاران خدا كھ را ئى نشانھ و باشد سرافراز یافتھ

 : شمارد

 

 رنگ كھ كیست و است خدا آمیزى رنگ این(  عابدون لھ نحن و صبغھ هللا من احسن من و هللا صبغھ
اوئیم عابدان ما و ؟ است خدا از بھتر اش آمیزى  ) 

 

 عظیم ھماھنگى,  آن براساس و بیامیزد بدان را آسمانى رسالت آخرین خواستھ خدا كھ است رنگى این
 رنگى اختالفات ء ھمھ بھ اعتنا بى و ورزى كینھ و تعصب ھر از دور,  جھان آفاق سراسر در,  انسانھا

یابد تحقق,  نژادى و خونى و  . 

 

 این جمالت اولین:  شویم مى دقیق كمى,  است پرمعنا بسى كھ قرآن بیان سبك ویژگیھاى از یكى در اینجا
 مؤمنان زبان از آخر ء جملھ ولى]( صبغھ هللا من احسن من و هللا صبغھ([ : است خداوند ء گفتھ تقریر آیھ

 قرآن ء آیھ,  یكسان طور بھ جمالت ء ھمھ و,  است شده پیوستھ خدا سخن بھ ئى فاصلھ ھیچ بى كھ است
 آنان سخن و گشتھ مراعات مؤمنان بزرگداشت نوعى,  كالم نظم گونھ این در. . .  خدا جانب از و است

 و خدا با آنان ناگسستنى ء رابطھ خواستھ قرآن گوئى,  شده ذكر ردیف یك در خداوندگارشان ء گفتھ با
 است فراوان قرآن در قبیل این از و.  سازد آشكار بدینوسیلھ,  او خواست و اراده با را مستحكمشان پیوند

نماید مى عمیق و پرمعنا بسى پردازى سخن اینگونھ ما گمان بھ و  . 

 

رسد مى خود قاطعیت اوج بھ قرآن ء كننده خرد استدالل  : 

 



 درباره آیا:  بگو(  مخلصون لھ نحن و اعمالكم لكم و اعمالنا لنا و ربكم و ربنا ھو و هللا فى اتحاجوننا قل
 اعمال و است ما براى ما اعمال,  است شما و ما پروردگار او حالیكھ در ؟ كنید مى مجادلھ ما با خدا ء

اوئیم مخلصان ما و,  شما براى شما  ) 

 

,  است شما پروردگار ھم و ما پروردگار ھم او زیرا,  است بیمورد خدا زمامدارى و یگانگى در مجادلھ
اعمال بار نیز شما و دھیم مى باز را خویش اعمال حساب ما  
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 و ایم نگرفتھ شریكى او براى و ایم پذیرفتھ را او مخلصانھ و یكسره ما و. .  كشید مى دوش بھ را خویش
 و است آنان عقیده نمایشگر و مسلمانان جایگاه ء كننده مشخص,  سخن این.  ایم نبستھ امید او جز كسى بھ

پرداخت لجاجت و بحث و جدال بھ بتوان آن ء درباره كھ نیست چیزى  . 

 

 و بحث جاى كھ دیگر ئى نكتھ بھ و گذرد مى در آن از زودتر چھ ھر,  كالم ء رشتھ,  جھت ھمین بھ
پردازد مى است جدال  : 

 

 كھ گوئید مى یا(  نصارى او ھودا كانوا سباط اال و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھیم ان تقولون ام
؟ اند بوده نصرانى یا یھودى,  اسباط و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابراھیم  ) 

 

 كھ را آنان آئین حقیقت خدا و اند زیستھ مى نصرانیت و یھودیگرى از پیش و موسى از پیش كھ اینان
فرموده بیان است اسالم ھمان  ! 

 

؟ خدا یا داناترید شما آیا بگو(  هللا ام اعلم ءانتم قل  ) 

 

بندد مى فرو را پاسخى ھر راه كھ است چنان آن آمیز توبیخ لحن و است پاسخ بى پرسشى این  . 

 



 پیرو آنان كھ میدانید,  اند زیستھ مى نصرانیت و یھودیگرى از پیش آنان كھ دانید مى خود شما آنكھ دیگر
 در كھ اند حقیقت این گواھان شما مقدس كتابھاى,  اند بوده,  ندارد راه آن در شرك كھ آئینى,  حنیف آئین
 كتمان را شھادت این ولى. . . .  شد خواھد برانگیختھ,  ابراھیم آئین,  حنیف آئین بھ پیامبرى,  زمان آخر
كنید مى  : 

 

؟ كیست كند كتمان را خدائى شھادت كھ آنكس - از ستمگارتر و(  هللا من عنده شھاده كتم ممن اظلم من و  
) 

 

 آگاه,  اید افكنده راه بھ آن فروپوشانیدن براى كھ جدالى از و كنید مى كتمانش شما كھ شھادتى از خداوند
 : است

 

نیست غافل كنید مى عمل آنچھ از خدا و(  تعملون عما بغافل هللا ما و  ) 
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 طور بھ نھائى قضاوت و رسد مى قاطع و كوبنده استدالل این اوج بھ سخن ء رشتھ كھ ھنگام این در و
 یھودیان با اسباط و یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابراھیم میان عمیق ء فاصلھ و شود مى بیان صریح

 دودمان و ابراھیم داستان ء گزاره پایان در كھ فرازى ھمان,  گردد مى ثابت)  ص(  پیامبر ھمزمان
شود مى تكرار,  بود آمده وى مسلمان  : 

 

یعلمون كانوا عما تسئلون ال و كسبتم ما لكم و كسبت ما لھا خلت قد امھ تلك  

 

 است ھمان شما نصیب و آورده بار بھ خود كھ است ھمان او نصیب,  است گذشتھ در كھ است امتى این )
نیستید آنان كردار مسئول شما و,  آورید بار بھ خود كھ  ) 

 

 بازگو,  مغز بى و بزرگ ادعاھاى این مورد این در قاطع و نھائى قضاوت و آخر سخن,  جملھ این در و
است گشتھ  . 
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قرآن دوم جزء  

 

 بار كشیدن براى مسلمان امت ساختن آماده جھت در است بیشترى كوشش نمایشگر,  جزء این آغاز سر
بینش این مبناى بر بشر جھانى ء جامعھ بنیاد و اسالمى بینش شناخت و درك:  بزرگ امانت  . . 

 

 مى كشیده جدال بھ - یھود ھمھ پیشاپیش و - امت این ء بستھ كمر دشمنان گھگاه,  سخن خالل در چھ اگر
 مى افشا,  مسلمان ء جامعھ و اسالم بینش با آنان ھاى خصومت و ھا ورزى كینھ و ھا توطئھ و شوند
 براى نیز و آنان ء گونھ چندین ء مبارزه با شدن روبرو براى الزم دستورھاى و ھا توصیھ و گردد

گردد مى صادر,  كشانده سقوط بھ را اسرائیل بنى كھ لغزشگاھھائى از مسلمین داشتن برحذر  . 

 

 و]( جانشین امت([ ویژگیھاى بھ مسلمان امت آراستن,  سوره آخر تا و بخش این در اصلى ء مایھ ولى
 در,  اش قبلھ در:  است نمایان او وجود جاى ھمھ در كھ استقاللى,  اوست بھ مستقل شخصیتى بخشیدن

.  ممتازش و شامل و جامع ء برنامھ در,  آنھاست بر حاكم و ناظر و پیشین ھاى دیانت مؤید كھ مقرراتش
 و ھدف از و,  خدا با آن ارتباط چگونگى و زندگى و ھستى از اش ویژه برداشت در,  ھمھ از پیش و. 

,  احساس,  مال,  جان بھ مربوط وظائف:  مانند شود مترتب مسئولیت این بر چھ ھر و زندگى مسئولیت
 و خشنودى و تسلیم با,  سنت,  قرآن یعنى الھى رھبرى پذیرش آمادگى,  فداكارى,  پاكبازى,  رفتار

یقین و اطمینان  . 

 

امت دھد مى نشان كھ لحنى با,  آید مى میان بھ قبلھ تغییر از سخن اینرو از  
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 و رھبرى و باشد ایشان گواه پیامبرش و بشریت گواھان مردمش,  باشد میانھ امتى باید مسلمان
گیرند دست بھ را جھان فرمانروائى  . 

 

 دوش بر را سنگین رسالت این وظائف بتوانند تا كنند پایدارى و پایمردى كھ شود مى دعوت آنان از
 این ء الزمھ كھ را فداكاریھائى و ھا گذشت و رسانند پایان بھ را جھان تربیت و اداره مسئولیت و گیرند
بپذیرند تسلیم و خشنودى با,  است دشوار راه  . 



 

 كند مى معرفى شایستھ عمل و تقوى در را نیكى:  گردد مى تبیین,  اسالمى بینش اصول از ئى پاره آنگاه
 براى بود ئى وسیلھ كھ - یھود جنجال و جار بھ بیان این با و,  مغرب و مشرق بھ كردن روى در نھ

,  بخش این در. . .  گوید مى پاسخ - روشن و مسلم حقایق در كردن مناقشھ و حقایق ساختن مكتوم
 مى تشكیل را موضوعات مشروحترین,  آمد پیش آن دنبال بھ كھ جریاناتى و قبلھ تغییر بھ مربوط مطالب
 . دھد

 

 زندگى در اصیل عنصر دو كھ - تعبدى شعائر از ئى پاره و عملى مقررات از برخى بھ,  پایان در
 ھاى مسئولیت با كھ مطلوبى نظم,  مسلمان ء جامعھ بھ و شود مى اشاره - است امت این اجتماعى
 و,  حرام ماھھاى در پیكار,  روزه,  وصیت,  قصاص مقررات.  شود مى داده,  است متناسب دشوارش

 كھ است بخش این مطالب ء جملھ از خانواده آئین,  قمار و شراب حكم,  حج ء فریضھ,  الحرام مسجد در
,  مال و جان با جھاد از گفتگو تناسب بھ ھمچنین.  است شده كشیده او با پیوند و خدا بھ عقیده سلك در

گردد مى یادآورى است مربوط موسى از پس دوران بھ كھ اسرائیل بنى از داستانى  . 

 

 خدا راه در تا برگزین سردارى:  گفتند خود پیامبر بھ(  هللا سبیل فى نقاتل ملكا لنا ابعث لھم لنبى قالوا اذ
 این,  مسلمان امت كھ است بخشى الھام و آموزنده درسھاى و ھا عبرت,  داستان این در و)  كنیم پیكار

گیرد پند آن از باید,  ھا تجربھ و رسالتھا وارث  . 

 

 كھ را ھدفى و نھاده قدم آن در قرآن كھ را پیكارى ء صحنھ,  قبل جزء ء اضافھ بھ,  جزء این بررسى از
 عظیم ء صحنھ این در.  شناخت توان مى كامل طور بھ,  كند مى تعقیب اسالمى ء جامعھ ریزى طرح در
و ھا فتنھ و ھا دسیسھ با قرآن سوئى از,   
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,  بشرى ھاى گمراھى و ھا ضعف نقطھ و ھا ناتوانى با و,  دروغ و فریب و آشفتگى با و,  ھا بازیگرى
 كھ را اصیلى بینى جھان ء ارائھ و راھنمائى و سازندگى ھدف سوئى از و,  است روبرو برابر طور بھ

كند مى تعقیب,  باشد راھبر و جانشین امت زندگى بناى زیر تواند مى  . 

 

 ریزى پى براى آسمانى كتاب این كھ اصولى و ھا رھنمائى كھ گردد مى آشكار اینجا در قرآن ء معجزه
 مكان و زمان ھر در كھ است اصولى و ھا رھنمائى ھمان عینا,  داده ارائھ اسالمى ء جامعھ نخستین



 جامعھ دشمنان با درگیرى براى كھ پیكارى ء صحنھ و.  است ضرور اسالمى ء جامعھ بناى براى دیگر
 آن در است ممكن دیگر مكان و زمان ھر در كھ است ئى صحنھ ھمان عینا نھاده گام آن در,  نخستین ء

 فریب و ھا دسیسھ و ھا دشمنى با و ایشان با قرآن,  روز آن در كھ دیرینى و سنتى دشمنان حتى.  نھد گام
 ھاى نقشھ و ھا روش.  اند گرفتھ قرار آن رویاروى امروز كھ ھستند ھائى ھمان عینا بود روبرو ھایشان

 صورت است توانستھ فقط شرائط دگرگونى و زمان گذشت. . .  بود روز آن كھ است ھمان عینا نیز آنان
 و مبارزه براى مسلمان امت.  بود آنروز كھ است ھمان آن طبیعت و حقیقت ولى دھد تغییر را آن شكل و

 براى اینكھ كما,  است نیازمند آموزشھا ھمان و اصول ھمان بھ نیز امروز,  خود موجودیت پاسدارى
 آن بھ,  انسانھا برابر در و جھان برابر در خود موضع شناخت و صحیح ایدئولوژى آوردن بدست

 بھ را خود راه تواند مى امت این كھ است ھا ھدایت و آموزشھا این پرتو در.  ھا رھنمائى و نصوص
 نمى دست بھ دیگر آموزشى و فرھنگى منبع ھیچ از را بینى روشن و روشنى این و بازیابد نمایان طور
 خواھد باقى آنان زندگى در فعال نقشى داراى و امت این آسمانى كتاب ھمیشھ براى قرآن.  آورد تواند
 ھمیشھ آن محتواى,  داشت خواھد اختیار در را آنان راھبرى زندگى صحیح راه در ھمیشھ,  ماند

 و اجتماعى نظام و زندگى راه و آمد خواھد شمار بھ آنان ء جانبھ ھمھ و كامل ء برنامھ و نظامنامھ
 اینست و. . .  آموخت خواھد آنان بھ را عملى و اخالقى روشھاى و المللى بین روابط اصولى مقررات

 . . . اعجاز
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 الى یشاء من یھدى المغرب و المشرق ہلل قل علیھا كانوا التى قبلتھم عن لھم و ما الناس من السفھاء سیقول
 شھیدا علیكم الرسول یكون و الناس على شھداء لتكونوا وسطا امھ جعلنكم كذلك و)  142(  مستقیم صراط

 اال لكبیره كانت ان و عقبیھ على ینقلب ممن الرسول یتبع من لنعلم اال علیھا كنت التى القبلھ جعلنا ما و
 وجھك تقلب نرى قد)  143(  رحیم لرءوف بالناس هللا ان ایمنكم لیضیع هللا كان ما و هللا ھدى الذین على
 و شطره وجوھكم فولوا كنتم ما حیث و الحرام المسجد شطر وجھك فول ترضھا قبلھ فلنولینك السماء فى
 الذین اتیت لئن و)  144(  یعملون عما بغفل هللا ما و ربھم من الحق انھ لیعلمون الكتب أوتوا الذین ان

 اتبعت لئن و بعض قبلھ بتابع بعضھم ما و قبلتھم بتابع أنت ما و قبلتك تبعوا ما ءایھ بكل الكتب أوتوا
145(  الظلمین لمن اذا انك العلم من جاءك ما بعد من أھواءھم  ) 
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)  146(  یعلمون ھم و الحق لیكتمون منھم فریقا ان و أبناءھم یعرفون كما یعرفونھ الكتب ءاتینھم الذین
 یأت تكونوا ما این الخیرت فاستبقوا ھومولیھا وجھھ ولكل)  147(  الممترین من تكونن فال ربك من الحق
 و الحرام المسجد شطر وجھك فول خرجت حیث من و)  148(  قدیر ء شى كل على هللا ان جمیعا هللا بكم
 الحرام المسجد شطر وجھك فول خرجت حیث من و)  149(  تعملون عما بغفل هللا ما و ربك من للحق انھ
 و تخشوھم فال منھم ظلموا الذین اال حجھ علیكم للناس یكون لئال شطره وجوھكم فولوا كنتم ما حیث و



 و ءایتنا علیكم یتلوا منكم رسوال فیكم ارسلنا كما)  150(  تھتدون لعلكم و علیكم نعمتى والتم اخشونى
 و اشكروالى و اذكركم فاذكرونى)  151(  تعلمون تكونوا لم ما یعلمكم و الحكمھ و الكتب یعلمكم و یزكیكم

152(  تكفرون ال  ) 
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 بدین كھ ھائى دسیسھ و پیوست وقوع بھ آن اطراف در كھ قضایائى و قبلھ تغییر ء حادثھ از گفتگو
 آنان ء وسیلھ بھ اینمورد در كھ ھائى یاوه و گرفت مى انجام مسلمانان صف در یھود طرف از مناسبت
 در سخنان این اثر كردن خنثى براى,  وحى ء سرچشمھ طرف از متقابال كھ تدابیرى و گشت مى منتشر
 این مطالب تمامى تقریبا. . .  شد مى اتخاذ,  مسلمانان صف در كلى طور بھ و مسلمانان از برخى روح

دھد مى تشكیل را درس  . 

 

 تفصیل بھ ماجرا این جزئیات از نیز قرآن در و نیست مسلمى و قطعى روایت حادثھ این تفصیل ء درباره
 آن یادآور اندازه ھمین یافتھ اختصاص حادثھ این ء گزاره بھ درس این در كھ آیاتى.  است نرفتھ سخن, 

 شانزده,  مدینھ در واقعھ این كھ میدانیم و.  است برگشتھ كعبھ بھ المقدس بیت از مسلمانان ء قبلھ كھ است
است پیوستھ وقوع بھ ھجرت از پس ماه ھفده یا  . 

 

 ابتداى از مكھ در مسلمانان كھ كرد استنباط توان مى اجمال بھ واقعھ این بھ مربوط روایات مجموع از
1(  اند كرده مى روى كعبھ سمت بھ,  نماز شدن واجب  ) 

 

 بیت امكان صورت در اند بوده مأمور مسلمانان مكھ در)  111 ص 1 ج الثقلین نور(  روایتى طبق - 1
 كعبھ بھ ھم واحد حال در كھ بایستند طورى یعنى دھند قرار خود ء قبلھ نماز در را دو ھر كعبھ و المقدس

 دیگرى روایت طبق و باشد آنان ء قبلھ المقدس بیت,  نشود ممكن اگر و باشند متوجھ المقدس بیت بھ ھم و
 و بوده المقدس بیت فقط آغاز از مسلمین ء قبلھ)  ابراھیم بن على روایت,  آیھ ذیل البیان مجمع( 

م(  بگزارند نماز آن بھ رو اند بوده موظف ھمیشھ,  قبلھ تغییر تاریخ تا مسلمانان  ) . 
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 قبلھ را المقدس بیت,  خداوند فرمان طبق ھجرت از پس و)  ندارد وجود قرآنى نص مورد این در البتھ )
 فرمان باالخره اینكھ تا)  نیست قرآن در قوى گمان بھ نیز فرمان این(  اند داده مى قرار خود نماز ء



 را خود روى باشید جا ھر و بگردان الحرام مسجد سمت بھ را خود روى([ : كھ گشتھ اعالم قرآن نھائى
است كرده نسخ را قبلى دستور و]( بگردانید سوى آن بھ  . 

 

 كھ بود شده موجب - بوده نیز نصارى و یھود ء قبلھ كھ - المقدس بیت دادن قرار قبلھ,  حال ھر بھ
 كردن روى كھ گفتند مى جا ھمھ آنان.  دھند قرار اسالم پذیرش از امتناع براى دستاویزى را این یھودیان

 ء قبلھ ایشان ء قبلھ و حق آئین,  یھود دین كھ است آن دلیل یھود ء قبلھ بھ نماز حال در پیروانش و محمد
 بگروند آنان ء عقیده بھ پیروانش و محمد كھ است سزاوار پس اصیلند خدا دین در آنان فقط و است واقعى

كنند دعوت اسالم پذیرش بھ را آنان اینكھ نھ  ! 

 

 آن و داشتھ مى بزرگ را]( هللا بیت([ ھمواره جاھلیت دوران از كھ عرب مسلمانان بر,  دیگر سوى از
 و كنند روى المقدس بیت بھ آن جاى بھ اكنون كھ آمد مى گران بسى,  دانستند مى خود ء قبلھ و كعبھ را

شنیدند مى نیز را آنان عوامفریب استدالل و یھود تفاخر كھ شد مى بیشتر آنگاه حكم این دشوارى  . 

 

 دل در,  بگوید چیزى زبان بھ آنكھ بى و داشت مى بر آسمان بھ سر - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر
برد مى انتظار را خدا تعلیم و راھنمائى و كرد مى نیاز عرض  . . 

 

 مى آسمان سمت بھ را تو روى گردش([ : گشت نازل ئى آیھ ضمن دلخواه و رضایتبخش دستور,  عاقبت
 و بگردان الحرام مسجد سمت بھ را خود روى,  بگردانیم باشى خشنود آن از كھ ئى قبلھ بھ را تو و بینیم

كنید آن سوى خود روى باشید جا ھر ]( . 

 

 را حكم این ھنگامى در مسلمانان و بود ھجرت از ھفدھم یا شانزدھم ماه در واقعھ این:  گویند مى روایات
 بھ رو و گردانیدند الحرام مسجد سوى بھ را خود روھاى,  حال ھمان در,  گزاردند مى نماز كھ شنیدند
بردند پایان بھ را نماز,  جدید ء قبلھ سمت  . 
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 شدن كند و ایشان ء قبلھ از مسلمانان و پیامبر گردانیدن روى. . .  افتاد كار بھ یھود تبلیغاتى دستگاھھاى
 بھ و مسلمانان دل در تردید بذر افشاندن براى اینرو از.  بود دشوار آنان بر,  مؤثر تبلیغاتى ء حربھ آن



 انگیزى وسوسھ و افتادند تكاپو بھ,  دینى ء عقیده اساس و رھبرى مقام ء درباره دالن ساده انداختن شك
 ء ھمھ پس نیست درست المقدس بیت بھ كردن روى اگر:  گفتند مى مسلمانان بھ,  كردند آغاز را خود

 واقعى ء قبلھ المقدس بیت اگر و است بوده اجر بى و باطل اید گزارده سمت آن بھ گذشتھ در كھ نمازھائى
 باطل شما ء آینده نمازھاى و بیھوده كارى كنونى جھت تغییر پس است درست آن سوى بھ كردن روى و

 این و باشد خدا طرف از تواند نمى آیات و مقررات كردن دگرگون و نسخ,  تقدیر ھر بھ و. . .  است
گردد نمى نازل محمد بر خدا الھام و وحى كھ است آن دلیل  ! 

 

 مسلمین ء پیوستھ صف در و مسلمانان از گروھى نفوس در تبلیغاتى ء حملھ این تأثیر شدت و اھمیت
 جزء از كامل درس دو و - گشتھ نازل مورد این در كھ را آیاتى تمامى كھ گردد مى آشكار ھنگامى
 مورد آیات ھمچنین و]( . . . ننسھا او آیھ من ننسخ ما: ([  ء آیھ از یعنى.  یافت اختصاص بدان نخست
 این در كھ را خطرھائى اعالم و ھا توضیح و تأكیدھا و دھیم قرار دقت و مالحظھ مورد را كنونى بحث

كنیم بررسى - گفت خواھیم سخن آن ء درباره مشروحا ما و آمده آیات  . 

 

 ایراد,  مسلمانان براى مخصوصى ء قبلھ ساختن مقرر و قبلھ تغییر حكمت در كوتاھى گفتار فقط اكنون
 آثار و گشتھ مى محسوب مھمى ء حادثھ,  اسالمى ء جامعھ تاریخ در موضوع این كھ چرا كنیم مى

است داشتھ نمایانى  . 

 

 آموز حكمت راز متضمن)  المقدس بیت در) (  1(  اقصى مسجد بھ كعبھ از - اول نوبت در - قبلھ تغییر
كند مى اشاره بدان درس ھمین آیات از یكى كھ بود مھمى  : 

 

 این,  اند خوانده مى نماز كعبھ بھ رو چندى,  نماز تشریع آغاز در مسلمانان كھ است این منظور اگر - 1
م(  باشد مى مخالف شد اشاره بدان 260 ص پاورقى در كھ روایتى دو با بلكھ,  است دلیل بى سخنى گفتھ  

) . 
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 روان دنبالھ از كند مى پیغمبر پیروى را آنكھ تا مگر ندادیم قرار بودى آن بر این از پیش كھ را ئى قبلھ ])
 نشانھ را آن و داشت مى بزرگ را الحرام بیت,  جاھلیت دوران در عرب]( . . . سازیم ممتاز,  جاھلیت

 خدا فرمان زیر یكسره را دلھا خواست مى كھ آنرو از اسالم.  شمرد مى خود نژادى و قومى عظمت ء
 آئین آن - خدا دین و خدا بھ كھ را ئى انگیزه ھر و بگسلد خدا جز چھ ھر از را آن پیوستگى و درآورد



 كھ داد فرمان مسلمانان بھ,  گیرد باز خود پیروان از,  یابد نمى ارتباط - نژاد و مكان و زمان از مجرد
 بكلى آنان دلھاى تا داد قرار آنان ء قبلھ را المقدس بیت معینى مدت براى و بگردانند الحرام بیت از روى

 آنانكھ و وارھد است جاھلیت دوران بھ مربوط كھ تعلقى ھر از و شود پیراستھ جاھلى ھاى نشست تھ از
 گرو در دل ھنوز آنانكھ از اند برگزیده را رسول پیروى,  تسلیم و رضا و اطمینان با و شائبھ ھیچ بى

 ء علقھ نوع ھر یا تاریخى و جغرافیائى و قومى و نژادى تعلقات زنجیر در و دارند جاھلى ھاى انگیزه
گردند مشخص و ممتاز,  اسیرند نامحسوس و نھانى  . 

 

 روى,  داد مى دستور پیامبر كھ ئى قبلھ بھ و آوردند فرود تسلیم سر,  حكم این برابر در مسلمانان وقتى
 قرار استفاده مورد خویش آئین حقانیت بر حجتى ھمچون را وضع این یھودیان,  دیگر سوى از و كردند
 آنان بھ زمینھ ھمین در نیز دیگرى حقیقت آن ھمراه و شد صادر قبلھ تغییر بھ خداوند مطاع فرمان,  دادند

:  كھ بدینقرار,  بود اسالم ء درباره حقیقت آن و گردد آنان ء روحیھ استحكام موجب تا گشت گوشزد
,  اسالم امت و باشد خدا مخصوص ئى خانھ كھ نھادند بدانمنظور را خانھ این بنیان اسمعیل و ابراھیم

 درسھاى از یكى در چنانكھ. . .  گردد آن وارث,  است ابراھیم دعاى اجابت مظھر پیدایشش كھ امتى
گذشت. ]( . .  بكلمات ربھ,  ابرھیم بتلى اذا و([ : ء آیھ ذیل گذشتھ  . 

 

 و الحرام مسجد بھ مربوط فرازھاى دیگر و آبادگرى و ریزى پى از سخن یعنى - پیشین آیات مطالب
 و پیمانش و اش قبلھ و آئینش و پسرانش و ابراھیم ء درباره مشركان و كتاب اھل با كھ جدالھائى ھمچنین
زمینھ بھترین - گذشت قبال وصیتش  
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,  چھ.  سازد مى فراھم)  الحرام مسجد بھ االقصى مسجد از(  قبلھ تغییر ماجراى كشیدن پیش براى را
 پیدایش,  آن بناى حین در و كرده بنیان را آن اسمعیل و ابراھیم كھ - الحرام مسجد بھ مسلمین ء قبلھ تبدیل
 قبلھ,  است ابراھیم از امت این وراثت ء نتیجھ ترین طبیعى - اند نموده درخواست خدا از را مسلمان امت

 پیشینھ این معلول كھ - آنان عاطفى و فكرى گیرى جھت با كھ است محسوس گیرى جھت نوع یك جدید ء
است ھمپا و ھماھنگ - است تاریخى ء  . 

 

 او از پس و بست خود فرزندان با را پیمان ھمین او و. . .  باشد او تسلیم كھ كرد شرط ابراھیم با خداوند
 و. . .  گذارد میان در خود پسران با را آن)  است اسرائیل ھمان كھ(  نیز یعقوب,  فرزندانش از یكى

رسید نخواھد ستمگران بھ او لطف و فضل و خدا پیمان و فرمان میراث كھ دریافت خدا جانب از ابراھیم  
. 



 

 براى كھ آنھاست میراث خانھ این پس,  سازند بپا را او ء خانھ كھ داد فرمان اسمعیل و ابراھیم بھ خداوند
 لطف و فضل و خدا پیمان وارث یگانھ مسلمان امت و. . .  اند گذارده بجا خدا ء توصیھ و پیمان وارثان

 خویش ء قبلھ و برد ارث بھ نیز را خدا ء خانھ,  امت این كھ است طبیعى بسى اینصورت در,  است الھى
 . سازد

 

 حكمت مسلما اند كرده روى - نصارى و یھود ء قبلھ - االقصى مسجد بھ كوتاھى مدت مسلمانان اگر
 كھ اكنون و)  دادیم توضیح را آن ما و شده اشاره آن حكمت بھ آیات خالل در(  بوده میان در خاصى
 یعنى ابراھیم آئین بھ اینكھ از كتاب اھل و بسپارد مسلمان امت بھ را ابراھیم میراث فرموده اراده خداوند
 وقت در كھ است كارى قبلھ تغییر,  ورزند مى امتناع,  گردند شریك وراثت این در و بگروند اسالم

 تبدیل گشتھ بنا ابراھیم دست بھ كھ خداوند ء خانھ نخستین بھ مسلمین ء قبلھ,  گیرد مى انجام خود مناسب
 لطف در چھ و قبلھ در چھ و آئین در چھ,  ادراك در چھ و حس در چھ,  وراثت آن ابعاد ء ھمھ و یابد مى
یابد مى انتقال آنان بھ,  خدا فضل و  . 

 

 ممكن.  است ضرورى امرى,  نیایش و قبلھ در ھم و اعتقاد و بینش در مسلمانان بودن مشخص و متمایز
است مربوط نیایش و عبادت بھ كھ شعائرى و قبلھ مورد در است  
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است الزم عبادت شكل ارزش بھ نگرشى لذا نباشد روشن كامال,  ضرورت این  : 

 

 ھایش پذیرى اثر و بشر روان طبیعت بھ توجھ بى و آن لوازم و آثار از جدا را عبادت شكل كسى اگر
 سر از ئى نمونھ یا و خشك تعصب نوعى را عبادت از خاصى شكل بھ پایبندى شاید دھد قرار نظر مورد

 حقیقت,  آشناتر انسان سرشت عمق با ادراكى و وسیعتر نگاھى با ولى.  بپندارد ظواھر بھ سپردگى
است فراوان اھمیت حائز كھ گردد مى كشف دیگرى  . 

 

 ابراز براى كھ است متمایل فطرتا,  شده تشكیل پنھان روانى و نمایان پیكرى از آنكھ حكم بھ,  انسان
 عینى واقعیت یك در را خود درون محتواى و كند استفاده آشكار شكلھاى از,  خویش درونى مدركات

 گیرد مى پا كامال وى درون در آدمى مدركات و ھا دریافت كھ است اینصورت در تنھا.  سازد گر جلوه
 كھ است ھنگام این در و یابد مى گسترش,  برابر بطور او ظاھرى حواس و او روح و قلمرو در و



 خویش برون و درون میان و گردد مى گشوده او شعورى ء عقده و یابد مى آرامش و سكون آدمى ادراك
 یعنى,  خویش ضمیر و گرایش نوع دو ھر بھ دلخواھى و مطبوع پاسخ و كند مى كامل ھماھنگى احساس

دارد مى دریافت,  شكلھا نمودھا بھ گرایش,  حال عین در ھم و مجھوالت و اسرار بھ گرایش  . 

 

 این در لذا.  است نھاده بنا طبیعى و فطرى ء شالوده این بر را نیایش و عبادت نمودارھاى ء كلیھ,  اسالم
 خاص قالبى و شكلى در باید توجھ این بلكھ,  نیست انجام قابل روانى توجھ و قصد با فقط عبادت,  آئین
 از بستن احرام یا - نماز در - سجود و ركوع,  قرائت,  گفتن تكبیر,  كردن قبلھ بھ رو,  ایستادن:  مانند
 در - سرتراشیدنى و قربانى و لبیكى و دعائى,  تالشى و حركت,  ئى ویژه لباس پوشیدن,  معینى ء نقطھ
 دیگر عبادات در ھمینطور و - روزه در - زنان با آمیزش و آشامیدن و خوردن از امساك و نیت یا - حج

 است صورت بدین و.  عبادتى امكان,  حركتى ھر در و است حركتى,  عبادتى ھر در پس.  گیرد انجام
 او وجود سراپاى و ھست كاملى ھماھنگى او انرژیھاى ء ھمھ میان و انسان وجود باطن و ظاھر میان كھ

اسالمى بینش با متناسب شكلى بھ  , 
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است پاسخگو,  فطرت خواست بھ  . 

 

 گرایش كھ است عاملى یگانھ,  پنھان نیروھاى براى حسى ئى نمونھ و شكل انتخاب بھ بشر فطرى تمایل
 انگیزه ھمین اثر بر,  است شده موجب ساختگى خدایان و بتھا بھ اعتقاد در را آمیز شرك و انحرافى ھاى
,  نھان نیروھاى براى متناسبى و محسوس مظھر یافتن از چون انسانھا از بزرگى گروه كھ است بوده

 یا چوب یا سنگ جنس از لمس قابل و حسى ھاى سمبول با را ھستى نیروى ترین عظیم,  اند مانده عاجز
 خواست این,  اسالم.  اند ساختھ مشخص,  اشیاء دیگر و پرندگان و حیوانات یا ماه و خورشید و ستارگان

,  حال عین در و گوید مى پاسخ,  گرفتھ نظر در عبادات براى كھ معینى ھاى قالب و شكلھا با را فطرت
 وقتى.  است دانستھ منزه گیرد قرار مكانى و جھت در اینكھ از و حسى ادراك ھرگونھ از را خداوند ذات

 و كند مى رو ئى قبلھ بھ نیز خود پیكر و جسم با آورد مى روى خدا بھ خود روح تمام با مسلمان
آید مى پدید,  خداوند بھ توجھ در كاملى ھماھنگى و وحدت او وجود ابعاد و نیروھا میان بدینصورت  . 

 

 بتواند تا باشد اختصاصى و مشخص باید كند مى روى بدان عبادت و نماز در مسلمان كھ مكانى
 نوع یك,  قبلھ بودن اختصاصى پس.  دھد نمایش را او جھتگیرى و عقیده و بینش بودن اختصاصى
ھست نیز احساس این موجب سوئى از ھمچنانكھ,  است فكرى جدائى و تمایز احساس ساختن برآورده  . 

 



 مسلمان غیر بھ,  ظاھرى ویژگیھاى دیگر و رفتار و لباس در مسلمان رسانیدن شباھت كھ ھمینجاست از
 یا تعصب نباید را این.  اند احساس و ادراك نوع نمایشگر عموما ویژگیھا این زیرا است گشتھ ممنوع
 آوردن حساب بھ معلول و است ظواھر ماوراى بھ عمیقتر نگرشى این,  آورد شمار بھ گرائى ظاھر
 ملت دو دورى و جدائى كھ ھاست انگیزه ھمین و. . .  است مستور ظواھر این پشت در كھ ھائى انگیزه

گردد مى موجب را جھتگیرى نوع دو یا اخالق دو یا وجدان دو یا بینش دو یا فلسفھ دو یا  . 

 

رنگ را خود صورت موى نصارى و یھود([ : فرمود كھ است روایت خدا پیامبر از  
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كنید مخالفت اینكار در آنان با,  كنند نمى ]( . 

 

 پا بھ یكدیگر احترام بھ كھ عجمان مانند([ : فرمود,  خاستند پا بھ ھمھ,  درآمد جمعى بر حضرت آن وقتى
 مبالغھ بھ عیسى ء درباره كھ مسیحیان ھمچون([ : فرمود دیگرى بار]( مخیزید بر من براى,  خیزند مى

 و بنده:  بگوئید من ء درباره,  ھستم ئى بنده من,  مگوئید آمیز مبالغھ سخنان من مدح در,  گفتند سخن
خدا پیامبر ]( . 

 

 گفتار و روشھا و حركات در چھ و لباس قبیل از نمودارھائى در چھ بیگانگان بھ رسانیدن شباھت از نھى
 دارد قرار آدمى احساس و شعور,  ھمھ این باطن در كھ چرا,  است نبوى ھاى گفتھ این روح,  رسوم و

شود مى,  اجتماع ء كننده مشخص ء نشانھ دو یا مسلك دو یا بینش دو تمایز ء مایھ كھ  . 

 

 كردنش پیاده كھ - خدائى آئین و خدا از جز كھ مسلمانان بھ است ھشدارى ھا گفتھ این,  دیگر جانبى از
 از مكتبى ھیچ پیروان و گروھى ھیچ برابر در و نگیرند ئى برنامھ و فرمانى - است امت این رسالت
 ئى جامعھ ھر یا گروھى ھر برابر در روحى و درونى خوردگى شكست كھ چرا,  نخورند شكست درون
 براى اساسا اسالمى ء جامعھ حالیكھ در است جامعھ آن و گروه آن فرھنگ و فكر پذیرش حتمى ء مقدمھ

 بھ را رھبرى منشور كھ مصدرى ھمان از را سنت و فرھنگ و فكر باید مى و آمده پدید بشریت رھبرى
 بھ كھ گروھى نیكترین و میانھ امت و برتر ء جامعھ.  دیگر مصدر ھیچ از نھ و كند تلقى,  زده رقم او نام

 و سنت و آئین و عقیده و بینى جھان ئى جامعھ چنین و است اسالمى ء جامعھ,  آمده پدید بشریت سود
 آنان دستگیرى براى خود او كھ دستانى فرو از پس خدا از نھ اگر ؟ كند تلقى باید كجا از را خود نظام

؟ است شده برانگیختھ  ! 



 

 بھ را بشریت ء ھمھ و كرده تضمین را زندگى آئین استوارترین و فكر افق بلندترین,  بشریت براى اسالم
 وحدتى بھ را بشریت,  اسالم كھ دانست تعصب را این توان نمى.  خواند مى فرا آئین آن و فكر آن

 كھ مرامى و مكتب آن,  كند مى دعوت,  اسالم پرچم زیر در و اسالمى ھاى برنامھ و اصول برمبناى
آمدن گرد بھ را بشریت  
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 مى فرا اجتماعى ھاى سیستم ترین پیشرفتھ و ھا بینش ترین مترقى پذیرش و خداپرستى لواى زیر در
,  پذیرد نمى آید دست بھ,  جاھلیت پرتگاه در سقوط و خدا راه از جدائى بھاى بھ كھ را اتحادى و خواند

 و حقیقت براى است تعصبى ولى باشد,  نامى مى تعصب را كریمانھ دعوت این تو اگر و نیست متعصب
صالح و نیكى  . . 

 

.  بفھمند را كردن رو این معناى است الزم,  كنند مى رو دیگران ء قبلھ از جدا ئى قبلھ بھ كھ مسلمانان
 یك فقط,  خاص جھت و مكان,  نیست,  آورد رو بدان باید نماز در كھ مكانى و جھت معنى بھ فقط قبلھ

موجودیت در و ھا دلبستگى در,  ھدف در,  شخصیت در,  بینش در تمایز و استقالل رمز,  است رمز  . 
. . 

 

 كھ جاھلى ھدفھاى انواع و,  انباشتھ را جھان كھ جاھلى تفكرات انواع ء محاصره در امروز مسلمان امت
 انواع و,  داشتھ مشغول را آدمیان كھ جاھلى ھاى دلبستگى انواع و,  ساختھ خود مجذوب را جھان مردم

 و مشخص كامال را خود شخصیت باید و دارد قرار,  شده برافراشتھ انسانھا سر بر كھ جاھلى رأیتھاى
 ھدف,  نیامیزد جاھلى ھاى بینش با كھ آنچنان زندگى و ھستى ء زمینھ در را خود بینش باید,  كند متمایز

 نقش آن بر یكتا خداى نام فقط كھ را پرچمى,  باشد متناسب بینى جھان آن با كھ را ھائى دلبستگى و ھا
 كشیدن براى خدا كھ است امتى بھترین و میانھ امت كھ دھد نشان و.  سازد معین و مشخص,  باشد گشتھ
است برانگیختھ بشریت سود بھ,  عقیده میراث و امانت بار  . 

 

,  را عقیده وارث و جانشین امت كھ است برنامھ ھمین و است زندگى كامل ء برنامھ,  اسالم ایدئولوژى
 برنامھ این اگر و. . .  كند مى مشخص,  است خدا بھ آنان كردن راھبرى مسئول و مردم گواه كھ را امتى

 در و موجودیتش و شخصیت در امت این كھ است آنوقت شود پیاده و بپوشد تحقق ء جامھ او زندگى در
 كھ است آنوقت و یافت خواھد را الزم تمایز و تشخص عالمتش و پرچم در و ھایش دلبستگى و ھا ھدف



 اگر و.  رسید خواھد,  شده برانگیختھ مردم بر و آفریده آن براى كھ ئى رھبرى و فرمانروائى ء رتبھ بھ
شخصیت بى و گمنام و ناشناس امتى بماند جدا او زندگى از برنامھ این  
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 و آرایش گونھ ھزار و گشتھ مجھز اسالمى ظاھرا پرچم و تبلیغاتى بلندگوى ھزاران با چھ اگر است
باشد بستھ خویش بھ ظاھرى ء پیرایھ  . 

 

آیات تفصیلى بررسى بھ پردازیم مى,  شد ذكر قبلھ تغییر مناسبت بھ كھ گفتار این از پس حال  : 

 

 الى یشاء من یھدى المغرب و المشرق ہلل قل علیھا كانوا التى قبلتھم عن ولیھم ما الناس من السفھاء سیقول
 ما و شھیدا علیكم الرسول ویكون الناس على شھداء لتكونوا وسطا امھ جعلناكم كذلك و مستقیم صراط
 على اال لكبیره كانت ان و عقبیھ على ینقلب ممن الرسول یتبع من لنعلم اال علیھا كنت التى القبلھ جعلنا
رحیم لرؤف بالناس هللا ان ایمانكم لیضیع هللا كان ما و هللا ھدى الذین  

 

 مغرب و مشرق:  بگو ؟ بگردانید بودند آن بر كھ ئى قبلھ از را مسلمانان چیز چھ:  گفت خواھند سفیھان )
 بر تا دادیم قرار میانھ امتى را شما بدینگونھ.  كند ھدایت راست راه بھ خواھد را كھ ھر,  است خدا آن از

 كھ بودیم كرده معین جھت این از بودى آن بر كھ را ئى قبلھ,  باشد گواه شما بر پیامبر و باشید گواه مردم
 بسى,  كرده ھدایت خدا كھ كسانى بر جز این چھ اگر,  شوند ممتاز جاھلیت روان دنبالھ از پیامبر پیروان

است رحیم و مھربان مردمان بھ خدا ھمانا كرد نمى تباه را شما ایمان ھرگز خدا,  بود بزرگ  ) 

 

([ از مقصود كھ شود مى معلوم,  داده روى مدینھ در كھ حوادثى ء بقرینھ ھمچنین و آیھ سیاق از
 این و انداختند راه بھ را تبلیغاتى جنجال و جار آن قبلھ تغییر اثر بر كھ بودند آنان چھ,  یھودیانند]( سفیھان
)  اقصى مسجد یعنى(  بودند آن بر كھ ئى قبلھ از را مسلمانان,  چیز چھ:  كھ افكندند زبانھا بر را پرسش

؟ بگردانید  

 

(  اش مادرى پدران خاندان بر مدینھ بھ ورود آغاز در - آلھ و علیھ هللا صلى - خدا رسول كھ است روایت
 المقدس بیت بھ رو ماه ھفده یا شانزده و گشت وارد بودند انصار از كھ)  ھایش دائى:  روایتى طبق و

 گزارد)  كعبھ سوى بھ(  كھ نمازى اول. .  باشد كعبھ سمت بھ اش قبلھ كھ بود مایل بسى و,  گزارد نماز
 در مردمى كھ افتاد مسجدى بھ گذارش و آمد بیرون آنان از یكى,  بودند او با گروھى و بود عصر نماز



 آن پس,  كردیم نماز كعبھ بھ رو رسولخدا با كھ گیرم مى گواه را خدا:  گفت,  بودند ركوع بھ آن
 نمازگزاران
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 از بودند خورسند بسیار كرد مى نماز المقدس بیت بھ پیامبر اینكھ از یھودیان.  برگشتند كعبھ سمت بھ نیز
 گردش([ : شد نازل آیھ مناسبت بدین,  شمردند زشت را این برگشتند كعبھ سوى بھ مسلمانان چون آنرو
 بر كھ ئى قبلھ از را آنان چیز چھ:  گفتند یھودیان یعنى سفیھان پس. . ](  بینیم مى آسمان بھ را تو روى
؟ برگردانید بودند آن  . . 

 

 نمایشگر خود,  جنجال و جار این و آمیز اعتراض پرسش این برابر در قرآن جوئى چاره كھ دید خواھیم
 اسالم پیروان صف در مجموعا و مسلمانان از بعضى نفوس در تبلیغاتى ء حملھ این تأثیرات كھ است آن

است بوده مالحظھ قابل و مھم,   . 

 

آیھ این در كالم لحن  : 

 

 را مسلمانان چیز چھ:  گفت خواھند سفیھان(  علیھا كانوا التى قبلتھم عن ماولیھم الناس من السفھاء سیقول
؟ بگردانید بودند آن بر كھ ئى قبلھ از  ) 

 

 ضمنا و - آمده بعدى فراز در كھ - قبلھ تغییر حكم اعالم براى چینى زمینھ یا,  بیان این كھ دھد مى نشان
 تشبث بدان سفیھان دانستھ مى خداوند كھ است آمیزى اعتراض ھاى پرسش و گوئیھا یاوه از پیشگیرى

.  است آنھا از بعد,  زمان لحاظ از قھرا و ھا پرسش و ھا یاوه آن بھ پاسخى خود یا و,  كرد خواھند
)  دھد مى آینده از خبر كھ(  بیان لحن این انتخاب,  دوم صورت در و - بود ھمین نیز روایت مفاد چنانكھ
 نیز آن پاسخ و,  انتظار مورد و معلوم خداوند براى پیش از آنان تبلیغاتى ء نقشھ بفھماند كھ است آن براى
باطل سخنان رد براى است مؤثرترى ء شیوه این و.  است بوده مھیا  . 

 

 سازد مى مجھز آنان ھاى وسوسھ رد براى را پیامبر و پردازد مى تبلیغات این سوء اثرات ترمیم بھ سپس
 مى اشاره نیز اسالمى كلى بینش بھ حال عین در و كند مى آشكار كامل طور بھ مورد این در را حقیقت و

 : نماید



 

 ھر,  است خدا آن از مغرب و مشرق:  بگو(  مستقیم صراط الى یشاء من یھدى المغرب و المشرق ہلل قل
كند ھدایت راست راه بھ خواھد را كھ  
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( 

 

 و ھا جھت.  است كرده خدا بھ رو كند رو سو ھر بھ كھ ھر پس.  نیز مغرب و است خدا آن از مشرق
 و برترى خاصى ء نقطھ بھ كھ است خدا گزینش این,  نیستند امتیاز و برترى داراى ذاتا ھیچیك ھا مكان

 بندگانش براى اگر پس,  شود مى رھنمون,  راست راه بھ بخواھد را كھ ھر خدا و. . .  بخشد مى ویژگى
رسید توانند مى خدا بھ آن راه از فقط و است ھمان برگزیده و صحیح,  كند انتخاب ئى قبلھ و جھتى  . 

 

 بشر كھ را ئى شایستھ منبع,  دیگر و ھا جھت و ھا مكان ء درباره را صحیح بینش,  نخست,  بیان این با
 معیار باید ھمواره بشر كھ را حقیقتى,  باالخره و كند دریافت آن از را زندگى ھاى رھنمونى باید

سازد مى مشخص - خدا یعنى - باشد داشتھ بدان رو ھمیشھ و دھد قرار خود ھاى جھتگیرى  . 

 

 جھان این در كھ خطیرى و حساس ء وظیفھ از و است آن حائز اسالمى امت كھ مھمى واقعیت از سپس
 این و گوید مى سخن,  است دارا انسانھا زندگى در كھ مؤثرى نقش و رفیع جایگاه از و است محول بدو
 كھ - خدا از بجز و باشد داشتھ مستقل شخصیتى و مخصوص ئى قبلھ,  امت این كھ است آن مستلزم ھمھ
 دستورى و الھام جا ھیچ و ھیچكس از - خواستھ ئى وظیفھ چنین امانتدار و جایگاھى چنین بر را وى

 : نگیرد

 

 را شما بدینگونھ و(  شھیدا علیكم الرسول یكون و الناس على شھداء لتكونوا وسطا امھ جعلناكم كذلك و
باشد گواه شما بر پیامبر و باشید گواه مردم بر تا دادیم قرار میانھ امتى  ) 

 

 و سازد مى برقرار قسط و عدل آنان میان و كند مى نظارت انسانھا ء ھمھ بر كھ است ئى میانھ امت این
 آنان بھ اعتماد قابل مرجع تنھا ھمچون را خود نظر و سازد مى معتبر را ارزشھائى و معیارھا آنان براى
 و كند مى ارزیابى و بررسى را آنان شعارھاى و ھا سنت و ھا دریافت و ھا ارزش,  دھد مى ارائھ



 مى رد را برخى و تصویب را بعضى,  نماید مى صادر را خویش ء بینانھ واقع قضاوت,  آن ء درباره
 رد را برخى و تصویب را بعضى,  نماید مى صادر را خویش ء بینانھ واقع قضاوت,  آن ء درباره و كند
 كار گواه و ناظر او زیرا,  كند تلقى آنان از را خود ھاى سنت و ارزشھا و ھا دریافت اینكھ نھ كند مى

كار در بدینگونھ او كھ حال ھمان در.  است آنان براى عادالنھ حكم مرجع و انسانھا  
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 اجتماعى و فردى ارزشھاى و معیارھا,  اوست كار گواه و ناظر,  پیامبر,  كند مى نظارت انسانى جوامع
 و نماید مى ارزیابى و بررسى را او اعمال و كردار و كند مى تعیین را او ھاى سنت و ھا برنامھ و

 این و گردد مى آشكار مسلمان امت رسالت و شخصیت حدود بدینصورت. . .  دھد مى نظر آن ء درباره
 بطور را خویش رسالت,  شود مى آشنا,  شده گذارده او ء عھده بھ كھ مھمى نقش و خویش موقع با امت

سازد مى آماده كامل طور بھ آن ایفاى براى را خود و یابد مى در شایستھ  . 

 

كنیم بررسى دیگرى دیدگاه از را آیھ  : 

 

 مى)  وسط   میانھ(  كلمھ این براى,  عرب قاموس كھ مفاھیمى ء ھمھ بھ,  است میانھ امت,  اسالم امت
مادى و حسى معناى بھ بودن میان,  روى میانھ و اعتدال,  برترى و نیكوئى:  شناسد  . . . 

 

 افراط مادى آنچنان نھ و است آمیز غلو تجریدى آنچنان نھ بینشش,  است میانھ,  عقیده و بینى جھان در
 موجود این و. . .  روحى حامل پیكرى یا,  پیكرى در روحى:  است آدمى فطرى تركیب پیرو بلكھ,  آمیز

 تكامل و پیشرفت براى و شناسد مى برخوردار,  شایستھ طور بھ ئى توشھ ھر از را قطبى دو و دوگانھ
 ھا انگیزه و ھا شوق عالم در را نیروھا ء ھمھ و كند مى تالش,  اش ادامھ و حفظ براى ھمچنانكھ,  حیات

سازد مى آزاد,  ھماھنگى و تعادل با و تفریط و افراط بى,   . 

 

 و تجربھ ھاى دریچھ و ورزد نمى جمود,  دانستھ و آموختھ آنچھ بر. . .  است میانھ,  ادراك و تفكر در
 و این تقلید بھ وار بوزینھ و افتد نمى راه بھ نیز صدائى ھر پى در,  بندد نمى خویش روى بھ را شناسائى

 چشم ھمیشھ ولى ماند مى پایبند بدان و كند مى محافظت را خود عملى و فكرى اصول.  پردازد نمى آن
 مؤمن ء گمشده,  حقیقت:  كھ اینست اش دائمى شعار و. . .  ھست نیز تجربھ و فكر محصوالت براه

گیرد مى را آن,  راسخ عزم و آگاھى با بیابدش ھرجا است  . 

 



 مقررات بھ ھمھ و سپرد نمى وجدان و اخالق بھ یكسره را زندگى. . .  است میانھ,  نظم ایجاد و اداره در
گوئى اندرز و راھنمائى با یكسو از بلكھ.  كند نمى واگذار نیز خشك  
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,  اجرائى نیروى و قانونگذارى با دیگر سوى از و دھد مى اھتزاز و تعالى را اخالقى وجدان,  تمرین و
 مردم یكسره نھ. . .  گیرد مى بھره برابر بطور دو ھر این از و كند مى تضمین را جامعھ انضباط و نظم
 دو این از ئى آمیختھ بلكھ نشاند مى وجدان فرمان انتظار بھ یكباره نھ و سپرد مى قدرت ء تازیانھ بھ را

گیرد مى كار بھ را  . 

 

 او شخصیت و گیرد نمى ندیده را فرد شخصیت و موجودیت. . .  است میانھ,  اجتماع و فرد روابط در
 بھ جز كھ خودبین و فردگرا ء روحیھ با را او ولى,  كند نمى ھضم,  دولت یا جمع شخصیت در را

 و را دھنده رشد و تحركزا انرژى و انگیزه ھرگونھ. . .  گذارد نمى آزاد نیز,  نیندیشد خود مصالح
 ھر,  دھد مى آزادى,  است فرد موجودیت و شخصیت ء دھنده تشكیل كھ را خصلتى و ویژگى ھرگونھ

 كننده تشویق عوامل فرد وجود در,  كند مى مھار را آن,  بپیمایند افراط و طغیان راه ویژگیھا این كھ جا
,  كند مى وضع,  گیرد كار بھ جمع خدمت در را فرد كھ مقرراتى,  گمارد مى كار بھ,  را جمع خدمت بھ

سازد مى فرد ء اداره دار عھده را جمع,  دیگرى مقررات با متقابال و  . 

 

 و ملتھا نیز اكنون ھم و اوست مولد و مقر,  زمین آبادى میانگاه. . .  است میانھ,  جغرافیائى جایگاه در
 و غرب و شرق وسط در و زمین ء میانھ در اند گرفتھ قرار اسالم اختیار در یكپارچھ كھ سرزمینھائى

 فكر بذر فشاندن و جھانیان و جھان ء ھمھ بر نظارت امكان,  موقعیت این با.  دارند قرار جنوب و شمال
 طبیعت محصوالت ء ھمھ جبرى گذرگاه طرفى از.  اوست اختیار در,  عالم سراسر بھ خویش معرفت و
 مى را مبادالت این اختیار و نبض و باشد مى نیز,  است تبادل در جھان ء گوشھ چھار میان كھ اندیشھ و

باشد داشتھ دست بھ تواند  . 

 

 روزگار در و گرفتھ پایان بشر طفولیت دوران او از پیش. . .  است میانھ نیز تاریخ نوار در,  باالخره و
 را كودكى ء دوره خرافات و پندارھا,  عھد دو این ء میانھ در او و است شده آغاز فكرى رشد دوران او
 رسالت روحى میراث و دارد مى بازش,  دو ھر ھوس و عقل بھ فریفتگى از و شوید مى بشریت مغز از

 و پرداختھ كھ راھى در را انسانھا و زند مى پیوند انسانى ء اندیشھ و خرد ء ذخیره با را پیشین ھاى
ھر این ء ساختھ  
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برد مى پیش بھ,  است دو  . . . 

 

 و آئین از او روگردانى,  ساختھ تھیدست اش داده خدا بلند پایگاه از را امت این كھ چیزى یگانھ امروز
 و. .  رنگ چندین بھ شدن آمیز رنگ و است دیگر ھاى آئین و مسلكھا بھ آوردن روى و خدائى مسلك

خدائى نھ و بشرى ھمھ  . . . 

 

 تحمل فراوان قربانیھاى و كشد دوش بر سنگین تكالیف كھ سزد مى,  مھم نقش این و رسالت این با امتى
 تجردش و خلوص تا درافتد امتحان و ابتال ء بوتھ بھ باید.  است فرماندھى و رھبرى ء الزمھ این,  كند

 افزونتر - خداوند یعنى - برتر فرماندھى مقام از شرط و قید بى اطاعت براى اش آمادگى و شود بیشتر
 . گردد

 

كند مى بیان را قبلھ آن تشریع حكمت,  پیشین ء قبلھ تغییر مناسبت بھ اكنون  : 

 

 آن بر كھ را ئى قبلھ(  عقبیھ على ینقلب ممن الرسول یتبع من لنعلم اال علیھا كنت التى القبلھ جعلنا ما و
شوند ممتاز جاھلیت روان دنبالھ از پیامبر پیروان كھ بودیم كرده معین جھت آن از بودى  ) 

 

 باشد زمین سرپرست و عقیده وارث باید مى كھ - نوبنیاد امت این براى الھى تربیتى ء برنامھ,  آیھ این از
 ھا نشست تھ ء ھمھ از و گیرد قرار خدا اختیار در یكسره امت این كھ است آن برنامھ.  گردد مى آشكار -
,  گردد مجرد اش پنھانى ھاى دلبستگى و قدیمى ھاى نشانھ ء ھمھ از,  شود پیراستھ جاھلى پیوندھاى و

 فقط و شمارد محترم را اسالم عالمت و شعار فقط,  افكند دور بھ را جاھلى عالمت و شعار و نمودار ھر
گیرد الھام واحد ء سرچشمھ و منبع آن از  . 

 

 و گشتھ خارج,  توحید ء عقیده خالص شعار یك صورت از,  اعراب نظر در كعبھ بھ كردن رو چون و
 آمیختھ در نژادى ھاى عصبیت و شرك با شدت بھ ابراھیمى توحید و بود گرفتھ خود بھ دیگرى ھاى جنبھ
([ نقطھ آن كھ بود آن بر خدا ء اراده. . .  و شد مى شمرده]( عرب مقدس ء خانھ([ كعبھ ء خانھ و بود

 مسلمانان روى محدودى دوران براى لذا,  دیگر شعار و پیرایھ ھر از پیراستھ و باشد]( خدا مقدس ء خانھ
ء اندیشھ و ذھن سوئى از تا داد قرار ایشان ء قبلھ را المقدس بیت و بگردانید آن از را  
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 هللا صلى - پیامبر برابر در آنان فرمانبرى و تسلیم دیگر سوى از و كند تطھیر ھا آلودگى آن از را آنان
 آنانكھ از كنند مى اطاعت او از است خدا پیامبر محمد چون كھ را آنكسانى و بیازماید را - آلھ و علیھ
 او از,  كرده ارضاء را آنان گرائى سنت و پرستى نژاد حس و ساختھ آنان ء قبلھ را الحرام بیت چون

سازد ممتاز,  برند مى فرمان  . 

 

 ھیچ تواند نمى مسلمان مغز و دل در اسالمى تفكر طرز. . .  ھست زموئى باریكتر ء نكتھ اینجا در
 ھاى نشین تھ كھ چرا.  بپذیرد را دیگرى شعار ھیچ خود صریح شعار جز و كند تحمل را شریكى
 قابل تفكر طرز این با,  نمایان و بزرگ چھ و ناچیز و كوچك چھ,  شكل ھر در و گونھ ھر بھ جاھلیت

 آن از بودى آن بر كھ را ئى قبلھ([ : دھد مى ما بھ بحث مورد ء آیھ كھ است آموزشى این و نیستند جمع
 و داند مى را چیز ھمھ خدا]( گردند ممتاز جاھلیت روان دنبالھ از رسول پیروان كھ دادیم قرار جھت
.  گیرد قرار محاسبھ مالك و شود آشكار انسانھا ضمیر خواھد مى ولى,  نیست آزمودن بھ نیازى او براى

 بھ را باطن و نكند مؤاخذه آن بر را او سرنزند آدمى از كارى تا كھ آنست موجب خدائى رحمت
نگیرد بازخواست  . 

 

 و عالقھ مورد نوعى بھ كھ برچسبى و نشانھ ھر از شدن تھى و مغز از شعورى ھاى نشین تھ تراشیدن
 طور بھ وى دل بر ایمان صورتیكھ در مگر,  است سنگین و دشوار بس كارى,  باشد آدمى دلبستگى
باشد نموده ھدایتش و داشتھ مبذول دل آن بھ را خود كمك خدا و یافتھ استیال مطلق  : 

 

 بزرگ بسى,  كرده ھدایت خدا كھ كسانى بر جز این چھ اگر(  هللا ھدى الذین على اال لكبیره كانت ان و
 ( بود

 

,  گردد تھى ھا نشست تھ و ھا پیرایھ این از آدمى كھ نیست دشوار چندان كند دستگیرى خدا ھدایت وقتى
نماید حركت,  فرماید اراده سو ھر از و كند رو بگرداندش سو ھر بھ,  برد فرمان خدا از فقط  . 

 

 اطمینان و آرامش آنان بھ و كند مى رفع شان گذشتھ نمازھاى مورد در را مسلمانان خاطر ء دغدغھ سپس
ثمر بى و باطل نمازشان و نیستند گمراه آنان. . .  بخشد مى  
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 گزارده او امید بھ و او براى كھ را نیایشى و دھد نمى قرار تنگنا در را بندگان سبحان خداى,  باشد نمى
 تحمیل آنان بر باشد افزونتر ایشان توان و طاقت از كھ دشوارى تكلیف و سازد نمى بیھوده و باطل اند

یابد مى افزایش و گیرد مى نیرو ایمانش از كس ھر طاقت,  گمان بى چند ھر - كند نمى  - : 

 

 ھمانا,  ساخت نمى تباه را شما ایمان ھرگز خدا و(  رحیم لرؤف بالناس هللا ان ایمانكم لیضیع هللا كان ما و
است مھربان و رؤف,  مردمان بر خدا  ) 

 

 و كند مى راھنمائى را مؤمنان او و كند نمى تكلیفشان آن از افزونتر و شناسد مى را آنان محدود توان او
,  امتحان و بالء اگر.  دھد مى مدد آنان بھ امتحان گذرگاه در ببیند آنان در راستینى عزم و نیت صدق اگر

,  مردمان بر خدا ھمانا([ : اوست رحمت ء نشانھ نیز آن از گذشتن سالم توفیق اوست حكمت نمودار
است مھربان و رؤف  ]( . 

 

 بر رخت آن از اضطراب و تردید,  شود مى سكون و طمأنینھ از سرشار مسلمان قلب,  آموزش این با
ریزد مى فرو آن بر یقین و اعتماد و خشنودى و بندد مى  . 

 

 بھ,  قبلھ مورد در - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر ء خواستھ كھ كند مى اعالم,  چینى زمینھ این از پس
 مى برحذر یھودیان فریب و فتنھ از را مسلمانان ضمنا و كند مى معرفى را جدید ء قبلھ و رسیده اجابت
 است پنھان,  تبلیغاتى ھاى دسیسھ و حمالت این از پوششى در كھ را آنان اصلى ھاى انگیزه و دارد

 روز آن كھ است تالشى و اھتمام نمایشگر خود كھ شود مى ادا لحنى با ھمھ این و. .  سازد مى برمال
 كار بھ و بوده مى الزم,  یھود خرابكارى و فتنھ گزند از اش پاسدارى و مسلمان ء جامعھ آمادگى براى
است رفتھ مى  : 

 

 كنتم ما حیث و الحرام المسجد شطر وجھك فول ترضیھا قبلھ فلنولینك السماء فى وجھك تقلب نرى قد
 لئن و یعملون عما بغافل هللا ما و ربھم من الحق انھ لیعلمون الكتاب اوتوا الذین ان و شطره وجوھكم فولوا
 لئن و بعض قبلھ بتابع بعضھم ما و قبلتھم بتابع انت ما و قبلتك تبعوا ما ایھ بكل الكتاب اوتوا الذین اتیت

 یعرفون كما یعرفونھ الكتاب اتیناھم الذین الظالمین لمن اذا انك العلم من جاءك ما بعد من اھواءھم اتبعت
منھم فریقا ان و ابناءھم  
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 فاستبقوا مولیھا ھو وجھھ لكل و الممترین من تكونن فال ربك من الحق یعلمون ھم و الحق لیكتمون
 شطر وجھك فول خرجت حیث من و قدیر ء شى كل على هللا ان جمیعا هللا بكم ایات تكونوا ما این الخیرات
 شطر وجھك فول خرجت حیث من و تعملون عما بغافل هللا ما و ربك من للحق انھ و الحرام المسجد
 فال منھم ظلموا الذین اال حجھ علیكم للناس یكون لئال شطره وجوھكم فولوا كنتم ما حیث و الحرام المسجد

تھتدون لعلكم و علیكم نعمتى تم ال و اخشونى و تخشوھم  

 

,  بگردانیم باشى خشنود آن از كھ ئى قبلھ بھ را تو ھمانا پس,  نگریم مى آسمان در را تو روى گردش )
 آنان بھ كسانیكھ,  بگردانید بدانسو را خود روھاى باشید جا ھر و,  كن الحرام مسجد سوى را خود روى
 كنند مى آنچھ از خدا و پروردگارشان از است حقیقتى این كھ دانند مى درستى بھ شده داده آسمانى كتاب

 را تو ء قبلھ بیاورى ئى نشانھ گونھ ھر اگر شده داده آنان بھ آسمانى كتاب آنانكھ براى.  نیست غفلت بھ
 اگر,  نیستند كننده پیروى یكدیگر ء قبلھ از نیز آنان و نیستى آنان ء قبلھ پیرو نیز تو,  كنند نمى پیروى

 كھ آنان.  بود خواھى ستمگران از یقین بھ,  كنى پیروى آنان ھوسھاى از شده داده تو بھ كھ دانشى از پس
 را حقیقت,  یقین بھ آنان از گروھى و,  را خویش پسران كھ شناسند مى چنان را آن ایم داده كتابشان
 ھر.  باشى كنندگان شك از مبادا پس است تو پروردگار از حق.  دانند مى آنكھ با دارند مى پوشیده

 شما ء ھمھ خدا باشید جا ھر,  ھا نیكى بھ گیرید پیشى پس,  كند مى رو بدان كھ است جھتى را گروھى
 مسجد سمت بھ را خود روى درآمدى بھ سو ھر از.  است توانا چیزى ھر بر خدا ھمانا,  بیاورد را

 از و.  نیست غفلت بھ كنید مى آنچھ از خدا و,  تو پروردگار از و حق است این بیگمان و بگردان الحرام
 آن سوى بھ را خود روى بودید جا ھر و بگردان الحرام مسجد سمت بھ خود روى درآمدى بھ سو ھر

 آنان از كھ,  ستمگرند كھ را آنان از ئى دستھ آن مگر,  نباشد دستاویزى شما ضد بر را مردم تا بگردانید
یابید ھدایت تا و سازم كامل شما بر را نعمتم تا و,  بترسید باید من از و بیندیشید نباید  ) 

 

 - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر حالت ء كننده ترسیم كھ كنیم مى برخورد تعبیرى بھ آیات این ء طلیعھ در
 : است

 

نگریم مى آسمان در را تو روى گردش(  السماء فى وجھك تقلب نرى قد  ) 

 

 بھ مسلمانان كردن رو و گرفتھ باال یھود موذیگرى و لجاجت كار آنكھ از پس كھ دھد مى نشان تعبیر این
 بھ مسلمانان افكندن دلى دو و گمراھى بھ و حقایق ساختن دگرگون براى مؤثرى ء وسیلھ المقدس بیت



 روى لذا.  كند مكلف دیگرى ء قبلھ بھ را او خدا اینكھ بھ داشت شدیدى تمایل,  پیامبر,  بود داده آنھا دست
آسمان در  
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 رأیى او از پیش و نھاده تكلیفى خدا بر كھ مباد,  گشود نمى مسئلت و خواھش بھ زبان و گردانید مى
باشد كرده اظھار  . 

 

 و عطوفانھ پیوند كھ شده بازگو بیانى با مطلب این.  برآورد دلپسند وجھى بھ را او خواھش خداوند
دھد مى نمایش خوبى بھ,  پیامبرش با را خداوندگار مھرآمیز  : 

 

گردانیم مى,  باشى خشنود آن از كھ ئى قبلھ بھ را تو اینك حتم بطور پس(  ترضیھا قبلھ فلنولینك  ) 

 

شود مى معین,  بود خواھد پیامبر خشنودى موجب داند مى خداوند كھ قبلھ این فاصلھ بال و  : 

 

كن الحرام مسجد سوى را خود روى پس(  الحرام المسجد شطر وجھك فول  ) 

 

قیامت تا آیند مى او از پس كھ آنان و اویند خود زمان در كھ آنان,  امتش ھمھ و او ء قبلھ  : 

 

بگردانید بدانسو را خود روھاى باشید جا ھر و(  شطره وجوھكم فولوا كنتم حیثما و  ) 

 

 ھر با و دارند سكونت كھ جا ھر در,  امت این افراد ء ھمھ براى. . .  زمین كجاى ھر در و سو ھر از
 قبلھ یك فقط,  ھستند كھ نژاد و زبان و رنگ ھر داراى و دارد مكھ با آنان موطن كھ جغرافیائى نسبت
 وحدت این ء سایھ در و كنند مى رو نقطھ یك بھ مغرب از چھ و مشرق از چھ,  ھمگان.  است شده مقرر

 بھ دادن واقعیت براى و اند ھدف یك و جھت یك داراى و شخصیت یك و پیكر یك كھ كنند مى احساس, 
 و معبود یك برابر در آنان ء ھمھ عبودیت اش سرچشمھ و مبنا كھ ئى برنامھ,  كوشند مى برنامھ یك

است,  قبلھ یك بھ آوردنشان روى و پیامبر یك بھ ایمانشان  . 



 

 وجود با و. . .  قبلھ و آئین و پیامبر و خدا در وحدت,  بخشید وحدت اسالم امت بھ خداوند اینگونھ
 بنیادھاى این از ھیچیك اساس بر اسالم وحدت.  زبان و رنگ و نژاد و وطن حیث از دگرگونیھائى

 این و.  باشد فراوان ھاى ناھمسانى بنیادھا آن در آنكھ گو است قبلھ و عقیده اساس بر,  نیست موھوم
 مى وحدت,  پرستش ء قبلھ و دل ء عقیده در انسانھا زیرا,  است آدم فرزندان خور در كھ وحدتى است

پرچین و آغل و سبزه و مرتع در چارپایان چون نھ یابند  ! 
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؟ است چگونھ جدید ء قبلھ این برابر در كتاب اھل موضعگیرى بینیم بھ اكنون  

 

 مى درستى بھ شده داده آسمانى كتاب آنان بھ كسانیكھ(  ربھم من الحق انھ لیعلمون الكتاب اوتوا الذین ان و
پروردگارشان از است حقیقتى این كھ دانند  ) 

 

 ء ھمھ و امت این نیاى - ابراھیم كھ است خدا ء خانھ نخستین الحرام مسجد كھ دانند مى خوبى بھ آنھا
 بسوى كردن روى فرمان كھ دانند مى ھمچنین.  است كرده گذارى پایھ را آن - پیشین مسلمان ھاى امت
است ناپذیر تردید حقیقتى و خدا جانب از,  آن  . 

 

 آنان نابكارى این از مسلمانان.  كنند مى عمل است دانائى این ء الزمھ آنچھ خالف بر,  این وجود با
است آنان ھاى دشمنى كردن خنثى و ساختن باطل دار عھده خود خداوند زیرا برد نخواھند زیانى  : 

 

نیست غفلت بھ كنند مى آنچھ از خدا و(  یعملون عما بغافل هللا ما و  ) 

 

 ھوس از گشتن تھى و است اخالص آنان كمبود,  نیست دلیل كمبودشان زیرا,  شوند نمى قانع دلیل با آنان
دانستھ و شناختھ حقیقت برابر در تسلیم براى شدن آماده و شخصى ھاى انگیزه و ھا  : 

 



 قبلھ بیاورى ئى نشانھ ھرگونھ اگر كتاب اھل براى(  قبلتك تبعوا ما ایھ بكل الكتاب اوتوا الذین اتیت لئن و
نكنند پیروى را تو ء  ) 

 

 بسیارى. . .  غرقند,  است غرضرانى و بینى خویشتن و پرستى ھوا ء زائیده كھ لجاجتى و عناد در آنان
 یا اسالم از آنان ناآگاھى,  گشتھ اسالم بھ نصارى و یھود گرویدن مانع آنچھ كھ پندارند مى پاكدالن از

 اینجھت از آنان.  است اساسى بى پندار این و.  است آنان بھ كننده قانع شكلى بھ آئین این نشدن عرضھ
1(  بیمناكند خود آمیز قھر ء سلطھ بر و خود برمنافع آن از و شناسند مى را آن كھ خواھند نمى را اسالم  

) 

 

 ؟ است تطبیق قابل - زمان ھر در و)  ص(  پیامبر زمان در - نصارى و یھود ء توده با سخن این آیا - 1
 نظر این مؤید نیز كتاب متن بعدى جمالت و داد مثبت پاسخ,  سئوال این بھ توان نمى كلى طور بھ حداقل

كجا و كى,  تاریخ طول در نصارى و یھود بیخبر ء توده آیا.  است  - < 
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,  ورزند مى خصومت آن با وسیلھ ھر بھ و راه ھر از و امان بى و جدى چنین كھ است دلیل این بھ
 آن با خودشان,  آویزند مى آن با سر پشت از و رویاروى,  زنند مى ضربت آن بھ مستقیم غیر و مستقیم

 مى,  كند كمك آنان بھ بتواند ماسكى ھر زیر اسالمى مرزھاى درون از كھ ھم را كس ھر و كنند مى نبرد
 نشانھ گونھ ھر اگر([ : اند آسمانى الھام این واقعى مصداق ھمیشھ و. . .  گیرند مى اختیار در و فریبند
كرد نخواھند پیروى را تو ء قبلھ باز بنمائى ئى ]( . 

 

 رمز قبلھ این كھ - آن برنامھ از و اسالم ء قبلھ از رویگردانى در كتاب اھل كھ لجاجتى و عناد برابر در
كند مى مشخص را پیامبر طبیعى موضع,  بعد ء جملھ,  میدادند خرج بھ - است آن سمبل و  : 

 

نیستى آنان ء قبلھ پیرو نیز تو(  قبلتھم بتابع انت ما و  ) 

 

 نمودن براى,  منفى ء اسمیھ ء جملھ بردن كار بھ.  كنى پیروى آنان ء قبلھ از ھرگز كھ نیست تو شأن
 متضمن نیز مسلمانان براى جملھ این.  است گویاتر و رساتر,  مورد این در پیامبر ثابت و دائمى شأن
 ساختن خشنود خاطر بھ و پیامبرش براى خداوند كھ ئى قبلھ بجز ھرگز نیز آنان,  است آموزش و الھام



 افراشت برنخواھند,  میدانند خدا رایت كھ رایتى ھمان جز و كرد نخواھند انتخاب ئى قبلھ,  برگزیده وى
 تا. .  پذیرفت نخواھند را ئى برنامھ,  آنست سمبل و رمز,  قبلھ این كھ ئى آسمانى ء برنامھ ھمان جز و

 منسوب اسالم بھ دھند تغییر را خود موضع زمان ھر و است چنین آنان موضعگیرى مسلمانند وقتى
آنان مسلمانى ادعاى و بود نخواھند  , 

 مى بیم آن از خویش قھرآمیز ء سلطھ كدام بر و پرورانده مى دل در را اسالم آئین با دشمنى ء انگیزه <
 ؟ اند داشتھ مى آن با خصومتى چھ اساسا و كرده مى طرح آن ضد بر را خائنانھ ء نقشھ كدام ؟ اند برده
 و تعمد نھ است شدن فعل آلت و ناآگاھى بینیم مى گمراه ھاى توده ء پرونده در آنچھ وقت ھمھ و جا ھمھ
 ملت آن حاكم و قاھر طبقات,  نصارى و یھود از نیز مؤلف منظور بگوئیم آنكھ اولیتر پس. . .  عناد
 و. .  اند برده مى بیم خویش اقتصادى و دینى و سیاسى قدرتھاى بر,  اسالم گسترش از آنانكھ,  ھایند
 نداشتھ ئى عقیده,  زنند مى سینھ بھ را طرفداریش سنگ كھ خود آئین و مسلك بھ كھ,  اسالم بھ نھ غالبا
م. (  اند  ) 
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بود نخواھد بیش اساسى بى ء داعیھ  . 

 

 با نیز آنان خود,  یابد مى ادامھ,  كتاب اھل مختلف گروھھاى متقابل موضعگیرى نمایاندن در,  آیھ
است افكنده ھا فاصلھ و ھا شكاف آنان میان خصوصى ھاى انگیزه زیرا نیستند یكجھت و یكدل یكدیگر  : 

 

نیستند كننده پیروى یكدیگر ء قبلھ از نیز آنان و(  بعض قبلھ بتابع بعضھم ما و  ) 

 

 با مسیحیت مختلف ھاى فرقھ میان و ھم با یھود مختلف ھاى فرقھ میان,  نصارى و یھود میان خصومت
ھاست خصومت شدیدترین از,  ھم  . 

 

 با و دشمنانش متقابل موضعگیرى بھ توجھ با و كتاب اھل برابر در اش موضعگیرى این با پیامبر اكنون
كند تبعیت آنان ھاى انگیزه و ھا خواست از تواند نمى مسلما,  دارد حقیقت مورد در كھ بصیرتى و آگاھى  

: 

 



 داده تو بھ كھ دانشى از پس اگر(  الظالمین لمن اذا انك العلم من جاءك ما بعد من اھواءھم اتبعت لئن و
بود خواھى ستمگران از یقین بھ,  كنى پیروى آنان ھوسھاى از شده  ) 

 

 و عطوفتبار لحن آن پى در بالفاصلھ كھ آسمانى خطاب این قاطع و جدى لحن برابر در ئى لحظھ
كنیم درنگ,  آمده آمیز مالطفت  . . 

 

 برابر در تسلیم و طاعت جز ئى انگیزه ھر از گشتن تھى,  است خدا راه در پایدارى سر بر سخن اینجا
 بھ([ : شود مى صادر آمیز تھدید و قاطع چنین الھى خطاب كھ است ایندلیل بھ,  است مطرح,  او فرمان

بود خواھى ستمگران از یقین ]( . 

 

.  تمایالت و ھوسھا گزینش یا و داد خدا آگاھى و بینش بھ سرسپردن یا. . .  است مستقیم و مشخص,  راه
 و ھا ھوى بھ را داد خدا بینش و آگاھى یا و بگیرد الھام جائى از خدا از بجز ندارد حق مسلمان و. 

نیست ھوى جز گمان بى نیست خدا از آنچھ ھر و. . .  بفروشد تمایالت  . 

 

 مسلمانان از ئى عده كھ شود مى نیز استنباط,  آید مى دست بھ آیھ این از كھ الھامى و آموزش كنار در
 و اند بوده مى ناپسندى سرنوشت چنین تھدید مورد یھود ھاى فریبگرى و ھا انگیزى فتنھ تأثیر تحت

است بابت این از,  آیھ لحن شدت و قاطعیت  . 
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 غیر و قبلھ ء مسئلھ در پیامبر و قرآن حقانیت بھ كتاب اھل آگاھى از ھنوز. . .  آیات ء دنبالھ بھ برگردیم
 مى میدانند كھ را حقیقتى,  خصوصى ھاى انگیزه و تمایالت اثر در آنان اینكھ از و است سخن,  آن

 : پوشانند

 

 آنانكھ(  یعلمون ھم و الحق لیكتمون منھم فریقا ان و ابناءھم یعرفون كما یعرفونھ الكتاب اتیناھم الذین
 را حقیقت,  یقین بھ آنان از گروھى و,  را خویش پسران كھ شناسند مى چنان را آن ایم داده كتابشان
دانند مى آنكھ با دارند مى پوشیده  ) 



 

 و كامل یقین دادن نشان براى عرب كھ است مثلى این و است شناسائى ء نمونھ باالترین,  فرزند شناسائى
 كامل یقین - قبلھ موضوع جملھ از و - پیامبر تعالیم حقانیت بھ كتاب اھل كھ اكنون.  آورد مى شائبھ بى

 روا مسلمانان بر,  دارند مى پوشیده اند شناختھ و دانستھ كھ را حقیقتى آنان از یكعده حال عین در و دارند
 امین پیامبر كھ را آئینى و دین كار در قضاوت و دھند اثر ترتیب آنان گوئیھاى یاوه و اباطیل بھ كھ نیست

سازند محول آنان رأى و نظر بھ آورده راستگو  . 

 

گردد مى بر پیامبر بھ سخن روى,  كتاب اھل ء درباره حقیقت این بیان از پس  : 

 

باشى كنندگان شك از مبادا پس,  است تو پروردگار از حق(  الممترین من تكونن فال ربك من الحق  ) 

 

 چنین را او دیگرى ء آیھ در خداوند كھ آنگاه و نشد دودلى و شك دچار نیز لحظھ یك حتى,  پیامبر و
 را پیشین كتابھاى كھ كسانى از,  دارى تردید و شك ایم كرده نازل تو بر آنچھ در اگر([ : ساخت مخاطب
كنم نمى سئوال و ندارم شك([ : داشت معروض]( كن سئوال خوانند مى ]( . 

 

 آن چھ,  اوست مسلمان پیروان بھ سختى ھشدار متضمن,  لحن این با حضرت آن ساختن مخاطب ولى
 كھ بعد زمانھاى مسلمانان چھ و گرفتند مى قرار یھود گوئیھاى یاوه تأثیر تحت روز آن در كھ دالنى ساده

نگرند مى قبول ء دیده بھ را یھود غیر و یھود ھاى گزافھ  . 

 

 از را خود فرھنگى و فكرى میراث و تاریخ و دین ء درباره قضاوت,  بینظیر بالھتى با كھ - ما,  امروز
قضاوتشان در را آنان و خواھیم مى مادى و مسیحى و یھودى مستشرقان  
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 و حدیث و قرآن مورد در بررسیھایشان ضمن كھ را تردید و شك بذرھاى و دانیم مى اعتماد مورد و امین
 فرا براى را خود پژوھان دانش و پذیریم مى مقاومت بى,  پاشند مى ما مغز و دل در گذشتگان ء سیره

 تباه و خورده دست وجدان و اندیشھ با چندى از پس تا كنیم مى روانھ آنان سراغ بھ اسالمى علوم گرفتن
تریم محتاج,  آمیز ھشدار پیام این شنودن بھ دیگر زمان ھر از. . .  ما آرى - گردند باز ما میان بھ شده  . 



 

 وى با خدا,  آن در كھ است ئى جاودانھ كتاب,  است مسلمان امت قرآن,  است ما بھ متعلق قرآن این
 روز آن كھ اند ھمان نیز كفار و كتاب اھل.  است نموده باز بدو را چاه و راه و,  بد و نیك و گفتھ سخن

بود روز آن كھ است ھمان نیز دین و. . .  بودند  . 

 

 سخن نیوشیدن و شنودن از و دارد مسلمانان با سخن روى. . .  دھیم مى فرا گوش خدا سخن ء ادامھ بھ
 و جھت در پایدارى بھ و سازد مى حذرشان بر,  آنان آموزشھاى و ھا گفتھ بھ شدن سرگرم و كتاب اھل
,  است راھى و جھتى را گروھى ھر. . .  كند مى تشویقشان - اسالم راه و جھت - خویش ء ویژه راه

.  نشود آنان انصراف و سرگرمى موجب چیز ھیچ و بسپرند راه و بشتابند ھا نیكى جھت در باید مسلمانان
برساند,  خور در پاداش بھ و آورد گرد ھم با را ھمھ تواند مى كھ,  است خدا,  راه این سرانجام  : 

 

(  قدیر ء شى كل على هللا ان جمیعا هللا بكم ایات تكونو ما این الخیرات فاستبقوا مولیھا ھو وجھھ لكل و
 خدا باشید جا ھر,  ھا نیكى بھ گیرید پیشى پس,  كند مى رو بدان كھ است جھتى را گروھى ھر) (  148
تواناست چیزى ھر بر خدا ھمانا,  بیاورد را شما ء ھمھ  ) 

 

 یاوه و ھا تأویل و ھا فتنھ و دغلكارانھ ھاى نقشھ بھ شدن سرگرم از را مسلمانان,  خداوند بدینگونھ
 ھا نیكى جھت در گرفتن شتاب و عمل بھ و دارد مى حذر بر آورند مى پیش,  كتاب اھل كھ گوئیھائى

,  است توانا كارى ھر بر خدا و است خدا بھ ھمھ بازگشت كھ آورد مى یادشان بھ ضمنا,  دھد مى سوق
 یاوه و ھا قیل و قال ء ھمھ,  باشد نمى خارج او دسترس از چیز ھیچ و ماند نمى عاجز كارى ھیچ از

است اھمیت بى و ناچیز,  جدى و قاطع سخن این كنار در گوئیھا  . 
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كند مى تأكید,  ئى تازه ء ضمیمھ با را جدید ء برگزیده ء قبلھ بھ كردن رو فرمان دیگر بار  : 

 

 از(  تعملون عما بغافل هللا ما و ربك من للحق انھ و الحرام المسجد شطر وجھك فول خرجت حیث من و
 پروردگار از و حق است این گمان بى,  بگردان الحرام مسجد سمت بھ را خود روى,  درآئى بھ سو ھر
نیست غفلت بھ كنید مى آنچھ از خدا و,  است تو  ) 



 

 بھ جا ھر از كھ پیامبر بھ است فرمانى فقط و نیست سخنى شان موضعگیرى و كتاب اھل از,  دفعھ این
 این تأكید ضمنا و,  كند الحرام مسجد سمت بھ را خود روى گیرد مى قرار كھ جا ھر در و آید مى در

 از خدا([ : كھ آرامى و بستھ سر ھشدار ھم و,  است پروردگار سوى از این و است ھمین حق كھ نكتھ
 از مجمل بطور,  آخرین ء نكتھ این.  برتابید سر دستور این از مبادا]( نیست غفلت بھ كنید مى آنچھ

دھد مى خبر مسلمانان از بعضى در - كرده مى ایجاب را تأكیدى چنین كھ - تردیدى حالت وجود  . 

 

 ھم كھ است آن مقصود ایندفعھ. . .  شود مى تكرار دیگرى منظور بھ بار سومین براى فرمان این مجددا
 از نماز ء قبلھ بعنوان المقدس بیت پذیرش,  گذشتھ در كھ - را دیگر گروھھاى برخى و یھودیان استدالل
 ء حربھ ھم و كند ابطال - بود ساختھ معتقد,  اسالم بر یھود آئین ارجحیت بھ را آنان,  مسلمین طرف

 دین ساختن ارج بى براى مناسبى ء وسیلھ یھود ء قبلھ بھ مسلمین آوردن روى در كھ - را عرب مشركان
سازد اثر بى و كند - بودند آورده دست بھ,  كعبھ بھ معتقد عربھاى چشم در اسالم  : 

 

 للناس یكون لئال شطره وجوھكم فولوا كنتم ما حیث و الحرام المسجد شطر وجھك فول خرجت حیث من و
 ھر از و(  تھتدون لعلكم و علیكم نعمتى تم ال و اخشونى و تخشوھم فال منھم ظلموا الذین اال حجھ علیكم

 تا بگردانید آن سوى بھ خود روى بودید جا ھر و بگردان الحرام مسجد سمت بھ خود روى آئى در بھ سو
 بیندیشید نباید آنان از كھ,  ستمگرند كھ را آنان از ئى دستھ آن مگر نباشد دستاویزى شما ضد بر را مردم

یابید ھدایت تا و نمایم كامل شما بر را نعمتم تا و,  بترسید باید من از و  ) 

 

 طرف بھ را خود روى باشند كجا ھر در كھ دھد مى فرمان مسلمانان و - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر بھ
را مردم تا([ : كھ این بھ كند مى استدالل و كنند الحرام مسجد  
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 و منطق تابع خود ھاى قضاوت در كھ مغرضى مردم آنگروه از سپس و]( نباشد دستاویزى شما ضد بر
 نمیتوان استدالل با را مردم قماش این:  كند مى یاد,  ندارند ئى انگیزه,  لجاجت و عناد جز و نیستند دلیل
 بھ نباید مسلمانان و داد خواھند ادامھ خود لجاج و سرى خیره بھ صورتى ھر در بنابرین,  ساخت قانع
 و دستى شما بر را آنھا]( بترسید باید من از و بیندیشید نباید آنان از([ : بیندیشند آنان از و باشند آنان فكر
 من از,  افتید دور خود وظائف و تكالیف از كھ مپردازید آنان بھ,  نیست,  اختیارى را آنان شما كار در
 مى نیز را خدا نعمت یادآورى,  ھمھ این بر. . .  دارم دست در را جھانتان دو ھر كار كھ بود بیمناك باید

 و([ : دمد مى آنان در نیز - پایدارى و حقنیوشى صورت در - را آن شدن كامل و افزودن بھ امید و افزاید



 الھام,  حال عین در,  بخشى امید و آورى یاد این و]( . . یابید ھدایت تا و نمایم كامل شما بر را نعمتم تا
ھست نیز دیگر ھاى تفضل و ھا مرحمت ء مژده و برانگیزاننده و بخش  . 

 

 جامعھ و زندگى در,  خویش جان در را آن,  بود آنان اختیار در,  گفت مى سخن آن از خداوند كھ نعمتى
كردند مى لمس,  ھستى جھان و زمین در خویش ء داده خدا پایگاه در و خویش ء  . 

 

 ھمین اكنون و,  بودند كرده حس و دیده را آن جھل و ناپاكى و تاریكى و زیستھ جاھلیت در روزگارى
 چنگ بھ تازه نعمت تأثیر كھ بود این. .  بودند یافتھ راه ایمان معرفت و پاكى و نور بھ كھ بودند آنھا

كردند مى درك,  خویش وجود در عمیق و آشكارا را آورده  . 

 

 كوچك و حقیر ھاى دلبستگى و ھدفھا اسیر و ھا كشمكش و منازعات درگیر,  قبائلى نظام با,  جاھلیت در
 لواى زیر در كھ بودند نھاده قدم امتى ء گسترده ساحت بھ آنھا ھمین اكنون و بودند گذرانیده عمرى, 

 مربوط كھ - ارج پر ھاى دلبستگى و بزرگ ھدفھاى از و افتخار و نیرو از و آمده گرد واحدى ء عقیده
 این تأثیر كھ بود این. . .  است برخوردار - فرد یك از گرفتن انتقام بھ فقط نھ و است بشریت ء ھمھ بھ

كردند مى لمس نیز خویش زندگى فضاى و محیط در را نعمت  . 
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 آورده بسر,  دروغین ارزشھاى اسیر و ھا خرافھ و پندارھا دستخوش و منحط نظامى در,  جاھلیت در
 و ارزشھا و صریح و روشن بینشى از كھ اسالم ء پیراستھ و متعالى نظام بھ آنھا ھمین اكنون و بودند

 زندگى در را نعمت اثر كھ بود چنین و. . .  بودند یافتھ راه,  بود برخوردار منطقى و درست معیارھائى
خود جھانى پایگاه در و خود ضمیر در چنانكھ,  یافتند مى نیز خود عمومى  . 

 

 امید و یادآورى این]( نمایم كامل شما بر را نعمتم تا([ : كرد مى خطاب آنھا بھ خداوند كھ ھنگامى بنابرین
بود نیز دیگر ھاى تفضل و ھا مرحمت ء مژده و برانگیزاننده و بخش الھام بس,  حال عین در,  بخشى  . 

 

,  اول نوبت در:  است خاصى جھت و نظر متضمن,  نوبت ھر در,  جدید ء قبلھ بھ مربوط فرمان تكرار
 نیاز روى خدا درگاه بھ خاموش و گردانید مى آسمان در رو كھ,  پیامبر تمناى بھ است پاسخى خدا فرمان



 آخر نوبت در و است درخواست آن و حكم این حقانیت و روائى اثبات براى,  بعدى نوبت در.  آورد مى
مسلمانان نظر در مخالفان مخالفتھاى آوردن فرو و معترضان زبان بریدن منظور بھ,   . 

 

 وجود ئى ویژه حالت,  مسلمانان صفوف میان در كھ فھمید توان مى,  تكرار این پرتو در,  حال این با
 قوت و شدت نمایشگر خود این و است بوده مى پیاپى استدالل و تكرار و تأكید این مستلزم كھ داشتھ

 خواستھ مى قرآن اینكھ و است مسلمانان میان در آن اثر میزان و یھود ء كننده گمراه و تبلیغاتى حمالت
سازد خنثى خود متوالى بیانات با را اثر این  . 

 

 در قبیل آن از ھائى پذیرى اثر عالجگر و گویا و زنده ھمواره,  مزبور آیات نیز روزگار ء ھمیشھ در و
است تاریخ امان بى و دائمى پیكار ء صحنھ  . 

 

 مى مسلمانان یاد بھ را]( بعثت([ نعمت,  سخن ء پیوستھ ء رشتھ,  شد اشاره بدان كھ مقاصدى پى در
 قبلھ,  مسجدالحرام بنیانگذار و عرب نیاى,  ابراھیم دعاى عملى اجابت یعنى,  اسالم پیامبر بعثت,  آورد

نزدیك ارتباط,  آخر در و. . .  مسلمانان ء  
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كند مى بیان,  خویش با را آنان  : 

 

 تكونوا لم ما یعلمكم و الحكمھ و الكتاب یعلمكم و یزكیكم و ایاتنا علیكم یتلوا متنكم رسوال فیكم ارسلنا كما
تكفرون ال و اشكروالى و اذكركم فاذكرونى تعلمون  

 

 آلودگیھا از و خواند مى فرو شما بر را ما آیات كھ فرستادیم خودتان از پیامبرى شما میان در چنانكھ )
.  دھد مى تعلیم شما بھ اید دانستھ نمى كھ آنچیزھا و آموزد مى حكمت و كتاب را شما و سازد مى پاكتان
نكنید من نعمت كفران و دارید سپاس مرا و كنم یاد را شما تا كنید یاد مرا پس  ) 

 

 - گذشت سوره ھمین در قبال كھ كعبھ بناى حین در ابراھیم نیایش جمالت كھ آنست اینجا در جالب ء نكتھ
 فرزندان میان كھ بود كرده درخواست خدا از نیایش آن در وى.  است شده تكرار و بازگو اینجا در عینا



 و خواند فرو آنان بر را خدا آیات كھ برانگیزد خودشان از پیامبرى,  اند كعبھ ء خانھ مجاوران كھ او
 مسلمانان بھ,  جمالت ھمان تكرار با اكنون. . .  سازد پاكشان پلیدیھا از و آموزد حكمت و كتاب را ایشان
 ابراھیم دعاى عملى پاسخ,  مسلمان امت عنوان بھ آنان خود وجود و پیامبر این بعثت كھ دھد مى تذكر
 را آنان بر خدا انعام و لطف ء سابقھ و قبلھ قدمت و مسلمانان عمیق و تاریخى ء ریشھ,  تذكر این.  است

سازد مى نشان خاطر  . 

 

 از یكى تنھا,  بخشودیم مستقل شخصیتى شما بھ و ساختیم رھنمون جدیدتان ء قبلھ بھ را شما اینكھ . .
 بعثت آن و ایم داشتھ ارزانى شما بر بزرگترى نعمت,  آن از پیش,  است شما بر ما دیرین ھاى نعمت

باشد مى شما خود از پیامبرى  : 

 

فرستادیم خودتان از پیامبرى شما میان در چنانكھ(  منكم رسوال فیكم ارسلنا كما  ) 

 

 شما میان از را پیامبر آخرین و داده شما بھ را الھى رسالت كھ است بزرگى تفضل و تكریم شما براى این
 و مغلوب را شما,  آنان میان در پیامبر این ظھور با كھ بودند امیدوار یھودیان حالیكھ در,  ایم برگزیده
ساخت خواھند خود مطیع  . 

 

خواند مى فرو شما بر را ما آیات كھ(  ایاتنا علیكم یتلوا  ) 

 

 با كھ است عظیم چندان شما بر خدا تفضل آنكھ دیگر.  است حق خواند مى فرو شما بر چھ ھر بنابرین
گوید مى سخن شما با و سازد مى مخاطب را شما,  پیامبر زبان  . 
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. . .  دھد مى قرار تأثیر تحت شدت بھ را روان و عاطفھ كھ است تفضلى این كنیم بررسى درست اگر
 چنین و سازد مخاطبشان و گوید سخن آنان با خدا كھ چیستند و اند كى ؟ كسانند چھ,  آدمیان این مگر

 و شد نمى دمیده برایشان خدا روح ء نفحھ,  آغاز از اگر و بود نمى خدا نوازش و لطف اگر ؟ بنوازدشان
؟ بود مى ارجى چھ را آدمیان,  گشت نمى ارزانى ایشان بھ فضیلت و نعمت این قبول آمادگى  

 



سازد مى پاكتان آلودگیھا از و(  ویزكیكم  ) 

 

 خدا ولى.  یافت نمى تعالى و پیراستگى و پاكى آدمیان از یكنفر بود نمى خدا خواست و اراده اگر و
 مرداب و جاھلیت پلیدى و شرك آلودگى از را روانشان,  كند پیراستھ و پاك را آنان تا فرستاد را پیامبرش

 و شھوت اسارت از را دلشان,  بخشد نجات,  است انسانى روح گورستان كھ ناموزونى ھاى اندیشھ
 محروم اسالم پیرایش از,  زمین سوى ھر در و روزگار ھر در كھ ھر و. .  برھاند نگونساز ھوسھاى

 از و نماند برجاى چیزى او انسانیت از كھ شد غرق چنان,  پست تمایالت و ھوسھا لجنزار در ماند
 آمیزاده از پاكتر بسى حیوان كھ راستى بھ و افتاد فروتر,  است خویش حیوانى سرشت محكوم كھ حیوان

است ایمان بى ء  . . 

 

 ھاى لكھ و آدمى روان آلودگیھاى,  ھمھ كھ چپاول و غارت و غش و تقلب و رباخوارى از را اجتماعشان
 و كند پاك تجاوز و بیدادگرى از را زندگیشان ء صحنھ,  كند تطھیر,  باشند مى زندگى و اجتماع دامان

 آنان بھ - نگشتھ برخوردار آن از اسالم نظام بجز نظامى ھیچ در بشریت كھ - مطلق و شائبھ بى عدالتى
 را بشریت ء چھره,  اسالمى غیر اجتماعات در كھ سیاھى ء لكھ ھر از را آنان,  باالخره و دارد ارزانى

بپیراید,  ساختھ كریھ و زشت  . . . 

 

آموزد مى حكمت و كتاب را شما و(  والحكمھ الكتاب یلمكم و  ) 

 

 ء ماده ھم و - شده تعبیر آیات خواندن فرو بھ آن از آیھ صدر در كھ - را كتاب آموزش ھم,  جملھ این
 است كتاب آموزش ء نتیجھ,  حكمت.  است مشتمل یكجا,  را حكمت یعنى است موجود آن در كھ اصیلى

نھادن,  آن اثر بر كھ است حالتى,   
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 بھ,  دستورات و اوامر ھدف و غایت شناخت و درست میزان بھ كار ھر سنجش و خود جاى بھ چیز ھر
آمد فراھم پیامبر مكتب شدگان تربیت براى كامل طور بھ نتیجھ این و. .  گردد مى ارزانى آدمى  . 

 

آموزد مى شما بھ دانید نمى كھ آنچیزھا و(  تعلمون تكونوا لم ما یعلمكم و  ) 

 



 از دور و جھل بھ آلوده محیطى از را آنان اسالم.  بود واقعیتى این,  روزگار آن مسلمانان زندگى در
 در زندگى یا ئى قبیلھ زندگى كار بھ فقط كھ ئى پراكنده و ناچیز معلومات بھ سرگرمى از و فرھنگ

 زمام توانست كھ آورد پدید امتى,  آنان از و داد نجات آمد مى,  صحرا دل ء افتاده دور كوچك شھرھاى
 بھ را بشرى كاروان,  رشد و آگاھى و بصیرت و حكمت روى از و گیرد دست بھ را بشریت رھبرى

 ء مایھ,  پیامبر ء یافتھ الھام قرآن از ھاى راھنمائى انضمام بھ قرآن ھمین و,  كند ھدایت تعالى سوى
 مى تدریس آن در قرآنى آموزشھاى و خدا كتاب كھ پیامبر مسجد و,  بود آنان رھبرى و آموزش اصلى

 بشریت و شدند حائز بشر تاریخ در را رھبرى ترین حكیمانھ شاگردانش كھ بود بزرگى دانشگاه ھمان شد
1(  كردند اداره بینظیر ئى شیوه بھ را  ) . 

 

 ء شایستھ و آماده ھمچنان ھمواره,  آورد پدید را رھبرى آن و داد پرورش را نسل آن كھ آئینى و برنامھ
 سرچشمھ - ھمان بھ مسلمان امت آنكھ شرط بھ. .  ھست و بوده ھا رھبرى آوردن پدید و نسلھا پروریدن

 بھ,  آن از و سازد خویش زندگى ء برنامھ را آن و آورد راستین ایمان,  قرآن بھ و گردد باز معرفت ء
نكند قناعت,  شود مى ادا گوشنواز و دلكش آھنگى با كھ حروفى و كلمات  . 

 

 كفران از و خواند مى خود شكرگزارى بھ را مسلمانان اینكھ ضمن متعال خداى,  درس این پایان در
 كھ دھد مى وعده:  سازد مى دیگرى عنایت و لطف مشمول را آنان,  دارد مى برحذر خویش نعمت

كند یاد را آنان نیز او آورند بیادش ھرگاه  : 

 

سپاس مرا و كنم یاد را شما تا كنید یاد مرا پس(  تكفرون ال و اشكروالى و اذكركم فاذكرونى  

 

 بانحطاط العالم خسر ذا ما([ : كتاب بھ كنید نگاه,  حكیمانھ رھبرى این خصوصیات از آگاھى براى - 1
96 تا 82:  صفحات.  ندوى ابوالحسن استاد:  تألیف]( المسلمین  . 
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مكنید من نعمت كفران و دارید  ) 

 

 از آنان یاد پاداش را خود بندگان از یادآورى,  بزرگ خداى. . .  است عطوفتبار و بزرگ عنایتى راستى
 و - است حقیر بسى كھ زمین این در,  خود كوچك و محدود عالم در را خدا آنان,  دھد مى قرار خود



 او كھ - ھستى پھناور آفاق در را آنان او و كنند مى یاد - كوچكترند و حقیرتر بسى زمین این از خود
 و ؟ باالتر این از عنایتى و لطف چھ و آورد مى یاد بھ - است آن ء مرتبھ بلند و بزرگ آفریدگار,  خود
 بھ رحمتش فیضان,  است بیحساب بخشش و بیدریغ لطفش كھ است خدا ء برازنده فقط تفضل و لطف این

اوست خداوندگارى اقتضاى بھ,  نیست بندگان استحقاق  . 

 

 و كنم یاد خویشتن با را او كند یاد خویشتن با و تنھا مرا كھ ھر([ : فرمود تعالى خداى كھ است حدیث در
 - پیامبر از است دیگرى حدیث در و آورم یاد بھ نیكوتر جمعى در را او آورد یاد بھ جمع در مرا كھ ھر

 در را تو تا كن یاد جمع میان در مرا آدم فرزند اى([ : فرمود عزوجل خداى:  كھ - آلھ و علیھ هللا صلى
كنم یاد نیكوترى جمع ]( . . . 

 

یارد نمى,  دل ء سجده جز را آن شایان ء شكرانھ و گنجد نمى لفظ در كھ است تفضلى این و  . 

 

 تأثرى و روح در شعورى و دل در است حالتى,  نیست گردد جارى زبان بر كھ لفظى)  ذكر(  خدا یاد
 ھم لفظى گاه اینھمھ با و,  تاباند مى خدا دیدار از ئى جلوه او دل بر و دارد مى وا اطاعت بھ را آدمى كھ

شود نمى گاه و شود مى جارى زبان بر  . . 

 

 یكپارچھ تا,  او معصیت از شرم و او فضل بھ اعتراف از,  است مراتبى داراى نیز خدا شكر و سپاس
 جھت در را مغز در ئى اندیشھ یا دل در تپشى یا لب بر سخنى یا جسم در حركتى ھر و شدن او سپاس
افكندن او شكر  . 

 

 بدان آدمى,  خدایتعالى ء شكرانھ در قصور صورت در كھ است عاقبتى بھ اشاره,  نعمت كفران از نھى
خدا بر پناه و. . .  ھالكتبار راه این سرمنزل و سرانجام ء درباره است ھشدارى و گشت خواھد دچار  . 
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 نیایشگر دلھاى كھ است قبلھ ء نقطھ در.  است روشن,  قبلھ موضوع با ھشدارھا و آموزشھا این تناسب
یابند مى ویژگى و تمایز,  خدا بھ انتسابشان با و رسند مى یكدیگر بھ  . 



 

 یھود نھائى مقصود كھ دانیم مى و بود یھود ء خصمانھ ھاى توطئھ پیرامون در سخن قبال,  دیگر سوى از
 نعمت و.  بود ایمان نعمت از آنان ساختن تھیدست و كفر بھ مؤمنان گردانیدن باز تالشھا این ء ھمھ از

 اعراب مورد در - دارد مى مبذول ئى جامعھ یا فردى بھ خداوند كھ است الطافى بزرگترین كھ - ایمان
 دست بھ را خود كیان و موجودیت كھ بود نعمت این ء سایھ در آنان زیرا,  بود مھمى ویژگى داراى
 ایمان این منھاى عرب و بود گشتھ قرین جھانى رسالتى با نامشان و بودند یافتھ نقشى,  تاریخ در و آورده
 در بتوان آن با كھ بخشى زندگى و سازنده بینش و اندیشھ,  ماند مى نیز پوچ و ھیچ و بود پوچ و ھیچ

 مردمى بھ ھرگز بشریت و نداشت اختیار در - اسالم بینش و اندیشھ جز - گرفت عھده بھ نقشى,  جھان
,  اسالمى بینش و تفكر طرز و.  شد نخواھد تسلیم,  نباشند كننده رھبرى و سازنده تفكرى طرز حامل كھ

 و كننده امضا كھ عملى,  مثبت عمل از بیگانھ و محتوا بى لفظ مشتى نھ و است زندگى كامل ء برنامھ
است صحیح و اصیل بینش ء دھنده واقعیت  . 

 

 مگر,  است فرض مسلمان امت بر,  حقیقت این نسپردن فراموشى بھ ئى لحظھ و داشتن یاد بھ ھمواره
 و گمنامى وادى جز,  بسپرد فراموشى بھ خدا را آنكس ھر كھ. . .  باشد داشتھ یاد بھ را آنان نیز خدا

داشت نخواھد,  نشانى و نامى آسمان و زمین در و جایگاھى خاموشى  . 

 

 بلند را نامشان و داشت گرامى را آنان نیز خدا,  نگاھداشتند زنده خود در را خدا یاد,  نخستین مسلمانان
 از نیز او,  كردند فراموش را او چندى از پس,  سپرد آنان بھ را جھان ء حكیمانھ رھبرى و ساخت آوازه

 با رابطھ و دسترس در وسیلھ,  ھمیشھ مانند نیز اكنون. . .  افكند شان فراموشى كنج در و برد یادشان
كند مى دعوت را آنان قرآن در خدا و. .  است امكانپذیر خدا  : 

 

مكنید كفران را نعمتم و گزارید شكر مرا و,  كنم یاد را شما تا كنید یاد مرا ])  ]( . . . 
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 سبیل فى یقتل لمن تقولوا ال و)  153(  الصبرین مع هللا ان الصلوه و بالصبر استعینوا ءامنوا الذین یأیھا
 االمول من نقص و الجوع و الخوف من ء بشى لنبلونكم و)  154(  تشعرون ال لكن و احیاء بل أموت هللا
(  رجعون الیھ انا و ہلل انا قالوا مصیبھ أصبتھم اذا الذین)  155(  الصبرین بشر و الثمرت و االنفس و

157(  المھتدون ھم أولئك و رحمھ و ربھم من صلوت علیھم أولئك)  156  ) 
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 بینى جھان متناسب و مطابق كھ ئى ویژه شخصیت با مسلمان امت ساختن متمایز و قبلھ تعیین دنبال بھ
 میانھ بھ و مستقل كیان و شخصیت بھ اكنون كھ - امت این براى الزم آموزش نخستین,  اوست ء ویژه
 و دشوار تكالیف انجام براى كھ است آن - گشتھ سرافراز و ممتاز داشتن نظارت,  بشریت بر و بودن
 نقش این ء الزمھ كھ ھائى فداكارى براى را خویشتن و جوید استعانت نماز و صبر بھ,  خود بزرگ نقش

,  زندگى ھاى فرآورده و جان و مال از پوشیدن چشم,  شھید دادن و شھادت پذیرفتن براى,  است بزرگ
 متن در خدا آئین و دلھا در خدا مكتب كردن جا بر پا راه در جھاد زحمات قبول,  ترس و گرسنگى تحمل

,  خدا بھ كار ھر گردانیدن باز و شنعت و رذیلت از آن پیراستن و خدا بھ دلھا زدن پیوند و انسانھا زندگى
 انجام بھ او ھدایت و رحمت پاداش برابر در و خدا خشنودى براى فقط را ھمھ این و سازد مجھز و آماده

است شیرینتر و بزرگتر پاداشى ھر از مؤمن آگاه دل براى این كھ. . .  رساند  . 

 

الصابرین مع هللا ان الصلوه و بالصبر استعینوا امنوا الذین ایھا یا  

 

است صابران با خدا ھمانا,  جوئید استعانت,  نماز و صبر بھ!  اید آورده ایمان كسانیكھ اى )  ) 

 

 حق راه پیمودن درست كھ است بدانخاطر این و گشتھ مكرر بارھا,  پایدارى و صبر از سخن,  قرآن در
 و ھا خصومت اینھمھ وجود با زمین در خدا دعوت دادن ادامھ و تمایالت و ھا انگیزه ء میانھ در

نیازمند و پیگیر و بزرگ تالشى مستلزم,  مشكالت  
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,  است ضرور بزرگى صبر را اینھمھ و,  است كامل ئى ھشیارى و مجھز نیروئى و پوالدین اعصابى
 جھاد در,  ھا ممنوعیت ترك در,  تكالیف انجام در:  كارى ھر براى و ئى مرحلھ ھر در پایدارى و صبر

 پیمودن در,  رس دیر ھاى پیروزى تحمل در,  ھا دشمنى انواع با مقابلھ ء ھنگامھ در,  خدا دشمنان با
,  دشوار و دراز راه برابر در,  حق یارى كم و فرودستى و باطل فرادستى با مواجھھ در,  دور راھھاى

 مى درازا بھ راه كھ ھنگامى. . .  ھا روگردانى و عنادھا و ھا گمراھى و ھا سنگیندلى با شدن روبرو در
 رسد مى آخر بھ یا گراید مى نقصان بھ نیز صبر نباشد مددى و توشھ اگر,  شود مى دشوار تالشھا و كشد

,  است نشدنى تمام ء توشھ و دائمى امداد,  نماز زیرا,  آورده صبر كنار در نیز را نماز كھ اینست. . . 
 اینرو از و سازد مى سرشار را دل كھ است ئى توشھ,  كند مى تجدید را قوا كھ است بخشى مدد عامل



 را یقین و امید و آرامش و بشارت و رضایت,  آن بر حتى و كند مى بادوام و استوار را صبر ء رشتھ
افزاید مى نیز  . 

 

 تا زند پیوند ھستى نیروى عظیمترین با را خود كھ است ضرورى,  محدود ضعیف پذیر فنا انسان براى
 و درونى شرآفرین نیروھاى و گذرد مى او محدود نیروى از تالشھا كھ آنجا,  دشوار لحظات آن در

 مى سنگینى او دوش بر فریبھا و ھوسھا ء میانھ در دراز راه این سنگین بار و آویزد مى در او با برونى
 بارش و,  نماید مى دور راھش و سازد مى خم را او پشت,  فساد و طغیان امان بى ء مبارزه و كند

 پیدا نا پیروزى فروغ و,  اھتزاز در باطل پرچم و,  نزدیك عمرش غروب و,  كوتاه فرصتش و,  سنگین
 و نیرو ء چشمھ سر آن از,  مرگزا و دشوار لحظات این در آرى. . .  ناپدید بخش امید ھاى نشانھ و, 

بدمد تازه روح خود بیجان كالبد بھ و گیرد مدد,  فروغ و گرمى  . 

 

 نیروى با است فناپذیر انسان میان نزدیك پیوند,  نماز. . .  گردد مى آشكار نماز ارزش كھ اینجاست و
 ثروتى گنج كلید,  فناناپذیر فیاض ء سرچشمھ آن با است افتاده جدا ء قطره این دیدار میعاد,  پایدار

 قلمرو سوى بھ است زمین ء بستھ و تنگ مرزھاى داخل از جھشى,  است بخش نیرو و ساز توانگر
,  سوزان و خشك صحرائى در است دلنشین ئى سایھ و مطبوع رطوبتى و معطر نسیمى,  بزرگ جھان

آمیز مھر نوازشى  
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 شدتى دچار ھرگاه - آلھ و علیھ هللا صلى - خدا پیامبر كھ اینست و. . .  فرسوده رنجور قلب براى است
 مى نماز بسیار گشت مى روبرو مشكلى با ھرگاه و]( كن آسوده را ما!  بالل: ([  فرمود مى,  شد مى

ساخت مى افزون را خدا با خود دیدار و خواند  . 

 

 ء توشھ آنكھ جملھ از,  رمزھاست و رازھا از سرشار,  اسالم عبادات و است عبادت آئین,  اسالم آئین
 آن تا گشاید مى را دل كھ است كلیدى,  عبادت,  است تكلیفى جا ھر.  است دل صیقل و روح مدد و راه

 - آلھ و علیھ هللا صلى - محمد كھ آنگاه متعال خداى,  بچشد روئى گشاده و آسانى و شیرینى با را تكلیف
گفت او بھ,  گزید مى بر سنگین و دشوار و بزرگ نقش آن اداى براى را  : 

 

 كن كم آن از اندكى یا,  را شب نیمھ یك مگر,  خیز پا بھ اندكى بجز را شب!  پیچیده فرو جامھ در اى ])
كرد خواھیم القا تو بھ سنگین گفتارى ما ھمانا. . .  كن تالوت تأنى بھ را قرآن و,  بیفزا آن بر یا ]( . . 



 

 خواندن تأنى بھ و شب برخاستن با را بزرگ نقش و دشوار تكلیف و سنگین گفتار تحمل براى آمادگى
 را كار,  سازد مى قوى را رابطھ,  گشاید مى را دل كھ است عبادتى این. . .  كند مى ایجاد او در,  قرآن

ریزد مى فرو دل بر راحت و تسال و قرار و آرامش و پاشد مى نور,  كند مى آسان  . 

 

 نماز و صبر بھ,  دارند قرار بزرگ مشكالت ء دروازه بر اینك كھ را مؤمنان,  خداوند كھ است بدینجھت
دھد مى ادامھ چنین,  حیاتى آموزش این دنبال بھ و خواند مى فرا  : 

 

است صابران با خدا ھمانا(  الصابرین مع هللا ان  ) 

 

,  بندد مى انس آنان با,  دمد مى نیرو آنان در,  دارد مى استوارشان,  كند مى تأییدشان:  است آنان با خدا
,  كند نمى رھایشان دارند كھ محدودى توان و نیرو با و گذارد نمى تنھایشان مقصود منزل سر راه در

 تقویت را عزمشان نماید دراز راھشان زمان ھر و دھد مى مددشان گیرد كاستى راھشان ء توشھ ھرگاه
 شگفت تشجیع این با و]( اید آورده ایمان كسانیكھ اى([ : كرده آغاز دوستانھ صالئى با را آیھ. . .  كند مى
 آور
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است صابران با خدا ھمانا([ : رساند مى انجام بھ ]( . 

 

 مسلمان امت ساختن مھیا صدد در كھ آیھ این ذیل در و است رسیده فراوانى روایات,  صبر ء درباره
است مناسب آنھا از برخى نقل,  است جھانى نقش آن گزاردن و امانت سنگین بار حمل براى  : 

 

 بدو و بردیم شكایت بود آرمیده كعبھ ء سایھ در كھ پیامبر بھ روزى:  كھ است نقل]( االرت بن جناب([ از
 گاھى,  شما از پیش اقوام در:  فرمود ؟ طلبى نمى پیروزى خدا از ؟ كنى نمى دعا ما براى:  گفتیم

 مى اره آنگاه,  نھادند مى آن در را او و كردند مى حفر گودالى زمین در,  گرفتند مى را یكنفر دشمنان
 و درید مى را او استخوان و گوشت,  آھنین ء شانھ!  كردند مى نیمش دو و نھادند مى سرش بر و آوردند

 را شما و رسانید خواھد آخر بھ را كار این خدا كھ سوگند خدا بھ. . .  گشت نمى بر خود دین از او



 نترسد خدا جز چیز ھیچ از و براند]( موت حضر([ تا]( صنعاء([ از ئى سواره چنانكھ كرد خواھد پیروز
كنید مى شتابزدگى شما ولى,  كند پاسدارى را ئى گلھ گرگى و) ,  1(   . 

 

 پیامبران از یكى ء درباره پیامبر كھ. . .  است اكنون ھم گوئى:  گفت مى كھ است نقل]( مسعود ابن([ از
 حالیكھ در او و یافت جریان پیكرش و سر از خون كھ زدند چندان را او قومش:  فرمود مى اسرائیل بنى

دانند نمى زیرا,  بیامرز مرا قوم بارالھا:  گفت مى,  سترد مى خود صورت از را ھا خون  . . 

 

:  فرمود پیامبر:  كھ كند مى نقل - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر یاران از مردى پیر از]( وثاب بن یحیى ])
 بر و آمیزد نمى آنان با آنكھ از است نیكوتر كند مى صبر آنان آزار بر و آمیزد مى مردم با كھ مسلمانى

شكیبد نمى آنان آزار  . 

 

 خود مقدر و تاریخى نقش اداى و زمین در خدا آئین ساختن برقرار براى مدینھ در مسلمان امت كھ اكنون
 جھادى عازم,  دارد پیش در كھ درازى و دشوار راه سپاردن و آزادى و عدل رأیت گرفتن بردوش و

تجھیز بھ قرآن,  است سنگین و شاق  

 

كامل امنیت از كنایھ - 1  . 
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 رنجھا و ھا قربانى و مدھا و جذر با مواجھھ براى را آنان تفكر و بینش و پردازد مى آنان روحى تسلیح و
 مستمر جھاد این طول در بتواند آن ء وسیلھ بھ كھ را صحیحى معیارھاى و نماید مى تقویت و تصحیح, 

دھد مى او دست بھ,  كند ارزیابى و بسنجد درستى بھ را ارزشھا,  مدت دراز و  : 

 

تشعرون ال لكن و احیاء بل اموات هللا سبیل فى یقتل لمن تقولوا ال و  

 

یابید نمى در شما ولى زندگانند بلكھ,  مردگانند:  مگوئید شوند مى كشتھ خدا راه در آنانكھ بھ )  ) 

 



 پاكند,  محبوب و عزیزند كھ كشتگانى,  رسید خواھند شھادت بھ خدا راه در و حق ء معركھ در كشتگانى
 و دلھا ترین پاكیزه و بزرگوارترین حق پیكار جانفدایان و خدا راه كنندگان قیام آرى - بزرگوار و

 دانستن مرده را آنان,  اند زنده,  نیستند مرده اند رسیده شھادت بھ خدا راه در كھ شھیدان این - روانھایند
 حقا و اند زنده آنان خدا گواھى بھ,  نامید مرده نباید و دانست مرده را آنھا نباید,  نیست روا خواندن و

اند زنده  . 

 

 دید این با را زندگى و مرگ حقیقت ولى اند شده كشتھ حسى چشم این رؤیت میدان در و ظاھر در آنان
 نخستین و است ادامھ و رشد و فاعلیت,  بودن زنده نشانھ نخستین.  شناخت توان نمى بین ظاھر و سطحى

 كھ حقى نصرت در شوند مى كشتھ خدا راه در آنانكھ و,  توقف و خاموشى و بودن منفى,  مرگ ء نشانھ
 رسیده قتل بھ آن خاطر بھ كھ ئى اندیشھ نھال,  دارند مؤثر دخالتى و گشاده دستى اند شده كشتھ آن براى

 نیرو آنان شھادت با,  روان دنبالھ ء انگیزه و یابد مى حیات ء ادامھ و شود مى آبیارى آنان خون با اند
,  زندگى راندن پیش بھ و بخشیدن شكل در دائم و پیوستھ طور بھ آنان پس. . .  یابد مى امتداد و گیرد مى

 بھ آنان پس.  است بودن زنده ء نشانھ بارزترین این و,  باشند مى مؤثر و برانگیزاننده و فعال عنصرى
اند زنده واقعى معناى بھ و جھان ھمین در اعتبار این  . 

 

ما كھ دیگرى معناى بھ یا و شد گفتھ كھ اعتبار بدین یا. . .  اند زنده نیز خدا نزد در  
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 در شما ولى زندگانند([ آنان كھ داده خبر متعال خداى كھ است بسنده ھمین را ما و نیستیم آگاه آن كنھ از
 كھ دانیم مى اندازه ھمین.  است برتر,  بشر محدود و ناقص ادراك سطح از حیات كنھ كھ چرا]( یابید نمى

زندگانند آنان  . 

 

 كھ ئى جامھ ھمان در و دھند نمى غسل مردگان چون را آنان جسد كھ است دلیل بدین و, .  اند زنده آرى
 پاكیزه خود آنان و است میت ء الشھ گردانیدن پاك براى غسل.  كنند مى كفن اند رسیده شھادت بھ آن با

اند زنده نیز قبر در زیرا,  ھست نیز آنان قبر جامھ,  آنان زندگى ء جامھ.  اند زنده كھ چرا,  اند  . 

 

. .  آید نمى دشوار دوستدارانشان و دوستان و برخاندان شدنشان كشتھ كھ است دلیل این بھ و. . .  اند زنده
 بازماندگانشان دل بر آنان دورى لذا و اند زنده. .  شریكند خود دوستان و دوستداران زندگى با و اند زنده

رسد نمى نظر بھ انگیز ھول فداكاریشان عظمت و نماید نمى بزرگ ماجرایشان و آید نمى گران  . 



 

پاداشھاست كاملترین و برترین پاداششان و اند گرامى و عزیز خدا نزد در و زنده. .  باالخره و  . 

 

 بخواھیم چھ:  گویند,  خواھید مى چھ:  گوید مى شھیدان بھ تعالى خداى بھشت در:  كھ است حدیث در
,  شود تكرار سئوال ھمان دوباره.  ئى داشتھ ارزانى ما بھ ئى نداده ھیچكس بھ كھ نعمتى كھ!  پروردگارا

 پیكار تو راه در تا بازگردانى دنیا بھ را ما آنكھ:  گویند كرد درخواست چیزى باید كھ بینند مى چون و
فرماید بزرگ خداى,  شویم كشتھ تو براى دیگر یكبار و كنیم  : 

 

گشت نخواھد باز دنیا بھ كسى كھ ایم برنوشتھ  . 

 

 دنیا بھ كھ دارد دوست و درآید بھشت بھ كھ نیست ھیچكس:  فرمود پیامبر كھ است دیگرى حدیث در
 دیگر بار ده و برگردد دنیا بھ كند مى آرزو كھ,  شھید مگر,  دھند او بھ را جھان ء ھمھ چھ اگر برگردد
یابد مى گران را شھادت قدر بسكھ,  شود كشتھ  . 

 

خدا راه([ در كھ ھستند كسانى آنھا ؟ كسانند چھ اند زنده كھ شھیدان این ولى ]( 
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 كھ حقیقتى آن راه در یعنى,  خدا راه در.  شوند مى كشتھ - دیگرى ء انگیزه و غرض ھیچ ء شائبھ بى -
 این در فقط. . .  برگزیده بشر زندگى براى كھ آئینى و داده ارائھ كھ ئى برنامھ و كرده نازل پیامبر بر

دیگر ھدف ھیچ مشاركت با یا و دیگر شعار ھیچ زیر یا دیگر راه ھیچ در نھ و راه  . . . 

 

 و كمترین جاى تا گفتھ سخن قاطعیتى چنان با حدیث و قرآن,  راه در و ھدف در گرائى یكتا این ء درباره
نماند دل در خدا بجز ھم ئى انگیزه ضعیفترین  . 

 



 روى از یا شجاعت اظھار براى مردى:  پرسیدند - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر از كھ است حدیثى در
 براى كھ ھر:  فرمود ؟ است خدا راه در كدامیك,  جنگد مى تظاھر و خودنمائى روى از یا غیرت

1(  است جنگیده خدا راه در بجنگد خدا آئین پیشرفت  ) . 

 

,  رود مى خدا راه در جھاد بھ جنگى غنیمت براى مردى:  گفتند پیامبر بھ كھ است دیگرى حدیث در
دادند را پاسخ ھمان خدا پیامبر و كرد تكرار را سخن این نوبت سھ گوینده.  ندارد اجرى:  فرمود  . 

 

 كار ء صحنھ بھ كھ ھر:  فرمود خداوند كھ است نقل - آلھ و علیھ هللا صلى - پیامبر از دیگرى حدیث در
 كھ است من بر,  كند جھاد پیامبرانش بھ تصدیق و او بھ ایمان و خدا راه در كھ نیت بدین فقط بشتابد زار

 پیامبر سپس.  گردانم باز مسكنش بھ آورده چنگ بھ كھ غنیمتى یا پاداش با یا سازم داخل بھشتش بھ
 قیامت روز در آید وارد خدا راه در كھ زخمى ھر,  اوست ء قبضھ در محمد جان آنكھ بھ سوگند:  فرمود

 آنكھ بھ سوگند. . .  مشك بوى و خون رنگ بھ گردد مى پدیدار,  آمده وارد كھ روزى ھمان وضعیت بھ
ھیچگاه آمد نمى دشوار مسلمانان بر اگر,  اوست ء قبضھ در محمد جان  

 

 ظاھر مفاد.  باشد شده جمود شاید و اشتباه دچار حدیث این از استنباط در مؤلف كھ رسد مى نظر بھ - 1
 شجاعت ابراز,  است خدا آئین پیشرفت خدمت در و راه در كھ جھادى در اگر كھ است آن نبوى كالم این
 خدا راه در و هللا سبیل فى جھاد این باز,  باشد داشتھ دخالتى نیز خودنمائى و تظاھر یا غیرت و حمیت یا

 تعمیم.  رساند مى را مؤلف سخن ضد درست و مقابل ء نقطھ مزبور حدیث,  بنابراین. .  است محسوب
م. (  تخصیص نھ دھد مى  ) 
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 از روم نمى آنان با اینكھ(  ولى برود جھاد میدان بھ من بدون كھ گذاشتم نمى را ئى)  1]( ( سریھ ])
 با آنكھ امكان نیز مسلمانان خود,  نیست اختیارم در ھمھ براى كافى جنگى برگ و ساز)  كھ است آنجھت

 بھ سوگند.  بمانند مدینھ در و نیایند من پى در كھ است دشوار آنان بر سوئى از و ندارند كنند حركت من
 كشتھ تا بجنگم باز و,  شوم كشتھ تا بجنگم خدا راه در دارم دوست,  اوست ء قبضھ در محمد جان آنكھ

شوم كشتھ تا بجنگم باز و,  شوم  . 

 

 تصدیق و او بھ ایمان و خدا راه در جھاد جز و كنند مى حركت خدا راه در كھ اینھا,  شھیدان اینھایند
نیست آنان محرك چیزى,  او پیامبران  . 



 

,  كرد افتخار خود بودن ایرانى بھ و گفت سخن خود نژاد از جھاد میدان در ایرانى جوانى اینكھ از پیامبر
 جنگ در:  كند مى نقل اینطور را ماجرا است معروف]( عقبھ ابو([ ء كنیھ بھ كھ او خود.  گشت ناخشنود

 جوان از بگیر:  گفتم حال ھمان در و كردم وارد ضربتى مشركان از یكى بر من,  بودیم پیامبر با احد
 شده آزاد تو. . .  انصارى جوان از بگیر:  نگفتى چرا:  فرمود و افكند نظرى من بھ پیامبر. . !  ایرانى

آنھاست از قومى ھر ء شده آزاد و انصارى ى  . 

 

([ نام از غیر نامى با و كند معرفى را خود]( خدا پیامبر ناصر و یاور([ صفت از غیر صفتى با اینكھ از
 چنین در,  شھادت. . .  جھاد است این و گردد مى ناخشنود خدا پیامبر,  بجنگد]( دین ناصر و یاور

است شھادتى چنین در,  ماندن زنده و بودن زنده و جھادى  . 

 

 دریافت و بینش ایجاد در ھمچنین و دشوار حوادث با مواجھھ براى نیروھا بسیج در,  سخن ء رشتھ
یابد مى ادامھ,  بلیات و پیشامدھا از درست  : 

 

 اذا الذین الصابرین بشر و الثمرات و االنفس و االموال من نقص و الجوع و الخوف من بشى لنبلونكم و
 اصابتھم

 

 بھ فقط و آنحضرت شخص مشاركت بدون - آلھ و علیھ هللا صلى - خدا پیامبر زمان در كھ جنگھائى - 1
م. (  شود مى نامیده سریھ,  گرفت مى انجام مسلمان سلحشوران ء وسیلھ بھ,  فرمان  ) 
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راجعون الیھ انا و اناہلل قالوا مصیبھ  

 

 كنیم آزمون,  محصوالت و نفوس و اموال كاھش و گرسنگى و ترس از ئى شمھ بھ را شما,  تردید بى )
 باز او سوى بھ ما و خدایم آن از ما:  گویند,  رسد بدیشان مصیبتى چون كھ آنھا.  ده نوید را صابران و, 

گردیم مى  ) 

 



 و ترس ء وسیلھ بھ باید دشوار ھاى صحنھ در پایدارى و شود تربیت,  سخت بالھاى با باید ھا روح
 است الزم آنجھت از بزرگ بلیات این.  گردد آزموده,  محصوالت و نفوس و اموال كاھش و گرسنگى

 بھ,  نتیجھ در و رسانند انجام بھ كرده محول آنان بھ اسالمى ء عقیده كھ را مسئولیتھائى,  مؤمنان كھ
.  بدارند عزیز و گرامى را خود ء عقیده,  اند كرده تحمل كھ زحمتى و داده خرج بھ كھ كوششى ء اندازه
 كھ دھند نمى اھمیت چندان اند نبرده رنجى و نگرفتھ بردوش مسئولیتى خود ء عقیده راه در كھ كسانى

 بھاى,  عقیده و فكر طرز یك از ناشى مسئولیتھاى,  بنابرین.  بكشند دست آن از حملھ نخستین در حتى
 - دیگر كس ھر از پیش - صاحبانش دل و چشم در را عقیده و فكر طرز آن كھ است ئى روحى و معنوى
 و ارجمندى گردد افزونتر ئى عقیده براى فداكاریھا و رنجھا كھ اندازه ھر بھ.  دارد مى گرامى و عزیز

 پى ئى عقیده ارزش بھ صورتى در فقط نیز بیگانگان و دیگران.  شود مى زیادتر نیز عقیده آن شیرینى
 خود با آنان كھ است اینھنگام در,  كنند مشاھده را آن گروندگان و صاحبان صبر و فداكارى كھ برند مى
 كردند نمى صبر بال و شكنجھ این بر بود نمى سودمندتر و بھتر آنان براى عقیده این حفظ اگر:  گویند مى
 و شناسان قدر و كاوشگران بھ,  مخالفان و دشمنان,  ترتیب بدین و,  نمودند نمى استقبال را آن و

,  فوج فوج مردم و رسد مى فرا كامل پیروزى و خدا نصرت كھ اینجاست و. .  یابند مى تبدیل گرویدگان
آیند مى در خدا آئین بھ  . 

 

 شدائد زیرا.  است ضرورى,  عقیده پیروان گرفتن نیرو و شدن استوار براى ابتال و بال,  دیگر سوى از
 و ھا دریچھ,  مؤمن دل در و انگیزد مى بر را نفس ء ذخیره انرژیھاى و نھان نیروھاى,  نامالئمات و

شدائد ء منگنھ زیر در فقط وى كھ گشاید مى ھائى روزنھ  
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 و رنج محیط در جز ھا بینش و معیارھا و ھا ارزش.  برد مى پى خود نفس در آنھا وجود بھ كھ است
آمد نخواھد درست و راست,  بزداید دل از حجاب و چشم از غبار كھ محنتى  . 

 

 دست از ء لحظھ در فقط كھ خداست بھ مؤمن پناھندگى و التجا حس,  ھمھ این ء ریشھ یا و ھمھ از مھمتر
 در و گردد مى پذیر امكان,  خدا غیر از دل شدن تھى و پندارھا ء ھمھ گریختن و گاھھا تكیھ ء ھمھ دادن
 براى ھستى افق انتھاى تا و شود مى باز دل چشم و رود مى كنار بھ ھا پرده ء ھمھ كھ است ھنگام این

 دست جز نھ و,  نیروئى او نیروى جز نھ,  بیند نمى خدا جز نگرد مى چھ ھر و گردد مى آشكار آدمى
 و. . .  پناھگاھى او لطف ء سایھ جز نھ و ئى اراده او ء اراده جز نھ و,  متصرفى دست او قدرت

 و دمساز,  است اصیل و صحیح بینى جھان مبناى كھ یكتائى و واحد حقیقت با انسان روان كھ اینجاست
شود مى آشنا  . 

 



رساند مى ھستى افق متعال ء نقطھ ھمین بھ را آدمى روان اكنون,  قرآن صالى  : 

 

 كھ آنھا,  را صابران ده نوید و(  راجعون الیھ انا و اناہلل قالوا مصیبھ اصابتھم اذا الذین الصابرین بشر و
گردیم مى باز او سوى بھ ما و خدائیم آن از ما:  گویند رسد مصیبتى بدیشان چون  ) 

 

 در و.  است خدا آن از,  ما كیان و موجودیت ء ھمھ,  ما چیز ھمھ و ما سراپاى. . .  خدائیم آن از ما
 ناشى كھ التجائى و پناھندگى,  نھائى و مطلق تسلیم یعنى,  بدوست ما گشت باز,  راه ھر پایان و كار ھمھ
است صحیح بینى جھان و یگانھ حقیقت آن كامل درك از  . 

 

 اینھایند و رساند مى بشارت و نوید آنان بھ,  بزرگ ولینعمت طرف از گرامى پیامبر كھ صابرانى اینھایند
دارد مى اعالم چنین را آنان صبر پاداش,  بزرگوار و بزرگ ولینعمت كھ مؤمنانى  : 

 

 از رحمتى و درود اینھاست بر(  المھتدون ھم اولئك و رحمھ و ربھم من صلوات علیھم اولئك
یافتگان ھدایت اینھایند و پروردگارشان  ) 

 

.  شریكند پیامبرشان با موھبت این در آنان و است عزیز پیامبر بر فرشتگان و پروردگار رحمت و درود
است گرامى و ارزشمند موھبتى این و. .   . 
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 درس این براى مقطعى ھمچون كھ را جمالتى و كنیم درنگ,  فراز آخرین این روى بر ئى لحظھ
 و شھادت از استقبال و تالشھا و رنجھا قبول براى مسلمانان تجھیز سراسر كھ درسى - شود مى محسوب

نمائیم مرور دوباره - بود محصول و جان و مال كاھش و گرسنگى و ترس  . 

 

 و درود دیگر ء كفھ در و گذارد مى ئى كفھ در,  را گذشتھا و ھا كارى فدا آن,  را آنھمھ اینجا در خداوند
 و قدرت و نصرت ء وعده,  ھمھ این مقابل در آنان بھ و,  بس و را ھدایت ء مژده و پروردگار رحمت
 را امت این خدا كھ چرا. . .  دھد مى وعده را خود شھادت و رحمت و درود فقط و دھد نمى غنیمت



 و خواست ھر از را او خواست مى لذا و ساخت مى مھیا اش زندگى و وجود از مھمتر مقصدى براى
 بھ است ممكن كھ را چیزى ھر و گرداند خالص و خالى - عقیده پیروزى بھ میل حتى بشرى ء انگیزه

 بود الزم مسلمانان بر.  بگیرد او از,  سازد وارد ئى لطمھ دعوت و اطاعت در او یكپارچگى و خلوص
 بر او گواھى و خدا خشنودى و رحمت و درود جز - چیز ھیچ بھ و روند پیش بھ وقفھ بى خود راه در كھ

 باید سپاردند مى بدان دل كھ لذتبخشى ء نتیجھ و مقصد و ھدف,  نیفكنند نظرى كمترین - راھشان درستى
 آنان بھ,  داشت مى ارزانى بیشك,  كار نھایت در خداوند كھ قدرتى و نصرت. . ,  بس و بود مى ھمین

 بھ متعلق. . .  داشتند دوش بر كھ بود دعوتى پرچم بھ مربوط و متعلق بلكھ نبوده آنان از و نداشت ربطى
بود اسالم  . 

 

 باالخره و شدت و ترس و گرسنگى تحمل و محصول و مال و جان از خود گذشت و فداكارى پاداش آنان
 خواھند دست بھ,  آنان ھدایت بر گواھى و پروردگارشان رحمت و صلوات در را شھادت و قتل قبول
 و نصرت اگر - گردد عطا آنان بھ پاداش این جاى بھ چھ ھر و است تر سنگین پاداش این ء كفھ و,  آورد

است كوچكتر و كمتر پاداش این از - انتقام گرفتن و خشم آتش نشستن فرو اگر و تمكین  . 

 

 است این و گرفتھ نظر در,  مسلمان ء جبھھ ساختن آماده براى خداوند كھ آموزشى و تربیت است این
 شده برگزیده خدائى دعوت و خدا براى,  بشریت تمامى ء میانھ از كھ كسانى روى بر الھى تربیت ء شیوه
 . اند
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 خیرا تطوع من و بھما یطوف أن علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فمن هللا شعائر من المروه و الصفا ان
 الكتب فى للناس بینھ ما بعد من الھدى و البینت من أنزلنا ما یكتمون الذین ان)  158(  علیم شاكر هللا فان

 انا و علیھم اتوب فأولئك بینوا و اصلحوا و تابوا الذین اال)  159(  اللعنون یلعنھم و هللا یلعنھم أولئك
 اجمعین الناس و الملئكھ و هللا لعنھ علیھم أولئك كفار ھم و توا ما و كفروا الذین ان)  160(  الرحیم التواب

 ھو اال الھ ال وحد الھ ألھكم و)  162(  ینظرون ھم ال و العذاب عنھم یخفف ال فیھا خلدین)  161( 
 فى تجرى التى والفلك النھار و الیل اختلف و االرض و السموت خلق فى ان)  163(  الرحیم الرحمن

 و دابھ كل من فیھا بث و موتھا بعد االرض بھ فأحیا ماء من السماء من هللا انزل ما و الناس ینفع بما البحر
من و)  164(  یعقلون لقوم الیت واالرض السماء بین المسخر والسحاب الریح تصریف  

301 



 اذ ظلموا الذین یرى لو و ہلل حبا أشد ءامنوا والذین هللا كحب ایحبونھم أنداد هللا دون من یتخذ من الناس
 و ورأ اتبعوا الذین من اتبعوا الذین تبرأ اذ)  165(  العذاب شدید هللا ان و جمیعا ہلل القوه ان العذاب یرون

 كذلك امنا و تبرء كما منھم فنتبرا كره لنا ان لو اتبعوا الذین قال و)  166(  االسباب بھم تقطعت و العذاب
 حلال االرض فى مما كلوا الناس یأیھا)  167(  النار من بخرجین ھم ما و علیھم حسرت اعملھم هللا یریھم
 على تقولوا ان و الفحشاء و بالسوء یأمركم انما)  168(  مبین عدو لكم انھ الشیطن خطوت تتبعوا ال و طیبا
 كان لو أو ءاباءنا علیھ الفینا ما نتبع بل قالوا هللا انزل ما اتبعوا لھم قیل اذا و)  169(  تعلمون ال ما هللا

 و دعاء اال یسمع ال بما ینعق الذین كمثل كفروا الذین مثل و)  170(  یھتدون ال و شیئا یعقلون ال ءاباؤھم
 كنتم ان ہلل واشكروا رزقنكم ما طیبت من كلوا ءامنوا الذین یأیھا)  171(  یعقلون ال فھم عمى بكم صم نداء
بھ اھل ما و الخنزیر لحم و الدم و المیتھ علیكم حرم انما)  172(  تعبدون أیاه  
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 انزل ما یكتمون الذین ان)  173(  رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال عاد ال و باغ غیر اضطر فمن هللا لغیر
 ال و القیمھ یوم هللا یكلمھم ال و النار اال بطونھم فى یأكلون ما أولئك قلیال ثمنا بھ یشترون و الكتب من هللا

 على اصبرھم فما بالمغفره العذاب و بالھدى الضللھ اشتروا الذین أولئك)  174(  الیم عذاب لھم و یزكیھم
 لیس)  176(  بعید شقاق لفى الكتب فى اختلفوا الذین ان و بالحق الكتب نزل هللا بأن ذلك)  175(  النار
 و الكتب و الملئكھ و االخر الیوم و باہلل امن ء من البر لكن و المغرب و المشرق قبل وجوھكم تولوا ان البر

 أقام و الرقاب فى و السائلین و السبیل وابن المسكین و الیتمى و القربى ذوى حبھ على المال اتى وء النبین
 أولئك البأس حین و والضراء الباساء فى والصبرین عھدوا اذا بعھدھم الموفون و الزكوه وءاتى الصلوه
177(  المتقون ھم أولئك و صدقوا الذین  ) 
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,  است گرفتھ قرار آن بر,  درست ایمانى بینش كھ فكرى ء پایھ چند تصحیح,  درس این در اصلى مقصد
 بھ حق آمیختن از لحظھ یك كھ دارد قرار یھودیان رویاروى ھمچنان نیز درس این در قرآن.  باشد مى

دارند نمى بر دست - اصل چند ھمین ء زمینھ در - اختالف و آشوب كردن پا بھ و حقیقت كتمان و باطل  
. 

 

 كمین دشمنان دیگر ھم و یھودیان ھم,  است كلى اصول ء گزاره و تعمیم ء شیوه بھ سخن لحن اینحال با
 سر بر كھ لغزشگاھھائى ء ھمھ ء درباره مسلمانان بھ ھشدارى ضمنا.  گیرد مى بر در را اسالم ء گرفتھ

ھست نیز دارد قرار راھشان  . 

 



 آغاز,  بود گشتھ جاھلى عادات و ھا سنت از بسیارى گاه جلوه كھ مروه و صفا ء درباره سخنى با,  درس
 موضوع(  حج شعائر امضاى و الحرام مسجد و كعبھ بھ كردن روى ء مسئلھ با جانب این از و شود مى

یابد مى اتصال و ارتباط)  قبل درس  . 

 

 كتمان را ھدایت راه و آشكار دالئل كھ كتاب اھل ء درباره است فرازى,  آن از پس,  مناسبت ھمین بھ
 بھ تھدید و برگردند بخواھند آنانكھ براى توبھ راه گذاشتن باز سپس و سخت ئى حملھ ابتدا. .  كنند مى

بایستند خویش عناد و كفر سر بر آنانكھ براى دائمى ء پیوستھ عذاب و ھمگانى لعن و طرد  . 

 

 خدا آنكسانیكھ نكوھش و - توحیدند حقیقت گواه ھمھ كھ - تكوینى آیات بھ توجھى و توحید در سخنى سپس
 بھ مربوط,  قیامت ھاى صحنھ از ئى صحنھ نمایش باالخره و اند پنداشتھ ھمانند و رقیب داراى را

 را درس دیگر بخش. . .  دیگر گروه از گروھى ھر تبرى و گمراھى و كفر راه روان دنبالھ و پیشوایان
 تشكیل
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دھد مى  . 

 

 و بودند انداختھ راه بھ حرام و حالل آشامیدنیھاى و خوردنیھا ء درباره یھودیان كھ مجادالتى مناسبت بھ
 آنان خود اختیار در و تورات ء شده كتمان آیات ء جملھ در آنھا تشریح كھ - را اینمورد در قرآن احكام

 از گیرى بھره بھ مردمان ء ھمھ عمومى دعوت را درس این از قسمتى,  كردند مى انكار و خدشھ - بود
 و,  كشاند مى ھرزگى و بدى بھ را آنان كھ شیطان فریب بھ ندادن تن و فرموده حالل خداوند كھ طیباتى
,  دارند باز را خود,  محرمات از و بگیرند تمتع حالل ھاى نعمت از كھ مؤمنان بھ خاصى صالى سپس

دھد مى تشكیل,  بود یھود انكار و جدال مورد كھ محرمات این شمارش آنگاه و  . 

 

 ثمن بھ را آن و داشتھ نگاه پنھان را خدا احكام كسانیكھ ء ھمھ بھ شدید ئى حملھ,  مناسبت بدین و اینجا در
گیرد مى انجام آنان بھ نسبت ھولناك و سخت تھدیدى و شود مى آغاز,  فروشند مى بخس  . 

 

 عمل و ایمان قواعد و اصول ء ھمھ و آید مى میان بھ نیكوكارى و نیكى حقیقت از سخنى,  درس پایان در
 دین:  اینكھ و گردد مى ارائھ دین تفكر طرز راستین واقعیت بدینوسیلھ و شود مى بیان آن ضمن در صالح



 و بینشى,  نیست مغرب و مشرق بھ كردن روى ھمچون ظاھرى و صورى اعمال و حركات سلسلھ یك
 با فراز این اتصال و ارتباط بدینگونھ و. . .  است زندگى واقع و ذھن در خدا با ئى رابطھ و عملى

گردد مى تأمین,  قبلھ تغییر ماجراى  . 

 

 در یكسرش كھ ئى صحنھ,  كنیم مى مشاھده پیكار ء صحنھ در ھمچنان نیز را درس این آیات,  بدینترتیب
 و جامعھ متن در یكسرش و است نادرست پندارھاى و تفكرات و ھا اندیشھ برابر در و افراد نفوس درون
جامعھ این دشمنان ھاى دشمنى و ھا اخاللگرى و فریبھا برابر در  . 

 

 خیرا تطوع من و بھما یطوف ان علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فمن هللا شعائر من المروه و الصفا ان
شاكر هللا فان  
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 علیم

 

,  آندو بر كھ است روا كند عمره یا حج كھ ھر پس,  است خدا مراسم و آداب از ھمانا مروه و صفا )
داناست و حقگزار خدا,  یقین بھ پس آورد بجا ئى نیكى خود دلخواه بھ كھ ھر و,  كند طواف  ) 

 

 متناسبترین و آیھ خود زبان بھ آنھا نزدیكترین كھ رسیده گوناگونى روایات,  آیھ این نزول شأن ء درباره
 كھ است روایتى,  بود آورده وجود بھ مسلمان پیشتاز گروه آن در اسالم كھ تفكرى طرز طبیعت با آنھا
 بود جاھلى دوران سنتھاى از مروه و صفا كوه دو میان گردش كھ بدانجھت مسلمانان از جمعى:  گوید مى
 این تكرار بھ مایل,  است بوده نصب)  نائلھ و اساف  (  بتى,  كوه آندو از یك ھر سر بر روزگار آن در و

1. (  نبودند عمره و حج مراسم در و اسالم دوران در سنت  ) 

 

 نازل قبلھ تغییر بھ مربوط آیات از پس كھ است آن بیشتر گمان و نیست مشخص آیھ این نزول دقیق تاریخ
 شده مى شمرده ناامن محلى و]( الحرب دار, ([  مسلمانان براى مكھ چھ اگر آنروزگار در.  باشد گشتھ
 بروند عمره یا حج بھ اند توانستھ مى انفرادى طور بھ مسلمانان از بعضى كھ رسد مى نظر بھ ممكن ولى

 و نارضائى این.  اند بوده مى گریزان و ناراضى مروه و صفا میان گردش از كھ اند بوده ھمینھا و)  2( 
 بود آنان جان و دل در ایمانى بینش گرفتن پا معلول و,  اكرم پیامبر ء سالھ چندین آموزش ء ثمره نگرانى



 دوران عادت و سنت ھر از كھ بودند پذیرفتھ و فھمیده روشنى بھ چنان را اسالمى فكر طرز و اسالم. 
 مى بیگانھ چشمشان بھ جاھلى ء پدیده ھر كھ بودند دقیق و حساس چندان اینمورد در,  رمیدند مى جاھلیت

گوناگون موارد در را این.  كردند مى پرھیز آن از باشد مخالف آن با اسالم شاید كھ گمان بدین و آمد  

 

 ء زمره از مروه و صفا میان سعى پنداشتند مى مسلمانان:  كھ است روایت السالم علیھ صادق امام از - 1
م) . (  آیھ ذیل صافى تفسیر. (  فرستاد فرو را آیھ این متعال خداوند لذا,  است مشركان كارھاى  ) 

 

 سال بھ داند مى مربوط را آیھ و رسیده اینباره در شیعھ طرق از كھ روایاتى با است منطبق سخن این - 2
م. (  آیھ ذیل - صافى:  رك.  القضاء عمره ماجراى و ھجرت ھفتم  ) 
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كنیم مى مشاھده آشكارا  . 

 

 در عمیق انقالبى و كرده نفوذ آنان وجود عمق در چنان و داده آنان روح بھ تكانى چنان,  نوین دعوت
 مى نفرت و بیزارى با خود جاھلى ء گذشتھ بھ كھ بود آورده وجود بھ آنان روانى احساس و عقلى درك

 ناپسند و پلید چون و اند شده بریده آن از كامل طور بھ اكنون كھ را زندگى از بخشى,  آن در و نگریستند
دیدند مى,  اندیشید نخواھند بدان حتى و گشت نخواھند باز بدان ھرگز است  . 

 

 روح در را اسالمى تفكر آور شگفت تأثیر كند تحقیق و پیگیرى مسلمانان زندگى از بخش این در كھ كسى
,  بود آمده پدید زندگى از آنان دریافت و تلقى در كھ را عجیبى دگرگونى و كرد خواھد مشاھده آنان

 ھمھ شدید تكانى با و گرفتھ دست دو بھ را آنان فكرى ء پیكره,  اكرم پیامبر گوئى.  نمود خواھد احساس
 بھ و نو از را آن ذرات,  الكتریكى تكان ھمچون و برافشانده آن از را جاھلى ھاى رسوب و ھا پیرایھ ء

است پرداختھ و چیده ھم كنار نو ئى شیوه  . 

 

 بھ مربوط ء پدیده ھر از و,  گشتن تھى كامال جاھلى نمودارھاى ء ھمھ از یعنى. .  ھمین یعنى اسالم و
 خو بدان جاھلیت ھنگام در آدمى نفس كھ حركتى و شعور ھر از و,  بودن حذر بر پیوستھ جاھلیت دوران
 آن لوازم ء ھمھ و نوین بینش اختیار در یكپارچھ دل كھ ئى لحظھ تا و. . .  كردن اجتناب یكسره گرفتھ

دادن ادامھ پرھیز این بھ گیرد قرار  . . 



 

 كھ قدیمى شعائر از یكرشتھ تدریجا,  آمد فراھم ئى زمینھ چنین,  مسلمان امت نفوس در كھ ھنگامى
 بر,  باشد داشتھ وجود توانست مى ھم ئى بھره و سود آن در بلكھ نبود اسالم امت براى زیانى متضمن
 بھ مستحكمى ھاى رشتھ با و جدا جاھلیت مبناى و ریشھ از ابتدا كھ بدینصورت ولى گشت مقرر مسلمین

 - بدین داد مى انجام را شعائر این از یكى مسلمان ھرگاه پس آن از.  شد پیوستھ اسالمى تفكر طرز
 و اسالم جدید شعائر از یكى كھ عنوان بدین بلكھ نبود,  داده مى انجام را آن جاھلیت دوران در كھ انگیزه

آورد مى جاى بھ را آن است اسالمى تكلیف یك  . 
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 كھ شود مى اعالم آیھ این در.  است شده داده نشان آیھ این در,  عمیق تربیتى ء شیوه این روشن ء نمونھ
خدایند شعائر از مروه و صفا  : 

 

خدایند)  مراسم و(  شعائر از ھمانا مروه و صفا(  هللا شعائر من والمروه الصفا ان  ) 

 

 مى عمل بدین و دھد مى انجام را خدا شعائر از یكى,  كند مى طواف,  كوه دو این میان كھ كسى پس
 ھیچ شد مى انجام جاھلیت در كھ آن مشابھ عمل و عمل این میان.  بداند مقصود و منظور را خدا تواند

 ھر یا]( نائلھ([ و]( اساف([ بتھاى بھ نھ و است مرتبط متعال خداى بھ فقط كار این اكنون,  نیست نسبتى
دیگر بت  . 

 

 دیگر جھتى داراى و دیگر كارى گیرد مى انجام اكنون آنچھ زیرا,  نیست كار این در معنى اینرو از
 : است

 

 منعى گزارد عمره یا كند حج را خانھ كھ ھر پس(  بھما یطوف ان علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فمن
كند طواف آندو بر كھ نیست باكى و  ) 

 



 بھ یا ھا بت بھ كھ را آنچھ فقط و كرد امضاء دادند مى انجام حج در اعراب كھ را مراسمى بیشتر اسالم
 عنوان بھ,  كرد امضاء و نھاد جا بھ كھ را شعائرى و.  ساخت باطل شد مى مرتبط جاھلى پندارھاى

 تفصیل(  ساخت مرتبط نوین اسالمى بینش با,  الشأن عظیم پیامبر آن بھ خدا ھاى آموختھ و ابراھیم شعائر
 حج با شعائر و مراسم از بسیارى در نیز عمره)  آمد خواھد خود جاى در مربوطھ آیات ضمن مطلب این

,  شعائر و مراسم از یكى,  فریضھ دو ھر این در و. .  نیست مقید خاصى زمان بھ آنكھ جز است شریك
است مروه و صفا میان گردش  . 

 

یابد مى پایان,  گیرد انجام دلبخواه روى از كھ نیكى عمل ھر ستایش با آیھ  : 

 

 خدا,  یقین بھ پس آورد جا بھ نیكى عمل,  دلخواه بھ كھ ھر و(  علیم شاكر هللا فان خیرا تطوع من و
است دانا و حقگزار  ) 

 

 این از كھ نیز را نگرانى غبار كمترین بدینگونھ و كند مى اشاره نیز عمل این بودن نیك بھ تعبیر این با
 و سازد مى دلگرم فریضھ بدین را مسلمانان و زداید مى باشد مانده جاى بھ دلھا بر است ممكن رھگذار

و امیدوار خدائى پاداش بھ را آنان  
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داناست و آگاه بوده كار این ء انگیزه كھ ضمیرى و نیت بر خدا كھ:  كند مى مطمئن  . 

 

.  كنیم درنگ)  حقگزار,  گزار شكر  ]( ( شاكر([ : بخش الھام تعبیر این روى بر ئى لحظھ كھ جاست بھ
([ : ء كلمھ ولى.  دھد مى پاداش,  آن بر و است خشنود عمل این از خدا كھ است آن كلمھ این از منظور
 از خبر كھ چرا,  افشاند مى روح بر نیز بزرگوارى و بخشندگى از پرتوى,  این بر عالوه]( شاكر

 این و.  است خویش ء بنده از خدا ى شكرانھ,  نیست رضایت گوئى چنانكھ,  دھد مى خدا كامل رضایت
 زبان را بنده نیكى خدا كھ ھنگامى زیرا,  ھست نیز خداوند برابر در بندگى آداب ء زمینھ در درسى خود

؟ گزارد تواند و باید چگونھ را خود پروردگار و آفریدگار حق اداى بنده,  گشاید مى شكر بھ  

 

 در را خود بزرگوارى و زیبائى و لطف محتواى ء ھمھ كھ قرآن زیباى و ترسیمگون بیان است این و
نھد مى خواننده احساس دسترس  . 



 

 و خدا روشن براھین آنانكھ بھ پردازد مى,  فرمود تجویز را مروه و صفا میان طواف آنكھ از پس اكنون
 معاصر یھودیان ھمان اینجا در كھ - را پلید خصلت این دارندگان و كنند مى كتمان را خدائى ھدایت راه

 فتنھ كھ شود مى استفاده بیان این از.  دھد مى قرار شدید و تند ئى حملھ مورد - اند اسالم دعوت
است داشتھ مى ادامھ ھمچنان - كعبھ حج تشریع ھمچنین و قبلھ تغییر ء زمینھ در یھود انگیزیھاى  : 

 

 یلعنھم و هللا یلعنھم اولئك الكتاب فى للناس بیناه ما بعد من الھدى و البینات من انزلنا ما یكتمون الذین ان
 ما و كفروا الذین ان الرحیم التواب انا و علیھم اتوب فاولئك بینوا و اصلحوا و تابوا الذین اال عنون الال

 ھم ال و العذاب عنھم یخفف ال فیھا خالدین اجمعین الناس و المالئكھ و هللا لعنھ علیھم اولئك كفار تواوھم
 ینظرون

 

 در مردم براى را آن آنكھ از پس - ایم كرده نازل كھ را ھدایتى طریق و روشن ھاى برھان آنكسانیكھ )
 مگر.  كنند مى لعنت,  لعنتگران و خدا را ایشان ھمانا كنند مى كتمان - ساختیم آشكار,  آسمانى كتاب

 من و گردم مى باز آنان بھ كھ,  ساختند آشكار را)  حقایق(  و بخشیدند سامان و آوردند توبھ كھ كسانى
 و فرشتگان و خدا لعنت است برایشان ھمانا,  مردند كافر و شدند كافر آنكسانیكھ.  مھربانم ء گردنده باز

مردمان ء ھمھ  . 
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شوند داده مھلت نھ و یابد تخفیف عذابشان نھ كھ جاودانند آن در  ) 

 

 و راستى و - آلھ و علیھ هللا صلى - محمد رسالت حقانیت,  خود آسمانى كتابھاى ء وسیلھ بھ كتاب اھل
 كھ - را حقیقت ھمین معھذا,  بودند شناختھ و دانستھ,  شاید و باید چنانكھ,  را آنحضرت فرمانھاى درستى
 مى مكتوم,  گوناگون غرضھاى ء انگیزه بھ - بود ساختھ آشكار آنان براى آسمانى كتابھاى در خداوند
 مى فرو دم ولى شناسند مى را حق كھ كسانى در,  جا ھمھ و ھمیشھ كھ است ھمان غرضھا این.  داشتند
 كھ را خدا كتاب از آیاتى و كنند مى خوددارى شد تواند مى حقیقت مبین كھ مسائلى كردن طرح از و بندند

 احساس و فھم و درك دسترس از را حق,  حیلھ ھر و شیوه ھر بھ و گذارند مى ناگفتھ است حق افشاگر
 مى,  شوند مى یافت جا ھمھ و ھمیشھ كھ مردم این ء روحیھ و زندگى در,  دارند مى نگاه دور مردم
 نیز اكنون ھم كھ نیست ناچیز و پست دنیوى و مادى مقاصد جز چیزى غرضھا این.  كرد مشاھده توان

كنیم مى مشاھده,  حقایق از بسیارى بھ نسبت و فراوان موارد در  . . 

 



كنند مى لعنت,  لعنتگران ء ھمھ و خدا را كسان چنین این(  الالعنون یلعنھم و هللا یلعنھم اولئك  ) 

 

,  خداوند تنھا نھ و گردد مى پرتاب آنان سوى بھ لعنت تیرھاى سو ھر از!  اند لعنت كانون و مركز گوئى
كند مى لعنت را آنان لعنتگرى ھر كھ  . 

 

 و محروم خویش رحمت از خدا را روزان تیره این و. . .  است آمیز نفرت و آلود خشم راندنى,  لعنت
 مغضوب ھم آنان بدینترتیب.  رانند مى خود از نفرت با سو ھر از لعنتگران ء ھمھ و كند مى مطرود
خلق مطرود ھم و خدایند  . 

 

 و بازگشتند كھ كسانى مگر(  الرحیم التواب انا و علیھم اتوب فاولئك بینوا و اصلحوا و تابوا الذین اال
مھربانم ء گردنده باز من و گردم مى باز آنان بھ كھ,  ساختند آشكار را)  حقایق(  و بخشیدند سامان  ) 

 

 مى - است توبھ ء روزنھ ھمان كھ - نور از ئى روزنھ,  قرآن,  برگردند خطا راه این از آنكسانیكھ براى
 یعنى. . .  كند مى رھبرى نور ء چشمھ سر بھ را روانشان و دمد مى دلشان بر امید از ئى نفحھ و گشاید

 بھ درست نیت داشتن با تواند مى بخواھد كھ ھر,  بود نباید مأیوس او بخشش از و نومید خدا رحمت از
برگردد امان و امن حصار  , 
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 و حقیقت بھ اعتراف و حقایق اظھار و گفتار در افشاگرى و عمل در اصالحگرى,  درست نیت ء نشانھ و
 اطمینان او گشت باز بھ و كرد اعتماد خدا رحمت بھ باید مى,  شرط این تأمین با.  است آن طبق بر عمل

است سخنگویان راستگوترین او و]( مھربانم ء گردنده باز من([ : گوید مى خود او كھ داشت  . 

 

 منقضى مھلت و برود دست از فرصت تا گردند نمى بر و ایستند مى خود تبھكارى سر بر آنكسانیكھ اما
است جارى آنان ء درباره بیشتر تفصیل و تأكید با خدا پیشین ء وعده ھمان,  گردد  : 

 



 یخفف ال فیھا خالدین اجمعین الناس و المالئكھ و هللا لعنھ علیھم اولئك كفار تواوھم ما و كفروا الذین ان
 و خدا لعنت است برایشان ھمانا,  مردند كافر و شدند كافر كھ آنكسانى(  ینظرون ھم ال و العذاب عنھم

شوند داده مھلت نھ و یابد تخفیف عذابشان نھ كھ جاودانند آن در,  مردمان ء ھمھ و فرشتگان  ) 

 

 منقضى مھلت و برود دست از فرصت تا گذاردند و بستند خویش روى بھ را گشاده در آن,  آنان زیرا
 ء ھمھ و فرشتگان و خدا لعنت باد برایشان:  ایستادند خود ضالل و كفر و پنھانكارى سر بر و گردد

مھربانى آغوش نھ و گذارد باقى آنان براى پناھگاھى نھ كھ,  جائى ھمھ و ھمگانى لعنتى,  مردمان  . . 

 

 عذابى,  ھمین و نشده ذكر گروه این براى دیگرى عذاب,  ھمگانى لعنت ھمین بجز,  قرآن فراز این در
 است پذیرتر تحمل و سبكتر عذابھا ء ھمھ براستى و.  است آمده شمار بھ امان بى و ناپذیر تخفیف و ابدى

 قبول بھ ئى دیده نھ و بتپد یادشان بھ مھربانى بھ دلى نھ كھ,  بیگانگى و افتادگى دور و راندگى عذاب از
 زمین در ھم. . .  باشند خلق و خدا مطرود و ملعون,  شود گشوده ثنایشان بھ زبانى نھ و بنگرد ایشان در
است ھمین آمیز خفت دردناك عذاب آرى. . .  برتر آفاق آن در ھم و  . 

 

 نمایش سپس و است,  توحید یعنى آن اساسى ء قاعده بر دین بینى جھان گذارى پایھ,  بعدى آیات موضوع
 نكوھش آنگاه و,  دھد مى گواھى حقیقت بدین,  ناپذیر جدال و قاطع شكلى بھ كھ آفرینش از ھائى صحنھ

رقیبى و شریك خدا براى كھ آنكسانى  
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 یكدیگر از كنند مى مشاھده را خدا عذاب چون كھ آنان بیزار و خفتبار ھاى چھره نمایش و,  گیرند مى
,  ننگین ء گذشتھ بر حسرتشان و یكدیگر از آنان روگردانى و تبرى ولى جویند مى برائت و بیزارى

دھد نمى رھائیشان خدا عذاب از و بخشد نمى سودشان  : 

 

 و النھار و اللیل اختالف و االرض و السموات خلق فى ان الرحیم الرحمن ھو اال الھ ال وحده الھ الھكم و
 و موتھا بعد االرض فاحیابھ ماء من السماء من هللا انزل ما و الناس ینفع بما البحر فى تجرى التى الفلك
 من و تعقلون لقوم الیات االرض و السماء بین المسخر السحاب و الریاح تصریف و دابھ كل من فیھا بث

 اذ ظلموا الذین یرى لو و ہلل حبا اشد امنوا الذین و هللا كحب ایحبونھم انداد هللا دون من یتخذ من الناس
 و العذاب راوا و اتبعوا الذین من اتبعوا الذین تبرا اذ العذاب شدید هللا ان و جمیعا ہلل القوه ان العذاب یرون

 اعمالھم هللا یریھم كذلك منا تبرؤا كما امنھم فنتبر كره لنا ان لو اتبعوا الذین قال و االسباب بھم تقطعت
النار من بخارجین ھم ما و علیھم حسرات  



 

 در یقین بھ.  است رحیم و رحمن,  نیست خداوندگارى او جز كھ یكتا است خدائى شما خداوندگار )
 و,  است روان دریا بھ مردم سود بھ كھ ھا كشتى و,  روز و شب رفت و آمد و,  زمین و آسمانھا آفرینش

 آن در جنبندگان ء ھمھ از و ساخت زنده بدان مردنش از پس را زمین و آورد فرود آسمان از خدا كھ آبى
 مى كھ گروھى براى. . .  است مسخر زمین و آسمان میان كھ ابرى و,  بادھا گردانیدن و,  بپراكند
 خدا چون آنان بھ و گزینند مى بر ھمانندانى خدا براى كھ ھستند مردم از گروھى و.  ھاست نشانھ اندیشند

 اند كرده ستم آنانكھ اگر.  دارند مى دوست را خدا بیشتر چھ ھر اند آورده ایمان آنانكھ و,  ورزند مى مھر
 است كیفر سخت خدا و است خدا آن از یكسره قدرت و قوت راستى بھ كھ دیدند مى,  عذاب دیدار ھنگام

 ء ھمھ از و,  ببینند چشم بھ را عذاب و,  بگردانند روى كنندگان پیروى از شدگان پیروى كھ آندم! 
 از نیز ما تا بود بازگشتى)  دنیا بھ(  را ما كاش:  گویند كنندگان پیروى و.  گردند تھیدست دستاویزھا

 صورت بھ را كردارشان خداوند بدینسان!  گردانیدند روى امروز آنان چنانكھ گردانیدیم مى روى آنان
شد نخواھند برون آتش از ھرگز و,  نمایاند مى بدیشان حسرت ء مایھ چیزى  ) 

 

 با روزگار آن در.  است معبود و خداوندگار بودن یگانھ ھمانا,  اسالم ئولوژى ایده مھم و اصلى ء قاعده
 داشت وجود بندگان با خدا ء رابطھ چگونگى و صفات و ذات پیرامون در كھ گوناگونى تصورات ء ھمھ

 فطرت كھ نداریم سراغ را روزگارى,  تاریخ طول در كلى طور بھ و نبود تردید مورد خدا وجود اصل, 
باشد كرده انكار را آن یكسره و سپرده فراموشى دست بھ را خدا وجود یعنى آشكار حقیقت این,  انسان  , 
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 جدا فطرت از و بنیاد بى فكر طرز كھ است زمان از بخش این در تنھا. . .  را معاصر روزگار مگر
 سرشت از جدا و قاعده بى رویشى چون,  این و است گشتھ پدیدار خدا وجود انكار براساس ئى افتاده
 طبع.  داشت نخواھد نابودى و فراموشى جز عاقبتى و پائید نخواھد دیرى گمان بى,  است جھان و انسان
دھد نمى بدان بقاء و رشد مجال و كند نمى تحمل را انحرافى و ریشھ بى گیاھان اینگونھ,  ھستى عالم  . 

 

 ء عقیده بھ نسبت است الزمى تصحیح,  واقع در این و,  است خدا یگانگى از سخن جا ھمھ قرآن در لذا
 ایده و بینى جھان براى است استوارى مبناى و قاعده تشكیل و,  خدا وجود ء مسئلھ در انسان فطرى

 بینى جھان از كھ ئى اجتماعى تشكیالت و اخالقى بناھاى زیر ء ھمھ براى پس آن از و,  دین ئولوژى
گیرد مى مایھ دین  : 

 

نیست خداوندگارى او جز(  ھو اال الھ ال)  است یكتا خدائى شما خداوندگار(  واحد الھ الھكم و  ) 



 

است رحیم و رحمن(  الرحیم الرحمن  ) 

 

 باید خلق كھ معبودى بودن یگانھ,  گشتھ تأكید,  بیان چندین با و صراحت بدین كھ خدا بودن یگانھ از
 زندگى روش و اخالق ھاى پایھ باید خلق كھ جھتى بودن یگانھ و,  كنند او سوى اطاعت و عبودیت روى

 و,  گیرند الھام آن از را قوانین و مقررات باید خلق كھ منبعى بودن یگانھ و,  آورند دست بھ آن از را
 مى استنتاج,  كند ھدایت و بخشد شكل ئى رشتھ ھر در باید را خلق زندگى كھ آئینى و برنامھ بودن یگانھ

 . گردد

 

 است جھان در اش تاریخى نقش ایفاى براى مسلمان امت ساختن مھیا,  آیات این اصلى مقصد كھ آنجا از
 در آن گرفتن ریشھ براى ھمواره قرآن و شده ذكر مكى آیات در بارھا كھ را حقیقتى دیگر بار اكنون, 

 آن بر تا كند مى تكرار,  كوشیده اسالمى ء جامعھ واقعیت در آن شدن پیاده و مؤمنان احساس و اندیشھ
نیست او بجز معبودى ھیچ(  ھو اال الھ ال:  سازد استوار را اسالمى تعھدات و مقررات دیگر,  اساس  ) . 

 

برد مى نام را رحیم و رحمن:  صفت دو خدا صفات ء ھمھ میان از آنگاه و  , 
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 عمیق و سرشار رحمت از ئى جلوه و ئى نمونھ,  بخش تعالى تكالیف و مقررات ھمھ این پیدایش كھ چرا
اوست ابدى و  . 

 

است خدا بخشندگى و یگانگى گواه یكپارچھ ھستى جھان اساسا  : 

 

 ما و الناس ینفع بما البحر فى تجرى التى الفلك و النھار و اللیل اختالف و االرض و السموات خلق فى ان
 السحاب و الریاح تصریف و دابھ كل من فیھا بث و موتھا بعد االرض بھ فاحیا ماء من السماء من هللا انزل

 شب شد و آمد و,  زمین و آسمانھا آفرینش در,  یقین بھ(  تعقلون لقوم الیات االرض و السماء بین المسخر
 را زمین و ریختھ فرو آسمان از خدا كھ آبى و,  است روان دریا در مردم سود بھ كھ كشتى و,  روز و

 و,  بادھا دادن گردش در و,  بپراكنده ئى جنبنده نوع ھر از آن در و ساختھ زنده بدان اش مردگى از پس
ھاست نشانھ اندیشند مى كسانیكھ براى ھمانا. . .  است خدمت بھ زمین و آسمان میان كھ ابرى  ) 



 

 بھ را دل و چشم كھ است طبیعى,  شده گرفتھ كار بھ شعور و حس كردن بیدار منظور بھ كھ روش این
 ھاى بخشى الھام و غرابت و خاصیت,  آنھا با ما الفت و انس كھ شگفتیھائى,  كند جلب جھان شگفتیھاى

 را چیزى بار نخستین كھ كسى ھمانند دیگر بار كھ ایم شده دعوت ما اكنون.  است ستانده باز ما از را آن
 دیدارھاى این در.  بیفكنیم نظر آفرینش بھ,  زنده دل و شدید حساسیت و باز چشم با كند مى مشاھده
 اختیار بى دیده مى بار اول در را ئى پدیده ھرگاه كھ ما چشم و ایم دیده غرائبى و شگفتیھا چھ تكرارى

 معمولى را آن و گشتھ اعتنا بى,  عجیب نگارستان بدین چگونھ الفت و انس از پس,  شده مى خیره بدان
است یافتھ عادى و  . 

 

 این,  ناشناختھ عوالم و آمیز سحر آفاق این,  عظیم اجرام و انگیز دھشت ابعاد این. . .  زمین و آسمانھا
,  دارد وجود انگیز حیرت و الیتناھى فضاى در آنھا حركت و سیارات مدار در كھ عجیبى تناسب و نظم
. . .  شود مى گر جلوه آدمى بر مشخص نا شكلى بھ و ابھام از ئى ھالھ در كھ آورى شگفت اسرار این

 از حتى و آن اسرار و حجم و ساختمان از انسان آنكھ بدون زمین و آسمان ظاھرى نمود ھمین حتى
بداند چیزى,  است فھم قابل دانش و اندیشھ رشد صورت در بشر براى كھ اسرارى آنمقدار  . 

 

. . .  شامگاه این و سحرگاه آن,  شام و صبح ء مسابقھ,  ظلمت و نور شد و آمد. . .  روز و شب تبادل
مرور بھ و. . .  بوده آور شگفت و انگیز رعب و دھنده تكان چھ آغاز در كھ  , 
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 فقط آرى. . .  مؤمن براى مگر,  است یافتھ تبدیل عادى و اھمیت بى ئى پدیده بھ,  شدن تكرارى اثر بر
 ء حادثھ یك تازگى بھ را آنھا بار ھر,  ھا پدیده این در خدا قدرت دست آوردن یاد با كھ است ایمان با دل

بیند مى و نگرد مى نو  . 

 

 آغوش در كھ روزى آن تا خود من كھ كنم مى اعتراف. .  است روان دریا در مردم سود بھ كھ كشتى و
 و بود متالطم امواج فقط خورد مى چشم بھ كھ چیزى سو ھر از و بودم سوار كشتى بر,  اقیانوس پرشور
 وجود گاھى تكیھ و امید ھیچ و,  رفت مى پیش و شكافت مى را دریا ء سینھ كشتى و,  آب نیلگون سطح

 ھم بر و درھم خطوط البالى در را ریز ء نقطھ این كھ آفرینش قانون و خدا غایت و قدرت مگر نداشت
بودم درنیافتھ را قرآنى اشارت این ژرفاى,  روز آن تا آرى. . .  بود داشتھ نگاه سالم امواج  . 

 



 جنبنده گون گونھ و ساختھ زنده بدان اش مردگى از پس را زمین و باریده فرو آسمان از خدا كھ آبى و . .
 ھمھ این و. . .  است مسخر زمین و آسمان میان كھ ابرى و,  بادھا دادن گردش و,  بپراكنده آن در

 و بنگرد تأمل بھ نو از آن در,  آموزد مى ایمان با دل بھ قرآن كھ ئى شیوه بھ انسان اگر كھ است مناظرى
([  این.  افتاد خواھد لرزه بھ خداوندى رحمت و قدرت عظمت از بیندیشد بدان بیدار دل و باز چشم با

 و آرام كھ لطیف و ناشناختھ]( زندگى([ این,  جوشد مى مرده زمین از,  آبى نم رسیدن بھ كھ]( زندگى
 بذر و دانھ دل از ؟ آمد كجا از و بود كجا,  گردد مى نیرومند و نمایان تدریج بھ و زند مى سر مالیم

 شدن روبرو از توان مى آیا ؟ اش اصلى منبع ؟ اش ریشھ ؟ یافت راه كجا از بذر و دانھ بھ ولى!  جوشید
 ندیده را پرسش این كھ اند كوشیده ملحدان ؟ گریخت,  زاید مى آدمى سرشت اعماق از كھ پرسش این با

 مدتھا. . .  زنند سرباز,  است آفرین زندگى و توانا آفریدگارى وجود ھمانا كھ آن پاسخ تنھا از و بگیرند
 و الحاد مھد در كھ شدند ناچار عاقبت ولى!  اند زندگى آوردن پدید سرگرم كھ بقبوالنند مردم بھ كوشیدند

 گشوده اعتراف بدین زبان امروز كھ آنكس و كنند اعالم ممكن غیر را حیات آفرینش,  ناشناسى خدا
شناس زیست دانشمند بزرگترین  
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 با شدن روبرو از رندانھ,  انواع تكامل ء نظریھ گذار پایھ]( داروین([ نیز وى از پیش. .  است شوروى
بود گریختھ سئوال این  ! 

 

 الھى آفرینش قانون تسلیم و مسخر,  زمین و آسمان میان در كھ ابرھا گردش و بادھا وزش,  باالخره و
 این نھائى تحلیل براى,  ابر پیدایش و باد وزش مورد در فرضیھ و نظریھ بھمان و فالن شناختن. . .  اند

 صحنھ كجا از و چگونھ,  است طبیعى علتھاى این پیدایش راز ھمانا,  عمیقتر راز,  نیست بسنده ھا پدیده
 و پیدایش براى مناسبى كشتزار تواند مى كھ شده درست ھائى نسبت و ھا اندازه با و شكلى بھ ھستى ء

 فراھم آن در,  خاك و باران و ابر و باد ھمچون,  آن با متناسب و مالئم شرائط ء ھمھ و باشد زندگى رشد
 كرد جستجو جھان ھاى پدیده میان توافق و تناسب ھزار ھزاران آمدن پدید در باید را عمیقتر راز ؟ گردد

 راز.  بود نمى كنونى شكل بھ یا آمد نمى پدید زندگى كرد مى تخلف آنھا از یكى اگر كھ ھائى تناسب, 
 دھد مى خبر ئى عطوفانھ و واحد ء اراده و قصد از كھ دقیقى ء اداره و تدبیر در باید را نھائى و اساسى

ھاست نشانھ,  بیندیشند آنانكھ براى ھمھ این در گمان بى و. . .  جست,   : 

 

یعقلون لقوم الیات  

 

 و كاوشگر نگاھى و نو احساسى با و بزداید خود از است غفلت و انس ء نتیجھ كھ را بالھتى,  انسان اگر
 بھ بار نخستین براى كھ مسافرى بسان اگر,  شود روبرو ھستى جھان مناظر با,  روشن ایمان نور بھ دلى



 در ئى خفھ آھنگ ھر و چشمش در ضعیفى برق ھر,  بنگرد خود پیرامون بھ گشتھ وارد زمینى سر
 و دل و چشم بھ لحظھ بھ لحظھ كھ ھائى شگفتى و نھد مى جاى بھ اثرى حسش در حركتى ھر و گوشش
كند مى ھیجان غرق را سراپایش,  سرازیرند وى شعور  . 

 

 را ھا ھماھنگى و ھا زیبائى شناخت و درك این,  را حساسیت و گشودگى این.  است ایمان ء معجزه این
 و آن زیبائیھاى و ھا ظرافت درك و ھستى از ئى تازه دیدار,  حقیقت در ایمان.  بخشد مى آدمى بھ ایمان
است,  زمین در خدا آذین و جشن غوغاى در سربردن بھ  . 
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 رویاروى درس كھ را]( توحید([ آنرو از و اندیشند نمى و افكنند نمى نظر كھ كسانى بسا,  اینحال با
فھمند نمى,  است خلقت قانونھاى بندى طراز در مطالعھ حتمى محصول و ھستى آموزگار  : 

 

 خدا براى كھ كسانى ھستند آدمیزادگان از و(  هللا كحب یحبونھم اندادا هللا دون من یتخذ من الناس من و
دارند مى دوست خدا چون را آنان و گزینند برمى ھمانندانى  ) 

 

 در و بودند شیطان و فرشتھ و ستاره و درخت و سنگ نوع از,  قرآن نزول عصر در]( ھمانندان([ این
 و باشند ھا ارزش و ھا رتبھ و اشخاص و اشیاء نوع از است ممكن,  جاھلیت روزگاران از زمانى ھر
 یا,  آفرینند شرك گیرند جاى,  خدا عشق و خدا نام دوشادوش,  زبان بر و دل در صورتیكھ در ھمھ این

 تنھائى بھ خود و برده بیرون دل از یكسره را خدا آنكھ بھ رسد چھ. . .  نمایان شرك یا و پنھان شرك
شوند دل فرمانرواى  ! 

 

 و رتبھ ھیچ بھ نھ و,  دیگران بھ نھ و خویشتن بھ نھ,  ورزد نمى مھر خدا ھمانند چیزى ھیچ بھ مؤمن
آنند ء دلباختھ و اسیر آدمیان كھ آنگونھ از,  ارزشى و شخصیت  : 

 

اند دلبستھ خدا بھ,  بیشتر كس ھمھ و چیز ھمھ از اند آورده ایمان آنانكھ و(  ہلل حبا اشد امنوا والذین  ) 

 



است حد و قید گونھ ھر از بیرون و دیگر محبت ھر با مقایسھ از برتر كھ محبتى و دلبستگى  . 

 

 و مھر پیوند,  خدا با راستین مؤمن پیوند.  است زیبا ھم و است درست ھم اینجا در]( محبت([ ء كلمھ
است لبریز و جوشان ء عاطفھ و خویشاوندى و مودت ء رابطھ,  است روحى ء جذبھ و دوستى  . 

 

 من اتبعوا الذین تبرا اذ العذاب شدید هللا ان و جمیعا ہلل القوه ان العذاب یرون اذ ظلموا الذین یرى لو و
 را خدا عذاب كھ آنگاه - اند كرده ستم آنانكھ چون و(  االسباب بھم تقطعت و راوالعذاب و اتبعوا الذین
 كھ آنگاه.  است شدید كیفرى را خدا و خداست آن از یكسره قدرت و قوت,  حقیقت بھ كھ بنگرند - ببینند

 عذاب ھمگى و,  بجویند بیزارى و بگردانند روى,  فرمانبران و روان دنبالھ از فرمانروایان و پیشوایان
گردد كوتھ دستشان جا ھمھ از و بنگرند معاینھ بھ را خدا  ) 
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 خویشتن بر ھم و حقیقت بر ھم كھ كسانى,  اند گرفتھ رقیبى و شریك خدا براى كھ است كسانى از سخن
 آن خیزد برمى انسان بصیرت از كھ نگاھى مد با و كنند باز را دل چشم اكنون ھم اگر. . .  اند كرده ستم

 - چشید خواھند را ستمگران كیفر و ایستاد خواھند خدا برابر در كھ آنجا - بنگرند را انگیز ھول ء صحنھ
 پندارى شریكان و رقیبان این از و خداست ء قبضھ در یكسره قدرت و قوت كھ یافت خواھند در محققا

است سخت بسى خدا كیفر كھ یافت خواھند در محققا و,  نیست اثرى  . 

 

 عذاب,  كنند مى بیزارى و گردانند برمى روى,  خود پیروان و فرمانبران از پیشوایان كھ دید خواھند
 پیشوائى و ھا ریاست ء ھمھ,  گسستھ ھم از پیوندھا و ھا رشتھ ء ھمھ,  است ھمگان منظر در خدائى
,  كسى ھر و رفتھ میان از كشانید مى خود بدنبال را آنھا و بود لوحان ساده فریب ء مایھ دنیا در كھ ھائى
 خود صاحبان حمایت از عنوانھا و مقامھا,  است مشغول خود بھ,  فرمانبر و فرمانده,  پیرو و پیشوا
 پوچى و عجز و گشتھ ظاھر خدا مثال بى قدرت و الوھیت,  تابعانشان و پیروان بھ رسد چھ است عاجز

است شده نمایان,  گمراه و دروغین فرمانروائیھاى و ھا رھبرى  . 

 

 ما كاش اى:  گویند روان دنبالھ و فرمانبران و(  منا تبروا كما منھم فنتبرا كره لنا ان لو اتبعوا الذین قال و
 و گردانیدیم مى روى آنان از,  بگرداندند روى ما از آنان چنانكھ تا بود مى)  دنیا بھ(  بازگشتى را

جستیم مى بیزارى  ! ) 



 

 بتوانند كھ كنند مى آرزو و اند گشتھ شدید حسرتى و خشم دستخوش,  دل ساده و خورده فریب فرمانبران
 آنان از,  بچشانند آنان بھ را پیشوایان و فرمانروایان ناسپاسى و اعتنائى بى این سزاى و برگردند دنیا بھ

نگیرند چیزى بھ را آنان دروغین و موھوم ریاست و كنند رویگردانى و بیزارى  ! 

 

 و پیشوایان میان,  تضاد و خصومت و بیزارى و رویگردانى طرف دو از. . .  است عجیبى ء صحنھ
 را ماجرا جملھ این با,  آیھ خیز درد و سوزنده لحن كھ اینجاست و. . .  محبوبان و دوستداران,  پیروان

برد مى پایان بھ  : 

 

 در را كردارشان,  خداوند بدینسان(  النار من بخارجین ھم ما و علیھم حسرات اعمالھم هللا یریھم كذلك
 قالب
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بود نخواھند یابنده نجات آتش از ھرگز و,  نمایاند مى ایشان بھ ھا ندامت و ھا حسرت  ) 

 

 آن پلیدیھاى و زشتیھا از جستن دورى و زندگى نیكیھاى از گیرى بھره بھ را انسانھا,  آیات ء دنبالھ سپس
 بشر افراد اینكھ از و دارد مى حذر بر - كشاند مى زشتى و پلیدى بھ را آنان كھ - شیطان از,  خوانده فرا

 از,  زندگیساز ء عقیده و بینش انتخاب در یا بزنند قوانین و مقررات جعل از دم خدا فرمان و اذن بدون
 و كند مى منعشان,  بگشایند خدا غیر سوى بھ نیاز و تقلید دست گردانیده روى خدائى رھنمونیھاى

 سرزنش و نكوھش بھ,  اند سپرده دل ناشنوا و نادان بتھاى بھ و سرپیچیده فرمان این از كھ را آنكسانى
است قبلى آیات مطالب با بخش این مطالب رابط,  حقیقت در,  فراز آخرین این و. . .  گیرد مى  : 

 

 یامركم انما مبین عدو لكم انھ الشیطان خطوات تتبعوا ال و طیبا ال حال االرض فى مما كلوا الناس ایھا یا
 الفینا ما نتبع بل قالوا هللا انزل ما اتبعوا لھم قیل اذا و تعلمون ماال هللا على تقولوا ان و الفحشاء و بالسوء

 اال یسمع ال بما ینعق الذى كمثل كفروا الذین مثل و یھتدون ال و شیئا یعقلون ال اباؤھم لوكان او اباءنا علیھ
یعقلون ال فھم عمى بكم صم نداء و دعاء  

 



 او كھ مكنید پیروى را شیطان گامھاى و بخورید است پاكیزه و حالل,  زمین در آنچھ از!  انسانھا اى )
,  ببندید دانید نمى را آنچھ خدا بر اینكھ و ناروائى و بدى بھ را شما او یقین بھ.  است شما نمایان دشمن
 پدران آنچھ از بل:  گویند,  كنید پیروى فرستاده خدا آنچھ از:  شود گفتھ آنان بھ چون و.  دھد مى فرمان
 ؟ اند برده نمى راه و اندیشیده نمى ھیچ پدرانشان گرچھ و آیا!  كنیم مى پیروى ایم یافتھ آن بر را خویش
 شنود نمى نھیبى و خواندنى جز كھ ئى رمھ بر زند بانگ كسى كھ است چنان گشتھ كافر كھ كسانى داستان
كنند نمى اندیشھ آنان پس,  كورانند,  گنگانند,  كرانند. .   ) 

 

 او براى كسانیكھ و یكتاست ء آفریننده و معبود,  سبحان خداوند كھ فرمود بیان گذشتھ آیات در آنكھ از پس
 اینكھ بھ پردازد مى اكنون,  شد خواھند دچار,  رفت ذكرش كھ تلخى فرجام بھ گیرند مى شریكى و رقیب

 بودن یگانھ ء الزمھ,  این و خداست فقط نیز زندگى مقررات ء دارنده مقرر ھمچنین و دھنده روزى
موھبت,  آفرینش كھ برد انتظار باید قدرتى ھمان از را زندگى ء برنامھ و قانون یعنى,  است معبود  
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 . اوست

 

,  زمین در آنھا براى خداوند آنچھ ھر از توانند مى كھ شود مى اعالم انسانھا ء ھمھ بھ فراز اولین در
 در و گیرند فرا خدا از را زندگى مقررات باید مى و,  كنند استفاده و بخورند است ساختھ پاكیزه و حالل
 فرمان باشد سودمند آنچھ بھ را آنان و است آنھا دشمن شیطان زیرا نكنند تبعیت شیطان از كارى ھیچ

 و خود از مقرراتى اینكھ آنجملھ از و آموخت خواھد ناپسند كردار و بد ء اندیشھ آنان بھ بلكھ داد نخواھد
 مى عمل قریش مشركین و یھودیان چنانكھ دھند نسبت خدا بھ و كنند وضع خود شخصى سود و سلیقھ بھ

 : كردند

 

 یامركم انما مبین عدو لكم انھ الشیطان خطوات تتبعوا ال و طیبا حالال االرض فى مما كلوا الناس ایھا یا
 است پاكیزه و حالل زمین در آنچھ از!  انسانھا اى(  تعلمون ال ما هللا على تقولوا ان و الفحشاء و بالسوء
 بھ را شما او كھ نیست این جز.  است شما نمایان دشمن او كھ مكنید تبعیت شیطان گامھاى از و بخورید
دھد مى فرمان,  ببندید دانید نمى را آنچھ خدا بر اینكھ و ناروائى و بدى  ) 

 

 مباح ھمگان بر - شده تصریح بدان كھ نادرى چیزھاى بجز - را زمین روى اشیاء ء ھمھ كھ فرمان این
 ھمھ. . .  است انسان و جھان سرشت با آن ھماھنگى و آئین این رسائى و سھولت نمایشگر,  سازد مى

 اختصاصا كھ مواردى در فقط و است مباح او براى آن از استفاده و شده آفریده انسان براى زمین چیز



 مى تخصیص كلى فرمان این,  باشد رفتھ فراتر روى میانھ و اعتدال مرز از كسى یا شده صادر آنھا حكم
 بردارى بھره در آزادى و رفاه و سھولت ایجاد جز چیزى,  خود عام و كلى شكل در فرمان این پس.  یابد
 انسانھا آنستكھ است معتبر كھ شرطى,  میان این در.  نیست زمین زیبائیھاى و نیكوئیھا از آدمیان ھاى

 كھ گیرند الھام مصدرى و منبع ھمان از گرفتھ قرار آنان دسترس در كھ را ھائى نعمت ناروائى یا روائى
 بھ فرمانى ھرگز است آنان خصم چون كھ شیطان از نھ,  اند داشتھ دریافت آن از را نعمت و روزى این

 دروغزنى و خدا بھ بیحرمتى و ناروائى و بدى بھ جز را ایشان و كرد نخواھد صادر صالحشان و خیر
ساخت نخواھد وادار دین بھ  . 
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 خدا آنچھ از:  شود گفتھ آنان بھ چون و(  اباءنا الفیناعلیھ ما نتبع بل قالوا هللا انزل ما اتبعوا لھم قیل اذا و
كنیم مى پیروى ایم یافتھ آن بر را خود پدران آنچھ از بل:  گویند,  كنید پیروى فرستاده فرو  ) 

 

 مقررات گرفتن فرا بھ و اسالم بھ زمان ھر كھ مشركین از ؟ است گروھى چھ و كسى چھ از سخن
 مى دعوت,  جاھلیت دوران منسوخ و پوسیده ھاى سنت ریختن دور بھ و زندگیساز آئین این از زندگى

 ارثى عقاید و مقررات و رسوم سر بر لجوجانھ كھ یھودیان از یا ؟ آوردند مى زبان بر را سخن این شدند
,  اینان چھ و باشند آنان منظور چھ,  حال ھر بھ ؟ تافتند مى بر سر جدید دین پذیرفتن از و ایستاده خود
 غیر از را خود عقاید و افكار كھ مردمى پیكر و سر بر است ئى تازیانھ,  است ھمیشگى و كلى آیھ لحن

كنند مى بسنده ادراك و اندیشھ از دور و كوركورانھ تقلیدى بھ,  منطقھ این در و گیرند مى الھام خدا  . 

 

 اند برده نمى راه و اندیشیده نمى ھیچ پدرانشان گرچھ و آیا(  یھتدون ال و شیئا یعقلون ال اباؤھم كان اولو
 ( ؟

 

 بر لعنت صد دو ؟ ورزید خواھند اصرار خود گذشتگان و پدران روش از تبعیت بھ آیا نیز اینصورت در
تقلید و جمود این  ! 

 

 آنان ء ابلھانھ تقلید و جمود متناسب كامال كھ اھانتبار و آمیز تحقیر ئى صحنھ,  آنان وضع نمایش براى
 بجز و فھمند نمى چیزى شود گفتھ آنان بھ آنچھ ھر از كھ چارپایانى جمع ء صحنھ,  كند مى ترسیم است



 فریاد,  شنود مى,  بیند مى چارپا كھ,  گمراھتر نیز آن از ھنوز و. . .  كنند نمى درك معنائى بى فریاد
كورند و گنگ و كر,  آنان ولى زند مى  : 

 

 داستان(  یعقلون ال فھم عمى بكم صم ونداء دعاء اال یسمع ال بما ینعق الذى كمثل كفروا الذین مثل و
,  كرانند!  شنود نمى نھیبى و نوائى كھ ئى رمھ بر زند بانگ كسى كھ است چنان اند گشتھ كافر كھ كسانى

اندیشند نمى كھ است چنین,  كورانند,  گنگانند  ) 

 

 و كرند,  یابند نمى راه آن ء وسیلھ بھ و برند نمى بھره آن از تا ولى دارند چشم و زبان و گوش چھ اگر
 بكلى گوئى نكنند ادا,  اند شده آفریده آن براى كھ را ئى وظیفھ عضوھا این وقتى. . .  كورند و گنگند

اند نشده آفریده و نیستند  . 
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 روى بھ را ھدایت و شناخت ھاى دریچھ و نگرفتھ كار بھ را اندیشھ نیروى كھ آنكس براى تعبیر این و
 و سزا بھ اھانتى,  گرفتھ فرا,  شاید مى و باید مى آنكھ سواى منبعى از را عمل و فكر و بستھ فرو خود

است متناسب  . 

 

 مباح آنان بر را زندگى نیكوئیھاى و گرداند مى بر مؤمنان بھ اختصاصا را سخن روى ناگھان اینجا در
 برایشان كھ را چیزھائى و خواند مى فرا ھا نعمت این ء بخشنده از سپاسگزارى بھ را آنان و شمارد مى

 و كند مى معرفى آنان بھ - است مباح و پاكیزه ھاى روزى و نیكوئیھا ء دائره از بیرون كھ - گشتھ حرام
 با - بود آمده نیز تورات آسمانى كتاب در عینا اینكھ با - حرام و حالل چیزھاى سر بر كھ را یھودیان

دھد مى قرار نكوھش مورد,  بودند جدل و بحث سر بر ھمواره مسلمانان  : 

 

 الدم و المیتھ علیكم حرم انما تعبدون ایاه كنتم ان هللا اشكرو و رزقناكم ما طیبات من كلوا امنوا الذین ایھا یا
رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال عاد ال و باغ غیر اضطر فمن هللا لغیر بھ اھل ما و الخنزیر لحم و  

 

 سپاس را خدا و بخورید ایم داده شما بھ كھ ئى پاكیزه و نیكو ارزاق از!  اید آورده ایمان كھ كسانى اى )
,  كشتن ھنگام كھ حیوانى و خوك گوشت و خون و مردار ھمانا.  كنید مى بندگى را او فقط اگر گزارید



 صورتیكھ در - افتد ناچارى بھ كسى اگر و,  است گشتھ حرام شما بر شده خوانده فرو آن بر خدا غیر نام
است رحمت و مغفرت داراى خدا ھمانا نیست گناھى او بر پس - تجاوز نھ و كند افراط نھ  ) 

 

 كھ آموزد مى آنان بھ و,  سازد مى مخاطب است خدا با آنان ء رابطھ نمودار كھ صفتى با را مؤمنان
 بخشوده آنان بھ كھ را ھائى روزى,  گیرند فرا او از را ناروا و روا كارھاى شناسائى و زندگى مقررات

 آنان بر را ھا نیكوئى,  اوست فقط دھنده روزى كھ شود مى یادآور,  زبان این با و آورد مى یادشان بھ
 را چیزى اگر و نگرفتھ باز ایشان از را پاكیزه و نیكو چیز ھیچ كھ فھماند مى بدینگونھ و شمارد مى مباح

 و تنگنا در را ایشان خواستھ كھ خاطر بدین نھ است بوده آن پلیدى و ناپاكى خاطر بھ كرده حرام آنان بر
 كھ آموزد مى آنان بھ,  است داشتھ ارزانى بندگانش بھ خود او را چیز ھمھ كھ چرا,  بیفكند محرومیت

عبودیت شریك و رقیب بى را خدا خواھند مى اگر  
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 عبادتى و طاعت,  خدا نعمت شكر كھ دارد مى اعالم بدینگونھ و آورند بجاى را او نعمت شكر باید كنند
دارد خوش و پسندد مى بندگانش از خدا كھ است  . . . 

 

فرماید مى بیان,  معدود جمالتى در و كوتاه ئى آیھ در را ھمھ این و  : 

 

 آورده ایمان كسانیكھ اى(  تعبدون ایاه كنتم ان هللا اشكرو و رزقناكم ما طیبات من كلوا امنوا الذین ایھا یا
 را او فقط اگر بگزارید سپاس را خدا و بخورید ایم داشتھ ارزانیتان كھ ئى پاكیزه و نیكو ارزاق از!  اید

كنید مى عبودیت  ) 

 

 مى معین) ,  1(  است حكم تحدید براى كھ]( انما([ تعبیر با و صراحت بھ را حرام خوردنیھاى سپس
 : سازد

 

 و خوك گوشت و خون و مردار ھمانا(  هللا لغیر بھ اھل ما و الخنزیر لحم و الدم و المیتھ علیكم حرم انما
است گشتھ حرام شما بر,  شده خوانده فرو آن بر خدا غیر نام,  ذبح ھنگام در آنچھ  ) 

 



 تحریم حكم از پس قرنھا - نیز پزشكى دانش اینكھ از بگذر,  دارد مى ناپسند,  سالم طبع را خون و مردار
 زیانبخش مواد و میكروبھا انبوه ء النھ,  مردار و خون كھ رسانیده اثبات بھ - تورات,  آن از پیش و قرآن
 بجز و كرده كشف را دو این زیانھاى ء ھمھ جدید طب كھ گفت قاطع طور بھ توان نمى اینحال با.  است

ندارد وجود آنھا در شد تواند حرمت موجب كھ دیگرى زیان,  اند دانستھ و دیده آزمایشگاھھا در آنچھ  . 

 

 است سالم طبع نفرت مورد خود بھ خود نیز خوك.  ھست جدلھائى و بحث امروزه خوك گوشت ء درباره
 و گوشت در كھ كرده كشف و دانستھ بشر,  آسمانى حكم این صدور از پس قرنھا امروزه عالوه بھ, 

)  است مخصوصى ء محفظھ در كھ آن ھاى تخم و كدو كرم(  خطرناك انگلھاى حیوان این امعاء و خون
خوك مدافعان.  باشد مى متمركز  

 

 از برخى در بلكھ نیست]( حصر([ براى اصطالحا و مرز و حد بیان براى جا ھمھ]( انما([ ء كلمھ - 1
 فھماند نمى را حصر كلمھ این كھ است مواردى از اینجا و]( ان([ ردیف در,  است تأكید براى فقط موارد

 شده یاد نیز دیگرى حرام خوراكیھاى از,  چیز چند این بجز)  4:  مائده(  دیگرى ء آیھ در آنكھ دلیل بھ
 كلمھ این معادل باید,  قبیل این از و]( یقین بھ([ و]( ھمانا([ ء كلمھ فارسى ء ترجمھ در بنابراین.  است

م. (  شود داده قرار  ) 
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 انگل,  كند مى تولید مدرن وسائل این كھ شدیدى حرارت با و طبخ وسائل تكامل و پیشرفت با:  گویند مى
 چندین بھ آمیب یك كشف براى بشر دانش كھ كنند مى فراموش و. . .  بیافریند خطرى تواند نمى مزبور

 كھ - دیگرى ھاى آمیب كھ كند ادعا قاطع طور بھ تواند مى كسى چھ بنابرین,  است نیازمند فرصت قرن
 بشر دانش از قرن دھھا كھ قانونى آیا!  ؟ آید نمى پدید حیوان این گوشت از - باشد نشده كشف تاكنون
 بدو قاطع قضاوت و گیرد قرار اعتماد مورد,  مسائل اینگونھ در كھ نیست آن ء شایستھ است جلوتر
 از كھ چرا. . .  ؟ آید شمار بھ مباح,  ساختھ مباح او آنچھ و حرام,  دانستھ حرام او آنچھ,  گردد واگذار
است گرفتھ نشأت,  حكمت و دانش منبع  . . 

 

,  كرده توجھ خدا غیر بھ,  آن ذبح ھنگام در اش كشنده و شده خوانده فرو آن بر خدا غیر نام كھ حیوانى
 و معنوى عامل یك خاطر بھ بل,  آید مى پدید فیزیكى دگرگونى آن در كھ علت بدان نھ ولى است حرام

 صحیح جھتگیرى و روان پاكیزگى و قلب سالمت با و درست بینش با كھ,  خدا غیر بھ توجھ یعنى روانى
 پلید اشیاء ردیف در را حیوانى چنین كھ است معنوى حالت این اعتبار بھ.  است ناسازگار,  مسلمان یك

,  اسالم مترقى ء اندیشھ و بینى جھان بھ قبلى مقررات ء ھمھ از حكم این.  اند داده قرار محسوس و مادى



 روى اینكھ بھ نسبت را خود شدید رعایت و دقت,  حكم این نظیر ھائى نمونھ با اسالم و است تر مرتبط
است ساختھ نمایان,  باشد خدا سوى بھ فقط باید مسلمان دل  . 

 

 یگانگى از سخن كھ پیشین آیات با است حرام و حالل مقررات متضمن كھ آیھ این ء رابطھ,  بیان این با
 زندگى مقررات گرفتن فرا با یگانھ معبود بھ اعتقاد میان زیرا,  گردد مى آشكار,  داشت خدا بخشندگى و

است برقرار نزدیك و قوى ئى رابطھ,  او از  . 

 

 تا - اضطرار موارد در و نگرفتھ ندیده نیز را ھا ناچارى و ھا ضرورت,  اسالم,  ھمھ این از پس و
 آنكھ بھ مشروط,  است ساختھ حالل را محرمات و مباح را ممنوعات - شود ضرورت رفع كھ حد بدان

گذارده فراتر گامى,  مقرر مرز و حد ء دائره از  
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 : نشود

 

 در - افتد ناچارى بھ كسى اگر و(  رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال عاد ال و باغ غیر اضطر فمن
است رحمت و مغفرت داراى خدا ھمانا,  نیست گناھى او بر پس - تجاوز نھ و كند افراط نھ صورتیكھ  ) 

 

 و كلى لحن ولى شده آورى یاد,  مزبور محرمات تناسب بھ اینجا در چند ھر كھ است كلى اصل یك این
 را زندگى,  ضرورتى جا ھر.  است شرعى ممنوعات و محرمات ء ھمھ شامل و جائى ھمھ,  آن عام

 مى جایز,  ممنوع عمل ارتكاب - آن از بیش نھ و - شود برطرف,  ضرورت این كھ حدى بھ تا كند تھدید
 ء ھمھ یا آمده قرآن در كھ است مواردى ھمان در اختصاصا آیا,  استثنائى حكم این اینكھ در.  گردد

 كمترین آیا ؟ چیست ضرورت دفع مقدار از مقصود اینكھ در ھم و ؟ است آن مشمول,  ضرورت موارد
 مسائل ء حوزه در ؟ كامل آشامیدن و خوردن یك قدر بھ حتى یا ؟ كرد جوع سد بتوان آن با كھ مقدارى
یابد نمى ارتباطى كتاب این مباحث قلمرو بھ البتھ كھ. . .  ھست اختالفاتى حقوقى  . 

 

 مى راه بھ بسیارى جدلھاى و بحث,  قرآن در حرام و حالل بھ مربوط مقررات پیرامون در یھودیان
 یھودیان بر([ : بود گشتھ حرام یھود بر اختصاصا چیزھائى,  قرآن از دیگرى ء آیھ طبق بر.  انداختند

 و امعاء داخل یا پشت بر آنچھ مگر را آن پیھ,  گوسفند و گاو از و,  را دار ناخن حیوان ھر ساختیم حرام



 آنان مجادالت.  بود حالل و مباح مسلمانان بر ھمھ اینھا و)  146:  انعام]( ( است استخوان بھ چسبیده یا
 ء درباره آن حرمت مورد در یا و مسلمانان بر اینھا گشتن مباح خاطر بھ یا داشت ارتباط موضوع این با

 صحت در نحوى بھ كھ بود این آنان ھدف دائما حال ھر بھ.  بود شده تصریح تورات در كھ یھودیان
كنند دودلى و شك ایجاد,  قرآنى وحى درستى و راستى و قرآن دستورات  . 

 

اند گرفتھ قرار سخت ئى حملھ مورد كنند مى كتمان را خدا احكام كھ كسانى,  بعد آیات در بدینجھت  : 
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 ال و النار اال بطونھم فى یاكلون ما اولئك قلیال ثمنا بھ یشترون و الكتاب من هللا انزل ما یكتمون الذین ان
 بالمغفره العذاب و بالھدى الضاللھ اشتروا الذین اولئك الیم عذاب لھم و یزكیھم ال و القیمھ یوم هللا یكلمھم

بعید شقاق لفى الكتاب فى اختلفوا الذین ان و بالحق الكتاب نزل هللا بان ذلك النار على اصبرھم فما  

 

 جز اینان,  كنند مى مبادلھ اندكى بھاى با را آن و دارند مى مكتوم را خدا منزل كتاب آنانكھ,  یقین بھ )
 و سازد نمى پاكشان و گوید نمى سخن آنان با خدا قیامت روز بھ و برند نمى فرو خود شكمھاى بھ آتش

 كرده مبادلھ مغفرت با را عذاب و ھدایت با را گمراھى كھ كسانند ھمین.  انگیز الم عذابى است آنان براى
 ء درباره آنانكھ و ساختھ نازل حق بھ را كتاب خدا كھ آنروست از این!  آتش بر شكیبایند چھ پس,  اند

اند عمیق و مدت دور عنادى و دشمنى در اند كرده اختالف كتاب  ) 

 

 عام مدلول ولى,  است كتاب اھل بھ متوجھ,  اول ء وحلھ در آمده آیھ این در حقایق كتمان بر كھ نكوھشى
 از,  دارند مى مكتوم را فھمیده و دانستھ حقایق,  اندك بھائى ازاى در كھ است مردمانى ء ھمھ شامل آیھ
 كنندگان كتمان خصوصى و شخصى مصالح و منافع غالبا,  اندك بھاى. . .  آئینى ھر پیرو و ملتى ھر

 دنیا ء ھمھ,  گاھى و!  رود مى آن رفتن دست از بیم,  حقیقت افشاى صورت در كھ مصالحى,  است
 - دھند مى دست از حقیقت كتمان با كھ - آخرت پاداش و خدا رضاى با مقایسھ در نیز اینصورت در است

نیست بیش اندكى بھاى اند آورده دست بھ آنچھ  . 

 

 از آن در كھ - آیات جو با]( كنندگان كتمان([ عذاب ء صحنھ میان كامل تناسب و ھماھنگى ایجاد براى
آمده چنین آیھ در - بود سخن حرام و مباح خوردنیھاى  : 



 

برند نمى فرو خود شكمھاى بھ آتش جز(  النار اال بطونھم فى یاكلون ما  ) 

 

 آتش ھمى كھ گوئى و,  اندرونشان در آتشى,  اند داشتھ دریافت بھتان و كتمان برابر در كھ مزدى گوئى
 جاى آن در و شوند مى دچار آخرت دوزخ آتش بھ كھ ھنگام آن در آمیز كنایھ تعبیر این و.  اند برده فرو
بود خواھد آنان خوراك ھم و لباس ھم آتش و یافت خواھد تبدیل عینى واقعیت یك بھ,  گیرند مى  . 

 

 خواھند قرار خدا لطفى بى مورد قیامت روز در كھ است آن آسمانى حقایق و خدا آیات كتمان سزاى
است حالت این ء كننده مجسم,  بعد ء جملھ.  شد خواھند رھا سرافكندگى و خوارى و پستى در و گرفت  : 
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سازد نمى پاكشان و گوید نمى سخن آنان با خدا,  قیامت روز بھ(  یزكیھم ال و القیمھ یوم هللا یكلمھم ال و  ) 

 

 نھ. . .  گردد مى نمودار بشر حس بھ نزدیك بیانى ضمن,  خدا واگذارى و اعتنائى بى,  تعبیر این در
غفرانى نھ و تطھیر نھ,  عنایتى نھ,  گفتنى سخن  . . . 

 

انگیز الم است عذابى آنان براى و(  الیم عذاب لھم و  ) 

 

است دیگرى بخش الھام و آمیز ترسیم بیان,  بعد فراز در  : 

 

 عذاب و ھدایت با را گمراھى كھ كسانى اینھایند(  بالمغفره العذاب و بالھدى الضاللھ اشتروا الذین اولئك
اند كرده مبادلھ,  مغفرت با را  ) 

 



. .  ستانند مى عذاب و دھند مى مغفرت,  گیرند مى گمراھى و دھند مى ھدایت:  است ستدى و داد گوئى
,  بود دسترسشان در ھدایت,  است واقعیت یك نیز این و! . .  ئى ابلھانھ و زیانبار ستد و داد چھ و. 

برگزیدند را عذاب و دادند دست از,  بود شان ارزانى مغفرت و گرفتند را گمراھى و كردند رھایش  . . 

 

آتش بر شكیبایند چھ پس(  النار على اصبرھم فما  ! ) 

 

كنند شكیبائى,  گرفتند شتاب آن سوى بھ و برگزیده خود كھ آتشى ھمان,  آتش بر باید چقدر  ! 

 

باشند داشتھ باید ناگزیر كھ تحملى و برشكیبائى,  آمیز تمسخر و تلخ ئى طعنھ  . 

 

,  آسمانى احكام داشتن نگاه مكتوم:  اند گشتھ مرتكب آنان كھ بزرگى جرم با است متناسب جزائى این
 واقعیت در و گیرد قرار ھمگان دسترس در كھ بود گشتھ نازل منظور بدین خدا جانب از كھ احكامى
 معطل,  حقیقت در,  برنامھ این كتمان.  باشد آنان زندگى شكل و برنامھ و آئین و كند نفوذ انسانھا زندگى
است عمل براى و]( حق([ طبق بر برنامھ این آنكھ حال و است آن زندگى داشتن دور عمل از و نھادن  : 

 

ساختھ نازل حق بھ را كتاب خدا كھ آنروست از این(  بالحق الكتاب نزل هللا بان ذلك  ) 

 

 با و,  حقیقت با او میان ھمزیستى و ھماھنگى و گرائیده ھدایت بھ بگراید بدان كس ھر كھ اینروست از و
است برقرار,  ھستى جھان ھاى سنت و قوانین و سرشت با و,  یافتھ ھدایت انسانھاى  . 
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 و دشمنى در ورزیدند اختالف,  كتاب در كسانیكھ ھمانا و(  بعید شقاق لفى الكتاب فى اختلفوا الذین ان و
عمیقند و مدت دور عنادى  ) 

 



 و.  ھستند و بودند چنین. . .  خویش خویشتن با و,  جھان طبیعى قانون و سنت با و,  حق با دشمنى
 تفاوت و اختالف بھ اش دینى مقررات و آسمانى كتاب در كھ امتى ھر است آنان بھ ملحق و آنان ھمانند

 وعده این. . .  سازد جدایش جدا و پاره پاره و نگیرد دست بھ عمل براى یكباره و یكجا را آن,  كند نظر
,  الھى ء وعده این بر ما كنونى جھان در و. . .  ھا امت ء ھمھ براى و زمانھا ء ھمھ در است خدا ء

یافت توان مى ھا مصداق و شاھدھا  . 

 

 راستگویان كھ مالكھائى با را دینى درست روش و عمل و دینى درست بینش اصول,  درس این پایان در
فرماید مى بیان,  سازد مى مشخص را تقوایان با و  : 

 

 و المالئكھ و االخر الیوم و باہلل امن من البر لكن و المغرب و المشرق قبل وجوھكم تولوا ان البر لیس
 فى و السائلین و السبیل ابن و المساكین و الیتامى و القربى ذوى حبھ على المال اتى و النبیین و الكتاب
 حین و الضراء و الباساء فى الصابرین و عاھدوا اذا بعھدھم الموفون و الزكوه اتى و الصلوه اقام و الرقاب
المتقون ھم اولئك و صدقوا الذین اولئك الباس  

 

 و خدا بھ است كسى آن نیكو بلكھ,  بگردانید مغرب و مشرق سمت بھ را خویش روى كھ نیست آن نیكى )
 خویشاوندان بھ دارد مى دوستش كھ را خود مال و,  آورد ایمان پیامبران و كتاب و فرشتگان و جزا روز

,  دھد زكوت و دارد پا بھ نماز و,  بدھد بردگان و كنندگان طلب و ماندگان راه در و مستمندان و یتیمان و
 دار و گیر و واماندگى و سختى در كنندگان صبر و,  كنند وفا خود پیمان بھ بندند پیمان چون كھ آنكسان و

تقوا صاحبان اینھایند و اند گرفتھ پیشھ راستى كھ كسانى اینھایند. . .  جنگ  ) 

 

 ارتباط بى,  بود درگرفتھ آن سر بر كھ ھیاھوئى و قبلھ تغییر ماجراى با بیان این كھ رسد مى نظر بھ
 مطرح مھمى بسیار حقیقت آیھ این در اكنون.  شد گفتھ سخن قبلھ تغییر حكمت ء درباره قبال.  است نبوده
 و شعائر شكل پیرامون در یھودیان كھ مجادالتى ء ھمھ در ھم و قبلھ ماجراى در تواند مى كھ است

 و جوابگو,  كردند مى درست صدائى و سر پر ء مسئلھ,  كدام ھر از غالبا و كشیدند مى پیش عبادات
 راھگشا
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 . باشد

 



 مشرق سمت بھ روى مردم كھ نیست آن,  عبادات تشریع از كلى طور بھ نھ و قبلھ تغییر از نھ,  مقصود
 یك تواند نمى نیكوئى و نیكى عاقبت و فرجام.  بگردانند الحرام مسجد یا المقدس بیت سوى بھ,  مغرب و

 حالت و درك از اگر,  عبادت مشخص ھاى قالب و شعائر این.  باشد ظاھرى شعائر و حركات مشت
 منشأ را خیرى و نیكوئى ھیچ شود منفك و جدا,  وى زندگى در تطبیق و عمل از و آدمى روح در خاصى

 و روان در كھ بینشى. . .  ئى برنامھ و مشى خط و,  بینشى و درك از است عبارت نیكوئى.  گردد نمى
 انتظام و شكل را جامعھ و فرد زندگى عینیت و واقعیت كھ ئى برنامھ و,  بگذارد اثر جامعھ و فرد ضمیر
گردد ھمھ این جایگزین تواند نمى مغرب و مشرق بھ كردن روى فقط و. . .  دھد  . 

 

 و خدا بھ كھ است كس آن نیكو بلكھ(  النبیین و الكتاب و المالئكھ و االخر الیوم و باہلل امن من البر لكن و
آورد ایمان پیامبران و كتاب و فرشتگان و جزا روز  . . ) 

 

 است خصلتھا این در بزرگى و مھم ارزشھاى چھ مگر و. . .  ھاست این در)  بر(  جامع و كامل نیكوئى
 ارزشى چھ پیامبران و كتاب و فرشتگان و جزا روز و خدا بھ ایمان در ؟ است داده بدان وزنى چنین كھ

؟ است نھفتھ  

 

 و اشیاء و گوناگون قدرتھاى بندگى و بردگى از را بشر زندگى كھ است عطفى ء نقطھ خدا بھ ایمان
 ھر بندگى از را او روح بدینوسیلھ و سازد مى متحول,  خدا انحصارى عبودیت بھ گوناگون اعتبارات

,  برتر و عالى موجودات ء ھمھ با را او و بخشد مى تعالى و رفعت او بھ,  سازد مى رھا دیگر چیز
 ارزش ھر از را او و دھد مى قرار معبود یك ء بنده و صف یك در را ھمھ و,  ھمطراز و ھمسطح
 بھ آشفتگى از را آدمیان جمع كھ است تحولى ء نقطھ ھمچنین.  برد مى فراتر,  انسان از فروتر پندارى
كشاند مى,  مشخص جھتگیرى و انسجام بھ گسیختگى از و ھدفدارى بھ گمراھى از و انتظام  . 

 

 كھ تمركزى ء نقطھ و آھنگ یك عاقبتى و مشخص مقصدى داشتن از,  یگانھ خداى بھ ایمان بدون بشریت
 و - است چنین جھان عناصر و ذرات دیگر در چنانكھ - آیند گرد آن پیرامون,  یكنواخت و جد بھ ھمگان

ھا رابطھ و ھا نسبت آنان میان  
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باشد مى محروم,  باشد برقرار مشخص و معین پیوندھاى و ھا ھدف و  . 

 



 زندگى اینكھ بھ و,  است جزا و پاداش ء صحنھ در خدا مطلق عدالت بھ ایمان,  قیامت روز بھ ایمان
 ھا نیكوكارى و ھا نیكى اینكھ بھ و,  نیست نظم بى و آشفتھ و جھت بى و بیھوده,  عالم این در انسان

نیاید دست بھ زندگى این در آن پاداش چند ھر ماند نمى پاداش بدون  . . . 

 

 و درك تمایز ء نقطھ خود,  غیب بھ ایمان و]( غیب بھ ایمان([ از است ئى جلوه,  فرشتگان بھ ایمان
 مى متمایز,  حیوانات بینى جھان از را انسان بینى جھان و,  حیوانات شعور و درك از است انسان شعور
 خویش حواس زندانى كھ حیوان از است معتقد ظاھرى حواس ماوراى چیزى بھ كھ را انسان و سازد

1(  برد مى برتر,  دارد برنمى فراتر قدمى آن از و است  ) . 

 

 در یعنى.  است آسمانى آوران پیام و پیامھا ء ھمھ بھ ایمان,  پیامبران بھ و كتاب بھ ایمان باالخره و
 اش آسمانى ء برنامھ و دین آھنگى یك و,  بشر خداى یگانگى بھ و,  بشریت یكپارچگى بھ ایمان,  حقیقت
 شگرف ارزشى داراى,  است آسمانى پیامھاى و پیامبران ء ھمھ میراث وارث كھ مؤمن براى این و. . . 

است مھم و  . 

 

 مستمندان و یتیمان و خویشاوندان بھ - اوست تفاخر ء مایھ و آدمى محبوب كھ - مال بخشش در,  آنگاه و
؟ است نھفتھ ارزشى چھ,  بردگان و كنندگان طلب و ماندگان راه در و  

 

 رھائى در,  خالصھ و خودخواھى و ضعف و آز و حرص زنجیر از رھائى در باید را عمل این ارزش
 ارزش یك این پس.  كرد جستجو,  است آدمى روان شكفتگى و بزرگوارى و انفاق دشمن كھ مالدوستى از

 بھ مربوط است ارزشى این,  است شده تكیھ آن بر,  آیھ در مال بودن محبوب بھ اشاره با كھ است روحى
دست - نامرغوب و پست چیزھاى از نھ و - خود محبوب مال از آدمى كھ,  انسانى شعور و احساس  

 

بقره ء سوره نخستین آیات تفسیر بھ كنید نگاه - 1  . 
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 كھ - حرص زنجیر از و یابد نجات است ھا زبونى و ھا ذلت ء آفریننده كھ دنیا مال بندگى از و بشوید
سازد رھا را وى - است مردان ء برافراشتھ سرھاى ء افكننده فرو  . 

 



 در,  برونى اسارتھاى بند از انسان سازى رھا از پیش ھمواره كھ اسالم چون مكتبى ارزشھاى معیار در
 ء برده كھ است معتقد و اوست درونى ھاى زبونى و ھا ضعف و ھا وسوسھ از وى سازى رھا تالش

 و دارند گردن بھ را خود ھوس و نفس بردگى طوق كھ باشند مى كسانى ھمان ھمیشھ قدرتھا و انسانھا
 بخشش - خصلت این,  ندارند كسى بندگى بھ سر نیز اجتماع در اند رستھ خود اسارت زنجیر از كھ آنھا
است سرآمد و بزرگ ارزشى - محبوب مال انفاق و  . 

 

 منشى بزرگ نمودار و نمونھ,  خویشاوندان بھ بخشش ؟ نیست چنین انسانى ارزشھاى معیار در مگر و
 اجتماع نخستین سلول خانواده و - است فامیلى پیوندھاى و خانواده حرمت ء كننده تأمین و انسان روح
 از آیھ این در و گشتھ مبذول بدان كھ است ترى جدى اھتمام و بیشتر توجھ ء انگیزه,  ھمین و - است
 متقابل مسئولیت و ھمكارى نمودار,  یتیمان بھ بخشش.  است شده ذكر پیشتر,  مال صرف موارد دیگر

 حمایت جایگزینى نوعى,  است ضعیفان بھ قویدستان كمك و,  اجتماع ء صحنھ در كودكان و بزرگساالن
 افتادن فساد دام بھ و آوارگى از جلوگیرى براى كوششى,  است پدر سرپرستى و محبت از بیگانگان

 را آنان كھ است اجتماعى از انتقامجوئى روح و مھرى بى ء عقده آمدن پدید نتیجھ در و پناه بى اطفال
است كرده رھا سرگردان و تنھا  . 

 

 خود آبروى حرمت,  حال این با و است بستھ آنان روى بھ معیشت راه كھ مستمندانى بھ احسان و بخشش
 و آنان انسانى ارزش و آبرو پاسدارى و حفظ موجب)  1(  اند نكرده دراز سئوال دست و داشتھ نگاه را
محیط در متقابل مسئولیت و تضامن معناى بھ  

 

 معنى را آیھ آنقرار بر و,  گرفتھ]( سئوال از سكونت([ مناسبت بھ را مسكین ء كلمھ,  مؤلف گویا - 1
 نیست متناسب چندان آیھ توجیھ بدانیم]( حركت از عجز و سكونت([ را اشتقاق وجھ اگر وگرنھ است كرده
م(   ) . 
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 از عضوى ھیچ و شود نمى سپرده فراموشى بھ افراد از ھیچیك,  آن در اینكھ و است مسلمان ء جامعھ
گیرد نمى قرار بیمھرى مورد پیكر این اعضاى  . 

 

 كمك ء وظیفھ ء دھنده نشان,  اند افتاده جدا خود خاندان و مال از كھ ماندگان راه در بھ احسان و بخشش
 خانواده یك ھمھ,  انسانیت كھ حقیقت این گویاى و است دیار و یار و اھل از دورى و عسرت ء لحظھ در
,  خود خاندان عوض بھ تواند مى وطن این ء گوشھ ھر در كس ھر و,  وطن یك یكسره زمین و اند



,  خود ء خانواده درون آرامش و خانوادگى نزدیك پیوندھاى جاى بھ و مالى,  خود مال جاى بھ و خاندانى
باشد داشتھ آرامشى و پیوندھائى  . 

 

 و درخواست از آنان بازداشتن موجب و آنان نیازمندیھاى تأمین براى ئى وسیلھ,  كنندگان طلب بھ بخشش
 تأمین را خود نیازمندیھاى تواند مى كھ كسى اسالمى محیط در.  است بیزار آن از اسالم كھ است طلب
 كھ چرا,  كند نمى دراز كسى سوى بھ طلب و سئوال دست ھرگز زند دست كننده تأمین كارى بھ یا كند

 آنكسى پس,  نگشاید گدائى دست و ورزد قناعت و,  نكند سئوال و كند كار كھ داده مأموریت او بھ دینش
است افتاده كار از و محتاج,  شك بى كند مى سئوال كھ  . 

 

 اسالم روى بھ كشیدن شمشیر - ناروا عملى سزاى بھ كھ است انسانى ساختن آزاد براى بردگان بھ بخشش
 جنگى بردگان كردن آزاد و خریدن شكل بھ یا بخشش این.  است افكنده بردگى و اسارت قید بھ را خود -
)  مكاتبھ  (  كنند خرید باز خود صاحبان از را خود بتوانند آن ء وسیلھ بھ تا آنان بھ مالى بخشیدن بھ یا و

 از.  است داده را عمل این ء اجازه كنند آزاد را خود باشند مایل كھ بردگانى بھ اسالم.  گیرد مى انجام
 و زكات از توان مى و آید مى در زكات مستحقین شمار در گیرد مى تصمیمى چنین برده كھ ئى لحظھ
 خود آزادى,  بدینوسیلھ و سازد منعقد اربابش با را خود تدریجى آزادى قرارداد تا داد او بھ نفقات دیگر
یابد باز را  . 

 

است نھفتھ آن در كھ ارزشى و نماز اما و  . . 

 

توجھ نماز,  است مغرب و مشرق بھ كردن روى از غیر چیزى,  نماز پاداشتن بھ  
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 حركت چند تنھا.  است خدا سوى بھ,  اش باطن و ظاھر در و اش اندیشھ و جسم و روح با انسان كامل
 ئى خالصھ,  اسالم نماز.  دھد نمى تشكیل را نماز حقیقت,  مابانھ عارف و صوفیانھ توجھى یا ورزشى

 و یكپارچھ اش اندیشھ و روح و جسم با را انسان,  اسالم.  است زندگى ء درباره اسالم اصولى بینش از
 و تضاد,  است آور شگفت تركیب این ء آورنده پدید كھ وى طبیعى نیروھاى میان و شناسد مى یكجا

 قرار ریاضت و فشار زیر را جسم,  روح فتوح و آزادى براى كھ كوشد نمى ھرگز و بیند نمى تناقضى
,  اسالم در عبادت بزرگترین اینرو از.  شمرد نمى الزم,  روح آزادى براى را فشار این كھ چرا,  دھد
 با را سھ ھر این و باشد مى - او عقل و روح و جسم - انسان ء گانھ سھ نیروھاى گاه جلوه كھ است نماز

 بھ را جسم قعودش و قیام و سجود و ركوع. . .  سازد مى مرتبط و نزدیك خدا بھ یكنواخت آھنگى



 تسلیم و توجھ,  دارد مى وا تالش بھ را اندیشھ الفاظش معناى در تدبر و تفكر و قرائت,  آورد مى حركت
.  گیرد مى انجام لحظھ یك در و ھم با ھمھ این و. . .  رساند مى فتوح و شگفتى بھ را روح خضوعش و

 درباره اسالم بینش ء كننده محقق ھم و آورنده یاد بھ نوبتش ھر و ركعت ھر نمازى چنین پاداشتن بر. . 
است زندگى ء  . 

 

 اصلى صاحب و مالك آنكھ حكم بھ - خداوند كھ است اسالم اجتماعى مالیات اداى. . .  زكات كردن ادا و
 داشتھ مقرر اغنیاء مال در فقراء براى حقى صورت بھ - است او انسان بھ آنھا ء سپارنده و اموال ء ھمھ
 بسنده دلیل این و شده ذكر. . .  و خویشاوندان بھ محبوب مال بخشش از پس زكات,  آیھ این در.  است

 مالیاتى,  زكات.  باشد آندیگرى جایگزین تواند نمى ھیچیك,  زكات و مزبور بخشش اینكھ بر است ئى
 مى تأمین آنگاه كامل نیكوئى و. . .  معین ء اندازه بدون و مطلق انفاقى,  بخشش آن و است معین و مقرر
 اگر بیگمان.  اند اسالم اساسى ھاى پایھ شمار در دو ھر كھ چرا گیرد انجام ھم با دو ھر این كھ گردد
 نام آن از آیھ این در مستقال,  قرآن بود نمى مزبور انفاق و بخشش از جدا و مستقل ئى فریضھ,  زكات
برد نمى  . 

 

قرآن در و است اسالم ھاى نشانھ نمایانترین از یكى. . .  پیمان بھ وفا سپس و  
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 براى.  است شده شمرده نیكوكارى و انسانیت,  ایمان نشان و آمده میان بھ آن از نامى,  جاى چندین
 ارتباط و اجتماعات میان ارتباط و افراد میان ارتباط در متقابل اطمینان و اعتماد از فضائى آمدن بوجود

 خدائى عھد بھ وفا,  آن اساسى مبناى و است الزم شرط یك,  پیمان و عھد پاسدارى,  دولتھا و ملتھا میان
 بھ ھیچكس,  برند مى سر بھ بیمناك و مضطرب ھمھ دلھا نشود تأمین ئى جامعھ در شرط این اگر.  است
 تعھدات بھ پایبندى و وفادارى كار,  اسالم.  نیست مطمئن دیگرى كس ھیچ بھ و پایبند تعھدى و وعده ھیچ
 نرسیده پایھ بدان ھرگز تاریخش سراسر در بشریت كھ رسانید جائى بھ را دشمنان با ھم و دوستان با خود
نرسید,  اسالم پرتو در جز نیز آن از پس و بود  . 

 

 ء روحیھ سازى آماده و تمرین. . .  پیكار ء صحنھ در و ھا خسارت بر و سختى در صبر,  باالخره و
 اظھار و شكست و پریشانى دچار زندگى دشواریھاى و نامطلوب رویدادھاى و پیشامدھا در تا است مؤمن
 سر از سالمت بھ را حوادث طوفان و بماند پایدار سختى و بال دوران آمدن سر تا بتواند و نگردد عجز

 و سرپرستى كھ امتى.  است خدا بھ اعتماد و اطمینان و امید مظھر و جلوه,  واقع در صبر.  بگذراند
 را خود كھ است ضرورى گردد مى متقبل و متعھد را زمین در صالح و عدل استقرار و بشریت راھبرى

. . .  سازد آماده,  صبر براى سالح با,  خطر پر راه این ھاى مشقت و مشكالت با شدن روبرو براى



 در صبر,  كمبودھا و نیازمندیھا در صبر,  ضعف و بیمارى در صبر,  درماندگى و فقر حال در صبر
 نقش و بگزارد را خود سنگین تكلیف بتواند تا. . .  حال ھمھ و حال ھمھ در صبر و,  محاصره و پیكار

برد پایان بھ,  اعتدال و آرامش با و اعتماد و ثبات با را خود ء شده تعیین و مشخص  . 

 

 از ھمھ آنھا آنكھ با و آمده خود از پیش جمالت تركیب از غیر تركیبى با]( صابرین([ ء كلمھ ادبى نظر از
 بھ بیشترى عنایت و توجھ دلیل این و]( . .  صابرین([ : آمده منصوب,  كلمھ این مرفوعند,  اعراب نظر
 این تمایز و ویژگى)  الصابرین اخص  ]( ( اخص([ ء كلمھ تقدیر با خواستھ گوئى,  است خصلت این

دیگر صفتھاى میان در را صفت  
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 بخشش و پیامبران و كتابھا و فرشتگان و خدا بھ ایمان:  ھمچون صفاتى ردیف در آرى.  سازد نمایان
 صفتى,  دشواریھا در صبر,  پیمان و عھد پاسدارى و زكات كردن ادا و نماز پاداشتن بھ و محبوب مال

.  آید مى شمار بھ جالب امتیازى,  صبر براى و بزرگ مقامى صابران براى این و است ممتاز و برجستھ
 )1  ) 

 

 رویھم بر و آمده ھم كنار در مال و جان بھ مربوط وظائف و اسالم فكرى اصول,  آیھ یك در بدینترتیب
 یا - جامع و كامل نیكوئى یعنى]( بر([ آن مجموع و شده معرفى ناپذیر تجزیھ واحدى و,  واحد حقیقتى
 بینش از كاملى ء خالصھ آیھ این حقا و است گرفتھ نام - ایمان:  شده تفسیر روایات از برخى در چنانكھ
ندارد معنائى و مفھوم]( اسالم([ آنھا بدون چنانكھ است مكتب این اصول و اسالم  . 

 

كند مى قضاوت چنین,  موصوفند ھا خصلت این بھ كھ كسانى ء درباره آیھ پایان اینرو از و  : 

 

پیشگان تقوا اینھایند و,  اند گفتھ راست كھ كسانى اینھایند(  المتقون ھم اولئك صدقوا الذین اولئك  ) 

 

 در اش واقعى و عینى لوازم با را خود ایمان و داشتن باور و ایمان و بودن مسلمان در آنانكھ اینھایند
 و بیم خود خداى از كھ پیشگانى تقوا اینھایند و.  اند گفتھ راست خود خداى بھ,  كردن تطبیق زندگى

رسانند مى انجام بھ,  الزم دقت و آگاھى و درك با را خود تعھد و كنند مى خشیت  . 

 



 نگریم مى,  شوند نائل بدان آسمانى كتابھاى و آئین ء وسیلھ بھ انسانھا كھ را بلندى آفاق,  آیھ این خالل از
 دشمنى و ستیزه,  منادیانش و آن با و بیگانگى و دورى,  مكتب این از كھ بیخبرى انسانھاى بھ سپس و

 خداى سخن و سائیم مى ھم بر دست اندوه و تأسف روى از آنگاه و. .  افكنیم مى نظرى ورزند مى
مردمان بر دریغ اى:  كنیم مى تكرار را سبحان  . . . 

 

قاطعمان یقین و خدا بھ فراوانمان امید پرتو در. . .  افكنیم مى نگاھى دیگر بار  

 

 صلوات علیھم اولئك:  تا. .  الصلوه و بالصبر استعینوا امنوا الذین ایھا یا:  ھاى آیھ تفسیر بھ برگردید - 1
گذشتھ درس در. . .  رحمھ و ربھم من  . 
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 شعاع,  آینده دست دور افق در و بینیم مى زدوده را حسرت این غبار,  مكتب این اصالت و نیرومندى بھ
 بھ عاقبت,  جانكاه رنج و سرگردانى آن از پس بشریت آنكھ بھ امید. . .  درخشان را امید ء كننده خیره

برسد درخشنده افق این بھ و شود متوسل استوار بنیان این  . . 

 

خدا امید بھ  . . 
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 لھ عفى فمن باالنثى االنثى و بالعبد العبد و بالحر الحر القتلى فى القصاص علیكم كتب ءامنوا الذین یایھا
 فلھ ذلك بعد اعتدى فمن رحمھ و ربكم من تخفیف ذلك باحسن الیھ اداء و بالمعروف فاتباع ء شى أخیھ من

 حضر اذا علیكم كتب)  179(  تتقون لعلكم االلبب یأولى حیوه القصاص فى ولكم)  178(  الیم عذاب
 بعد بدلھ فمن)  180(  المتقین على حقا بالمعروف االقربین و للولدین الوصیھ خیرا ترك ان الموت احدكم

 فاصلح اثما أو جنفا موص من خاف فمن)  181(  علیم سمیع هللا ان یبدلونھ الذین على اثمھ فانما سمعھ ما
 من الذین على كتب كما الصیام علیكم كتب ءامنوا الذین یایھا)  182(  رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال بینھم
 على و اخر ایام من فعده سفر على او مریضا منكم كان فمن معدودت ایاما)  183(  تتقون لعلكم قبلكم
خیر فھو خیرا تطوع فمن مسكین طعام فدیھ یطیقونھ الذین  
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 و للناس ھدى القرءان فیھ انزل الذین رمضان شھر)  184(  تعلمون كنتم ان لكم خیر تصوموا ان و لھ
 اخر ایام من فعده سفر على أو مریضا كان من و فلیصمھ الشھر منكم شھد فمن الفرقان و الھدى من بینت
(  تشكرون لعلكم و ھدئكم ما على هللا لتكبروا و العده لتكملوا و العسر بكم یرید ال و الیسر بكم هللا یرید
 لعلھم بى لیومنوا و لى فلیستجیبوا دعان اذا الداع دعوه أجیب قریب فانى عنى عبادى سالك اذا و)  185

 كنتم انكم هللا علم لھن لباس انتم و لكم لباس ھن نسائكم الى الرفث الصیام لیلھ لكم احل)  186(  یرشدون
 یتبین حتى اشربوا و كلوا و لكم هللا كتب ما ابتغوا و بشروھن فالئن عنكم عفا و علیكم فتاب انفسكم تختانون

 فى عكفون انتم و تبشروھن ال و الیل الى الصیام أتموا ثم الفجر من االسود الخیط من االبیض الخیط لكم
بینكم أمولكم تأكلوا وال)  187(  یتقون لعلھم للناس ءایتھ هللا یبین كذلك تقربوھا فال هللا حدود تلك المسجد  
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188(  تعلمون انتم و باالثم الناس امول من فریقا لتأكلوا الحكام الى بھا تدلوا و بالبطل  ) 
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 مى نشأت مدینھ در تازه روزھا آن كھ - مسلمان ء جامعھ اجتماعى مقررات از ھائى گوشھ,  درس این در
است گشتھ مطرح,  واجب عبادتھاى از بخشى ھم و - یافت  . 

 

 این از بخشى در را مختلط ء مجموعھ یك,  ھم كنار در - عبادات و اجتماعى مقررات - فراز دو این
 یك با,  عبادات یا اجتماعى مقررات شمارش از پس غالبا كھ - خشیت و تقوا با و دھند مى تشكیل سوره
 و.  گردند مى متصل و مرتبط یكدیگر بھ رشتھ یك با ھمھ - شده ذكر ھا آیھ مقطع در,  جا دو ھر در لحن

 عمل و اندیشھ اساسى ھاى پایھ متضمن كھ]( بر([ ء آیھ دنبال بھ,  ھم با ھمھ این است مشھود چنانكھ
است گردیده ذكر,  است اسالمى ء جامعھ  . 

 

 و اعتكاف,  دعا,  روزه,  وصیت:  احكام از فرازھائى و جزائى قوانین و قصاص مقررات از ئى شمھ
است درس این ء دھنده تشكیل عناصر,  افراد مالى روابط از بخشى  . 

 

است یافتھ پایان]( تقوا([ بھ اشارتى بھ آمده آن در قصاص فرمان كھ ئى آیھ  : 

 

كنید پیشھ تقوا شاید!  خردمندان اى ھست زندگى,  قصاص حكم اجراى در شما براى و ]) ]( 



 

ھمینطور نیز وصیت ء آیھ  : 

 

 براى,  گذارده باقى خود از چیزى اگر رسید فرا مرگ را شما از یكى چون كھ شما بر شد نوشتھ بر ])
پیشگان تقوا براى شایستھ كارى,  كند توصیھ نیكى بھ نزدیكان و مادر و پدر ]( 

 

ھمینطور نیز روزه ء آیھ  : 

 

 گشتھ مقرر شما از پیش ھاى امت بر چنانكھ شما بر گشت مقرر روزه,  اید آورده ایمان كھ كسانى اى ])
كنید پیشھ تقوا شاید,  بود ]( 
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ھمینطور عینا نیز روزه آیات پایان در اعتكاف بھ اشاره از پس  : 

 

 شاید سازد مى نمایان مردم براى را خود آیات خدا اینگونھ,  مشوید نزدیك بدان,  است خدا حدود این ])
كنید پیشھ تقوا ]( 

 

 و تقوا معناى از باالخره شود نمى تمام]( تقوا([ یاد و نام با كھ درس این از دیگرى معدود ھاى آیھ
 اینكھ بر را خدا تا([ : مثال رود نمى فراتر چیزى,  خدا بھ نسبت آدمى شعور و احساس برانگیختن

 ایمان من بھ و كنند اجابت مرا([ : یا]( گزارید شكر)  را او نعمت(  شاید و شمارید بزرگ كرده ھدایتتان
 داراى خدا یقین بھ: ([  یا و]( است دانا و شنوا خدا یقین بھ([ : یا]( رسند رشد و آگاھى بھ شاید,  آورند

است رحمت و مغفرت ]( . 

 

 یكپارچگى و ناپذیرى تجزیھ بھ:  دھد مى توجھ,  آئین این ء درباره حقیقتى بھ را انسان,  پیوستگى این
 جھان از ھمھ عبادتش آداب و مراسم,  اش حقوقى مبانى,  اش اجتماعى حدود و مقررات. . .  آن كامل



 خدا بھ واحدى ء رشتھ با ھمھ و زند مى سر,  آورده پدید بینى جھان این كھ عامى ایدئولوژى از و بینى
,  است یگانھ خداى عبودیت ھمانا كھ رسد مى واحدى فرجام و ھدف بھ ھمھ و گردد مى متصل و مرتبط
,  مشروط ئى جانشینى,  گماشت خود جانشینى بھ عالم ء پھنھ در را انسان و داد روزى و آفرید كھ خدائى

 او از را زندگى قانون و نظام و بینش و بپذیرد را خدا بھ ایمان و كامل بندگى كھ شرط این بھ مشروط
كند دریافت  . 

 

 از بارزى ء نمونھ,  آمده آن ھاى مقطع و آیات متن در كھ موضوعاتى ء مجموعھ بھ توجھ با,  درس این
اسالم در است عملى و فكرى جوانب ء ھمھ یكپارچگى و پیوستگى  . 

 

 لھ عفى فمن باالنثى االنثى و بالعبد العبد و بالحر الحر القتلى فى القصاص علیكم كتب امنوا الذین ایھا یا
 فلھ ذلك بعد اعتدى فمن رحمھ و ربكم من تخفیف ذلك باحسان الیھ اداء و بالمعروف فاتباع ء شى اخیھ من

تتقون لعلكم االلباب اولى یا حیوه القصاص فى لكم و الیم عذاب  

 

بھ آزاد:  گشت مقرر قصاص شما بر كشتگان مورد در!  اید آورده ایمان كھ كسانى اى )  
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 باید,  شده بخشوده چیزى برادرش سوى از او براى كھ آنكس پس,  زن بھ وزن,  برده بھ برده و,  آزاد
 و پروردگارتان سوى از است تخفیفى این,  نماید تأدیھ نیكى با او و شود پیگیرى پسندیده ئى شیوه بھ

بود خواھد انگیز الم او براى بپیماید تجاوز راه,  آن از بعد كھ ھر پس,  رحمتى  ) 

 

 قصاص حكم كھ آنست مقتضى آن بودن دارا كھ خصلتى]( . . اند آورده ایمان([ كھ است كسانى بھ خطاب
 در كھ تفصیلى با - را شدگان كشتھ مورد در قصاص ء فریضھ كھ آنست منظور و.  كنند تلقى خدا از را

 و فكر و كند مى تشریح را قانون این حكمت,  دوم ء آیھ در.  برساند آنان اطالع بھ - شده بیان آیھ اولین
 در كھ - را تقوا روح نیز دلشان در و سازد مى بیدار حكم این ء فلسفھ درك براى را مؤمنان ھوش

فرماید مى ھشیار و برانگیختھ - آید مى حساب بھ اطمینانى ء دریچھ,  قصاص و قتل ء معركھ  . 

 

 زن و برده خاطر بھ برده و آزاد خاطر بھ آزاد,  عمدى قتل وقوع صورت در كھ است چنین قانونى حكم
شوند قصاص,  زن خاطر بھ  . 



 

 براى برادرش سوى از كھ آنكس پس(  باحسان الیھ اداء و بالمعروف فاتباع ء شى اخیھ من لھ عفى فمن
نماید تأدیھ نیكى با او و شود پیگیرى پسندیده ئى شیوه بھ باید شده بخشوده چیزى او  ) 

 

.  بستانند دیھ او از,  جنایتكار كشتن جاى بھ,  مقتول اولیاى كھ است بدینصورت مزبور بخشودگى
 ئى شیوه بھ دیھ ء مطالبھ باید بگیرند دیھ,  قصاص عوض در كھ دادند رضایت مقتول اولیاى كھ ھنگامى
 و كم بى و نیكو صورتى بھ را آن كھ است الزم نیز قاتل بر,  باشد محبت و رضایت با ھمراه و پسندیده

 و بدرخشد محبت و صفا نور دلھا در كھ است آن موجب,  متقابل ء وظیفھ دو این.  نماید تأدیھ كسر
 و بازماندگان میان برادرى پیوندھاى و یابد التیام آمده پدید دلھا در,  قتل اثر بر كھ جراحتى و آزردگى
گردد تقویت زندگان  . 

 

 اسالم بھ برگرویدگان خداوند است رحمت و تخفیف متضمن كھ)  قتل جاى بھ, (  دیھ حكم ساختن مقرر با
نھد مى منت,   : 

 

است رحمتى و تخفیفى پروردگارتان طرف از این(  رحمھ و ربكم من تخفیف ذلك  ) 

 

براى اسالم در ولى نداشت وجود اسرائیل بنى براى دیھ قانون,  تورات در  
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گشت مقرر,  حكم این,  كند زیست رضامندى و صفا از فضائى در ھمواره مؤمنان دلھاى اینكھ  . 

 

 انگیز الم عذابى او براى گیرد پیش تجاوز راه,  آن از بعد كھ ھر پس(  الیم عذاب فلھ ذلك بعد اعتدى فمن
 ( ھست

 

,  نشود پذیرفتھ او از دیھ و برسد قتل بھ كھ است آن نیز دنیا ھمین در او سزاى,  آخرت عذاب بر عالوه
 پیمان بھ زدن پا پشت و شكنى عھد,  زند مى سر آشتى و تراضى از پس كھ تجاوزى و تعدى زیرا

است صفا فضاى در دشمنى غبار برانگیختن و دوستى  . 



 

 را انسان فطرى تمایالت و ھا انگیزه بھ آگاھیش و بینائى و را اسالم آفاق وسعت ھاى نشانھ,  حكم این در
 مقرر با اسالم اینرو از و است طبیعى نھاد یك,  خون خاطر بھ شدن خشمگین.  كنیم مى مشاھده كامال, 

 و آزمندى تواند مى كھ عاملى آن.  دھد مى مثبت پاسخ,  فطرى خوى این بھ,  قصاص قانون كردن
,  دیگر سوى از و بنشاند فرو را درون خشم و كند مھار,  گیرى انتقام ء زمینھ در را طلبى افزون

است قاطع عدالت,  دارد باز جنایتكارى ء ادامھ از نیز را جنایتكار  . 

 

 گشاید مى را آن راه و دھد مى محبوبیت و ارزش نظرھا در نیز را گذشت و بخشش,  اسالم حال عین در
دھد مى قرار آن براى مقرراتى و حدود و  . 

 

 حقیقت در كند مى دعوت بخشش و عفو بھ را مردم,  قصاص قانون ساختن مقرر از پس اسالم اینكھ
 خواند مى فرا نیكوكارى و نیكى در مسابقھ بھ الزامى غیر عمل یك صورت بھ را آنان كھ است بدینمعنى

 اجبارى فرمان یك با - است جملھ آن از گیرى انتقام كھ - را اصیل غرائز و فطرت كھ بدینمعنى نھ و
سازد مى پایمال  . 

 

 كسى ھر,  مطلق طور بھ و گشتھ نازل بعدا كھ مائده ء سوره از ئى آیھ نزول با آیھ این:  اند گفتھ بعضى
 بنده خاطر بھ بنده و آزاد خاطر بھ آزاد:  قید حذف با(  دانستھ قصاص مستوجب,  قتل ارتكاب بخاطر را

 از پیش اندكى,  عرب از قبیلھ دو([ : گوید مى آیھ این نزول شأن در مفسرى.  است گردیده نسخ. . . ) 
 تقاص ھنوز و نھادند جاى بھ بردگان و زنان جملھ از,  بسیار مجروح و كشتھ و جنگیده ھم با,  اسالم
اسالم,  نكرده  
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 كرد یاد سوگند داشت برترى آندیگرى بر مالى و انسانى نیروى لحاظ از كھ قبیلھ دو این از یكى.  آوردند
 زنان عدد بھ و را دیگر ء قبیلھ آزادان,  خود مقتول بردگان عوض در كھ آنگاه تا نكشد انتقام از دست كھ

 و برده بھ برده و آزاد بھ آزاد([ : شد نازل آنان ء درباره آیھ.  رساند قتل بھ را آنان مردان,  خود مقتول
گشت نسخ)  یكجان برابر در یكجان]( ( بالنفس النفس([ : ء جملھ با حكم این بعدھا]( . . . زن بھ زن ]( . 

 

 در مائده ء سوره ء آیھ,  است مائده ء سوره ء آیھ مورد از غیر آیھ این مورد كھ رسد مى نظر بھ لیكن
 وسیلھ بھ معین نفر چند قتل یا كسى دست بھ كسى قتل مثال,  است مشخص و فردى تجاوز و تعدى مورد



 چھ ھر و كھ ھر - را قاتل باشد گرفتھ انجام عمد بھ,  قتل اگر اینصورت در.  دیگر معین نفر چند ء
,  آید مى بر نیز مذكور نزول شأن از چنانكھ ما بحث مورد ء آیھ در ولى.  كنند مى قصاص - ھست
 جماعتى یا ئى قبیلھ یا فامیلى.  عرب ء قبیلھ دو آن تجاوز مانند است جمعى دستھ تجاوز و تعدى از سخن

 رساند مى قتل بھ را آنان از بردگانى و زنان و مردان و برد مى ھجوم,  دیگر جماعت یا قبیلھ یا فامیل بر
 ھر عوض در و مردى,  مردى ھر مقابل در,  شود قصاص قاتل ء قبیلھ باشد قرار اگر اینصورت در, 

 قصاص حكم نشود عمل اینگونھ اگر و رسانید قتل بھ باید را ئى برده,  ئى برده ھر بجاى و زنى,  زنى
1(  ؟ بود خواھد اجراء قابل صورتى چھ بھ جمعى دستھ ھاى تعدى در  ) 

 

آیھ دو این میان و است منتفى,  نسخ موضوع باشد درست,  برداشت این اگر  

 

 نھ كرد مجازات اند شده قتل مرتكب مشخص طور بھ كھ را كسانى باید جمعى دستھ ھاى تعدى در - 1
 مستوجب كھ اینجاست كالم جان.  رسانید قتل بھ را قاتل غیر و قاتل,  كنار یك از,  قبیلھ یك میان در آنكھ

 شناختھ اگر و شود مى قصاص شد شناختھ قاتل شخص اگر.  قاتل ء قبیلھ نھ است قاتل شخص,  قصاص
 بھ كھ است آن اش الزمھ باشد درست مؤلف توجیھ اگر.  گردد مى پرداخت دیھ,  مقتوالن خون بابت نشد
 در كھ گرچھ و برسند قتل بھ برده و زن و مرد,  قاتل ء قبیلھ از,  مقتول بردگان و زنان و مردان عدد
 ناآشنا یك از تواند مى فقط كھ عجیب فتواى این و!  اند نگشتھ قتل مرتكب كھ باشند ھم كسانى آنان میان

 در متخصصان غیر نافرجام وخامت از.  است آموزى عبرت ء نمونھ,  شود ناشى اسالم فقھ و حقوق بھ
م. (  تخصصى مسائل ء حوزه  ) 
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1. (  داشت نخواھد وجود باشد نسخ مستلزم كھ تعارضى  ) 

 

سازد مى آشكار را قصاص حكم نھائى ھاى ھدف و عمیق حكمت,  بعد ء آیھ در سخن ء ادامھ  : 

 

 قصاص قانون اجراى در شما براى خردمندان اى(  تتقون لعلكم االلباب اولى یا حیوه القصاص فى لكم و
كنید پیشھ تقوا شاید,  ھست زندگى  ) . 

 



 از عزیزتر و باالتر ھدفى براى قصاص.  نیست ھا كینھ نشاندن فرو و گیرى انتقام,  قانون این از ھدف
 تدبر و اندیشیدن منظور بھ آنگاه و. . .  است زندگى خود بل,  زندگى راه در و زندگى براى,  اینھاست

است دلھا در تقوا روح برانگیختن و واجب این حكمت در  . 

 

 بینى پیش قابل امرى,  قصاص بودن رائج صورت در كھ - قتل نگرفتن انجام و قاتل دست افتادن فرو
 آسایش اینكھ كما.  است مضمر قانون این در كھ است زندگى جوشان ھاى سرچشمھ از یكى - است

 ننشیند فرو ئى وسیلھ بھ اگر كھ - مقتول اولیاى ورزى كینھ و انتقامجوئى روح نشستن فرو و روانى
 فامیلى دار دنبالھ اختالفات و جاھلیت در]( بسوس([ ء سالھ چھل جنگ و داشت خواھد دراز ئى رشتھ

است دیگر ئى سرچشمھ نیز - كھ آنست روشن ھاى نمونھ ما روزگار  . 

 

 مى سرشارتر زندگى معناى از را قصاص بگیریم نظر در كھ ترش عمومى و وسیع معناى بھ را زندگى
 در كھ است ئى زنده انسان ھر بھ تعدى و زندگى اصل بھ تجاوز,  یكفرد زندگى بھ تجاوز زیرا,  بینیم

 زندگى بھ تجاوز از را جانى شخص,  قصاص قانون اگر.  باشد مى شریك,  مقتول با زندگى معناى
,  بازدارى این محصول و است بازداشتھ زندگى اصل بھ تجاوز از را او,  حقیقت در دارد باز یكفرد

مطلق زندگى بلكھ,  جماعت یك و قبیلھ یك یا یكفرد زندگى نھ,  است زندگى  . . . 

 

 بھ را مزبور ء آیھ دو متأخر مفسران از ئى عده,  است منتفى نسخ ء مسئلھ نباشد درست نظر این اگر - 1
 در را ھا توجیھ این از دونمونھ ماند نمى میان در تعارضى و اشكال كھ اند كرده معنا ھائى گونھ

م. (  دید توان مى المنار,  المیزان:  تفسیرھاى  ) 
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 از پروا و خدا حكمت در تدبر حس برانگیختن,  مؤثرتر,  زندگى مصونیت براى و باالتر اینھمھ از
كنید پیشھ تقوا شاید([ : اوست فرمان با مخالفت ]( . 

 

 دارد مى باز تعدى و تجاوز از را او و خورد مى گره آدمى پاى و دست بھ كھ است ئى رشتھ ھمان این و
 و درك یعنى. . .  تقوا آرى. . .  وحشیانھ انتقام شكل در تعدى از و قتل ارتكاب شكل در تجاوز از, 

 پدید آدمى در,  او خشنودى بھ عالقمندى و او خشم از پرھیز و خدا از بیمناكى اثر بر كھ خاصى شعور
آید مى  . 



 

 بھ تن انسانى ھیچ و بود نخواھد موفقیت از برخوردار و برجا پا مقرراتى و قانون ھیچ رشتھ این بدون
 در داشتن امید و بیم و حساسیت و روح از كھ مقرراتى و نظامات.  داد نخواھد اجتماعى زندگى قیود

 وادار قانون بھ پایبندى بھ را انسانھا ھمیشھ تواند نمى ھرگز است تھى,  انسان از برتر نیروى یك برابر
 . سازد

 

 آمار - اول عھد در - راستین اسالمى حكومت دوران در چگونھ و چرا كھ كرد استنباط توان مى اینجا از
 و طوع و اعتراف با غالبا نیز ھمان و كم آنقدر گشتھ جارى آن بر شرعى حد كھ ھائى خالف و جرائم
 كھ بود تقوا.  كرد جستجو باید تقوا در را اصلى موجب,  گمان بى.  است بوده ھمراه جانى شخص رغبت

 بھ پانھادن از كرده مراقبت را آنان اعمال,  مسلمانان روان و ضمیر درون در ھشیارى پاسدار ھمچون
 و صحیح اجتماعى نظم عامل,  درونى عامل این كنار در البتھ و,  داشت مى بازشان ممنوعھ ء منطقھ
 عبادت و سوئى از سالم اجتماعى مقررات و نظام - ایندو و.  آورد حساب بھ باید نیز را فطرت با منطبق

 تحكیم و ریزى پى اندركار دست,  متعاضد و متعاون عنصر دو ھمچون - دیگر سوى از روانى تربیت و
 كھ چرا,  داشت استوار روشى و مستقیم حركتى و سالم شعورى و درست تفكرى كھ بودند ئى جامعھ

بود شده نھاده انسانھا ضمیر درون در آن ھاى شالوده نخستین  . 

 

 مى منكوب را او انسانیت و گرفت مى وزیدن كسى نفس در حیوانیت باد تند گاھى اگر كھ آنجا تا ])
 بھ او ضمیر در ایمان ھمین,  او سر باالى قانون دست نھ و بود او مراقب چشمى نھ اینكھ با,  ساخت

ئى اندیشھ و گزنده نشترى و خشن مالمتگرى  
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 خود گناه بھ و برود قانون پیشگاه بھ خود پاى با كھ لحظھ آن تا را گنھكار و گشت مى بدل آفرین ھراس
 تحمل روان آسایش و آرامش با را آن و دھد قرار شدید مجازاتى معرض در را خویشتن و كند اعتراف
1]( ( گذاشت نمى راحت,  بخشد نجات آخرت عقوبت و خدا خشم از را خود و كرده  ) . 

 

تقوا,  بود تقوا این آرى  . 

 

ھست آشكار مناسبتى,  قصاص آیات با آن میان كھ است وصیت ء درباره بعد فراز  : 



 

 المتقین على حقا بالمعروف االقربین و للوالدین الوصیھ خیرا ترك ان الموت احدكم حضر اذا علیكم كتب
 اثما او جنفا موص من خاف فمن علیم سمیع هللا ان یبدلونھ الذین على اثمھ فانما سمعھ ما بعد بدلھ فمن

رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال بینھم فاصلح  

 

 - گذارد مى جاى بھ خویشتن از مالى اگر - رسد فرا مرگ را شما از یكى چون كھ است گشتھ مقرر )
 پس.  پیشگان تقوا ء برعھده است حقى,  كند توصیھ پسندیده ئى شیوه بھ خویشاوندان و مادر و پدر براى

 دگرگونش كھ است كسانى دوش بر آن گناه پس كند دگرگون,  دانستن و شنیدن از پس را آن كس ھر
 و برد گمان را گناھى یا انحراف ئى كننده وصیت از كھ ھر پس.  است دانا و شنوا خدا ھمانا,  اند ساختھ
است رحمت و مغفرت داراى خدا ھمانا,  نیست گناھى او بر پس كند اصالح آنان میان  ) 

 

 و مال گذاردن باقى صورت در خویشاوندان و مادر و پدر براى وصیت) :  2(  است ئى فریضھ نیز این
,  است اختالف اسالمى حقوقدانان میان,  كرد وصیت آن در باید مى كھ ثروتى ء اندازه در.  ثروت
.  دینار ھشتاد از كمتر:  اند گفتھ بعضى و نیست محسوب ثروت,  دینار شصت از كمتر:  اند گفتھ بعضى

,  آن در و شود گفتھ]( ثروت([ آن بر كھ مالى مقدار,  بیشك. . .  اند گفتھ نیز ھزار تا و چھارصد تا
یابد مى تفاوت,  محیطى تا محیطى از و زمانى تا زمانى از باشد واجب وصیت  . 

 

براى معینى ھاى سھمیھ آن در و گشتھ نازل آیھ این از بعد]( ارث([ آیات  

 

 التألیف لجنھ:  طبع.  62 ص.  ندوى ابوالحسن سید - المسلمین بانحطاط العالم خسر ماذا:  از نقل عینا - 1
النشر و الترجمھ و  . 

 

 فرمان متضمن كھ را روایاتى و كرده تردید,  وصیت وجوب بر آیھ داللت در بزرگان از بسیارى - 2
 و فنى كتب بھ است موكول اینمورد در بحث.  اند دانستھ محمول,  استحباب بر قرائنى طبق است وصیت

م. (  اختصاصى  ) 
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 آنان ء درباره لذا و اند شده معرفى]( بر میراث([ حال ھمھ در مادر و پدر و است شده معین آن بر میراث
 وصیت,  وارث براى -([ آلھ و علیھ هللا صلى - رسولخدا از روایتى طبق زیرا ندارد موردى وصیت, 

 ء آیھ طبق كھ خویشاوندانى مگر است باقى خود كلیت بھ آیھ حكم,  خویشاوندان مورد در)  1]( ( نیست
2(  باشند بران میراث و جز,  ارث  ) . 

 

 آشكار حكمتى,  است الزم اقارب بھ رسیدگى كھ مواردى در,  وارث غیر خویشاوندان ء درباره وصیت
,  است]( وراثت([ قلمرو از بیرون و خانواده ء محدوده در متقابل تعھد و مسئولیت از ئى جلوه این.  دارد

است شده تقوى و)  پسندیده كار  (  معروف بھ اشاره آیھ پایان در بدینجھت  : 
 

 

پیشگان تقوا ء عھده بر است حقى,  پسندیده ئى شیوه بھ(  المحسنین على حقا بالمعروف  ) 

 

 در كھ تقوا و,  گیرد مى قرار اعتنائى بى مورد,  وارث غیر نھ و شود مى ستم,  وارث بھ نھ بدینترتیب
 نسبت,  اینحال با.  گردد مى تأمین,  است نیكرسانى و نیكى و اعتدال و روى میانھ معناى بھ اینجا

 یك از كمتر و,  بیشتر نھ و شده مقرر,  مال سوم یك فقط آن براى و گشتھ معین,  مال مجموع از وصیت
 مقررات دیگر ھمچون نیز اینجا در,  نبیند زیان وارث غیر ء ناحیھ از وارث تا,  است بھتر,  سوم

 تقوا و قانون ء پایھ بر كار بنیان,  باشد مى برخوردار تناسب و نظم از استثنا بدون كھ اسالم اجتماعى
 . است

 

 دوش بر و است گنھكار كند تبدیلى و تغییر آن در,  موصى مرگ از پس و بشنود را وصیت كھ آنكس
نیست گناھى,  رھگذر این از,  میت  : 

 

علیم سمیع هللا ان یبدلونھ الذین على اثمھ فانما ماسمعھ بعد بدلھ فمن  

 

 ساختھ دگرگونش كھ است كسانى دوش بر آن گناه پس كند دگرگون,  شنیدن از پس را آن كس ھر پس )
است دانا و شنوا خدا ھمانا,  اند  ) 

 



 پس,  كننده تبدیل تخلف شاھد ھم و كننده وصیت عمل گواه ھم,  است گواه داند مى و شنود مى برآنچھ و
 بخاطر را دھنده تغییر و كند نمى مؤاخذه گرفتھ انجام او مرگ از پس كھ تبدیلى و تغییر خاطر بھ را میت
كشد مى مؤاخذه بھ,  خالف عمل این  . 

 

م. (  اند دانستھ جائز نیز را بران میراث براى وصیت و ندانستھ مسلم را حدیث این شیعھ فقھاى - 2 و 1  
) 
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 بھ كننده وصیت بداند كھ ھنگامى,  دھد تغییر را وصیت تواند مى وصى كھ است صورت یك در تنھا
 انجام دار برعھده اینصورت در,  است كرده وصیتى چنین,  وارث با غرضورزى و دشمنى ء انگیزه
 پایان بھ انصاف و عدل طبق را كار و دھد تغییر عادالنھ شكلى بھ را وصیت كھ نیست باكى,  وصیت

 : برد

 

رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال بینھم فاصلح اثما او جنفا موص من خاف فمن  

 

 گناھى او بر پس كند اصالح آنان میان و برد گمان را گناھى یا تمایلى ئى كننده وصیت از كھ ھر پس )
است رحمت و مغفرت داراى خدا ھمانا,  نیست  ) 

 

 كھ او لطف و عنایت بھ و,  آن براى ھم و این براى ھم,  خدا رحمت و مغفرت بھ است منوط,  كار
است انصاف و عدل تضمین برترین  . 

 

 و یافتھ ارتباط بدان قصاص ء مسئلھ,  آن از پیش كھ ئى رشتھ ھمان بھ نیز وصیت موضوع,  بدینترتیب
 مى مرتبط و وابستھ,  است متصل و مرتبط بدان چیز ھمھ اسالمى ء جامعھ در و ایمانى بینى جھان در

 . گردد

 



 ء ھمھ بر نظارت و جھانیان كردن سرپرستى و جھان در خود آئین و مكتب استقرار براى كھ امتى
 روزه زیرا.  باشد نیز روزه بھ مكلف كھ است طبیعى بسیار,  است خدا راه در جھاد بھ موظف,  بشریت

 و انسان میان آمیز اطاعت ارتباط از است نمودارى,  است انسان نیرومند و قاطع ء اراده بروز گاه جلوه
 آن سنگینى و فشار تحمل و جسم نیازھاى بر انسان پیروزى از است ئى نشانھ و نمونھ,  پروردگارش

خدا پاداش و خشنودى بخاطر  . 

 

 تمایالت ء میانھ از كھ خطرناكى و دشوار راه ھاى سختى تحمل براى را نفوس سازى آماده,  ھمھ این و
 عناصرى,  كشد مى خود بھ را رھروانش,  آمیز فریب و اغواگر آھنگ ھزاران و گذرد مى ھوسھا و

است ضرورى و بایستھ  . 

 

 از یكى ء كننده افشا,  زمان گذشت با یك ھر كھ - نیز را دانش ھاى تازه,  خردپسند ء فلسفھ این كنار در
دور نظر از نباید - است بوده روزه سودمند و نیك آثار  
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 و حسى منافعى با را عبادات ویژه بھ الھى ارشادات و مقررات ام نخواستھ ھرگز اینكھ با من.  داشت
 نقش براى انسان سازى آماده را مقررات این اصلى حكمت كھ زیرا كنم ارزشیابى,  لمس و رؤیت قابل

 علمى دقتھاى محصول كھ دارم نمى دوست اینحال با,  دانم مى,  مقدرش ھدف بھ رسیدن و اش اساسى
 آور شگفت تدبیر ء مطالعھ از كھ ئى نتیجھ بھ زیرا,  كنم نفى نیز را ارشادات و مقررات این ء زمینھ در

 كامال آید مى دست بھ,  فرموده مقرر او براى كھ معارفى و مقررات دقیق تنظیم و انسان مورد در خداوند
 بشرى دانش آنچھ ھمین در را آسمانى مقررات و تكالیف ء فلسفھ آنكھ بدون البتھ و. . .  باشم مى متكى

 كھ را آنچھ تمامى نیست قادر ھرگز و است محدود بسى دانش این ء دامنھ,  چھ.  بدانم منحصر فھمد مى
بداند و بشناسد,  فرموده مقرر,  جھان و انسان تعالى و پرورش براى الھى حكمت  . 
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 160  تعملون عما بغافل هللا ما و

 یعلمون ھم و عقلوه ما بعد من یحرفونھ ثم هللا كلم یسمعون منھم فریق كان قد و لكم یؤمنوا ان افتطمعون
... 161 

... و هللا اال تعبدون ال اسراءیل بنى میثق أخذنا أذ و)  82(  خلدون فیھا ھم الجنھ اصحب أولئك  162 

... و)  87(  تقتلون فریقا و كذبتم ففریقا استكبرتم انفسكم التھوى بما رسول جاءكم افكلما القدس بروح
 163 

... دون من خالصھ عندهللا االخره الدار لكم كانت ان قل)  93(  مؤمنین كنتم ان ایمنكم بھ یأمركم بئسما
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... ما و مروت و ھروت ببابل الملكین على انزل ما و السحر الناس یعلمون كفروا الشیطین لكن و سلیمن
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... بعد من یحرفونھ ثم هللا كالم یسمعون منھم فریق كان قد و لكم یؤمنوا ان افتطمعون  168 

... ھم و عقلوه ما بعد من یحرفونھ ثم هللا كالم یسمعون منھم فریق كان قد و لكم یؤمنوا ان افتطمعون
 169 

... علیكم هللا فتح بما اتحدثونھم قالوا بعض الى بعضھم خال اذا و امنا قالوا امنوا الذین القوا اذ و  170 

 171  یعلنون ما و یسرون ما یعلم هللا ان یعلمون اوال

... ثم بایدیھم الكتاب یكتبون للذین فویل یظنون اال ھم ان و امانى اال الكتاب الیعلمون امیون منھم و
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... تقولون ام عھده هللا یخلف فلن عھدا عندهللا اتخذتم قل معدوده ایاما اال النار تمسنا لن قالوا و  172 

... عملوا و امنوا الذین و خالدون فیھا ھم النار اصحاب فاولئك خطیئتھ بھ احاطت و سیئھ كسب من بلى
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 173  خطیئتھ بھ احاطت و سیئھ كسب من بلى

 174  خالدون فیھا ھم النار اصحاب فاولئك

 174  خالدون فیھا ھم الجنھ اصحاب اولئك الصالحات عملوا و امنوا والذین

... و الیتامى و القربى ذى و احسانا بالوالدین و هللا اال التعبدون اسرائیل بنى میثاق اخذنا اذ و  175 

 176  معرضون انتم و منكم قلیال اال تولیتم ثم

 176  تشھدون انتم و اقررتم ثم دیاركم من انفسكم التخرجون و دماءكم التسفكون میثاقكم اخذنا اذ و

... و العدوان و باالثم علیھم تظاھرون دیارھم من منكم فریقا تخرجون و انفسكم تقتلون ھؤالء انتم ثم
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 177  ببعض تكفرون و الكتاب ببعض افتؤمنون

... ما و العذاب اشد الى یردون القیمھ یوم و الدنیا الحیوه فى خزى اال منكم ذلك یفعل من جزاء فما  178 

... ینصرون ھم ال و العذاب عنھم یخفف فال باالخره الدنیا الحیوه اشتروا الذین اولئك  178 

... ایدناه و البینات مریم ابن عیسى اتینا و بالرسل بعد من قفینا و الكتاب موسى اتینا لقد و  179 



 179  تقتلون فریقا و كذبتم ففریقا استكبرتم انفسكم تھوى ال بما رسول جاءكم افكلما

... لما مصدق عندهللا من كتاب جاءھم لما و یؤمنون ما ففلیال بكفرھم هللا لعنھم بل غلف قلوبنا وقالوا
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 182  یؤمنون ما فقلیال بكفرھم هللا لعنھم بل غلف قلوبنا قالوا و

... جاء فلما كفروا الذین على یستفتحون قبل من كانوا و معھم لما مصدق عندهللا من كتاب جاءھم لما و
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 183  الكافرین على هللا فلعنھ

... عباده من یشاء من على فضلھ من هللا ینزل ان بغیا هللا انزل بما یكفروا ان انفسھم بھ اشتروا بئسما
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... مصدقا الحق ھو و وراء بما یكفرون و علینا انزل بما نؤمن قالوا هللا انزل بما امنوا لھم قیل اذا و
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 185  مؤمنین كنتم ان قبل من هللا انبیاء تقتلون فلم قل

 185  ظالمون انتم و بعده من العجل اتخذتم ثم بالبینات موسى جاءكم لقد و

... و عصینا و سمعنا قالوا اسمعوا و بقوه اتیناكم ما خذوا الطور فوقكم رفعنا و میثاقكم اخذنا اذ و  185 

 186  مؤمنین كنتم ان ایمانكم بھ یامركم بئسما قل

... صادقین كنتم ان الموت فتمنوا الناس دون من خالصھ عندهللا االخره الدار لكم كانت ان قل  187 

... من و حیوه على الناس اخرص لتجدنھم و بالظالمین علیم وهللا ایدیھم قدمت بما ابدا یتمنوه لن و  187 

... یعملون بما بصیر هللا یعمروا ان العذاب من بمزحزحھ ھو ما و سنھ الف یعمر لو احدھم یود  188 

... للمؤمنین بشرى و ھدى و یدیھ بین لما مصدقا هللا باذن قلبك على نزلھ فانھ لجبریل عدوا كان من قل
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 190  هللا باذن قلبك على نزلھ فانھ لجبریل عدوا كان من قل

]( للمتقین ھدى  190 

]( یؤمنون لقوم ھدى  190 

]( ...یوقنون لقوم ھدى ])  190 



]( للمؤمنین رحمھ و شفاء  190 

 191  للكافرین عدو هللا فان میكال و جبریل و رسلھ و مالئكتھ و ہلل عدوا كان من

... منھم فریق نبذه عھدا عاھدوا كلما او الفاسقون اال بھا یكفر ما و بینات ایات الیك انزلنا لقد و  191 

 192  یؤمنون ال اكثرھم بل منھم فریق نبذه عھدا عاھدوا كلما او

... و هللا كتاب الكتاب اوتوا الذین من فریق نبذ معھم لما مصدق هللا عند من رسول جاءھم لما و  193 

... الناس یعلمون كفروا الشیاطین لكن و سلیمن كفر ما و سلیمن ملك على الشیاطین تتلوا ما اتبعوا و
 194 

 195  السحر الناس یعلمون كفروا الشیاطین لكن و

 196  تكفر فال فتنھ نحن انما یقوال حتى احد من یعلمان ما و

 196  زوجھ و المرء بین بھ یفرقون ما منھما فیتعلمون

 196  هللا االباذن احد من بھ بضارین ھم ما و

 197  الینفعھم و یضرھم ما یتعلمون و

 197  خالق من االخره فى لھ ما اشتریھ لمن علموا ولقد

 197  یعلمون كانوا لو انفسھم بھ ماشروا لبئس و

 197  یعلمون لوكانوا خیر عندهللا من لمثوبھ اتقوا و امنوا انھم لو و

]( تسعى انھا ھم سحر من الیھ یخیل  199 

... یود ما)  104(  الیم عذاب للكفرین و اسمعوا و انظرنا قولوا و رعنا التقولوا ءامنوا الذین ایھا یا
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... ام)  107(  النصیر و ولى من هللا دون من لكم ما و االرض و السموات ملك لھ هللا ان تعلم الم (
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... او ھودا كان من اال الجنھ یدخل لن قالوا و)  110(  بصیر تعملون بما هللا ان هللا عند تجدوه خیر من
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... بالحق ارسلنك انا)  118(  یوقنون لقوم االیت بینا قد قلوبھم تشبھت قولھم مثل قبلھم من الذین قال
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... الذین یود ما الیم عذاب للكافرین و اسمعوا و انظرنا قولوا و راعنا تقولوا ال امنوا الذین ایھا یا  206 

... الیم عذاب للكافرین و اسمعوا و انظرنا قولوا و راعنا تقولوا ال امنوا الذین ایھا یا  207 

 208  ربكم من خیر من علیكم ینزل ان المشركین ال و الكتاب اھل من كفروا الذین یود ما

 209  یشاء من برحمتھ یختص هللا و

 209  العظیم الفضل ذو وهللا

 209  مثلھا او منھا بخیر نأت ننسھا او ایھ من ننسخ ما

... من هللا دون من مالكم و االرض و السموات ملك لھ هللا ان تعلم الم قدیر شى كل على هللا ان تعلم الم
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... السبیل سواء ضل فقد باالیمان الكفر یتبدل من و قبل من موسى سئل كما رسولكم تسئلوا ان تریدون ام
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... لھم تبین ما بعد من انفسھم عند من حسدا كفارا ایمانكم بعد من یردونكم لو الكتاب اھل من ودكثیر
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 212  قدیر شى كل على هللا ان بامره هللا یأتى حتى اصفحوا و فاعفوا

... تعملون بما هللا ان عندهللا تجدوه خیر من النفسكم تقدموا ما و الزكوه اتوا و الصلوه اقیموا و  212 

... برھانكم ھاتوا قل امانتھم تلك نصارى او ھودا كان من اال الجنھ یدخل لن قالوا و  213 

 213  نصارى او ھودا كان من اال الجنھ یدخل لن قالوا و

 214  صادقین كنتم ان برھانكم ھاتوا قل

... یحزنون ھم ال و علیھم خوف ال و ربھ عند اجره فلھ محسن ھو و ہلل وجھھ اسلم من بلى  214 

 215  یحزنون ھم ال و علیھم خوف ال و ربھ عند اجره فلھ

 كذلك الكتاب یتلون ھم و شى على الیھود لیست النصارى قالت و شى على النصارى لیست الیھود قالت و
... 215 

 215  یختلفون فیھ كانوا فیما القیمھ یوم بینھم یحكم فاہلل

... یدخلوھا ان لھم كان ما اولئك خرابھا فى سعى و اسمھ فیھا یذكر ان هللا مساجد منع ممن اظلم من و
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 216  خائفین اال یدخلوھا ان لھم كان ما اولئك

 217  عظیم عذاب االخره فى لھم و خزى الدنیا فى لھم

 217  علیم واسع هللا ان هللا وجھ فثم تولوا فاینما المغرب و المشرق وہلل

... و االرض و السموات بدیع قانتون لھ كل االرض و السموات فى ما لھ بل سبحانھ ولدا اتخذهللا قالوا و
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... فانما امرا قضى اذا و االرض و السموات بدیع قانتون لھ كل االرض و السموات فى ما لھ بل سبحانھ
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... قولھم مثل قبلھم من الذین قال كذلك ایھ تاتینا او هللا یكلمنا لوال یعلمون ال الذین قال و  221 

.  قلوبھم تشابھت  222 

 222  توقنون لقوم االیات بینا قد

 النصارى ال و الیھود عنك ترضى لن و الجحیم اصحاب عن تسئل ال و نذیرا و بشیرا بالحق ارسلناك انا
... 222 

 222  بالحق ارسلناك انا

 223  نذیرا و بشیرا

 223  الجحیم اصحاب عن تسئل ال و

 223  ملتھم تتبع حتى النصارى ال و الیھود عنك ترضى لن و

 225  الھدى ھو هللا ھدى ان قل

 225  نصیر ال و ولى من هللا من مالك العلم من جاءك الذى بعد اھواءھم اتبعت لئن و

... الخاسرون ھم فاولئك بھ یكفر من و بھ یؤمنون اولئك تالوتھ حق یتلونھ الكتاب اتیناھم الذین  226 

... تجرى ال یوما اتقوا و العالمین على فضلتكم انى و علیكم انعمت التى نعمتى اذكروا اسرائیل بنى یا
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... عھدى ینال ال قال ذریتى من و قال اماما للناس جاعلك انى قال فأتمھن بكلمت ربھ ابراھیم ابتلى اذ و
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... و)  131(  العلمین لرب اسلمت قال اسلم ربھ لھ قال اذ)  130(  الصلحین لمن االخره فى انھ و
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 یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھم ان تقولون ام)  139(  مخلصون لھ نحن و اعملكم لكم و اعملنا لنا و
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... عھدى ینال ال قال ذریتى من و قال ما اما للناس جاعلك انى قال فاتمھن بكلمات ربھ ابرھیم اذابتلى و
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 234  ما اما للناس جاعلك انى قال

 234  ذریتى من و قال

 235  الظالمین عھدى ینال ال قال

... ان اسمعیل و ابرھیم الى عھدنا و مصلى ابراھیم مقام من اتخذوا و امنا و للناس مثابھ البیت جعلنا اذ و
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... االخر الیوم و باہلل منھم امن من الثمرات من اھلھ ارزق و امنا بلدا ھذا اجعل رب ابرھیم قال اذ و
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 237  االخر الیوم و باہلل منھم امن من الثمرات من اھلھ ارزق و

 238  المصیر بئس و النار عذاب الى اضطره ثم قلیال فامتعھ كفر من و قال

... واجعلنا ربنا العلیم السمیع انت انك منا تقبل ربنا اسمعیل و البیت من القواعد ابرھیم یرفع اذ و  238 

 238  اسمعیل و البیت من القواعد ابرھیم یرفع اذ و

... ارنا و لك مسلمھ امھ ذریتنا من و لك مسلمین اجعلنا و ربنا العلیم السمیع انت انك منا تقبل ربنا  238 

 239  العلیم السمیع انت انك منا تقبل ربنا

... التواب انت انك علینا وتب مناسكنا ارنا و لك مسلمھ امھ ذریتنا من و لك مسلمین واجعلنا ربنا  239 

... انت انك یزكیھم و الحكمھ و الكتاب یعلمھم و ابائك علیھم یتلوا منھم رسوال فیھم وابعث ربنا  240 

... الصالحین لمن االخره فى انھ و الدنیا فى اصطفیناه لقد و نفسھ سفھ من اال ابرھیم ملھ عن یرغب من و
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 242  العالمین لرب اسلمت قال



 242  الدین لكم اصطفى هللا ان بنى یا

 243  مسلمون انتم و اال تموتن فال

... الھ و الھك نعبد قالوا بعدى من تعبدون ما لبنیھ قال اذ الموت یعقوب حضر اذ شھداء كنتم ام  243 

 244  بعدى من تعبدون ما

... مسلمون لھ نحن و واحدا الھا اسحق و اسمعیل و ابرھیم ابائك الھ و الھك نعبد قالوا  244 

 244  یعملون كانوا عما تسئلون ال و كسبتم ما لكم و كسبت ما لھا خلت قد امھ تلك

... قولوا المشركین من كان ما و حنیفا ابرھیم ملھ بل قل تھتدوا نصارى او ھودا كونوا قالوا و  245 

 246  المشركین من كان ما و حنیفا ابرھیم ملھ بل قل

... ما و سباط واال یعقوب و اسحق و اسمعیل و ابرھیم الى انزل ما و الینا انزل ما و باہلل امنا قولوا
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 247  شقاق فى ھم فانما تولوا ان و اھتدوا فقد بھ امنتم ما بمثل امنوا فان

 247  العلیم السمیع ھو و هللا فسیكفیكھم

 248  عابدون لھ نحن و صبغھ هللا من احسن من و هللا صبغھ
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 249  هللا ام اعلم ءانتم قل

 249  هللا من عنده شھاده كتم ممن اظلم من و

 249  تعملون عما بغافل هللا ما و

 250  یعلمون كانوا عما تسئلون ال و كسبتم ما لكم و كسبت ما لھا خلت قد امھ تلك

 252  هللا سبیل فى نقاتل ملكا لنا ابعث لھم لنبى قالوا اذ

... یشاء من یھدى المغرب و المشرق ہلل قل علیھا كانوا التى قبلتھم عن لھم و ما الناس من السفھاء سیقول
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( ... یعلمون ھم و الحق لیكتمون منھم فریقا ان و أبناءھم یعرفون كما یعرفونھ الكتب ءاتینھم الذین  255 



]( . . . ننسھا او آیھ من ننسخ ما  258 

... یشاء من یھدى المغرب و المشرق ہلل قل علیھا كانوا التى قبلتھم عن ولیھم ما الناس من السفھاء سیقول
 265 

 266  علیھا كانوا التى قبلتھم عن ماولیھم الناس من السفھاء سیقول

 266  مستقیم صراط الى یشاء من یھدى المغرب و المشرق ہلل قل

 267  شھیدا علیكم الرسول یكون و الناس على شھداء لتكونوا وسطا امھ جعلناكم كذلك و

... عقبیھ على ینقلب ممن الرسول یتبع من لنعلم اال علیھا كنت التى القبلھ جعلنا ما و  270 

 271  هللا ھدى الذین على اال لكبیره كانت ان و

 272  رحیم لرؤف بالناس هللا ان ایمانكم لیضیع هللا كان ما و

... كنتم ما حیث و الحرام المسجد شطر وجھك فول ترضیھا قبلھ فلنولینك السماء فى وجھك تقلب نرى قد
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 273  السماء فى وجھك تقلب نرى قد

 274  ترضیھا قبلھ فلنولینك

 274  الحرام المسجد شطر وجھك فول

 274  شطره وجوھكم فولوا كنتم حیثما و

 275  ربھم من الحق انھ لیعلمون الكتاب اوتوا الذین ان و

 275  یعملون عما بغافل هللا ما و

 275  قبلتك تبعوا ما ایھ بكل الكتاب اوتوا الذین اتیت لئن و

 276  قبلتھم بتابع انت ما و

 277  بعض قبلھ بتابع بعضھم ما و

 277  الظالمین لمن اذا انك العلم من جاءك ما بعد من اھواءھم اتبعت لئن و



... یعلمون ھم و الحق لیكتمون منھم فریقا ان و ابناءھم یعرفون كما یعرفونھ الكتاب اتیناھم الذین  278 

 278  الممترین من تكونن فال ربك من الحق

... قدیر ء شى كل على هللا ان جمیعا هللا بكم ایات تكونو ما این الخیرات فاستبقوا مولیھا ھو وجھھ لكل و
 279 

... تعملون عما بغافل هللا ما و ربك من للحق انھ و الحرام المسجد شطر وجھك فول خرجت حیث من و
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... شطره وجوھكم فولوا كنتم ما حیث و الحرام المسجد شطر وجھك فول خرجت حیث من و  280 

... ما یعلمكم و الحكمھ و الكتاب یعلمكم و یزكیكم و ایاتنا علیكم یتلوا متنكم رسوال فیكم ارسلنا كما  283 

 283  منكم رسوال فیكم ارسلنا كما

 283  ایاتنا علیكم یتلوا

 284  ویزكیكم

 284  والحكمھ الكتاب یلمكم و

 285  تعلمون تكونوا لم ما یعلمكم و

 285  تكفرون ال و اشكروالى و اذكركم فاذكرونى

... فى یقتل لمن تقولوا ال و)  153(  الصبرین مع هللا ان الصلوه و بالصبر استعینوا ءامنوا الذین یأیھا
 288 

 289  الصابرین مع هللا ان الصلوه و بالصبر استعینوا امنوا الذین ایھا یا

 291  الصابرین مع هللا ان

 293  تشعرون ال لكن و احیاء بل اموات هللا سبیل فى یقتل لمن تقولوا ال و

 اذا الذین الصابرین بشر و الثمرات و االنفس و االموال من نقص و الجوع و الخوف من بشى لنبلونكم و
... 296 

 297  راجعون الیھ انا و اناہلل قالوا مصیبھ

 298  راجعون الیھ انا و اناہلل قالوا مصیبھ اصابتھم اذا الذین الصابرین بشر و



 298  المھتدون ھم اولئك و رحمھ و ربھم من صلوات علیھم اولئك

... یطوف أن علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فمن هللا شعائر من المروه و الصفا ان  300 

... الذین یرى لو و ہلل حبا أشد ءامنوا والذین هللا كحب ایحبونھم أنداد هللا دون من یتخذ من الناس  301 

... حرم انما)  172(  تعبدون أیاه كنتم ان ہلل واشكروا رزقنكم ما طیبت من كلوا ءامنوا الذین یأیھا (
 301 

... ما یكتمون الذین ان)  173(  رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال عاد ال و باغ غیر اضطر فمن هللا لغیر
 302 

... تطوع من و بھما یطوف ان علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فمن هللا شعائر من المروه و الصفا ان
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 305  علیم

 307  هللا شعائر من والمروه الصفا ان

 307  بھما یطوف ان علیھ جناح فال اعتمر او البیت حج فمن

 307  علیم شاكر هللا فان خیرا تطوع من و

... یلعنھم اولئك الكتاب فى للناس بیناه ما بعد من الھدى و البینات من انزلنا ما یكتمون الذین ان  308 

 309  الالعنون یلعنھم و هللا یلعنھم اولئك

 309  الرحیم التواب انا و علیھم اتوب فاولئك بینوا و اصلحوا و تابوا الذین اال

... ال فیھا خالدین اجمعین الناس و المالئكھ و هللا لعنھ علیھم اولئك كفار تواوھم ما و كفروا الذین ان
 310 

... و اللیل اختالف و االرض و السموات خلق فى ان الرحیم الرحمن ھو اال الھ ال وحده الھ الھكم و
 311 

 312  واحد الھ الھكم و

 312  ھو اال الھ ال

 312  الرحیم الرحمن

 312  ھو اال الھ ال



... الناس ینفع بما البحر فى تجرى التى الفلك و النھار و اللیل اختالف و االرض و السموات خلق فى ان
 313 

 315  یعقلون لقوم الیات

 316  هللا كحب یحبونھم اندادا هللا دون من یتخذ من الناس من و

 316  ہلل حبا اشد امنوا والذین

... الذین تبرا اذ العذاب شدید هللا ان و جمیعا ہلل القوه ان العذاب یرون اذ ظلموا الذین یرى لو و  316 

 317  منا تبروا كما منھم فنتبرا كره لنا ان لو اتبعوا الذین قال و

 317  النار من بخارجین ھم ما و علیھم حسرات اعمالھم هللا یریھم كذلك

... انما مبین عدو لكم انھ الشیطان خطوات تتبعوا ال و طیبا ال حال االرض فى مما كلوا الناس ایھا یا
 318 

... انما مبین عدو لكم انھ الشیطان خطوات تتبعوا ال و طیبا حالال االرض فى مما كلوا الناس ایھا یا
 319 

 320  اباءنا الفیناعلیھ ما نتبع بل قالوا هللا انزل ما اتبعوا لھم قیل اذا و

 320  یھتدون ال و شیئا یعقلون ال اباؤھم كان اولو

... یعقلون ال فھم عمى بكم صم ونداء دعاء اال یسمع ال بما ینعق الذى كمثل كفروا الذین مثل و  320 

... علیكم حرم انما تعبدون ایاه كنتم ان هللا اشكرو و رزقناكم ما طیبات من كلوا امنوا الذین ایھا یا  321 

... تعبدون ایاه كنتم ان هللا اشكرو و رزقناكم ما طیبات من كلوا امنوا الذین ایھا یا  322 

 322  هللا لغیر بھ اھل ما و الخنزیر لحم و الدم و المیتھ علیكم حرم انما

 324  رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال عاد ال و باغ غیر اضطر فمن

... یاكلون ما اولئك قلیال ثمنا بھ یشترون و الكتاب من هللا انزل ما یكتمون الذین ان  325 

 325  النار اال بطونھم فى یاكلون ما

 326  یزكیھم ال و القیمھ یوم هللا یكلمھم ال و

 326  الیم عذاب لھم و



 326  بالمغفره العذاب و بالھدى الضاللھ اشتروا الذین اولئك

 326  النار على اصبرھم فما

 326  بالحق الكتاب نزل هللا بان ذلك

 327  بعید شقاق لفى الكتاب فى اختلفوا الذین ان و

... المالئكھ و االخر الیوم و باہلل امن من البر لكن و المغرب و المشرق قبل وجوھكم تولوا ان البر لیس
 327 

 328  النبیین و الكتاب و المالئكھ و االخر الیوم و باہلل امن من البر لكن و

 334  المتقون ھم اولئك صدقوا الذین اولئك

... فمن باالنثى االنثى و بالعبد العبد و بالحر الحر القتلى فى القصاص علیكم كتب ءامنوا الذین یایھا
 336 

) ... 188(  تعلمون انتم و باالثم الناس امول من فریقا لتأكلوا الحكام الى بھا تدلوا و بالبطل  338 

... فمن باالنثى االنثى و بالعبد العبد و بالحر الحر القتلى فى القصاص علیكم كتب امنوا الذین ایھا یا
 340 

 341  باحسان الیھ اداء و بالمعروف فاتباع ء شى اخیھ من لھ عفى فمن

 341  رحمھ و ربكم من تخفیف ذلك

 342  الیم عذاب فلھ ذلك بعد اعتدى فمن

 344  تتقون لعلكم االلباب اولى یا حیوه القصاص فى لكم و

... على حقا بالمعروف االقربین و للوالدین الوصیھ خیرا ترك ان الموت احدكم حضر اذا علیكم كتب
 346 

 347  المحسنین على حقا بالمعروف

 347  علیم سمیع هللا ان یبدلونھ الذین على اثمھ فانما ماسمعھ بعد بدلھ فمن

 348  رحیم غفور هللا ان علیھ اثم فال بینھم فاصلح اثما او جنفا موص من خاف فمن
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