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دكتر مرضيه محمد زاده

پيش�گفتار
اند و در آيات آن تدبرا به دقت مى�خـود.آن رس بوآن مأنوسته با قـرپيو(ع)ضاامام ر

,ل شده است.گفتـارقت نـازه چه چيز و در چـه ود و مى�انديشيد كه دربـارمى�كـر

ا معيار سنجشآن رد.امام قرآن بوفته از قـرگرت همه برپاسخ و مثال�هاى آن حضر
آن همه چيز بهد:«در قرمود و مى�فرحق و باطل و صحت و سقم احاديث مى�شمر

اى هدايت بشرد و احكام و همه آن�چه برام و حدوتفضيل ذكر شده و حالل و حر
آن كالمد:«قرمونياز است،به تمام و كمال در آن بيان شده است».همچنين مى�فر

اهآن جستجو نكنيـد كـه گـمـرا در غير قـرا مگذريد و هـدايـت رخداست.از آن فـر
,دن آيات و اعجاز و نظـم آنگ شمرآن و بـزردن از قرمى�شويد».او ضمن ياد كـر

گزيده او دانسته�استاه برار خدا و چنگ آويز مستحكم خدا و را ريسمان استوآن رقر
مان�ها كهـنـهخ نجات مى�دهد.به مـرور زن مى�كنـد و از دوزهنمـوكه به بهشـت ر

مانى،غـيـرص زا مخـصـودد؛زيرد و به اختالف زبان�ها فـاسـد نـمـى�گـرنمـى�شـو
ى وهان و حجت بر هر انسانى است و از پيش رومان�هاى ديگر نيست،بلكه برز
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ده صفات.حى نامه�اى است از حكيمى ستواز پشت سر باطل به سويش نمى�آيد.و
ايات.آن،رو،قر(ع)ضا:امام ره�هااژكليد و

د وار مى�گيرسى قرد بررآن از ديدگاه امام هشتم مـورسالت تبيين قردر اين مقاله ر
دد.ح مى�گرار مطرگوتفسير چند آيه نيز از زبان آن بزر

آنسالت تبيين قرر
a كريمانهتجسم و عينيت تمام يافته است و سير(ع)دار اهل بيتآن در انديشه،گفتار و كرقر

ن است.ناگوو سخن حكيمانc آنان،مستقيم يا غير مستقيم تبيين گر كتاب الهى در ابعاد گو
ه بهترين شيـوا به نيكوآن رسالت تبييـن قـرار ساخت و را استواسـالم ر(ص)مل اكرسور

(ع)د.پس از او على بن ابى�طالبآن بودار،آيينc تمام نماى قرساند و در گفتار و كرانجام ر

آن مى�باشد.ثان قرارد كه سر سلسلc وو آيينc تمام نماى او بو(ص)ش يافتc دامان پيامبرپرور
a شهر علم پيامبر،آنازست.باب حكمت و دروكسى كه هميشه با حق و حق هميشه با او

ا فيهتى مااختلفوّد:«ألنت ألممود و فرا به او تفويض كرد رى خوسالت تبيين�گركه پيامبر ر
دست به دست گشت تا به هشتمين اختر تابناك(ع)تاث در ميان خاندان نبواين مير١بعدى»

انآن شد.دوراستين قرث كتاب الهى و تبيين�گر رارسيد و آن امام،واليت رآسمان امامت و و
هد.بخش عمده�اى از گفتار و سيرفايى علم و دانش بوعصر شكو(ع)ضاحيات پربار امام ر

ح،تبيين و عينيت بخشيـدن كـتـاب خـدابه شكل مستقيم يا غير مسـتـقـيـم بـه شـر(ع)امام
نه�اى تبيين و تفصيلاب مختلo فقه ياد شده به گود.آن�چه از ايشان در ابواختصاص دار

ت،امامت،معاد،حيد،نبوa تواهى الهى است؛يا آن�چه دربارامر و نوآيات االحكام و او
ف اعتقـادىح و بسط معارجاى مانده است،شـرايمان و كفر و ديگر مسائل اعتقـادى بـر

آن است.حكايت�گر آيه�هاى قر(ع)ضاها،آداب و اخالق كريمانc امام رآن است.اندرزقر
تجسم و عينيت تمام(ع)ضادار امام رآن در انديشه،گفتار و كـرتاه سخن اين كه قركو

يافته است.
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آندر باب اهميت قر(ع)ايات امامرو
د:موفر(ع)آن چيست؟امـامa قرسيد:نظر شما دربـارت پران بن صلت از حضـرّ.ري١

آن كالم خداسـت،از قر٢ا»؛ّوه فتضـلا الهدى� فى غيـره و ال تطلبـو«كالم الله ال تتجـاوزو
اه مى�شويد.ا در غير او نجوييد كه گمراتر نرويد و هدايت رآن�چه او گفته است،فر

اه سعادت»درد،«هدايـت»و«رشن مى�سازل فصلى است كه روقـو(ع)اين سخن امام
اهىفتن بر آن و پس ماندن از آن،گمرآن است و پيشى گره�ها و داده�هاى قرتمسك به آموز

١٠نس،(يو»اللّ الضّ إالّفماذا بعد الحق خالص است:«ّآن كالم خدا و حقا كه قراست؛چر

اهى.اه حق،چه باشد غير گمر؛و بعد از بيان اين ر)٣٢/
تها در محضر حضرده كه يكى از روزايت كرش روى از پدرازسى ر.محمد بن مو٢

گىدن و اعجاز نظم آن به بزراز حجت�ها و آيه بو(ع)آن به ميان آمد،امام،سخن از قر(ع)ضار
د:مود و فرياد كر

تر خدا در ميان بندگان است.بهار و آيين برآن ريسمان محكم،دستاويز استو«قر
مان،هايى مى�بخشد.در اثر گذشت زخ رى مى�كنـد و از دوزاهبرى بهشت رسو

اد؛زيرش و اثر بخشى آن كاسته نـمـى�شـوار بر زبانهـا از ارزكهنه نشده و با تـكـر
اى همcهان برار نداده است،بلكه حجت و برمان خاصى قراى زا برند،آن رخداو

دارندگيشان است و نه از پيش رو و نه از پس،باطل به آن واسر زانسان�ها در سر
٣ده است».ند حكيم و ستوى خداود آمده�اى از سواهد شد.فرونخو

�دورفى مى�كند كه پاسخ�گوترين آيين و هميشه در صحنه معرا برآن رقر(ع)امامcهاى هم�ه
ل واين،تفسيرپذير و فهم پذير است و منحصر به عنصر نزوو همc اشخاص است؛بنابر

ه�مندىصc بهرآمدى و عرا از كارد كه آن رد ندارجوى ود نيست و هيچ عذرمان خوهنگ زفر
ج كند.ى مسلمانان خارو انديشه�ورز

ائت ون و قرافزوش روزد گسترجوآن با وا قرسد،چرى كه مى�پردر پاسخ شخص ديگر
�هاى فربرر�اين سخن(ع)د؟امامده مى�شوگى�اش افزوت و تازاوان،روز به روز بر طراوسى

ل نشده،بلكه در هردمان خاصى نازمان و مراى زآن برد كه قرار و بر آن تأكيد مى�ورزا تكرر
٤ل شده است.ه است،گويا از نو نازه،تازاى هر گرومان و برز
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آنآن شناسى و تفسير�قرا در قرى و مهم رّخطى كل(ع)ن بر آن�چه ياد شد،بيان امامفزو
مى شناخت و به تفسير و تطبيق آناقوامكانى و فرمانى و فرا زا فرآن رائه مى�دهد كه بايد قرار

داخت.هاى عصر پرايط و نيازجه به شربا تو
ندمايد:خـداوت صادر شده آمده است،مى�فـر.در حديث امامت كه از آن حضـر٣

د،كتابىل كرا نازآن را كامل و بر او قراند كه دين او را خود فرى خوا به سوش رمانى پيامبرز
دم بـداند و احكام و هر آن�چـه مـرام و حـدوشن�گر همه چيـز اسـت و حـالل و حـركه رو

طنا فى الكتابّما فـرمايد:«ند مى�فرمندند،در آن به طور كامل بيان شده است.خـداونياز
ديم.گذار نكرا در كتاب فرو؛ما هيچ چيز ر)٦/٣٨(انعام،»من شىء

د شـدهارآن وa شفابخشى و امان بخشـى قـردربار(ع)ضـات رايت�هايى از حضـر.رو٤
د:هنگامى كه ازموت فرم االخالق»آمده است كه آن حضراست،از جمله در كتاب«مكار

ّتبه بگو:«اللهمان،پس سه مردت بخوا به انتخاب خوآن رف داشتى،صد آيه از قرى خوامر
٥دان.گرا از من بازا،اين بال ردگارى البالء»؛پرورّاكشo عن

ه�هاست.ازخى آيه�ها و سورa فضيلت برت،دربارنه�هايى از سخنان آن حضر.نمو٥
حيم»به اسم اعظم الهى از سياهى چشم به سفيدىحمن الرد:«بسم الله الرموجمله آنكه فر

٧ديك�تر است.آن نز

آنم قردر باب علو(ع)ايات امامرو
د كهحكايت مى�كـر(ع)شم شنيدم كـه از پـدرد:از پدرموفر(ع)ضـال:امام رتيب نـزوتر

و� آخرين)٩٦/١(علق،»كّأ باسم ربحيم اقرحمن الربسم الله الرل شد«ه�اى كه نازنخستين سور
د. بو)١١٠/١(نصر،»الله و الفتحإذ�ا جاء نصرل شد«ه�اى كه نازسور

داند،بهگرا به محكمش بازآن رد:هر كس متشابه قرموفر(ع)ضامحكم و متشابه:امام ر
آند:در اخبار ما نيز متشابهاتى همانند متشابهات قرمود.سپس فرى مى�شواهبراست راه رر

جاعا به محكماتش ارد.پس متشابهـات آن رد دارجوو محكماتى همانند محكمـات آن و
٧اه مى�شويد.ى نكنيد كه گمرفتن محكم،پيرون در نظر گردهيد و از مشتابه آن بدو

ا با اهميت دانسته و از آن بهآن ره نظم و اعجاز قرارهمو(ع)آن:امام.نظم و اعجاز قر٣
عظمت ياد مى�كند.
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داره�ها وخى از آيه�ها و سورل برايت�هايى در شأن نزورو(ع)ضال:از امام ر.شأن نزو٤
الهمن اموذين ينفقوّالانش نقل مى�كند كه آيc«ت از پدرنه آن حضران نموشده است.به عنو

يل إذ�اّاللa«ودر تفسير سـور٨ل شده است.نـاز(ع)a على»دربارّةا و عالنـيّهار سرّيل و الـنّبالل
ماى شخصىخت خردحداح است كه درa ابوه دربارمايند:اين سورت مى�فريغشى�»حضر

ض خانه�اش خريد وجب اذيت او مى�شد،در عود و موى بود انصارا كه در خانc مربخيل ر
٩د.اگذار كرى ود انصاربه آن مر

سى شده است.ى از آيات در بخش�هاى قبل بررل بسيارشأن نزو
قه�ها بان كالمى است.بعضى از فرناگوقه�ها و مذاهب گو،عصر فر(ع)ضاعصر امام ر

(ع)ضادند.امام رى ايجاد كراف�هاى عقيدتى بسيارآن و انحرست متشابهات قرتفاسير نادر

آن و تبيين صحيح متشابهات اعتقادى نقشست از قرداشت�هاى نادراف�ها و بر انحرّددر ر
ه ساختـنآن و منزا در تبيين قرسالت خويش رصت�هاى مناسب رايى داشت و در فربه سز
د.ى به خوبى ايفا مى�كرهم�هاى بشرند از وخداو

ان و تبيين متشابهات قصص انبياءتنزيه پيامبر
ق مسلمان است،اق تمامى فرّد اتفنه�اى اجمالى و كلى مورپاكى و عصمت انبياء به گو

اان الهى رد.مكتب اهل بيت تمامى پيامبـرد دارجود آن اختـالف ونگى و حدوا در چگوّام
ه مى�داند و معتقد است آنان درا و منزّرت و چه پس از آن از تمامى گناهان مبچه پيش از نبو

نه سهو و اشتباهى نيز نشده�اند.تكب هيچ گود مرسالت خوانجام ر
ه�اى داشته است:ن عباسى مناظرامام در باب عصمت انبيا با مأمو

ندسيد:�اى فرزت پرن از آن حضر،مأمو(ع)ضان با امام ردر يكى از نشست�هاى مأمو
مند؟ان معصوآيا اين سخن شما نيست كه پيامبر(ص)پيامبر خدا

ى.د:آرموفر(ع)امام
/٢٠(طه،»ى�ه فغوّو عصى� آدم ربل خداى متعال [در آيـه«د:معناى قوض كرن عرمأمو

ه شد]چيست؟د پس بى�بهرمانى كرا نافرش ردگار؛آدم پرور)١٢١
ديكا تنها از نزا رند آدم و حومايد كه خداوجيه مى�فرنه تفسير و توا اين گوآيه ر(ع)امام

خت و آن چه از جـنـس آنه آن دردن ميوده و از خـورمود نظر نهـى فـرخت مورشدن بـه در
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خت،امرديك شدن بـه آن درى از نزددارا نيز در خـوده است.آدم و حومـوباشد،منع نفـر
است كها بر آن�ها مشتبه ساخت و از آن�ها خودند،ليكن شيطان حقيقت را امتثال كرالهى ر
گنداى آن�ها سول كنند،و برد،تناود نهى بوخت مورى كه از جنس درخت ديگره دراز ميو

خت هم جنس باشد،نهـىa آن دره�اى كه با ثمردن هر ميوا از خـورند آنان رد كه خداوخور
هدند و از ميـوگند او اطمينـان كـرا به سـواه آنهاست.آدم و حـوخوده است و او خيـرمونفـر

ىد كه آدم به پيامبردند و اين عمل پيش از آن بود،خورى كه با او هم جنس بوخت ديگردر
د كه به سببه�اى نبود،گناه كبيرتكب شده بوا مرط كند و آن چه رد و به دنيا هبوگزيده شوبر

ان،پيش از بعثت آنـاناى پيامبـرد كه بـرلى بوك اود،بلكه تـرخ شوجب آتش دوزآن مستـو
اد و روم بوگزيد،معصـوى برند به پيامبرا خداوده است.و هنگامى كـه آدم رجايز و بخشو

جل در وّند عزند.چنان كه خداوه از او سرزه و چه كبيرنه گناهى،چه صغيرد كه هيچ گونبو
؛آدم)٢٠/١٢١(طه،�»هدىه فتاب عليه وّ اجتباه ربّى� ثمه فغوّو عصى� آدم ربد:«موه فراين بار

فت و هدايتشا پذيرند توبه او ره شد.سپس خداود،پس بى بهرمانى كرا نافرش ردگارپرور
گزيد.ى برا به پيامبرد و او رموفر

مانى درد:كه اين نافرمود اين آيه فردر پاسخ به على بن محمد بن جهم در مور(ع)امام
مين است.بهشتى زمين كه آدم خليفه خدا بر روى زفته است نه در روت گربهشت صور

مين جاى تكليo است وابر تكليo صدق كند،بلكـه زد تا عصيان در برجاى تكليo نبو
د.د ندارجوهم منافاتى و(ع)اب امامبين دو جو

ان�علىاهيم و آل عمرحا و آل ابر الله اصطفى� آدم و نوّانمايد:«ى مى�فرجاى ديگرو در
گزيد.ا بر عالميان بران راهيم و آل عمرح،آل ابرند،آدم،نو؛خداو)٣/٣٣ان،(آل عمر»العالمين

سيد.چنان كهحلc شك پرو عبور او از مر(ع)اهيم خليلa ابرت دربارن از آن حضرمأمو
ه مى�كند كه پس از آن حق بر اوسخن مى�گويد،اشار(ع)اهيمآن در جايى كه از ابرظاهر قر

١٠د.آشكار شد و بدان ايمان آور

ـ ٦/٧٩(انعام،…»ىّكبا قال هذ�ا ربيل ر�ءا كوّ عليه اللّا جنّفلممايد:«مى�فر ن شبچو)٧٦ 
به غرون آن ستاردگار من است.چوخشانى ديد گفت:اين پروره دردار شد،ستارتار نمو

فت.اهم گردد به خدايى نخود گرا كه نابوى رد گفت:من چيزكر
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ديد،د�گـرقتى آن هم نـابـوا ديد گفت:اين خداى مـن اسـت.ون ماه تابـان رپس چـو
د.اهم بواهان خوه گمرا هدايت نكند همانا از گروگفت:اگر خداى من مر

گ�تردگار من است.اين بـزرا ديد و گفت:اين پـرورخشان رشيـد درپس از آن،خور
ار مى�دهيد منا شريك خدا قرم از آن چه شما آن رد گفت:�اى قوب كرن غرواست.و چو

ا آفريده و مـن ازميـن ردم كه آسمان�هـا و زى خدايى آورى به سـوم،من خالصانـه رواربيـز
كان نيستم.مشر

مانىادى شك به خدا گام ننهاده است و او در زدر و(ع)اهيمپاسخ مى�دهد:ابر(ع)امام
ستش مـاه وه)،پره(ستارهـرستش زد داشته است،پـرجوستـش ونه پرمى�زيسته كه سـه گـو

به اين مذاهب،پيش از آن كه ايمان(ع)اهيـمحله ابرحله به مرايش مرشيد.گـرستش خورپر
ده تاد انكار آن�ها بوگاهى و راى كسب آى و برند آشكار كند،به طور ظاهرا به خداود رخو

حلـهد،نه اين كه در هر مـرى آشكار سـازاى ديگرا براز اين طريق فساد عقيـده هـر كـدام ر
استهده باشد،بلكه او مى�خـواقعى پيدا كـرفته و به آن مذهب ايـمـان وا پذيراعتقاد آن�هـا ر

ا كهده،فساد آن چه رشار از ايمان به خدا بوحى كه سراست از طريق استدالل عينى با رو
ه و ماههردند،به آن�ها ثابت كنـد كـه زعقيده بدان پايبنـد بـوت دين ومانش به صـوردم زمر
لند،ع و افوش طلـونى و تغيير و دست�خـوگوض دگرشيد و امثال اين�ها كه در معـرخورو

د اينبه سخن خو(ع)قات است و اماما اينها صفات مخلوند،زيرا ندارستش رشايستگى پر
آنند متعال در قـرل خداواهيم خليل به دليل قـوگفتار ابرفتار ونه ادامه مى�دهد كه ايـن رگو

د كه به؛اين�ها داليل ما بو)٦/٨٣(انعام،»مهاهيم على� قوتنا اتيناها ابرّو تلك حجمجيد كه:«
مش داديم.ابر قواهيم در برابر

عقواين آن چه از او وده است،بنابردگار متعال بوa استدالل به الهام پروريعنى اين شيو
ستش خدايانىه بطالن عبادات آن�ها و پرف استدالل بر گفتار خويش درباريافته است،صر

تمينه دعوآن در زه�هاى جالب قرش استدالل،از شيوند يگانه مى�باشد و اين روجز خداو
سلّى� اذا استيأس الرّحتند متعال كه:«ل خداوه قودربار(ع)ن از اماممأمو١١به ايمان است.

س شـده والن مأيوسـو؛تا آنجا كـه ر)١٢/١١٠سo،(يـو»ناا جائهم نـصـرهم قد كذبـوّا انـوّو ظن
ى مـاقـت يـاراهـد شـد،در آن حـال وت خـدا خـالف خـوعـدa نـصـردنـد كـه وگـمـان كـر

د:ال كرسيد.سؤا�رفر
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ان است،كه پس از آن كهد،نسبت يأس به پيامبرد دارجوابر اين آيه وشبهه�اى كه در بر
ميدى شده�اند در حالى كهسيدن آن دچار نوى داده از نرى و پيروزعده يارند به آن�ها وخداو
ه الّح اللـه إنا مـن روال تيأسووده اسـت:«موس شدن از خدا كفر است.چنـان كـه فـرمأيـو

حمت خدا نااميد نشويد كه از؛و از ر)١٢/٨٧سo،(يو»نم الكافرو القوّح الله االييأس من رو
ل ياسونه ممكن است بر قلب راستى چگوند.به ران نااميد نمى�شوند جز كافرحمت خداور

ميدى از خدا دست دهد،در حالى كه به مقتضاى آيه شريفه�اى كه ذكر شدنبى يأس و نو
گتر از كفر به خداست؟و طـبـقد،و چه گناهـى بـزراين گناه جز از دل كافر بر نمـى�خـيـز

ده است.حى به آن�ها بول وى و نزومان يأس پس از بعثت آنان به پيامبرصريح آيه ز
عده دادهان ودگار كه به پيامبرپاسخ مى�دهد كه يأس در آيه شريفه به نصر پرور(ع)امام

دم است و آن�هـادن مرميدى از ايـمـان آورط به نوشده است،متعلق نيست.بـلـكـه مـربـو
ستشند و از پرت كنند كه به خدا ايمان آورا دعودمند،تا آن�ها رى مرستادگان خدا به سوفر

اين تفسير آيه چنين است:پسدند،بنابرگرمانى او بازخدايانى جز خداى يگانه و كفر و نافر
غان دروم پنداشتند به پيامبرميد شدند و آن قـود نوم خودن قوان از ايمان آوراز آن كه پيامبر

١٢سيد.ا رى ما به آنان فرگفته شده است،يار

ف شد.طرسيد،برشبهه�اى كه از ظاهر آيه به نظر مى�ر(ع)و با اين بيان امام
هم ظهور آيهجب توآن كه گاهى مونه تفاسير جالب از آيات كريمc قربا اين گو(ع)امام

ا كه احياناست عكس مفاد حقيقى آن است،غبار شك و شبهه رنى است كه دردر مضمو
مايد،و بايد دانست كهف مى�فرطراه ساخته،برديد همرا نيز با تران رع عصمت پيامبرضومو

انجيه و تأويل نيست،بلكه حقايقى است كه جز به آن�ها نمى�تـوف تـوصر(ع)بيانات امام
د.م بوملتز

سى؛مو)٢٨/١٥(قصص،»يطانّسى� فقضى� عليه قال هذ�ا من عمل الشه موكزفون از آيه«مأمو
تد.حضرال كرسؤ(ع)ا كشت،گفت اين از كار شيطان است.از امـامد و او رمشتى به او ز

د شد،در حالى كه بى�اطـالعارن وعومت فرهاى تحت حكوسى به يكى از شهردند:موموفر
د ود با هم زخ داد.در آن هنگام ديد دو مرب و عشاء رد بين مغردند،و اين ورود او بواز ورو

ه و هم مسلكد،آن كه هم گروى از دشمنان بـوائيل و ديگرد مى�كنند،يكى از بنى اسرخور
هم به حكم(ع)سىاست. مود،كمك خوى كه دشمن بـوسى بر عليه ديگرد،از موسى بومو
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سى پس از اين كار گفت:ايند و مود و او مرا زد و با مشت او رa دشمن حكم كرخدا دربار
دد.نه كشتن آن مرخ داده بود رد كه بين آن دو مرى بوگيرش درعمل كار شيطان است،منظور

اه كننده و آشكار است.سى.او(يعنى شيطان)دشمنى گمرسط موتو
(قصص،» لىى ظلمت نفسى�فاغفرّ انّبرسى چيست؟«ن گفت:پس معنى اين گفته مومأمو

ش اين استد:منظورموت فرا بيامرز.حضردم،مرد ظلم كرندا! من به خو؛خداو)٢٨/١٦
ايطدادم كه نمى�بايست در آن شـرارايطى قرا در شرد رد شدن به اين شهر،خـواركه من با و

اا از دشمنانت مخفى بدار تا به من دسـت نـيـابـنـد و مـرمـر١٣لى»؛ار مى�دادم.«فاغـفـرقر
كنندها كه او سترد.زيرا مخفى كرا آمرزيد و يا طبق آن چه آمده او رند نيز او رنكشند.خداو

نده و مهربان است.و آمرز
نه�اىانه اين نعمت،يعنى بازويى كه به من دادى،به گوندا به شكرسى گفت:خداومو

د.بلكه با ايناهم بومين نخوگز كمك كار مجردم،هرآورا از پاى دردى ركه با يك مشت مر
ى.اضى شود تا تو راهم كراه تو مجاهده خونيرو در ر

اه همان كسى كه ديروز او رد كه ديد دوباراقب بوسان و مرسى در شهر تردا صبح موفر
اقعاد:تو وموسى فراهد.موى از او كمك مى�خود،بر عليه شخص ديگرى طلبيده بوبه يار

د واهم كرى!ادبت خودى و امروز با ديگراع مى�كرى هستى.ديروز با يكى نزآدم اهل شر
اهىا كشتى،مى�خوسى همان طور كه ديروز يك نفر رند كه گفت:اى موا بزاست او رخو
١٤ار باشى و در صدد آن نيستى كه جز مصلحين باشى!ّاهى جبا هم بكشى،تو مى�خومر

او(ع)د.پاسخ�هاى امامموبه همc آن�ها پاسخ فر(ع)د و امامح كرا هم مطرى رن آيات ديگرمأمو
دى.ف كرطرا براى خير دهد كه اشتباهات مرا جزند تو رن گفت:خداوا قانع ساخت.مأمور

آندم از آيات قرفع شبهات مرر
دنبـا آور(ع)ضاد و امام رح و تفسير شـواهر آيات الهـى،شـردم نياز داشتند كـه ظـومر

آن وت�هاى قرگان،اصطالحات و عبـاراژدن وجمالت چند در ذيل آيات الهى به معنا كر
اى مثال:داخت.براند مى�پرد خدوبيان مقصو

اطرّاهدنا الـصa«ت دربارنقل مى�كند كه آن حضر(ع)از امام صادق(ع)ضات ر.حضر١
ن باشهنمواست راه را به رريق المستقيم»،ما رّشدنا الى الطد:«ارموفر)١/٦(حمد،»المستقيم
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اسد و ما رد،و به دين تو مى�رم طريقى باشيم كه به حجت تو منتهى مى�شوتا پايبند و مالز
١٥د.مـى دارد بازد كه منجر به هالكت و تـبـاهـى مـى�شـوأى خوا و اخذ بـه رى هواز پيـرو

اهى مى�داند كه در مسير حجت خدا باشد.ا راط مستقيم رصر(ع)امام
؛آنان)٥/٤٢(مائده،»حتّن للسالوّّ«اكaدربار(ع)نش از امام علىاز پدار(ع).امام هشتم٢

ار كسى است كهه خوشوار و رام خود از حرايت مى�كند:مقصوامند.روندگان مال حرخور
١٦د.ا مى�پذيرى انجام مى�دهد و سپس هديc او رمنش كارادر مؤاى بربر

ن؛اكنو)١٥/٨٥(حجر،»فح الجميلّفاصفح الصa«دربار(ع)ضاسى الر.امام على بن مو٣
اخذه و عتابد:صفح جميل،گذشتى است كه در او مؤموگذر.فران نيكو دراز اين منكر

١٧نباشد.

ايت شده كـهرو(ع)ضااز امام ر)٧/٣١اف،(اعر» مسجدّا زينتكم عنـد كـلخذوa«.دربار٤
د كه هنگام نماز و حضـور دراين،معناى آيه اين مـى�شـود:زينت يعنى لباس؛بنـابـرموفر

١٨شيد.ا بپود رمساجد،لباس�هاى نيكو و زينتى خو

ى نشانا به ودگان ردن مرنده كرنگى زد كه چگواست كرند در خواز خداو(ع)اهيم.ابر٥
بلى�اهيم پاسخ مى�دهد:«ده�اى؟ابر»؛مگر ايمان نياورمنلم تؤاومايد«ند مى�فردهد.خداو

ان بناى صفوامش يابد.براهم تا دلم آرلى مى�خوا و؛چر)٢/٢٦٠ه،(بقر» قلبىّو ل�كن ليطمئن
است اطمينان يابـد و ازاهيم شك داشت كه مى�خـود كه آيا ابريحيى شبه�اى پيش آمده بـو

ىمايد:خير،ومى�فر(ع)د داشت؟امامجوى وّاهيم شكسيد:آيا در قلب ابـرپر(ع)امام هشتم
١٩د.ده شواست تا يقينش افزوند خويقين داشت،اما از خداو

؛و)١٢/١٠٦سo،(يو»نكوهم بالله و هم مشرمن اكثرما يؤوa«دربار(ع)ضات ر.از حضر٦
دد:مقصوموسيده شد.فركند پردند،جز اينكه همچنان مشرشان به خدا ايمان نمى�آوربيشتر

٢٠سد.كى است كه به حد كفر نمى�رشر
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تعيين مصداق و تطبيق آيه
مند تعيين مصداق است.از سويىان كلى آمده و نيازآن كريم با عنوخى مفاهيم در قربر
ده است.اماممان�ها آيات آن تطبيق پذير بـومى است كه در همc زاقومانى و هم فرازهم فر

تطبيق داده است.كه گاهى آنـان مـصـداق(ع)ا بر اهل بيـتآن رانى از قـراوآيات فـر(ع)ضار
اى مثال:جسته و كامل آيه�اند برص،گاه مصداق برمخصو
١»cآل»االعلم قائما بـالـقـسـطلوا هو و المالئـكـة و أوّه ال إلـه إلّشهد اللـه أن.در ذيل آيـ)

ان[نيزشتگان و دانشوردى نيست و فراهى مى�دهد كه جز او معبوند گو؛خداو)٣/١٨ان،عمر
٢١د:«هو اإلمام»موفر(ع)اهى مى�دهند]… امام هشتمگو

ا دانش آنانا العلم است؛زيرلوتمام�ترين و كامل�ترين مصداق أو(ع)ميعنى امام معصو
ند وسى دارفت،دسترچشمc علم و معـرست و آنان به سرل اوسوفته از دانش خدا و رگربر

فت صحيح و كامل دست مى�يابند.دشان به معرجوان از فيض وديگر
ة نغفرّا حطلوقووa«شنيدم كه دربار(ع)ضاالحسن الرى مى�گويد:از ابو.سليمان جعفر٢

ا�بريز،ندا گناهان ما رآييد و بگوييد:خداو؛سجده كنان از در در)٢/١٥٨ه،(بقر»لكم خطاياكم
٢٢تكم»ّد:« نحن باب حطموگو فرباز(ع)ا ببخشايم.از امام باقرتا خطاهاى شما ر

ندآيند و از خداوa شهر درازo شدند كه از دروّظائيل،مؤنه كه بنى اسريعنى همان گو
ش گناه مسلمانان�اند كهش و ريز،باب آمرز(ع)د،اهل بيتا بريزاهند كه گناهانشان ربخو

اندسل بجويد،خدواند و به او توا بخوند راه آنان،خداوآيد و از رهر كس به طريق آنان در
ائيل است،در امت اسالمى نيز تأويلگذشت بنى اسرد؛پس اين آيه كه در سرا مى�آمرزاو ر

تأويل آن�اند.(ع)د و اهل بيتو تطبيق دار
ند كمكاسطc ما از خداوسد،بـه ومانى كه به شما سختى�اى بـرد:زموفر(ع)ضاامام ر

؛خدا)٧/١٨٠اف،(اعر»ه بهاه األسماء الحسنى� فادعوّللوست:«دa اومواهيد و اين همان فربخو
د:به خـداموت در ادامه فـرا به آن نام�هـا.حـضـرانيد خـدا را نام�هائى است نيـكـو،بـخـور

٢٣د.فته نمى�شوگند،ماييم اسماى حسناى الهى كه هيچ كس جز به شناخت ما پذيرسو

ش آن�ها بر اساسa اسماءالحسنى و شمارعالمc طباطبايى پس از بحث مفصلى دربار
د:در اين�جا اسم به معناى مطلق نشانه و آن�چه برايات،در ذيل اين دو حديث مى�نگاررو
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ان واين پيامـبـراه لفظ باشد يا غير لفظ؛بـنـابـرى داللت مى�كند اخذ شده اسـت.خـوچيز
اسطc ميـان او ودگار داللت مى�كنـنـد و ونشانه�هايى هستند كـه بـر پـرور(ع)صياى آنـاناو

ند سبحانى جز خداوسيده�اند كه چيزجه�اى رى ديگر،آنان در بندگى به درخلق�اند.از سو
٢٤كنندa اسماء و صفات اويند.ح نيست،پس آشكارايشان مطربر

؛اى كسانـى)٩/١١٩(توبه،»ادقينّا مع الصنوالله و كـوقوّا اتذين آمنوّهـا الّيا أيa«دربار.٣
سيده شـد،پـر(ع)استگويان بـاشـيـد.از امـاما كنيـد،و بـا رده�ايد از خدا پـروكه ايـمـان آور

٢٥د از صادقان،امامان اند.د:مقصوموفر

٤.»cد از«من عنده»مقصوقل كفى� بالله شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الكتابآي
است.(ع)علم الكتاب»على

آناستناد به قر
آنا به قرآن رد،آيه�هاى قرد در ضمن يا ادامه سخن خـوارى از مودر بسيار(ع)ضاامام ر

در حديث(ع)د.امامآن شاهد مى�آورa خويش،از قرد،و گاه در تأييد سيركريم مستند مى�كر
ه مى�كند.آن مجيد به طور صريح اشار آيه از قر٢٣ف امامت به معرو

كرّا أهل الذفاسألوa«م،در بارسيدم:فدايت شوت پرايت مى�كند:از آن حضرو شاء رو
(ع)ضـامائيد؟امـام رال كنيد.چه مى�فـر»اگر نمى�دانيد از اهل ذكـر سـؤنإن كنتم ال تعلـمـو

٢٦ال كنيد.د:ما اهل ذكر هستيم.از ما سؤموفر

آنآن به قرتفسير قر
اهد تفسيركس مى�خوa تفسير است.عالمان گفته�اند:هـرع تفسير بهترين شيواين نو

آن بجويد؛چه آن�چه از آن خالصه آمده،در مكانى ديگرد،نخست بايد از قـرآن بياموزقر
٢٧ده آمده،در جايى ديگر بسط داده شده است.ده شده است و آن�چه از آن فشرگشو

»cطباطبايى در مقدم cهاى گو»پس از نقد روانالميزعالم�ن تفسير و انتخابناگوش
آنش و تفسير قردر آموز(ع)آن،ائمه هدىان قرگارa آموزا شيوآن،آن رآن به قرش تفسير قررو

٢٨مى�داند.

(ع)ان است.شخصى از اماماوفر(ع)ضاآن در سخنان امام رآن به قرنه�هاى تفسير قرنمو
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دند،خداش كراموا فرند رن خداو؛چو)٩/٦٧(توبه،»ا الله فنسيهمنسوند«دa خداوموa فردربار
ش مى�كند،اموك و تعالى،نه فرند تبارد:خداوموفر(ع)سيد،امامد.پرش كراموا فرنيز آن�ها ر

قى كه آفريده شده است،دچار سهو و نسياند و تنها،مخلوض مى�شونه غفلتى بر او عار
/١٩(مريم،»ـاّك نسيّو ما كـان ربمايد:«جل مى�فروّند عـزد؛مگر نشنيده�اى كه خـداومى�شو

شش كند و روز مالقاتاموا كه فرش�كار نيست.البته او،كسى رامودگار تو فر؛و پرور)٦٤
ا از ياد خويشتن غافل مى�كند،ت كه آنان رات مى�كند.به اين صورد،مجازا از ياد ببربا او ر

»نلئك هم الفاسقواالله فأنساهم أنفسهم أوذين نسوّا كالنوال تكووده است:«مونه كه فرهمان�گو
سدند،خدا هم نفـوش كراموا فرمنان مانند آنان نباشيد كه خـدا ر؛و شما مؤ)٥٩/١٩(حشر،
ام ننساهم كما نسـوفاليوده است:«مـوان عالمند و نيز فـرد،آنان بدكارا از يادشان بـرآنان ر

ا در نظر نمى�آوريم،چنان كه آنان چنين؛امروز ما هم آنان ر)٧/٥١اف،(اعر»مهم هذالقاء يو
ها مى�كنيم،هم چنان كه آنان آمادگى چـنـيـنا ردند.يعنى آن�هـا را به خاطر نيـاورى رروز
٢٩دند.ا كسب نكرى رروز

از؛پس آو)٧/٤٤اف،(اعر»المينّن بينهم أن لعنة الله على الظّذن مؤّ فأذدر ذيل آيc«(ع)امام
نّذد:آن مـؤموان بـاد،فـراز مى�دهد كه لعـنـت خـدا بـر سـتـمـكـاردهنده�اى مـيـان آنـان آو

ند ونه�اى اعالم مى�نمايد كه تمام خاليق مى�شنـواست و در قيامت به گـو(ع)منينالمؤامير
و أذ�ان من الله ومايد:«ائت است كه مى�فرa برند در سوردليل اين مسأله،گفتc ديگر خداو

ند.اميردم اعالم مـى�دارلش به مرسوگترين روز حج خـدا و ر؛و در بزر)٩/٣(توبـه،»لهسور
٣٠دم.دم بود:من آن اذان ميان مرموفر(ع)منينالمؤ

ا ازند رائت خداواندند و پيام بردم خوا در ميان مرa توبه رسور(ع)اين مسأله كه امام على
د اتفاق مسلمانان است.دند،موركان اعالم نمومشر

آنتو قرتبيين احكام در پر
ا درد رد،نظر خوارى موجع تبيين احكام دين است در بسيارد منبع و مركه خو(ع)امام

در آيات االحكام و فقه(ع)ايت�هاى امام هشتمده�اند.روان كريم مستند كربيان احكام به قر
نه�اى در اينجا مى�آوريم:ن نمواكنوان است.اوآن فرالقر

مايد:ند در كتابش�مـى�فـردم:خداوض كـرعر(ع)ضاسى گويد:بـه امـام رالقاسم فـارابو



٢١٦ قرآن از نگاه ديگر سال�هفدهم

ان ر؛طالق دوبار است و پس از آن بايد ز)٢/٢٢٩ه،(بقر»تسريح بإحسانف أوفإمساك بمعرو«
د: «إمساكموفر(ع)د از آن چيست؟امامد.مقصواد كربه خوبى نگاه داشت يا به شايستگى آز

داخت نفقc او و اما «تسـريـحار ندادن همسر و پـرف»نگه داشتن به خوبى؛يعـنـى آزبمعـرو
٣١ده است.مودن يعنى طالق دادن طبق آن�چه خدا مقرر فرها كربإحسان»به شايستگى ر

از چند آيه(ع)تفسير امام
الوند«تفسير در لغت به معنى ايضاح و تبيين است و از اين بـاب اسـت گـفـتـc خـداو

ايى�ها؛و هيچ مثلى از داستان سر)٢٥/٣٣قان،(فر»ااحسن تفسير وّ جئناك بالحقّنك بمثل ا��اليأتو
ابر آن به آن�چه حـقديم در بر)آور(ص)اى تو(اى محمـدند،مگر آن كه ما بـراى تو نمـى�آوربر

شن مى�كند.اضح و روا ونده راى عالى و ارزى كه بهتر از آن،محتوشن �تراست،با بيان رو
بشيده است.در لسان العرى از پودارده بردن و پرس تفسير به معنى آشكار كردر قامو

آناما در اصطالح تفسير قر٣٢د گوينده است از لفظ مشكـل.اد و مقصوتفسير كشo مـر
ا دانستن معانى و مقاصد آن وآن راد از تفسير قرسى مرآن است.شيخ طوهمان علم فهم قر

ل بر پيامبـرآن،علمى است كه كتاب مـنـزپس تفسيـر قـر٣٣ن آن مى�داند.ناگـواض گواغر
ان گويد:تفسير بيان معانىد.عالمه طباطبايى در تفسير الميزاسالم،با آن فهميده مى�شو

اليل آن�ها.آنى است و كشo از موآيات قر
اد الله اسـت ازآن،همان تفهيم مربر طبق مذهب اثناعشريه علم تفسير با تفسـيـر قـر

ض باب آن،غير معارب و اسلواعد لسان العرآن مجيد در حد مستطاع بشر،مستند به قوقر
كتاب و سنت و اجماع.

آن شخصمين مفسر قرند متعال است و دوآن مجيد،خداولين مفسر و بيان كنندa قراو
ّران يفسآن است.چنان كه در خبر آمده:«القرد قرمين مفسر خواست و سو(ص)ل اللهسور

آن اهلمين مفسر قرا تفسير مى�كند.و چهارآن بعضى ديگـر آن ربعضه بعضا»بعضى از قر
مى�باشند.(ع)بيت عصمت

ش انتساب بهمى�باشد و امتيـاز(ع)آن،مكتب اهل بيتگر تفسير قـرلين مكتب آغازاو
دىد:من به زوموفر(ص)ل خداسوف است.راء منحرنه آرگودن از هره بوو منز(ص)ل اللهسور

م؛كتابش باقى مى�گذارم،هر آينه در ميان شما دو امانت سنگين و با ارزاز ميان شما مى�رو
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سند.پسض به من براهند شد تا در پاى حوا و اين�ها از هم جدا نخودم رت خوند و عترخداو
آن نيستاى عمل به قردن برنه بوآن و نموى جز تفسير قرآن چيزم است كه هم شأن قرمعلو

جمع مى�باشد.(ع)ده اين دو امتياز در اهل بيتارو بر اساس آثار و
ف عام تكيه مى�كند و از تأويـالت دور ازآن بر عردر فهم آيات قـر(ع)ضاش امام ررو

جه داشت كهمايد.البته بايد توى مى�فرذهن و نامتناسب با سياق عام و خاص آيات،دور
د،منحصر نيست و بايدف و الفاظ آن�ها داللت دارآنى بر آن�چه حرواد و معانى آيات قرمر

اى دانستن آن�هام است برشيده و الزدكه از نظر ما پوفته شوى در نظر گرامور و نكات ديگر
هستند،كه(ع)و اهل بيت(ص)د و اينان پيامبراجعه شوا مى�دانند،مرآن ربه كسانى كه تأويل قر

(آل»ن فى العلماسخوّ الله و الرّو ما يعلم تأويلـه االل حق تعالى در آيc شريفه:«مصداق قو

اسخان در علم نمى�داند.ا كسى جز خدا و ر؛و تأويل آن ر)٣/٧ان،عمر
دجوا به وى از آيات ربسيار(ع)ى است.اهل بيتگى آشكاراى ويژدار(ع)تفسير اهل بيت

گشتط به آنان است،برستى آن�ها و آن�چه مربودشان تفسير مى�كنند و يا به داللت و دوخو
دى مى�باشد كه به آنان ومى�دهند؛و به اين خاطر است كه تطبيق مفاد آيه بر كامل�ترين فر

ترين مصاديق آن.البتهم نص بر بارزدد.يعنى تطبيق مفهومى گرد،برآن�چه تعلق به آنان دار
است كنندگان بيانخوا در پاسخ درد و فقط تفسير آياتى ركتابى در تفسير ندار(ع)ضاامام ر

ده�اند.موفر
سيد از آن جمله:ا پرتفسير بعضى آيات ر(ع)ن از امامى مأموايت شده روزرو

لآيه او
كمشه على الماء ليـبـلـوام و كـان عـرّة أيّض فى سـتمو�ات و األرّذى خلـق الـسّو هو ال«

شا در شش روز آفريد و عرمين رست كه آسمان�ها و ز؛و او)١١/٧د،(هو»كم أحسن عمالّأي
مايش كند كه كدام يك از شما عملتان بهتر است.ا آزفت تا شما رار گراو بر آب قر

ا پيش از آفرينش آسمان�هاشتگان رش و آب و فرتعالى عرك وند تبارد:خداوموفر(ع)امام
ندش و آب بر هستـى خـداود و عرد خوجـوشتگان از ومين آفريد،و در اين هنـگـام فـرو ز

شتگـانا بر فـرد رت خوار داد،تا قدرا بر آب قـرش ردند،سپس عـرمتعال استدالل مـى�كـر
ا ازش رت خويش عـراناست،پس از آن،با قدرآشكار كند و بدانند كه او بر همه چيـز تـو
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ار داد.سپس آسمانها ود و زير آسمان�هاى هفت�گانه قرا باال برد انتقال داد و آن رجاى خو
انست آن�هاد و مى�توه بود چيرش خوا در شش روز بيافريد،و او در اين هنگام بر عرمين رز
شتگان آفرينشا در شش روز آفريد كه به فردن بيافريند،اما آن�ها را در يك چشم به هم زر

ى حادثث آن چه يكى پس از ديگـرا بنماياند،تا بـه حـدوخى از آفريدگـان رتدريجى بـر
ا به سبب اين كه بدان نياز داشـت،ش رند عرد بر خدا استدالل كنند،و نيـز خـداومى�شو

ارهايى است كه آفريده است،او بـه قـرش و از همc آن چيزا او بى نياز از عـرنيافريد؛زيـر
صافا او جسم نيست و از اود،زيـرصيo و تعريo نمى�شوى توار بر چيـزداشتن و استو
 است.ّه و مبرّآفريدگان منز

»كم أحسن عمالّكم أيليبلوند متعال در:«ل خداوو اما معناى قو
دسيله طاعت و عبادت و تكالـيـo خـوا به وا بيافريد تـا آنـان راين است كه آدميـان ر

ا او هميشه به همه چيز داناست.مايش از باب امتحان و تجربه نيست،زيرمايد،و اين آزبياز
د،بهترينمومين در مدت شش روز بيان فرa آفرينش آسمان و زدربار(ع)تأويلى كه امام

ا آفرينش و ايجاد تدريجى بيش از خلق وجيهى است كه از اين مطلب شده است،زيرتو
ندa جهـانجه عظمت آفريـنـنـده و پـديـدآورا متوابداع دفعى،شعور و احـسـاس انـسـان ر

سعه مى�دهد.د،و به آن كشش و تومى�ساز

مآيه دو
انـوى� يكـوّاس حـتّه الـنهم جميعـا أفـأنـت تـكـرّض كـلك آلمن مـن فـى األرّو لو شـاء رب«

تدگار؛و اگـر پـرور)٩٩ ـ ١٠/١٠٠نـس،(يـو» بإذن الـلـهّمـن االمنيـن و مـا كـان لـنـفـس أن تـؤمـؤ
اهىدند،آيا تو مى�خومين هستند همگى ايمان مى�آورى زاست تمام آن�ها كه در رومى�خو

مان خدا.د جز به فراند ايمان بياورند؟و هيچ كس نمى�توا مجبور كنى كه ايمان بياوردم رمر
ضعر(ص)ده كه مسلمانان به پيامبر خداموش نقل فرارگوان بزراز طريق پدر(ع)ضاامام ر

ش اسالمى به پذيـرانايى دارت و تـواگر آنانى كه بر آن�هـا قـدر(ص)ل خداسودنـد:�اى ركر
د:منموفر(ص)د و بر دشمنان غلبه مى�يابيم،پيامبر خدامجبور كنى،تعداد ما زياد مى�شو

ده باشم،كه در آند پديد آورى پيش از خوا ديدار كنم در حالى كه چيـزاهم خدا رنمى�خو
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اند اين آيه ران نيستم.پس از آن،خداودستور نداده است،و من از متكلفان و بدعت گذار
مينى زدم رواست،همگى مردگار تو مى�خوك…»يعنى اگر پرورّد:«و لو شاء ربمول فرناز

ل ايمان مجبور كند،چنانا در دنيا به قبود كه آنان ردند، و اين بدين طريق بوايمان�مى�آور
اب وند و اگر چنين كنم،بندگانم استحقاق ثوت با مشاهده عذاب ايمان مى�آوركه در آخر

ند تا شايستگىى ايمان بياوراد و بى�هيچ اجباراهم آزاهند داشت،ليكن مى�خوا نخوپاداش ر
ا در بهشت جاويدان به دسـتندگى جاويـد را پيدا كنند و شايستـگـى زامت مـرب و كرقر

ند.آور
ندند متعال در آيه شريفه»و ما كان لنفس…»به اين معنا نيست كه خـداول خداوو قو

د اين است كه نفس جزده باشد،بلكه مقصوموام فرا بر نفس آدمى منع و حرمتعال،ايمان ر
oّست به ايمان،مادامى كه نفس مكلد و اذن خدا امر اوa خدا ايمان نمى�آوربه اذن و اجاز

دار است.مان�برو فر

مآيه سو
ل منو أنـز ماء بناءّض فر�اشا و الـسذى جعل لكـم األرّالند متعال در آيـc:«ل خداوقو

ا هممين راى شما ز؛آن كس كه بر)٢/٢٢ه،(بقر» لكمًقاات رزج به من الثمـرالسماء ماء فأخر
ستادار داد و از آسمان آبى فرو فرن سقفى بر باالى سر شما قرا هم چون بستر و آسمان رچو

ار داد.اى شما قرقى بره�ها رزاسطه آن از ميوو به و
ار داد و آنى و بدن�هاى شما قرا متناسب با طبيعت،خومين رند زد:خداوموفر(ع)امام

داند،ا منجمد�گرد تا شما راند.نه چنان سرا بسوزد تا شمـا ران نموا نه چندان داغ و سوزر
ا اذيتد بگيريد و زياد بد بو نساخت تا شما ردرد تا از آن سرش بو نكرا زياد خواى آن رهو

انيد در آنق شويد و نه آن چنان سخت كه نتوان تا در آن غرم و رون آب،نركند،نه همچو
ا در آنند متعال آن مقدار صالبت را در آن سازيد،بلكه خداودگان رخانه بنا كنيد و قبور مر

ا بر آن نگهد،ساختمان�هايتان رانيد خواى شما مفيد و نافع باشد و بتوار داده است كه برقر
ى منافـعى و كندن قبور و بسيـاراى خانه سازار داده است تا برداريد و در آن خاصيتى قـر

دانيده است.اى شما همانند بستر گرا برمين رديگر شما مناسب باشد؛پس به اين خاطر ز
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اماء بناء…»يعنى بر باالى سر شما آسمان رّمايد:«و السدر ادامه مى�فر(ع)سپس امام
دشاى مصلحت و منفعت شما،به گرا برشيد آسمان رد و ماه و خورظ بنا كرسقفى محفو

لا از باال نـازان رستاد.يعنى بـارل من السماء ماء»و از آسمان آبـى فـرو فـرد،«و انزدر آور
تا به صورد آيد،سپس آن ردال�ها فرون گوه�ها و بلندى�ها و تپه�ها و دروساخت تا بر قلc كو

اندانه و نم نم،در همه جا پخش و ريـزان�هاى ريزسته ويا باره و پيوشت قطران�هاى دربار
چه برا به طور يك پاران رند بـارد و خداواب و كامياب شومين�هايتان از آب سيـرد،تا زكر

د.د نشوالت شما نابوه جات و محصوختان و ميومين�ها و درد تا زد نمى�آورشما فرو
قا لكم»يعنى به سببات رزمرّج به من الثده است:«فأخرموند متعال فرپس از آن خداو

اراى خدا شريك قرداند،پس برى شما مى�گرد و روزن مى�آوراى شما بيرومين برآن چه از ز
ند.وا ندارى رانايى بر كارند و نمى�بينند و تـوا كه نمى�فهمند و نمى�شنـوندهيد بت�هايى ر

ى بندگان خويشك و تعالى روزند تبارگى كه خداوابر نعمت�هاى بزرد مى�دانيد كه در برخو
ند.ا ندارى ران چيزده،اين�ها توموفر

الد و از لحاظ فهم نكات حكمت آميز و سؤا كه در اين آيه بـونكات مهمى ر(ع)امام
اآن دارى كه قرد كه در همc آن�ها عمق بى�پايان اعجازنه�اى زيبا تفسير كـرد به گوانگيز بوبر

٣٤د.است،آشكار مى�شو

مآيه چهار
دم»سش نمـوجل پرّول خداى عـزa قودربار(ع)ضـاب گويد:از امام رحسن بن محـبـو

»هم نصيبهمذين عقدت ايمانكم فاتوّن و الالد�ان و األقربوك الوا ترّالى مم جعلنا موّلكل«و
ار داديمها از قبيل پدر و مادر و خويشان حقى قرث براى هر كسى از ار؛و ما بر)٤/٣٣(نساء،

ا بدهيد.a آنان رقى بسته ايد،بهرو با هر كه عهد و پيمان حقو
ا با ايشان بستهجل پيمان شما ر وّباشند كه خداى عز(ع)د ائمهد:مقصوموفر(ع)تحضر

٣٥است.

الد از پدر و مادر و خويـشـان ودن اوث براجع بـه ار آيc شريفه و تفسـيـر آن،رًاظاهـر
ابطى كهه به تفصيل بيان شده است و از جمله روبستگان از يكديگر است كه در اين سور

ىابطه همسرد،عقد ايمان است كه در آيc شريفه ذكر شد و آن به معنى رث مى�شوجب ارمو
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تىدن امام به صورث برده�اند و ارث به تفصيل بحث كرو يا امامت است كه فقها در كتاب ار
ت بيانثى نداشته باشد.و اما تأويل و باطن آيه شريفه كه حضرارنه وت هيچ گوّاست كه مي

ى امامت؛يعنى نظر به اين كه بيندن عقد ايمان است با حق معنـومايند،تطبيق نمومى�فر
ى هست،خداى تـعـالـىدارمان�بـراليت و دست بيعت و پيـمـان فـرابطـc وم رامام و مأمـو

ى كنيد.كنيد،يعنى از او اطاعت و پيروا ادا مايد:اين حق امام رمى�فر

آيه پنجم
نددم:به چه سبب خداوض كرعر(ع)ضااهيم بن محمد همدانى گفته است به امام رابر

د؟ق كرد،غرده بواف كرده و به يگانگى او اعترا كه به او ايمان آورن رعوفر
د،ود ايمان آورا مشاهده كرمانى كه عذاب الهى رن زعود:به سبب اين كه فرموفر(ع)امام

فته نيست،و اين حكم خداست كه در گذشتهسد،پذيرا مى�رمانى كه عذاب خدا فرايمان ز
حده وا بالله وّا آمنا بأسنا قالوأوا رّفلمده است:«موآن فرى است،چنان كه در قرو حال جار

؛آن گاه)٨٤ ـ٤٠/٨٥(غافر،»ا بأسناأوا رّكين،فلم يك ينفعهم إيمانهم لـما به مشرّنا بما كنكفر
ارديم،و به آن چه شريك خدا قرند يكتا ايمان آورا ديدند گفتند:ما به خداوكه عذاب ما ر

دى نبخشيد.فتيم كافر شديم،اما ايمان آن�ها بعد از عذاب ما به آن�ها سوگر
ك ال ينفع نفسا إيمانهـا لـم تـكـنّم يأتى بعض آيـات ربيوده است:«مـوو هم چنين فـر

خى از نشانه�هاى عذابى كه بر؛روز)٦/١٨٥(انعام،»اكسبت فى إيمانها خيرآمنت من قبل أو
دهد نبخشد اگر پيش از اين ايمان نياورا ايمان سوسد در آن روز هيچ كس را رت فردگارپرور

ده باشد.د كسب خير و سعادت نكرو در ايمان خو
آمنتدى ديد گفت:«ق و نابوش غرا دستخود رد هنگامى كه خـون اين چنين بوعوفر

؛اين كه من ايمان)١٠/٩٠نس،(يو»ائيل و أنا من المسلمينا إسرذى آمنت به بنوّ الّه ال اله االّأن
د و من هم تسليمد ندارجودند وائيل بدو ايمان آورده�ام كه هيچ خدايى جز آن كه بنى اسرآور

مان او هستم.فر
يكّم ننجاآلن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين فاليواز اين رو به او گفته شد:«

؛(به او خطاب شد)حاال؟!دير است تو پيش)١٠/٩١نس،(يو»ن لمن خلفك ايةببدنك لتكو
اىهانيم تا بـرا مـى�ردى امروز پيكر بى جـان تـو ران بودى و از تبه كـارمانى كـراز اين نافـر
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تى باشد.جب عبرآيندگان مو
ا ايمان به خدا وعظه است؛زيرد موت گيراهد پند و عبراى كسى كه بخواين حديث بر

ميدى بـرى انسان بسته شده و نوهاى نجات بر روى او،در هنگامى كه درگشت به سوباز
اده او در هرابر اردل او سايه افكنده ايمان نيست،بلكه ايمان اعتقاد به خدا و تسليم در بر

ميدى است.دو حالت اميد و نو

آيه ششم
٤(نساء،»منين سبياللن يجعل الله للكافرين على المؤل شد«د اين آيه سؤدر مور(ع)از امام

د:موفر(ع)د.اماماهد بواه تسلط باز نخومنان ران نسبت به مـؤاى كافر؛و هيچ گاه بر)١٤١/
ا دليلى نباشد كه به سبب آنب كند و او را در دليل ايمان مغلومن راند مؤيعنى كافر نمى�تو

ا به ناحق كشتند وان رى كه پيامبرظفر يابد و به تحقيق كه حق تعالى خبر داده است از كفار
٣٦ار نداده است.ان دليل و حجتى قران به زيان پيامبراى كافرا كشتند خدا بربا اين كه آن�ها ر

آيه هفتم
اهيد شد.سش خو؛در اين روز از نعيم پر)١٠٢/٨(تكاثر،»عيمّمئذ عن الن يوّ لتسئلنّثم«

د است يا طعامبه معناى آب سر٣٧ض شد معناى نعيم چيست؟آيا«نعيم»عر(ع)به امام
ه؟اب نيكو و پاكيزه و يا خوپاكيز

ال نمى�كند و برده است،سؤمول فرّند از آن چه به بندگانش تفضد:خداوموفر(ع)امام
نه بهى ناپسند است.پس چگـوند،كـاردم بر هم منت گـذارد.اگر مرت نمى�گـذارّآنان من

 ماّليكن نعيم يعنى حبق پسنديده نيست.وا كه به مخلوى رخالق نسبت مى�دهيد آن چيز
د و�پدرفا كند به نعيم بهـشـت مـى�روستى مـا ون بنده به دواهل بيت.از آن جهت كـه چـو

د:يا علىموفر(ص)ده�اند كه پيامبرايت كررو(ص)ل خداسوم از اجداد طاهرينم و از رارگوبزر
ل الله»است.سود رّ الله و محمّد شهادت«الاله االال مى�شوى كه از بنده سؤل چيزهمانا او

اار كند و معتقد باشد بـه آن او رست.پس كسى كه بـه آن اقـراليت توسپس شهادت بـه و
٣٨الى نباشد.اى آن زونعيمى دهند كه از بر
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آيه هشتم
ثنا الكتاب اورّثمال شد:«اجع اين به آيه سور(ع)ضات راحمد بن عمر گويد:از حضر

ات باذنذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابـق بـالـخـيـرّال
ثارگزيديم ود برا كه از بندگان خو؛پس ما آنان ر)٣٥/٣٢(فاطر،»الله ذ�لك هو الفضل الكبير

دنداه عدل پيمودند و بعضى رد ظلم كردانيديم.باز هم بعضى آن�ها به نفس خوآن گرعلم قر
تبه اسـت و درفتند اين رخى به هر عمل خير با جان و دل،به دستور حق سـبـقـت گـرو بر

گ الهى است.حقيقت همان فضل بزر
ى نيكى�ها امام است وهستند.شتابنده به سو(س)الد فاطمهآن اوث علم قرارد:وموفر

٣٩ا نشناسد.معتدل امام شناس است و ستمگر به خويش كسى است كه امام ر

فسسه معار به نام مؤى سپهر)(جارات  بانك صادر٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١ه ا به حساب شماراك رجه اشترو
سال نمائيد.سسه ارم تكميل شده به نشـانى مؤاه فرا همراريـز و اصل فيش بانكى ر و(ع)ضااسالمى امام ر

٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢،پالك ٨چه ى،كود منتظرّار شهيد محمنشانى:قم،بلو

اك نشريه اشتر�هزينه
استخودر

هتك شمار
ه يكسالهدور

 هر سال�سالنامه

شىپست سفارقيمت

٠٠٠٬١٠
٠٠٠٬٤٠
٠٠٠٬٥٠

٠٠٠٬٥
٠٠٠٬٢٠

ايگانر

جمع

٠٠٠٬١٥
٠٠٠٬٦٠
٠٠٠٬٥٠

قيمت�ها به ريال مى�باشد.
آنىهش�هاى قره پژوويژ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.١/٣٠٧،(ع)ضا. مسند االمام الر٢
.١/٣٠٩،(ع)ضا. مسند االمام الر٤
. همانجا.٤

.١/٣٠٩،(ع)ضا. مسند االمام الر٥
.٣١٠/. همان٦
.١/٢٩٠،(ع)ضان اخبار الر. عيو٧
.١/٣٤٤،(ع)ضا. مسند االمام الر٨
.٣٨٣/. همان٩
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.١/٣١٥،(ع)ضا. مسند االمام الر١٩
.١/٣٤٧،(ع)ضا. مسند االمام الر٢٠
.١/١٦٦. تفسير عياشى،٢١
.١/٤٥. تفسير عياشى،٢٢
.٢/٤٢. تفسير عياشى،٢٣
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.٢/٣٧،(ع)ضان اخبار الر. عيو٣٨
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