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الر ِح ِيم
س ِم ه ِ
ِب ْ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه

ترجمه وتفسیر سورۀ الـصّـف
سورۀ ی ّصـف در مدينه منوره نازل شده ودارای چهارده آيه ودو رکوع می باشد.

وجه تسميه:
صـف یکى از سورههاى مدنى است که به احکام مىپردازد .این سورۀ
سورۀ ّ
دربارهى «قتال» و جهاد با دشمنان هللا ،فداکارى در راه خدا ،تقویت دین او و باال
بردن دین اسالم و تجارت سودآورى که سعادت دنیا و آخرت را در بر دارد،
بحث مىکند .اما محورى که سوره پیرامون آن دور مىزند عبارت است از:
«قتال» و ازاینرو به سورهى صف موسوم است.
صف» مینامند که آیه (چهارم ) آن درباره صف
همچنان این سورۀ را به این مناسبت « ّ

ِين يُ َٰقَتِلُ َ
ب ٱلهذ َ
ص ّٗفا َكأَنه ُهم بُ ۡن َٰيَ ٞن
س ِبي ِل ِهۦ َ
ون فِي َ
ٱَّلل يُ ِح ُّ
جهاد گران بحث می فرماید «:إِ هن ه َ
ص ٞ
وص» (الصف( »)4 :خداوند کسانی را که در راه او در یک صف همچون بنیانی
هم ۡر ُ
استوار و پوالدین کارزار میکنند دوست میدارد) .
از دیگر نامهای این سوره «سورةالحواريين» و «سورةعيسی»؛ است  ،زیرا در آیات
ششم و چهاردهم این سوره از عیسى علیهالسالم و یاران او بحث بعمل اورده است .
صر ِ ّمنَ ه ِ
َّللا َو َفتْح قَ ِریب»
از آیات مشهور این سورۀ (آیه  ) 13است که می فرماید «:نَ ْ
در این آیه ؛ مؤمنان را به پیروزی بشارت میدهد ..مفسران مفهوم این پیروزی را
فتوحات مختلفی می شمارند که مسلمانان به آن دست یافتند  ،ابن عباس گفته است :منظور
فتح فارس و روم است  (.صفوة التفاسیر :محمد علی صابونی ) ولی هستند مفسران که
آنرا به فتح مکه تفسیر نموده اند .

تعداد آيات ،کلمات وحروف:
صـف طوریکه گفتیم چهارده اند .تعداد کلمات آن به دوصدو
تعداد آیات سورۀ ّ
بیست ویک کلمه (البته به ذکر اقوال اختالفی در این بابت ) وتعداد حروف آن به نهصد
حرف می رسد  (،بادرنظرداشت اقوال علماء در تعداد آن).

ارتباط با سورۀ قبلی:

چون هللا تعالی سورۀ ممتحنه را به قطع مواالت و  ....كفّار پایان داد .سورۀ صف را به
ایجاب این مطلب ظاهرا ً و باطنا شروع نمود و سپس فرمان به جهاد و مبارزه را داد.

محتوا و موضوعات سورۀ:
صـف در حقیقت بر دو محور اساسى مباحث خویش را آغاز نموده است:
سورۀ ّ
یكى برترى دین مقدس اسالم بر سایر ادیان آسمانى ودیگری ؛ لزوم جهاد در راه
خداوند متعال و حمایت از پیامبران الهى است.
اما در یك نظر تفصیلى مىتوان محتوا آن را در نقاط ذیل خالصه وجمعبندی نمود:
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صـف ،بعد از تسبیح و تمجید خدا ،به برحذر داشتن مؤمنان از خالف وعده کردن
سورۀ ّ
و عدم وفا به تعهدات مىپردازد« :سبح هلل ما فى السماوات و ما فى األرض وهوالعزيز
الحکيم  ،يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون ؟»
ـ آنگاه سورۀ از شجاعت و بىباکى مؤمن در جنگ با دشمنان خدا بحث بعمل اورده ؛
زیرا مؤمن به خاطر هدفى شریف و واال مىجنگد و مشعل نور حق را برمىافروزد ،و
هدفش اعتالى دین هللا مىباشد«:إن هللا يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا کأنهم بنيان
صـف)
مرصوص »(.آیه  4سورۀ ّ
ـ و بعد از آن موضعگیرى یهود را در مقابل دعوت حضرت موسى و حضرت عیسى
سالم مورد بحث و بررسى قرار داده و اذیت و آزارى را یادآور شده است که این
علیه ال ّ
ّ
َّللا علیه و سلم را در
دو بزرگوار در راه خدا متحمل شدند ،و بدین وسیله پیامبر صلى ّ
قبال آزار و اذیت کفار مکه ،تسلى و دلدارى داده است «:و إذ قال موسى لقومه یا قوم لم
صـف )
تؤذوننى (». . . .آیه 3:سورۀ ّ
ـ خداوند متعال در این سورۀ در مورد روش و سنت خدا در خصوص نصرت و یارى
دین ،و پیامبران و اولیایش بحث بعمل اوورده  ،و عزم و تالش مشرکین را در مورد
ستیز با دین خدا به شخصی تشبیه کرده است که مىخواهد با دهان ناچیز خود نور آفتاب
را خاموش کند « :یریدون لیطفؤا نور هللا بأفواههم ،و هللا متم نوره و لو کره الکافرون ».
صـف)
(آیه  8:سورۀ ّ
صـف بصورت کل مؤمنان را به تجارتى سودآور فرا خوانده ،و آنان را بر جهاد
ـ سورۀ ّ
در راه خدا تشویق و تحریک نموده که نفس و نفیس را در آن مصرف کنند ،تا به سعادت
عظیم و دائمى و جاودان آخرت و نصرت دنیاى زودگذر نایل آیند .قرآن عظیم الشأن آنان
را با اسلوب ترغیب و تشویق مورد خطاب قرار داده و مى فرماید« :یا أیها الذین آمنوا
هل أدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب ألیم ،تؤمنون باهلل و رسوله و تجاهدون فى سبیل
صـف)
هللا(».ایه  10سورۀ ّ
ـ و سوره با دعوت اهل ایمان به نصرت دین رحمان ،خاتمه یافته است .خداوند متعال
آنان را فرا خوانده است که مانند حواریون باشند ،همانهایى که عیسى آنها را به یارى
دین خدا فرا خواند و دعوتش رااجابت کردند ،و حق و پیامبر را یارى دادند«:یا أیها
الذین آمنوا کونوا أنصار هللا کما قال عیسى ابن مریم للحواریین من أنصارى إلى هللا قال
صـف) (صفوة التفاسیر :محمدعلى
الحواریون نحن أنصار هللا ()...آیه 14:سورۀ ّ :
صـف )
صابونى  ،سوره الـ ّ
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به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
ض َو ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
يز ا ْل َح ِكي ُم ﴿﴾۱
اوا ِ
سبه َح ِ ه ِ
َ
َّلل َما فِي ال ه
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
س َم َ

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است ،هللا را [به پاک بودن از هر عیب و نقصی] می
ستایند ،و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است)۱( .
در جمله « َو ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
يز ا ْل َح ِكي ُم» این واقعیت را می رساند که :كسى سزاوار تسبیح و
تقدیس است كه داراى قدرت بىنهایت و حكمت بىنظیر باشد.

ون َما َال تَ ْف َعلُ َ
ِين آ َمنُوا ِل َم تَقُولُ َ
يَا أَيُّ َها الهذ َ
ون ﴿﴾۲

ای كسانی كه ایمان آورده اید! چرا چیزی را میگوئید كه عمل نمی كنید؟()۲
یعنی اینکه:
ّ
مستحق سرزنش و توبیخ است.
ایمان باید با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه
قرآن عظیم الشأن در سورۀ والعصر زیانکاران و کسانی را که سود می برند را به ما
معرفی میکند و می فرماید :انسان همواره در حال زیانکاری و از دست دادن سرمایه
عمر خود است ،مگر کسانی که با ایمان و عمل صالح جلوی این خسارت را بگیرند و از
فرصت عمر و دنیا برای دنیا و آخرت خود سود و توشه ای بردارند.
واقعیت امر اینست که :ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان اساسا ً هیچ فایده ندارد واین
دو به منزله مغز و پوسته یک دانه هستند که اگر با هم کاشته شوند ،سبزخواهد شد،
وثمره را ببار خواهد آورد ،و گرنه هیچ محصولی از آن بدست نخواهند اورد  .کسانی که
بدون عمل فقط به رحمت پروردگار امید بستهاند و کسانی که بدون ایمان فقط از روی
تظاهر و ریا عملی انجام می دهند ،هر دو زیانکارند.

عمل صالح :

عمل صالح ،که در قرآن عظیم الشأن برآن تأکید زیاد بعمل آمده است  ،و مکررا ً همراه
با ایمان تذکر یافته است ،عملی است که شایسته ،بجاء و متناسب با شرایط باشد.
ایمان ،درختی است که ثمرش عمل است و عمل ،ریشهای است که از ایمان تغذیه میکند
و ایمان بدون عمل ،دروغ است و عمل ،تبلور ایمان است.
ایمان بدون عمل ،ادعایی پوچ است و عمل بدون ایمان ،همچون کالبدی بیروح میباشد.
بودن آن کافی نیست.
چه بسا عملی نیک ،خودبهخود پسندیده باشد ولی این در «صالح»
ِ
ایمان حقیقی ،با شناخت نیازها ،امکانات ،وسائل کار ،جهت و ارزیابی موقعیت ،عمل
گرفتن اولویّتها باشد.
صالحی را نتیجه میدهد که سودمند و بجاء و با در نظر
ِ

پاکسازی عمل:

برای انسانهایی که در ح ّد اعالی اخالص و ایمان نباشند ،گاهی اختالط عمل صالح و
عمل فاسد ،پیش میآید و پرونده زندگیشان ،محتوی هر دو گونه کار خوب و بد است.
همچنان که صالحات ،سیّئات را از بین میبرد ،گاهی هم فساد عمل ،بر صالح آن غلبه
کرده و آن را «حبط» یعنی آنراباطل وبی اثرمی سازد .
«حبط » در لغت به معنای باطل شدن آمده است .و در اصطالح:از بین رفتن پاداش عمل
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نیک ،به دنبال گناهی که در پی آن عمل ،صورت گرفته است .که« حبط » در قرآن
ت لَیَ ْحبَ ه
طن
عظیم الشأن نیز به همین معنی مورد استعمال قرار گرفته است « :لئِ ْن أ ْش َر ْک َ
کون هَن ِمنَ ْالخاسِرینَ » (زمر ( ).65 ،اگر شرک ورزی حتما ً اعمالت باطل و
ع َملُ َ
َ
ک َولَتَ ُ
ّ
ً
تباه خواهد شد و مسلما از زیانکاران خواهی بود) .
خواننده محترم !
قوت
اینجاست که باید کنترل شدیدی باید بر اعمال که انجام می دهیم داشته باشیم و نقاط ّ
و ضعف آنرا باید دقیقا ً شناسایی کرد و از نفوذ شیطان از طریق منافذ غیر صالح
جلوگیری به عمل آوریم  .اعمالی که آمیخته به ریا و خودخواهی و غرور باشد ،زمینه
مناسبی برای رخنه شیطان است تا از این طریق ،کل عمل را تباه سازد.
همچنان که اگر ظرفی آلوده و ناپاک باشد ،پاکترین غذا و شربت را هم که در آن
بریزی ،آلودهاش میکند ،قلبی هم که آلودگی شرک ،نفاق ،ریا ،خودپسندی و  ...داشته
باشد ،یا عمل صالح از انسان سر نمیزند و یا اگر هم سرزد ،آلوده میگردد.

علت حبط اعمال:
ممکن است انسانی ،عمل نیکی را با همه شرایط صحت اش انجام دهد ،اما همین انسان
نیکوکار ،در برابر یکی از اصول دین ،لجاجت و عناد ورزد .در این صورت ،آن عمل
انحراف دیگر ،از بین میرود و به خاطر آفتزدگی،
نیک به واسطه این عناد و لجاجت یا
ِ
پوچ و تباه میگردد؛ ماننده تخم زراعتی سالم وبی عیب که در زمین مساعد پاشیده میشود
و حاصل هم میدهد ،ولی قبل از این که مورد استفاده قرار گیرد دچار آفت میگردد ،
بطور مثال ملخ یا صاعقه وبالی دیگری آن را نابود میسازد.
قرآن کریم این آفتزدگی را «حبط» می نامد  ،نباید اشتباه کرد که آفت زدگی مختص به
اعمال کفار نیست  ،ممکن است که اعمال نیک مسلمانان نیز دچار حبط شود .بطور مثال
یک شخص مسلمان غرض کسب رضای الهی به تادیه صدقه به نیازمندان می پردازد
وگیریم که صدق اش قبول هم شود ؛ ولی بعد آن را با منّت گذاشتن یا نوعی آزار روحی
نابود و تباه گرداند .طوریکه قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در این بابت می فرماید :
ص َدقا ِت ُ
ک ْم ِب ْال ِّ
اس َو َال یُؤْ ِم ُن
«یا أَی َها الذهینَ آ َمنوا الت ُ ِ
من َواالَذی َكالهذِي یُ ْن ِف ُق َمالَهُ ِرئَا َء النه ِ
بطلوا َ
ِب ه ِ
علَى
ص ْلدًا َال یَ ْقد ُِرونَ َ
ان َ
صابَهُ َوا ِبل َفت َ َر َكهُ َ
علَ ْی ِه ت ُ َراب فَأ َ َ
ص ْف َو ٍ
اَّلل َو ْال َی ْو ِم ْاْل ِخ ِر فَ َمثَلُهُ َك َمث َ ِل َ
َّللاُ َال یَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِرینَ ( »264سورۀ بقره  ،آیه  ( ) 264ای
َ
سبُوا َو ه
ش ْيءٍ ِم هما َك َ
کسانی که ایمان آورده اید ،صدقه های خود را با منت گذاشتن و آزار رسانی برباد نکنید،
مانند کسی که مال خود را برای تظاهر و خود نمایی در برابر مردم انفاق میکند در
حالیکه به هللا و روز آخرت ایمان ندارد ،پس مثال آن شخص منافق) مانند سنگ صافی
است که بر باالی آن خاک (نشسته) است ،پس باران شدید بر آن بارید ،پس آن سنگ را
سخت و صاف بر جایش گذاشت ،مردمان ریاکار نیز از آنچه بدست آوردهاند (آنچه را
انفاق کرده اند) هیچ سودی (ثوابی) نمیبرند ،و هللا قوم کافر را هدایت نمیکند).

تداوم عمل:
مهمتر از خود عمل ،تداوم بخشیدن به آن است؛ چرا که شروع یک کار ،اگر چه جرأت
و شهامت و اراده میخواهد ،ولی ادامه و استمرار آن  ،از آنجا که با موانع و سختیها و
کارشکنیها و یأس آفرینیها و وسوسههای شیطانی همراه است ،اهمیّت بیشتری دارد.
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هر عمل ،در صورتی نتیجه مطلوب را خواهد داشت که استمرار یابد .کاری که انسان
گاهی انجام دهد و گاهی ترک کند ،ضعف و سستیآور است ولی عمل صالح مستمر و
پیگیر ،نشاط آور است.
«عمل صالح» انجام دادن ،اگر مهم است ،ادامه آن از اهمیّت بیشتری برخوردار است.

شأن نزول آيۀ 1ـ:2
 -1079ترمذی و حاکم به قسم صحیح از عبدهللا بن سالم روایت کرده اند :چند نفر از
یاران پیامبرصلی هللا علیه وسلم یک جا نشسته باهم مشغول گفتگو بودیم ،گفتیم :کاش
میدانستیم کدام عمل نزد هللا تعالی محبوبتر است تا آن را انجام می دادیم  .پس خدای
ض َو ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
يز ا ْل َح ِكي ُم ،يَا أَيُّ َها الهذ َ
ِين
اوا ِ
سبه َح ِ ه ِ
َّلل َما ِفي ال ه
پاک آیه « َ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
ون َما َال ت َ ْف َعلُ َ
آ َمنُوا ِل َم تَقُولُ َ
ون » را نازل کرد .و پیامبر صلی هللا علیه وسلم این کالم
عزیز را تا به آخر برای ما قرائت کرد( .صحیح است ،احمد  ،452 / 5ترمذی ،3309
حاکم  487 / 2و  ،229درامی  200 / 2از عبدهللا بن سالم از چند طریق روایت کرده
اند ،حاکم و ذهبی این را به شرط بخاری و مسلم صحیح میدانند .حافظ در «فتح
الباری»  641 / 8میگوید :این صحیحترین حدیث مسلسل است« .جامع احکام القرآن»
 5922و «زاد المسیر»  1414به تخریج محقق) .
 -1080ک :ابن جریر از ابن عباس (رض) به همین معنی روایت کرده است( .طبری
 34043از عطیة عوفی روایت کرده و عطیه ضعیف است) .
 -1081ک :و از ابوصالح روایت کرده است :عدهای گفتند :کاش میدانستیم کدام عمل
برتر و نزد پروردگار محبوبتر است.
پس « َيا أَيُّ َها الهذ َ
ارة ( » ...آیه  10سوره صف ) نازل شد.
ِين آ َمنُوا َه ْل أ َ ُدلُّ ُك ْم َ
علَى ِت َج َ
ون َما َال تَ ْفعَلُ َ
ين آ َمنُوا ِل َم تَقُولُ َ
جهاد دخل آنها نبود .پس « يَا أَيُّ َها اله ِذ َ
ون » نازل شد.
(طبری  34044از وی به قسم مرسل روایت کرده است و این به حدیث پیش شاهد
است ،نام ابوصالح باذان است که باذام یاد میشود و موالی ام هانی است) .
 -1082ک :ابن ابوحاتم از طریق علی از ابن عباس به همین معنی روایت کرده.
(طبری  .34042در این اسناد بین علی بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال است).
 -1083ک :از طریق عکرمه از ابن عباس و ابن جریر از ضحاک روایت کرده:
شخصی کارهای را که هنگام جهاد هرگز نکرده بود ادعا میکرد که انجام داده است از
قبیل کشتن ،شمشیرکشیدن و نیزهزدن .در باره او« ِل َم تَقُولُونَ َما َال ت َ ْف َعلُونَ » نازل شد .
(اثر از ضحاک و طبری  34048روایت کرده است).
 -1084ک :ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است :این کالم هللا در مورد آنهایی که
در روز احد از اطراف رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پراگنده شده بودند نازل شد.

َّللا أَ ْن تَقُولُوا َما َال تَ ْفعَلُ َ
ون ﴿﴾۳
َكبُ َر َم ْقتًا ِع ْن َد ه ِ

نزد هللا سخت ناپسند است كه چیزى را بگویید که آنرا انجام نمی دهید )۳( .
« َمقـتًا» «خشم».
مشابه همین توبیخ در (آیۀ  44سورۀ بقره ) نیز آمده است ؛ طوریکه می فرماید:
«أ َ تَأ ْ ُم ُر َ
س ُك ْم» ( چگونه شما مردم را به نیکوکاری دستور
س ْو َن أ َ ْنفُ َ
اس ِبا ْل ِب ِر َو ت َ ْن َ
ون النه َ
میدهید و خود را فراموش میکنید ) کسانیکه دیگران را امر به معروف می کند ،در
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قدم اول باید خود شان عامل معروف باشند.
عمل نكردن به چیزی که می گوید وبدآن عمل نمی کنید ،در برخی از اوقات بخاطر
ناتوانی انسان می باشد ،ولی گاهی هم همین عمل نکردن ،از روی بىاعتنایى می باشد
که این بی توجهی وبی اعتنایی انسان ،مورد توبیخ وسرزنش شدید ،دین مقدس اسالم
قرار گرفته است.
عالم بىعمل ،به درخت بى ثمرمی ماند  ،ویا هم ابر بى باران ،یا نهر بى آب ،ویا هم
تشبه زیبا که در آیۀ ( 5سورۀ جمعه ) آمده استَ « :مث َ ُل الهذ َ
ِين ُح ِملُوا الت ه ْو َراةَ ث ُ هم لَ ْم
يَحْ ِملُو َها َك َمث َ ِل ا ْل ِح َم ِار ( »...داستان کسانی که مکلف به تورات شدند باز (چنانکه باید)
رعایتش نکردند ،مانند االغی هستند که کتابهایی حمل میکنند.).
با تمام صراحت باید گفت که :صرف تالوت كتاب آسمانى برای نجات انسان از عذاب
وایصال ثواب كافى نمی باشد ،تعقّل وتدبر وبخصوص عمل به آن معیار اساسی و نهایت
ضروری وحتمی می باشد.
َّللا أ َ ْن تَقُولُوا ما ال تَ ْفعَلُ َ
ون» گفتار بدون عمل ،یعنی چیزی را که می گوید
« َكبُ َر َم ْقتا ً ِع ْن َد ه ِ
وبدان عمل نمی کنید بی نهایت خطرناك تر است .وهمیشه این اصل را به یاد داشته باشید
ّ
مستحق سرزنش و توبیخ می شوید.
که :ایمان باید با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه
برخی از مفسران می فرمایند که این آیۀ مبارکه در باره آن گروهی نازل شد که نزد
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میآمدند و یکی از آنان میگفت:
در صحنۀ پیکار با شمشیرم به جوالن پرداخته و دشمن را چنین و چنان کوبیدم  ...در
حالیکه این سخنی گزاف بود( .تفسیر انوار القرآن ازعبدالرؤوف مخلص هروی ـ سورۀ
الصف )

ِين يُقَاتِلُ َ
ب الهذ َ
صفًّا كَأَنه ُه ْم بُ ْنيَ ٌ
وص ﴿﴾۴
س ِبي ِل ِه َ
ص ٌ
ان َم ْر ُ
ون فِي َ
َّللا يُ ِح ُّ
ِإ هن ه َ

هللا کسانی را دوست دارد که صف زده در راه او جهاد می کنند [و از ثابت قدمی] گویی
بنایی پوالدین و استوارند)۴( .
«بُ ْنيا ٌن» به معناى تعمیرویا بنای است.
وص» یعنى تعمیر ویا
وص» ،از «رصاص» به معناى ُ
ص ٌ
ص ٌ
سرب است و«بُ ْنيا ٌن َم ْر ُ
« َم ْر ُ
بنای که به محکمترین شکل که ،گویى از سرب ویا آهن ساخته شده است .یعنی مجاهدین
فی سبیل هللا در صف واحد مانند دیوال های سربی واهنی در خط وصف واحد به
مبارزه وبه رزم خویش ادامه می هد.

شأن نزول:
مفسران در بیان شأن نزول این آیه کریمه نقل فرموده اند که مؤمنان گفتند :ای کاش
خداوند متعال محبوبترین اعمال نزد خود را به ما خبر میداد تا بدان عمل میکردیم،
هرچند جانها و اموال ما بر سر آن میرفت .پس پروردگار با عظمت در اینجا به آنان
بیان فرمود که محبوبترین عملبندگان در نزد وی جنگیدن در راه وی است(.تفسیر
انوار القرآن ازعبدالرؤوف مخلص هروی ـ سورۀ الصف).

سى ِلقَ ْو ِم ِه يَا قَ ْو ِم ِل َم ت ُ ْؤذُو َننِي َوقَ ْد تَ ْعلَ ُم َ
َّللا
سو ُل ه ِ
َوإِ ْذ قَا َل ُمو َ
ون أَنِي َر ُ
غوا أَ َزا َ
ِإلَ ْي ُك ْم فَلَ هما َزا ُ
س ِق َ
ين ﴿﴾۵
َّللاُ َال َي ْهدِي ا ْلقَ ْو َم ا ْلفَا ِ
َّللاُ قُلُو َب ُه ْم َو ه
غ ه
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بیاد آورید هنگامی را كه موسي به قومش گفت ای قوم من! چرا مرا آزار ميدهید با اینكه
ميدانید من فرستاده هللا به سوی شما هستم؟ هنگامی كه آنها از حق منحرف شدند خداوند
قلوبشان را منحرف ساخت ،و خدا فاسقان را هدایت نميكند)۵( .
« زاغ » از «زيغ» به معناى انحراف از مسیر حق است .روح انسان به راه مستقیم
تمایل دارد و این انسان است كه آن را منحرف مىكند.
خوانندۀ محترم!
در آیات قبلی ،انتقاد از گفتار بدون عمل بود ،در این آیه انتقاد از عمل بر خالف علم
است كه چرا با اینكه مىدانند او پیامبر خداست ،او را اذیّت و آزار مىدهند.
هللا تعالی اجر ثواب وگناه را بر اساس عدل و حكمت خود و عملكرد انسان قرار مىدهد.
او از طریق عقل و فطرت و فرستادن پیامبران مردم را هدایت مىكند ،هر كس هدایت
را پذیرفت ،بر هدایتش مىافزایدَ « :و الهذ َ
دى» «سورۀ محمد  »17و
ِين ا ْهتَد َْوا زا َد ُه ْم ُه ً
هر كس با علم و اراده ،راه انحراف را انتخاب كند ،هللا تعالی او را رها مىكند.
غوا أَزا َ
« زا ُ
َّللاُ ».
غ ه
باید خدمت خوانندگان بعرض رسانیدکه :انحراف در گفتار و رفتار ،مقدّمه انحراف قلب
و روح و شخصیّت و هویّت وحتی فرهنگ و فكر انسان است.
بزرگترین عامل و یا اصلی ترین عامل انحراف انسان را میتوان جهل دانست که سبب
فراموش کردن و نا دیده گرفتن هللا سبحان وتعالی میشود .که این عامل زمینه را برای
دو انحراف دیگر مساعد می سازد  .اول جدا شدن انسان از فطرت انسانی .دوم جدا شدن
انسان از تعلیمات وحیانی است.
اگربه جوهر وماهیت حقیقی وواقعی انسان نظر به اندازیم در خواهیم یافت که :انسان
موجودی است دو بعدی و دو جنبه ای که یک بعد آن مادی و یک بعد آن معنوی است .
بنا ًء انسان  ،از یک طرف اگررو به سوی خاک دارد و می تواند از حیوان پست تر شود
و به درکات اسفل السافلين سقوط کند و از سوی دیگر ،اگررو به سوی افالک کند ،
میتواند خود را به اوج اعالی انسانیت برسد.
اگر انسان واقعا ً خواستار رسیدن به اوج قلعه شامخ شرف وعزت باشد  ،طوریکه
شایستگی آنرا هم دارد می باشد  ،باید علل و عواملی که باعث ممانعت اش ازراه وصول
به حق و حقیقت می شود  ،باید آنرا دک ومبارزه جدی را ،برای محوی آن آغاز نماید تا
از مقام واال واز جمله احسن الخالقین بحساب اید.
و اما علل و عواملی که مانع رسیدن انسان به این مقام که مستحق آن است ،می باشد و
انسان را از راه حق باز می دارد ،گاهی مربوط به خود اوست و گاهی هم مربوط به
اجتماع و محیط وماحول آن می شود.
برخی از مهم ترین عوامل انحراف انسان از راه حق که مربوط به خود انسان می گردد
در قدم اول  :پیروی از هوای نفس(نفس اماره) ،دلبستگی و حبّ به دنیا ،پیروی از
وساوس شیطانی(خواه شیطان جنی باشد یا انسی) ،جهل ،غفلت ،پندارگرایی گمان باطل
(به بیان دیگر تکیه بر ظن و گمان به جای علم و یقین) می باشند که همه اینها باعث می
شود که قلب انسان را خراب وگرد الود وغبارالود ساخته  ،ودر نهایت چشم وقلب آنسان
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را نابینا ومریض سازد ودر نتیجه ترازوی سنجش عقلش  ،توازن خود را از دست دهد
ودر نهایت حق وحقیقت را سر چپه یعنی معکوس برایش نشان می دهد .
بر انسان است تا در قدم اول علل و ریشه منحرف شدن خود را از مسیر حق بشناسد تا
بتواند آنها را «دفعا ً» یا «رفعا ً» طرد کند چون روح انسان در عین حال که ملهم به
فجوراست گرایش به تقوا هم دارد و با شناخت علل انحراف خود از راه حق و درمان و
رهایی از آنها ،آن فضایل فطری شکوفا می گردد.
الهی رب العزت ،مارا از آن مستفید گردانی .وتوانمندی اعطا فرمایی که به راه راست
ومستقیم زندگی خویش را سرو سامان بخشیم.
راهیکه سبب صالح و فالح دارین گردد .الهی تو آن کن که انجام کار ،تو خشنود بادشی
وما رستگار.

اولين درخواست بعد از نجات غرق شدن در بحر:
بعد از آنکه هللا تعالی قوم بنیاسرائیل را (از چنگال فرعون) نجات داد و هالکت فرعون
را به آنان بطور واضح نشان داد ،انتظار طوری میرفت که بر ایمان و اخالص و توکل
خود بر هللا تعالی را بیفزایند ولی موسی علیه السالم را با درخواست عجیبی غافلگیر
کردند و از او خواستند که معبودی را برای آنان قرار دهد همانطور که مشرکان
َٰ
علَ َٰى قَ ۡو ٖم
ي ِإ ۡس َٰ َٓر ِءي َل ۡٱلبَ ۡح َر فَأَت َ ۡواْ َ
معبودانی داشتند .خداوند متعال میفرمایدَ « :و َج َٰ َو ۡزنَا ِببَنِ ٓ
ۚۡ
علَ َٰ ٓى أ َ ۡ
سى ۡ
ٱجعَل له َنا ٓ إِ َل ّٗها َك َما َل ُهمۡ َءا ِل َه ٞة قَا َل إِنهكُمۡ قَ ۡو ٞم ت َ ۡج َهلُ َ
يَ ۡع ُكفُ َ
ون».
ون َ
صنَ ٖام له ُهمۡۚۡ قَالُواْ َٰيَ ُمو َ
( سورۀ األعراف« .)138 :بنیاسرائیل را از بحر گذراندیم ،پس (در مسیر خود) به
قومی رسیدند که بتهایی داشتند و مشغول پرستش آنها بودند .گفتند :ای موسی! برای ما
معبودی قرار بده همانگونه که آنان معبودهایی دارند( .موسی) گفت :شما گروه نادانی
هستید .اینها کارشان هالک ونابودی است و آنچه انجام میدهند باطل و نادرست است».
انتظار میرفت که بنیاسرائیل بعد از آنکه خداوند این نشانههای بزرگ و به هالکت
رسیدن فرعون و پیروان کافرش را به آنان نشان داد ،کار مشرکان و پرستش بتهایشان
را تقبیح میکردند .ولی نه تنها این کار را انجام ندادند بلکه (بیشرمانه) از موسی علیه
السالم درخواست کردند که بتی را برای آنان قرار دهد تا آن را پرستش کنند همانطور
که آن مشرکان بتانی داشتند و آنها را میپرستیدند.

حضرت موسی (عليه السالم) و دريافت تورات:
قرآن عظیم الشأن در باره چگونگی حصول تورات توسط حضرت موسی علیه ۚۡالسالم
ين لَ ۡيلَ ّٗة َوأ َ ۡت َم ۡم َٰ َن َها ِبعَ ۡش ٖر فَت َ هم ِمي َٰ َقتُ َر ِب ِه ٓۦ أ َ ۡربَ ِع َ
س َٰى ث َ َٰلَثِ َ
ين لَ ۡيلَ ّٗة َوقَا َل
می فرماید َ « :و َٰ َوع َۡد َنا ُمو َ
ون ۡ
ٱخلُ ۡفنِي فِي قَ ۡو ِمي َوأ َ ۡ
سد َ
س َٰى ِأل َ ِخي ِه َٰ َه ُر َ
ِين »(سورۀ
س ِبي َل ۡٱل ُم ۡف ِ
ص ِل ۡح َو َال تَتهبِ ۡع َ
ُمو َ
األعراف «.)142 :ما با موسی علیه السالم سی شب وعده گذاشتیم (که به مناجات و
عبادت بپردازد) و با ده شب (دیگر) آن را کامل گردانیدیم و بدینوسیله مدت (راز ونیاز
با) پروردگارش چهل شب تمام شد.و موسی به برادر خود هارون گفت :در میان قوم من
جانشین من باش و اصالحگری کن و از راه و روش تباهکاران پیروی مکن».
حضرت ابن عباس (رض) گفته است :موسی علیه السالم به قوم خود گفت :پروردگارم
سی شب را با من وعده گذاشته است تا او را مالقات کنم و در این مدت هارون را
درمیان شما جانشین خود قرار میدهم .وقتی که موسی علیه السالم به مالقات
9

پروردگارش رفت ،خداوند ده شب دیگر را اضافه کرد و فتنهی بنیاسرائیل در این ده
شبی که خداوند اضافه کرده بود صورت گرفت ،چون بعد از گذشت سی شب ،سامری
آنان را با گوساله پرستی گمراه کرد.

گوساله پرستی يهودان:

طوریکه در فوق یاد اور شدیم  :بعد از اینکه موسی علیه السالم در موعد مقرر به کوه
طور رفت تا با پروردگار خویش به مناجات بپردازد ،سامری توانست که بنیاسرائیل را
گمراه و آنان را به گوساله پرستی دعوت و وادار کند .ولی پس از آنکه موسی از
میعادگاه بازگشت و تورات را از پروردگارش دریافت کرد و کالم خدا را شنید ،بنی
اسرائیل فهمیدند که سامری آنان را گمراه ساخته است  .خداوند متعال فرموده است:
ار أَلَمۡ يَ َر ۡواْ أَنههُۥ َال يُك َِل ُم ُهمۡ َو َال
س َٰى ِم ۢن بَ ۡع ِد ِهۦ ِم ۡن ُح ِليِ ِهمۡ ِع ۡج ّٗال َج َ
« َوٱت ه َخ َذ قَ ۡو ُم ُمو َ
سدّٗ ا لههُۥ ُخ َو ۚۡ ٌ
س ِب ً ۘ
س ِق َ
يال ٱت ه َخذُوهُ َوكَانُواْ َٰ َ
ضلُّواْ قَالُواْ
ِيهمۡ َو َرأ َ ۡواْ أَنه ُهمۡ قَ ۡد َ
ظ ِل ِم َ
ِيهمۡ َ
ين َ ۱٤٨و َل هما ُ
ي أ َ ۡيد ِ
َي ۡهد ِ
ط ِف ٓ
َٰ
س ِر َ
ين ( »۱٤٩سورۀ األعراف-148 :
لَئِن لهمۡ يَ ۡر َح ۡمنَا َربُّنَا َويَ ۡغ ِف ۡر لَنَا لَنَكُونَ هن ِم َن ۡٱل َخ ِ
«.)149قوم موسی بعد از (رفتن) او (به کوه طور) از زیورهایشان گوسالهای ساختند و
آن را معبود خود ساختند که پیکر و صدای گاو داشت .مگر نمیدیدند که چنین گوسالهای
نه با آنان سخن میگوید و نه آنان را به راهی هدایت میکند .گوساله را (به خدایی)
گرفتند در حالیکه ستمکار بودند .هنگامی که پشیمان و سرگردان شدند و دانستند که
گمراه گشتهاند ،گفتند :اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد ،بیگمان از
زیانکاران خواهیم بود».
با وجود اینکه تنها سامری گوساله را به صدا درآورد و به خدایی گرفت ولی این فعل به
تمام بنیاسرائیل نسبت داده شده است ،چون سامری یکی از آنان بوده و آنان هم به کار
او رضایت دادهاند.
س ِق َ
ِيهمۡ » یعنی بعد از بازگشت موسی پشیمان شدند و از کار خود
« َولَ هما ُ
ي أ َ ۡيد ِ
ط فِ ٓ
شگفتزده گردیدند.
و اینکه بنیاسرائیل در پایان گفتند« :اگر پروردگار ما به ما رحم نکند ،بیگمان از
زیانکاران خواهیم بود» این گفتهی آنان داللت میکند بر اینکه آنان به گناه خود اعتراف
کرده و به رحمت و مغفرت خدا امیدواربوده اند( .تفسیر زمخشری :جلد  ،2صفحه
 .160-159فتح البیان :جلد  ،5صفحه .) .22-20

تورات:
تورات دارای چهار بخش « ِسفر پیدایش» آفرینش جهان « ِسفر خروج» که زندگی موسی
را در بر می گیرد « ِسفر الویان» که اصوالً یک کتاب شریعت در دین موسی به شمار
می رود و « ِسفر اعداد» است که به آمار خاندانهای قبائل بنی اسرائیل در بیابان می
پردازد.
کتب موسی که گاهی اسفار پنجگانه نامیده می شود ،مقدس ترین کتاب یهودیان است و
فرقه ی سامریان که انشعابی داخل یهودیت هستند و هنوز بقایای آن در برخی از
روستاهای فلسطین مشاهده می شود ،وحی را به تورات موسی اختصاص می دهند و در
غیر آن نمی پذیرند .مسیحیان از تورات بسیار تجلیل می کنند و آن را بخش نخست کتاب
مقدس خود می دانند.
10

در قدیم مردم معتقد بودند که موسی تورات را نوشته است ،اما مطالعات جدید کتاب
مقدس نشان می دهد که پاسخ به این مسأله اصل و منشأ اسفار تورات از آنچه در ابتدا
تصور می شود ،دشوار تر است .تورات در طول نسلها پدید آمده است :در ابتدا روایت
هایی وجود داشت که قوم یهود آنها را به طور شفاهی به یکدیگر منتقل می کردند ،سپس
روایات مذکور در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب تاریخ و برخی در
باب احکام بود .سرانجام در قرن پنجم قبل از میالد این مجموعه ها در یک کتاب گرد
آمد .کسانی که در این کار طوالنی و پیچیده شرکت کردند ،بسیار بودند و نام اکثریت
قاطع آنها را تاریخ فراموش کرده است .به عقیده ی یهودیان و مسیحیان ،الهام الهی در
همه ی مراحل تألیف تورات ،همراه و پشتیبان بوده است.
خوانندۀ محترم!

دربارۀ اوصاف تورات قرآن عظیم الشأن در (آیات  144و 145سورۀ االعراف ) می
ٱص َ
س َٰ ٓى ِإنِي ۡ
س َٰلَتِي َوبِ َك َٰلَ ِمي فَ ُخ ۡذ َما ٓ َءاتَ ۡيت ُكَ َوكُن ِم َن
طفَ ۡيت ُكَ َ
اس بِ ِر َٰ َ
فرماید « :قَا َل َٰيَ ُمو َ
علَى ٱلنه ِ
ين َ ۱٤٤و َكت َ ۡبنَا َلهُۥ فِي ۡٱأل َ ۡل َواحِ ِمن ك ُِل شَيۡ ٖء هم ۡو ِع َ
ش ِك ِر َ
ظ ّٗة َوت َ ۡف ِص ّٗيال ِلك ُِل شَيۡ ٖء فَ ُخ ۡذ َها
ٱل َٰ ه
س ِق َ
ين » «.هللا گفت :ای موسی! تو را
َار ۡٱل َٰفَ ِ
س ِن َه ۚۡا َ
ِبقُ هو ٖة َو ۡأ ُم ۡر قَ ۡو َمكَ َي ۡأ ُخذُواْ ِبأ َ ۡح َ
سأ ُ ْو ِريكُمۡ د َ
با رسالتهای خویش و سخن گفتنم (با تو) بر مردم برگزیدم .پس برگیر آنچه به تو دادهام
و از شکرگزاران باش .و برای او در الواح از هر چیز نوشتیم تا پند و اندرز و روشنگر
(احکامی) باشد (که نیاز به تفصیل دارند) .پس الواح را با قوت و توان برگیر و به قوم
خود فرمان بده که نیکوترین آنها را برگیرند ،بزودی سرزمین گنهکاران را به شما نشان
خواهیم داد».
منظور از «الواح» همان توراتی است که خداوند بر موسی علیع السالم نازل کرده و
هر چه را که بنیاسرائیل در امور دین و دنیای خود به آن نیاز داشتند برای آنان در آن
نوشته است .سدی و مجاهد گفتهاند :منظور از الواح توراتی است که تمام مأمورات و
منهیات (کارهای ناروا اموری که در شرع از آن منع شده ونا شایسته است ).
بنی اسرائیل در آن نوشته شده است.
س ِن َها» یعنی به قوم خود فرمان بده که نیکوترین چیزی که در
« َو ۡأ ُم ۡر قَ ۡو َمكَ َي ۡأ ُخذُواْ ِبأ َ ۡح َ
الواح است مانند عفو و بخشش و شکیبایی برگیرند و آن را بر قصاص گرفتن ترجیح
دهند .در اینجا همچنین میتوان گفت که «أحسن» اسم تفضیلی است که به معنی واقعی
خود بکار نرفته است بلکه به معنی کمال نکوئی است .یعنی قوم خود را فرمان بده که به
سک جویند.
اندرزها و احکامی که در این الواح آمده و در کمال نیکویی هستند ،تم ّ
(تفسیر فتح البیان :جلد  ،5صفحه  .16-14تفسیر زمخشری :جلد  ،2صفحه  ،158تفسیر
أبی السعود :جلد  ،2صفحه  .402تفسیر الـمنار :جلد  ،9صفحه ) .186
س ِق َ
ين» یعنی بزودی خواهید دید که چگونه کسانی که به مخالفت با
َار ۡٱل َٰفَ ِ
« َ
سأ ُ ْو ِريكُمۡ د َ
اوامر الهی برمیخیزند و از اطاعت او سرپیچی میکنند به هالکت میرسند و نابود
میگردند( .تفسیر ابن کثیر :جلد  ،2صفحه ) .246

ص ِدقًا ِل َما
سو ُل ه ِ
َّللا ِإ َل ْي ُك ْم ُم َ
سى ا ْب ُن َم ْريَ َم يَا بَنِي ِإ ْ
َو ِإ ْذ قَا َل ِعي َ
س َرائِي َل ِإنِي َر ُ
س ُمهُ أَحْ َم ُد فَ َل هما
سول َيأْتِي ِم ْن بَ ْعدِي ا ْ
َي ِم َن الت ه ْو َرا ِة َو ُمبَ ِ
ش ًرا بِ َر ُ
بَ ْي َن يَد ه
سحْ ٌر ُم ِب ٌ
ين ﴿﴾۶
َجا َء ُه ْم ِبا ْل َب ِينَا ِ
ت قَالُوا َه َذا ِ
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(و (بیاد بیاور) وقتی که عیسی پسر مریم گفت:ای بنیاسرائیل! بدرستی که من فرستادۀ
هللا به سوی شما هستم در حالی که توراتی را که پیش از من آمده است ،تصدیق میکنم و
به پیامبری که بعد از من میآید و نام او احمد است مژده میدهم(.ولی) هنگامي كه او
(احمد) با معجزات و دالئل روشن به سراغ آنها آمد گفتند این سحري است آشكار! )()۶
در این آیۀ متبرکه تصریح شده است به اینکه حضرت عیسی علیه السالم بعنوان پیامبر
بنی اسرائیل مبعوث شده است.
ولی حضرت عیسی علیه السالم آنان را با « یا بنیاسرائیل » مورد خطاب خویش قرار
داده است و مانند حضرت موسی علیه السالم کلمه «یا قومی» را بکار نبرده است،
چراکه حضرت عیسی علیه السالم فاقد پدر بوده و نسبتی با آنان نداشته است تا آنان را
بمثابه قوم خویش بشمارد (.تفسیر زمخشری :جلد  ،4صفحه  .524تفسیر قرطبی :جلد
 ،18صفحه  .83تفسیر ابن عطیه :جلد  ،4صفحه ) .429
مفسر مشهور جهان اسالم سید محمود افندی آلوسی (مؤلف تفسیرروح المعانی ) در این
باره می نویسدکه :حضرت عیسی علیه السالم در خطاب به آنها تعبیر «يا قومی» را
استعمال نه نمود ،زیرا از سلسله پدر نسبتی با آنان نداشته است اگرچه مادرش مریم از
همۀ آنان عالی نسبتر بوده است (.تفسیر آلوسی :جلد  ،28صفحه  .85تفسیر فتح البیان:
جلد  ،14صفحه ) .101
از آنجائیکه حضرت عیسی علیه السالم مصدق تورات بوده و مژدهی آمدن پیامبر خاتم
به نام احمد را همانطور که در تورات ذکر شده داده است و رسالت وی مخالفتی با
تورات نداشته و این خود بیانگر آن بوده که دین او مؤیّد تمام پیامبران گذشته و آینده بوده
است ،یهودیان باید به پیغمبر ی وی ایمان میآوردند ولی با وجود اینکه در گهواره به
سخن آمد و با معجزات مختلف مورد تأیید خداوند قرار گرفت،به آن هم به او ایمان
نیاوردند بلکه او را تکذیب کردند و تالش نمودند که حتی وی را به قتل هم برسانند.
(تفسیر آلوسی ،جلد  ،28صفحه  .85تفسیر فتح البیان :جلد  ،4صفحه ).101

س ُمهُ أَحْ َم ُد»
«يَأْتِي ِم ْن بَ ْعدِي ا ْ

قبل ازهمه قابل یاد اوری است؛آن کتاب تورات و انجیلی که هللا تعالی بر موسی و عیسی
علیهم السالم نازل فرمودند ،االن در دست بشریت اصالً موجود نمی باشد .البته منظور
کتاب انجیل و تورات کامل است.زیرا پیروان بخصوص رهبران مذهبی شان کتاب
پیامبرآن خویش را بخاطر حفظ منافع ومصالح خویش تغییر و تحریف نمودند .قرآن
ض ِهم ِ ّمیثَاقَ ُه ْم لَعنها ُه ْم َو َج َع ْلنَا قُلُو َب ُه ْم
عظیم در (ایه  13سورۀ مائده ) می فرماید  « :فَبِ َما نَ ْق ِ
ظا ِ ّم هما ذُ ِ ّک ُرواْ ِب ِه َوالَ ت َزَ ا ُل تَ ه
سواْ َح ًّ
ی خَآ ِئنَ ٍة
اض ِع ِه َونَ ُ
ط ِل ُع َ
عن هم َو ِ
قَا ِس َیةً یُ َح ِ ّرفُونَ ْال َک ِل َم َ
علَ َ
ِ ّم ْن ُه ْم ِإاله قَ ِل ً
َّللا ی ُِحبُّ ْال ُم ْح ِسنِینَ » (پس (یهود را) به خاطر
ع ْن ُه ْم َوا ْ
یال ِ ّم ْن ُه ُم فَاع ُ
ْف َ
صفَ ْح ِإ هن ّ َ
پیمان شکنیشان لعنت کردیم و (از رحمت خود دور ساختیم) دلهایشان را سخت
گردانیدیم .سخنان هللا را از محل آن تغیر میدادند ،و بخشی از آنچه را که به آن پند داده
شده بودند فراموش کردند ،و همیشه تو بر خیانت (تازۀ) از ایشان آگاه میشوی ،مگر
اندکی از آنها (که خیانت نمیکنند) .پس از آنها در گذر و (از لغزشهای شان) روی
بگردان ،یقینا هللا نیکوکاران را دوست دارد).
اض ِع ِه» (آیه
عالمه عبدالرحمن سعدی در تفسیر خود می نویسد « :یُ َح ِ ّرفُونَ ْال َک ِل َم َعن هم َو ِ
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 46سوره نساء ) سخنان هللا را تحریف و تبدیل می کنند .پس معنی و مفهومی را که
خدا و پیامبرش از سخنی در نظر دارند دگرگون کرده ،و معنی دیگری برای آن دست و
س َمعُ َ
ک ْم َوقَ ْد ک َ
پا می کنند».و نیز می فرماید  « :أَفَت َ ْط َمعُ َ
ون
ون أَن يُ ْؤ ِمنُواْ َل ُ
َان فَ ِري ٌ
ق ِم ْن ُه ْم يَ ْ
عقَلُوهُ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُم َ
ون» (سورۀ بقره  ( )75یعنی :آیا انتظار
َّللا ث ُ هم يُ َح ِرفُونَهُ ِمن بَ ْع ِد َما َ
َکالَ َم ِ
دارید که [اینان] به شما ایمان بیاورند با آنکه گروهی از آنان سخنان خدا را میشنیدند
سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف میکردند و خودشان هم میدانستند.
نکته قابل توجه ودقت اینست که ؛ انجیلها و تورات کنونی که در دست پیروان شان قرار
دارد  ،هیچکدام این کتب  ،بر زبان اصلی خود که همان زبان پیامبرانشان بود باقی نمانده
اند.
لذا نتیجه می گیریم که یافتن نام پیامبر صلی هللا علیه وسلم در کتب آنها که با پیامبرصلی
هللا علیه وسلم دشمنی آشکار داشتند و دارند( به همان اسم) وجود ندارد.
از عطاءبنیسارروایت شده است که گفت :با عبدهللا بنعمروبنعاص ( رضی هللا عنهما )
مالقات کردم و به او گفتم :مرا از اوصاف رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیاگاهان!
فرمود« :آری وهللا! پیامبرصلی هللا علیه وسلم در تورات به بعضیاز اوصافی که در
قرآن برای ایشان ذکر شده ،توصیف شدهاند ،از جمله اینکه درتورات آمده است :ای
پیامبر آخرالزمان! بیگمان ما تو را شاهد ،مژدهدهنده ،بیمدهنده و پناهگاهی برای امیها
فرستادیم ،تو بنده ما و پیامبر ما هستی ،ما تو را متوکل نامیدهایم ،تو نه درشتخو هستی نه
سنگدل ،نه جیغ و دادکننده در بازارها ،تو بدی را با بدی پاداش نمیدهی بلکه عفو
می کنی و درمیگذری و هرگز خداوند تو را قبض روح نمیکند تا آنگاه که بهوسیله تو
ملت کج و منحرف را راست گرداند ،به اینکه بگویند :الالهاالهللا و به وسیله تو چشمهای
نابینا و گوشهای ناشنوا و دلهای غلفشده را باز میگرداند»« .پیامبری که آنان را به
معروف امر میکند»
معروف :تمام مکارم اخالقی است که در قلب ها پسندیده است ،نه زشت و ناپسند «و
آنان را از منکر نهی میکند»
منکر :یعنی آنچه که قلب آن را زشت و ناپسند میشناسد؛ چون بدیها وخشونت های
اخالقی و کردارها و گفتارهای زشت ونامیمون».
خواننده محترم !
طوریکه در آیه مبارکه فوق مطالعه نمودیم  :حضرت عیسی علیه السالم مژدهی آمدن
س ُمهُ
حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم را با نام « أَحْ َم ُد » داده است «يَأْتِي ِم ْن بَ ْعدِي ا ْ
أَحْ َم ُد» وطوریکه قرآن عظیم الشأن می فرماید که « احمد » یکی از نامهای پیامبرصلی
هللا علیه وسلم است.
«أحمد » بدین معنی است :کسی که به سبب وجود خصلتهای خوب در وی ،بیشتر از
دیگران مورد ستایش قرارمیگیرد .یا احمد؛ یعنی ستایشگرترین مردم برای پرورد
گارش.
امام مالک وامام بخاری و امام مسلم و غیر آنان از جبیر بن مطعم روایت کردهاند که
ش ُر الهذِى
س َما ًء أَنَا ُم َح هم ٌد َوأَنَا أَحْ َم ُد َوأَنَا ا ْل َحا ِ
پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمودِ « :إ هن ِلي أ َ ْ
ب»
اس َ
علَى قَد َِمي َوأَنَا ا ْل َم ِ
ي ا ْل ُك ْف ُر َوأَنَا ا ْلعَا ِق ُ
يُحْ ش َُر النه ُ
احي الهذِى يُ ْم َحى بِ َ
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«من نامهای مختلفی دارم از جمله :محمد ،احمد ،حاشر یعنی کسی که دیگران بعد از او
زنده میشوند ،ماحی یعنی کسی که خداوند به وسیلهی او کفر را نابود میکند ،و عاقب
یعنی کسی که پیامبری بعد از او نخواهد آمد»( .تفسیر آلوسی :جلد  ،28صفحه .86
تفسیر فتح البیان :جلد  ،14صفحه ) .101
در فصل پانزدهم از انجيل يوحنا آمده است« :يسوع مسيح گفت :فارقليط روح حقی
است که خدای من او را میفرستد ،او همه چيز را به شما تعليم میدهد».
فارقليط :لفظی است که بر حمد داللت میکند و به احمد و محمد دو نام پیامبر ما صلی
هللا علیه وسلم اشاره دارد.
قابل تذکر است که درکتب تورات و انجیلتصریحات دیگری نیز در همین باب آمده
است« .پس چون با معجزهها پیش آنان آمد ،گفتند :این سحری آشکار است» یعنی :چون
عیسی ،یا محمد صلی هللا علیه وسلم با معجزهها نزد آنان آمد ،گفتند :آنچه او برای ما
آورده ،جادویی واضح و آشکار است» .ولی با تاسف از آن انکار واضح واشکار
صورت گرفته است (.تفسیر انوار القرآن ازعبدالرؤوف مخلص هروی ـ سورۀ الصف)

شريعت عيسی عليه السالم وکتاب انجيل:

َٰ
صد ِّٗقا ِل َما َب ۡي َن َيد َۡي ِه ِم َن
خداوند متعال میفرمایدَ « :وقَفه ۡينَا َ
سى ۡٱب ِن َم ۡر َي َم ُم َ
علَ َٰ ٓى َءاث َ ِر ِهم ِب ِعي َ
ِۖ
َٰ
صد ِّٗقا ِل َما َب ۡي َن يَد َۡي ِه ِم َن ٱلت ه ۡو َر َٰى ِة َو ُهدّٗ ى َو َم ۡو ِع َ
ظ ّٗة
نجي َل فِي ِه ُهدّٗ ى َونُ ٞ
ور َو ُم َ
ٱۡل ِ
ٱلت ه ۡو َر َٰى ِة َو َءات َ ۡينَهُ ۡ ِ
ِل ۡل ُمت ه ِق َ
ين »(سورۀالمائدة( )46 :و از پی آنان (پیغمبران پیشین) عیسی پسر مریم را فرستادیم
که تصدیق کننده آنچه پیش از او بود (تورات) ،و به عیسی انجیل را دادیم که در آن نور و هدایت
بود ،در حالیکه تصدیق کننده آنچه پیش از آن بود که تورات است ،و هدایت و پند برای
پرهیزگاران است).
حضرت عیسی علیه السالم از پیامبران بنیاسرائیل است و شریعت او تورات بود.
مسیحیان در انجیلهای خود ازحضرت عیسی علیه السالم نقل میکنند که وی نیامده بود
که شریعت تورات را نقض کند ،بلکه آمده بود که آن را کامل کند و به خواست هللا تعالی
احکام و آداب و اندرزهایی روحی را بر آن بیفزاید( .تفسیر الـمنار :جلد  ،6صفحه
.).401

انجيل :
انجیل كتاب بزرگی است كه هللا تعالی بر حضرت عیسی علیه السالم نازل كرد تا كامل
كنندۀ تورات و تأیید كنندۀ آن باشد .در بیشتر مسائل با آن مشترك است و همچون تورات
انسان را به راه مستقیم هدایت كرده و راه حق را از باطل جدا میكند .انسان را از بندگی
غیر هللا  ،به بندگی هللا دعوت مینماید.
قابل تذکر است که ؛ تورات در زمان حیات حضرت عیسی علیه السالم مكتوب نشده و
تنها به صورت شفاهی و دهان به دهان نقل گردید .همین امر باعث آن شد  ،تا برخی
سهوا ً یا عمدا ً به دخل و تصرف و حذف و اضافات در آن بپردازند.
تحریف انجیل و تورات نیز در این صورت بسیار طبیعی است ،چرا كه انسان :
اوالً فراموشكار است و پس از مدتی هر چند اندك قادر به حفظ دقیق یك مطلب نبوده و
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آن موضوع در حافظه ماندگار نخواهد بود.
ثانیاًبا گذشت زمان و دور شدن از دوران پیامبر وقت ،احتمال ضعف ایمان یاران همان
پیامبر و معتقدان به آن كتاب وجود دارد ،تا با تبعیت از هوای نفس خویش آن چه را
مطابق میل آنان نبود ،حذف و آنچه را كه میخواهند بدان اضافه كنند.
ثالثاًاگر این كتابت در زمان همان پیامبر انجام میشد ،راه بر بدخواهان بسته میشد و
نمیتوانستند آنچه را كه عمدا ً میخواهند به آن اضافه نموده یا از آن حذف نمایند ،به
انجام برسانند چرا كه سخن پیامبر كه خود میان آنان حضور دارد برای همگان حجت
بود . ...اما فوت آن پیامبر ،راه را بر اختالف نظر علما و قد علم كردن دوستان نادان و
دشمنان برای حذف و اضافات خواهد گشود.
در نتیجهی این دخل و تصرف ،بعد از مرگ عیسی علیه السالم «انجیل» ،كه به عهد
جدید مشهور است با روایتهای گوناگون از طرف افراد مختلف نوشته شد و در نتیجه
انجیلهای فراوان در بین مسیحیان متداول گردیدند.
پس از چهار قرن كلیسا چهار انجيل را از همه معتبرتر دانست كه آنها عبارتند از:
اول  :انجیل یوحنا :یوحنا از شاگردان محبوب عیسی(ع) بوده است و لیكن اكثر علمای
مسیحی متفقند كه انجیل یوحنا توسط او نوشته نشده است ،بلكه آن را كتابی تزویری
میپندارند .برای نمونه مطلب فوق در دائرة المعارف انگلیسی كه در آن  500عالم
مسیحی مشاركت داشتهاند ،بیان شده است.
دوم  :انجیل مر قس :توسط شخصی به نام یوحنا مشهور به مرقس كه جزء یاران دوازده
گانه محسوب نمیشود ،نوشته شده است .در اصل یهودی است كه مسیحی شده است.
برخی از مسیحیان میگویند كه «بطرس» رئیس حواریون آن را نوشته و به شاگردش
مرقس نسبت داده شده است و برخی دیگر میگویند مرقس آن را بعد از مرگ «بطرس»
و «بولس» نوشته است .در هر حال بر سر كاتب آن اختالف نظر وجود دارد.
سوم :انجیل َمتهی (متّاوس) :كه توسط یكی از یاران دوازدهگانهی عیسی(ع) به نام «متی»
نوشته شده است .جمهور علمای مسیحی معتقدند كه این انجیل به زبان عبری یا سریانی
نوشته شده است و لیكن اصل آن مفقود گشته و تنها ترجمهی آن به زبان یونانی در دست
است و مترجم آن نیز مشخص نیست.
چهارم :انجیل لوقا :لوقا از شاگردان عیسی علیه السالم و حتی شاگرد شاگردان او نیز
نبوده ،بلكه شاگرد «بولس» بوده است« .بولس» نیز شخصی یهودی به اسم «شاؤول»
بوده و از بزرگترین دشمنان مسیحیت به شمار میرفته است .ناگهان مدعی میشود كه
عیسی بر او نزول كرده و به او امر كرده است كه به تبلیغ مسیحیت بپردازد.
پنجم :ا ّما انجیلهای دیگری نیز از جمله انجیل برنابا وجود دارند كه از اعتبار در بین
بخشی از مسیحیان برخوردار هستند ،ولی كلیسا آنان را به رسمیت نمیشناسد .برنابا یكی
از یاران دوازده گانهی عیسی علیه السالم بوده است.
پاپ (گالسیوس اول) در سال 492م مطالعهی برخی از كتب از جمله انجیل «برنابا»
را ممنوع اعالم كرد و این انجیل همچون رازی پوشیده ماند .تا اینكه در سال 1709م
توسط «كریمر» مستشار روسی نسخهای مكتوب از آن به زبان ایتالیایی ،پیدا شد و آن را
نزد یكی از شخصیتهای «آمستردام» نگه داشت .آن شخصیت نیز آن را به «برنس
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أیوجین سافوی» درسال 1713م هدیه داد .سپس این نسخه همراه سایر كتابهای كتاب
خانۀ «برنس» به كتابخانۀ سلطنتی در وین در سال 1738م منتقل گردید .اولین كسی
كه پرده از این نسخه برداشت ،راهب انگلیسی «فرامینو» بود كه چند رسالهای را پیدا
كرد كه در آنها كارهای «بولس» محكوم شده بود و در آن به انجیل برنابا استناد گردیده
بود .حس كنجكاوی او را واداشت كه به دنبال آن انجیل بگردد تا اینكه هنگامی كه به
یكی از نزدیكان پاپ (سكتس پنجم) تبدیل گشت ،در كتابخانهی پاپ آن را پیدا كرد .آن
را مخفی نموده و پنهانی به مطالعهی آن پرداخت تا در نهایت اسالم را قبول كرد.

موضعات اساسی مندرج درانجيل برنابا :

مطالب اساسی که در انجيل برنابا وجود دارد  ،مختصرا ً بشرح ذيل می باشد :
ـ عیسی را بندۀ هللا و رسول او میداند و الوهیت و فرزند خدا بودن او را منكر میشود.
ـ بیان میكند كه قربانی مد نظر ابراهیم فرزند او به نام اسماعیل بوده است.
ـ با صراحت كامل مژدهی آمدن محمد صلی هللا علیه وسلم را به عنوان پیامبر خدا
میدهد.
ـ بیان میكند كه مسیح(ع) به صلیب كشیده نشده است بلكه به سوی آسمان برده شده
است و شخصی دیگر كه خائن به مسیحیت بود و همانند مسیح بود به صلیب آویخته شد.
ـ به بسیاری از اصول اعتقادی كه مورد اتفاق تمامی ادیان آسمانی است اشاره دارد.
محققان درستی نسبت آن به برنابا را و حواری بودن برنابا را تأئید میكنند اگر چه كلیسا
آن را تأئید نمی كند .دلیل عدم تأئید آن نیز مخالفت انجیل برنابا با دسایس «بولس» و
امثال او میباشد كه كلیسا نیز به آن پایبند بوده و هست.

تحريف انجيلها :
در مجموع علما ومحقیقین عام از علمای معروف اسالمی وعلمای معروف مسیحی  ،آنان
از دایره تعصب خارج واز دام تقلید رهایی یافتهاند انتقادات متعددی بر این انجیلها دارند
و معتقدند هیچ كدام از انجیلها همان انجیلی نیست كه از طرف خداوند بر عیسی علیه
السالم نازل شده است و همچنانطوریکه قبالً بیان كردیم این اناجیل  ،چون سالها بعد از
عیسی علیه السالم به رشته تحریر درامدند  ،بسیار بعید است كه نوشتههای موجود همان
چیزی باشند ،كه عیسی علیه السالم به عنوان كالم الهی برایشان بیان كرده است.
از میان علمای مسلمان ،شیخ ابنتیمیه(رض) در كتاب «الجواب الصحیح لمن بدل دین
المسیح» و ابن القیم(رض) در كتاب «هدایة الحیاری فی اجوبة الیهود و النصاری» ،شیخ
رحمةهللا الهندی(رض) در كتاب «اظهارالحق» ،محمد ابوزهره(رض) در كتاب
«محاظرات فی النصرانیه» و از علمای مسیحی كه مسلمان شدهاند ،ابراهیم خلیل احمد
در كتاب «محاظرات فی مقارنة االدیان» به نقد و بررسی آن پرداختهاند و ایرادات و
تناقضات فراوانی را در آن یافتهاند.
بطور نمونه  :شیخ رحمةهللا الهندی در آخر كتابش «اظهار الحق» بیشتر از صد اختالف
در بین انجیلها بیان كرده است.
از جمله ایراداتی كه در مورد این كتاب تیتروار میتوان بیان كرد،عبارتند از :
أـ انجیلها سالها بعد از فوت عیسی(ع) نوشته شدهاند.
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ب ـ انجیلهای فراوانی نوشته شدند كه هر كدام با دیدگاه خاص نویسنده و محفوظات و
شنیدههای خود به تدوین آن دست زدند.
متعدد بودن انجیلها خود بیانگر این است كه نمیتوان هیچ كدام را همان انجیل ارسال
شده از طرف هللا تعالی دانست چرا كه هر كدام از آنها دارای بخشی از حقایق و بخشی
از دستكاریهای خواسته یا ناخواستهی مؤلفانش میباشند و تلفیق آنها هم به دلیل این
صی در بین مسیحیان دارند ،امكانپذیر نیست .همین
كه هر كدام از اناجیل طرفداران خا ّ
امر بودكه كلیسا با همهی قدرتش باز نتوانست یك انجیل واحد را معرفی نموده و در
نهایت چهار انجیل را به رسمیت شناخت .باز برخی دیگر از اناجیل از جمله انجیل
«بَرنابا» ،كه جزء 4انجیل معرفی شده نیست ،دارای اعتبار خاصی در میان برخی از
مسیحیان و محافل تحقیق میباشد.
ج ـ اختالفات و تناقضهای زیادی میان انجیلها وجود دارد.
دـ در انجیلهای چهارگانه عالوه بر نسبت دادن كارهای ناشایست به پیامبران ،بر ذات
أقدس خداوند نیز نقص روا داشتهاند.
ه ـ عقاید باطلی كه با سایر كتب آسمانی و عقل انسان سازگار نیست در آنها یافته
میشوند.
وـ برخی از محتوا و متون آن با حقایق علمی یقینی در تضاد و تعارض قرار دارند .هم
چنآنكه قبالً اشاره كردیم برخی از علما ،از جمله «موریس بوكای» در كتابش به تعدادی
از آنها اشاره كرده است.
زـ افزون بر موارد فوق ،انجیلها ،صرفنظر از این كه تحریف شدهاند،از هر گونه
برنامه و دیدگاه در مورد نظام سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی یا علمی به دور هستند.
(تفسیر نور مرحوم مصطفی خرمدل،چاپ سوم 1381نشر احسان).

مسيحيان نصاری اند:
مؤلف جار هللا زمخشری مؤلف تفسیرمشهور «الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون
األقاویل فی وجوه التأویل که بنام تفسیر کشاف شهرت دارد» در مورد نصاری می
نویسد:
ص ران » و «امرأه نَصْرانه».
«نصاری» جمع «نَصْران» است .گفته میشود « :رجل نَ ْ
یاء «نصرانی» برای مبالغه است .و مسیحیان بدین علت نصاری نامیده شدهاند که
حضرت عیسی را یاری کرده اند ( .تفسیر زمخشری :جلد  ،1صفحه ).164
شهابالدین محمود بن عبدهللا آلوسی (  )۱۸۵۴-۱۸۰۲مؤلف تفسیر روحالمعانی در مورد
نصاری می نویسد  « :نصاری » نامی است که برای اصحاب حضرت عیسی علیه
السالم گذاشته شده است  .و اطالق این اسم بر آنها بدین خاطر است که حضرت عیسی
علیه السالم را یاری کردهاند و یا به یاری یکدیگر شتافته اند (.تفسیر آلوسی :جلد ،1
صفحه ) .278
در « تفسیر فتح البیان» آمده است که :سیبویه گفته است :لفظ «نصاری» جمع ،و مفرد
آن «نَصران» و «نَصرانه» است ولی تنها با یاء نسبت بکار میرود و گفته میشود:
« رجل نصرانی» و «امرأة نصرانية».
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جوهری هم گفته است« :نصران» نام قریه است در شام که نصاری به آن نسبت داده
میشوند (.تفسیر فتح البیان :جلد  ،1صفحه )185
ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربی مشهور به ابن عطیه
اندلسی ( ۵۴۱ – ۴۸۱هجری ) مؤلف تفسیرقرآن بنام المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب
العزیز می نویسد :
«نصاری» لفظی است که از مادهی «نصر» گرفته شده است بدلیل اینکه قریه شان
«ناصره» یا «نصریا» نامیده میشد ،و یا بدلیل اینکه همدیگر را یاری میکردند و یا به
ٱَّلل» .
ي ِإ َلى ه ِ
خاطر اینکه حضرت عیسی علیه السالم فرموده استَ «:م ۡن أَن َ
ص ِار ٓ
سیبویه گفته است « :نصاری » جمع ،و مفرد آن در اصل «نصران» و «نصرانه» است
ولی لفظ مفرد بدون یاء نسبت «نصرانی و نصرانيه» بکار نمی رود( .تفسیر ابن عطیه:
جلد  ،1صفحه ) .326

چرا حضرت عيسی به نام مسيح مشهور است؟
زمخشری در تفسیر خود گفته است« :مسیح» یکی از القاب شریفه مانند صدیق و فاروق
است که اصل عبری آن «مشيحا» و به معنی مبارک است (.تفسیر زمخشری :جلد ،1
صفحه ) .363
در تفسیر ابن عطیه آمده است :در مورد ریشۀ لفظ «مسيح» اختالف نظر وجود دارد،
عدهای گفتهاند :مسیح از «ساح یسیح» و به معنی گردش کردن در زمین است .ولی
سح» به معنی مسح کردن زمین گرفته شده و
جمهور بر این عقیدهاند که «مسيح» از « َم َ
حرکت کردن بر زمین به منزله مسح کردن آن در نظر گرفته شده است و از این روی
حضرت عیسی علیه السالم «مسيح» نامیده شده است.
عده ای هم بر این باورند که چون هر مریضی را كه مسح میکرد ،شفا مییافت،
«مسيح» نامیده شده است .بنابراین دو نظریه« ،مسيح» بر وزن «فعيل» و به معنی
«فاعل» است .ابن جبیر گفته است :حضرت عیسی علیه السالم «مسیح» نامیده شده
است ،چون خداوند او را مبارک آفریده است و عدهای هم گفتهاند :چون با روغن مقدس
مالیده شده و یا از گناهان پاک شده است ،با توجه به این نظریات« ،مسيح» بر وزن
«فعيل» به معنی «مفعول» است.
ابراهیم نخعی هم «مسيح» را به معنی صدیق و راستگو دانسته است(.تفسیر ابن عطیه:
جلد  ،3صفحه .) .119
ابن کثیر در تفسیر خود گفته است :حضرت عیسی علیع السالم بعلت گردش زیاد ،مسیح
نامیده شده است ،عدهای هم علت این امر را صافی و بدون گودی کف پاهای وی
دانسته اند ،برخی هم بر این باورند که چون حضرت عیسی علیه السالم هر مریض را
که مسح ولمس میکرد ،به اذن خدا شفا مییافت ،مسیح نامیده شده است ( .تفسیر ابن
کثیر:جلد  ،1صفحه .).363
در تفسیر آلوسی چنین آمده است« :مسيح» لقب حضرت عیسی علیه السالم و مثل
فاروق از القاب شریفه است .اصل عبری آن «مشيحا» و به معنی مبارک است .بسیاری
از پیشینیان هم گفتهاند :لفظ «مسيح» از «مسح» گرفته شده ولی در مورد بیان علت
اطالق آن بر حضرت عیسی علیه السالم اختالف نظر داشتهاند ،عدهای گفتهاند :چون
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مبارک آفریده شده است و عدهای هم گفتهاند! چون بر چشم نابینا دست میکشید و بینایی
خود را باز مییافت و هر مریض را که مسح میکرد ،شفا می یافت ( .تفسیر آلوسی:
جلد  ،2صفحه ) .161
صاحب « تفسیر فتح البیان» هم بر این باور است که در مورد ریشهی لفظ «مسیح»
اختالف نظر وجود دارد ،عدهای آن را از «مسح» گرفتهاند ،چون در زمین به گردش
میپرداخت و در جایی سکنی نمیگزید ،یا به خاطر اینکه هر بیماری را مسح میکرد،
شفا مییافت ،یا اینکه چون با روغن مخصوص پیامبران مالیده شده و یا چون دارای
پاهای صاف و بدون گودی بوده است و باالخره یا بدین علت بوده که از گناهان ،پاک
گردیده است ( .تفسیر فتح البیان :جلد  ،2صفحه .) .236-235
معرب است که اصل عبری آن «ایشوع» به معنی سیّد و آقا
اما کلمه «عيسی» لفظی ّ
(معرب :لفظی است که در اصل عربی نبوده و از زبان دیگری گرفته شده است) .
است.
ّ
«عيسی» از «عيس» گرفته شده و چون حضرت عیسی علیه السالم دارای رنگ سفید
متمایل به سرخی بوده ،به این اسم نامگذاری شده است .ولی اصل این است که لفظ
«عیسی» را غیر مشتق بگیریم ،چون سخن گفتن از اشتقاق و ریشهی آن هیچ فایدهای در
برندارد( .تفسیر آلوسی :جلد  ،2صفحه ) .161
اما در مورد علت انتساب حضرت عیسی علیه السالم به مادرش ،زمخشری گفته است:
فرزندان معموالً به پدران خود نسبت داده میشوند ولی در آیهای که قبالً بدان اشاره شد،
حضرت عیسی علیه السالم به مادرش نسبت داده شده است تا اشاره باشد به این نکته که
حضرت عیسی علیه السالم بدون پدر متولد می شود(.تفسیر زمخشری :جلد  ،1صفحه
) .36
زمخشری همچنین در مورد معرفی شدن حضرت عیسی بعنوان «مسیح عیسی ابن
مریم» گفته است! «عيسی» ،اسم« ،مسيح» لقب و «ابن مريم» صفت است و مجموع
معرف حضرت عیسی علیه السالم هستند(.تفسیر زمخشری :جلد  ،1صفحه
این سه لفظ ّ
) .36

غلو و کفر مسيحيان در شأن عيسی عليه السالم:
مسیحیان با غلو و افراط در شأن حضرت عیسی علیه السالم ،در واقع مرتکب کفر شدند،
چون برخی از آنان عیسی علیه السالم را پسر خداوند متعال خواندند .خداوند متعال می
ٱَّلل » (سورۀالتوبة«.)30 :و مسیحیان گفتند :مسیح پسر
ت ۡٱليَ ُهو ُد ع َُز ۡي ٌر ۡٱب ُن ه ِ
فرمایدَ « :وقَا َل ِ
خدا است» .وحتی فرقه مشهور دینی مسیحیت بنام فرقه یعقوب ماراديوس شهرت دارد
وپیروان شان در سوریه و شمال عراق مسکن گزین می باشند ودر کشورمصر وحبشه
(اتیوپی) سکونت داشتند که بنام قبطی مشهور شدند ،حضرت عیسی علیه السالم را خدای
خود ( العیاذ باهلل) قرار دادند« .لَقَ ۡد َكفَ َر ٱلهذ َ
سي ُح ۡٱب ُن َم ۡريَ َم» (سورۀ
ٱَّلل ُه َو ۡٱل َم ِ
ِين َقالُ ٓواْ إِ هن ه َ
المائدة« .)72 :بیگمان کافر شدهاند کسانی که میگفتند خدا همان مسیح پسر مریم است»
(تفسیر قرطبی :جلد  ،6صفحه  ،249تفسیر شوکانی :جلد  ،2صفحه .) .63
برخی از فرقه های مسیحی معتقند که حضرت عیسی علیه السالم یکی از سه خدااست.
ٱَّلل ثَا ِل ُ
« لهقَ ۡد َكفَ َر ٱلهذ َ
ث ثَ َٰلَث َ ٖ ۘة» (سورۀالمائدة«.)73 :بیگمان کافر شدند کسانی
ِين قَالُ ٓواْ ِإ هن ه َ
که گفتند :خدا یکی از سه خدا است».
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منظور آنان از سه خدا ،هللا ،عیسی و مریم بود .که در این جمله تعداد از روحانیون فرقه
مسیحیان یعقوبیه  ،ملکیان ،و نسطوریان شامل می باشد (.تفسیر قرطبی :ج  ،6صفحه
 ،249تفسیر ابن کثیر :ج  ،2ص  ،81تفسیر شوکانی :جلد  ،2صفحه ) .63
سدی وتعدادی از مفسرین گفتهاند :این آیه در مورد کسانی نازل شده که عیسی و
ُ
مادرش را به همراه خداوند متعال ،خدای خود دانسته و بدین ترتیب خداوند متعال را
یکی از سه خدا قرار میدادند .در آیهی دیگری نیز چنین آمده استَ « :وإِ ۡذ قَا َل ه
ٱَّللُ
اس ٱت ه ِخذُو ِني وأ ُ ِم َٰ
س ۡب َٰ َحنَكَ »
ُون ه ِۖ ِ
َٰ َي ِعي َ
ٱَّلل قَا َل ُ
سى ۡٱب َن َم ۡر َي َم َءأَنتَ قُ ۡلتَ ِللنه ِ
ي ِإلَ َه ۡي ِن ِمن د ِ
َ َ
(سورۀالمائدة«.)116 :و(به یاد بیاور) آنگاه را که هللا میفرماید :این عیسی پسر مریم!
آیا توبه مردم گفتهای که من و مادرم را به جز هللا تعالی ،خدای خود قرار دهید؟
(عیسی) گفت :تو را منزه میدانم که دارای شریک وانباز باشی!».
سدی گفته است :این سخن در مورد « هللا ثالث ثالثة» از همۀ
ابن کثیر در مورد گفتۀ ُ
اقوال واضحتراست  (.تفسیر ابن کثیر :جلد  ،2صفحه ) .81
ابن کثیر همچنین در مورد آرا و نظرات مسیحیان در مورد حضرت عیسی (که اگرچه
مختلفند ولی همه کفرآمیز هستند) میگوید :مسیحیان به خاطر جهالت و نادانیشان
ضوابطی را نمیشناسند و برای کفر و گمراهی آنان حد و مرزی وجود ندارد ،عدهای
عیسی را خدا وعدهای هم او را شریک خدا میدانند ،برخی هم او را پسر خدا میخوانند.
در واقع مسیحیان گروههای مختلفی هستند که هر کدام از آنها دارای آرا و نظریات
خاص خود هستند و اتفاق نظری با هم ندارند( .تفسیر ابن کثیر :جلد  ،1صفحه .) .591

َّللاُ َال
َو َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم هم ِن ْافتَ َرى َ
علَى ه ِ
اۡل ْ
َّللا ا ْل َكذ َ
س َال ِم َو ه
ِب َو ُه َو يُ ْدعَى إِلَى ْ ِ
يَ ْهدِي ا ْلقَ ْو َم ال ه
ظا ِل ِم َ
ين ﴿﴾۷

و كیست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد ،و حال آنكه به سوى اسالم دعوت
مىگردد ،و خداوند قوم ستمكار را هدایت نمىكند)۷( .

ور ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
يُ ِريد َ
ون ﴿﴾٨
ور ه ِ
َّللا ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َو ه
ُون ِليُ ْط ِفئ ُوا نُ َ
َّللاُ ُمتِ ُّم نُ ِ

آنها مي خواهند نور هللا را با دهان خود خاموش سازند ،ولي خدا نور خود را كامل مي
كند هر چند كافران خوش نداشته باشند! ()۸
حضرت ابن عباس (رض) صحابی جلیل القدر در شأن نزول آیه مبارکه می فرماید :مدت
چهل روز بررسول هللا صلی هللا علیه وسلم وحی نیامد پس کعب بن اشرف گفت« :ای
جماعت یهود! مژده تان باد که خداوند نور محمد را در آنچه که بر وی فرومیفرستاد،
خاموش گردانید پس مطمئن باشید که کارش به سرانجام نمیرسد».
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از شنیدن این کالم دشمن دین اندوهگین شد ،آن گاه هللا
تعالی این آیه را نازل فرمود و پس از آن وحی بر ایشان بالانقطاع فرود میآمد( .تفسیر
انوار القرآن ازعبدالرؤوف مخلص هروی ـ سورۀ الصف).

ِين ك ُِل ِه َو َل ْو
ق ِليُ ْظ ِه َر ُه َ
ُه َو الهذِي أَ ْر َ
س َل َر ُ
علَى الد ِ
سولَهُ ِبا ْل ُهدَى َود ِ
ِين ا ْل َح ِ
ك َِر َه ا ْل ُمش ِْرك َ
ُون ﴿﴾٩
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اوست ذاتی که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب
سازد ،هر چند مشرکان خوش نداشته باشند)۹( .

يَا أَيُّ َها الهذ َ
ع َذاب أَ ِليم ﴿﴾۱۰
ارة ت ُ ْن ِجي ُك ْم ِم ْن َ
ِين آ َمنُوا َه ْل أَ ُدلُّ ُك ْم َ
علَى تِ َج َ

اي كساني كه ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتي راهنمایی كنم كه از عذاب دردناک
نجات دهد؟()۱۰
مفسران می نویسند  :که هللا تعالی در این ایه متبرکه ؛ ایمان و جهاد در راه هللا را به
«تجارت» تشبیه کرده است؛ چون تجارت عبارت است از مبادلۀ چیزى به چیزى دیگر
به ا مید نفع و کسب سود ،و هر کس به هللا ایمان بیاورد و با جان و مالش جهاد کند ،به
امید نایل آمدن به پاداش و نجات از عذاب دردناک ،مال و توانایى خود را بذل مىکند.
ازاین رو پاداش و نجات از عذاب به تجارت تشبیه شده است ،طوریکه هللا تعالی در (آیه
س ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُه ْم ِبأ َ هن لَ ُه ُم ْال َجنهةَ
َّللا ا ْشت َ َرى ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ أ َ ْنفُ َ
 111سورۀ توبه ) مىفرمایدِ « :إ هن ه َ
س ِبی ِل ه ِ
آن َو َم ْن
َّللا فَ َی ْقتُلُونَ َویُ ْقتَلُونَ َو ْعدًا َ
یُقَاتِلُونَ فِي َ
علَ ْی ِه َحقًّا فِي الت ه ْو َراةِ َو ْ ِ
اْل ْن ِجی ِل َو ْالقُ ْر ِ
أ َ ْوفَى ِب َع ْه ِد ِه ِمنَ ه ِ
َّللا فَا ْست َ ْب ِش ُروا ِب َب ْی ِع ُك ُم الهذِي َبا َی ْعت ُ ْم ِب ِه َو َذ ِل َك ُه َو ْالفَ ْو ُز ْال َع ِظی ُم( »۱۱۱بیگمان
هللا از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را به عوض آنکه بهشت برای آنان باشد خریده
است .در راه هللا میجنگند ،پس میکشند (کفار را) و کشته میشوند ،این وعده ای است
که در تورات و انجیل و قرآن بر او (هللا ،مقرر) است ،و چه کسی از هللا به وعده خود
وفا کننده تر است؟! پس (ای کسانی که ایمان آورده اید) به معامله ای که کرده اید خوش
باشید و این همان پیروزی بزرگ است).
ع َذاب أَ ِليم »
ارة ت ُ ْن ِجي ُك ْم ِم ْن َ
« َه ْل أ َ ُدلُّ ُك ْم َ
علَى تِ َج َ
مفسران می نویسند  :یکی از راههای تجارت با ذات اقدس الهی همانا آشنایی با کالم و
احکام الهی است ،طوریکه در ایه متبرکه آمده است  «:آیا مىخواهید شما را به تجارتى
نجی ُ
ب أ َ ِل ٍیم »
ع َذا ٍ
سودمند و گرانقدر راهنمایى کنم؟ استفهام براى تشویق است«.ت ُ ِ
کم ِ ّم ْن َ
تجارتى که شما را از عذابى دردناک نجات بدهد.
باید گفت این تجارت از جمله تجارت معنوى می باشد که حکمت وفلسفه آن براى همه
انسانها به آسانی قابل درك وفهم نیست ،فقط مؤمنان واقعی به هللا به معنا  ،مفهوم
وحکمت این تجارت پی می برند  ،آنعده کسانی به آن پی می برند که  «:تُؤْ ِمنُونَ ِب ه ِ
اَّلل
سو ِل ِه » که ( :به هللا توانا و پیامبرش ایمان صادق و بدون شک و شبه داشته باشند).
َو َر ُ
قابل تذکر است که  :تجارت ،ومعمالت تجاری صرف درامور دنیای ومادی خالصه
نمی گردد  ،بلکه از جمله « یا أَیُّ َها الهذِینَ آ َمنُوا ه َْل أَدُلُّ ُك ْم » ...بخوبی معلوم می گردد ،
تجارتی که انسان به دنبال آن است  ،ودر واقعیت دارایی سود ثابت وپایدر هم می باشد
همانا تجارتی است که انسان را از قهر وغضب الهی در امان می دارد ،واقعا ً هم ؛
پیروى اخالصمندانه از احکام قرآنی ودساتیر پیامبران ،الهی است که  :انسان را از
عذاب الیم نجات داده وفوز وکامیابی عظیمی را نصیب اش می گرداند ،طوریکه در ایه
مبارکه خوانیم « :ت ُ ْن ِجي ُك ْم ِم ْن عَذاب أ َ ِليم  ...ذ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم»

سو ِل ِه َوت ُ َجا ِهد َ
ت ُ ْؤ ِمنُ َ
س ُك ْم َذ ِل ُك ْم
س ِبي ِل ه ِ
ون ِب ه ِ
َّللا ِبأ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأَ ْنفُ ِ
ُون ِفي َ
اَّلل َو َر ُ
َخ ْي ٌر لَ ُك ْم ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ون ﴿﴾۱۱
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به هللا و رسول او ایمان بیاورید ،و در راه خداوند با اموال و جانهایتان جهاد كنید ،این
براي شما از هر چیز بهتر است بدانید)۱۱( .
امام فخر رازی،مفسیر وفقیه مشهور گفته است  :جهاد سه نوع است:
 1ـ جهاد با نفس؛ یعنى مغلوب کردن نفس و منع آن از لذات و هوسها.
2ـ جهاد با دشمنان خدا به منظور نصرت دین.
3ـ جهاد در بین خود و خلق؛ یعنى چشم طمع از آنان ببرد و نسبت به آنان مشفق و
مهربان باشد.
ک ْم َخیْر له ُ
« َذ ِل ُ
ک ْم ِإن ُکنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ » اگر داراى فهم و درک هستید ایمان و جهاد در راه هللا
که من دستور آن را به شما دادهام برایتان از تمام آنچه در این حیات هست بهتر است.
صـف )
(صفوة التفاسیر :محمدعلى صابونى  ،سوره الـ ّ

شأن نزول آيۀ 11:

 -1085ک :از سعید بن جبیر روایت کرده است :چون آیۀَ « :يا أَيُّ َها الهذ َ
ِين آ َمنُوا َه ْل
ع َذاب أ َ ِليم » (صف« )10 :اى مؤمنان ،آیا شما را بر
ارة ت ُ ْن ِجي ُك ْم ِم ْن َ
أ َ ُدلُّ ُك ْم َ
علَى تِ َج َ
سودایى رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناك نجات مىدهد؟» نازل شد .مسلمانان
گفتند :کاش میدانستیم این تجارت چیست تا همه اموال و زن و فرزندان خویش را در آن
راه بذل میکردیم .پس آیۀ « ت ُ ْؤ ِمنُ َ
سو ِل ِه » نازل شد.
ون ِب ه ِ
اَّلل َو َر ُ
( تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف
عالمه جال الدین سیوطی ).

سا ِك َن َطيِبَةً
ار َو َم َ
يَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َويُد ِْخ ْل ُك ْم َجنهات تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن َه ُ
عدْن َذ ِل َك ا ْلفَ ْو ُز ا ْل َع ِظي ُم ﴿﴾۱۲
ت َ
فِي َجنها ِ

[درختان] آن نهرها
زیر
تا گناهان شمار را بیامرزد ،و شما را در بهشت هایی که از ِ
ِ
جاری است و خانه های پاکیزه در بهشت های جاویدان ،درآورد؛ این است کامیابی
بزرگ)۱۲( .
ک ْم ذُنُو َب ُ
« َی ْغ ِف ْر لَ ُ
ک ْم » این جواب جملۀ خبرى «تؤمنون باهلل و رسوله» مىباشد؛ چون
متضمن معنى امر است .یعنى به هللا ایمان بیاورید و در راهش جهاد کنید ،وقتى چنان
کردید گناهان شما را مىبخشاید؛ یعنى گناهانتان را مستور مىدارد و به فضل و کرم خود
آنها را محو مىکند.
ار» و شما را وارد باغهایى مىکند که از زیر
« َويُد ِْخ ْل ُ
ک ْم َجنهات تَجْ ِری ِمن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن َه ُ
(درختان ) آن نهری های بهشتى جارى است،
ساکِنَ َ
عد ٍْن ۚ » و شما را در قصرهاى مرتفع و در باغهاى جاویدانى،
ط ِیّبَةً فِی َجنها ِ
ت َ
« َو َم َ
ک ْالفَ ْو ُز ْال َع ِظی ُم » این پاداش کامیابى بس بزرگى است که باالتر از آن
جا مىدهدَ « .ذ ِل َ
کامیابى نیست ،و سعادتى است بزرگ و همیشگى که واالتر از آن سعادتى نیست.
باید یاد اور شد که  :انسان فطرتا ً به دنبال خیر و سعادت است وپروردگار با عظمت هم
وعده رسیدن ودستیابی آنرا به مؤمنان واقعی خویش داده است.

عدْن »
ت َ
«فِي َجنها ِ

«عـدن» در لغت به معنی اقامت و بقاء در یک مکان است ،و لذا به «معدن» که جایگاه
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بقای مواد خاصی است این کلمه اطالق میشود ،بنا براین مفهوم «عـدن» با خلود شباهت
دارد.بنا ً چنین استفاده می شود که جنات عدن اقامت همیشگی و ماندگار ونوع از امتیازی
است که نه مرگ آنها را از شخص بهشتی میگیرد و نه هم او از آنها بیرون آمدنی
است .وطوریکه در آیۀ کریمه آمده است « َذ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم ؛اين است فوز عظيم»
یعنی :آنچه از آمرزش و وارد کردنتان به این بهشتهای ماندگار ذکرشد،همانا
رستگاری بس بزرگی است که ورأی آن رستگاری بیشتری سراغ نمیشود و کامیابیای
است که هیچ کامیابی دیگری همانند آن نیست.

جاودانگی جنت وجنتيان:
قابل تذکر است که جنت :همیشگی است و از بین نمیرود وجنتیان نیز در آن جاودانند،
نه از جنت کوچ میکنند و نه در آن میمیرندَ « :ال َيذُوقُ َ
ون ِفي َها ۡٱل َم ۡوتَ ِإ هال ۡٱل َم ۡوتَةَ ۡٱألُولَ َٰ ِۖى
يم» (سورۀ الدخان (.)56 :آنان هرگز در آنجا مرگی جز همان مرگ
َو َوقَ َٰى ُهمۡ َ
ع َذ َ
اب ۡٱل َج ِح ِ
نخستین که در دنیا چشیدهاند) نخواهند چشید و هللا آنان را از عذاب دوزخ به دور و
محفوظ داشته است).
َٰ
َٰ
َٰ
ِين فِي َها َال يَ ۡبغُ َ
ت كَا َن ۡت لَ ُهمۡ َجنهتُ ۡٱل ِف ۡرد َۡو ِس نُ ُز ًالَ ،خ ِلد َ
«إِ هن ٱلهذ َ
ون
ص ِل َٰ َح ِ
ِين َءا َمنُواْ َوع َِملُواْ ٱل ه
ع َۡن َها ِح َو ّٗال» (سورۀ الکهف( .)108-107 :بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای
شایسته انجام دادند ،باغهای بهشت جایگاه پذیرایی از ایشان است .جاودانه در آن میمانند
و خواستار رفتن به جای دیگری نیستند).

احاديثی وارده در نبود مرگ در بهشت و دوزخ:
در مورد اینکه حیات در جنت برای جنتیان وحیات در دوزخ برای دوزخیان همیشگی
است احادیثی متعددی روایت گردیده است که برخی ازاین احادیث در ذیل تذکر می یابد:
«يَا أ َ ْه َل ا ْل َجنه ِة ُخلُو ٌد فَالَ َم ْوتَ َويَا أ َ ْه َل النه ِار ُخلُو ٌد فَالَ َم ْوتَ » (ای جنتیان ! همیشه زنده
هستید و هرگز نمیمیرید .ای دوزخیان! برای همیشه زنده هستید و مرگ را نخواهید
دید) .این احادیث بیانگر این واقعیت است که جنت وجنتیان ،فناناپذیرهستند.
در حدیثی از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می
شبَابُهُ» (هرکس وارد
س َال ت َ ْبلَى ثِيَابُهُ َو َال يَ ْفنَى َ
فرمایدَ « :م ْن يَ ْد ُخ ُل ا ْل َجنهةَ يَ ْنعَ ُم َال يَ ْبأ َ ُ
بهشت شود خوشحال میگردد ،آسیب نمیبیند ،لباسهایش کهنه نمیشوند و جوانیش از
بین نمیرود) (صحیح مسلم ،کتاب الجنة باب دوام نعیم الجنه ،)2181/4( ،شماره
(.)2836
از زبان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به ندای ربانی و آسمانی توجه فرمایید که جنتیان
را پس از داخل شدن به جنت ندا میدهد .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:
سقَ ُموا أَبَدًا َو ِإ هن لَ ُك ْم أ َ ْن تَحْ يَ ْوا فَالَ ت َ ُموتُوا أَبَدًا َو ِإ هن لَ ُك ْم
«يُنَادِى ُمنَاد ِإ هن لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ِص ُّحوا فَالَ ت َ ْ
هللا تَعالی:
ک قَو ُل ِ
أ َ ْن ت َ ِ
شبُّوا فَالَ تَه َْر ُموا أَبَدًا َوإِ هن لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْن َع ُموا فَالَ ت َ ْبتَئِ ُ
سوا أَبَدًا ،فَذالُ َ
ور ۡثت ُ ُمو َها ِب َما كُنت ُمۡ ت َ ۡع َملُ َ
ون(»٤۳سورۀ األعراف(.)43 :منادی ندا
« َونُود ُٓواْ أَن ِت ۡل ُك ُم ۡٱل َجنهةُ أ ُ ِ
میدهد :دیگر تندرست میمانید و هرگز مریض نمیشوید ،زنده هستید و هرگز
نمی میرید ،جوان میمانید و هرگز پیر نمیشوید ،بهرهمند هستید و هرگز بینوا نمیشوند.
آری این گونه هللا متعال میفرماید« :ندا داده میشوند که :این بهشت شماست که آنرا به
خاطر کارهای ( شایستۀ) که انجام دادید ،به ارث میبرید» (.برای تفصیل بحث هذا
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مراجعه فرماید به  :رساله بهشت و دوزخ نوشته :دکتر عمر سلیمان اشقر  :تاریخ نشر
(عقرب) 1394شمسی 1436 ،هجری).

ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ﴿﴾۱۳
َوأ ُ ْخ َرى ت ُ ِحبُّونَ َها َنص ٌْر ِم َن ه ِ
يب َوبَ ِ
َّللا َوفَتْ ٌح قَ ِر ٌ

و نعمت دیگری كه آن را دوست دارید به شما ميبخشد و آن یاری خداوند و پیروزی
نزدیك است و به مؤمنان مژده ده! ()۱۳
عطاء میگوید« :مراد از آن فتح فارس و روم است»« .و مؤمنان را مژده بده» یعنی:
ای محمد صلی هللا علیه وسلم ! مؤمنان را به فتح و پیروزی در دنیا و بهشت در آخرت
مژده بده.

سى ا ْب ُن َم ْريَ َم ِل ْل َح َو ِاريِ َ
يَا أَيُّ َها الهذ َ
ين
ار ه ِ
ِين آ َمنُوا كُونُوا أَ ْن َ
َّللا َك َما قَا َل ِعي َ
ص َ
َّللا قَا َل ا ْل َح َو ِاريُّ َ
َّللا فَآ َمنَتْ َطائِ َفةٌ ِم ْن
ار ه ِ
ص ِاري إِلَى ه ِ
ون نَحْ ُن أَ ْن َ
َم ْن أَ ْن َ
ص ُ
س َرا ِئي َل َو َكفَ َرتْ َطا ِئفَةٌ فَأَيه ْدنَا الهذ َ
ص َب ُحوا
علَى َ
ِين آ َمنُوا َ
عد ُِو ِه ْم فَأ َ ْ
َب ِني ِإ ْ
َظا ِه ِر َ
ين ﴿﴾۱۴

ای كساني كه ایمان آورده اید ،نصرت دهندگان (دین) هللا باشید همانگونه كه عیسي بن
مریم به حواریون گفت :مددگاران من (در دعوت) بهسوی هللا کیست؟ حواریون گفتند :ما
یاوران هللا هستیم ،و در این هنگام گروهي از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهي كافر
شدند ،ما كسانی را كه ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان توان دادیم ،پس تا اینکه
پیروز شدند)۱۴(.
ٓ
ِين َءا َمنُواْ
عبدالرزاق و عبد بن حمید از قتاده روایت کردهاند که در تفسیر آیۀَٰ « :يَأَيُّ َها ٱلهذ َ
ٱَّلل» (الصف )14:گفت« :به حمد هللا که این نصرت تحقق یافت زیرا هفتاد
ار ه ِ
كُونُ ٓواْ أَن َ
ص َ
مرد از انصار نزد رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم آمدند و با ایشان در محل عقبه بیعت
کردند و سپس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را جای داده و یاری کردند تا آنکه هللا تعالی
دین خویش را پیروز گردانید».
در حدیث شریف به روایت ابن اسحاق و ابن سعد آمده است که رسول اکرم صلی هللا
علیه وسلم به جمعی که با ایشان در عقبه مالقات نمودند ،فرمودند« :دوازده تن از میان
خود را بهسوی من بیرون آورید (و انتخاب کنید) تا کفیل و نمایندۀ قوم خویش باشند
چنانکه حواریون کفالت عیسی بن مریم را عهده دار گردیدند» .آنها دوازده تن را از
میان خود انتخاب کردند ،سپس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به آن نمایندگان برگزیده
فرمودند« :شما بر قوم خویش کفیل هستید چون کفالت حواریون برای عیسیبنمریم و من
نیز کفیل قوم خود هستم .انصار گفتند :بسیار خوب؛ پذیرفتیم».

حواريون حضرت عيسی عليه السالم:
«حواريون» جمع «حواری» است و «حواری» به معنی آرد سفید سبوس گرفته است.
نانى كه چند بار سبوس آردش گرفته شده باشد را حواری گویند و به مناسبت همین معنا
یار برگزیده و خالص در محبت خویش را نیز «حوارى» گویند.
ى» به معناى تغییر دهنده
برخی از مفسرین می نویسند که َ «:حواریّون» جمع « َحوار ّ
مسیر است .حواریّون ،كسانى بودند كه مسیر انحرافى مردم را رها و به راه ّ
حق
پیوستند.
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«حواريون » از جمله اشخاص مؤمن و نمونه از حیث اجابت دعوت خدا و پیامبرش
تصویر شده اند .
َ
َ
َ
سى ِم ْن ُه ُم ا ْل ُك ْف َر قا َل َم ْن
س ِعي َ
در آیۀ (  52سورۀ آل عمران ) آمده است« :ف َل هما أ َح ه
َّللا قَا َل ا ْل َح َو ِاريُّ َ
َّللا» (چون عیسى دریافت كه قوم ایمان
ار ِ
ص ِاري إِلَى ِ
ون نَحْ ُن أَن َ
أَن َ
ص ُ
نخواهند آورد .گفت :كیست كه مرا در راه خدا یارى كند؟ یاران گزیده اش گفتند :ما تو را
در این راه یارى دهیم).
در آیۀ چهاردهم سورۀ صف از مسلمانان خواسته شده است همانطور که حواریون
درجواب به دعوت حضرت عیسی علیه السالم  ،خدا را یاری دادند ،آنان نیز در جهاد با
کافران یاران خدا باشند.
حواریون حضرت عیسی علیه السالم بمثابۀ شاگردان خاص و طرف مستقیم ارشادات و
دستورهای آن حضرت بودهاند ،این حواریون حضرت عیسی علیه السالم را در سفر و
حضر همراهی میکردهاند:
مفسرین می نویسند که :حضرت عیسی در مدت سه سال رسالت شاگردانی را به دور
خود جمع نمود که بنابر برخی از روایات تعداد آن به  70نفر می رسید ،که در این میان
دوازده نفر آن جای ومقام خاصی داشتند .اسماء دوازده نفراز این حواریون در انجیل
َمتى ولوقا تذکر یافته است .در طول تاریخ بشریت دیده شده که :أنبیاء ،مواجه وگرفتار
س ِعيسى ِم ْن ُه ُم ا ْل ُك ْف َر» بنا ًء یاران اندك وقلیلی داشتند.
كفّار لجوج بودند «أ َ َح ه
حواریون را حضرت عیسی علیه السالم برای درک رسالت و ابالغ پیام مهم مسیحیت
انتخاب کرده بود .حضرت عیسی شاگردان منتخب خود را رسول ( فرستاده ) نامید .این
دوازده تن مأموریت داشتند که نه تنها در سرزمین یهودان دست به تبلیغ بزنند ،بلکه
مأموریت ووظیفه داشتند که به سایر سرزمین ها نیز مسافرت تبلیغی نمایند .
در منابع اسالمی رسوالن را با عنوان حواریان میشناسیم .حواری هر شخص کسانی اند
که نسبت به او صداقت و خلوص دارند .پس حواریان عیسی شاگردان پاک و خالص او
هستند.
با آنکه حواریان از اولین ایمان آورندگان به حضرت عیسی علیه السالم بشمار می روند
در آواخر عمر رسالت حضرت عیسی علیه السالم ،بعد از اینکه انحرافاتی بزرگی در
بین بنی اسرائیل ،به وقوع پیوست ،حواریون به تجدید پیمان پرداختند ،طوریکه قرآن
عظیم الشأن در( آیۀ  52سورۀ آل عمران) در این مورد می فرماید:
واريُّ َ
َّللا
صار ه ِ
صاري إِلَى ه ِ
« فَلَ هما أ َ َح ه
ون نَحْ ُن أ َ ْن ُ
َّللا قا َل ا ْل َح ِ
س ِعيسى ِم ْن ُه ُم ا ْل ُك ْف َر قا َل َم ْن أ َ ْن ِ
س ِل ُم َ
ون « پس چون عیسى از آنان (بنىاسرائیل) احساس كفر
اَّلل َو ا ْ
آ َمنها ِب ه ِ
ش َه ْد ِبأَنها ُم ْ
كرد ،گفت :یاران من (در حركت) به سوى هللا؟ حواریّون (كه شاگردان مخصوص او
بودند) گفتند :ما یاوران (دین) خدا هستیم كه به خداوند ایمان آوردهایم و تو (اى عیسى!)
گواهى ده كه ما تسلیم (خدا) هستیم.

حواريون خواستار مائده از آسمان شدند:
در مورد غذاهای آسمانی (مائده ) درآیاتی از قرآن عظیم الشأن مباحثی مطرح شده است
اما در مورد اینکه نوع وجنس این غذای آسمانی چگونه است ،وجزئیات این غذا به چه
شکل است ،بحثی به عمل نیامده است .
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برخی از مفسرین می نویسند که :مائده یا غذای آسمانی اعجازی بود برای حقانیت
رسالت پیامبران در مقابل انسانهای سرسخت و لجوج که آیات روشن الهی را نادیده
می گرفتند و در برابر دعوت برحق پیامبران الهی درخواست اعجاز این چنین غذای
رامیکردند.
طوریکه مائده آسمانى بر بنى اسرائیل به اعجاز حضرت موسى علیه السالم نازل شد.
وحضرت عیسی علیه السالم نیز به تقاضای حواریون ،که از آنحضرت تقاضا کردند
تا خداوند برای آنان غذای آسمانی نازل نماید.
خوانندۀ محترم!
اگرما به زندگی حضرت ابراهیم خلیل هللا دقت بعمل اریم در خواهیم یافت که وی ایمان
راسخ ،به معاد انسان ها داشت که روزی خداوند همه را زنده خواهد نمود ،مگر به آن
هم از پروردگار خویش می طلبد که شکل زنده کردن مردگان را به او نشان دهد تا
ازنزدیک آن را مشاهده نماید .هنگامی که مورد بازخواست خداوند قرار گرفت و خطاب
آمد که ،مگر ایمان به قدرت من ندارى وی در جواب گفت بلی دارم!
ْف تُحْ يِي ا ْل َم ْوتَى قَا َل أ َ َولَ ْم ت ُ ْؤ ِم ْن قَا َل بَلَى َولَ ِك ْن ِليَ ْط َم ِئ هن قَ ْلبِي
ب أَ ِرنِي َكي َ
« َوإِ ْذ قَا َل إِب َْرا ِهي ُم َر ِ
قَا َل فَ ُخ ْذ أ َ ْر َب َعةً ِم َن ال ه
ع ُه هن َيأْتِي َنكَ
ص ْر ُه هن ِإلَ ْيكَ ث ُ هم اجْ َع ْل َ
علَى ك ُِل َج َبل ِم ْن ُه هن ُج ْز ًءا ث ُ هم ا ْد ُ
طي ِْر فَ ُ
َّللا ع َِز ٌ
يز َح ِكي ٌم» (آیۀ  ،260سورۀ بقره ) (و به یاد آور وقتی را که
َ
س ْعيًا َوا ْعلَ ْم أ َ هن ه َ
ابراهیم گفت :ای پروردگارم! به من نشان ده که چطور مردهها را زنده میکنی ؟ هللا
گفت :آیا ایمان نداری؟ ابراهیم گفت :بلی ایمان دارم ،و لیکن میخواهم که دلم مطمئن
شود ،هللا گفت :پس چهار پرنده را بگیر باز آنها را نزد خود قطعه قطعه کن باز هر قطعه
از آنها را بر کوهی بگذار ،باز آنها را بخوان ،پس میبینی که دویده به نزد تو میآیند ،و
بدان که هللا غالب باحکمت است) .
حضرت ابراهیم خلیل هللا گفت :بلی ایمان راسخ دارم که تو مردگان را زنده می کنى،
ولی برای باالبردن ایمان و تکمیل مراتب یقین می خواهم آن را به طور محسوس ببینم.
حاال می بینیم که عین این حادثه در مورد حواریون حضرت عیسی علیه السالم نیز
تکرار شده است.
بادر نظرداشت اینکه حواریون حضرت مسیح ،به شخص حضرت عیسی علیه السالم
عقیده راسخ وقوی داشتند ،ولی برای کسب اطمینان بیشتر و باالبردن مراتب یقین و ایمان
خود ،از او درخواست نمودند که ازهللا بخواهد برای آنها از خوراکه های آسمانی فرود
آورد .این معجزه خواهی نه به آن معنا ست که گویا آنان در نبوت حضرت عیسی شکی
وتردید داشته ،بلکه  ،این در خواست شان برای کسب یقین بیشتر و تحصیل باالترین
مراتب ایمان بود؛ زیرا انسان هر چه هم به مطلبی مؤمن باشد باز مایل می شود که آن را
از نزدیک لمس و مشاهده نماید.
ْ
َ
طوریکه قرآن عظیم الشان در (آیه  112وآیه  113سوره مائده ) می فرمایدِ «:إذ قا َل
ا ْل َح َو ِاريُّ َ
اء قَا َل اتهقُوا
ست َ ِطي ُع َربُّكَ أ َ ْن يُنَ ِز َل َ
س َم ِ
سى اب َْن َم ْريَ َم َه ْل َي ْ
علَ ْي َنا َمائِ َدةً ِم َن ال ه
ون يَا ِعي َ
َّللا ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُم ْؤ ِمنِ َ
صد َْقتَنَا
ين ۱۱۲قَالُوا نُ ِري ُد أ َ ْن نَأ ْ ُك َل ِم ْن َها َوت َ ْط َمئِ هن قُلُوبُنَا َو َن ْعلَ َم أ َ ْن قَ ْد َ
هَ
علَ ْي َها ِم َن الشها ِهد َ
َونَك َ
ِين»۱۱۳
ُون َ
(یاد آور شو وقتی که حواریون (همراهان مخلص عیسی) گفتند :ای عیسی پسر مریم! آیا
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پروردگار تو میتواند که بر ما خوانی ( پُر از طعام ) از آسمان فرود آرد؟ عیسی گفت:
اگر مؤمن هستید ،از هللا بترسید )113( .گفتند :میخواهیم که از آن بخوریم ،و دلهای ما
(آرام گیرد و) مطمئن شود و بدانیم که به ما راست گفته ای ،و بر نزول آن از گواهان
باشیم) .
حضرت عیسی علیه السالم از این در خواسات وتقاضای حواریون خویش که بوی شک
وتردید به مشام میرسید ،وطوری با خود فکر می کرد که :بعد از آوردن این همه آیات
ونشانه به حواریون گفت« :از هللا بپرهیزید اگر ایمان دارید»(.سورۀ مائده . ) 112
قابل تذکر است که
چون حواریّون شیوهى سؤال شان از عیسى علیه السالم كمى بىادبانه بود ،به جاى «یا
َّللا» ،گفتند« :یا عیسى» و به جاى «آیا خدا لطف مىكند» گفتند« :آیا مىتواند؟»
رسول ّ
َّللا» شنیدند.
و به جاى « پروردگار ما» ،گفتند « :پروردگارت » ،جواب «اتهقُوا ه َ
ولی دیری نگذشت که به اطالع حضرت عیسی علیه السالم رسانیدند که ما هدف
نادرستی وغلطی از این پیشنهاد نداریم ،و غرض ما لجاجت ورزی نیست بلکه «می
خواهیم از این غذا بخوریم( و عالوه بر نورانیتی که بر اثر تغذیه از غذای آسمانی در
قلب ما پیدا می شود ،زیرا تغذیه به طور مسلم در روح انسان مؤثر است )قلب ما
اطمینان و آرامش پیدا کند و با مشاهده این معجزه بزرگ به سرحد عین الیقین برسیم و
بدانیم آنچه به ما گفته ای راست بوده و بتوانیم بر آن گواهی دهیم»( .سورۀ مائده).۱۱۳/
بعد از اینکه حضرت عیسی علیه السالم ،از حسن نیت در خواست حواریون در (مائیده
آسمانی ) اگاهی حاصل نمود  ،خواسته آنها را به پیشگاه پروردگار به این صورت
منعکس کرد« :خداوندا مائده ای از آسمان برای ما بفرست تا برای اول و آخر ما ،عیدی
باشد ،و نشانه ای از ناحیه تو محسوب شود و به ما روزی ده ،تو بهترین روزی دهندگان
هستی» (.آیه  114سورۀ مائده ).
خداوند متعال این دعائی را که از روی حسن نیت و اخالص صادر شده بود اجابت کرد،
و به آنها فرمود« :من چنین مائده ای را بر شما نازل می کنم ،ولی توجه داشته باشید،
بعد از نزول این مائده مسئولیت شما بسیار سنگینتر می شود و با مشاهده چنین معجزه
آشکاری هر کس بعد از آن ،راه کفر را بپوید او را چنان مجازاتی خواهم کرد که احدی
از جهانیان را چنین مجازاتی نکرده باشم» ( سورۀ مائده آیات .) 115

ايمان واطمينان قلبی:
ایمان در لغت عبارت است از :تصدیق در مقابل تکذیب .و در اصطالح ایمان عبارت
است از :اقرار به زبان ،تصمیم و پیمان قلبی و عمل با اعضا و جوارح ،ا ّما «اطمینان»
و طمأنینه در لغت به معنای آرامش خاطر بعد از بیتابی و اضطراب است.

فرق ايمان و اطميان قلبی:
گاهی انسان به وسیله استدالل و برهان علمی و منطقی ممکن است به چیزی یقین داشته
باشد و با این استدالل ،عقلش راضی شود ،ولی آرامش خاطر نداشته باشد .اما اگر نسبت
به آن چیز اطمینان قلبی داشت این اطمینان باعث آرامش خاطر و سکون قلب او میشود.
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نصرانی يا نصاری:
نصرانی یا نصاری برگرفته از دو چیز است:
 بعضی گویند :چون عیسی علیه السالم در شهر ناصره متولد شده و یا زمان کودکی وطفولیت ایشان در آنجا سپری گشته ،در نتیجه مدعیان پیروی از ایشان را نصرانی و
نصاری گفتند ،در«اقرب الموارد» آمده :نصرانی منسوب ِبـه نـاصره است برغیر قیاس.
 بعضی گویند :نصاری به معنی انصار یعنی یاری دهندگان است که در اصل از « َم ْنَّللا» (آیۀ  :14این سورۀ ) گرفته شده سپس بعد از منسوخ شریعتشان این
صاری إِلَی ه ِ
أ َ ْن ِ
نام بر آنها قرار گرفت.
وهللا اعلم بالصواب

پايان

منابع و مأخذ های عمده:
 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم (تالیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول عالمهجالل الدین سیوطی ترجمه از عبد الکریم ارشد فاریابی
 تفسیر انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هروی فیض الباری شرح صیح البخاری داکتر عبد الرحیم فیروز هروی تفسیر طبری  -امام المفسرینـ صفوة التفاسیر :محمدعلى صابونى
 تفسیر المیزان تفسیر پرتوی از قران تفسیر القرآن الکریم  -ابن کثیر (متوفی سال  774هـ) مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی تفسیر معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجمموالنا محمد یوسف حسین پور
 تفسیر فی ظالل القرآن ،سید قطب (متوفی سال  1387هـ)خرم دل
 تفسیر نور تألیف دکتر مصطفی ّ صحیح مسلم صحیح البخاری28

