
 

       

         المیزان  المیزان  المیزان  موضوعیموضوعیموضوعیتفسیر تفسیر تفسیر    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

 کتاب جیبی از  معارف قرآن در المیزان  77ویرایش 

 

  چهارمو  بیستکتاب 

 بنی اسرائیل تحت رهبری

 )ع( موسی  
 

 

 

 

 

 تألیف:  سید مهدی امین

 (1394)تجدید نظر: 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش 

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته ب

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 10صفحه:                                                                                         مقدمه مولف:

   «ع»بنی اسرائیل تحت رهبری موسی  : اولبخش 

 

  12 نعمت ها و كفران ها -1فصل اول: بني اسرائیل تحت رهبري موسي

 اسكان  بني اسرائیل درجایگاه صدق 

 روزهاي نخستكفران و اختالف در 

 رفاه بني اسرائیل بعد از فرعون 

 مائده هاي آسماني 

 بني اسرائیل، و فهرستی ازنعمتها وكفرانها

 نزول مائده آسماني و جوشش چشمه ها 

 اولین تخلف بني اسرائیل بعد از نجات 

 درخواست بت براي پرستش

 ریشه یابي رفتار بني اسرائیل 

 ئیلكوشش موسي جهت تغییر ذهنیت بني اسرا

 22 گوساله پرستي  -2فصل دوم:   بني اسرائیل تحت رهبري موسي   

 خبر گوساله پرستي در میقات 

 بازگشت موسي به میان قوم گوساله پرست!

 ماهیت گوساله سامري

 سوزانیدن گوساله

 شرح جزئیات بازگشت موسي از میقات 

 چگونگي اطالع موسي از گوساله پرستي قوم

 بني اسرائیلمجازات گوساله پرستي 

 پشیماني بني اسرائیل

 كشتارگروهي بني اسرائیل به عنوان توبه آنها 

 شرحي بر مجازات كشتار دسته جمعي 

 33 داستان گاو بني اسرائیل -3فصل سوم: بني اسرائیل تحت رهبري موسي"ع"    

 داستان گاو بني اسرائیل 

 تحلیلي بر داستان گاو بني اسرائیل

 داستان گاو در تورات

 منشأء و دالیل سركشي یهود

 بني اسرائیل معتقد بودند:  

 قساوت و سنگدلي بني اسرائیل

 39سرگرداني یهود و مرگ موسي -4فصل چهارم:  بني اسرائیل تحت رهبري موسي"ع"

 تاریخ سرگرداني قوم یهود 
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 دعوت تاریخي ازیهود براي ورود به سرزمین موعود

 امتناع یهود از ورود به سرزمین موعود

 نزول عذاب آسماني دربیابان" تیه"

 دو راهنماي مشوق بني اسرائیل 

 سرپیچي یهود از فرمان موسي "ع" 

 شكایت موسي"ع" نزد خدا از قوم یهود

 آغاز سرگرداني چهل ساله یهود و تحریم ارض موعود

 كیفیت زندگي یهود در ایام سرگرداني

 مرگ موسي در ایام سرگرداني یهود

 ایذاي موسي بوسیله بني اسرائیل 

 تهمتي كه بني اسرائیل به موسي زدند!

 

  میقات شبانه و نزول الواح تورات -شریعت و کتاب موسی م :دوبخش 

 53     فصل اول:  شب میقات و نزول تورات 

 میقات چهل شبه موسي 

 دعوت به میقات

 چرا میقات شبانه؟

 انتخاب هارون به عنوان جانشین 

 میقات چه گذشت؟در 

 مفهوم رؤیت خدا

 بیهوش افتادن موسي بعد از تالشي كوه!

 هفتاد ناظر میقات موسي در نزول تورات 

 شرح نزول تورات در شب میقات 

 محتویات الواح تورات

 شرایط صاحب كتاب شدن موسي"ع"

 62     فصل دوم:  تورات، و شریعت در یهود

 وصف تورات در قرآن  

 تورات فعلي از نظر قرآن 

 تعریف تورات در قرآن و تأئید قرآن در تورات

 تبیین اصالتها وتحریفات تورات درقرآن 

 تبعیت انجیل از تورات

 موقعیت قرآن كریم در برابر تورات و انجیل

 قضاوتي از پیامبراسالم براساس تورات 

 جزئیات قضاوت پیامبر اسالم" ص" در مقابل یهود

 علماي واقعي محافظ تورات 

 احكام جزائي تورات

 تورات و هدایت بني اسرائیل 

 تشریع شریعت دربني اسرائیل 
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 دعوت قرآن ازبني اسرائیل براي اسالم 

 امام و رحمت بودن قرآن و تورات 

 احكام تورات و احكام حمورابي 

 محتواي صحف موسي 

 خالصه صحف ابراهیم و موسي 

 ردند؟چگونه تورات را حمل ك
 

    «ع»مقامات و معجزات موسی  :م سوبخش  

 82     مقام موسي نزد خدا   فصل اول:
 مقام و محبوبیت موسي "ع" نزد خدا 

 اخالص موسي "ع" و ُمخلَص بودن او 

 گزینش موسي

 منت هاي خدا بر موسي و هارون 

 نجات موسي در جواني 

 آزمایش هاي پیاپي موسي"ع"

 87     "ع"معجزات موسي :   فصل دوم

 تعداد معجزه هاي حضرت موسي "ع"

 معجزات موسي قبل از نجات بني اسرائیل

 معجزات موسي بعد از نجات بني اسرائیل

 اختالف نقل معجزات موسي درتورات با قرآن

 شرح معجزات واقع شده دربني اسرائیل 

 شكافتن دریا و غرق فرعون -1

 اسرائیلصاعقه زدن و مردن و زنده شدن بزرگان بني  -2

 سایه افكندن ابر بربني اسرائیل، ونزول مائده آسماني  -4

 خروج دوازده چشمه از یك سنگ -5

 بلند كردن كوه طور بر باالي سر بني اسرائیل -6

 زنده شدن مقتول با عضو گاو ذبح شده -7

 مسخ و بوزینه شدن جمعي از بني اسرائیل -8

 زنده كردن مردگان -9

 بگذشت!مرده و زنده كردن كسي كه از قریه خرابي  -10

 معجزه چشمه هاي دوازده گانه اسباط 

 ریشه كن كردن و باال بردن كوه 

 موسي "ع"  و ایّام هللا

 ایّام هللا در بین بني اسرائیل

 زمین،  میراث بندگان صالح

 97     فصل سوم:  دعاهاي موسي"ع"

 دعاهاي موسي "ع"  قبل از بعثت

 دعاي موسي "ع"  در لحظه بعثت 

 میقاتدعاي موسي "ع" در 
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 دعا براي رهائي از شئامت گوساله پرستي 

 دعاي موسي موقع نافرماني وسرگرداني قوم 

 استجابت دعاهاي سه گانه موسي"ع"

 ادب موسي در نفرین قوم فرعون 
 

   جرائم بنی اسرائیل در مسیر تاریخ م :چهاربخش    

 109     فصل اول:   تاریخ طوالنی جرائم یهود

 از جرایم اهل كتاب درقرآن  فهرستی

 نتیجه و پي آمد ظلم یهود

 تخلف از حرمت روز شنبه 

 تخلف از امر به معروف و نهي از منكر

 مجازات گناهكاران، ومجازات رضایت دهندگان به گناه

 بوزینگان مطرود

 تعطیلي شنبه، ابتالء  و امتحان یهود 

 لعن بني اسرائیل اززبان داود وعیسي"ع"

 عه بني اسرائیلغذاهاي ممنو

 حالل بودن غذاهاي ممنوعه قبل ازتورات  

 انواع غذاهاي ممنوعه بني اسرائیل 

 121 ،  و بخت النصر و ُعَزیرفصل دوم :  فساد دوگانه بني اسرائیل در تاریخ 
 اسارت دوگانه بني اسرائیل در تاریخ 

 فساد دوگانه بني اسرائیل در تاریخ

 طاغیان یهودفساد اولیه امت اسالم، و فساد 

 بخت النصر، و تاریخ انهدام بیت المقدس و دربدري یهود

 سرگذشت بني اسرائیل، عبرت مسلمانان 

 128    فصل سوم:   ُعَزیر، نویسنده تورات فعلي
 حمله بخت النصر و از بین رفتن تورات 

 كوروش و ُعزرا

 حمله انتیكوس و از بین رفتن مجدد تورات

 ت؟ُعَزیر،   چه نوع پسر خداس

 اعتقاد یهود و نصاري به فرزندخدائي 

 اختالف در فرزند خدائي ُعَزیر و مسیح 

 كیفر پیروي كورانه یهود و نصاري از روحانیون

          134      فصل چهارم:    كـفـر یـهـود

 تخلف ازمیثاق الهي و كفر یهود 
 مؤمنین واقعي اهل كتاب 

 صالحان قوم بني اسرائیل و هادیان راه حق 

 كفر اهل كتاب از چه نوع كفري است؟

 چگونگي كفر یهود بر پیامبران الهي 
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 انتظاریهود براي تبعیت پیامبراسالم ازدین آنها 

 وجه مشترك كفار با  یهود و نصاري 

 ادعاي بهشتي بودن یهودیان 

 ادعاي فرزندي و نورچشمي بودن یهود براي خدا 

 ادعاي اولیاء هللا بودن یهود 

 رین شده یهود جامعه كفر نف

                                         ریشه اختالف دیني یهود بعداز موسي"ع"

 152  روحیه یهود  و خصوصیات قومي بني اسرائیل : پنجمفصل  

 روحیه یهود 

 عوامل ایجاد روحیه یهود

 آفت جهاني

 غرور یهود و آثار آن 

 قساوت قلب یهود 

 !مگیریدقوم مغضوِب خدا را دوست 

 خصایص قومي یهود 

 اثرات خصایص قومي یهود 

 پایداري عداوت و كینه ابدي در یهود 

 استثنا در یهود و نصاري

 سرنوشت بازماندگان یهود 

 شكنجة ابدي -

 سرگرداني و پراكندگي در زمین -

 جانشینان ناخلف - 

    164      توطـئـه  یهود   ششم:  فصل 
 شرح توطئه هاي یهود در قرآن 

 توطئه براي جلوگیري از پیشرفت دین اسالم

 اخالل در دعوت دیني اسالم

 توطئه در داوري علیه اسالم

 حسادت در ایمان مسلمین

 وحي سازي هاي یهود!

 اخالل اقتصادي و ریشه هاي تعصب قومي یهود 

 افساد مالي اهل كتاب و فساد اجتماعي ناشي ازآن 

 نقض میثاق، انحراف، خیانت وتوطئه 

 قساوت قلب یهود و تحریف كلمات الهي

 جرایم كفرآمیزمشترك یهود و نصاري 

 177  انتظار ظهور رسول هللا"ص" ومهاجرت یهود به مدینه : هفتم فصل
 انتظار یهود براي ظهور پیامبر تازه 

 تاریخ مهاجرت یهود به مدینه 

 خیانت یهود در كتمان بشارت هاي تورات 

 شناخت رسول هللا "ص" از طرف اهل كتاب 
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 پیشگوئي علماي یهود درباره نزول قرآن 

 در تورات و انجیل« ص»نشانه های رسول هللا

 پیروان واقعي تورات   -مسلمانان 

 نشانه هاي مسلمانان در تورات و انجیل 

 جدید تحلیل چگونگي كتمان نشانه هاي پیامبر 
 

 

     معاصرین موسی علیه السالمم :  پنجبخش 

 193     فصل اول:  خضر نبي و علم كتاب
 داستان موسي و خضر در قرآن 

 حقایقي از دیدار موسي و خضر"ع"

 مجمع البحرین كجاست؟

 عالمت شناخت خضر –ماهي فراموش شده 

 عالمت شناسائي خضر

 علم خاصي از نزد خدا !

 والیت و نبوت

 از جانب خدادانشي 

 چگونه موسي درخواست علم مي كند؟

 اصرار موسي براي دریافت دانش

 ادب موسي در آموزش

 اولین درس خضر"ع"

 دومین درس خضر"ع"

 سومین درس خضر"ع"

 شرح واقعیت هاي نهفته در اعمال خضر

 دلیل شكستن كشتي -

 دلیل كشتن كودك صغیر - 

 دلیل تعمیر دیوار -

 چگونگي تأثیرصالح بودن پدر در نسل او 

 علل پنهاني حوادث

 خضر كه بود؟

 212   فصل دوم: شعیب پیامبر  و نابودي اهل َمدیَن و اَیكه
  

 تاریخ دعوت شعیب، خطیب االنبیاء 

 وظیفه رسالت رسول

 مجادله قوم با شعیب

 پاسخ شعیب"ع"  به قوم خود

 تهدید براي نزول عذاب

 عنادآمیز قوم شعیبآخرین تالش هاي 

 آخرین هشدارهاي شعیب قبل از نابودي قوم او

 نوع عذاب قوم شعیب"ع"
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 خالصه تاریخ زندگي شعیب در قرآن 

 شخصیت معنوي شعیب"ع"

 ذكر شعیب در تورات

 قوم " اَیكه" و ابرآتشبار 

 طرز تبلیغات شعیب "ع"

 دعا و نفرین شعیب "ع"

 225   )ع(سایر چهره هاي تاریخي عصرموسي  :فصل سوم
 هارون، برادر موسي و پیامبري او  

 چهره برجسته تاریخ زن  -آسیه، همسر فرعون

 شهادت آسیه به دست فرعون

 قارون، دانشمند ثروتمندي كه به قعرزمین فرورفت!

 غرور قارون

 نابودي قارون

 بلعم باعورا،  دانشمندي گمراه از بني اسرائیل
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع های مخ

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در کتاب 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان 
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 بخش اول       

                      
 

 

 

 )ع(بنی اسرائیل تحت رهبری موسی 

                              

 معجزه مائده آسمانی و کج فهمی یهود 

 امتناع یهود از ورود به ارض مقــدس                  

 سرگردانی چهل ساله در بیابان تـیـه                             

 ...  و مرگ موسی علیه السالم     
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 فصل اول
 

 "ع"بني اسرائیل تحت رهبري موسي

 

 نعمت ها و كفران ها -1

 
 

ا ِصدٍق و....      "سورة یونس              "  93مستند:آیة أنا بَني اِسرائیَل ُمبَوَّ  َو لَقَد بَوَّ

 194ص19المیزان ج   

 بني اسرائیل درجایگاه صدق   اسكان

بني اسرائیل را در جایگاه هاي صدق منزل دادیم، و به آنان روزي هاي پاكیزه » 

 «بخشیدیم! 
 

اسرائیل  " داللت دارد بر این كه خداي سبحان به بنيجایگاه صدقعبارت " 

منزلگاهي داده بود كه همة منظورهائي كه انسان از یك مسكن دارد، مثل خوبي آب و هوا، 

 و زمین پربركت و وفور نعمت و استقرار و آرامش، و چیزهاي دیگر در آنجا یافت مي شد.

این جایگاه نواحي بیت المقدس و شام بود كه خدا بني اسرائیل را در آنجا مسكن داد  

 را سرزمین مقدس و مبارك نامید. و آن نواحي

 قرآن مجید داستان ورود بني اسرائیل را به این سرزمین نقل كرده است.  
 

" مصر است كه بني اسرائیل وارد آن شده و جایگاه بعضي گفته اند مراد از این "

خانه هائي اختیار كردند، ولي این مطلبي است كه قرآن ذكر نكرده است، و عالوه اگر هم 

ر وارد مصر شده باشند، به طور مستمر در آنجا استقرار نیافتند، و لفظ آیه مساعد آن دوبا

 " نامیده شود.جایگاه صدق“  نیست كه جایگاهي با این شأن و خصوصیت

 

 كفران و اختالف در روزهاي نخست
 

قرآن مجید سرانجام كار بني اسرائیل را اختالف و تــفرقـــه در كلمة واحده و حق  

 كند، و مي فرماید: ذكر مي

ما نعمت را بر بني اسرائیل تمام كردیم، و در جایگاه صدق و راستین  -

جایگزینشان كردیم، و بعد از آن كه مدتي طوالني در اسارت قبطیان و از روزي 

هاي پاكیزه محروم بودند، به آنان روزي پاكیزه دادیم، و ملت شان را به صورت 
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 -را جمع كردیم، ولي  ملتي واحد در آوردیم، و جمعشان

آنان كفران نعمت كردند، و در كلمة واحده اي كه داشتند، تفرقه انداختند، و دربارة 

حق دچار اختالف شدند، و اختالفشان به عذر ناداني نبود، بلكه از روي علم 

اختالف كردند، و خدا در مورد حقایقي كه در آن اختالف كردند، روز قیامت بین 

 رد!آنها حكم خواهد ك

       

 سورة طه                  " یابَني اِسرائیَل قَد اَنَجیناُكم ِمن َعُدّوُكم و ...!      " 91تا 80مستند:آیة

 287ص27المیزان ج       

 رفاه بني اسرائیل بعد از فرعون 

پس از آن كه فرعون در دریا غرق شد، و موسي بني اسرائیل را به سالمت از نیل 

اتفاقاتي در تاریخ بني اسرائیل رخ داده كه خداوند به عنوان نعمت هائي كه بر بني گذر داد، 

 اسرائیل داده و منت نهاده، از آن ها نـام مي برد.

در این قسمت از قرآن كریم خداي تعالي جمله اي از منت هاي خود را بر بني  

ف راست طور میعادي اسرائیل مي شمارد، مانند این كه از قبطیان نجاتشان داد، و در طر

 برایشان معین كرد، و " َمّن و َسلوي" برایشان نازل فرمود.
 

آنگاه این فصل را با نقل داستان سامري و گمراه كردنش مردم را به وسیلة گوساله 

 پرستي، خاتمه داده است.

و این تاریخچه متصل است به داستان میعاد در طور.  البته منظور اصلي از این  

عرض بني اسرائیل است نسبت به غضب خداي تعالي، كه با گوساله پرستي خود فصل بیان ت

 متعرض غضب الهي شدند، كه درفصل بعدي ماجرا به تفصیل زیاد نقل شده است.
 
 

لنا َعلَیُكُم اْلَمنَّ َوالسَّلوي ....      "   82تا 80مستند:آیة  سورة طه      "...َو نَزَّ

 288ص27المیزان ج    

 

 مائده هاي آسماني 

 اي بني اسرائیل!» 

 به تحقیق از دشمنان نجاتتان دادیم،

 و طرف راست طور را با شما وعده گاه كردیم،

 را به شما فرود آوردیم، مّن و َسلويو 

 از چیزهاي پاكیزه كه روزي تان كرده ایم بخورید،

 و در مورد آن طغیان مكنید، كه

 غضب من به شما مي رسد!
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 من به او درآید سقوط كرده است.هركه غضب 

 و من آمرزگار همة آن كسانم كه توبه آورده،

 و ایمان آورده، و كار شایسته كرده،

 «و بر هدایت استوار بوده اند! 
 

خداوند آغاز منت هاي خود را با یادآوري دشمن قـــهار بني اسرائیل و چگونگي 

تشان از شر فرعون بعد از سالها غرق كردن او شروع مي كند، و بني اسرائیل را به نجا

 محنت، توجه مي دهد.

سپس به میعادي كه در جانب راست طور با موسي "ع" داشت اشاره مي كند، كه 

مراد به این مواعد، همان مواعدي است كه قرار بود موسي سي روز در میقات بماند تا 

 تورات را دریافت كند.

 دارد و مي فرماید: يمّن و َسلوآنگاه مطلبي خالصه راجع به نزول 

 از چیزهاي پاكیزه كه روزي تان كرده ایم بخورید،» 

 «و در مورد آن طغیان مكنید!   
 

طغیان در خوردن به این معناست كه نعمت خداي سبحان كفران شود، و شكرش به 

 جاي نیاید، همچنانكه بني اسرائیل به جا نیاوردند، و گفتند:
 

 نوع غذا بسازیم،اي موسي ما نمي توانیم با یك » 

 از پروردگارت درخواست كن برایمان از روئیدني هاي زمین، 

 «از سبزي ها و خیارها و سیر و عدس و پیاز برویاند !  
 

خداوند متعال نتیجة چنین طغیاني را الزمة آمدن غضب الهي بر آنان مي شمارد و 

ین سقوط به هالكت تهدید مي كند كه هركه غضب الهي متوجه او شود، سقوط مي كند، و ا

 تفسیر شده است.

 آنگاه بعد از این تهدید راه رستگاري را مي نمایاند و مي فرماید:
 

 من بسیار آمرزنده هستم! » 

 «براي كسي كه از معصیت خدا برگردد!
 

 برگشتن از معصیت خداي تعالي به اطاعت او، توبه است.

همچنان كه به خدا ایمان است، برگشتن از شرك به توحید نیز، توبه است. ایمان هم 

 به آیات خدا كه انبیاء و رسل او، ویا احكامي است كه ایشان آورده اند، نیز ایمان است.

بني اسرائیل همچنانكه آلوده به گناهان و فاسق بودند، همچنین آلوده به شرك، مثالً 

 پرستش گوساله بودند.
 

م آنها را نقل كرده است، بر از صریح عموم داستان هاي بني اسرائیل كه قرآن كری

مي آید كه بني اسرائیل با این كه ایمان به خداي سبحان داشتند، و رسالت موسي و 
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" آن دو بزرگوار متوقف بوده اند، والیت هارون"ع" را تصدیق كرده بودند، ولي دربارة "

نهي بني یا نظیر متوقف، و شاید همین توقف آنها باعث بوده كه در آیات مورد بحث بعد از 

و من آمرزگار همة آن  -اسرائیل از طغیان، و تخویف آنان از غضب الهي، فرموده است: 

 كسانم كه توبه آورده، و ایمان آورده، و كار شایسته كرده، و بر هدایت استوار بوده اند! 

" را بر ایمان به خدا و بر هدایت استوار بودن خالصه بدان جهت بوده كه قید " 

 ه كرده است.عمل صالح اضاف

" در آیة شریفه همان شرطي است كه سایر آیات قرآني نیز اهتداء پس مراد به "

بدان راهنمائي فرموده، و آن عبارت است از پیروي  پیغمبر درامر دین و دنیا، و به عبارت 

 اهتداء به والیت رسول خدا پیامبرگرامي اسالم "ص" است. دیگر

       

یناُكم ِمن آِل فِرَعو َن  ....      "   61تا  50مستند:آیة  سورة بقره                 " َو اِذ نجَّ

 349ص1المیزان ج    

 

 بني اسرائیل، و فهرستی ازنعمتها وكفرانها 

خداي متعال نعمت هاي داده شده به بني اسرائیل را در قرآن كریم چنین شرح مي 

 دهد:

 نجاتتان دادیم،و چون از فرعونیان »  -1

 كه بدترین شكنجه ها را به شما  مي دادند،

 پسران تان را سر مي بریدند،

 زنان تان را زنده نگه مي داشتند،

 «و در این كارها بالئي بزرگ از پروردگار شما بود! 
 

 و چون دریا را براي شما شكافتیم و نجاتتان دادیم،»  -2

 «و فرعونیان را در جلو چشم شما غرق كردیم! 
 

 و چون با موسي چهل شبه وعده كردیم،»  -3

 و پس از او گوساله پرستیدید، و ستمكار بودید.

 آنگاه از شما درگذشتیم، شاید سپاس دارید،

 «و آن كتاب و فرقان به موسي دادیم، شاید هدایت یابید! 
  

 و چون موسي به قوم خود گفت:»  -4

 اي قوم!  شما با گوساله پرستي به خود ستم كردید،

 پس به سوي خالق خود بازآئید،      

 و یكدیگر را بكشید،     
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 كه این نزد خالقتان براي شما بهتر است،

 «پس خدا بر شما ببخشود، كه او بخشنده و رحیم است! 
 

 و چون گفتید:»  -5

 اي موسي تورا باور نكنیم تا خدا را آشكارا ببینیم!

 تماشا مي كردید، در نتیجه صاعقه شما را بگرفت، در حالي كه خود شما

 «آنگاه شما را از پس مرگتان زنده كردیم، شاید سپاس دارید! 
 

 و ابر را سایه بان شما كردیم،»  -6

 براي شما فرستادیم، (مّن و َسلوي )مرغ بریان و ترنجبین

 و گفتیم: از چیزهاي پاكیزه كه روزي تان كرده ایم بخورید.

 «كردند!  آنان به ما ستم نكردند بلكه به خودشان ستم 
 

 و چون گفتیم: » -7

 به این شهر درآئید،

 و از هر جاي آن خواستید به فراواني بخورید،

 و از این در سجده كنان درون شوید،

 و بگوئید:  گناهان ما فروریز !  تا من گناهان شما را بیامرزم،

 و ما نیكوكاران را فزوني بخشیم.

 شتند، گفتند.ولي كساني كه ستم كردند، سخني جز آنچه دستور دا

و آنها كه ستم كردند، به خاطر كارهاي ناروا كه همي كردند ازآسمان عذابي 

 «نازل كردیم. 
 

 و چون موسي براي قوم خویش آب خواست،»  -8

 گفتیم: عصاي خود به این سنگ بزن!

 تا دوازده چشمه از آن بشكافد،

 كه هر گروهي آبخور خویش بدانست.

 روزي خدا را بخورید و بنوشید، 

 «ولي در زمین به تبهكاري سر مكشید! 
 

 و چون گفتید:»  -9

 اي موسي!  ما به یك خوراك نمي توانیم بسازیم!

 پروردگار خویش را بخوان،

 -از سبزي، خیار، گندم، عدس و پیاز  -تا از آنچه زمین همي رویاند 

 براي ما بیرون آورد.

 گفت:  چگونه پست تر را با بهتر عوض مي كنید؟
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 آئید، به مصر فرود

 تا این چیزها كه خواستید بیابید...
 

 و ذلت و مسكنت بر آنان مقرر گردید!

 و به غضب خدا مبتال شدند،

 زیرا آیه هاي خدا را انكار همي كردند،

 و پیامبران را به ناحق مي كشتند،

 «و این نبود جز این كه نافرمان شده و تعدي سرگرفته بودند! 

   

 

 سورة بقره      "َوَظلَّلنا َعلَیُكم اْلغَماَم َو اَنَزلنا َعلَیُكُم اْلَمنَّ َوالسَّلوي .... "             57مستند:آیة

 355ص1المیزان ج

 نزول مائده آسماني و جوشش چشمه ها 

 روایات اسالمي شرح نزول مائدة آسماني براي بني اسرائیل را چنین نقل مي كنند:

 " وقتي موسي بني اسرائیل را از دریا عبور داد،          

 در بیاباني وارد شدند، به موسي گفتند: 
 

 اي موسي، تو ما را در این بیابان خواهي كشت! -

 براي این كه ما را از آبادي به بیاباني آورده اي،

 كه نه سایه است، نه درختي، نه آبي...!
 

 خاست،روزها، ابري از كرانة افق برمي 

 و بر باالي سر آنان مي ایستاد و سایه مي انداخت،

 تا گرماي آفتاب ناراحتشان نكند.

 ترنجبین" بر آنها نازل مي شد، -َمّن و در شب، " 

 و روي گیاهان و بوته ها و سنگها مي نشست،

 و ایشان مي خوردند.

 مرغ بریان"  بر آنها نازل مي شد، -َسلويو آخر شب، " 

 شان مي افتاد،و داخل سفره های

 و چون مي خوردند و سیر مي شدند، و دنبالش آب مي نوشیدند،

 آن مرغ ها دوباره پرواز مي كردند، و مي رفتند...
 

 و سنگي با موسي بود،

 كه همه روزه آن را در وسط لشكر مي گذاشت،

 و آنگاه با عصاي خود به آن مي زد،
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 دوازده چشمه از آن مي جوشید،

 تیره اي از بني اسرائیل،و هر چشمه به طرف 

 كه دوازده تیره بودند،

 ) نقل از معصوم "ع" در تفسیر قمي(      روان مي شد!  "

    

  "َو جاَوزنا بِبَني اِسرائیَل البَحَر فأَتَواْ َعلي قَوٍم یَعُكفُوَن َعلي اَصناٍم ....  "  سوره اعراف 154تا138مستند:آیة
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  اسرائیل بعد از نجاتاولین تخلف بني 

در این آیات، قرآن مجید پاره اي از حوادثي را كه بعد از خالصي بني اسرائیل از 

اسارت فرعونیان و عبور از دریا پیش آمده، نقل مي كند، و تخلفاتي را كه از دستور 

 پیامبرشان به دلیل روحیه و جریان فكري خاص خود، نمودند، بیان مي فرماید:

 

 راي پرستشدرخواست بت ب

 و پسران اسرائیل را از دریا گذراندیم،»   

 و بر قومي گذشتند كه بتان خویش را پرستش مي كردند.گفتند:  

 اي موسي! براي ما نیز خدائي بساز،

 «چنانكه ایشان خدائي دارند !!! 
 

بني اسرائیل بالفاصله بعد از نجات از فرعونیان و عبور از دریا، اولین حركت 

خودشان بروز دادند این بود كه با دیدن قومي بت پرست از موسي درخواست فكري كه از 

 كردند براي ایشان نیز بتي بسازد كه آن را بپرستند!
 

یك تحلیل تاریخي الزم است تا این رفتار بني اسرائیل را توجیه كند. چه شد كه بعد 

ز پیامبر الهي از مشاهدة آن همه معجزات، و بعد از نجاتشان به دست پیامبر الهي، ا

خواستند خدا را به شكل بت برایشان بسازد تا آنها پرستش كنند؟  این امر در عین حال كه 

نشان از یك حركت فكري قومي است كه به تازگي از زیردست فرعون پرستان نجات یافته 

 اند، مستلزم استبعاد شدیدي است كه اهل توحید از یك قوم موحد انتظار داشتند!!

 

 رفتار بني اسرائیل  ریشه یابي
 

 در ریشه یابي رفتار فوق الذكر باید سیر تاریخي قوم بني اسرائیل را بررسي كرد:
 

بني اسرائیل بعد از جدشان ابراهیم علیه السالم به دین آن جناب باقي بودند،  و از 

میان آنان اسحق و یعقوب و یوسف برگزیده شدند كه آنان را به آن دین یعني دین توحید 

دعوت نمایند، و چنین اعالم كردند كه در دین توحید جز خداي سبحان كسي یا چیزي نباید 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 19

بحان را در این باره شریكي نیست.  او بزرگتر از این است كه پرستش شود، و خداي س

 جسم یا جسماني باشد و متشكل به اشكال، و محدود به حدود و اندازه گردد!

لكن از تاریخ بني اسرائیل بر مي آید كه آنان مردماني مادي و حس گرا بوده اند، 

اعتنائي به ماوراء حس و در زندگي هیچ وقت از مسئلة اصالت حس تجاوز نمي كردند، و 

 نداشتند و اگر هم داشتند از باب تشریفات بود و اصالت حقیقي نداشت.

یهودي ها با داشتن چنین عقایدي سالهاي دراز تحت اسارت قبطیان بودند كه 

رسمشان بت پرستي بود.  آنها در عین اینكه تعصب ایلي و خانوادگي مجبورشان مي كرد 

ا تا اندازه اي حفظ كنند، باري تحت تأثیر بت پرستي آنان نیز كه دین آباء و اجدادي خود ر

بودند.  و این تقریباً یك طبیعت براي ایشان شده بود و در روح آنها اثر عمیقي باقي گذاشته 

 بود.

به همین جهت بیشتر یهودیان خداي تعالي را جز جسمي از اجسام تصور نمي 

امروزي بر مي آید، او را جوهر الوهي مي كردند، بلكه به طوري كه از ظاهر تورات هاي 

 پنداشتند كه از نظر شكل شبیه به انسان است!

هرچه موسي علیه السالم ایشان را به معارف دیني نزدیك و به حق آشنا مي كرد، 

 نتیجه اش تنها این مي شد كه صورت و شكل خدا را در ذهن خود تغییر دهند.

قـــــومي برخوردند كه داراي بت هائي به همین دلیل وقتي در مسیـــر راه به 

بودند و آنهـــا را مي پرستیدند، عمل ایشان را پسندیده یافتند و آرزو كردند كه ایشان هم 

چنین بت هائي مي داشتند، لذا از موسي تقاضا كردند براي ایشان نیز بت هائي درست كند 

 همچنانكه آن قوم براي خود درست كرده بودند!

 

 ت تغییر ذهنیت بني اسرائیلكوشش موسي جه
 

موسي علیه السالم چاره اي جز این ندید كه بیان توحید خداي سبحان را تا افق فهم 

ناقص و قاصر ایشان تنزل دهد، و نخست بر جهلي كه آنان به مقام پروردگار خود داشتند، 

شان و با این كه بطالن روش بت پرستي روشن و واضح بود، چنین تقاضائي كردند، توبیخ

نمود.  آنگاه پروردگارشان را براي آنان تعریف و توصیف كرد، و خاطر نشان ساخت كه 

خداي تعالي پرستش این بت ها را قبول ندارد و خداوند به هیچ شبیه و مثالي تشبیه نمي 

 شود!    

 موسي گفت: شما قومي جهالت پیشه هستید! » 

كه مي كرده اند باطل روش این گروه بت پرست نابود شدني است، واعمالي 

 است،

 موسي گفت:  

چگونه براي شما غیر از خداي یگانه كه بر اهل زمانه برتري تان داده، خدائي 

 دیگر بجویم؟
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 یاد آرید كه شما را از فرعونیان نجات دادیم، كه شما را به سختي عذاب 

 مي كردند، پسرانتان را مي كشتند و زنان تان را زنده نگه مي داشتند،

 «ن از پروردگارتان آزمایشي بزرگ بود!  درای
 

موسي علیه السالم در این جمالت، پروردگار ایشان را برایشان تعریف و توصیف 

 مي كند، و در آن حكم و قاعده اي كلي تأسیس مي كند و مي فرماید:
 

به طور كلي هر معبودي كه من براي شما قرار دهم و یا به فرض محال برایتان  -

معبود غیر از خداي سبحان خواهد بود، و آن كسي نخواهد بود كه بسازم، آن 

عبادتش بر شما واجب و جایز باشد، زیرا آنچه كه بر شما واجب است این است 

كه خداي تعالي را كه پروردگار شماست به صفت ربوبیتش كه شما را بر عالمیان 

 برتري داده، عبادت كنید!
 

ما چطور خدائي  قومي است كه گفته باشند:منظور موسي از این بیان گوئي جواب 

زیرا جواب موسي این را مي را بپرستیم كه نه او را مي بینیم، و نه به او راهي مي یابیم؟ 

رساند كه:  شما او را به صفاتي كه از او سراغ دارید، بپرستید، و آن صفت این است كه او 

یتان فرستاده، و همچنین با نجات شما را با آیات باهره و معجزات روشن و دین حقي كه برا

 دادن از چنگ فرعون و عمل او، بر عالمیان برتري داده است!

این استدالل، حقیقت را براي ذهن هائي كه قّوة تعقل شان ضعیف است، به طور 

صریح و روشن جلوه مي دهد.  آیة شریفه در عین كوتاه بودن لطیف ترین بیان و 

 !كوتاهترین برهان را متضمن است 
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 فصل دوم
 

 «ع»بني اسرائیل تحت رهبري موسي
 

 گوساله پرستي -  2

 
   

 یا مُوسي...!      "  سورة طه                 " َوما اَعَجلََك َعن قَوِمكَ 91تا 83مستند:آیة
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 خبر گوساله پرستي در میقات 

 اي موسي!  براي چه با شتاب از قوم خود جلو افتادي؟» 

 گفت:  اینك آنها دنبال منند!

 و من كه به شتاب آمدم بدین جهت بود كه تو اي پروردگار، خوشنود شوي! 

 گفت:  ما از پي تو قومت را امتحان كردیم،

 «و سامري گمراهشان كرد!  
 

گفتگوئي است كه میان خداي سبحان و موسي "ع" درمیعاد طور این آیه حكایت از 

 واقع شده است، و آن وقتي است كه تورات در طور نازل مي شد.
 

ظاهر سیاق آیه مي رساند كه پرسش خداي تعالي پرسش از علت جلو افتادن موسي 

هم از بني  اسرائیل در رفتن به طور است، گویا جا داشت موسي بایستد تا قوم خود را 

 همراه ببرد، و باهم بروند، چرا او عجله كرد و جلو افتاد؟
 

 در پاسخ عرضه داشت:

 قوم من این است دارند دنبالم مي آیند، و به زودي به من ملحق مي شوند، -

 و من براي رضاي تو عجله كردم!  

 !علت عجلة من تحصیل رضاي تو بود 
 

ند، آن هفتاد نفري باشد كه براي ظاهراً مراد به قوم كه فرمود دنبال سر موسي بود

میقات پروردگارش انتخاب كرده بود، نه اینكه تمامي بني اسرائیل را در طور حاضر كند و 

 با همة آنان حركت كند و این از خلیفه كردن هارون"ع" و سایر جهات داستان معلوم است.

ي حضور و اما این كه این سؤال خداي تعالي چه وقت صورت گرفته، آیا در ابتدا

موسي در میعاد طور بوده یا در اواخر آن؟ آیة شریفه با هر دو مي سازد. چون سؤال از این 

كه چرا عجله كردي غیر خود عجله است، كه وصف مسیر و مالقات است، و همین كه 
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احتمال مي دهیم سؤال در ابتداي ورود موسي به طور نبوده باشد، این احتمال هم موجه مي 

ظر گرفتن اینكه گمراه شدن بني اسرائیل به وسیلة سامري به خاطر دیر شود كه با در ن

 كردن موسي بوده، در اواخر روزهاي میقات موسي"ع"  ابالغ شده است. 
 

خداوند سبحان موسي را مورد خطاب قرارداد كه خیلي خاطر جمع مباش! ما بعد 

 مراه شدند!از آمدن تو آنها را آزمودیم و درست از امتحان در نیامدند، و گ

از این كه موسي اطمینان خود را از آمدن قوم از پشت سر اعالم كرد، فهمیده مي 

شود كه مردمش در آن هنگام كه موسي از میان آنها بیرون آمده بود، وضع خوبي داشتند، و 

پیش آمدي كه مایة دلواپسي موسي در غیبتش باشد، پیش نیامده بود، و او از ناحیة آنها 

 ه بود.خاطر جمع شد

 

 بازگشت موسي به میان قوم گوساله پرست!
 

موسي علیه السالم وقتي از میقات برگشت وگوساله پرستي قوم را دید سخت در 

 خشم شد، و پس از چند جمله گفت:

چرا وعده اي كه دادید بعد از من نیكو جانشیني ام كنید تا من برگردم، خلف  -

 كرده و عهد مرا شكستید؟!

 موسي را آیه شریفه چنین شرح مي دهد:صحنة بازگشت 
 

موسي به قوم خود بازگشت، در حالي كه سخت خشمگین و اندوهناك بود، و » 

 شروع كرد به مالمت ایشان، كه چنین كردند، و گفت:

 «اي قوم !  مگر پروردگارتان وعدة نیكو نداد؟  -
 

خداست، و عمل به آن و آن این بود كه تورات را برایشان نازل كند، كه در آن حكم 

مایة سعادت دنیا و آخرت ایشان است، و یا این بود كه ایشان را از شر دشمن نجات داده و 

 در زمین مكنت شان دهد، و به نعمت هائي بزرگ اختصاصشان بدهد.

 «آیا من دیر كردم ؟  -» 

مقصود از دیر شدن، دیر شدن مدت مفارقت موسي از ایشان است، به طوري كه از 

 شتن وي مأیوس شده و نظامشان مختل شده است.برگ

 «و یا خواستید غضبي از پروردگارتان به شما برسد!   -» 

پس به این منظور با كفر به خدا راه طغیان پیش گرفتید، و بعد از ایمان به خدا به 

، پرستش گوساله پرداختید؟  و وعده اي كه به من دادید كه بعد از رفتنم نیكو جانشیني ام كنید

 خلف كردید!
 

ما به اختیار خود تو را  –قوم موسي عذرخواهي و بهانه جوئي را آغاز كردند كه 

مخالفت و وعده ات را خلف نكردیم، بلكه ما اموال و اثقال و زیور آالت قوم را حمل مي 

كردیم ) چون خسته شدیم آن را انداختیم( و سامري برداشت و در كوره ریخت و با آن این 
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 درست كرد. گوساله را
 

كیفیت ساختن گوساله  با توجه به كلمة "اخراج"  پنهاني صورت گرفته و دور از 

چشم مردم بوده است.  چون از معني " اخراج" استفاده مي شود كه او گوساله را برایشان 

 بیرون آورد.  گوساله اي بي جان بود، ودر آن هیچ اثري از آثار حیات نبود.

 در قضیة ساختن گوساله افراد دیگري هم همدست بوده اند.() از آیه بر مي آید كه 
 

 از گوساله صدائي شبیه گوساله در مي آمد و سامري به آن ها گفته بود:

 «این خداي شما و خداي موسي است! » 

سامري بعد از آن كه به پروردگارش ایمان آورده بود او را فراموش كرد و عملي 

 انجام داد كه قوم را گمراه كرد.

 خداوند متعال در ادامة آیه مي فرماید:

 مگر نمي دیدید كه گوساله سخني به آنها باز نمي گوید،» 

 «و براي ایشان سود و زیاني ندارد! 
 

این آیه، پرستندگان گوساله را توبیخ مي فرماید به این كه چیزي را پرستیدند كه مي 

، و مالك نفع و ضرري از دیدند جوابگوي ایشان نیست، و دعایشان را مستجاب نمي كند

 ایشان نیست.

در آیة بعدي توبیخ را غلیظ تر مي كند و آن این است كه ایشان عالوه بر این كه به 

احكام ضروري عقل خود و تذكرات آن متذكر نگشتند و از پرستش گوساله دست برنداشتند، 

ه بود كه این گوساله به گفتة هارون"ع" نیز اعتنا نكردند، كه هارون قبالً به آنها متذكر شد

فتنه اي است كه بدان مبتال شده اند و پروردگار شما، خداي عّز و جل است و واجب است او 

 را كه پیامبرشان است پیروي و اطاعت كنند، ولي سخن او را رد كردند و گفتند:

این گوساله را مي پرستیم تا آن كه موسي نزد ما برگردد، تا ببینیم او دربارة   -

 چه مي گوید و چه دستور مي دهد؟ گوساله
 

هارون برادر موسي علیه السالم یكي از مسئولین سه گانه در این آزمایش و فتنه 

 بود و موسي او را خلیفة خود در میان آنان كرده و سفارش كرده بود كه:

 تو در میان قوم من جانشین من باش،  -

 و اصالح كن! و راه مفسدان را پیروي مكن!   
 

 رو به برادرش كرده و مي گوید:موسي 
 

 اي هارون !  چه چیزي تو را واداشت كه مرا پیروي نكني ؟  -

 و از طریقة من كه جلوگیري قوم از ضاللت است،    

 و غیرت به خرج دادن در راه خداست، بازداشت؟    

 آیا دستور مرا عصیان كردي كه گفته بودم:    
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 سبیل مفسدان را پیروي مكن؟  - 

 هارون در پاسخ با لحني كه دل موسي را به رحم آورد، عرض كرد:
 

 اي پسر مادرم!  -

 ریش و سرم را مكش !   

 من بیم داشتم بگوئي میان پسران اسرائیل تفرقه انداختي،    

 و رعایت گفتار مرا نكردي!    
 

" معلوم مي شود كه موسي "ع" سر و ریش مرا مكش! از این كه هارون گفت" 

ت غضب موي سر و ریش هارون را گرفت تا او را بزند، و اورا چنین به طرف از شد

 خود مي كشید.
 

هارون بدین ترتیب به موسي فهمانید كه اگر مي خواستم از پرستش گوساله 

جلوگیرشان شوم و مقاومت كنم، هرچند به هرجا كه خواست منجر شود، مرا جز عده اي 

ث مي شد بني اسرائیل دو دسته شوند، یكي مؤمن و مختصر اطاعت نمي كردند، و این باعــ

دیگري مشرك و نافرمان،  و این دودستگي باعث مي شد وحدت كلمه شان از بین برود، و 

اتفاق ظاهري و شكننده شان جاي خود را به تفرقه و اختالف بسپارد، و اي بسا كار به 

به اصالح دادي!  ترسیدم  كشتار هم مي كشید لذا به یاد سفارش تو افتادم كه مرا دستور

وقتي برگردي و دودستگي و تفرقة قوم را ببیني اعتراض كني كه چرا قول مرا رعایت 

 نكردي و میان بني اسرائیل تفرقه افكندي؟

 

 ماهیت گوساله سامري

 موسي علیه السالم عذر هارون را پذیرفت و اورا و خود را دعا كرد كه:
 

 پروردگارا !» 

 بیامرز،  و مارا مشمول رحمت خویش گردان!مرا و برادرم را 

 «كه تو ارحم الراحمیني!  
 

آنگاه روي سخن متوجه سامري كرد كه یكي از مسئولین سه گانة فتنه بود، و همو 

 بود كه این فتنه را به پا كرده و مردم را گمراه ساخته بود، و خطاب به او گفت:

 « چه كار بس بزرگي است كه تو كردي؟ -» 
 

اوالً باید پاسخ دهد كه حقیقت این عملي كه كرده چیست؟  و ثانیاً چه چیز  سامري

 او را وادار به این عمل كرد؟
 

 سامري پاسخ اول را گذاشت و به سؤال دوم پاسخ داد كه:
 

 « تسویل نفساني من مرا باعث شد به این كه بكنم آنچه را كه كردم!» 
 

 

 ر عبارتي چنین گنجانید:اما حقیقت این عمل و پاسخ سؤال نخست را د
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 چیزي را كه آنها ندیدند، بدیدم،» 

 و از اثر رسول ) یا جاي پاي جبرئیل( كفي برگرفتم،

 و آن را در قالب گوساله انداختم،

 «كه ضمیرم براي من چنین جلوه گر ساخت! 
 

) در هیچ جاي قرآن كریم، نه در موارد نقل این داستان، و نه در هیچ موردي كه 

 با آن داشته باشد، بیاني كه جملة نامبرده را توضیح دهد، نیست.( ارتباطي

موسي علیه السالم بعد از آنكه جرم سامري ثابت شد، مجازات او را با حكم به 

طرد او از میان اجتماع تعیین كرد.  او را از این كه با كسي تماس بگیرد، ویا كسي با او 

سي نباید به او منزل دهد و یا با او همكالم تماس بگیرد، ممنوع كرد، و قدغن فرمود كه ك

شود، یا با او بنشیند، و به طور كلي آنچه از مظاهر اجتماع انساني است از وي قدغن نمود، 

 و این خود یكي از سخت ترین انواع شكنجه هاست!

موسي"ع" چنین مقرر كرد كه سامري تا زنده است تنها و تك زندگي كند، و 

 فرمود:

 « زندگي این است كه مرتب بگوئي: دستم مزنید! نصیب  تو در» 
 

 و این تعبیر كنایه است از حسرت دائمي و تنهائي و وحشت بي سرانجام!
 

ادامة آیه از هالكت وي و سرآمدي كه خداي تعالي برایش معین و حتمي كرده 

 است خبر مي دهد.

 

 سوزانیدن گوساله

 موسي"ع" فرمود:

 به خدمتش كمر بسته بودي، بنگر! اي سامري! خدایت را كه پیوسته» 

 كه چگونه آن را مي سوزانیم و به دریا مي ریزیم !

 و پراكنده مي كنیم، پراكندگي كامل!
 

 خدا شما فقط خداي یكتاست!

 كه جز او خدائي نیست،!

 «و علم او به همه چیز مي رسد! 

  

و را معبود ) این آیات داللت دارد بر اینكه سامري گوساله را براي آن ساخت كه ا

 بگیرد و عبادتش كند.(

 موسي علیه السالم در اینجا خطاب به سامري و همة بني اسرائیل كرد و گفت:

 خداي شما فقط خداي یكتاست كه جز او خدائي نیست! -
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 اِنَّما اِلُهُكم اهلَلُ الَّذي ال اِلهَ اِالّ ُهو !   -   

 
 َولَّما َرَجَع مُوسي اِلي قَوِمِه َغضباَن اَِسفاً ....  "سورة اعراف              " 154تا150مستند: آیة

 100ص16المیزان ج       

 شرح جزئیات بازگشت موسي از میقات 

قرآن مجید ماجراي مقابلة موسي با گوساله پرستان را، و همچنین اتفاقاتي را كه 

 موقع بازگشت ازمیقات رخ داده، در آیات فوق چنین شرح مي دهد:

 و چون موسي خشمناك و اندوهگین به قوم بازگشت، گفت:»             

 پس از من بد نیابت من كردید! -

 چرا از فرمان پروردگارتان پیشتر رفتید؟
 

 آنگاه الواح را بینداخت، 

 و موهاي سر برادر خویش را گرفت و به طرف خود كشید.

 برادرش گفت:

 پسر مادرم!   این گروه زبونم داشتند، -

 بود مرا بكشند،و نزدیك 

 شادماني دشمنان بر من مپسند،

 و مرا با گروه ستمكاران همسنگ مگیر!

 موسي گفت:

 پروردگارا !   من و برادرم را بیامرز! -

 و ما را به رحمت خویش در آور!

 كه تو از همة رحیمان رحیم تري!
 

 كساني كه گوساله پرستیدند به زودي خشم پروردگارشان با ذلتي در زندگي این

 دنیـــا به آنهــا مي رسد،

و دروغسازان را چنین سزا مي دهیم! و كساني كه كارهاي بد كرده و پس از آن  

 توبه آورده و مؤمن شده اند، پروردگار تو از پي آن آمرزگار و رحیم است!
 

 و همین كه خشم موسي فرونشست،

 الواح را برگرفت،

ي ترسند، هدایت و رحمتي كه مكتوب آن براي كساني كه از پروردگار خویش م

 «بود! 
 

 قرآن مجید در سورة طه عذرخواهي هارون را چنین نقل مي كند:
 

 من ترسیدم بگوئي تو در میان بني اسرائیل تفرقه افكندي، -

 و رعایت دستورات مرا نكردي!  
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از ظاهر آیات بر مي آید كه موسي علیه السالم همان مقدار كه بر بني اسرائیل 

هارون برادرش نیز كرده است، و معلوم مي شود وي چنین پنداشته كه  غضب كرده بر

هارون در مبارزه علیه بني اسرائیل كوتاه آمده است، و همه جد و جهد خود را به كار نبرده 

و به نظر خود چنین صالح دانسته است، با این كه موسي موقع جدا شدن از قوم به هارون 

اصالح كن!  و راه مفسدان را پیروي  »ته بود كه سفارش كرده بود و به طور مطلق گف

 «مكن!

گرفتن موي سر هارون و كشیدن آن بر اثر خیالي بود كه موسي دربارة هارون 

كرده بود، و مقدمة زدن او بود، و مي خواست برادر خود را در یك امر ارشادي تأدیب كند 

صیر و معذور بوده است ولي وقتي هارون جریان را شرح داد و موسي فهمید كه وي بي تق

 پروردگارا برمن و برادرم ببخش!براي خودش و او دعا كرد و گفت: 
 

 

 چگونگي اطالع موسي از گوساله پرستي قوم
 

موسي"ع"  قبل از مراجعت به سوي قوم، در همان میقات از جریان كار قومش 

 خبردار بود، چون آیة شریفه مي فرماید:

 «سوي قوم خود بازگشت،وقتي موسي با خشم و اندوه به » 

همچنین در آیة دیگري صریحاً مي فرماید كه خداوند در میقات جریان كار قوم موسي را به 

 موسي خبر داد.

موضوع سؤال این است كه چرا موسي در میقات عصباني نشد ولي وقتي به سوي 

 د؟قوم بازگشت غضب كرد و الواح را بر زمین كوبید، و موي سر هارون را گرفت و كشی

جواب این است كه اطالع پیداكردن به یك مطلب غیر از مشاهده و احساس آن 

است.  غضب به صرف علم تحقق پیدا نمي كند وقتي صورت خارجي پیدا مي كند كه 

 شخص مورد غضب در برابر انسان قرار گیرد.

 

 مجازات گوساله پرستي بني اسرائیل

روردگارشان به آنها مي رسد كساني كه گوساله پرستیدند به زودي غضبي از پ »

 «و ذلتي در حیات دنیا...! 

 در این آیه خداي تعالي بیان نكرده كه غضب و ذلت حیات آنان چیست؟
 

احتمال دارد اشاره به حوادثي است كه بعداً برایشان پیش آمد و آن حوادث این بود 

سامري مطرود و كه گوسالة معبودشان سوخت و زباله اش در آب دریا پراكنده گردید و 

جمعي از پیروانش كشته شدند، و یا اشاره به كشتار دسته جمعي و از بین رفتن و اسارت 

 آنان باشد.
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البته، قرآن اضافه مي فرماید كه این غضب و ذلت در زندگي دنیا اختصاص به قوم 

موسي "ع" ندارد، و بلكه سنتي است كه خداوند آن را در حق هر ملتي كه به خدا افترا 

 ببندند، جاري مي سازد!
 

و همچنین قرآن مي فرماید كه توبه اگر به معناي واقعي و حقیقي براي كسي دست 

بدهد، حتي اگر براي گوساله پرستان هم دست بدهد، خداوند آن را مي پذیرد، و مانعي براي 

     قبول شدنش نیست.
 

 

  قَوُم مُوسي ِمن بَعِدِه  ....      " سورة اعراف                     " َواتََّخذَ  148مستند: آیة 

 97ص16المیزان ج                  
 

 پشیماني بني اسرائیل

بعد از رفتن موسي علیه السالم به میقات پروردگار خویش، بني اسرائیل از دیر 

 آمدنش به تنگ آمدند و " سامري" از ناشكیبي ایشان سوء استفاده نمود و ایشان را بفریفت.

طریق كه زینت آالت ایشان را بگرفت و از آن مجسمة گوساله اي ریخت به این 

 كه مانند سایر گوساله ها صدا مي كرد، و آن را معبود ایشان خواند و گفت:

 این است اله شما و موسي!  -

بني اسرائیل هم گفتة او را پذیرفتند و در برابر آن به سجده درآمدند و آن را معبود 

 خود پنداشتند.
 

مجید در آیة بعدي این قوم را مذمت مي كند به این كه چطور یك مطلب روشن  قرآن

و واضح را كه عقل هركس در اولین دقیقة توجهش آن را درك مي كند، درك نكردند و هیچ 

 به خود نگفتند:

 اگر این گوساله خداي ما بود البد و الجرم با ما حرفي مي زد، -

 و ما را به راه راست هدایت مي كرد؟ 
 

 وقتي بني اسرائیل به خود آمدند و فهمیدند كه چه عملي كرده اند و به

 دست آوردند كه در این عمل گمراه بوده اند، گفتند:
 

 اگر پروردگارمان به ما رحم نیاورد و ما را نیامرزد از زیانكاران خواهیم بود! -
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 "  ... فَاقتُلُوا  اَنفَُسُكم  ...!   "                         سورة بقره      54مستند: آیة 

 349ص1المیزان ج          

 كشتارگروهي بني اسرائیل به عنوان توبه آنها 

كشتار جمعي بني اسرائیل به دستورموسي"ع" را قرآن مجید چنین حكایت مي 

 فرماید:

 و موسي به قوم خود گفت:» 

 ستم كردید، اي قوم!  شما با گوساله پرستي به خود -  

 پس به سوي خالق خود توبه آورید!

 و یكدیگر را بكشید!

 كه این نزد خالقتان براي شما بهتر است!

 پس خدا بر شما ببخشود، 

 «كه او بخشنده و رحیم است! 
 

گناه ها و تعدي هائي كه به شرح آیات سورة بقره از بني اسرائیل سرزده، همة آنها 

شده است، با اینكه مي دانیم آن گناهان از بعضي از ایشان به همة بني اسرائیل نسبت داده 

سرزده است، و این براي آن است كه بني اسرائیل جامعه اي بودند، كه قومیت در آنها شدید 

بود، و چون یكتن بودند، و در نتیجه اگر عملي از بعضي سر مي زد، همه بدان راضي مي 

وگرنه همة بني اسرائیل كه گوساله شدند، و عمل بعضي را به همه نسبت مي دادند، 

نپرستیدند، و همة آنان پیغمبران خدا را نكشتند، و همچنین سایر گناهان را كه همگي مرتكب 

 نشدند.

هم قطعاً خطاب به همه نیست، بلكه منظور «  خودتان را بكشید!» بنابراین، جملة 

 آنهائي هستند كه گوساله پرستیدند.

داللت دارد بر این كه بعد از آن كشتار، توبه « د، پس خدا بر شما ببخشو» جملة 

شان قبول شده است.  و در روایات هم آمده كه توبة ایشان قبل از كشته شدن همة مجرمین 

 نازل شد.

از اینجا مي فهمیم كه امر به یكدیگركشي، امري امتحاني بوده،  مانند امر به كشتن 

كشته شدن اسماعیل خطاب آمد كه اي  اسماعیل به وسیلة پدرش ابراهیم"ع" كه قبل از

 ابراهیم دستوري را كه در خواب گرفته بودي، انجام دادي!
 

 در داستان موسي"ع" نیز آن جناب فرمان داده بود كه:

 به سوي پروردگارتان توبه ببرید، و یكدیگر را بكشید، -

 كه این در نزد خالق شما، برایتان بهتر است!    
 

فرمان او را امضا كرد، و كشتن بعض را كشتن كل به خداي سبحان نیز همین  

 فَتاَب َعلَیُكم !  -حساب آورد، و توبه را بر آنان نازل فرمود
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 سورة بقره و بحث روایتي                       "  ... فَاقتُلُوا  اَنفَُسُكم  ...!  " 54مستند: آیة 

 354ص1المیزان ج                       

 

 شرحي بر مجازات كشتار دسته جمعي 

بني اسرائیل در غیاب موسي "ع" كه چهل شب به میقات خدا براي دریافت الواح 

رفته بود، گوساله پرستیدند، و پس از بازگشت موسي از میقات دستور یافتند به عنوان توبه 

 همدیگر را بكشند....
 

 است:در روایات اسالمي جریان كشتار مزبور چنین نقل شده 
 

 " بني اسرائیل از موسي "ع" پرسیدند:  توبة ما چیست؟    

 به جان هم بیفتید، و یكدیگر را بكشید!  -فرمود: 

پس، بني اسرائیل كاردها را برداشتند، برادر برادر را، و پدر فرزند خود را 

 بكشت، و باكي نكرد كه از این كه چه كسي در جلو كاردش مي آید،

 شته شد.تا هفتاد هزار نفر ك

 پس خداي تعالي به موسي وحي فرمود:

 به ایشان دستور ده تا دست از كشتار بردارند، -

 كه خدا هم كشته ها را آمرزید،

 ) نقل از علي علیه السالم در درمنثور(و هم از زنده ها درگذشت. " 
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 فصل سوم
 

 "ع"بني اسرائیل تحت رهبري موسي

 داستان گاو بني اسرائیل -3

 

 
 

 سوره بقره                         "...اِنَّ  اهلَلَ  یَأُمُرُكم اَن تَذبَحُوا بَقََرةً  ...!  "74تا67مستند: آیة

 368ص1المیزان ج             

 

  داستان گاو بني اسرائیل

قرآن كریم، جریان قتلي را كه در زمان حیات موسي علیه السالم در بني اسرائیل 

اتفاق افتاده بود، در آیات فوق شرح مي دهد، كه چگونه موسي"ع" به دستورخدا از بني 

اسرائیل مي خواهد گاوي را بكشند تا او پاره اي از آن را به جسد مقتول بزند و مقتول زنده 

 رفي كند... شود و قاتل خود را مع

بني اسرائیل با آوردن بهانه هائي نمي خواهند به دستور موسي"ع" عمل كنند، ولي  

 باالخره مجبور به كشتن گاو مي شوند:
  

 و چون موسي به قوم خویش گفت: »

 خدا به شما فرمان مي دهد كه گاوي را سر ببرید!

 گفتند:     مگر مارا دست انداخته اي ؟

 ودن به خدا پناه مي برم!گفت:      از نادان ب

گفتند:     براي ما پروردگار خویش را بخوان، تا به ما روشن كند كه این گاو چگونه 

 گاوي است؟

 گفت:      خدا مي فرماید كه گاوي است نه سالخورده، نه خردسال، بلكه میان این دو حال.

 پس آنچه را فرمان یافته اید، بكار بندید! 

پروردگار خویش بخوان، تا به ما روشن كند كه این گاو چه رنگي باید گفتند:     براي ما 

 باشد؟

 گفت:       خدا مي فرماید: گاوي است به رنگ زرد زرین، كه بینندگان را فرح مي بخشد.

گفتند:    براي ما پروردگار خویش را بخوان، تا به ما روشن كند كه این چه نوع گاوي 

ا مشتبه شده اند، و اگر خدا بخواهد هدایت مي باید باشد كه گاوان چنین به م

 شویم!

گفت:    خدا مي فرماید: آن گاوي است نه رام كه زمین شخم زند و كشت آب دهد، بلكه از 
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 كار بركنار است، و نشاندار نیست!

 گفتند:    حاال حق مطلب را ادا كردي!

 نكنند!پس گاو را سر بریدند، در حالي كه هنوز مي خواستند این كار را 
 

و چون كسي را كشته بودید و دربارة او كشمكش مي كردید، و خدا آنچه را نهان 

 مي داشتید، آشكار كرد!

 گفتیم:

پاره اي از گاو را به مقتول بزنید، خدا مردگان را چنین زنده مي كند، و نشانه 

 هاي قدرت خویش به شما مي نمایاند شاید تعقل كنید!

خت شد، كه چون سنگ یا سخت تر بود، كه بعضي از پس این جریان دلهایتان س

از سنگها، جوي ها از آنها بشكافند، بعضي از آنها دوپـــاره شوند و آب از آنها 

 بیرون آید،  و بعضي از آنها از ترس خدا فرو افتند،

 « و خدا از آنچه مي كنید غافل نیست! 

 

 تحلیلي بر داستان گاو بني اسرائیل
 

 

" یا گاو بني اسرائیل است وبه بقرهآیات فوق راجع به داستان "به طوري كه گفتیم 

"  سورة بقره خاطر همین قصه بود كه  سوره مورد بحث در قرآن مجید به همین نام " 

 نامیده شده است.
 

طرز بیان قرآن مجید از این داستان عجیب است، براي این كه قسمت هاي مختلف 

غاز داستان، خطاب را متوجه رسول خدا "ص" مي داستان از یكدیگر جدا شده است.  در آ

و چون كسي  -كند و آنگاه در ذیل داستان خطاب را متوجه بني اسرائیل كرده و مي فرماید 

 را كشتید و دربارة قاتلش اختالف كردید!
 

 

قبل از این آیات، خطاب همه متوجه بني اسرائیل بود، ولي در آغاز این آیات بني 

، و در وسط باز بني اسرائیل مخاطب قرار مي گیرد. در اول آیه اسرائیل غایب فرض شد

خطاب به رسول گرامي اسالم"ص" مي شود زیرا به منزلة مقدمه اي است كه بعداً مطلب 

 را توضیح مي دهد، و یهودیان عصر نزول قرآن را متوجه آن داستان مي سازد.
 

ت دارد بر موضوع " خطاب هاي بعدي به بني اسرائیل از نظر اسلوب كالم، دالل

ما را  "  كه پیغمبر خود را اذیت مي كردند، و به او نسبت دادند كه " بي ادبي بني اسرائیل

گاوي كه مي "  و با آن توضیح خواستن هاي بیجاي خود كه پرسیدند: " مسخره مي كني؟ 

وري " به اوامر الهي و بیانات انبیاء نسبت ابهام دادند، و ط گوئي چه طور گاوي باشد؟

سخن گفتند كه از سراپاي سخنانشان توهیــن و استخفاف به مقام واالي ربوبیت استشمام مي 

 شود!!
 

 " برو  به پروردگارت بگو!چند نوبت به موسي"ع" گفتند: " 
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به نظر مي رسد كه پروردگار حضرت موسي را پروردگار خود نمي دانستند. و به 

از پروردگارت دبي را تكرار كردند و گفتند: " این هم اكتفا نكردند بار دیگر همین بي ا

از "  باز به این اكتفا نكردند و بار سوم گفتند: " بخواه تا رنگ گاو را براي ما روشن كند؟

 "  پروردگارت بخواه این گاو را براي ما مشخص كند كه گاو بر ما مشتبه شده است!

 تند:به طوري كه مالحظه مي شود این بي ادبان حتي یك بار نگف

 " از پروردگارمان بخواه ! "  

" و با این بي ادبي خود نسبت قضیة گاو براي ما مشتبه شده! و مكرر گفتند: "  

 گیجي و تشابه به بیان خدا دادند!

 عالوه بر همة آن بي ادبي ها، و مهم تر از همة آنها اینكه گفتند:

 "  جنس گاو براي ما مشتبه شده!"  

و نگفتند كه آن گاو مخصوص كه باید به وسیلة زدن دم آن به كشتة بني اسرائیل او  

را زنده كني، براي ما مشتبه شده است.  گویا خواسته اند بگویند: همة گاوها كه خاصیت 

مرده زنده كردن ندارند و این خاصیت مال یك گاو مشخص است، كه این مقدار از بیان تو 

 آن را مشخص نكرد!

صه تأثیر زنده كردن مرده را از گاو دانسته اند و نه از خدا!!  با اینكه تأثیر و خال

 همه چیز از خداي سبحان است، نه از گاو معین!

و خداي تعالي هم نفرموده بود كه گاو معیني را بكشید بلكه به طور مطلق فرموده   

 اول یك گاو بكشند.بود: یك گاو بكشید.  و بني اسرائیل مي توانستند در  همان مرحلة 

در ابتداي داستان مالحظه مي شود كه به موسي"ع" پیغمبر خدا نسبت جهالت و 

 بیهوده كار و مسخرگي دادند، و آخر داستان هم گفتند:

 "حاال حق را گفتي! "  

گویا تاكنون هرچه گفته بودي باطل بود. معلوم است كه باطل بودن بیان پیامبري  

 مساوي است با باطل بودن بیان الهي!

حال در اسلوب كالم قرآن مجید، جلو انداختن این قسمت از داستان، هم براي روشن 

تان گاو كردن خطابهاي بعدي است و هم نكتة دیگري را افاده مي كند، و آن این است كه داس

" نیامده است. و به همین جهت جا نداشت كه یهودیان تورات كنونيبني اسرائیل، اصالً در "

در این قصه مورد خطاب قرار گیرند، چون یا اصالً در تورات ندیده اند و یا آن كه دست 

تحریف با كتاب آسماني شان بازي كرده است. و به هر حال، هركدام كه باشد، جا نداشت 

مخاطب قرار گیرد، و لذا از خطاب به یهود اعراض نموده و خطاب را متوجه  ملت یهود

رسول خدا "ص" كرد.  آنگاه بعد از آن كه اصل داستان را اثبات كرد، به سیاق قبلي 

 برگشته و خطاب را مانند سابق متوجه یهود نمود.
 

 داستان گاو در تورات

لت بر وقوع قضیه نیست.   اینك البته در تورات، در این مورد حكمي آمده كه بي دال
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 عین عبارت تورات از سفر تثنیه اشتراع، فصل بیست و یكم:

" هرگاه در آن سرزمین كه رب معبود تو، به تو داده، كشته اي در محله اي یافته 

شود، و معلوم نشود كه چه كسي او را كشته، ریش سفیدان محل، و قاضیان خود را 

و قراء پیرامون آن كشته و آن شهر كه به كشته نزدیك تر  حاضركن، و بفرست تا در شهرها

است، به وسیلة پیرمردان محل، گوساله اي شخم نكرده را گرفته، به رودخانه اي كه دائماً 

 آب آن جاري است ببرند، رودخانه اي كه هیچ زراعت و

ز دودمان ) كشتي در آن نشده باشد، و در آنجا گردن گوساله را بشكنند، آنگاه كاهناني كه ا

الوي( باشند، پیش بروند، چون رب كه معبود توست، فرزندان الوي را براي این خدمت 

برگزیده، و ایشان به نام رب بركت یافته اند، و هر خصومت و زد و خوردي به گفتة آنان 

اصالح مي شود.  آن گاه تمام پیرمردان آن شهر كه نزدیك به مقتول هستند، دست خود را 

 گوسالة گردن شكسته، و در رودخانه افتاده، بشویند، و فریاد كنند و بگویند:باالي جسد 

 دستهاي ما این خون را نریخته، دیدگان ما آن را ندیده، اي رب!   -    

 حزب خودت اسرائیل را كه فدا دادي، بیامرز!

 و خون بناحقي را در وسط حزبت اسرائیل قرار مده!

 یشان آمرزیده مي شود! كه اگر این كار را بكنند خون برا
 

این بود آن مطلبي كه گفتیم در تورات تا حدي داللت بر وقوع داستان گاو در بني  

 اسرائیل دارد.
 

 منشأء و دالیل سركشي یهود

 !«اِنَّ هللاَ یَأُمُرُكم اَن تَذبَحُوا بَقََرةً »  وقتي بني اسرائیل فرمان خدا را شنیدند كه

تعجب كردند.  و جز این كه كالم موسي پیغمبر خدا را حمل بر این كنند كه مردم را مسخره 

كرده، محمل دیگري براي گاوكشي نیافتند، چون هرچه فكر كردند هیچ رابطه اي بین 

درخواست خود، یعني داوري در مسئلة آن كشته و كشف آن جنایت، و بین گاوكشي نیافتند، 

 مسخره مي كني؟ لذا گفتند: آیا ما را
 

منشاء این اعتراض آنها نداشتن روح تسلیم و اطاعت، و در عوض داشتن ملكة 

استكبار و خوي نخوت و سركشي بود. به اصطالح مي خواستند بگوینــــد كه ما هرگز زیر 

بار تقلید نمي رویم،  و تا چــیزي را نبینیم نمي پذیریم، همان طور كه در مسئلة خدا گفتند: 

 تو ایمان نمي آوریم مگر وقتي كه خدا را فاش و هویدا ببینیم!ما به 

و به این انحراف مبتال نشدند مگر به خاطر این كه مي خواستند در همة امور 

استقالل داشته باشند، چه اموري كه در خور استقاللشان بود، وچه آن اموري كه در خور آن 

هم جاري مي كردند، و از پیامبر خود نبود، لذا احكام جاري در محسوسات را در معقوالت 

 مي خواستند كه پروردگارشان را به حس باصرة آنان محسوس كند!

 یا مي گفتند:
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 اي موسي براي ما خدائي بساز،»         

 مانند آنچه بت پرستان خدائي دارند! 

 موسي گفت:  

 «به راستي شما مردمي هستید كه مي خواهید همیشه نادان بمانید!   
 

   اسرائیل معتقد بودند:بني 

آدمي نباید سخني را از كسي بپذیرد مگر با دلیل!  این اعتقاد هرچند صحیح است 

خیال كردند آدمي مي تواند به علت هر حكمي   -ولكن اشتباهي كه ایشان كردند این بود كه 

به طور تفصیل پي ببرد، و اطالع اجمالي كافي نیست!   به همین جهت از موسي"ع" 

ند تا به تفصیل اوصاف گاو را بیان كند، چون عقلشان حكم مي كرد كه نوع گاو خواست

ً گاوي كشته  خاصیت زنده كردن مرده را ندارد، و اگر براي زنده كردن مقتول باید حتما

شود، البد گاو مخصوصي است، كه چنین خاصیتي دارد، پس باید با ذكر اوصاف آن ، و با 

 شخص كنند!بیاني كامل، گاو نامبرده را م

این قدر در  -آنگاه پروردگارشان به حالشان ترحم كرد و اندرزشان فرمود كه 

سؤال از خصوصیات گاو اصرار نكنند ولي بني اسرائیل با این اندرز هم از سؤال باز 

نایستاد، و از رنگ و كیفیت آن قانع نشدند، باالخره در آخر سر چون چیزي نداشتند بپرسند، 

ً مثل كسي كه نمي خواهد سخن طرف خود را آن وقت گفتند:   حاال درست گفتي!    عینا

بپذیرد، ولي چون ادله قوي است ناگزیر مي شود بگوید: بله درست است!؟   كه این 

اعتراف از روي ناچاري است و آن گاه از لجبازي خود عذرخواهي كند به این كه آخر تا 

 كنون سخنت روشن نبود!
 

 رائیلقساوت و سنگدلي بني اس

 قرآن مجید مي فرماید:

 «از پس این جریان دلهایتان سخت شد، مانند سنگ یا سخت تر ...! »            

 آیة شریفه شدت قساوت قلوب آنان را این طور بیان كرده كه :
 

 «بعضي از سنگها احیاناً مي شكافند و نهرها از آنها جاري مي شود،...  »
  

مي فرماید: سنگ به آن صالبتش مي شكافد و انهاري از آب نرم از آن بیرون مي  

آید، ولي از دلهاي اینان حالتي سازگار با حق بیرون نمي شود، حالتي كه با سخن حق، و 

 كمال واقعي، سازگار باشد!  بار دیگر مفهوم دیگر به كار برد و فرمود:

گها از خدا خشیت دارند، و دل هاي آنان از سنگ سخت  تر است، چون سن -

از خشیت او از كوه به پائین مي غلتند، ولي دلهاي اینان از خدا نه خشیتي 

 دارند، و نه هیبتي !؟
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 فصل چهارم
 

 "ع"بني اسرائیل تحت رهبري موسي
 

 سرگرداني یهود و مرگ موسي-6

 

  

 قَوِم اْذُكُروا نِعَمةَ هللاِ َعلَیُكم...!"سورة مائده     "َو اِذ قاَل مُوسي ِلقَوِمِه یا  26تا20مستند:آیة

 129ص10المیزان ج 

 تاریخ سرگرداني قوم یهود 

 هنگامي كه موسي به قوم خود گفت:» 

 اي قوم من!   نعمت خدا را بر خود یاد آرید، -

 كه در شما پیغمبران قرار داده،

 و شما را مستقل كرده،

 جهانیان نداده است.و چیزها به شما داده كه به هیچ كس از 
 

اي قوم!   به این سرزمین مقدس كه خدا برایتان مقرر فرموده، درآئید، و 

 عقب گرد مكنید، كه زیانكار مي شوید!

 گفتند:

 اي موسي!  در آنجا گروهي زورگویانند،  -

 و ما هرگز وارد آن نمي شویم تا آنها بیرون شوند،    

 اگر از آن بیرون شوند ما حتماً وارد خواهیم شد.    
 

 دو مرد از آنان كه از خدا مي ترسیدند و خدا نعمتشان داده بود، گفتند: 
 

 از این دروازه بر آنان وارد شوید، وقتي وارد آن شدید،  -

 غلبه با شما خواهد بود!   اگر ایمان دارید بر خدا توكل كنید!   

 گفتند:

 تا آنان در آنجا هستند ما هرگز وارد نمي شویم! اي موسي!   -

 برو تو و خدایت جنگ كنید،  كه ما اینجا نشسته ایم!    

 موسي گفت: 

 خدایا ! من جز بر خود و برادرم اختیاري ندارم،  -
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 میان ما و  گروه معصیت كاران جدائي بینداز!    

 خدا گفت: 

 آن سرزمین تا چهل سال بر ایشان حرام است!  -

 در زمین سرگردان مي شوند،   

 «و تو بر گروه معصیت كار افسوس مخور !     
 

این آیات حكایت پیمان شكني یهود است، و گرفتاري شان در اثر گناه به سرگرداني،  

 كه عذاب خدائي بوده است.

 -آیاتي كه دربارة تاریخ حضرت موسي وارد شده مي رساند كه جریان فوق الذكر  

پس از بیرون رفتنشان از مصر  -یعني دعوت نمودن موسي براي ورود به ارض مقدس 

" نیز همین معني را مي شما را مستقل و یا سالطین نموده،بوده است.  چنانكه عبارت " 

 رساند.
 

مي رساند « یك از جهانیان نداده بود به شما داد،چیزهائي كه به هیچ  »جملة  

" و بیرون آمدن چشمه ها از سنگ، و سایه  مّن و سلويتعدادي از آیات الهي چون " 

 افكندن ابر و غیره، پیش از این بر آنان نازل شده بود.
 

" كه دوبار تكرار شده میرساند كه عصیان و مخالفت ایشان قوم فاسقینو عبارت " 

د را پیش از این جریان ، مكرر بوده است، و بدین جهت لباس فسق و گناه بر خود پیامبر خو

 پوشیده اند!
 

در «  سرگرداني -تیه » این ها شواهدي است كه مي رساند این واقعه، یعني واقعة 

اواخر عمر موسي علیه السالم بوده است.  و حكایت هائي كه در قرآن از قوم موسي نقل 

 ه پیش از این واقعه بوده است.شده، نوعاً مربوط ب
 

خود یاد  خدا را بر نعمت» روي این حساب، اینكه موسي "ع" به ایشان مي گوید: 

منظور تمام نعمت هائي است كه خداوند به آنان داده است. و این كه پیش از بیان « !آورید

ي اتمام موضوع، نعمت ها را تذكر داده براي این است كه ایشان را به نشاط آورد تا برا

 نعمت بكوشند و به سرزمین پاك وارد شوند.   
 

خداوند متعال با بعثت موسي "ع" و هدایت بني اسرائیل به دین خود، و نجاتشان از 

دست فرعونیان، و نازل كردن تورات، و تقنین قوانین بر آنها موهبت ها داده و از تمام 

به زیر بال درآورده و با استقالل نعمت چیزي باقي نگذاشته جز این كه سرزمین مقدسي را 

 سكونت و سیادت كنند.
 

موسي "ع" نعمت هائي را كه به یاد قوم خود آورده، در مقام تفصیل سه قسمت 

 نموده و فرموده است:
 

 «.وقتي كه در میان تان پیامبراني قرار داد » -1
 

منظور همان پیامبراني هستند كه چون ابراهیم و اسحق و یعقوب و پیغمبران 
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پس از او كه در سلسلة نسب شان قرار دارند، یا منظور خصوص پیامبران    

بني اسرائیل هستند، مانند یوسف و سبط هاي یعقوب، و هارون و موسي.  ) 

 البته، پیامبري نعمتي است كه هیچ نعمتي با آن برابري نمي كند.(
 

 سپس فرمود: 
 

ورگوئي ستمگران نجات و از مذلت بردگي فراعنه و ز« شما را مستقل كرد. »  -2

 داد.
 

 آنگاه فرمود: 
 

 «به شما چیزها داد كه به كسي در جهان نداده است. »  -3

و این همان عنایات و الطاف الهي است كه قرین آیات قاهرة خداوندي بود كه 

اگر ایشان بر گفتة خود استقامت مي ورزیدند و بر پیمان خود پابرجا مي ماندند 

میل مي نمود.  یعني همان آیات روشني كه در ایام زندگي شان را تعدیل و تك

اقامت شان به مصر و پس از نجاتشان از دست فرعون و قومش ایشان را از 

هر طرف احاطه كرده بود. آن مقدار از آیات معجزنما و برهان هاي روشن و 

نعمت هاي زندگیكه پي در پي در عهد موسي "ع" به بني اسرائیل رسید، براي 

 امت هاي پیش از موسي "ع" تحقق نیافته بود.هیچ یك از 
 

" در آیه همان زمان موسي"ع" عالمین) بنابراین، عقیده بر این كه منظور از"  

است كامالً بي وجه است زیرا ظاهر آیه مزبور این معني را كه تا آن زمان به ملتي از ملت 

 مطلب هم چنین است .(ها به مقدار بني اسرائیل نعمت داده شده باشد، نفي مي كند، و 

 

 دعوت تاریخي ازیهود براي ورود به سرزمین موعود
  

در حالي كه موسي از حال قوم خود نافرماني و امتناع از پذیرفتن دعوتش جهت 

ورود به سرزمین موعود را مشاهده مي كرد، آنان را براي وارد شدن به آن سرزمین پاك 

با نهي از عقب گرد نمودن و تذكر عاقبت مأمور نمود، و به همین جهت دستور خود را 

 زیان و ضرر آن، تأكید كرد.
 

" پاك از شرك و بت پرستي" توصیف نمود كه " مقدس آن سرزمین را به صفت " 

در قرآن مجید چیزي كه   -چون پیامبران و مؤمنین در آنجا سكونت داشتند -تفسیر نموده اند 

است، و چیزي كه مي توان از آن استنباط نمود " باشد ، وارد نشده مقدستفسیر این كلمه " 

مسجد اقصي، كه  »معنائي نزدیك به این، آیة اول سورة اسري است كه مي فرماید:  

 « اطرافش را بركت دادیم!

و بركت در زمین،  چیزي جز نهادن خوبي و خیر در آن نیست، و از جمله  

ك و بت پرستي است.   در آیة خیرهاي بزرگ به پا داشتن دین و از بین بردن كثافات شر

 سورة اعراف مي فرماید: 137
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 و مردمي را كه استثمار مي شدند، »

 « وارث مشرق ها و مغرب هاي زمیني كه در آن بركت دادیم، نمودیم ! 
 

" این است كه خداوند خدا برایتان نوشتهظاهر آیات مي رساند كه منظور از جملة " 

" نیز آن چهل سال بر آنان حرام است،است.   و جملة "  توطن آنها را در آنجا مقدر نموده

را تأكید مي كند، و روي سخن به اجمال با ملت بوده، وتعرضي به حال افراد و اشخاص 

ندارد.   شنوندگان این خطاب كه در آن روز حاضر و بدان مكلف بودند، همه مردند و تا 

 آخرین نفر در صحراي سرگرداني " تیه" نیست شدند،

"  وارد آن سرزمین شدند. و این یوشع بن نوننها فرزندان و نوادگان آنان به همراهي " و ت

 سورة قصص بر مي آید: 6نوشتن و مقرر فرمودن، همان است كه از آیة 
 

 َو نُریُد اَن نَُمنَّ َعلَي الَّذیَن استِضِعفُوا في االَرض ...» 

 ه اند، منت بگذاریم،و مي خواهیم بر كساني كه در زمین ناتوان گرفته شد 

 و پیشوایانشان قرار داده و ایشان را وارث قرار دهیم، 

 «و در زمین تمكن شان بخشیم!  
 

و موسي "ع" بر ایشان امید آن را به شرط كمك خواهي از خدا و صبر داشت، آنجا 

 كه فرمود:

 به خداوند استعانت جوئید و صبر نمائید! »

 مسلماً زمین خاص خدا بوده،

 و به هركس از بندگان خود كه بخواهد به ارث مي دهد... 

 امید است كه خدایتان دشمن شما را هالك سازد،

 «و شما را در زمین جانشین نموده و ببیند كه شما چه مي كنید! 

 و این همان است كه خداوند با این فرمایش خود از وفا به آن خبر مي دهد:
 

 و ما مردمي را كه مستضعف شده بودند، »

 وارث شرق ها و غرب هاي زمیني كه درآن بركت دادیم، نمودیم،

 (134)اعراف«  و كلمة حسناي خدایت بر بني اسرائیل در اثر صبرشان تمامي یافت!
 

آیة شریفه مي رساند كه استیالي آنان بر سرزمین مقدس و توطن شان در آن یك 

و قضاي الهي مشروط به صبر بر اطاعت خدا و ترك معاصي و كلمة الهي و ثبت شده 

 بردباري در حوادث تلخ زمان است.

 عمومیت این صبر بدان جهت است كه :

در عهد موسي حوادث شاق و مشكلي كه اوامر و نواهي الهي هم داشت بر ایشان 

ر و متراكم بود و هرچه ایشان پافشاري در معصیت مي كردند تكالیف شاق آنان سخت ت

 مشكل تر مي شد.

اخباري كه از ایشان در قرآن كریم ذكر شده این معني را مي رساند.   این معني 

است، ولي با این همه آیات قرآني «  نوشتن زمین مقدس براي آنان»ظاهر عبارت قرآني 
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دربارة زمان این نوشتن و مقدار آن ابهام دارد.   همین قدر از فرمایش خداوند سبحان در 

یات سورة اسري و از گفتارهاي موسي در آیات مختلف به دست مي آید كه این نوشتن ذیل آ

 یك ثبت مشروط بوده و مطلق و غیرقابل تغییر نمي باشد.

 

 امتناع یهود از ورود به سرزمین موعود

آیات قرآن شریف حكایت از آن دارد كه قوم یهود در برابر دعوت موسي " ع" 

 فتند:براي ورود به سرزمین مقدس گ

اي موسي!  در آنجا گروهي زورگویانند و ما هرگز وارد آن نمي شویم تا ایشان  »

 «بیرون شوند، اگر از آن بیرون شوند ما حتماً وارد خواهیم شد! 
 

." شرطي است كه ما هرگز وارد آن نمي شویم تا آنان بیرون روند... اینكه گفتند: "

براي ورود در آن سرزمین ذكر نموده و داخل شدن خود را مشروط به بیرون رفتن ایشان 

اگر مي كنند، و این در حقیقت رد فرمان موسي است، گرچه بازهم براي بار دوم گفته اند: " 

 " ولي همین شرط رد فرمان موسي "ع" است.ایشان بیرون روند ما وارد مي شویم!

 

 ! " سورة اعراف            "َو اِذ قیَل لَُهُم اسُكنُوا  هِذِه اْلقَر یَةَ ... 162و161مستند:آیة
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 نزول عذاب آسماني دربیابان" تیه"

مكافات بني اسرائیل به خاطر بي اعتنائي به فرمان الهي و امتناع از ورود به 

در بیابان تیه، ابتالء به عذابي نیز بود كه خداوند سرزمین موعود، عالوه بر سرگرداني 

 متعال از آسمان بر آنها نازل فرمود.

 آیات زیر بیانگر چگونگي این نافرماني و مكافات آن مي باشد: 
 

 و چون به ایشان گفته شد كه در این قریه جاي گیرید،» 

 و از هرجاي آن خواستید بخورید، و بگوئید: گناهان ما فروریز! 

 و از این درب سجده كنان درون شوید، تا گناهانتان را بیامرزم،  

 و نیكوكاران را فزوني خواهیم داد! 

كساني از ایشان كه ستمگر بودند سخني جز آنچه دستور داشتند، به جاي آن 

 آوردند،

 و به سزاي آن ستم ها كه مي كردند، 

 «از آسمان عذابي بر ایشان فرستادیم!   
 

مقصود از " قریه " همان سرزمیني است كه در بیت المقدس واقع بوده و بني  

اسرائیل مأمور شدند آن شهر را فتح نمایند، و با اهل آنجا كه از " عمالقه" بودند جنگیده و 
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آنها را هزیمت دهند و شهر را تصرف كنند.  بني اسرائیل از این مأموریت سر باز زدند و 

 در بیابان " تیه" مبتال شدند كه تفصیل آن قبآلً بیان شده است.در نتیجه به سرگرداني 
 

) در پاره اي از اخبار اوصافي عجیب از بزرگي جثه و طول قامت براي آن 

جماعت كه از " عمالقه" بودند، ذكر شده كه عقل سالم نمي تواند آنها را بپذیرد، و در آثار 

ارا تأئید نماید پیدا نمي شود، به ناچار باستاني زمین و بحث هاي طبیعي  هم چیزي كه آنه

 آنها اخباري جعلي و ساختگي است! (
 

 

 "                !"قاَل َرُجالِن ِمَن الَّذیَن یَخافُوَن اَنعََم هللاُ َعلَیِهما ادُخلُوا َعلَیِهُم الباَب...   سورة مائده 27مستند:آیة
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 دو راهنماي مشوق بني اسرائیل 

 قرآن مجید بیان مي كند كه:

 دو مرد از آنان كه از خدا مي ترسیدند و خدا نعمتشان داده بود، گفتند: »

 از این دروازه برایشان وارد شوید، -

 وقتي وارد آن شدید غلبه با شما خواهد بود،     

 «  اگر ایمان دارید بر خدا توكل كنید...!      

از خدا هراس داشتند و فرمــــان او و معلوم مي شود آنجا كساني بوده اند كه 

پیامبرش را نافرماني نمي كرده اند، كه از آن جمله همین دو نفر بوده اند كه آن مطالب را 

گفته اند، و به دست مي آید كه این دو نفر از سایرین امتیازي داشته اند و آن این كه خداوند 

 به آنان نعمت داده بود.

 والیت الهي ت به طور مطلق ذكر شود، منظور) در عرف قرآن هر جا نعم   

 است! (  و روي این حساب این دو نفر از اولیاء خدا بوده اند.

" شاید دروازة اولین شهر آن زورگویان از این در وارد شوید، منظور از جملة "

" نامیده مي شده اریحاجبار است، كه نزدیك بني اسرائیل بوده و به طوري كه نقل شده" 

 است.

وقتي وارد آن شدید غلبه با شما خواهد  »ده اي كه آن دو نفر دادند و گفتند: وع

وعده اي است كه آن دو نفر به فتح و پیروزي ایشان بر دشمن مي دهند.  و این كه «  بود!

 یك چنین خبر قطعي دادند به اتكاِء وعدة موسي "ع" بوده كه فرموده بود:

 «ده است! خداوند این زمین را براي شما ثبت كر» 
 

و آن دو نفر به درستي خبر هاي موسي"ع" ایمان داشتند یا این كه با نور والیت 

 الهي خود این مطلب را درك كرده بودند.

" بودند كه از رؤسا و  كالب بن یوفنا"  و  " یوشع بن نونگفته اند این دو نفر " 

 نقباي دوازده گانة بني اسرائیلند.

آنگاه آن دو نفر مردم را به توكل بر خداي خود دعوت نموده اند زیرا خداي عزیز 
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كساني را كه بر او توكل كنند كفایت مي كند.  آنان مي خواستند با این جمله دلهاي مردم را 

 پاك نموده و آن ها را تشجیع و تشویق كنند.

 
 

 سرپیچي یهود از فرمان موسي "ع" 

احترامي قوم یهود نسبت به فرامین پیامبرشان را چنین  قرآن مجید نافرماني و بي

 فاش كرده است:

 گفتند:  اي موسي!  تا آنان در آنجا هستند ما هرگز وارد نشویم، » 

 «برو تو و خدایت جنگ كنید كه ما همین جا نشسته ایم!     
 

 بني اسرائیل در هردو مورد به موسي "ع" گفتند: 

 ".ما هرگز وارد نخواهیم شد.." 

و تكرار این جمله براي این است كه موسي "ع" را كامالً ناامید سازند تا در دعوت  

 خود پافشاري نكند، و دوباره ایشان را فرمان ندهد.

در عبارت هایشان اهانت ها و سبكي ها و بي احترامي هائي به مقام موسي "ع" و 

 فرمان و وعدة الهي كه موسي تذكر داده بود، شده است.
 

 عبارت به طرز عجیبي تنظیم شده است.این 
 

آن ها از صحبت با آن دو نفري كه مردم را به گفتة موسي "ع" مي    اوالً، 

 خواندند، روي گردانده اند.  

با موسي علیه السالم هم خیلي به اختصار حرف زده اند، با آنكه در ابتداء   ثانیاً،

بسیار مفصل صحبت كرده و علت نافرماني خود و خصوصیات دیگري را بیان كرده بودند.  

و خود مختصر گوئي پس از تفصیل در مقام جوابگوئي و نزاع مي رساند كه كالم طرف 

 را گوش كند و به صحبت خود ادامه دهد! خسته كننده بوده و حاضر نیست سخن او

" تأكید كرده اند، و آن گاه  ابداً  " را با كلمة "وارد نخواهیم شد، بار دوم عبارت " 

ناداني شان آنان را به چیزي بدتر از همة این ها جرأت داده و آن این كه از رد كردن خود 

 ما همین جا نشسته ایم." جنگ كنید، برو تو و خدایت!!!نتیجه گرفته و گفته اند: " 

و در این عبارت ایشان داللت روشني است كه ایشان چون بت پرستان عقیدة 

تشبیهي داشته و دنبال خداي جسمي ظاهري مي رفته اند.  و همین طور هم بوده است.  آنان 

 بودند كه خـــداي عزیــز در كالم خود مي فرماید::

 ما بني اسرائیل را از دریا گذراندیم،» 

 نها به مردمي رسیدند كه بر بت هاي خود افتاده و ملتزم بودند، آ

 گفتند:  اي موسي !  براي ما نیز خدائي قرار ده چنانكه آن مردم خدایان دارند.

 «گفت:  همانا شما مردمي هستید كه ناداني مي كنید! 
 

ً بر عقیدة جسمیت و تشبیه خود باقي مانده اند و امروز هم  به بني اسرائیل دائما
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 طوري كه كتاب هایشان نشان مي دهد، همین عقیده را دارند.

 
 

 

 شكایت موسي"ع" نزد خدا از قوم یهود

قرآن مجید شكایت موسي "ع" را به درگاه خدا از جامعة اسرائیلي و قوم یهود چنین 

 تعریف كرده است:

 موسي گفت:» 

 خدایا !  من جز به خودم و برادرم اختیاري ندارم، 

 «گروه معصیت كاران را تفریق كن!   میان ما و  
 

موسي "ع"  آنان را به امر مشروعي دعوت نمود و وظیفه خود را به طور كامل 

انجام داد و جاي عذري باقي نگذاشت، ولي جامعة اسرائیلي دعوت او را به بدترین وجه رد 

 كردند.
 

 اقتضاي این حال این است كه موسي بگوید:
 

رساندم و خوب هم رساندم، و در به پا داشتن فرمان تو خدایا، من دستورت را   -

جز اختیار خودم را ندارم و همین طور برادرم را !   و ما به وظیفة واجب خود عمل كردیم 

ولي مردم با بدترین وجه با ما روبرو شدند.  و ما اكنون از آنان ناامیدیم و راه بسته شده 

دت راه رسیدن به وعده اي را كه دربارة تمامي است،  تو این گره را بگشا و با ربوبیت خو

نعمتت و ارث دادن زمین بدیشان داده اي ، آماده كن، و میان ما و این مردم گناهكار حكم 

 كن و جدائي بینداز !
 

 

درخواست دیدن خدا، و پرستش  -این مورد، برخالف تمام موارد دیگر مانند 

ند، خصوصیاتي دارد كه جامعة اسرائیلي كه فرمان موسي را عصیان نمود -گوساله وغیره 

صریحاً و بدون كوچكترین مدارا و مالیمت فرمان موسي را رد كردند، و اگر موسي آنان 

را به حال خود واگذاشته و از فرمان خود چشم مي پوشید، دعوتش از اساس باطل مي شد،  

ركان وحدتي كه و پس از این دیگر نمي توانست هیچ امر و نهیي بنماید، و در نتیجه ا

 تأسیس نموده بود از بین مي رفت.
 

 از این بیان روشن مي شود كه:

اقتضاي این حال این است كه موسي "ع" در شكایتش به خداوند تنها حال خود  -1

و برادرش را كه دو مبلّغ الهي و مأمور از طرف خدا بودند، بیان كند، و 

كرده باشند، نشود.  یعني متعرض حال سایر مؤمنین، هرچند تمرد فرمان او را ن

 حال مبلَغ بیان شود نه حال عامل !
 

مقام اقتضا دارد كه موسي"ع"  نزد خداي خود شكایت برد كه در حقیقت  -2

مددخواهي از خداوند در اجراي دستور اوست.  مقصود از بیان اختیار خود و 
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 برادرم هم مثل من تنها اختیار خود را دارد. –برادرش این است كه 
 

" نفرین از خدایا میان ما و مردم گناهكار جدائي افكن!قصود از گفتن جملة " م

طرف موسي علیه السالم علیه بني اسرائیل نیست كه خدا حكم قاطعي میانشان نماید 

و در نتیجه عذابي بر آنان نازل شود، و یا خدا میانشان جدائي افكنده و موسي و 

 دو را وفات دهد. هارون را از میانشان بیرون برد و یا آن
 

موسي آنان را به اتمام نعمتي كه خدا برایشان نوشته بود، دعوت مي كرد، و او بود 

كه خداوند بر بني اسرائیل منت گذاشت و اراده كرد به دست او بني اسرائیل را نجات دهد و 

در زمین جانشین سازد، و بني اسرائیل هم این معني را دربارة موسي مي دانستند.  از این 

گفتند: پیش از این كه بر "  -وند تعالي نقل فرموده خوب به دست مي آید عبارتشان كه خدا

"  و این جملة كه خداوند سبحان به موسي ما بیائي و پس از آن كه آمدي، ما اذیت شدیم! 

 " نیز گواه این معني است. بر مردم عصیان پیشه افسوس مخور! مي فرماید: "

حمت آورده و مي ترسید كه غضب این جمله مي رساند كه موسي "ع" بر آنان ر

ایشان نیز «  سرگرداني -تیه » الهي برایشان فرود آید، و انتظار مي رفت كه از عذاب 

 ناراحت شود.

 

 آغاز سرگرداني چهل ساله یهود و تحریم ارض موعود
 

 -قرآن مجید داستان سرگرداني یهود را چنین شرح مي دهد

 گفت: » آن گاه كه خداوند  

 سال برایشان حرام است!آن تا چهل  -

 در زمین سرگردان مي روند.   

 «  تو اي موسي، بر گروه معصیت كار افسوسي مخور!   
 

آن زمین پاك، یعني ورود در آن و تملك آن، بر این مردم حرام است.   یعني مقدر 

 كردیم تا چهل سال موفق به ورود در آن نشوند. 

شهرنشینان در شهري استراحت  حیران و سرگردان در زمین بگردند، نه چون

 دارند، و نه چون بیابان نشینان زندگي قبیله اي و بدوي دارند!

 و تو هم اي موسي ! -

از نزول این عذاب الهي بر این مردم محزون مباش!  اینان فاسق و عصیان پیشه 

 اند.

و چون نتیجة عملكرد خود را با این عذاب مي بینند، شایستة اندوه و دلسوزي 

 نیستند و سزاوار نیست كه بر ایشان تأسف بخوري!
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 كیفیت زندگي یهود در ایام سرگرداني 
 

 در روایات اسالمي از حضرت صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود:

چون شام مي شد فریادگرشان اعالم كوچ مي كرد و آنها با زحمت و مشقت به » 

زمین را فرمان مي داد بر ایشان دور مي زد، راه مي افتادند، تا هنگام سحر مي شد خداوند 

 و ایشان صبحگاهان در همان منزلي بودند كه از آنجا كوچ كرده بودند!

 مي گفتند:  راه را اشتباه رفته اید!

چهل سال به این طور ماندند، و" مّن و سلوي" در آنجا برایشان نازل شد تا آنكه یك 

" باقي ماندند كالب بن یوفنا" و " وشع بن نونینسل همگي هالك شدند و از آن نسل تنها " 

 و نسل جدیدي كه  فرزندان آن مردم بودند.
 

و ایشان در مساحت چهار فرسنگ سرگردان بودند. وقتي مي خواستند راه بیفتند 

 لباس ها و كفش هایشان برایشان خشك مي شد، و قدرت راه رفتن از ایشان سلب مي گشت.

فرود مي آمدند موسي "ع" با عصایش بدان مي زد و با ایشان سنگي بود كه وقتي 

آن سنگ دوازده چشمه مي شد.  هر چشمه اي مخصوص یكي از اسباط،  و چون كوچ مي 

 «كردند آب به سنگ برمي گشت و سنگ را روي حیواني مي گذاشتند.

و غیر آن مطالبي دارد كه « سرگرداني -تیه » این روایت گرچه دربارة موضوع 

د نیست، و از آن استفاده مي شود، ولي چیزي را هم كه مخالف قرآن كریم در قرآن مجی

 باشد، ندارد.

امر بني اسرائیل در زمان موسي"ع" طور عجیبي بود. چیزهاي خارق العاده از هر 

طرف زندگي شان را احاطه كرده بود، و لذا بعید نیست كه تیه و سرگرداني شان در آن 

 شد!بیابان هم به این شكل بوده با

 

 مرگ موسي در ایام سرگرداني یهود

در روایات اسالمي از امام صادق علیه السالم نقل شده كه از قول رسول خدا"ص" 

 فرمود:

 داود پیامبر"ع" روز شنبه به طور ناگهاني مرد، »

 و پرندگان بال هاي خود را بر او افكندند. 

 موسي كلیم خدا"ع"  در بیابان تیه مرد،

 و فریادي از آسمان بلند شد: 

 «موسي مرد ! كیست كه نمیرد !  -
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 سورة صف    "َواِذ قاَل مُوسي ِلقَوِمِه یا قَوِم ِلَم تُؤذُونَني َو قَد تَعلَمُوَن اَنّي َرسُوُل هللاِ اِلَیُكم...!"    5مستند: آیة

 150ص38المیزان ج

 ایذاي موسي بوسیله بني اسرائیل 

آیة باال از بني اسرائیل خبر مي دهد كه چگونه پیامبرشان را ایذا و قرآن مجید در 

اذیت مي كردند و موسي "ع" به آنها گفت كه چرا مرا اذیت مي كنید در حالي كه مي دانید 

 من فرستادة خدا به سوي شما هستم؟!

این آیة شریفه به طور اشاره مي فهماند بني اسرائیل با لجاجت خود پیامبر خدا را 

ار كرده بودند تا به جائي كه خداي تعالي به كیفر این رفتارشان دلهایشان را منحرف آز

 ساخت.

و این خود نهیي است براي مؤمنین صدر اسالم نیز كه رسول خدا پیامبر گرامي  

 اسالم "ص" را اذیت نكنند!

سورة احزاب به طور صریح روي سخن را به امت اسالم  57همچنانكه در آیة 

 فرماید: نموده و مي

 كساني كه خدا و رسول را اذیت مي كنند، » 

 خداوند در دنیا و آخرت لعنتشان كرده،

 «و عذابي خوار كننده برایشان تهیه دیده است!  
 

سورة  70آیة مورد بحث بدان جهت كه نهیي الزامي در آن هست، هم معــناي آیة 

 احــزاب است كه مي فرماید:

 اي كساني كه ایمان آورده اید، چون كساني مباشید كه موسي را آزردند، » 

 وخدا آن جناب را از آن تهمت كه به وي زدند، تبرئه نمود،

 و او نزد خدا آبرومند بود!   

 هان اي كساني كه ایمان آورده اید، 

 «از خدا تقوي كنید، و سخن سنجیده و سدید گوئید! 
 

ب كه در مقام تبرئه موسي علیه السالم است، داللت دارد این دو آیه از سورة احزا

براین كه منظور از اذیت آن جناب به عملي كه خدا او را از آن عمل تبرئه نموده، نافرماني 

خود بني اسرائیل نسبت به دستورات وي، و بیرون شدن از اطاعت آن جناب نبوده است،  

 را تبرئه كند.  چون اگر این طور بود معنا نداشت خدا آن جناب 
 

ً بني اسرائیل به آن جناب نسبت ناروائي داده بودند كه مایة آبروریزي آن  پس یقینا

 جناب مي شده است، و او از این تهمت آزرده شده بود، و خدا از آن تبرئه اش كرد!

مؤید این معناست، و نیز «  از خدا پروا كنید، و سخن سنجیده گوئید! عبارت "

است كه بني اسرائیل به موسي علیه السالم و امت اسالم به رسول خدا مؤید این احتمال 

پیامبر گرامي اسالم"ص" تهمت زده بودند و آیة مورد بحث به مسلمانان مي فرماید كه مانند 

بني اسرائیل مباشند.  و اشاره اي است به نهي مسلمانان از ایذاء رسول هللا "ص" به زبان و 
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رسول خداست!   همچنانكه در ذیل آیة هم كه سخن از انحراف عمل، با علم به این كه او 

قلوب دارد نوعي تخویف و تهدید مسلمین است به این كه ایذاء رسول هللا"ص" فسقي است 

 كه چه بسا به انحراف دلها مي انجامد!
 
 

 آذُوا مُوسي ...!"  سورة احزاب        "یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا  ال تـَكُونُوا َكالَّذینَ  69مستند: آیة

 235ص32المیزان ج           

 تهمتي كه بني اسرائیل به موسي زدند!

هان اي كساني كه ایمان آورده اید، همانند كساني مباشید كه موسي را اذیت » 

 «كردند، وخدا موسي را از آن چه آنان گفتند، تبرئه نمود،  و او نزد خدا آبروئي داشت! 

" مطلق آزارهاي زباني و یا عملي نیست، گو اینكه مطلق آزار اذیت مراد به این "

خدا » پیامبران حرام و مورد نهي است، ولي در خصوص آیه به قرینة جمله اي كه فرمود: 

مراد آزار از ناحیة تهمت و افتراء است، چون این اذیت است كه رفع «   او را تبرئه  نمود!

 آن محتاج به تبرئة خدائي است.

ت این كه از بیان آزار بني اسرائیل نسبت به موسي علیه السالم سكوت شاید عل 

بني كرد، و نفرمود كه آزارشان چه بوده، مضمون آن حدیث را تأئید كند كه فرمود: " 

اسرائیل این تهمت را به موسي زدند كه وي آنچه مردان دارند ندارد، و خدا هم موسي را 

 " از این تهمت تبرئه كرد.
 

صوص پیامبر گرامي اسالم "ص" و این كه تهمتي كه به وي زدند چه اما در خ 

بوده؟ بهترین وجهي كه ذكر كرده اند این است كه آیه شریفه اشاره است به تهمت هائي كه 

به آن جناب در خصوص داستان زید و زینب زدند، و بعید نیست كه چنین باشد، چون اغلب 

 ت ساحت رسول هللا"ص" مناسبت ندارند!روایاتي كه در این قصه وارد شده با قداس

 

 
 

 

 

                                             

 

 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 48

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        دومبخش 

                      
 

 

 

 «ع»شریعت و کتاب موسی    

 میقات شبانه و نزول الواح تورات                    

 

 

 

 

 

 
  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 49

 فصل اول

 

 شب میقات و نزول تورات

 

       

 سورة اعراف " َو واَعدنا مُوسي ثاَلثیَن لَیلَةً َو اَتَممناهابِعَشرفَتَمَّ میقاُت َربِِّه اَربَعیَن لَیلَةً .... "  142مستند:آیة 
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  میقات چهل شبه موسي

میقات چهل شبة موسي علیه السالم در تاریخ بني اسرائیل از اهمیت ویژه اي 

مجید در ضمن بیان جریان این میقات، رویدادهائي را كه در آن برخوردار است.  قرآن 

 روزگاران اولیة رهائي بني اسرائیل، در میان این قوم به وقوع پیوسته، شرح مي دهد:

 

 دعوت به میقات

در آیة فوق، خداي تعالي مواعدي را كه با موسي كرده بود، ذكر مي كند، كه اصل 

شب دیگر آن را تكمیل نموده است، و آن گاه فرموده كه  آن را سي شب قرار داده بود و با ده

 مجموع مواعد با وي چهل شب بود.
 

در حقیقت، خداي تعالي موسي علیه السالم را براي مدت سي شب به درگاه خود، 

و براي گفتگو با وي،  نزدیك ساخته، و ده شب دیگر براي اتمام آن گفتگوها بر آن افزوده، 

 دگارش درچهل شب تمام شده است.و در نتیجه میقات پرور
 

 چرا میقات شبانه؟
 

آن وقت معین و محدودي است كه بناست در آن وقت عملي انجام شود،  "میقات"

مانند میقات هاي حج، یعني آن مواضعي كه براي بستن احرام معین شده است.  و اگر 

در این مدت  حساب میقات را خداي تعالي بر روي شب ها برده نه روزها،  و حال آن كه

موسي روزها هم در میقات به سربرده است، و معموالً در این گونه موارد حساب روي 

روزها برده مي شود، نه شب ها؟   شاید براي این بوده كه غرض از این میقات تقرب به 

درگاه خدا و مناجات با اوست، كه شب ها اختصاص بیشتري براي این كار داشته است، و 

تر و نفس براي انس گرفتن آماده تر است، آن هم در چنین مناجاتي كه  حواس انسان جمع

 در آن تورات نازل شده است!
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 همچنانكه دربارة رسول خدا "ص" هم در قرآن فرموده است:
 

 اي جامه به خود پیچیده! -»        

 شب را به جز اندكي، بپا خیز!

 مگر یك نیمه شب یا اندكي از آن كم كن، یا برآن بیفزا!

 دقیق! تأنّيخوان  تأنّيو قرآن را به 

 كه ما گفتاري گران به تو القاء خواهیم كرد، 

 كه در ساعات شب وفاق خاطر بیشتر و گفتار استوارتر است، 

 «كه تو را به روز رفت و آمد طوالني است! 

 

 انتخاب هارون به عنوان جانشین

قوم خود به برادرش موسي علیه السالم در موقع حركت به میقات و جدائي از 

 هارون گفت:

 میان قوم من جانشین من باش! » 

 و به اصالح كارشان بپرداز! 

 « و طریقة مفسدین را پیروي مكن! 

موسي برادرش را امر به اصالح و اجتناب از پیروي روش اهل فساد مي كند و 

ت و حال آن كه هارون علیه السالم هم خود پیغمبر مرسل بود، و هم معصوم از معصی

ً موسي بهتر از هركس به مقام برادرش عارف بود، پس  پیروي از اهل فساد بود، و قطعا

مقصود آن حضرت قطعاً نهي هارون از كفر و معصیت نبود بلكه مقصودش این بود كه در 

ادارة امور مردم به صوابدید و آراء مفسدین گوش ندهد، و روشي را پیش نگیرد كه مطابق 

 پیشنهاد آنان باشد! سلیقة مفسدین و مورد
 

از اینجا معلوم مي شود كه در آن روز در میان بني اسرائیل مردمي مفسد وجود 

داشته كه همواره در كمین بوده اند تا زحمات این دو بزرگوار را خنثي كنند و با نقشه هاي 

شوم خود در كار ایشان كارشكني نمایند، لذا موسي "ع" سفارش مي كند كه مبادا راه و 

ش و پیشنهادات ایشان را بپذیرد و در نتیجه دستخوش كید و مكر ایشان گردد، و جمعیت رو

قوم به تفرقه و اتحادشان كه با تحمل آنهمه محنتها و مشقتها به دست آمده، به اختالف مبدل 

 گردد.
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 سورة اعراف  " َولَّما جاَء مُوسي ِلمیقاتِنا َو َكلََّمهُ َربُّهُ  قاَل َرّبِ اَِرني اَنُظر اِلَیَك قاَل لَن تَراني ...! "  143مستند:آیة 
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 در میقات چه گذشت؟

وقتي موسي به میقات ما كه براي او تعیین كرده بودیم، آمد، و پروردگارش با » 

 كرد،  موسي گفت:او گفتگو 

 پروردگارا!  خودت را بنمایان تا نگاهت كنم! -

 خداي تعالي به موسي فرمود:

 «تو ابداً مرا نخواهي دید!  و لكن به این كوه بنگر!   لَن تَراني !  -
 

معلوم مي شود كوهي در مقابل موسي "ع" مشهود بود كه خداي تعالي به آن 

 اشاره نمود و فرمود:

كن كه من اینك خود را براي آن ظاهر مي سازم، اگر دیدي به این كوه نگاه  -

تاب دیدار مرا آورد و برجاي خود استوار ماند، بدان كه تو نیز تاب نظر 

 انداختن به من و دیدن مرا داري !
 

وقتي تجلي كرد و براي كوه ظاهر شد، با تجلي خود كوه را درهم كوبید و در فضا 

از هیبت منظره افتاد و از دنیا رفت یا بیهوش شد، و متالشي ساخت و پرتابش كرد، موسي 

 وقتي به هوش آمد، گفت:

  منّزهي تو!  -

 و من دربارة درخواستي كه كردم توبه مي كنم !

 و اولین كسي هستم كه دربارة نادیدني بودن تو ایمان آورده ام! 

 

 مفهوم رؤیت خدا

دم متعارف بكنیم، اگر مسئلة رؤیت و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مر

بدون درنگ آن را حمل بر رؤیت و نظر انداختن با چشم مي كنند، ولكن این صحیح نیست، 

زیرا عملي كه ما آن را دیدن مي خوانیم عملي است طبیعي و محتاج به مادة جسمي در 

بیننده و موضوع قابل رؤیت هردو، لكن به طور ضرورت و بداهت از روش تعلیمي قرآن 

ه هیچ موجودي به هیچ وجهي از وجوه شباهت با خداي سبحان ندارد، پس از برمي آید ك

نظر قرآن كریم خداي سبحان جسم و جسماني نیست، و هیچ مكان وجهت و زماني او را در 

خود نمي گنجاند، و هیچ صورت و شكلي مانند و مشابه او ، ولو به وجهي از وجوه، یافت 

 خارج!نمي شود، نه در وهم و تصور و نه در 

و معلوم است كه كسي كه وضعش این چنین باشد، دیدن به آن معنائي كه ما براي 

آن قائلیم، به وي تعلق نمي گیرد، و هیچ صورت ذهني منطبق با او نمي گردد، نه در دنیا و 

 نه در آخرت!
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پس غرض حضرت موسي هم از تقاضائي كه كرد این نبود، چون چنین درخواستي 

ي مثل او نیست، و این گونه غفلت ها سازگار پیامبران نیست، بلكه به الیق مقام رفیع شخص

طور مسلم، اگر موسي "ع" در آیة مورد بحث تقاضاي دیدن خدا را كرده غرضش از دیدن 

غیر از این دیدن بصري و معمولي بوده است، و قهراً جوابي هم كه خداي تعالي به وي داده 

این نحو دیدن امري نیست كه سؤال و جواب بردار نفي دیدني است غیر از این دیدن، چه 

 باشد، و موسي آن را تقاضا كند، و خداوند دست رد به سینه اش بزند!

خداوند سبحان نشان دادن خود را به موسي تشبیه كرده به نشان دادن خودش به 

 كوه، و فرموده است:  ظهور و تجلي من براي كوه عیناً مانند ظهوري است كه من براي تو

كردم، اگر كوه با آن عظمت و محكمي اش توانست به حال خود بماند تو نیز مي تواني تجلي 

 پروردگارت را تحمل كني !

منظور از این آیه محال بودن تجلي نیست به شهادت این كه خدا براي كوه تجلي 

فرمود، بلكه غرض نشان دادن و فهماندن این معناست كه موسي قدرت و استطاعت تجلي 

 ندارد!را 
 

 

 بیهوش افتادن موسي بعد از تالشي كوه!

 و همین كه پروردگارت بر آن كوه جلوه كرد، »  

 آن را متالشي ساخت.    

 و موسي بیهوش افتاد،    

 و چون به هوش آمد، گفت:    

 «منزهي تو!  سوي تو باز مي گردم، و من مؤمن نخستینم!   -  
 

فهماند كه چون خداي تعالي براي كوه تجلي نمود، آیة باال این معني را به خوبي مي 

كوه را مدكوك و متحول به صورت ذراتي از خاك گردانید، و هویت كوهي اش را نیز به 

 كلي از بین برد.

 آیا هالكت یا بیهوشي موسي از هول و هیبت آن منظره اي بود كه مشاهده كرد؟

 این باوركردني نیست!

گارش چیزهائي دیده بود كه مسئلة ازهم پاشیدن زیرا موسي از مظاهر قدرت پرورد

كوه در مقابل آن خیلي مهم نبود.  موسي همان كسي است كه عصاي خود را مي انداخت و 

آناً اژدهائي دمان مي شد و هزاران هزار مار و طناب را مي بلعید. موسي همان كسي است 

در آن غرق كرد.  او كوه  كه دریا را شكافت و در یك لحظه هزاران هزار از آل فرعون را

 را از ریشه كند و باالي سر بني اسرائیل مانند سایه بان نگه داشت.
 

موسي معجزاتي داشت كه به مراتب هول انگیزتر از متالشي شدن كوه بود، پس 

چگونه تصور مي شود در این قضیه از ترس مرده یا بیهوش شده باشد؟  با این كه بر حسب 

ین تجلي آسیبي به خود او نمي رسد، و خدا مي خواهد كه او سالم ظاهر مي دانست كه در ا
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 بماند و تجلي كوه را ببیند.

پس معلوم مي شود غیر از متالشي شدن كوه چیز دیگري او را به این حالت 

درآورده است و گویا در آن صحنه قهر الهي براي او و در مقابل درخواستش مجسم گردیده 

مشرف دیده، كه چنان اندكاك عجیبي به او دست داده و نتوانسته و او خود را به مشاهدة آن 

حتي یك چشم به هم زدن در جاي خود و بر روي پاهایش قرار بگیرد.  استغفاري هم كه 

 موسي بعد از به حال آمدن كرده، شاهد این معناست!

موسي چون فهمید درخواستي كه كرده است بیموقع بوده و خداوند او را به اشتباهش 

اقف ساخته و به عنایت الهیة خود او را عمالً تعلیم داده و به او فهمانده كه تقاضاي و

غیرممكني را كرده است، لذا موسي"ع" نخست شروع كرد به تقدیس خداي تعالي و منزه 

دانستن او از آن خیالي كه وي درباره اش نموده و سپس از اقدام به آن تقاضا توبه كرده و 

ه است كه خدا توبه اش را بپذیرد و سپس اقرار نمود كه من در میان اظهار امیدواري كرد

 قوم خود اولین كسي هستم كه به عدم امكان رؤیت تو ایمان آورده اند!

   

 سورة اعراف          " َو اَختاَر  مُوسي قَوَمهُ  َسبعَیَن  َرُجالً ِلمیقاتِنا   ....      " 155مستند:آیة 
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  هفتاد ناظر میقات موسي در نزول تورات

از اتفاقات مهمي كه در تاریخ بني اسرائیل، در روزهاي میقات موسي "ع" رخ 

داده، یكي انتخاب هفتاد نفر از بني اسرائیل به وسیلة موسي"ع" براي میقات پروردگارشان 

دارد كه خداي سبحان براي بني اسرائیل میقاتي معین  بود.  قرآن مجید در آیة فوق بیان مي

كرده بود تا براي امر عظیمي در آن میقات حاضر شوند، و موسي علیه السالم هفتاد نفر از 

ایشان را براي این كار انتخاب كرد.  و اما این كه این امر عظیم چه بوده آیة شریفه از آن 

 ساكت است.
 

د كه همراهان موسي به این منظور در میقات سورة نساء  برمي آی 153از آیة 

حاضر شدند كه نزول تورات را ناظر باشند،  و مقصودشان از رؤیت این بوده كه نزول 

تورات را به چشم خود ببینند، تا كامالً اطمینان پیدا كنند به این كه تورات كتابي است 

 آسماني و نازل شده از طرف خداي تعالي.  
  

آید كه همراهان موسي "ع" كه موسي آنها را از میان بني از ظاهر آیه برمي 

  -اسرائیل انتخاب كرده بود، به اصل دعوت وي ایمان داشتند و غرضشان از این كه گفتند 

این بوده كه ایمان خود را جهت نزول   -ما هرگز ایمان نمي آوریم تا خدا را آشكارا ببینیم! 

 كرده باشند.تورات مشروط و متعلق بر مشاهده و رؤیت 
 

همة این قرائن شاهد بر این است كه داستان مورد نظر آیة موردبحث جزئي از 
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 داستان میقات و نزول تورات است.
 

از مجموع آیات بر مي آید كه موسي"ع" وقتي خواست به میقات برود و تورات 

نیدن صداي را بگیرد، از میان بني اسرائیل این هفتاد نفر را انتخاب كرد و نامبردگان به ش

خدا و این كه چگونه با پیغمبر خود سخن مي گوید قناعت نكردند و از او درخواست كردند 

تا خدا را به ایشان نشان دهد، و به خاطر همین درخواست صاعقه اي بر ایشان نازل شد و 

 همه را هالك كرد، و خداوند به دعاي موسي"ع" دوباره ایشان را زنده نمود.

قرائني كه در سیاق آیات سوره هاي مختلف هست، استفاده مي  البته این مطلب از

 شود.  در اینجا آیات سورة اعراف را نقل مي كنیم كه واقعه را چنین شرح مي دهد:

 و موسي از قوم خویش هفتاد مرد براي وعده گاه ما انتخاب كرد،»           

 و چون به رجفه دچار شدند، گفت:

 پروردگارا !  اگر خواسته بودي از این پیش ایشان و مرا هالك كرده بودي؟  -          

 چرا ما را براي كاري كه كم خردان ما كرده اند، هالك مي كني ؟

 این جز آزمایش تو نیست!

 و هركه را خواهي بدان گمراه مي كني،

 و هركه را خواهي هدایت مي كني،

 سرپرست ما توئي !

 و به ما رحمت آور، كه تو از همة آمرزگاران بهتري! مارا بیامرز

 و براي ما در این دنیا و در آخرت نیكي مقرر دار، 

 كه ما به تو بازگشته ایم!
 

 خدا فرمود:

 عذاب خویش را به هركه خواهم مي رسانم، -

 و رحمت من به همه چیز رساست،

 و آن را براي كساني كه پرهیزكاري كنند، و زكات دهند،

 اني كه به آیه هاي ما ایمان بیاورند،و كس

 مقرر مي كنیم!

 همان كسان كه آن رسول پیامبر ناخوانده درس را،

 كه وصف او را نزد خویش، در تورات و انجیل، نوشته مي یابند،

 پیروي كنند!

 –پیغمبري كه 

 به معروفشان امر مي كند، و از منكر بازشان مي دارد،

 كند، و چیزهاي پاكیزه را حاللشان مي

 و پلیدي ها را حرامشان مي كند،

 تكلیف گرانشان را، با قیدهائي كه بر آنها بوده است، 
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 بر مي دارد!

 كساني كه بدو ایمان آورده و گرامي اش داشته و یاري اش كرده اند،

 و نوري را كه به وي نازل شده، پیروي كرده اند،

  «آنها خودشان رستگارانند!  
 

موسي علیه السالم را در مورد طلب مغفرت و زنده خداوند متعال درخواست 

كردن همراهانش مستجاب كرد، ولي درخواست او را با آن عمومیت و وسعت اجابت نكرد 

من رحمت خود را به زودي براي آن افرادي كه هم »بلكه آن را مشروط ساخت به این كه 

به آیات من ایمان بازگشت كردند و زكات دادند، و هم تقوا پیشة خود ساختند، و هم 

هركه » و در عین حال آن را مقید به قوم موسي نكرد بلكه فرمود: «   آوردند، مي نویسم !

 «را بخواهم ! 

منظور از ایمان آوردن به آیات   - به آیات من ایمان آورند -و آنجا كه فرمود 

چه این كه آن همان تسلیم در برابر هر آیه و نشانه اي است كه از ناحیة خدا رسیده باشد، 

نشانه معجزه باشد، مانند معجزات موسي و عیسي و رسول خدا "ص" و چه این كه احكام 

آسماني باشد، مانند شرایع دین موسي و عیسي و سایر انبیاء، و چه خود انبیاء باشند، و یا 

عالمتي از عالمات نبوت پیامبري باشد، مانند عالیمي كه خداوند متعال در كتاب تورات 

ذكر فرموده است.   حضرت محمد "ص" و انجیل عیسي علیهماالسالم براي پیامبري موسي

همة اینها آیات خداوند سبحان هستند كه بر همه كس واجب است در برابر آن تسلیم شوند و 

 آن را تكذیب نكنند!

     

 "قاَل یا مُوسي اِنّي اَصَطفَیتَُك َعلَي النّاِس ِبِرساالتي و بَِكالمي  ...! "     سورة اعراف     144مستند:آیة 

 90ص16المیزان ج

  شرح نزول تورات در شب میقات

قرآن مجید چگونگي مبعوث شدن موسي "ع" به رسالت و اعطاي كتاب را در شب 

 میقات چنین شرح مي دهد:

 خداوند فرمود:»         

 اي موسي من تو را به پیغمبري و به سخن گفتن خویش از مردم برگزیدم!  -        

 آن چه را به تو دادم برگیر!

 «و از سپاس داران باش! 
 

" در آیة فوق معارف الهي از اوامر و نواهي و حكم و شرایعي رساالتمقصود از "

معارف به وسیلة فرشته اي  است كه پیغمبران مأمور به تبلیغ آنها مي شوند، چه این كه این

به ایشان وحي شود و یا این كه پیغمبري آن را مستقیماً از خدا بشنود، در هر دو صورت 

"  است.  چیزي كه هست اطالق رسالت بر كالم بدون واسطة خداوند سبحان به  رسالت"

د، امر اعتبار معنـــاي كالم است، چون كالم امري  است و معنائي كه شنونده از آن مي فهم
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 دیگري است!
 

" در آیة فوق آن خطاب هائي است كه خداوند بدون واسطة كالمو مقصود از " 

فرشته به موسي "ع" نموده و به عبارت دیگر آن چیزي كه به وسیلة آن مكنون غیب براي 

 آن جناب كشف شده، نه كالم معمولي دائر میان ما آدمیان!
 

 محتویات الواح تورات

 فرماید:قرآن مجید مي 

 «َو َكتَبنا لَهَ في االَلواحِ ِمن ُكّلِ َشيٍء مُوِعَظةً َو تَفصیالً ِلُكّلِ َشيٍء....  » 

یعني ما براي موسي در الواح )كه همان تورات بوده باشد( منتخبي از هر چیز 

نوشتیم، به این معني كه ما براي او مقداري موعظه نوشته، و از هر مطلب اعتقادي و 

 اري را كه مورد احتیاج قوم او بود، شرح دادیم و تفصیل كردیم!عملي آن مقد

بنابراین آیة شریفه به خوبي داللت دارد بر این كه تورات نسبت به معارف و 

سورة مائده  48شرایعي كه مورد حاجت بشر است كتاب كاملي نیست.  قرآن مجید در آیة 

ر تورات و انجیل، قرآن را مهیمن و نیز این مطلب را واضح تر بیان كرده و آنجا بعد از ذك

 مكمل آن دو خوانده است!

 

 شرایط صاحب كتاب شدن موسي"ع" 

قرآن مجید شرایط مهمي را كه خداوند متعال در قبال اعطاي كتاب به موسي "ع" 

 تعیین كرده، چنین شرح مي دهد:

 براي وي در آن لوح ها از هرگونه  اندرز،. . .  »

 كرده بودیم،و شرحي از همه چیز ثبت 

 اي موسي! آن را محكم بگیر!

 و به قوم خویش فرمان بده كه نیكوترهاي آن كتاب را اتخاذ كنند،

 و به زودي سراي عصیان پیشگان را به شما خواهیم نمود.

 و كساني را كه در این سرزمین به ناحق بزرگي مي كنند، 

 از آیه هاي خویش منصرف خواهیم كرد،

 د بدان ایمان نیارند! كه هر آیه اي را ببینن

 اگر راه كمال ببینند، آن را پیش نگیرند،

 و اگر راه ضالل ببینند، آن را پیش مي گیرند،

 چنین شود!  زیرا آیه هاي ما را دروغ شمرده و از آن غفلت ورزیده اند،

 و كساني كه آیه هاي ما، و دیدار آخرت را دروغ شمرده اند، 

 اعمالشان باطل است،

 «قابل اعمالي كه مي كرده اند پاداشي به ایشان مي رسد؟  مگر جز در م
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عصیان پیشگاني كه آیه از آنان خبر مي دهد فاسقاني هستند كه با زیر بار هدایت 

، مرتكب فسق شده اند، یعني طریق «اخذ به احسن» موسي نرفتن، و نپذیرفتن دستور

 احسان در امور و پیروي حق و رشد را مالزمت نكرده اند!

این آیه استفاده مي شود كه اوالً كیفر و پاداش اعمال خود اعمال است، و ثانیاً  از

 حبط عمل و بي اجر بودن آن خود یك نوع كیفر است!
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 فصل دوم 
 

 تورات،   و شریعت در یهود
 
 

  

 63ص31المیزان ج                                مستند:  تحلیل تاریخي        
 

 

 وصف تورات در قرآن 

معرفي « تورات » كتابي كه براي حضرت موسي"ع" نازل شده، قرآن كریم آن را 

" توصیف رحمت"  و " امامآن را به دو وصف "  12كرده است، و در سورة احقاف آیة 

 نموده است.

" خوانده و در سورة مائده آیة  ضیاء" و " فرقانآن را "  48در سورة انبیاء آیة 

 فرموده است: 145"  نامیده و در سوره اعراف آیة نور" و " هديآن را "  44

برایش در الواح از چیزي موعظت ها، و نیز براي هر چیزي تفصیلي » 

 «نوشتیم!

چیزي كه هست در همین قرآن كریم كه تورات را به اوصاف نامبرده ستوده در چند 

 فرموده كه بني اسرائیل تورات را تحریف كردند و در آن اختالف نمودند!جاي كالمش 

تاریخ هم مؤید گفتار قرآن است، براي این كه بعد از فتـــح فلسطین به دست بخت 

قبل از  588النصر، او هیــكل ) معبد یهود( را ویران كرد و تورات را سوزانید و در سال 

قبل از میالد مسیح، یعني  538ل كوچ داد،  و در سال میالد یهود را از فلسطین به سوي باب

پنجاه سال بعد، كوروش پادشاه ایران بابل را فتح كرد و به یهود اجازه داد تا به سرزمین 

" تورات را برایشان از حفظ نوشت.  پس عزراي كاهنخود فلسطین بروند، و در آنجا " 

 عزراست.تورات اصلي منقرض شده و آن چه در دست است محفوظات 

 

 

 " َویُعَلُِّمهُ الِكتاَب َو الِحكَمةَ َوالتَّوریةَ َوااِلنجیَل ...."           سوره آل عمران     48مستند: آیة 

 19ص6المیزان ج      

 تورات فعلي از نظر قرآن 

" همان است كه در الواح بر موسي علیه السالم توراتمنظور قرآن شریف از " 

 متعال هم در سورة اعراف داستان آن را بیان داشته است.نازل شد، و خداوند 
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اما " ِسفر" هائي كه فعالً در دسترس یهودیان است، به اعتراف خود آنان، در 

 فاصلة حكومت " بخت النصر" و " كوروش" اتصال سندش قطع شده است.

 لكن با این وصف قرآن شریف تصدیق دارد:

ت، اگرچه از دست تحریف سالم آن چه فعالً در بین یهودیان متداول اس -1

 نمانده، به طور كلي مخالف با تورات اصلي نیست.

 ) این مطلب از آیات قرآني به خوبي روشن مي باشد.(  
 

و تصدیق نمودن پیغمبر اكرم "ص" تورات را،  داللتي بر عدم تحریف  -2

 تورات متداول در زمان رسول هللا"ص" ندارد.

 

 قرآن در توراتتعریف تورات در قرآن و تأئید 

 

 

 

 خداوند متعال در قرآن مجید مي فرماید:

 -دارد و شاهد او به دنبالش آید     بیّنهآیا كسي كه از طرف پروردگار خود » 

 « مثل دیگران است؟ -وقبالً نیز كتاب موسي به عنوان پیشوا ورحمت نازل شده 

" حمتر" و "  امامقرآن مجید،كتاب موسي، یعني تورات را به عنوان " 

توصیف كرده است، زیرا تورات مشتمل بر معارف حقه و شریعت الهي بوده كه بدان اقتدا 

 مي كردند، و از نعمت آن بهره مي گرفتند.

خداوند متعال در جاي دیگر از كالم شریفش همین صفت را براي تورات ذكر 

 فرموده است:

كافر شوید و چه مي بینید اگر این كتاب از جانب خدا باشد و شما بدان » 

شاهدي از بني اسرائیل شهادتي به مانند آن بدهد و به آن ایمان آورد و شما 

كافران به مؤمنان گفتند: اگر قرآن بهتر بود مؤمنان پیش از ما   تكبر ورزید...؟

رو به سوي آن نمي آوردند. و چون توسط آن راه نیافته اند خواهند گفت:  این 

آنكه پیش از قرآن، كتاب موسي به عنوان  یك دروغ باستاني است!   و حال

پیشوا و رحمت بود و این نیز كتابي است كه تورات را تصدیق مي كند، و به 

زبان عربي نازل شده تا ستمگران را بیم دهد، و براي نیكوكاران هدایت و 

 (12)احقاف« بشارت باشد! 

 این آیات گویاي این واقعیت است كه:

 براي آن قائم شده است.   بیّنها كتابي است كه الهي است، ی بیّنةقرآن یك 

آن گاه شهادت شاهدان بني اسرائیل را راجع به قرآن و تأئیدي كه نسبت به قرآن  

شریف از ناحیة این شهادت حاصل مي شود، ذكر مي كند، و آنگاه یادآور مي شود كه 

حمت بوده مضامین یعني معارف و شرایع آن مسبوق به كتاب موسي است كه امام و ر

است، و مردم به دنبال آن حركت مي كردند و با آن راه مي یافتند،  راهي است طي شده و 
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تجربه شده!   و قرآن كتابي است مثل كتاب موسي كه آن را تصدیق مي كند و از طرف 

 خداي تعالي براي بیم دادن ستمگران و نوید دادن نیكوكاران نازل شده است!

 

 

 210ص10"     المیزان ج!ئده    "... َو  ِعنَدُهم التَّوریةُ   فیها ُحكُم هللاِ  ...سورة ما 43مستند: آیة 

 

 تبیین اصالتها وتحریفات تورات درقرآن 

در آیة زیر اجماالً تصدیقي به توراتي كه امروزه در دست یهود است، شده، و مي 

 فرماید:

چگونه تو را داور قرار مي دهند درحالي كه تورات نزدشان هست و حكم خدا در  »

 آن است...؟

ما تورات را نازل كردیم درآن هدایت و نوري است، و پیامبراني كه مطیع بودند 

براي كساني كه دین یهود داشتند، بدان حكم مي كردند. و نیز الهیون و احبار كه 

 «رآن گواه بودند....نگهبان كتاب خدا شده بودند، ب
 

" جمع كوروش پادشاه ایران" با اجازة " عزرااین همان توراتي است كه " 

آوري و نوشته است، زماني كه كوروش بابل را فتح كرد، و بني اسرائیل را از اسارت 

" را بیت المقدس -هیكل بابلي ها نجات داد و به ایشان اجازه داد به فلسطین برگردند و " 

 كنند.تعمیر 

این همان كتابي است كه در زمان پیغمبر اسالم"ص" دردست یهود بوده و 

 امروز هم در دست ایشان است.

قرآن شریف تصدیق مي كند كه در این تورات حكم خداست!  و نیز تذكر مي 

 دهد كه تحریف و تغییري در آن به كار رفته است!

یهود است مقداري از  از این ها به دست مي آید كه توراتي كه امروز در دست

تورات اصلي را كه بر موسي نازل شده، دارد، و چیزهائي هم تحریف شده و با زیادي و 

 كمي و تغییر لفظ و محل و غیره، تغییر یافته است!

این عقیده اي است كه قرآن شریف دربارة تورات ابراز مي دارد و دقت در آن 

 هم ما را به این معني مي رساند.

 

 از تورات تبعیت انجیل

خداي سبحان در برابر توصیف تورات به داشتن هدایت و نور، انجیل را هم 

یعني در آن هدایت و نوري است. و منظور «  فیه هدي و نور» توصیف نمـــوده و فرموده:

 آن معارف و احكامي است كه در آن است.
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جیل از " و منظور تبعیت انتصدیق كنندة تورات ضمناً در وصف انجیل فرموده: "

شریعت تورات است كه در انجیل چیزي جز امضا كردن شرع تورات و دعوت به آن 

برخي چیزها را كه » نیست مگر آن مقداري كه عیسي "ع"  استثنا كرده و خداوند فرموده: 

 «بر شما حرام بود، حالل كردیم! 
 

 

 موضع قرآن كریم در برابر تورات و انجیل
 

قبال كتابها و شرایع آسماني پیشین، در آیه زیر  اما قرآن مجید و موقعیت آن در

 مشخص گردیده است:

این كتاب ) قرآن( را به حق به سوي تو فرستادیم كه مصدق و مهیمن بر آن  »

 (48مائده) «....كتابهائي است كه پیش از آن بوده است 
 

" به دست مي آید این است كه یك چیز سلطنت و تفوق بر مهیمنآنچه از معناي " 

 چیز دیگر داشته و در حفظ و مراقبت و اقسام تصرفات در آن قدرت داشته باشد.

و این حال را قرآن مجید نسبت به كتابهاي آسماني پیش از خود دارد.  خداوند متعال 

یعني بیان كنندة هر چیزي « تِبیان كل شئ » قرآن كریم را چنین توصیف فرموده است: 

 است.

تغیر كتابهاي پیشین را حفظ كرده و فروعي را كه قرآن شریف اصول ثابت و الی 

تغییر پذیر است نسخ و محو مي كند تا با حال انسان از نظر سلوك راه ترقي و تكامل 

 مناسب باشد.

" را روشن مي مصدقاً ِلما بَیَن یََدیِه ِمَن الِكتاب، " عبارت "  ُمهیمناً علیه،عبارت "  

ً ست از عبارت " كند زیرا اگر این عبارت نباشد ممكن ا " كه مي رساند قرآن  مصدقا

تصدیق تورات و انجیل مي كند، توهم شود كه قرآن تمام احكام تورات و انجیل را تصدیق 

 كرده و آنها را بدون تغییر و تبدیل باقي مي گذارد و قبول دارد!

" این فكر را برطرف نموده و روشن مي سازد كه مهیمن توصیف قرآن مجید به " 

قرآن آنها را به این طور است كه آنها معارف و احكام درستي از جانب خداست، و تصدیق 

خداوند مي تواند در هر چه از آنها بخواهد دست به نسخ و یا تكمیل بزند. بنابراین معناي 

" ً " تقریر و تثبیت معارف و احكام آن كتابها به طور مناسب با حال این امت است،  و مصدقا

زیادكردن آن منافاتي ندارد، همان طور كه مسیح"ع" و انجیل او نیز با نسخ و تكمیل و 

تورات را تصدیق كرده ولي مقداري از احكام و محرمات آن را تغییر داده و حالل نموده 

 است.
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 قضاوتي از پیامبراسالم براساس تورات 

قرآن مجید قسمتي از تاریخ یهود معاصر پیامبراسالم را در آیات فوق بیان داشته، و 

ضمن تأئید تورات فعلي و تذكر انحرافات آن، احكام جزائي آن را كه علماي یهود تغییر داده 

 بودند، مشخص مي سازد.
 

پیامبر"ص" را در پاره اي از احكام  این آیات دربارة گروهي از یهود است كه 

تورات حكومت داده بودند كه شاید پیامبر"ص" برخالف حكم تورات حكم كند، و آنان بدین 

 وسیله از حكم تورات فرار كنند و راحت باشند.

آنها به همدیگر مي گفتند: اگر حكم دلخواه تان را به شما دادند بگیرید و گرنه اگر  

ادند حذر كنید. پیامبر اسالم "ص" ایشان را به حكم تورات برگرداند حكم تورات را به شما د

 و ایشان روي گرداندند.

در ضمن، آیات به یك نكته تاریخي دیگر اشاره دارد كه آنجا عده اي از منافقین 

بودند كه هوس هائي چون همان عده از اهل كتاب كه از پیغمبر"ص" فتوي خواسته و اورا 

و مي خواستند پیامبر"ص" را منحرف كنند تا او میانشان طبق  حكومت دادند، داشتند،

هوس، و با مراعات طرف كساني كه اقتدار داشتند حكم كند، كه همان حكم " جاهلیت" 

 است.
 

در روایات اسالمي نیز منقول است كه این آیات دربارة یهود نازل شده، آنگاه كه دو 

ودند، و احبار یهود خواستند حكم سنگسار نفر از اشراف یهود كه خود زن داشتند، زنا نم

كردن را كه در تورات بود به تازیانه تبدیل كنند، بدین جهت كسي را فرستادند تا از پیامبر 

اسالم"ص" حكم زنـــاي مردي را كه زن دارد، و به اصـــطالح " محصن" است، بپرسند، 

یریند و اگر حكم سنگسار و سفارش كردند كه اگر پیامبر"ص" حكم تازیانه كرد از او بپذ

 داد، رد كنند.  پیغمبر"ص" حكم به سنگسار داد و آنها هم روي گرداندند.

پیامبر"ص" از  "ابن صوریا" حكم تورات را در این باره پرسید و او را به خدا و 

آیاتش سوگند داد كه آنچه از حق مي داند كتمان نكند، و او پیامبر"ص" را تصدیق كرد و 

 كه حكم سنگسار در تورات وجود  دارد.اعتراف نمود 

) البته آیات فوق در بیان خود استقالل دارد و مقید به قضیه اي كه سبب نزولش 

 شده، نیست، لكن ما به دلیل محتواي تاریخي آن، نكات تاریخي آن را نقل كردیم.(

 آیات چنین شرح مي دهند:

 اي پیامبر! »

 نكنند، كساني كه در كفر شتاب دارند تو را غمگین

 از آنان كه به زبان گویند ایمان داریم و دلهایشان ایمان نیاورده،

 و از آنان كه یهودند و گوش به دروغ مي دهند،

 و براي گروه دیگر كه پیش تو نیامده اند،
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 گوش مي دهند،

 كلمات را از محل خود منحرف مي كنند،  و مي گویند:

 ه نشد، حذر كنید!اگر این به شما داده شد بگیرید، و اگر داد -

 و خدا هركه را خواهد به فتنه افكند،

 براي او در قبال خدا كاري نتواني كرد!
 

 اینان كساني هستند كه خدا نخواسته دلهایشان را پاك كند،

 در دنیا خوارند و در آخرت هم عذابي بزرگ دارند!

 شنوندگان دروغ، و خورندگان حرام،

 و اگر پیش تو آمدند میانشان حكم كن،

 و یا از آنان روي بگردان،

 و اگر از ایشان روي بگرداني تو را زیاني نتوانند زد،

 و اگر حكم كردي میانشان به عدالت حكم كن!

 «كه خدا داد دهندگان را دوست دارد...! 

 

                      

 در مقابل یهود " ص"جزئیات قضاوت پیامبر اسالم

تاریخي،  از حضرت امام محمدباقر علیه در روایات اسالمي شرح این ماجراي 

 السالم در مجمع البیان چنین نقل شده است:

زني از اشراف و معنونین خیبر با مردي از اشرافشان زنا كرد.  هردو    " » 

ازدواج كرده " بودند.  در شرع موسي "ع" حكم واقعي آنان رجم و سنگسار بوده  -محصن 

ف خود را سنگسار كنند، لذا پیش یهودیان مدینه است، و آنان دلشان نمي خواست اشرا

فرستادند و به ایشان نوشتند كه از پیامبر اسالم"ص" حكم این را بخواهند، به طمع این بودند 

 كه پیامبر"ص" برایشان رخصت و تسهیلي قائل شود.

عده اي از جمله كعب بن اشرف و كعب بن اسید و شعبة بن عمر و مالك بن صیف 

 بي الحقیق و دیگران آمدند و گفتند:و كنانة بن ا

 اي محمد!  بگو ببینیم حدّ مرد و زن محصن اگر زنا كنند چیست؟ -

 حضرت فرمود:

 شما به حكم من در این باره راضي مي شوید؟  گفتند: آري ! -

جبرئیل نازل شد و حكم رجم ) سنگسار( را آورد و پیامبر به ایشان خبر داد. ایشان 

 بدان راضي نشدند.

جبرئیل گفت:  میان خود اینان " ابن صوریا" را واسطه كن، و او را براي آن 

 حضرت توصیف نمود.   پیامبر فرمود:
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آیا شما جوان تازه سالي كه چشمش چپ است و در فدك سكونت دارد و " ابن  -

 صوریا" نام دارد، مي شناسید؟

 گفتند: آري!  فرمود:  او پیش شما چگونه مردي است؟  گفتند:

شمندترین یهودي است كه در روي زمین مانده و آن چه خدا به موسي دان -

 فرستاده، مي داند!

 فرمود: به دنبالش بفرستید.  چنین كردند.

 عبدهللا بن صوریا آمد و پیامبر"ص" به او فرمود:

من تو را به خدا سوگند مي دهم، خدائي كه جز او خدائي نیست، و تورات را بر  -

را برایتان شكافت و شما را نجات داد، و فرعونیان را موسي نازل نمود و دریا 

غرق ساخت.  و ابر را بر شما سایه كرد، و " مّن و سلوي" بر شما فرستاد.  آیا 

 در كتاب خود حكم سنگسار بر محصن را مي یابید؟

 ابن صوریا گفت:

سوگند به آن كه مرا به یادش انداختي، اگر ترس این نبود كه اگر دروغ بگویم یا  -

تغییر دهم خداي تورات مرا بسوزاند، براي تو اعتراف نمي كردم!  ولي اي 

 محمد!  مرا مطلع كن كه در كتاب تو چه حكمي دارد؟

 فرمود:

وقتي چهار نفر عادل شهادت دهند كه مردي چنین عملي را مرتكب شده حكم  -

 رجم بر او واجب مي شود!

 فرستاده است! ابن صوریا گفت:  و همین طور خدا در تورات بر موسي

 پیامبر" ص" بدو فرمود:

 اولین بار كه حكم خدا را آسان گرفتید كي بود؟ گفت: -

ما وقتي بزرگي زنا مي كرد به او كاري نداشتیم و چون بینــــوائي زنا مي كرد  -

بر او حدّ جاري مي ساختیم،  و در نتیجه زنا در میان بزرگان ما شیوع پیدا كرد 

ا زنا كرد و او را سنگسار نساختیم.  آنگاه مرد تا این كه پسر عموي شاه م

دیگري زنا كرد و شاه خواست سنگسارش كند مردم به او گفتند اول باید فالني 

 را سنگسار كني! –پسر عموي خودت  –

ما علما گفتیم:  بیائید جمع شویم و قانوني كمتر از سنگسار وضع كنیم تا در حق 

زیانه و سیاه كردن صورت را وضع بزرگ و كوچك همه اجرا شود، قانون تا

چهل شالق زده مي شود و آن گاه صورتشان را سیاه مي كنند و سپس  –نمودیم 

بر دو االغ به پشت سوارشــان مي كننــــد و دور مي گردانند،  آنان هم این را 

 به جاي سنگسار قرار دادند.

سنگسار كردند و ...  آن گاه پیامبر"ص" دستور داد آن دو زناكار را جلوي مسجد 

 فرمود:
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من اولین كسي هستم كه امر تورات را زنده كرده ام وقتي كه آنان از بین برده  -

 «بودند...! ) آنگاه ابن صوریا سؤاالتي از پیامبر"ص" كرده و اسالم آورد.( 

» این كه ابن صوریا وجود حكم رجم را در تورات تصدیق نمود و قرآن در آیة 

ر مي دهند با این كه تورات نزد آنهاست و در آن حكم الهي مذكور چگونــه تو را داور قرا

به همین منظور اشاره مي كند، تأئید مي شود كه حكم مزبور در توراتي هم كه «  است،

مراجعه  امروز رایج است، وجود دارد و تقریباً نزدیك به مضمون حدیث ذكرشده مي باشد.  )

 (از سفر الویین تورات. 24از سفر خروج تورات، و اصحاح  21همچنین اصحاح  از سفر تثنیه تورات، و 22شود به اصحاح 

 
 

بانَیُّوَن َواالَحباُر بِماَاستُحِفظُوا ِمن ِكتاِب هللاِ ...!" 44مستند: آیة   سورة مائده      "... ِللَّذیَن هادُوا َوالرَّ
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 علماي واقعي محافظ تورات 

از علماي یهود گروهي را معرفي مي كند كه مراقب كتاب خدا هستند. از  آیة فوق

ً و عمالً از دیگران بریده و به خدا  این گروه "ربّانیّون" یعني آن علمائي هستند كه علما

 پیوسته اند. گروه دیگر " احبار" یعني علماي با اطالع یهودند.

كم مي كنند، و همان طور كه اینان به تورات به آن گونه كه خدا امرشان كرده، ح 

خدا مي خواهد كتاب خدا را حفظ مي كنند.   آنها از نظر حفظ و تحمل تورات،  كتاب خدا 

را گواهان بوده و در نتیجه تغییر و تحریفي در آن چه پیش آنهاست، راه نیافته است، زیرا 

 كتاب خدا را در دلهایشان حفظ نموده اند.

مطلب را با خطاب به یهود ادامه مي دهد، و مي خداوند سبحان در قرآن مجیدش  

 فرماید:

 از مردم نترسید،  از من بترسید!  و آیات مرا به بهاي اندك مفروشید!»  

 «كساني كه طبق آنچه خدا فرستاده حكم نكنند كافرند!   
  

خداوند تعالي مي فرماید كه چون تورات از جانب ما نازل گشته و شامل شریعتي  

) دانشمندان مطلع( میان شما بدان حكم مي كنند،  ربّاني و احباربران و علماي است كه پیام

 شما هم چیزي از آن را كتمان نكنید،  و از روي ترس یا طمع تغییري در آن مدهید!
 

 

 بــِهاَ النَّبِیُّوَن ...."سورة مائده               " اِنّا اَنَز لناَ التُّوریةَ  فیها ُهدًي َو نُوٌر یــَحُكُم  44مستند: آیة 
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 شریعت در یهود و امت هاي پیشین 

این آیه و آیات بعدي روشن مي كنند كه خداوند براي این امت ها با دوران هاي 

مختلفي كه دارند، شریعت هائي قرار داده و در كتاب هائي كه به سویشان فرستاده، به 

ودیعت نهاده است تا به وسیلة آن هدایت یافته و بینا شوند، و در مسائل مورد اختالف خود 
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 بدان مراجعه نمایند!

پیامبران و علماي امت ها فرمان داده تا بدان حكم كنند، و آن را حفاظت نموده، به 

و از تغییر و تحریف مصون بدارند، و در حكم هاي خود هواي بهاي ناچیزي را نداشته 

 باشند، و تنها از خدا بترسند و از دیگران هراسي نداشته باشند.

حكام گوناگوني قرار داده، این كه به اختالف امت ها و زمان ها شریعت ها و ا

براي این بوده كه امتحان الهي تمام شود. استعداد زمان ها با گذشت روزگار فرق دارد و دو 

چیزي كه در استعداد اختالف داشته و شدت و ضعف دارند، بایك روش تربیتي علمي و 

 عملي و با یك مكمل كامل نخواهند شد.

  - ل كردیم در آن هدایت و نور هستما تورات را ناز -روي این حساب آیة فوق 

یعني در تورات چیزي از هدایت هست كه با آن هدایت مي یابند، و چیزي از نور هست كه 

 با آن معارف و احكام را طبق حال بني اسرائیل و مقدار استعدادشان به دست مي آورند.

ع خداوند در كتاب خود تمام اخالقیات بني اسرائیل و خصوصیات احوال اجتما

 شان و مقدار فهم شان را بیان فرموده است.

از هدایت جز مقداري و از نور جز بعضي از آن را به سویشان نفرستاد، زیرا 

 عهدشان قدیم و استعدادشان كم بود.

در الواح براي موسي از هرچیز موعظه اي و براي هر  »قرآن مجید مي فرماید:  

 «شيء تفصیلي نوشتیم.
 

 

 

 حكام جزائي توراتا

 قرآن مجید مي فرماید:

در تورات براي آنها مقرر كردیم كه تن در مقابل تن  و چشم در مقابل چشم و  »

بیني در مقابل بیني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم ها را 

 قصاصي است.

 و هركه از آن در گذرد آن برایش كفاره اي خواهد بود،

 «فرستاده حكم نكنند، آنان همان ستمگرانند! و كساني كه طبق آنچه خدا 

 ) این حكم قصاص در توراتي كه امروز میان یهود رواج دارد موجود است.(

 

 "               !" َولَقَد  آتَینا مُوسَي الِكتاَب  فاَلتَُكن في ِمریٍَة  ِمن ِلقائِِه   ...    سورة سجده   25تا23مستند: آیة 
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 تورات و هدایت بني اسرائیل 

قرآن كریم در تأئید حقانیت خود به وسیلة نزول تورات در چند جا سخن گفته است.  

در آیة فوق نیز مي فرماید كه ما به موسي هم كتاب دادیم همان طور كه به تو دادیم، پس تو 

ر قرآن دربارة مسئلة بعث كه قرآن از آن سخن مي گوید در شك مباش، این مستلزم شك د
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 است.

ما تورات را هادي بني اسرائیل قرار دادیم، و از بني  -سپس ادامه مي دهد كه 

اسرائیل بعضي را پیشوایان و امامان كردیم تا مردم را به امر ما هدایت كنند، و وقتي 

ایشان را به امامت و پیشوائي هدایت نصب كردیم كه در دین صبر كردند، و قبالً هم به 

 داشتند.آیات ما یقین 

این دو آیه از رحمت گسترده به وسیلة تورات این قسمت را متضمن است كه 

تورات في نفسه هدایت است و پیروان خود را به سوي حق هدایت مي كند، آن چنان كه در 

دامن خود افرادي را بار آورد كه در پیشرفتگي و لیاقت به حدي رسیدند كه خداي تعالي 

ه جایشان رسانید كه مردم را به امر او هدایت مي كردند. پس براي امامت شان برگزید و ب

 تورات كتاب پربركتي است براي عمل كردن و نیز بعد از عمل كردن.

 سپس خداوند سبحان مي فرماید:

پروردگارت روز رستاخیز در مورد چیزهائي كه در آن اختالف داشته اند،  »

 «میانشان حكم مي كند! 

ختالف مردم در دین است، و این اختالف را به راه منظور از این اختالف،  ا

نینداختند مگر از در ستم، ستمي كه به یكدیگر مي كردند.  اختالف نكردند مگر بعد از آن 

كه حق برایشان روشن گردید.  فقط علت این اختالف آن بود كه مي خواستند به یكدیگر 

و خداوند روز رستاخیز بین   -زور بگویند و باطل را به زور در جاي حق به خرج دهند 

 حق و باطل داوري خواهد كرد!

 

ةً َو ...."18و16مستند: آیة   سورة جاثیه    "  َولَقَد آتَینا بَني اِسرائیَل الِكتاَب َو الُحكَم َوالنُّبوَّ

 270ص35المیزان ج        

 تشریع شریعت دربني اسرائیل 

در این آیه خداي سبحان اشاره مي كند به شریعت، یعني كتاب و حكم و نبوتي كه به 

بني اسرائیل داد و از طیبات روزي شان كرد، و بر دیگران برتري شان داد، و معجزات 

و روشن ارزاني شان داشت، و مي خواهد به رسول هللا"ص" فهمانده باشد كه افاضة  بیّن

اب یك امر نوظهور نیست، بلكه براي آن نظایري هست كه الهیه به شریعت و نبوت و كت

یكي از آنها در بني اسرائیل بود، و اینك شریعت اسرائیلیان در معرض دید عرب است. به 

رسول خدا "ص" هشدار مي دهد كه به زودي براي او نیز شریعتي تشریع مي كند، چون بر 

 ت آنان است هدایت كند.عهدة خداست كه بندگان خودرا به سوي آنچه خیر و سعاد

منظورش از كتابي «   به بني اسرائیل كتاب و حكم و نبوت داده،» اینكه فرمود: 

كه به بني اسرائیل داده تورات است كه مشتمل بر شریعت موسي"ع" و شامل انجیل نمي 

شود زیرا انجیل متضمن شریعت نیست، و شریعت انجیل همان شریعت تورات است،  و 

 اود را هم شامل نمي شود براي این كه زبور تنها ادعیه و اذكار است.همچنین زبور د
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" یكي از لوازم كتاب است.  حكم عبارت است از آن وظایفي كه كتاب بر آن حكم"

با انبیاء كتاب را به حق نازل كرد تا دربین » حكم مي كند.   در سورة بقره مي فرماید:  

تا پیامبران یعني  »در سورة مائده مي فرماید: «  مردم درآنچه اختالف مي كنند، حكم كنند!

آنان كه اسالم دارند، با این تورات در بین یهودیان و ربانیون و احبار به آنچه از كتاب خدا 

 «فراگرفته اند، حكم كنند.

 قرآن مجید در ادامة آیه مي فرماید:

" در این آیه كار امر ه "كه بعضي گفته اند مراد ب« !َو آتَیناُهم بَیِّناٍت ِمَن االَمر » 

نبوت و دعوت رسول خدا"ص" مي باشد، و مي فرماید: ما از امر رسول خود عالمت هائي 

روشن به  اهل كتاب دادیم كه همه داللت داشتند بر صدق دعوي او، و یكي از آن عالمت ها 

به این بود كه پیغمبر آخر زمان "ص"  در مكــــه ظهور مي كند،  و یكي دیگر این كه 

یثرب هجرت مي كند و نیز اهل او اورا یاري كنند، و امثال این عالمت ها كه در كتاب هاي 

 اهل كتاب پیشگوئي شده بود.

 ثُمَّ َجعَلناَك َعلي َشریعٍَة ِمَن االَمر ! -

در این آیه خطاب به رسول خدا "ص" است كه امتش نیز با او در آن خطاب شریك 

 است.

ه بني اسرائیل دادیم آنچه را كه دادیم، تو را بر طریقة مي فرماید:  بعد از آن كه ب

خاصي از امر دین الهي قرار دادیم، و آن عبارت است از شریعت اسالم كه رسول 

 اسالم"ص" و امتش بدان اختصاص یافتند.

در ادامة آیة فوق رسول خدا"ص" را مأمور مي كند به این كه تنها پیرو دین و 

مي شود، و هواهاي جاهالن كه مخالف دین الهي هستند،  فرامیني باشد كه به وي وحي

 پیروي نكند!

 از این آیه دو نكته استفاده مي شود:

این كه پیامبر اسالم هم مانند افراد امت مكلف به اجراي دستورات دیني بوده   -1

 است.

اینكه هرحكم و علمي كه مستند به وحي الهي نباشد، و یا باالخره منتهي به وحي   -2

 هي نشود، هوائي از هواهاي جاهالن است، و نمي توان آن را علم نامید!ال
 

 

 

 

 سورة بقره  "  یا بَني اِسرائیَل اذُكرُوا  نِعَمتي الَّتي اَنعَمُت َعلَیُكم  ...." 44تا 40مستند: آیة 

 279ص1المیزان ج                

  دعوت قرآن ازبني اسرائیل براي اسالم

آیات بني اسرائیل را براي قبول اسالم دعوت مي كند و مي  خداوند متعال در این

 فرماید:

 اي پسران اسرائیل ! »           
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 نعمت مرا كه به شما ارزاني داشتم به یاد آرید،

 و به پیمان من وفا كنید، تا به شما وفا كنم،

 -و از من بیم كنید

 به قرآني كه نازل كرده ام بگروید!

 نزد خود شماست تصدیق مي كند،قرآني كه كتابي را كه 

 و شما نخستین منكر آن مباشید!

 و آیه هاي مرا به بهاي ناچیز مفروشید،

 و از من بترسید!

 شما كه دانائید، حق را با باطل میامیزید، و آن را كتمان مكنید!

 نماز بخوانید، زكات دهید، و با راكعان ركوع كنید!

مردم را به نیكي فرمان مي دهید ولي شما كه كتاب آسماني مي خوانید، چگونه 

 خودتان را از یاد مي برید،

 «چرا به عقل نمي آئید! 
 

خداوند متعال در این آیات، عتاب به ملت یهود را آغاز كرده است، و این عتاب 

 ها در طي صد و چند آیه ادامه دارد.

نسبت در آن نعمت هائي را كه خدا بر یهود افاضه فرمود، و كرامت هائي را كه 

به آنان مبذول داشت، و عكس العملي را كه یهود به صورت كفران و عصیان و عهدشكني 

و تمرد و لجاجت از خودشان نشان دادند، بر مي شمارد وبا اشاره به دوازده قصه از 

 قصص آنان تذكرشان مي دهد.

در سرتاسر این آیات پر است از عنایات رباني و الطاف الهي نسبت به بني اسرائیل.  

این آیات به یادشان مي آورد آن میثاق هائي را كه از ایشان گرفت و ایشان آنها را نقض 

كردند و باز گناهاني را مرتكب شدند و جرائمي را كسب كردند، و آثاري كه در دلهاي آنان 

 پیدا شد.

به یادشان مي اندازد كه چگونه به خاطر آن مخالفت ها دلهایشان دچار قساوت و 

 ر معرض شقاوت قرار گرفت، و همه كوشش و سعي شان بي نتیجه گردید!نفوسشان د

در این آیات یهود را نصیحت مي كند كه شما اولین كسي نباشید كه كفر به قرآن را 

 آغاز كنید!

 

ٌق...."   12مستند:آیة    سورة احقاف    "  َو  ِمن قَبِلِه  ِكتاُب مُوسي اِماماً َو َرحَمةً َو هذا ِكتاٌب ُمَصّدِ
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 امام و رحمت بودن قرآن و تورات 

اگر اسالم خوب بود  -و آنان كه كافر شدند به كساني كه ایمان آوردند گفتند: »

 مؤمنین بر ما سبقت نمي گرفتند !
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 و چون كفار راه را نیافته اند، به زودي خواهند گفت:

 این قرآن افترائي است قدیمي! -
 

 كتاب موسي بود كه راهبر و رحمت بود، با این كه قبل از قرآن

 و این قرآن مصدق تورات است،

 لساني است عربي، تا كساني را كه ستم كردند انذار كند!

 « و نیكوكاران را بشارت باشد! 
 

در این جا كتاب موسي"ع" را امام و رحمت خوانده كه قرآن هم آن را تصدیق 

 خبر داده بود كه قرآن خواهد آمد! دارد، و در همان كتاب موسي قبل از آمدن قرآن

این قرآن هم كه مصدق تورات است، به زبان عربي، آن را تصدیق كرده تا براي 

ستمكاران بیم رسان و براي نیكوكاران بشارتي باشد، و با این حال چگونه ممكن است افك و 

 بهتان بوده باشد؟

كه مي تواند مقتداي امام و رحمت بودن قرآن به این معناست كه قرآن كتابي است 

بني اسرائیل باشد، و بني اسرائیل باید در اعمال خود از آن پیروي كنند، بدین جهت امام 

 است. و بدین جهت كه مایة اصالح نفوس مردم باایمان است، رحمت است!
 

 

 17ص14المیزان ج                                              مستند:تحلیل علمي

 

 احكام تورات و احكام حمورابي 

تفاصیل و جزئیات احكام دیني قبل از ظهور دین اسالم جز در تورات در هیچ كتاب 

آسماني نازل نشده بود.  گرچه بعضي از احكام جزئي كه در تورات است شبیه به احكامي 

ن از شریعت " حمورابي" است، االّ این كه به هیچ وجه نمي توان گفت احكام كلیمي هما

احكام حمورابي است كه خداوند آن را در كلیمیت امضا كرده است،  زیرا آن شریعتي را كه 

خداوند متعال به حضرت موسي علیه السالم فرستاد در فتنة " بخت النصر" از بین رفته بود 

 و از تورات آن جناب اثري باقي نمانده بود.

همه بني اسرائیل قلع و قمع  در این فتنه جز عده قلیلي كه به اسارت به بابل رفتند

شده و شهرهاي ایشان به كلي خراب گردید، و آن عدة قلیل همچنان در بابل در قید اسارت 

مي زیستند تا آن كه كوروش پادشاه ایران پس از فتح بابل آزادشان ساخت و اجازة بازگشت 

پس از آن كه  به بیت المقدس را به ایشاد داد، و دستور داد تا " عزراي كاهن" تورات را

 نسخه هایش به كلي از میان رفته و متن معارفش فراموش شده بود، بنویسد.

او نیز الگوئي از قوانین بابل كه در بین كلداني ها متداول بود برداشته و به اسم 

تورات در میان بني اسرائیل انتشار داد، پس به صرف این كه شریعت حمورابي مشتمل بر 

آن را قوانین آسماني دانسته و به امضاي خداي تعالي ممضي  قوانین صحیح است نباید

 نمود!
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 ." …سورةنجم            " اَم لَم یُنَبِّأ بِما في ُصُحِف مُوسي، َو اِبراهیَم الَّذي َوفّي 62تا33مستند:آیه
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  محتواي صحف موسي

ابراهیم و موسي بوده است. در آیات سورة نجم خبر از مطالبي است كه در صحف 

بخش سوم این كتاب مطالبي درباره محتواي صحف ابراهیم ذكر شد و اینجا خالصه اي از 

 آن مطالب تكرار مي گردد:

 به من خبر ده از آن كس كه از انفاق روي گردانید،» 

 مختصري انفاق كرد و ترك نمود،

 آیا او علم غیب دارد؟  و او مي بیند؟

 بدانچه در صحیفه هاي موسي است؟ آیا خبردار شد

 و اندر صحیفه هاي ابراهیم؟  كه به پیمان وفا كرد!

 در صحیفه ها این بود كه:

 «هیچ باربرداري بار گناه دیگري را برندارد ... !  -
 

مطلبي است كه قرآن كریم از صحف ابراهیم و موسي حكایت  مي كند.   اولیناین 

ي شود و تا چند آیه ادامه دارد.  در اول همة آن آیات البته این حكایت از این آیه شروع م

 آیه است. 17كلمة " اِنَّ " و " اَنَّهُ " آمده، كه تمام 

 آن معنا و مطلبي كه در صحف آن دو بزرگوار بود، اول این بوده كه:

  :ااَلّ تَِزُر واِزَرةٌ ِوزَر اُخري  

فس هیچ كس به گناهي كه هیچ انساني گناه انسان دیگر را تحمل نمي كند، یعني ن

دیگري كرده آلوده نمي شود،  و قهراً هیچ كس هم به گناهي كه دیگري كرده عقوبت و 

 مؤآخذه نمي شود.
 

 مطلبي كه قرآن از صحف ابراهیم و موسي نقل مي كند در بیان این است كه: دومین

 َواَْن لَیَس ِلاْلِنساِن اِالّ ماَسعي:

مالك نیست تا اثر آن مالكیت كه  ملكیت واقعيهیچ انساني، هیچ چیزي را به 

خیراست یا شر، نفع است یا ضرر عایدش شود، مگر آن عملي را كه كرده،  و سعي و 

كوششي را كه نموده است، تنها آن را داراست،  و اما آنچه دیگران كرده اند اثر خیر یا 

 شرش عاید انسان نمي شود.

.  پس مادام كه انسان هست آن است انسان به ملكیت واقعي مالك اعمال خویش

عمل هم هست،  و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد،  پس بعد از انتقال آدمي به 

  آن سراي دیگر تمامي اعمالش چه خیر و چه شر، چه صالح و چه طالح، با او خواهد بود.
  

 مطلب حكایت شده از صحف ابراهیم و موسي در قرآن این است كه: سومین
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  :َو اَنَّ َسعیَهُ َسْوَف یُري 

 كوشش آدمي دیده خواهد شد، » 

 «! پس از آن، اورا جزا دهند، جزاي هرچه تمام تر
 

، آن عملي است كه در انجامش جد و جهد كنند، و منظور سعي و كوششمنظور از 

 " مشاهده است،  و ظرف این مشاهده روز قیامت است. رؤیتاز " 
 

 

صورت صیغة مجهول آورده، خالي از این اشاره نیست كه در و اگر دیدن را به  

قیامت كساني هستند كه اعمالي به ایشان ارائه مي شود كه خودشان آن اعمال را انجام نداده 

 اند!
 

 مطلب كه از آیات برجستة این سوره نیز هست، مي فرماید: چهارمین

 َواَنَّ اِلي َربَِّك اْلُمنتَهي :

 «  شان به سوي پروردگار توست!و اینكه انتهاي سیر» 
 

" مطلق بیان شده و مي فهماند كه مطلق انحاء انتها به سوي انتهادر این آیه " 

پروردگار توست. پس آنچه موجود كه در عالم وجود است در هستي اش و آثار هستي اش 

به خداي سبحان منتهي مي گردد، البته به خود خداوند، حال با وساطت چیزي یا بدون 

 سطه. وا
 

آیة مورد بحث از آنجائي كه منتهاي هرچیزي را به طور مطلق خدا دانسته است و  

این اطالق شامل تمامي تدبیرها نیز مي شود، الجرم باید گفت كه آیة شریفه شامل دو انتها 

در هر چیز مي شود: یكي انتها از حیث آغاز خلقت، كه وقتي دربارة خلقت هر چیز به عقب 

خداي تعالي منتهي مي شویم،  و دیگر از حیث معاد،  كه وقتي از طرف آینده برگردیم به 

 پیش برویم خواهیم دید كه تمامي موجودات دوباره به سوي او محشور مي شوند.
 

 

دوازده آیه بعدي مواردي از منتهي شدن خلقت و تدبیر به خداي سبحان را بر مي 

ست، و مي فهماند كه ربوبیت منحصر در شمارد.   سیاق در همة این آیات سیاق انحصار ا

خداي تعالي است و براي او شریكي در ربوبیت نیست،  و این انحصار منافات با وساطت 

 اسباب طبیعي ویا غیر طبیعي درآن امور ندارد :
 

 و اینكه اوست بخنداند و بگریاند، 
 

 و اینكه اوست بمیراند و زنده گرداند، 
 

 و اینكه دو جنس نر و ماده را او بیافرید: 

 از نطفه اي كه در رحم ریخته شود، 
 

 و اینكه بر اوست آفرینش دیگر، 
 

 و اینكه اوست بي نیاز مي كند و خواسته دهد، 
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 و اینكه اوست آفریدگار ستاره "شعري" 
 

 و اوست كه " عاد" نخستین را هالك كرد، 
 

 باقي نگذاشت،و " ثمود" را،  و كسي از آنها  
 

 و هالك كرد قوم نوح را پیش از آنها، 
 

 و  بي گمان آنها ستمگارتروگردنكش تر بودند!  
 

 و شهرهاي " مؤتفكه" را نگونسار كرد، 
 

 و پوشانید آنهارا آنچه پوشانید، 
 

 پس به كدام یك از نعمت هاي پروردگارت شك مي كني؟ 
 

همان كسي باشد كه این نظام بدیع را پدید وقتي خداي تعالي   فرمود: يدر مطلب اخر 

آورده و این عالم را ایجاد كرده و تدبیر نموده، و در انسان ها خنده و گریه و مرگ و حیات 

و هالكت قرار داده است، دیگر به كدام یك از نعمت هاي پروردگارت خود را مردد جلوه 

 مي دهي، ودر كدامش شك مي كني ؟
 

   

ُحِف ااْلُولي،  ُصُحِف  اِبراهیَم َو مُوسي سورة ا19و18مستند:آیه  ."…علي    " اِنَّ  هذا لَفي الصُّ

 198ص40المیزان ج    

  خالصه صحف ابراهیم و موسي

خالصة آنچه در صحف ابراهیم و موسي بوده مضمون چهار آیة زیر است كه قرآن 

 كریم در سورة اعلي از آن خبر مي دهد و مي فرماید:
 

 «رستگار شد آن كس كه پاك شد!               -َمن تََزّكي   قَداَفلََح »  

 «ونام پروردگارش را یاد كرد و نماز گزارد!  -َو ذََكَراسَم َربِِّه فََصلّي  »  

 «!بر مي گزینید حیات این دنیارا  نه،  شما  -بَل تُؤثِرُوَن اْلَحیاَت الدُّنیا »  

 «و آخرت بهتر و پاینده تر است !        -ِواْْلِخَرةُ َخیٌر َو اَ بقي     »  
 

 

 " برگشتن به خداي تعالي و توبه كردن است.پاك شدن"  

 " یكي از وسایلي است كه دل انسان را ازفرورفتن درمادیات حفظ مي كند.توبه"  

 "  نیز دل را از لوث تعلقات مالي پاك مي كند.انفاق در راه خدا"  

وانده اند، در حقیقت خواسته اند طهارت از " را هم كه" تطهیر" خوضو گرفتن" 

قذارت هائي را كه صورت و دست و پاي انسان در اشتغال به امور دنیا به خود مي گیرد، 

 مجسم و ممثل كرده باشند.
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نقل شده كه در معناي )در كتاب فقیه( در روایات اسالمي از امام صادق علیه السالم 

 تزكي و پاك شدن فرمود:
 

 این است كه هركس زكات فطره بدهد رستگار مي شود!معناي آیه 
 

 "  ذكر زباني است.ذكر نام خداظاهراً مراد از " 
 

"  همان نماز معمولي و توجه خاص عبودي است كه دراسالم صلوةمراد از " 

 تشریع شده است.
 
 

 در آخر آیات فوق خطاب را به عموم بشر كرده و مي فرماید:
 

: كه رستگاري در تزكي و یاد پروردگار است ولكن حقیقت همان است كه گفتیم 

شما انسانها در پي پاك شدن نیستید و بر اساس دعوتي كه طبع بشري شما دارد شما را به 

 تعلق تام به دنیا و اشتغال به تعمیر آن و ترجیح آن بر زندگي آخرت مي خواند.
 

 ولي زندگي آخرت باقي تر و بهتر است ! -
 

 ف اولي هم گفته شده است، آنچه گفته شد در صح
 

 در صحف ابراهیم و موسي!
 

 

  

لُوا التَّوریةَ  ثُمَّ لَم یَحِملوها َكَمثَِل الِحماَر یَحِمُل اَسفاراً  .... "     5مستند:آیة  سورة جمعه    "َمثَُل الَّذیَن  ُحّمِ

 181ص38المیزان ج

 چگونه تورات را حمل كردند؟

تحمیلشان شد ولي آن را حمل نكردند، یهودیاني هستند منظور از كساني كه تورات 

كه خدا تورات را بر پیغمبرشان موسي"ع" نازل كرد و او به معارف و شرایع آن را 

تعلیمشان داد ولي رهایش كردند و به دستورات آن عمل ننمودند، تحمیل شدند، ولي حمل 

تشبیه شان كرد كه كتابهائي بر آن نكردند، لذا خداي تعالي برایشان مثلي زد، و به االغ هائي 

بار شده است، و خود االغ هیچ آگاهي از معارف و حقایق آن كتابها ندارد، و در نتیجه از 

 حمل آن كتابها چیزي بجز خستگي برایش نمي ماند!

خداوند این مثل را براي مسلمانان مي زند كه باید مسلمانان به امر دین اهتمام 

ت خود مراقب خدا باشند، و رسول اورا بزرگ بدانند، و احترام ورزند و در حركات و سكنا

كنند، و آن چه برایشان آورده یكدستي نگیرند و بترسند از این كه خشم خدا آنان را بگیرد 

همان طور كه یهود را گرفت و آنان را جاهالني ستمگر خواند و به خراني كه بار كتاب به 

 دوش دارند تشبیه شان كرد!
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 فصل اول

 

 مقام موسي نزد خدا
 

 

 

 63ص31المیزان ج                                مستند:  تحلیل تاریخي        

 

 مقام و محبوبیت موسي "ع" نزد خدا 

موسي علیه السالم یكي از پنج پیغمبر اولوالعزم است كه خود آنان سادات انبیاء 

 نوح، ابراهیم، موسي، عیسي و محمد "ص". -بودند، و كتاب و شریعت داشتند

 آنان شمرده و مي فرماید: خداي تعالي موسي علیه السالم را از زمرة

 از پیامبران میثاق گرفتیم،» 

 (7احزاب ) « و از تو، و از نوح و ابراهیم و موسي و عیسي بن مریم....
 

 از امور دین آن چه را به نوح سفارش كرده بودیم،» 

 و آن چه را به تو وحي كردیم،

 و آن چه را به ابراهیم و موسي و عیسي سفارش كرده بودیم،

 (13)شوري ....«و مقرر كرد كه براي ت
 

 خداي تعالي بر موسي علیه السالم و برادرش منت نهاده است:

 (14صافات )   «ما بر موسي و هارون منت نهادیم!  » 
 

 خداي تعالي بر موسي و هارون "ع" سالم كرده است:

 (120صافات ) «    َسالٌم َعلي مُوسي َو هاروَن !  »

 السالم را به بهترین مدح و ثنا ستوده است:خداوند متعال موسي علیه 
 

 ، و رسولي نبي بود،ُمخلَصیاد آر در كتاب موسي را كه » 

 و ما او را از جانب طور ایمن ندا دادیم،

 (52)مریم  « و براي هم سخني خود نزدیكش كردیم! 
 

 (69احزاب ) «  او نزد خدا آبرومند بود. » 
 

 (164)نساء  «دانید هم سخن شد! خدا با موسي به نحوي كه شما نمي » 
 

خداي سبحان موسي "ع " را  در سورة انعام و در چند جاي دیگر در زمرة انبیاء 

سورة انبیاء  او و سایر انبیاء را به این وصف ستوده كه  88تا  84ذكر فرموده،  و در آیة 
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ایشان پیامبراني نیكوكار و صالح بودند، كه خدا بر عالمیان اجتباء و برتري شان داده بود، 

 و به سوي صراط مستقیم هدایتشان كرده بود. 
 

موسي"ع" را چنین ستوده كه او از كساني است كه خدا  58در سورة مریم در آیة 

 شده است:بر آنان انعام كرده است، و در نتیجه صفات زیر براي موسي جمع 
 

اخالص، تقریب و نزدیك خود بردن، وجاهت، احسان، صالحیت، تفضیل، اجتباء، 

 هدایت، انعام .... 
 

) كه در موارد مناسب هر یك از این صفات نه گانه در این مجلد مورد بحث قرار  

 گرفته است، و همچنین پیرامون معناي نبوت و رسالت و تكلیم گفتگو شده است. (

 
 

 "     !سورة مریم    " َواذُكر في الِكتاِب مُوسي ِانَّهُ كاَن ُمخلَصاً َو كاَن َرسُوالً نَِبیّاً... 53تا  51آیةمستند: 

 94ص 27المیزان ج 

 و ُمخلَص بودن او  "ع" اخالص موسي

در این آیات، خداي سبحان رسول و پیامبر خود موسي علیه السالم را به اخالص و 

موهبت ها و رحمت هائي را كه به او اختصاص داده، ذكر  رسالت و نبوت ستوده،  و

 فرموده است.

عبارت است از كسي كه خداوند سبحان او را خالص براي خود قرار « ُمخلَص»  

داده باشد، و غیر خدا كسي در او نصیبي نداشته باشد، نه در او، و نه در عمل او،  و این 

 مقام از بلندترین مقام هاي عبودیت است.
  

 در این كتاب، موسي را یاد كن! »

 و رسول و پیامبر بود، ُمخلَصكه او 

 از جانب راست طور ایمن بدو ندا دادیم،

 و اورا به رازگوئي تقرب دادیم،

 «و از رحمت خویش برادرش هارون پیغمبر را بدو بخشیدیم! 
 

ظاهر آیه این است كه منظور از " تقرب" نزدیكي معنوي است نه مكاني، هرچند 

 كه این معنا در مكان " طور" واقع شده است، همچنان كه تكلم هم در مكان بود.   

مثال این آیة شریفه این است كه موالئي مقتدر و عزیز  بندة ذلیل خود را بخواند و 

یخ گوشي با او سخن گوید.  معلوم است كه چنین اورا به مجلس خود نزدیك گرداند، و ب

 تقربي به خدا،  سعادتي است كه براي كس دیگري دست نمي دهد!
 

آخر آیه نشانة اجابت دعاي موسي"ع" است كه در اولین بار كه در طور به او وحي 

 شد، درخواست كرده و گفته بود:
 

 از اهل من وزیري براي من قرار بده،» 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 78

 برادرم هارون را، 

 و پشت مرا به او استوار كن، 

 «و در كارم شریكم گردان!  
 

 گزینش موسي

سورة طه اختصاص دادن موسي"ع" را به خود با عبارت  44خداوند سبحان در آیة 

 زیر بیان داشته است:

 « َواصَطنَعتَُك ِلنَفسي! »

" كامالً روشن است كه موسي را خالص براي خود ِلـنَفسيكه از عبارت "  

 گردانیده و فرموده است:

 من تو را خالص براي خودم قرار دادم، -

 و همة نعمت هائي كه در اختیار توست همة اینها از من است، 

 و احسان من است، و در آن غیر من كسي شركت ندارد، 

 پس تو خالص براي مني! 

 و همین جاست كه معني آیة سورة مریم روشن مي شود كه فرمود: 

 بود! ُمخلَصيدر كتاب موسي را كه به یاد آر  - 

سوره طه المیزان 44)آیه كردن بزرگترین منت هاي خداست! ُمخلَص و این خالص و  

  (230ص27
 

 

 252ص  33سورة صافات " َولَقَد  َمنَنّا  َعلي مُوسي َو هارُوَن .... "  المیزان ج  122تا  115مستند: آیة 

 منت هاي خدا بر موسي و هارون 

آیات خداي تعــالي نعمـــت ها و منـــت هائي را كه بر موسي و هارون"ع" در این 

ارزاني داشته، بر مي شمارد، و بیان مي كند كه چگونه دشمنان تكذیب كنندة آنان را عذاب 

كرده است. چیزي كه هست در این آیات جانب رحمت بیشتر غلبه دارد تا جنبة عذاب و 

 انذار:

 ،نهادیم ما بر موسي و هارون منت» 

 و آن دو و قومشان را از اندوهي عظیم رهائي بخشیدیم،

 و نصرتشان دادیم،

 در نتیجه،  آنان غالب آمدند،

 و كتابي رازگشا به آن دو دادیم،

 و به صراط مستقیم شان ره نمودیم،

 و آثار و بركات و نام نیك شان را براي آیندگان حفظ كردیم،
 

 سالم بر موسي و هارون!
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 ین نیكوكاران را جزا مي دهیم،ما این چن

 «آري، آن دو از بندگان مؤمن ما بودند!   
 

مراد از منت هائي كه خداوند متعال بر موسي و هارون نهاده، احتماالً همان نعمت 

نجات از اندوه عظیم شر فرعون بود، كه  -هائي باشد كه در باال مي شمارد، كه اول آنها 

بدترین شكنجه ها را به آنها مي داد، و پسرهایشان را مي كشت آنان را ضعیف كرده بود، و 

 و زنان و دخترانشان را زنده نگه مي داشت.

سپس غلبه اي را تذكر مي دهد كه با كمك خداوند براي بني اسرائیل دست داد، و آن 

 بیرون شدن از مصر و عبور از دریا، و غرق شدن فرعون و لشكریانش در دریا بود.

تاب آسماني شان یاد مي كند،  و آن را از جملة نعمت هائي مي شمارد آن گاه از ك

" خواند، یعني كتابي كه مستبینكه به موسي و هارون داده است،  و آن كتاب را " 

مجهوالت نهاني را روشن مي كند، و آن اموري را كه احتیاج مردم در دنیا و آخرت است، 

 و براي خود آنان پوشیده است، بیان مي كند.
 

" كه فقط در مورد موسي و هارون "ع" هدایت به سوي صراط مستقیممراد به " 

ذكر كرد، و كسي از قومشان را شریك در آن نفرمود، همانا هدایت به تمام معني كلمه مي 

 باشد كه فقط اختصاص به آن دو بزرگوار داشت.

 

 

یّناَك  سورة طه       " 40مستند: آیة   234ص  27ِمَن الغَم...! "                المیزان ج َو قَتَلَت نَفساً فَنَجَّ

 

 نجات موسي در جواني 

قرآن منت دیگري از خداي تعالي را نسبت به موسي علیه السالم چنین بیان مي 

 فرماید:

یّناَك ِمَن الغَم »  !  َو قَتَلَت نَفساً فَنَجَّ

 «! یك فرد را كشتي و ما تو را از غم رهانیدیم
 

است از داستان قتل نفس موسي و رأي دادن درباریان قبط به  این منت عبارت

كشتن او، و فرار او از مصر، و ازدواجش با دختر شعیب پیامبر، و اقامتش در مدین به 

 مدت ده سال به عنوان مزدور و چوپان گوسفندان شعیب.

این داستان به طور مفصل در سورة قصص آمده است. اینجا اشاره به وحشتي شده 

به موسي بعد از كشتن مرد قبطي دست داده بود و مي ترسید كه درباریان فرعون او را كه 

بكشند، و خداي تعالي او را بیرون كرد و به سرزمین مدین برد، و همین كه شعیب او را 

مترس!  كه از مردم »احضار كرد و موسي داستان خود را گفت شعیب "ع" فرمود: 

 «  ستمكار رهائي یافتي! 
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 "ع"ش هاي پیاپي موسيآزمای

 

 و تو را آزمودیم، آزمودني ! »

 و سالي چند در میان مدینیان بماندي،  

 « آنگاه به موقع بیامدي، اي موسي!  
 

منظور از آیة فوق منت دیگري است كه خداوند به آن اشاره مي كند و آن این 

است كه موسي به چند بالي پشت سرهم مبتال شد، تا با مقداري از كمال كه كسب كرده و به 

 فعلیت رسانده بود، به مصر بازگشت. 

آیة شریفه كه منت خداي تعالي را بر موسي"ع"  مي شمارد با نداي " یا  

 " ختم شده است، تا احترام بیشتري از او بعمل آمده باشد.موسي! 
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 فصل دوم
 

 "ع"معجزات موسي 
 

 
 

 10ص26سوره اسري       " َولَقَد آتَینا مُوسي  تِسَع آیاٍت بَیِّناٍت  ...."             المیزان ج 101مستند: آیة 

 

 "ع" معجزه هاي حضرت موسيتعداد 
معجزاتي كه در آیة فوق براي حضرت موسي بن عمران علیه السالم شمرده، نه 

معجزه است.  اگر در آیة فوق آن را نه معجزه شمرده منظور آن معجزه هائي بوده كه در 

عصا و ید بیضا و طوفان و برابر فرعون و دعوت او آورده است، و آن عبارت است از 

 قورباغه و سوسمار و خون و قحطي و كمبود میوه ها.ملخ و 
 

شكافتن دریا، جریان آب از سنگ، اما سایر معجزاتي كه آن جناب داشته، مانند 

زنده كردن كشته اي بوسیلة عضو گاو، و زنده كردن آنهائي كه با صاعقه در میقات هالك 

خارج از معجزات نه گانه همه   شدند، و سایه كردن كوه بر باالي سر ایشان، و امثال آن،

 فوق الذكر است، و معجزاتي هستند كه براي امت خود آورده است، نه براي فرعون.

 

 معجزات موسي قبل از نجات بني اسرائیل

به بعد در سوره اعراف خداي سبحان از معجزات موسي و آیات وي  160درآیات 

 چند معجزه را بشرح زیر ذكر كرده است:

 اژدها  -1

 ید بیضا -2

 فرعونیان قحطي -3

 نقص ثمرات فرعونیان -4

 طوفان -5

 ملخ هاي بالدار -6

 ملخ هاي بي بال -7

 قورباغه -8

 خون شدن آب نیل -9

 غرق شدن فرعونیان در نیل -10
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 معجزات موسي بعد از نجات بني اسرائیل

 میراندن و زنده كردن هفتاد نفر همراهان موسي در میقات -1

 شكافته شدن دوازده چشمه از سنگ با ضربت عصاي موسي"ع" -2

 افكندن ابر بر سر بني اسرائیل سایه -3

 مّن و َسلوينزول  -4

 كندن كوه از ریشه و نگهداشتن آن مانند سایه بان بر سر بني اسرائیل -5
 

البته، تكلم با خداي تعالي، نزول تورات، مسخ شدن پاره اي از بني اسرائیل به 

 صورت میمون را نیز باید به این فهرست افزود

 

 ورات با قرآناختالف نقل معجزات موسي درت  
 

عصا و خون و سوسمار و قورباغه  -در تورات هم معجزات مزبور را عبارت از

و مرگ چهارپایان و بادي چون آتش كه از همه جا عبور كرد و نباتات و حیوانات را 

 سوزانید، و ملخ و ظلمت و مرگ عمومي بزرگساالن و همة حیوانات دانسته است.

قرآن مجید در خصوص معجزات نه گانه همین دوگونگي تورات با ظاهر 

موسي"ع" باعث شده كه قرآن كریم اسامي آنان را به طور مفصل بیان نكند، زیرا اگر بیان 

مي كرد و دنبالش مي فرمود: ) از یهود بپرس ! ( همچنانكه در پایان آیه فرمود: ) از یهود 

اضر نمي شد هرگز بپرس!( یهود در جواب آن اسامي را انكار مي كردند، چون یهود ح

گفتاري را از قرآن كه مخالف با تورات باشد، بپذیرد، الجرم به تكذیب قرآن مبادرت مي 

 نمود،  و از همین جهت است كه قرآن اسم آنها را نبرده است، و فقط گفته:

 «موسي را نه معجزة آشكار دادیم، از بني اسرائیل بپرس ! » 
   

 

 380ص1المیزان ج                                مستند: آیات مذكور درمتن    

 شرح معجزات واقع شده دربني اسرائیل 
در آیات زیر مشروح شش معجزة واقع شده در بني اسرائیل در زمان حیات موسي علیه 

 السالم، و سه معجزه بعد از عصر موسي"ع" را كه در سورة بقره آمده، نقل مي كند:
 

 شكافتن دریا و غرق فرعون -1
 

 سورة بقره: 50آیة 

 «َو اِذ فََرقنا بُِكُم اْلبَحَر فَاَنَجیناُكْم َو اَغَرقنا آَل فِرَعوَن....» 
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 چون دریا را براي شما بشكافتیم و نجاتتان دادیم،

 و فرعونیان را در جلو چشم شما غر ق كردیم!
 

 صاعقه زدن و مردن و زنده شدن بزرگان بني اسرائیل -2
 

 سوره بقره: 55آیة 

 ....«فَاََخذَتُكُم الّصاَعقَةُ َو  اَنتُم تـَنُظرُوَن، ثُمَّ بَعَثناُكْم ِمْن بَعِد َموتُِكْم » 

 چون گفتید:  اي موسي، تورا باور نمي كنیم تا خدا را آشكارا ببینیم، 

 در نتیجه صاعقه شما را بگرفت، در حالي كه خود تماشا مي كردید،

 دیم، شاید سپاس بدارید! و آنگاه شما را از پس مرگتان زنده كر
 

 سایه افكندن ابر بربني اسرائیل، ونزول مائده آسماني  -3
  

 سورة بقره: 57آیة 

 «َو َظلَّلنا َعلَیُكُم اْلغَماَم َو اَنَزلنا َعلَیُكُم الَمنَّ َوالسَّلوي....»  

 ابر را سایبان شما كردیم، و ترنجبین و مرغ بریان براي شما فرستادیم،

 چیزهاي پاكیزه كه روزي تان كرده ایم بخورید،و گفتیم از 

  و این نیاكان شما به ما ستم نكردند، بلكه به خودشان ستم مي كردند!
 

 خروج دوازده چشمه از یك سنگ -4
 

 سورة بقره: 60آیة 

 ....«َو ِاِذ اْستَسقي مُوسي ِلقَوِمِه فَقُلنَا اْضِرْب بِعَصاَك اْلَحَجَر » 

 آب همي خواست، گفتیم: و چون موسي براي قوم خویش

 عصاي خود به این سنگ بزن تا دوازده چشمه در آن بشكافد،

 كه هر گروهي آبخور خویش بدانست. 

 رزق خدا را بخورید و بنوشید، 

 !و در زمین به تبهكاري سرمكشید 

 

 بلند كردن كوه طور بر باالي سر بني اسرائیل -5
 

 سورة بقره: 63آیة 

 ....«الّطُوَر َو َرفَعنا فَْوقَُكُم » 
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 و چون از شما پیمان گرفتیم،

 در حالي كه كوه طور را باالي سرتان برده بودیم،

 كه آن كتابي كه به شما داده ایم محكم بگیرید، 

 و مندرجات آن را به خاطر آرید،  شاید پرهیزكاري كنید!

 بعد  از آن پیمان باز هم پشت كردید،

 نبود، از زیانكاران شده بودید!و اگر كرم و رحمت خدا شامل حال شما 
 

 زنده شدن مقتول با عضو گاو ذبح شده -6
 

 سورة بقره: 73و72آیة 

 «فَقُلنَا اْضِربـُوهُ  بِبَعِضها َكذِلَك یُحيِ هللاُ الْمَوتي....» 

 و چون كسي را كشته بودید و دربارة او كشمكش مي كردید،

 و خدا آنچه را نهان مي داشتید آشكار كرد،

 پاره اي از گاو را به كشته بزنید،گفتیم:  

 خدا مردگان را چنین زنده مي كند،

 و نشانه هاي قدرت خویش به ما مي نمایاند،  شاید تعقل كنید!
 

 مسخ و بوزینه شدن جمعي از بني اسرائیل -7
 

 سورة بقره: 65آیة 

 «فَقُلنا لَُهم ُكونُوا قَِردَةً خاِسئیَن .... » 

 آنها را كه در روز "شنبه" تعدي كردند، 

 بدانستید كه ما به ایشان گفتیم:

 بوزینگان مطرود شوید! -

 این عذاب را مایة عبرت حاضران و آیندگان و پند پرهیزكاران كردیم!و

 

 زنده كردن مردگان -8
 

 سوره بقره: 249آیة 

 «الُوٌف َحذََرالْمَوِت .... اَلَم تــََر اِلَي الَّذیَن َخَرجُوا ِمن ِدیاِرِهْم َوُهْم ُ» 

 آیا ندیدید آنهائي را كه از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند،

 بودند، تَن آنها هزارها
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 خدا فرمود:  بمیرید !

 همه مردند، سپس آنها را زنده كرد.

 زیرا خدا را در حق بندگان فضل و كرم است،

 لكن بیشتر مردم سپاسگزار حق نیستند!

 

 ردن كسي كه از قریه خرابي بگذشت!مرده و زنده ك -9
 

 سورة بقره: 259آیة 

 «اَْو َكالَّذي َمرَّ َعلي قََریٍة َو ِهَي خاِویَةٌ َعلي ُعُروِشها ....  » 

 ویا به مانند آن كسي كه به دهكده اي گذر كرد،

 كه خراب و ویران شده بود، گفت:

 خواهد كرد؟به حیرتم كه خداوند چگونه بار دوم این مردگان را زنده 

 پس خداوند او را صدسال میراند، و سپس زنده اش برانگیخت،

 و بدو فرمود:   چند مدت درنگ كردي ؟

 جواب داد:  یك روز یا پاره اي از یك روز!

 نه، چنین نیست،  -خداوند فرمود: 

 بلكه صدسال است كه به خواب مرگ افتاده اي!

 نظر به طعام و شراب خود بنما كه هنوز تغییر ننموده،  

 و االغ خود را نیز بنگر تا احوال بر تو معلوم شود!

 ما تورا حجت براي خلق قرار دهیم،

 كه امر بعث را انكار نكنند،

 و بنگر در استخوانهاي االغ كه چگونه درهمش پیوسته،

 وگوشت بر آن بپوشانیم!

 ردید، گفت:چون این كار بر او آشكار گ

 همانا اكنون به حقیقت و یقین مي دانم كه خداوند بر همه چیز تواناست!
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 سوره اعراف         " َو قَطَّعناُهُم اثنَتَي َعَشَرةَ اَسباطاً اَُمماَ َو  ...." 160مستند: آیة 

 159ص16المیزان ج                

 معجزه چشمه هاي دوازده گانه اسباط 
آیة فوق از دوازده چشمة آبي خبر مي دهد كه از یك سنگ براي آب قرآن مجید در 

 دادن به اسباط دوازده گانة بني اسرائیل، به محض زدن عصاي موسي جاري مي شد.
  

 آنان را به دوازده سبط و گروه، تقسیم كردیم،» ... 

 و چون قوم موسي از او آب خواستند، 

 بزن، بدو وحي كردیم كه عصاي خود را به این سنگ 

 و از آن سنگ دوازده چشمه بشكافت،

 و هر گروهي مشرب و آبخورگاه خویش را بدانست،

 و ابر را سایه بان ایشان كردیم،

 «و ترنجبین و مرغ بریان براي ایشان نازل كردیم....
 

 " در بني اسرائیل به منزلة قبیله نزد عرب است.سبطاصطالح "

باط بني اسرائیل یعني دوازده چشمه بود.  چشمه هائي كه براي آنان درآمد به عدد اس

هر چشمه مخصوص یك تیره بود.  این اختصاص به خاطر مشاجره اي بود كه با یكدیگر 

 داشته اند.

 

 367ص1المیزان ج             سوره بقره        "... َو َرفَعنا فَوقَُكم الّطور...."   66تا 62مستند: آیة 

 

 ریشه كن كردن و باال بردن كوه 
قرآن كریم ماجراي پیمان گرفتن خداي تعالي از بني اسرائیل، باال بردن كوه طور 

 باالي سرآنها، و ماجراي بوزینه شدن گروهي از آنها را یكجا در آیات زیر شرح مي دهد:

 و چون از شما پیمان گرفتیم،»    

 ودیم،در حالي كه كوه طور را باالي سرتان برده ب

 كه آن كتابي را كه به شما داده ایم محكم بگیرید!

 و مندرجات آن را به خاطر آرید،

 شاید پرهیزكاري كنید!
 

 بعد از آن پیمان، بازهم پشت كردید،

 و اگر كرم و رحمت خدا شامل شما نبود، از زیانكاران شده بودید!
 

 آنها را كه از شما در روز شنبه تعدي كردند،

 ا به ایشان گفتیم:   بوزینگان مطرود شوید !بدانستید كه م 

 و این عذاب را مایة عبرت حاضران و آیندگان،
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 «و پند پرهیزكاران كردیم ! 
 

" را، ذكر قدرداني از دین" و امر به "  پیمان گرفتناز سیاق آیه،  كه اول " 

مسئلة كرده، و در آخر آیه یادآوري آنچه را كه در كتاب است، خاطر نشان ساخته  ) و 

ریشه كن كردن كوه طور را در وسط این دو مسئله جاي داده، بدون این كه علت این كار را 

" براي ترساندن مردم از عظمت قدرت خداست، كندن كوهبیان كند،( بر مي آید كه مسئلة " 

نه براي این كه ایشان را مجبور به عمل به كتابي بكند كه داده شده اند، و گرنه اگر منظور 

" نمي ماند.  در آیة بعدي كه دستور داد میثاق گرفتنر بود، دیگر وجهي براي   " اجبا

فََجعَلنا ها  نِكاالً !   یعني ما   -میمون هائي خوار و    بي مقدار شوند، متعاقب آن فرمود: 

 این عقوبت مسخ شدن را مایة عبرت كردیم تا همه از آن عبرت گیرند!
 

 
 

 "لظُّلَماِت اِلَي النُّوِر َو...!" َولَقَداَرَسلنا مُوسي ِبآیاتِنا اَن اَخِرج قَوَمَك ِمَن اسوره ابراهیم  5مستند: آیة 

 27ص 23المیزان ج 

 

 و ایّام هللا  "ع"موسي 
را به یاد بني اسرائیل  ایّام هللاخداوند متعال موسي "ع" را دستور مي دهد كه 

 بیندازد، و مي فرماید:

 ما موسي را با معجزه هاي خویش فرستادیم كه  ... »

 اي موسي ! مردمت را از ظلمت ها به سوي نور بیرون كن! - 

 را به یادشان آر، -ایام هللا  -روزهاي خدا  

 «كه در این براي هر صبور شكرگزاري عبرتي هست  !!  
  

 " روزهاي مخصوصي است.ایام هللامراد به "  

ي را به خدا، با این كه همة ایام و همة موجودات از نسبت دادن ایام مخصوص

ً به خاطر حوادثي است كه در آن ایام پیش آمد كرده و امر خداي تعالي را  خداست، حتما

 ظاهر ساخته است، كه در دیگر ایام چنین ظهوري رخ نداده است.
 

دا " آن ظرف ها و آن زمان هاست كه امر خایام هللاپس به طور مسلم مقصود از " 

و آیات وحدانیت و سلطنت او ظاهر شده است، و یا ظاهر مي شود، مانند: روز مرگ، كه 

در آن روز سلطنت آخرتي خـــدا هویــدا مي گردد. وآن روز اسباب دنیوي از سببیت و 

 تأثیر مي افتد.
 

... و مانند روز قیامت كه هیچ كس دیگري مالك چیزي نیست، و براي كسي كاري 

 د، و همة امور تنها به دست خداست!نمي تواند بكن
 

 ... و مانند ایامي كه قوم نوح و عاد و ثمود در آن به هالكت رسیدند.
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این گونه ایام نیز مانند ایام و روزهاي مخصوصي است كه قهر و غلبة الهي ظاهر 

 گشته و عزت خدائي خودنمائي كرده است.

جزو این ایام بوده باشد. البته ممكن هم هست كه ایام ظهور رحمت و نعمت الهي نیز 

آن ایام كه نعمت هاي الهي آن چنان ظهوري یافته كه دیگر ایام به آن روشني نبوده است، 

مانند روزي كه حضرت نوح و یارانش از كشتي بیرون آمدند، و مشمول سالم و بركات 

 الهي شدند!

آنها !  چه این  و روزي كه ابراهیم علیه السالم از آتش نجات یافت . . . و امثال

گونه ایام مانند ایام نامبردة دیگر، در حقیقت نسبتي به غیر خدا ندارند، بلكه ایام خدا و 

 منسوب به اویند.

 

 ایّام هللا در بین بني اسرائیل 

قرآن مجید به رسول گرامي اسالم دربارة ایام هللا بین بني اسرائیل چنین یادآور مي  

 شود:

 به یادآر اي رسول ما،» 

 ) و با این یادآوري ایستادگي و ایمانت به عزیز وحمید بودن خدا را افزون كن!(

 به یادآر كه موسي به قوم خود یعني بني اسرائیل گفت:
 

 اي بني اسرائیل نعمت هاي خدا را به یاد آورید!  - 

 آن روز كه از آل فرعون و مخصوصاً از قبطیان نجاتتان داد،

 نجه مي دادند و عذاب مي چشاندند،قبطیاني كه دائماً شما را شك

 و بیشتر پسرانتان را مي كشتند،

 و دخترانتان را براي كارگري و رختشوئي خود زنده نگه مي داشتند،

 «در این وقایع بالء و محنت بزرگي بود از ناحیة پروردگارتان! 
 

 این سلسله آیات مشتمل است بر ذكر پاره اي از نعمت ها و همچنین نقمت هاي خدا 

 كه هركدام در روز معیني رخ داده است.
  

موسي بن عمران علیه السالم در این آیات كه حكایت كالم اوست، مردم خود را به 

" كه به مقتضاي عزت مطلقه اش نعمت ها روزهاي خداي سبحان، -ایام هللا  پاره اي از " 

در جاي خود و یا عذابهائي فرستاده است، و هر كدام را به مقتضاي حكمت بالغه اش 

 فرستاده، تذكر مي دهد، و به یادشان مي آورد!
 

 موسي علیه السالم به دنبال تذكر قبلي اش اضافه مي كند:
 

 اگر شما و هركه در زمین هست همگي كافر شوید،» 

 «خدا بي نیاز و ستوده است! 
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 آنگاه ادامه مي دهد:
 

 مگر خبر كساني كه پیش از شما بوده اند:» 

 ثمود، و كساني كه پس از آنها بوده اند، قوم نوح، عاد،

 كه جز خدایشان كسي نمي داند، 

 به شما نرسیده است.

 كه پیغمبرانشان با دلیلها به سویشان آمدند،

 و دستهایشان را از حیرت به دهانشان بردند و گفتند:

 ما آئیني را كه به ابالغ آن فرستاده شده اید منكریم!  -       

 كه ما را بدان مي خوانید، و دربارة آن چیزها

 به سختي به شك اندریم!

 پیغمبرانشان گفتند:

 مگر در خداي یكتا،  ایجاد كنندة آسمانها و زمین شكي هست؟  -       

 شما را دعوت مي كند تا گناهانتان را آمرزش دهد،

 و تا مدتي معین نگاهتان دارد!

 گفتند:

 شما جز بشرهائي مثل ما نیستید،  -       

 مي خواهید ما را از خدایاني كه پدرانمان مي پرستیدند منصرفمان كنید، كه

 پس براي ما دلیلي روشن بیاورید!
 

 پیغمبرانشان گفتند:

 ما جز بشرهائي مثل شما نیستیم،  -       

 ولي خدا به هركس از بندگان خویش بخواهد، منت مي نهد، 

 وریم!و ما حق نداریم جز به اذن خدا دلیل براي شما بیا

 «و مؤمنان باید به خدا توكل كنند . . .! 
 

را كه در امتهاي ایام خدا آیات فوق نیز از سخنان موسي علیه السالم است كه  

گذشته داشت، و در آن ایام اقوام را دچار عذاب و انقراض نموده و آثارشان را از صفحة 

تفصیل از سرنوشت وجود محوكرده است، خاطرنشان مي سازد، چه جز خدا كسي به طور 

 آن اقوام خبر ندارد، مانند قوم نوح و عاد و ثمود، و اقوام بعد از ایشان!

البته، شمردن قوم نوح و عاد و ثمود از باب مثــال است، و این كه فرمود جز خـــدا  

كسي ایشان را نمي شناسد، و وضع ایشان را نمي داند، مقصود ندانستن حقیقت حال ایشان و 

 از جزئیات تاریخ زندگي ایشان است.بي اطالعي 
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 زمین،  میراث بندگان صالح
  

 موسي علیه السالم در یادآوري ایام هللا اضافه مي كند:

 كساني كه كافر بودند به پیغمبرانشان گفتند:»  

 شما را از سرزمین خودمان بیرون مي كنیم! -

 مگر به آئین ما بازگردید!

 كرد كه این ستمگران را هالك خواهیم كرد!و پروردگارشان به آنها وحي 

 و شما را از پي ایشان در این سرزمین سكونت خواهیم داد!

 این موهبت،  خاص كساني است كه از عظمت من بترسند،

 «و از تهدید من بیم كنند! 
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 فصل سوم
 

 "ع"دعاهاي موسي
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 دعاهاي موسي "ع"  قبل از بعثت 
قرآن مجید در بیان تاریخ زندگي موسي علیه السالم دعاهائي از آن حضرت نقل مي 

فرماید كه در زمان گرفتاري و نیاز به درگاه خداوند متعال عرضه داشته است. در این دعا 

ن حضرت و میزان اخالص و یقین، و نحوة بیان نیاز به درگاه خداي ها مي توان ادب آ

 تعالي را مطالعه كرد:
 

كه در قرآن مجید نقل شده مربوط به اوایل رشد او در  اولین دعاي آن حضرت 

مصر بوده و موقعي است كه مرد قبطي را با یك سیلي كشت و سپس رو به درگاه خداي 

 -تعالي كرده و 
 

 گفت: » 

 پروردگارا !  من به نفس خود ستم كردم،

 پس،  ببخشاي بر من! 

 پس خداوند بر او ببخشود،  

 (16قصص )«زیرا او بخشنده و مهربان است! 

در این اعتراف،  موسي"ع" به گناه خود اعتراف نمي كند، بلكه به كاري اعتراف 

 مي كند كه مخالف مصلحت زندگي خود او بوده است!

این اعتراف به ظلم و طلب مغفرت از طرف موسي علیه السالم، از قبیل اعتراف 

 پروردگارا !» آدم و همسر اوست كه گفتند:     

 «ما به نفس خود ظلم كردیم...! 
 

اعتراف موسي"ع" هم، به طوري كه در باال گفتیم، اعتراف به گناه نیست، بلكه 

گي خود او بوده است، كما اینكه اعتراف اعتراف به كاري است كه مخالف با مصلحت زند

آدم و حوا نیز از همین باب بوده  است،  زیرا موسي"ع" اگر آن مرد را كشت، قبل از 

بعثتش به رسالت و نهي از قتل نفس كشت، عالوه بر این كه مرد كافري را كشت، كه براي 

آن هم قبل از  خون او احترامي نیست، و دلیلي هم در دست نیست بر این كه چنین قتلي

 شریعت موسي"ع" حرام بوده است؟
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آدم و حوا، اگر با خوردن از درخت به خودشان ظلم كردند، قبل از آن بوده كه 

خداوند متعال شریعتي را در بین بني نوع انساني تشریع كرده باشد، چه خداي تعالي شریعت 

وده است.  و صرف ها را، هرچه كه هست، بعد از هبوط آدم از بهشت به زمین تأسیس نم

نهي از نزدیكي به درخت دلیل بر این نیست كه نهي مولوي بوده تا مخالفتش معصیت 

مصطلح بوده باشد، بعالوه، قرائتي در دست است كه نهي به آدم و حوا نهي ارشادي بوده 

 است.
 

از همة این ها گذشته،  كتاب الهي تصریح فرموده به این كه موسي"ع" بنده اي 

خداي را  ُمخلَصه است، و نیز تصریح فرموده به این كه ابلیس نمي تواند بندگان ُمخلَص بود

 (83و ص 51) طه اغوا كند.

 این هم معلوم است كه معصیت بدون اغواي شیطان محقق نمي شود.

 -قتل نفس  -پس از تلفیق این مقدمات چنین نتیجه مي گیریم كه عمل موسي 

 معصیت نبوده است!

شود كه مراد به مغفرتي هم كه موسي "ع" و همچنین آدم و از اینجا مشخص مي 

حوا درخواست آن را كرده اند، محو عقابي نیست كه خداوند سبحان بر گنهكاران مقرر 

داشته است، چنانكه مغفرت در گناهان به همین معناست، بلكه مراد محو آثار سوئي است كه 

 ظلم به نفس در زندگي آدمي باقي مي گذارد.

از این مي ترسید كه مبادا داستان آدمكشي او افشا شده و مردم قاتل را  موسي"ع"

شناخته و به نظر خود مجرم بشناسند، لذا از خداي تعالي درخواست كرد كه سّرش را پرده 

پوشي كند، و او را به این معنا ببخشد، چه بخشش و مغفرت در عرف و اصطالح قرآن، 

محو اثر سوء است، هرچه مي خواهد باشد، چه اعم از محو عقاب است، بلكه به معني 

عقاب خدائي و چه عقاب عرفي و چه آثار دیگر. و شكي هم نیست در این كه محو همة 

 اقسام آثار به دست خداي تعالي است! 

نظیر این توجیه، وجهي است كه قرآن دربارة حضرت نوح مي فرماید، وقتي 

 عرض كرد:

 «اگر مرا نبخشي و ترحم نكني ...! » 
كه معني آن این است كه اگر مرا به ادب خود مؤدب نفرمائي و به عصمت خودت 

 ) دقت فرمائید!(حفظ نكني و به این وسیله بر من ترحم ننمائي، از زیانكاران خواهم بود.
 

 

زماني بود كه از مصر فرار كرده و به مدائن آمده، "ع"   دومین دعاي موسي 

كنار چاه آبي آرمیده بود. در این هنگام دختران شعیب و با شكمي گرسنه در سایه درختي 

"ع" را مي بیند و براي كمك به آنها از چاه آب مي كشد و پس از رفتن آنها موسي همچنان 

 گرسنه مي ماند.

 در این حال بود كه با خداي خود مي گفت:
  

 پروردگارا !» 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 93

 !من به هرچه كه برمن نازل كني، چه اندك و چه بسیار، محتاجم 

 (24قصص)«! َرّبِ اِنّي ِلما اَنَزلَت اِلَيَّ ِمن َخیٍر فَقیٌر 

در این دو درخواست او، صرف نظر از التجاء به خدا و تمسك به ربوبیت او كه 

خود ادب جداگانه اي است، از آداب عبودیت این معنا را به كار برده كه در دعاي اولش 

رفاً توسل به مغفرت خدا بود،  به حاجت چون مربوط به امور دنیوي و مادي نبود، بلكه ص

 خود تصریح كرد، زیرا خداوند دوست مي دارد بندگانش از او طلب مغفرت كنند.

به خالف دعاي دومش كه در آن حاجت خود را كه بر حسب داللت مقام  

ضروریات زندگي از قبیل غذا و مسكن و امثال آن بوده، ذكر نكرد، بلكه تنها اكتفا به این 

ه احتیاج خود را بگوید، و دم از ذكر حوایج خود فروبست،  زیرا دنیا را در نزد خدا كرد ك

 قدر و منزلتي نیست!
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 دعاي موسي "ع"  در لحظه بعثت 
السالم نقل مي كند كه در اولین  قرآن مجید دعائي را از حضرت موسي علیه

لحظات بعثت و دریافت اولین وحي آسماني عرضه داشته و در آن ادب پیامبري خود را 

 چنین نشان داده است:

 گفت:  پروردگارا  !» 

 شرح صدرم ده !

 كارم را آسان ساز !

 و گره از زبانم بگشاي !

 تا گفتارم را بفهمند، 

 قرار ده،و وزیري از خاندان خودم برایم 

 هارون برادرم را وزیرم كن،  و با وزارت او پشتم را قوي گردان !

 و او را در مأموریتم شركت ده !

 تا تورا بسیار تسبیح گوئیم،

 و بسیار به یادت باشیم!

 (35)طه« چون تو به ما، و به كارهایمان بینائي! 
 

كه از  این است خالصة درخواست هاي موسي"ع" دربارة اسباب دعوت و تبلیغ

 پروردگار خود مسئلت مي كند.
 

موسي"ع" با این كلمات براي دعوت خود خیرخواهي مي كند، و راه دعوت خود 

 را هموار مي سازد.

به طوري كه كلمات او و قرائن مقام داللت مي كند، مي خواهد عرض كند كه تو 
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تمییز رسیدیم مي داني و به حال من و برادرم به خوبي آگاهي كه ما از روزي كه به حد 

تسبیح تو را دوست مي داشتیم، و امشب كه رسالت تو بار گراني را به دوش من نهاده، و تو 

كه دانا به وضع من و خشونت طبعم هستي، و عقده اي كه در زبان من است، مي داني، مي 

ترسم اگر بر حسب دستور تو قومم را دعوت به سوي تو كنم و رسالتت را تبلیغ نمایم، مرا 

 ذیب كنند، و در نتیجه سینه ام تنگي كند و عصباني شوم و زبانم از گفتار باز ماند.تك

 پس تو اي پروردگار ! -

 شرح صدري عطایم كن و كار مرا آسان گردان !
 

این دعا، همان دستوري است كه خود پروردگار به همة انبیاء داده است، كه در راه  

 تبلیغ رساالت خود را به مشقت نیندازند:

 دستور پیامبر این نیست كه خود را» 

 در اداي واجب خداي تعالي به زحمت اندازد!  

 (38)احزاب« این سنتي است كه در سایر انبیاء گذشته هم اجرا كردیم!  
 

ادبي كه آن جناب در این كلمات به كار برده است، این است كه غرض و نتیجه اي 

سي خیال نكند منظورش از آن چه درخواست كه از این سؤاالت در نظر داشته، بیان كند تا ك

كرده، نفع شخصي او بوده، و لذا گفت غرضم از این درخواست ها این است كه من و همة 

بندگانت تو را تسبیح بسیار بگوئیم و بسیار ذكر كنیم، و بر صدق دعوي خود استشهاد كرده 

ر حقیقت، دل و جان خود به این كه تو اي پروردگار به آنچه كه در دلهاي ماست آگاهي !  د

 و برادرش را عرضه به پروردگار كرده و گفت:

 «تو به ما و كار ما بصیر و بینائي ! »  
 

در این جا،  سائل محتاج  خودش را در حاجتي كه دارد عرضه مي كند بر خدائي 

بي نیاز و جواد كه خود بهترین و قوي ترین راهي است براي تحریك عاطفة رحمت؛  زیرا 

دادن حاجت تأثیرش بیشتر است از ذكر آن،  زیرا در ذكر آن به زبان احتمال دروغ نشان 

 هست، ولي در نشان دادنش این احتمال نیست!
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 دعاي موسي "ع" در میقات 
بزرگان بني اسرائیل به موسي"ع" اصرار كردند كه موقع رفتن به میقات خداي 

تعالي باید همراه او باشند. موسي"ع"  آنها را همراه خود برد و آنها دچار صاعقه شدند و 

 موسي"ع" براي فرار از غضب الهي و نجات قومش اقدام به دعا كرد.  

ه كار برده، در آیات زیر منعكس ادبي را كه موسي"ع" در این دعا و نداي خود ب

 گردیده است:
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 موسي از قوم خود براي میقات ما هفتاد نفر را انتخاب كرد،» 

 وقتي صاعقه آنها را هالك كرد، موسي عرض نمود:

 پروردگارا ! -

 تو اگر قبل از این هم مي خواستي آنها را هالك كرده بودي!

 هالك مي كني ؟لكن،  آیا مارا به جرم پیشنهاد سفیهان قوم 
 

 من این صاعقه را جز امتحاني از ناحیة تو نمي دانم،

 با این آزمایش گمراه مي كني هركه را كه بخواهي،

 و هدایت مي كني هركه را كه مي خواهي،

 مائي ! وليّ تو 

 ببخشاي بر ما !

 و رحم كن به ما !

 كه تو بهترین رحم كنندگاني !

 حسنه بنویس !و براي ما در این دنیا و در آخرت 

 (156اعراف )   «چه ما به سوي تو هدایت یافتیم !  
 

ابتدا مي كند، چون « ....ببخشاي بر ما » موسي علیه السالم این دعا را با عبارت 

موقف او موقف بسیار سختي بود، موقفي بود كه غضب الهي و قهري كه هیچ موجودي تاب 

 تحمل آن را ندارد، قومش را فراگرفته بود.

چنین موقفي، درخواست از چنین موالئي كه حرمت او را هتك كرده اند و بر  در

ساحت سیادت و موالئي اش توهین شده، و از این رو بر بندگان خود خشم گرفته است، 

 مانند درخواست هاي عادي نیست.

روي همین حساب بود كه موسي"ع" نخست چیزي گفت كه این فوران غضب الهي 

كه بدین وسیله بتواند زمینه را براي طلب مغفرت و رحمت آماده كند، را تسكین دهد، باشد 

 و آن این بود كه گفت:
 

 پروردگارا !» 

 «تو اگر مي خواستي قبل از این آنان و مرا هالك كرده بودي؟!  
 

نفس من و جان قومم همه در قبضة قدرت و اطاعت مشیت  -كه نشان مي دهد 

توست، لكن من متحیرم كه اگر تنها به سوي قوم خود برگردم و مرا متهم به قتل برگزیدگان 

خود سازند، چه جواب بگویم؟ و تو حال آنان را از من بهتر مي داني، و مي داني كه این 

 حماتم را هدر مي دهد. پیش آمد دعوت مرا هیچ كرده و ز
 

آنگاه هالكت این هفتاد نفر را هالكت خودش و همة قومش تلقي كرد و نشان داد   

 كه مابقي قوم مردمي نادانند و درحقیقت قوم من همین هفتاد نفر بودند كه تو هالك كردي!

چون عادت خداي تعالي بر این نبوده كه مردمي را به اعمال زشت سفیهان شان 

هالك كند، و اگر در اینجا هالك ساخته پس انتقام نبوده و امتحان بوده است، كه باعــث 
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گمراهي بسیاري و هــدایت بسیاري دیگر مي شود، و این امتحان همواره در میان آدمیان 

 جریان دارد.

رار گرفته بود كه رعایت ادب او را از تعرض هر مطلبي غیر موسي در مقامي ق

از والیت مطلقة الهي، و این كه همة تدبیر منتهي به اوست، باز مي داشت، لذا  حتي 

اگر مي  »استدعاي زنده كردن قوم را هم كه در دل داشت، بر زبان نراند، و تنها با عبارت 

 آرزوي دروني خود را بازگفت.« كردي؟ خواستي، پروردگارا !  قبل از آن هم هالك مي 

این حالت وقتي است كه موسي"ع" قوم هالك شده را مي بیند كه بال شامل آنها شده 

 است!  

نوع ادبي را كه او در این حالت به كار برده، و از خداي مهربان خود استرحام 

 كرده است، باعث وحي خطاب زیر از جانب پروردگارش شده كه:

 فرمود:» 

 خود را به هركه بخواهم مي رسانم،عذاب 

 و رحمتم همه چیز هارا فرا گرفته است،

 و به زودي آن را شامل حال كساني مي كنم كه:

 تقوي پیشة خود ساخته،

 و زكات مي دادند،

 (156اعراف )   «همان كساني كه به آیات ما ایمان مي آورند !  
 

استجابت دعاي موسي"ع" با این وعدة صریح رحمت واسعه، عفو از جرایم قوم و 

پاسخ داده مي شود، و آن ها را بعد از مردن، همچنانكه كه در آیه زیر فرموده، زنده كرده و 

 به دنیا بر مي گرداند:

 به موسي گفتید كه ما به تو ایمان نمي آوریم،» 

 مگر این كه خدا را آشكارا ببینیم! 

 فت و مردید.در نتیجة این طغیان شما صاعقه آشكارا شما را فرا گر

 «آنگاه شما را بعد از مردنتان مبعوث كردیم، باشد كه شكر گذار باشید! 
 (56) بقره 
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 دعا براي رهائي از شئامت گوساله پرستي 
چهل روز میقات با خداي تعالي مراجعت كرد و مواجه حضرت موسي"ع" پس از 

 -شد با گوساله پرستي قوم بني اسرائیل 

 الواح را انداخت،»  

 و گیسوان برادر را گرفت و او را به طرف خود كشید.

 اي پسر مادر !  من گناهي ندارم، -او گفت:
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 مردم مرا خوار داشتند، و نزدیك بود مرا بكشند،

 مرا چنین خوار مدار!پس، پیش روي دشمنان 

 و دشمنان را به شماتتم وا مدار،

 (150اعراف )  « و مرا از ستمگران و در ردیف دشمنان خود منگر ! 
 

موسي وقتي چنین دید بر حال برادر رقت آورد، و تنها به جان خود و برادرش 

 دعائي كرد تا او و خودش را از مردم ستمگر ممتاز سازد. 
 

 قرآن كریم این دعا را چنین نقل مي كند:  
 

 پروردگارا ! بر من و برادرم ببخشاي ! -گفت: » 

 و مارا در رحمت خود داخل فرما !

 (151اعراف )  «كه تو مهربان ترین مهرباناني ! 
 

و این امتیاز را كه خـــداوند مهربان آن دو را در رحمت خود داخل كند، نخواست 

دانست به زودي غضب الهي ستمگران را خواهد گرفت.   و خدایش مگر براي این كه مي 

 چنین فرمود:
 

 كساني كه گوساله را معبود خود گرفتند،» 

 به زودي غضبي از پروردگارشان،

 (152)اعراف   «و ذلتي در حیات دنیا، به آنان خواهد رسید!  
 

را به كار از این نكته معلوم مي شود كه موسي"ع" در دعاي خود چه وجوه ادبي 

 بسته است، و براي رهائي از شئامت همراهي ستمگران، چگونه دست و پا كرده است!
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 دعاي موسي موقع نافرماني وسرگرداني قوم 
قوم بني اسرائیل به ارض موعود رسیدند، موسي دستور وقتي موسي علیه السالم با 

 داد به آن سرزمین مقدس در آیند. گفتند:

 اي موسي!  مطمئن باش كه ما تا زماني كه دشمنان آنجا هستند،» 

 هرگز بدانجا نخواهیم شد!

 پس تو و پروردگارت بروید و با آنها بجنگید،

 (24مائده)  «ایم! ما در اینجا در ا نتظار نتیجة كار شما نشسته 
 

 موسي "ع" در قبال استنكاف قوم از اجراي دستور الهي آنهارا نفرین كرد و گفت:

 پروردگارا !» 

 من جز اختیاردار و مالك خودم و برادرم نیستم،
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 و قوم از من شنوائي ندارند،

 (25)مائده « پس،  میان من و این مردم فاسق جدائي بینداز ! 
 

موسي "ع" ادب جمیلي در این دعا به كار برده است زیرا غرضش این بوده كه از 

این كه بعد از آن مخالفت هاي شنیع و آن نافرماني هاي زننده باز هم به آنان دستوري دهد، 

 و امر پروردگارشان را به آنها ابالغ نماید، عذر آورد، و خواست استعفا نماید، 

ً ب  » یان نكرد، بلكه از آن كنایه آورد به این كه: و لكن این غرض را صریحا

یعني كسي كه دستور مرا به كار ببندد  «پروردگارا من جز مالك خودم و برادرم نیستم...! 

و مرا اطاعت كند جز خودم و برادرم كسي نیست، و قوم نافرمانیم را به جائي رسانده اند كه 

ازه مي خواهم كه دیگر با آنها روبرو دیگر امید خیري از ایشان ندارم، و از این رو اج

نشوم، و به آنها دستوري ندهم، و آنان را به كارهائي كه مصلحت اجتماعشان در آن است، 

 ارشاد نكنم!

اما این كه مالكیت خودش و برادرش را به خود نسبت داد غرضش از مالكیت 

 اطاعت بود.

اد امساك از تبلیغ، ادب موسي"ع" در این بود كه پس از یأس از قوم خود پیشنه

خودش راه چاره اي پیشنهاد نكرد، بلكه امر را محول به پروردگار كرده و عرض كرد كه 

 به هر طریقي كه مصلحت است میان من و این مردم فاسق جدائي بینداز !
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 دعاهاي سه گانه موسي"ع"استجابت 

موسي علیه السالم در جواني سه دعا به درگاه خداي تعالي كرده و خداي تعالي در قرآن 

 مجید از مستجاب شدن آنها خبر داده است.

یكي از درخواستهایش این بود كه خدا او را از مصر و از شر مردم ستمگر  

 نجات دهد، كه شعیب در آیه زیر به وي مژده مي دهد كه او نجات  یافته است. 

 «فَلَّما جآئَهُ َو قَصَّ َعلَیِه القََصَص قاَل التََخف نََجوَت ِمَن القَوِم الّظاِلمیَن ! » 

 همین كه موسي نزد پیرمرد آمد و داستان خود به او گفت، 

 پیرمرد گفت: 

 دیگر مترس كه از مردم ستمگر نجات یافته اي ! - 
 

دوم از درخواستهایش این بود كه امیدوار بود خدا او را به راه درست ) سواء 

 السبیل ( راهنمائي كند كه این بیم خود به منزلة دعائي بود.

 «هَ تِلقآَء َمدیََن قاَل َعسي َربّي اَن یَهِدیَني َسواَء السَّبیل! َولَّما تََوجَّ » 

 و چون متوجه شد به سوي مدین گفت:

 شاید كه پروردگار من هدایت كند مرا میان راه)به راه درست!( -
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 درخواست سومش دربارة رزق بود، گفت: 

 «َرّبِ اِنّي ِلما اَنَزلَت اِلَيَّ ِمن َخیٍر فَقیٌر ! » 

 پروردگارا ! من به آن چه از خیر به سویم نازل كرده اي محتاجم!   -

" درخواست طعام نیست بلكه نتیجة آن یعني نیروي نازل كردن خیر مراد از "

 بدني است كه بتواند با آن اعمال صالح و كارهائي كه موجب رضاي خداست، انجام دهد.

به وي نازل كرده و به افاضة این اظهار فقر و احتیاج به نیروئي كه خدا آن را  

خودش به وي داده، كنایه است از اظهار فقر به طعامي كه آن نیروي نازله و آن موهبت را 

 باقي نگهدارد، تا بدان وسیله كارهاي صالح انجام دهد.

كه در اینجا شعیب او را دعوت مي كند كه مزد آب كشیدنش را به او بدهد، و 

تأمین كرد و همسري به او داد كه مایة سكونت و آرامش  عالوه بر آن رزق ده سال او را

 خاطرش باشد!

 

 145ص12المیزان ج                                               مستند: آیات مندرج در  متن        
 
 

 ادب موسي در نفرین قوم فرعون 
قرآن مجید ادبي را كه موسي علیه السالم در هنگام نفرین قوم فرعون به كار برده و 

 چگونگي درخواست نابودي فرعونیان را در آیات زیر نشان داده است: 
 

 و موسي گفت:  پروردگار ما !» 

 به درستي كه تو به فرعون و فرعونیان در حیات دنیا زینت و اموالي داده اي،

 بندگان تو را از ره به در برند!  تا،  پروردگارا !

 اي پروردگارما ! 

 اموالشان را مانند سنگریزه از حیز انتفاع ساقط كن !

 و بر دلهایشان مهر بزن،

 تا قبل از دیدار عذاب دردناك، ایمان نیاورند!
 

 خداي متعال فرمود:

 نفرین شما مستجاب شد! -

 پس در كار خود استقامت بورزید!

 (89یونس )  «كساني كه علم ندارند پیروي مكنید! و هرگز از راه 

   

ً كرده اند.  این دو  این آیات دربارة نفریني است كه موسي و هارون"ع" مشتركا

بزرگوار، اول نفرین به اموال آنان كردند، و درخواست نمودند كه خداوند متعال اموالشان 

ه خداي تعالي دلهایشان را سخت كند را از قابلیت انتفاع بیندازد،  و سپس به جانشان و این ك

 تا ایمان نیاورند، و در نتیجه عذاب دردناك را دریابند و دیگر ایمانشان قبول نشود!
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معني نفرین دوم موسي و هارون این است كه با محروم كردنشان از نور ایمان از 

دچارشان سازد، همان آنان انتقام بگیرد و به عذاب ناگهاني كه مهلت ایمان به ایشان ندهد، 

طور كه آنان بندگان خدا را از نور ایمان محروم كردند، و نگذاشتند ایمان بیاورند و 

 گمراهشان كردند.

این نفرین شدیدترین نفریني است كه ممكن است به جان كسي كرد، براي این كه 

 هیچ دردي باالتر از شقاوت دائمي نیست!
 

مراعات كرده و به اموري كه باعث  موسي"ع" در نفرین خود آداب نفرین را

 نفرین شده، تصریح نكرده، و تفصیل جنایات و فضایح فرعونیان را ذكر نكرده است.

ادب دیگر موسي"ع" این بود كه در این نفرین، با این كه خیلي طوالني نبود، ولي 

 را تكرار كرد. « ربنا !  ربنا ! » بسیار تضرع و استغاثه نمود، و زیاد نداي 
 

ب دیگرش این بود كه به این نفرین وقتي اقدام كرد كه تشخیص داد نابودي اد

فرعونیان بر وفق مصلحت حق و دین و دینداران است، و این علم از حد ظن و تهمت 

تجاوز كرده و به حد علم رسیده بود، لذا خداوند متعال پس از استجابت نفرین،  آنها را امر 

 مردم نادان را پیروي نكنند!فرمود كه استقامت بورزند، و راه 
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 فصل اول

 

 تاریخ طوالنی جرائم یهود

 

 

 

 

 سورة نساء     "... فَقَد َسأَلُوا مُوسي اَكبََر ِمن ذِلَك  .... " 169تا153مستند:آیة
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 از جرایم اهل كتاب درقرآن  فهرستی

 قرآن مجید فهرستی از تخلفات اهل كتاب را در آیات فوق شمرده و در سوره هاي

 دیگر مشروح آنها را بیان فرموده است.
 

ً باید دانست كه اهل كتاب در قاموس قرآن، یهود و نصارایند.  این كه  ) ابتدائا

 مظالم و جرایمي كه در ضمن این آیات به شمار آمده، از قبیل:

 سؤال از رؤیت خدا، گوساله پرستي، 

 پیمان شكني به هنگام رفع طور و امر به سجده، 

 عدي روز شنبه، و امثال آن؛ و نهي از ت

 همگي مختص به یهودیان است. 

ولي در عین حال منافات با این ندارد كه مراد از اهل كتاب، هم یهود و هم نصاري  

باشند، زیرا این هر دو طایفه به یك اصل یعني ملت بني اسرائیل بر مي گردند كه موسي و 

وت عیسي پس از رفع آن حضرت در عیسي "ع"  براي ایشان مبعوث شده بودند، گرچه دع

غیر بني اسرائیل، مثل مردم روم و عرب و حبشه و مصر و دیگران منتشر شد، و قوم 

 عیسي"ع" نسبت به آن حضرت كمتر از قوم موسي"ع" نسبت به موسي ظلم نكردند!!

از آن نظر كه خدا این هر دو طایفه را داراي یك اصل مي شمارد، در مورد 

 یهود، مخصوصاً اسم یهود را مي برد. كیفرهاي مخصوص به
 

خالصه، روي كالم با همة ایشان است، زیرا همه در خصیصة قومي كه تحكم و 

زورگوئي و گزافه گوئي و گفتارناحق و پایبند نبودن به میثاق هاست، شریكند، مگر این كه 

 اختصاصاً نام قومي به طور اخص ذكر شود. (
 

اول آنها با درخواست كتابي آسماني غیر از اینك فهرست جرایم مزبور را كه 

 قرآن، از پیغمبر اسالم "ص"  شروع شده،  ذیالً مي آوریم:
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 درخواست كتابي آسماني غیر از قرآن، از پیغمبر اسالم "ص"،  -1

 درخواست از موسي "ع" براي نشان دادن خدا به آنان به طور آشكار،  -2

 براهین واضح از طرف خدا، گوساله پرستي بعد از مشاهدة آن همه آیات و -3

 نقض پیمان خدا بعد از مشاهدة باال آمدن كوه طور و امر به سجده، -4

 نقض پیمان خدا و تجاوز در روز شنبه و صید ماهي در روز غیر مجاز، -5

 نقض پیمان خدا و كفر به آیات خدا، -6

كشتن ناحق پیامبران الهي )مانند كشتن یحیي و زكریا وپیامبراني كه موضوع  -7

 آنها در قرآن مجید به طور اجمال ذكر شده است،(كشتار 

بیان این كه " دلهاي ما در غالف است!" ) كه خدا به واسطة كفرشان بر  -8

 دلهایشان مهر زد، (

 تهمت بزرگ بر مریم "س"  ) تهمت زنا !( -9

اظهار این كه" مسیح عیسي بن مریم رسول خدا را به قتل رساندیم،" ) در  -10

شتند و نه به دارش زدند بلكه امر بر ایشان مشتبه شد، و خدا حالي كه نه عیسي را ك

 عیسي را به سوي خود باال برد،(

 گرفتن ربا و خوردن اموال مردم به باطل، -11

 بازداشتن مردم از راه خدا -12
 

 

 نتیجه و پي آمد ظلم یهود

 -به واسطة ظلمي كه یهودیان كردند

 برایشان حالل بود، حرام كرد.خداوند متعال خوراكي هاي پاكیزه اي كه  -1

 براي كافران آنها عذاب دردناك مهیا نمود،  -2

كافران و ستم پیشگان آنها را از آمرزش خود و هدایت به راه راست محروم  -3

 ساخت و به راه ابدي جهنم سوق داد.
 

) بني اسرائیل تعدادي از این تخلفات و جرایم را در دورة حیات موسي"ع" و            

دیگر را در مسیر تاریخ مرتكب شده اند كه مشروح آنها را در چند فصل به  تعدادي

 طورجداگانه نقل كرده ایم. (
 

سوره اعراف نیز قسمت دیگري از داستانهاي بني اسرائیل و  171تا  161در آیات 

نافرماني هاي ایشان نقل شده، كه به خاطر نقض عهدي كه كردند، خداوند سبحان به عقوبت 

ن كرد، و از ستمگران كساني را بر ایشان مسلط ساخت كه آنها را مورد شكنجه گرفتارشا

 طوالني قرار دادند.
 

این حال اسالف ایشان بود، و از این اسالف و نیاكان بني اسرائیل نسل هائي به 

وجود آمدند كه آیات خدا را به بهاي اندك فروختند و در امر دین بي اعتنائي كردند، مگر 

 از حق نگذشتند!عدة كمي كه 
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 سورة اعراف"  َو  سئَلُهم َعِن القَریَِة  الَّتي كانَت حاِضَرةَ البَحُر اِذ یَعدُوَن في السَّبِت...! "             164مستند:آیة
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 تخلف از حرمت روز شنبه 

 قرآن مجید یكي دیگر از مشهورترین تخلفات بني اسرائیل را چنین شرح مي دهد:

 بپرس از آنها، از دهكده اي كه نزدیك دریا بود، » 

 چون به حرمت شنبه تعدي كردند،

 چون ماهي هایشان روز شنبه دسته دسته سوي ایشان مي آمدند،

 و روزي كه شنبه نبود ماهي نمي آمد،

 این چنین آنها را آزمایش كردیم،

 «زیرا نافرماني مي كردند.  
 

از آن حدود و مقرراتي است كه خداوند براي در این جا مقصود از تعدي، تجاوز 

روز شنبة یهود جعل فرموده بود و آن این بود كه به خاطر بزرگداشت این روز شكار ماهي 

 را ترك كنند.

روز شنبه ماهي هاي سمت ایشان خود را آشكار مي كردند و روي آب پیدا مي 

كه مجاز در صید بودند ماهي شدند، و ایشان ممنوع از صید بودند، و اما بعد از روز شنبه 

ها نزدیك نمي شدند.  و این خود یك امتحان بود از سوي خداي تعالي، و خداوند سبحان به 

این جهت ایشان را به چنین امتحاني مبتال كرد كه فسق و فجور در میان ایشان رواج یافته 

و صید ماهي و بود، و حرص بر این اعمال ایشان را وادار به مخالفت با امر خداي تعالي 

به دست آوردن هزینة فسق و فجورشان مي كرد، و تقوائي كه ایشان را از مخالفت باز 

 بدارد، نداشتند.

 

 تخلف از امر به معروف و نهي از منكر

بني اسرائیل در این مرحله از زمان به سه طایفه تقسیم شده بودند.  این تقسیم را 

 د:قرآن مجید در آیة زیر چنین بیان مي فرمای

 و آنگاه كه گروهي از آنان گفتند: »

 چرا پند مي دهید قومي را كه خدا هالكشان خواهد كرد،

 یا به عذاب سخت عذابشان خواهد كرد؟

 گفتند:

 براي این كه هم نزد پروردگارتان معذور باشیم،

 «و هم شاید ایشان از گناه دست بردارند ! 
  

اوالً از این آیه برمي آید كه امتي آنجا بوده كه امت گناهكار را موعظه مي كردند، و 
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خود همان امت اهل تقوا بودند، و از مخالفت امر خداي سبحان پروا داشتند، جز این كه 

 دیگران را كه اهل فسق بودند نهي از منكر نمي كردند.

ل فسق و فجور مسئلة تجاوز و از گفتار این عده كه سكوت كردند بر مي آید كه اه 

عصیان را به حدي رسانده بودند كه علناً مرتكب فسق مي شدند، و دیگر نهي از منكر در 

 ایشان اثر نمي كرد!

چیزي كه هست آن امت دیگر كه سكوت نمي كردند و همچنان نهي از منكر مي  

پافشاري بر مؤعظه و كردند، مأیوس از مؤعظه نبودند، و هنوز امیدوار بودند، بلكه در اثر 

 نهي از منكر دست از گناه بردارند، وال اقل چند نفري از ایشان تا اندازه اي به راه بیایند.

عالوه بر این غرضشان از اصرار بر مؤعظه این بوده كه در نزد خداي سبحان  

معذور باشند، و بدین وسیله مخالفت با فسق  و انزجار خود را از طغیان و تمرد اعالم 

 شته باشند، و لذا در پاسخ امت ساكت كه به ایشان مي گفتند:دا
 

 چرا مؤعظه مي كنید؟» 

 اظهار داشتند:  

 تا هم نزد پروردگارتان معذور باشیم،

 « و هم شاید ایشان دست از گناه بردارند !
 

" اشاره است به این كه نهي از منكر به ما نزد پروردگارتان، در این كه گفتند "

 اختصاص ندارد، شما هم كه سكوت كرده اید مسئولید ! 

 باید این سكوت را شكسته و این قوم را نصیحت كنید!

براي این كه اعتذار به سوي پروردگار به خاطر مقام ربوبیتش بر هر كسي واجب 

خود را از تكالیفي كه به ایشان شده، و وظایفي  ذّمةاست، و همه مربوبین این پروردگار باید 

كه به آنان محول گردیده، فارغ سازند.  همان طور كه ما مربوب این پروردگار هستیم، شما 

 نیز هستید، پس آنچه كه بر ما واجب است بر شما نیز واجب است!

 

 مجازات گناهكاران، ومجازات رضایت دهندگان به گناه
 

ن آیات، مجازات مرتكبین فسق، و سكوت كنندگان از نهي قرآن مجید در ادامة ای

از منكر، را بیان كرده و نجات یافتگان از ایشان را تنها كساني معرفي كرده كه نهي از 

 منكر مي كردند.

غیر از یك طایفه كه نجات یافتند خداوند متعال مابقي ایشان یعني مرتكبین صید 

كوت كرده بودند و به دستة اول نیز اعتراض مي ماهي در روز شنبه ، و آن كساني را كه س

 كردند كه چرا ایشان را مـــؤعظه مي كنید، همگي را به عذاب خود هالك كرد!

آیة فوق داللت دارد بر این كه خداوند سبحان اعتراض كنندگان را به خاطر 

 سكوتشان و ترك نكردن مراوده با متجاوزین شریك ظلم و فسق آنها شناخته است.

) نه تنها دربارة بني  سنت عمومي الهيآیة شریفه داللت مي كند بر یك نیز 
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 -و آن سنت این است كه اسرائیل( 
 

جلوگیري نكردن ستمگران از ستمگري و مؤعظه نكردن ایشان درصورت امكان، 

 ،و قطع رابطه نکردن با ایشان در صورت عدم امكان مؤعظه، شركت در ظلم است

و عذابي كه از طرف پروردگار در كمین ستمگران است در كمین شركاي ایشان  

 نیزمي باشد!

 

 بوزینگان مطرود

قرآن مجید نوع عذاب و مجازاتي را كه گــــروه ظالم و سكوت كنندگان را 

 دربرگرفت، چنین شرح مي دهد:

 وقتي سر پیچیدند از آن چه نهي شده بودند،» 

 ند،و در معصیت زیاده روي كرد

 «گفتیم:  بوزینگان مطرود شوید!  
 

 در روایات اسالمي شرح ماجرا بدین ترتیب آمده است:
 

قومي از اهل " ایله" از دودمان ثمود ) كه گویا داخل در دین یهود شده بودند،( » 

در روزهاي شنبه به امر خداي تعالي ماهي ها به سمتشان مي آمدند تا بدین وسیله اطاعتشان 

 آزموده شود.

ماهي ها تا لب آب مي آمدند و بلكه از دریا راه نهر را گرفته و تا درب منزلشان 

نزدیك مي شدند، و ایشان با این كه ممنوع بودند، ماهیــــان را مي گرفتند و مي خوردند، و 

علماي ایشان از صـــید آنها بازشان نمي داشتند، و شیطان هم برایشان كاله شرعي درست 

ده اي از ایشان الهام داد كه شما از خوردن آن منع شده اید نه از صیدش، و كرده بود و به ع

 به همین جهت روز شنبه صیــد مي كردند و روزهاي دیگر آن صید را مي خوردند.

ما  -طایفة دیگر از ایشان كه اصحاب یمین بودند به اعتراض برخاسته و گفتند: 

 كه مخالفت امر او مكنید! شما را از عقوبت خداوند تحذیر مي كنیم، زنهار

طایفة سوم از ایشان كه اصحاب شمال بودند، سكوت كردند، و از اندرز ایشان لب 

فروبستند، و تازه طایفة دوم را مالمت كردند كه شما چرا گنهكاران را مؤعظه مي كنید، با 

خواهد این كه مي دانید ایشان مردمي هستند كه خداوند به عذاب شدیدي عذاب و یا هالكشان 

 كرد.

 آن طایفه در جواب گفتند: 

 براي این كه در نزد پروردگارتان معذور باشیم،

 و براي این كه شاید گنهكاري از گناه دست بردارد... 
 

بعد از آن كه آن مواعظ را ندیده گرفته و همچنان به گناه خود ادامه دادند، طایفة  
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 دوم به ایشان گفتند:

 زندگي نخواهیم كرد،از این به بعد با شما  -

 حتي یك شب هم در شهر نمي مانیم.

 این شهري است كه خدا در آن نافرماني مي شود،

 و خوف این هست كه بالئي بر شما نازل شده و ما را هم بگیرد....!
 

این طایفه همانطور كه گفته بودند از ترس بال از شهر بیرون شدند و در نزدیكي 

آسمان به سر بردند و صبح رفتند تا سري به اهل معصیت شهر فرود آمدند، و شب را زیر 

بزنند، دیدند دروازة شهر بسته است، و هرچه در زدند صداي احدي را نشنیدند، ناگزیر 

نردبام گذاشته و از دیوار باال رفتند و مردي از نفرات خود را به باالي نقطة اي كه مشرف 

مرد وقتي نگاه كرد گروهي میمون دم دار را به اهل شهر بود فرستادند تا خبري بیاورد.  آن 

دید كه صدا به صداي هم داده بودند،  وقتي برگشت و آن چه دیده بود باز گفت، همگي 

دروازه ها را شكسته و وارد شهر شدند میمون ها، همشهري ها و بستگان خود را شناختند، 

 تگان خود را نشناختند.و لكن انسانها افراد میمون ها را از یكدیگر تشخیص ندادند و بس

وقتي چنین دیدند، گفتند:  شما را نهي كردیم و از عاقبت شوم گناه زنهار دادیم 

 »!... 
 ) نقل از علي علیه السالم( 

از اخبار بسیاري استفاده مي شود كه هر قومي كه مسخ شدند بعد از مسخ جز چند 

 روزي زنده نماندند و به فاصلة كمي هالك شدند.

  

 سورة نحل           "   اِنَّما ُجِعَل السَّبُت َعلَي الَّذیَن اختَلَفُوا  فیِه .... "  124مستند:آیة

 306ص24المیزان ج                 

 تعطیلي شنبه، ابتالء  و امتحان یهود 

تعطیلي روز شنبه در یهود به منظور آسایش آنان نبود، بلكه ابتالء و امتحان بود، و 

تشریع این حكم منجر به لعنت طایفه اي از ایشان و مسخ شدن طایفة دیگرشان شد سرانجام 

 كه قرآن مجید در سوره هاي بقره و نساء بدان اشاره كرده است.
 

بني اسرائیل در مورد روز شنبه بعد از تشریع آن اختالف كردند، چه بني اسرائیل  

 ة سومي حیله به كار بردند.عده اي تشریع آن را پذیرفته و عده اي رد كردند و دست

شنبه " براي یهود به نفع آنان نبود بلكه علیه ایشان بود تا  -پس،  قراردادن " سبت  

خدا امتحانشان كند و برایشان تنگ بگیرد،  هم چنان كه نظایر این آزمایش در آنان زیاد 

 بود، چون مردمي یاغي و متجاوز و مغرور بودند.
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 ه      "  لُِعَن الَّذیَن َكفَرُوا ِمن بَني اِسرائیَل َعلي ِلساِن داُوَد َو عیِسَي بِن َمریََم ...!"            سورة مائد78مستند:آیة

 133ص11المیزان ج

 "ع"لعن بني اسرائیل اززبان داود وعیسي

قرآن مجید در این آیه خبر مي دهد از این كه گروهي از اهل كتاب كه كفر ورزیدند 

خود لعنت شدند. این لعنت بي جهت نبوده بلكه در اثر نافرماني و تجاوزشان از طرف انبیاء 

 بوده است.
 

 از بني اسرائیل آنان كه كافر شدند،» 

 به زبان داود و عیسي بن مریم لعن و نفرین شدند،

 و این براي همان عصیاني بود كه ورزیدند،

 و اصوالً مردمي تجاوز پیشه بودند.

 منكراتي كه مي كردند دست بر نمي داشتند.مردمي بودند كه از 

 راستي بد عمل هائي بود كه مي كردند.

 بسیاري از آنان را مي بیني كه دوست مي دارند كساني را كه كافر شدند.

 چه بد توشه اي است كه به دست خود براي خود پیش فرستادند،

 و خود باعث شدند كه خداوند بر آنان خشم گرفته،

 اب جاودانه به سربرند.و در نتیجه در عذ

 اینان باید به خدا و به نبي او،

 و به آنچه به بني اسرائیل نازل شده، ایمان مي آوردند،

 و كفار را دوست نمي گرفتند،

 «ولكن بسیارشان فاسقند !  
 

 -در روایات اسالمي آمده كه 

 " آنان كه به صورت خوك در آمدند به نفرین داود، 

 مسخ شدند، و آنان كه به صورت میمون

 به نفرین عیسي بن مریم بوده است. " 
 ) نقل از حضرت ابي عبدهللا  علیه السالم، در كافي(          

 

 از حضرت ابي جعفر "ع" نقل شده كه فرمود:

 " داود علیه السالم اهل شهر  ایله را نفرین كرد. 

مراسي  علتش این بود كه مردم  ایله در عهد داود روز شنبه خود را كه در آن

دیني داشته اند، سبك شمرده و مراسمش را به جاي نیاوردند، و از دستورات آن 

 روز سرپیچي كردند،

 و لذا داود علیه السالم به درگاه خداي تعالي عرض كرد:
 

 بارالها !  لعنت خود را همچون رداء بر آنان بپوشان،  -

 و همچون كمربند بر دو پهلوهایشان بر بند!   
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 نفرین او را اجابت كرد،خداي تعالي 

 و ایشان را به صورت میمون مسخ نمود.
 

 اما عیسي "ع" نیز قومي را كه برایشان مائده نازل شد،

 ولي باوجود آن بعد از جریان مائده مجدداً كفر ورزیدند، نفرین كرد.

 -امام علیه السالم فرمود كه كفر بني اسرائیل از این رو بود كه 

 تي مي كرده اند،با پادشاهان ستمگر دوس

 نمایند، و به طمع این كه لبي از دنیاي آنان چرب 

 ."زشتي هایشان را زینت داده و آن را در نظرشان زیبا جلوه مي داده اند
 

" یعني خالفكاران روزشنبه به صورت اصحاب سبتقرآن مجید این معنا را كه " 

  -میمون مسخ شده اند، تأئید مي كند 

 «فَقُلنا لَُهم كُونُوا قِرَدةً خاِسئیَن! »               

 در سورة اعراف مي فرماید:
 

 از آن ها بپرس از حال قریه اي كه بر لب دریا مسكن داشتند!» 

 بپرس از آن موقع كه وقتي ماهي هاي دریا در روزهاي شنبه آشكار

 مي شدند بر لب آب ، و برعكس روزهاي دیگرشان نمي آمدند،  

 د حدود و احكام شنبه را !چگونه تجاوز كردن

 این چنین آنان را با فسق شان آزمودیم...

 پس وقتي كه تكبر كردند،

 و مرتكب شدند كارهائي را كه از آن نهي شده بودند!

 «  میمون و راندة درگاه ما باشید !!  -گفتیم :  
 

  

منا ما قََصصنا َعلَیَك ِمن قَبُل  ...! "                                    سورة نحل     118مستند:آیة  "  َوَعلَي الَّذیَن  هادُوا َحرَّ

 302ص  24المیزان ج

 غذاهاي ممنوعه بني اسرائیل 

قرآن مجید در آیات سورة نحل خوردني هاي حالل و حرام را اعالم مي كند و از 

مي كند. و نیز پاره اي از احكام را كه براي حرام و حالل بدعتي و بدون اذن خدا، نهي 

یهــود تشریع شده بود و سپس نسخ شد، ذكر مي نماید، و در آیة نسخ این معني را خاطر 

نشان مي سازد كه آن چه بر رسول خدا "ص" نازل شده، دین ابراهیم است كه بر پایة 

ود از دین او برداشته شده اعتدال و توحید بنا شده و آن احكام طاقت فرسا كه در دین یهود ب

 است.

در آیات قبلي، خداوند متعال تحریماتي را كه در دین اسالم تشریع فرموده، بر مي 
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 شمارد و مي فرماید:

 حق این است كه: »  

 مردار، خون، گوشت خوك، و آن چه نام غیر خدا برآن یاد شده، 

 «براي شما حرام است! 
 

كه اگر حرام ها این چهار محرمات است  در آیه فوق به این سؤال پاسخ مي دهد

پس این همه حرام ها كه قبالً بر بني اسرائیل حرام شده بود، چیست؟  آیا این ظلم بر ایشان 

 نبوده است؟!

 جواب در همین آیه گفته شده:

 اگر ما این ها را قبالً بر بني اسرائیل حرام كرده بودیم،  »

 ظلمشان نكردیم،

 د ظلم كردند، بلكه ایشان خودشان به خو

 و به كیفر ظلم شان بعضي چیزها را بر آنان حرام كردیم.

قبالً همین چیزها بر آنان حالل بود ولكن چون پروردگار خود را عصیان كردند 

 « لذا به عنوان عقوبت آنها را بر ایشان تحریم كردیم!
 

 در جاي دیگر قرآن مي فرماید:

و به خاطر ظلم هائي از یهودیان طیباتي كه بر ایشان حالل بود، حرام كردیم!  »

» 

  

 سورةآل عمران                 "  ُكلُّ  َطعاِم كاَن ِحاّلً  ِلبَني اِسرائیَل  ااِلّ   ...! "  93مستند:آیة

 244ص6المیزان ج      

 حالل بودن غذاهاي ممنوعه قبل ازتورات 

 دیگري از تاریخ یهود را در آیة  فوق متذكر شده و مي فرماید:قرآن مجید حقایق 

 همة طعام ها بر بني اسرائیل حالل بود، »

 مگر آنچه را اسرائیل ) یعقوب پیامبر( پیش از نزول تورات،

 «بر نفس خود حرام كرد. 

قبل از نزول تورات  -آیة شریفه متذكر این واقعه تاریخي مي شود كه خداوند متعال 

یك از خوردني ها را براي بني اسرائیل حرام نكرده بود، مگر آنچه را كه یعقوب  هیچ -

 پیامبر بر شخص خود حرام كرد.
 

 در روایات اسالمي از حضرت صادق علیه السالم نقل شده كه:
 

یعقوب پیامبر چون گوشت شتر مي خورد درد تهي گاه او را ناراحت مي كرد،  "

رام كرد، پیش از آن كه تورات نازل شود، ولي بدین سبب گوشت شتر را بر خود ح

 « وقتي تورات نازل شد موسي"ع" نه آن را حرام كرد و نه آن را خورد.
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 ) نقل از كافي و تفسیرعیاشي(            
 

 بودند. –قبل از نزول تورات  –بني اسرائیل منكر حلیت طعام ها 
 

مي شمردند، و بر اساس  بني اسرائیل اصوالً منسوخ شدن احكام یك دین را محال

همین عقیده خود منكر این نیز بودند كه تحریم بعضي از غذاها به بني اسرائیل به واسطة 

ظلمي بود كه آنها مرتكب شده بودند، و به خاطر آن خداوند سبحان این محرمات را بر آنها 

 تشریع كرده بود.
 

 مي فرماید:سورة نساء  160این واقعیت را خداوند متعال در آیة شریفة 
 

 به جهت ظلمي كه یهود كردند، »

 ما نعمت هاي پاكیزه خود را كه بر آنان قبالً حالل بود،

 «حرام گرداندیم ! 
 

چنانكه از آیة زیر در سورة آل عمران نیز مشخص است، بني اسرائیل كه منكر 

تورات ذكر حلیت طعام ها قبل از نزول تورات بوده اند، در حالي كه واقعیت این تحریم در 

 شده :

 بگو تورات را بیاورید و تالوت كنید تا معلوم شود،» 

 «كدام یك راستگوئیم و بر حقیم! 

 

مناُكلَّ ذي ُظفٍُر َو .... "  146مستند:آیة  سورةانعام                      "  َوَعلَي الَّذیَن  هادُوا َحرَّ

 243ص  14المیزان ج         

 انواع غذاهاي ممنوعه بني اسرائیل 

به كساني كه یهودي اند هر ناخنداري را حرام كردیم، و از گاو و گوسفند نیز  »

برپشت آن یا با روده هاي آن باشد، و یا به  پیه را به آنان حرام كرده ایم، جز آنچه 

 استخوان پیوسته باشد،

 و این تحریم به خاطر سركشي كردنشان بود،

 «ویانیم ! و ما راستگ

اگر خداوند سبحان طیباتي را بر یهود حرام فرمود به خاطر ظلمي بود كه ایشان 

 93روا داشتند، و این در حقیقت یك نوع گوشمالي بود كه منافات با حلیت ذاتي ندارد.  آیة 

 سورة آل عمران مي فرماید:
 

 همة طعام ها بر بني اسرائیل حالل بود،» 

 اسرائیل قبل از نزول تورات،مگر همان هائي كه خود 

 « بر خویش حرام كرده بود.

 سورة نساء نیز مي فرماید: 160آیة 

 به خاطر ظلمي كه از یهودي ها سر زد،» 
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 و نیز به خاطر این كه مردم را زیاد از راه خدا باز مي داشتند،  

 «طیباتي را كه بر آنان حالل بود، حرامشان كردیم!  
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 فصل دوم 

 

 فساد دوگانه بني اسرائیل در تاریخ

 و بخت النصر و ُعَزیر         

 

  

 سورة اسري        " ... فَِاذا جاَء َوعُد اْلِخرةُ ِجئنا بُِكم لَفیفاً...! "  104مستند:آیة

 76ص25وج13ص26المیزان ج    
 

 اسارت دوگانه بني اسرائیل در تاریخ 

بعد از غرق فرعون به بني اسرائیل گفتیم در سرزمین مقــدس سكونت كنید، در  »

 حالي كه فرعون مي خواست آنها را به زور بیرون كند،

 گفتیم:  

 در آنجا باشید تا وعدة دیگر شما برسد،          

 همان وعده اي كه درآن بالها شما را مي پیچاند،         

 اسیري و جالء وطن مي شوید، و دچار قتل و غارت و       

 «در آن موقع همة شما را گرد آورده و درهم فشرده مي آوریم!        
 

این همان اسارت بني اسرائیل و جالء وطن آنان است كه یك پارچه به بابل آمدند،  

 و قرآن مجید آن را در ادامة آیة فوق چنین فرموده است:

 «بُِكم لَفیفاً !  فَِاذا جاَء َوعُداْلِخرةُ ِجئنا» ... 

همة شما را ملفوف و دسته جمعي و به هم پیچیده خواهیم آورد، آنگاه كه  یعني: 

 وعدة آخري برسد!
 

برخي از مفسرین گفته اند كه این قسمت آیه اشاره به روز قیامت دارد، ولي بعید 

در اول هم نیست كه مراد به وعدة آخر همان قضائي باشد كه راندن آن را خداوند متعال 

 همین سوره ذكر فرموده است:
 

 وقتي زمان وعدة دومي رسید،» 

 یعني بني اسرائیل افساد بار دوم خود را از حد گذراندند،

 ما همان بندگان خود را واداشتیم،

 تا با فراهم آوردن اسباب حزن و اندوه،

 و تحقق بخشیدن به ذلت و مسكنت آنان،  

 چهره هایشان را اندوهگین كنند،
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 ز مانند نوبت نخستین وارد مسجد اقصي شوند،و نی

 وهرچه را كه بر آن غلبه یافتند هالك كنند،

 «و سرزمین هائي را كه از آن عبور دادند، ویران سازند! 
 

این آیه نشان مي دهد كه وعدة دومي بر بني اسرائیل سخت تر از اولي بوده و در 

 آن نزدیك بودند كه به كلي نابود شوند.

 قبالً نیز گفتیم، عبارت : به طوري كه

 اسري( 7آیة ) « وارد مسجد شوند همان گونه كه بار اول وارد شدند.... »

نشان مي دهد كه دشمنان بني اسرائیل كه برانگیخته شده بودند تا به مجازات فساد بني 

اسرائیل آنها را قتل و غارت كنند، در هر دو نوبت وارد مسجد اقصي شده و آن را به قهر 

 ته اند، و به هتك حرمت مسجد و تخریب آن كوشیده اند.گرف
 

این است كه هالك كنند و نابود سازند !«   َو ِلیُتَبـِّرُوا ما َعلَواْ تَتبــیراً » معني آیة 

هرچه را كه بر آن دست یابند و مردم را كشته و اموال را سوزانیده و خانه ها را خراب و 

 شهر ها را ویران سازند.

 

تّیِن َو.... "         8تا  2مستند:آیة  سورة اسري            " َو قََضینا اِلي بَني اِسرائیَل في اْلِكتاِب  لَتُفِسُدنَّ في االَرِض َمرَّ

 63ص25المیزان ج
 

 فساد دوگانه بني اسرائیل در تاریخ 

كیفر " " وهدایت الهيآیات هفتگانة باال به منزلة مثالي است كه نحوة جریان سنت " 

 " را در بني اسرائیل مجسم مي سازد.عاصیان

بدین شرح كه خدا بر پیغمبرشان كتاب نازل كرد و آن را هدایتي قرار داد تا به  

وسیلة آن به سوي خدایشان راه یابند، و در آن كتاب چنین پیشگوئي كرده كه آنها به زودي 

تباهي خواهند یافت، و خدا از ترقي خواهند كرد، و در اثر همان ترقي طغیان ورزیده و 

ایشان چنین انتقام خواهد گرفت كه دشمن را بر آنان مسلط كرده و خوارشان سازد، و دشمن 

آن قدر از ایشان بكشد و اسیر كند تا آن غرور و طغیانشان فروكش كرده و دوباره به سوي 

از سر و اطاعت خدا برگردند.  در آن وقت خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشته و ب

ساماني به ایشان بدهد، و باز براي بار دوم طغیان خواهند ورزید،  و خدا هم به عذاب خود 

 بر مي گردد.

از این بیان این نتیجه به دست مي آید كه آیات هفتگانة مورد بحث به منزلة زمینه 

 سنت است در امت اسالم!چیني براي بیان جریان همین 
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 فساد طاغیان یهودفساد اولیه امت اسالم، و 

در تفسیر برهان از امام صادق علیه السالم روایت كرده كه در ذیل این آیه 

 فرمود:

 ) فساد اولیه مشابه طغیان بني اسرائیل در امت اسالم،( 

 یكي كشته شدن امیرالمؤمنین» 

 و دیگري ضربت زدن به حسن بن علي علیه السالم است.

 لُّواً َكبیراً !" فرموده:و در تفسیر عبارت " َولَتَعلُنَّ عُ 

 مقصود كشتن حسین بن علي علیه السالم است.

 و دربارة عبارت " فَِاذا جآَء َوعدُ اولیُهمآَ ! " فرمود: 

 وقتي حسین یاري شود!

 " بَعَثنا َعلَیُكم ِعباداً اُولي بَأٍس َشدیٍد فَجاسُوا ِخالَل الدّار ! " 

 برانگیزد كه، قبل از قیام قائم علیه السالم قوميیعني، 

 هیچ خوني از آل محمد"ص" را بي انتقام نگذارند،

 و انتقام همة خون هاي ریخته شده اهل بیت را بگیرند! 

 «  و این وعده است انجام یافتني! " َو كاَن َوعداً َمفعُوالً ! "  
 

این روایت تطبیق حوادثي است كه در این امت )اسالم( اتفاق مي افتد با حوادثي كه  

بني اسرائیل اتفاق افتاده است، و در حقیقت در مقام تصدیق مطلبي است كه رسول در 

 خدا"ص" پیش بیني كرده و فرموده:
 

به زودي این امت مرتكب شود آنچه را كه بني اسرائیل مرتكب شد طابق النعل » 

 «بالنعل، حتي اگر بني اسرائیل سوراخي رفته باشد، این امت نیز خواهد رفت! 

استاني كه آیات مورد بحث متضمن آن است، و این كه دو نوبت بني اما اصل د

 اسرائیل طغیان و فساد كرده كدام است؟  روایات با اختالف زیاد وجود دارد.

 

 بخت النصر، و تاریخ انهدام بیت المقدس و دربدري یهود
 

به از آن روزي كه بني اسرائیل استقالل یافته و در میان سرها سري بلند كردند، ) 

طوري كه تاریخ این قوم ضبط كرده، ( آن قدر بال و گرفتاري دیدند كه از حد یكي دو تا 

 بیرون است.

آیات مورد بحث با دوتا دوتاي آنها قابل انطباق است و لكن آن حادثه اي كه به طور 

مسلم یكي از دو حادثة مورد نظر آیات است، حادثه اي است كه به دست " بخت النصر یا 

صر" یكي از سالطین بابل در حدود ششصد سال قبل از میالد مسیح بر آنان وارد بنوكد ن

 شده است.
 

" پادشاهي بود نیرومند و صاحب شوكت، و یكي از جبابرة عهد خود بخت النصر"
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 به شمار مي رفت.

وي در آغاز از بني اسرائیل حمایت مي كرده، و لكن چون از ایشان تمــرد و 

ي شمار به سرشان گسیل داشته و ایشان را محاصره كرده و عصیان دیده، لشكرهاي ب

 بالدشان را درهم نوردیده، و همه را ویران ساخته است.
 

او "مسجد االقصي" را خراب و تورات و كتب انبیاء را طعمة حریق ساخت، و 

مردم را قتل عام نمود، به طوري كه جز عدة قلیلي از ایشان آن هم از زنان و كودكان و 

 ضعیف كسي باقي نماند. باقي ماندة ایشان را هم اسیر گرفته و به بابل كوچ داد. مردان

بني اسرائیل همچنان در ذلت و خواري و بي كسي در بابل به سر مي بردند و تا 

بخت النصر زنده بود، و مدتي بعد از مرگ او نیز احدي نبود كه از ایشان حمایت و دفاع 

" یكي از پادشاهان ایران تصمیم گرفت به بابل لشكركشي كوروشكند، تا آن كه كسري " 

كرده و آنجا را فتح كند.  وقتي آنجا را فتح كرد نسبت به اسراي بني اسرائیل تلطف و 

" بروند، و سرزمین مقدسمهرباني نمود و به ایشان اجازه داد تا دوباره به وطن خود " 

 بناهاي ویران شدة كمك كرد. " و تجدیدمسجد اقصيایشان را در تجدید بناي هیكل" 
 

" یكي از كاهنان ایشان  اجازه داد تا تورات را برایشان بنویسد.  ُعزراكوروش به " 

 این حوادث در حدود چهارصد و پنجاه و اندي قبل از میالد حضرت مسیح اتفاق افتاده است.
 

وث شد آن چه از تاریخ یهود بر مي آید این است كه اول كسي كه از ناحیة خدا مبع

 تا بیت المقدس را ویران كند بخت النصر بود، كه در این نوبت هفتاد سال خرابه افتاده بود.

و آن كس كه در نوبت دوم بیت المقدس را ویران كرد " قیصر روم اسپیانوس"  بود 

كه تقریباً یك قرن قبل از میالد مي زیسته و وزیر خود " طوطور" را روانه كرد تا مسجد 

 ردمش را ذلیل ساخته و گوشمالي دهد.را خراب و م
 

بعید نیست كه این دو حادثه مورد نظر آیات مورد بحث باشد، زیرا بقیة حوادثي كه 

تاریخ براي بني اسرائیل نشان مي دهد طوري نبوده كه به كلي آنان را ازبین ببرد، و 

كه همة آنان و استقالل و مملكتشان را از ایشان گرفته باشد، به خالف داستان بخت النصر 

آقائي و استقاللشان را تا زمان كوروش به كلي از بین برد، و آنگاه كوروش بعد از مدتي 

همة آنها را جمع كرد و سر و صورتي به زندگي شان داد، و بار دیگر رومیان بر آنان 

 دست یافتند و قوت و شوكتشان را گرفتند و دیگر تا زمان اسالم نتوانستند قد علم كنند!

ین احتمال هیچ تعبدي ندارد جز یكي كه از آیات بر مي آید منقرض كنندة بني و ا

 اسرائیل در هر دو نوبت یك طایفه بوده اند، و گر نه نمي فرمود:

ةً َعلَیِهم»     "  ....ثُمَّ َرَددنا لَُكم اْلَكرَّ

توانستند بر چه این عبارت اشعار بر این دارد كه خداوند بني اسرائیل را نیرو بخشید تا 

 دشمنان بار اول خود غلبه كنند، و تالفي درآورند، و جملة:

 «....فَِاذا كاَن َوعُداْلِخَرةُ لَیَسؤُوا ُوجُوَهُكم»  
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 اشعار بر این دارد كه براي نوبت دوم همان دشمنان غلبه یافته اند.
 

ائیل را و این احتمال هم وجود دارد كه خداوند به دست مردمي دیگر انتقام بني اسر 

 از دشمنان گرفته باشد، و بني اسرائیل از این پیش آمد سود برده باشد.  

سیاق آیه دربارة مردمي كه بار دوم مبعوث شده اند این ظهور را نیز دارد كه 

 افرادي غیر اولي ها باشد.

 معناي آیة اولي این است كه :

 طع،ما بني اسرائیل را در كتاب تورات اخبار دادیم، اخباري قا» 

 و اعالم نمودیم كه سوگند مي خورم و قطعي مي گویم كه :
 

 شما نژاد بني اسرائیل به زودي در زمین فساد خواهید كرد! -

 ) كه مراد به زمین، سرزمین فلسطین و پیرامون آن است،(

 و این فساد را در دو نوبت خواهید كرد، یكي پس از دیگري،

 «هید نمود! و در زمین طغیاني عظیم و علوي كبیر خوا
 

منظوراین است كه بندگان  "بَعَثنا َعلَیُكم ِعباداً لَنا اُولي بَأٍس َشدید! " این كه فرمود

 نیرومند خود را به پا داشتیم و فرستادیم تا شما را ذلیل نموده و از شما انتقام بگیرند.

و  این كه آمدن آن بندگان خدا به سوي بني اسرائیل و قتل و عام و اسارت و غارت

تخریب آنان را بعث الهي خوانده، اشكالي ندارد، براي این كه این بعث بر سبیل كیفر و در 

برابر فساد و طغیان و ظلم به غیر حق بني اسرائیل بوده، پس كسي نگوید كه خدا با 

فرستادن چنین دشمناني آدم كش و مسلط ساختن آنان بر بني اسرائیل نسبت به ایشان ظلم 

 د ایشان به خود ظلم كردند!كرده است، چه خو

و در آیه هیچ دلیلي ندارد بر این كه قومي كه خداي تعالي بر بني اسرائیل مسلط 

كرد بندگاني مؤمن بودند، چون فرموده كه ما بعث كردیم و نیز فرموده عده اي از بندگان 

 خود را فرستادیم.
 

ةً َعلَیِهم ! آیة بعدي " رساند كه بني اسرائیل به زودي به " مي ثُمَّ َرَددنا لَُكم اْلَكرَّ

دولت سابق خود برگشته و بعد از عذاب بار اول بر دشمنان مسلط مي شوند، و از چنگ 

استعمارشان رهائي مي یابند، و به تدریج و در برهه اي از زمان این برگشتن صورت 

اني زیاد خواهد گرفت، چه امداد شدن شان به اموال و فرزندان و باال رفتن آمارشان به زم

 احتیاج دارد.
 

"  این معنا را به لَیَسُؤوا ِوجُوَهُكم، " و آیة " بَعَثنا َعلَیُكم ِعباداً لَنا، مقایسه میان آیه "

دست مي دهد كه وعدة دوم بر بني اسرائیل سخت تر بوده است، و در آن وعده نزدیك بوده 

آخر آیه كافي است كه فرمود: كه به كلي نابود شوند، و در داللت بر این معنا همین عبارت 

 " َو ِلیُتَبـِّرُوا ما َعلَواْ تـَتبــیراً ! "

وقتي زمان وعدة دومي رسید، یعني بني اسرائیل افساد بار دوم خود را از حد » 

گذرانیدند، ما همان بندگان خود را واداشتیم تا با فراهم آوردن اسباب حزن و اندوه 
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چهره هایشان را اندوهگین كرده، و نیز و تحقق بخشیدن ذلت و مسكنت آنان، 

مانند نوبت نخستین وارد مسجد اقصي شوند، و هرچه را كه بر آن غلبه یافتند، 

 «هالك كنند، و سرزمین هائي را كه از آن عبور دادند، ویران سازند! 

  

 ماجائَتهُ  ...!  َمن یُبَدَّل نِعَمةَ هللاِ ِمن بَعدِ "َسل بَني اِسرائیَل َكم آتَیناُهم ِمن آیٍَة بَیِّنٍَة وَ  سورة بقره 212و211مستند:آیة

 155ص3جالمیزان " 

 سرگذشت بني اسرائیل، عبرت مسلمانان 

این قوم بني اسرائیل در جلو چشم شمایند! اینان همان مردمي هستند كه خدا به  »

ایشان كتاب و آئین و پیغمبري و سلطنت عطا فرمود، و از ارزاق خوب و پاكیزه 

 روزي داد،

 و بر عالمیان برتري بخشید، 

 از ایشان بپرس كه خدا چه آیات روشني به ایشان داد؟

 از كجا بود و به كجا انجامید؟ و دركارشان دقت كن كه آغازش

 كلمات را تحریف كردند، و از جاي خود تغییر دادند،

 درقبال خدا و كتابش اموري را از پیش خود وضع كردند،

 و با این كه وظایفشان را مي دانستند، از حدود خود تجاوز كردند،

 خدا هم به سخت ترین عقوبت ها گرفتارشان كرد!

 ئي شان زوال پذیرفت،جمعیتشان پراكنده شد، آقا

 خوشبختي و سعادتشان به باد رفت،

 در دنیا به خواري و گدائي افتادند،

 و رسوائي و عذاب آخرت شان بسي باالتر است!

 این یك روش خدائي است، 

 كه هركس نعمت خدا داده را تبدیل كند، و از مجراي خود خارج سازد، 

 خدا او را عقوبت مي كند، 

 «بسیار سخت است!!! و عقوبت خدائي  
  

علت این كه بني اسرائیل آن اعمال ناشایست را انجام دادند، یعني نعمت هاي الهي 

این بود كه  -را تبدیل كردند، و آیات خدا را تحریف نمودند، و قوانین آسماني را تغییر دادند 

هواهاي نفساني زندگي دنیا خیلي در نظرشان آراسته جلوه كرده بود.   و این امر آنها را به 

 و شهوات شیطاني مي خواند، و حق و حقیقت را از یادشان مي برد!

انسان در این حالت جز رسیدن به آرزوهاي خود از جــاه و مــقام و مــال و 

و  تجمالت منظوري پیدا نمي كند، و همه چیز را وسیلة رسیدن به آن تمایالت قرار مي دهد

تشخص خود قرار مي دهد.  هركس براي خوشنودي از آن جمله " دین " خود را وسیلة 

دیگري با احكام و نوامیس دین بازي مي  كند، و مطابق میل خودش در آن تصرف مي 
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 كند!

این  است آن چه امروزه در میان دنیاپرستان متظاهر به دین مد شده و سابقاً نیز 

 در میان بني اسرائیل چنین امري دیده شده است!!!
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 فصل سوم

 ُعَزیر، نویسنده تورات فعلي
 

 

 

 سورة توبه                                       " َو قالَِت الیَهُوُد  ُعَزیُر ابُن هللاِ  ...." 30مستند: آیة 

 80ص18المیزان ج   

 حمله بخت النصر و از بین رفتن تورات 

"ُعزرا" مي "ُعَزیر" نام همان شخصي است كه یهود او را به زبان عبري خود 

 خوانند، و در نقل از ِعبري به عربي این تغییر را پذیرفته است.

این عزرا همان كسي است كه دین یهود را تجدید نمود، و تورات را بعد از آن كه  

در واقعة بخت النصر، پادشاه بابل، وتسخیر بالد یهود و ویران نمودن معبد و سوزاندن 

 دوباره آن را به صورت كتابي به رشتة تحریر درآورد. كتابهاي ایشان به كلي از بین رفت،

  

 كوروش و ُعزرا

بخت النصر مردان یهود را از دم تیغ گذرانید،  و زنان و كودكان و مشتي از  

ضعفاي ایشان را با خود به بابل برد،  و نزدیك یك قرن در بابل ماندند، تا این كه بابل به 

عزرا نزد وي رفته و براي یهودیان تبعیدي شفاعت دست كوروش پادشاه ایران فتح شد،  و 

نمود،  و چون در نظر كوروش صاحب احترام بود، تقاضا و شفاعتش پذیرفته شد، و اجازه 

داد یهود به بالد خود بازگردند، و تورات شان از نو نوشته شود.  و با این كه نسخه هاي 

قبل از میالد مسیح، مجموعه اي  457تورات به كلي از بین رفته بود، عزرا در حدود سنة 

 نگارش داد و بنام تورات در میان یهود منتشر نمود.

 

 حمله انتیكوس و از بین رفتن مجدد تورات
  

در زمان " انتیكوس" پادشاه سوریه و فاتح بالد یهود مجدداً همین مجموعة تورات 

 بازنویسي شده از طرف عزرا به كلي ازبین رفت.  

قبل از میالد اتفاق افتاد. مأمورین انتیكوس حتي تمامي خانه  161این واقعه در سنة  

ها و پستوها را جستجو كرده و نسخه هاي مجموعه عزرا را یافته و سوزاندند، به طوري 

كه در تاریخ ثبت شده در منزل هر كسي مي یافتند، صاحب آن را اعدام یا جریمه مي 

 كردند.
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 ،   چه نوع پسر خداست؟ُعَزیر

به دلیل این كه عزرا وسیلة برگشت آنها به فلسطین شده، او را تعظیم كرده و یهود  

 به همین منظور او را " پسرخدا " نامیدند!!

آیا این نامگذاري مانند نامگذاري مسیحیان هست كه عیسي "ع" را پسر خدا نامیده 

 خدا مي دانند؟  اند و پرتوي از جوهر ربوبیت در او قائلند، یا او را مشتق از خدا و یا خود

و یا این كه از باب احترام پسر خدایش نامیده اند، همچنانكه خود را " دوستان خدا  

 " و " پسران خدا " خوانده اند؟

براي ما معلوم نشده است، و نمي توانیم هیچ یك از این دو احتمال را به ایشان نسبت 

 بدهیم!

 قرآن مجید از قول یهود نقل فرموده كه گفته اند: 

 « نَحُن اَبناَء هللاُ َو اَِحبّاُوهُ ! » 

 " ما پسران خدا و دوستان اوئیم! یعني "  

به جاي خدا،  –چیزي كه هست ظاهر سیاق آیة بعد از آیة موردبحث كه مي فرماید  

این است كه   -احبار و رهبانان خود را، و مسیح پسر مریم را پروردگار خود دانستند 

 مرادشان معناي دوم است.

 بعضي از مفسرین گفته اند:

 هللا"ص" گفتن اینكه عزیر پسر خداست، كالم پاره اي از یهودیان معاصر رسول

بوده است، و تمامي یهودیان چنین اعتقادي ندارند.  اگر قرآن این موضوع را به صورت 

عام گفته و به همة یهود نسبت داده براي این بوده كه بقیة یهودیان هم به این نسبت ها 

 ضي بوده اند و با آن مخالفتي نداشته اند،  پس در حقیقت همه متفق الرأي بوده اند!را
 

 

 سورة بقره    " َو قالُوا اَتََّخذهللَاُ َولَداً ُسبحانَهُ، بَل لَهُ مافي السَّماواِت َوااَلَرِض  ...!"117و116مستند: آیة 

 79ص2المیزان ج                 

 

 اعتقاد یهود و نصاري به فرزندخدائي 

قرآن كریم، اعتقاد یهودیان و مسیحیان به فرزند داشتن خدا را نفي فرموده، و این 

 تحریف تاریخي در هر دو دین قبل از اسالم را در چند جاي قرآن نقل فرموده است:
 

 و گفتند خدا فرزندي گرفته است!»   

 منزه است خدا از داشتن فرزند!

 چه در آسمانها و زمین است ملك اوست، بلكه آن

 و همه بندگان درگاه اویند!

 او كسي است كه آسمانها و زمین را بدون الگو آفریده،

 و چون قضاي امر براند تنها گوید: باش!  
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 «و آن امر بدون درنگ هست مي شود! 
 

 سیاق آیات فوق مي رساند كه گویندگان این سخن یهود و نصاري هستند: 

 ي گفت:        ُعَزیر پسر خداست،  یهود م 

 نصاري مي گفت:   مسیح پسر خداست! 

منظور اهل كتاب در اولین بار كه این سخن را گفتند، یعني گفتند خدا فرزند براي 

خود گرفته، این بوده كه از پیغمبر خود احترامي كرده باشند، همان طور كه در احترام و 

 ا و دوستان اوئیم!تشریف خود مي گفتند: ما فرزندان خد

ولي چیزي نگذشت كه این تعارف صورت جدي به خود گرفت، و آن را یك 

حقیقت پنداشتند، و لذا خداي سبحان در آیة مورد بحث آن را رد فرموده، و به عنوان 

 اعراض از گفتارشان فرمود:
 

 «بلكه آسمانها و زمین و هرچه در آن دوست، از خداست!» 
 

مسئلة والدت و پیدایش فرزند از خداي سبحان را نفي مي  این برهان در آیة فوق،

كند، زیرا فرزند گرفتن وقتي ممكن مي شود كه یك موجود طبیعي بعضي از اجزاي خود را 

از خود جدا كرده و آن گاه با تربیت تدریجي آن را فردي از نوع خود و مثل خود كند، ولي 

هم از مثل و مانند،  بلكه هر چیزي كه خداي سبحان منزه است، هم از جسمیت و تجزیه، و 

در آسمانها و زمین است مملوك او،  و هستي اش قائم به ذات او، و قانت و ذلیل در برابر 

اوست...!  وقتي هستي موجودات عین ذلت است، چگونه ممكن است موجودي از 

 موجودات، فرزند او، و مثال نوعي او باشد؟

یدآورندة بدون الگوي آسمانها و زمین است از طرف دیگر خداي سبحان بدیع و پد

و كار او به تدریج و تقلید صورت نمي گیرد، چگونه فرزند گرفتن را به او نسبت دهیم، و 

 حال آن كه فرزند درست كردن احتیاج به تربیت و تدریج دارد؟
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 اختالف در فرزند خدائي ُعَزیر و مسیح 

به جاي خدا، احبار و رهبانان  » قرآن مجید در آیه فوق نخست مي فرماید: 

كه در این قسمت از آیه،  هردو كیش را به یك معنا «   خود را پروردگاران خود دانستند!

والمسیح بن  -مورد عتاب قرار مي دهد ولي در ادامة آیه اعتقاد مسیحیان را با عبارت 

 به معناي دیگري بیان مي كند. -مریم 

ید یهود و مسیحیان در این زمینه، زیرا اعتقاد دلیل این امر اختالفي است در عقا 

 یهود به پسر خدا بودن عزیر،  غیر اعتقاد مسیحیان به پسر خدا بودن عیسي است.

اعتقاد یهودیان صرفاً از باب احترام و تعارف است،  ولي اعتقاد مسیحیان دربارة  
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 مسیح جدي و به نوعي آن را حقیقت مي انگارند!!
  

این كه یهود عزیر را به جاي خدا رب خود خوانده اند سكوت  آیة شریفه در مورد

كرده و به جاي آن تنها به ذكر ارباب گرفتن احبار و رهبان اكتفا كرده است، واین شامل 

عزیر هم مي شود.  یعني مي فهماند كه یهود چنین اطاعتي از عزیر هم مي كرده اند، چون 

وي و او را پسر خدا خواندن، رب خود اتخاذش  عزیر یا پیغمبر بوده و ایشان با احترام از

كرده و اطاعتش مي كرده اند، و یا به خاطر این كه از علماي ایشان بوده و به ایشان 

 احساني كرده كه از هیچ كس دیگري ساخته نبوده است.  

و اما مسیح از آن جائي كه پسر خدا بودنش نزد مسیحیان به معناي صرف تعارف و  

 لذا آن را جداگانه ذكر كرد!احترام نیست، 
 

 

 كیفر پیروي كورانه یهود و نصاري از روحانیون
  

قرآن مجید مسئولیت پیروان یهود و نصاري را متوجه خود آنان كرده كه از 

 رهبران دیني خود كورانه پیروي كردند و دستور خدا را نادیده انگاشتند!
 

 به جاي خدا احبار و رهبانان خود را،»  

 و مسیح پسر مریم را پروردگاران خود انگاشتند، 

 و حال آن كه دستور نداشتند مگر به این كه معبودي یكتا بپرستند، 

 كه جز او معبودي نیست، 

 «و او از آنچه كه شریك او مي پندارند، منزه است!  
  

مقصود از این كه مي فرماید: به جاي خداي تعالي احبار و رهبانان را ارباب خود 

رفته اند، این است كه به جاي اطاعت خدا، احبار و رهبانان را اطاعت مي كنند، و به گفته گ

هاي آنان گوش فرا مي دهند، و بدون هیچ قید و شرطي ایشان را فرمان مي برند، حال آن 

 كه جز خداي تعالي احدي سزاوار این قسم تسلیم و اطاعت نیست. 

 مقصود از این كه مي فرماید: 

 «بن مریم را نیز به جاي خدا رب خود گرفته اند، و مسیح» 

 این است كه ایشان به همان نحوي كه معروف از آنان است قائل به الوهیت مسیح شدند.

در این كه مسیح را اضافه به مریم كرد، اشاره اي است به این كه نصاري در این  

 ایستگي پرستش را دارد؟اعتقاد بر حق نیستند،  زیرا كسي كه از زني به دنیا آمده، چه ش

 خداوند سبحان این اعتقاد اهل كتاب را چنین تخطئه فرموده است: 

 یهود و نصاري براي خود رب ها اتخاذ كردند،» 

 «در حالي كه مأمور نبودند مگر به این كه خدا را بپرستند!
  

 این كالم اول داللت دارد بر این كه:
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همان طور كه عبادت هر چیزي مساوي با اعتقاد به ربوبیت اوست، همچنین  -

اطاعت بدون قید وشرط هر چیز مساوي با رب دانستن آن چیز است، پس 

 طاعت هم وقتي به طور استقالل باشد خود عبادت و پرستش است. 

و الزمة این معني این است كه شخص مطاع بدون قید و شرط و به نحو 

 آن كسي است كه سزاوار عبادت باشد!«  اله» بدانیم، زیرا «  اله »استقالل را 

" را به كار برده است،  اله" را به كار نبرده و بلكه "  ربدر آیة فوق وقتي كلمة " 

مي فهماند كه اتخاذ رّب به وسیلة اطاعت بدون قید و شرط، خود عبادت است، و رب را 

 " اله " به معناي معبود است.معبود گرفتن همان " اله" گرفتن است، چون 
 

 در روایات اسالمي از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود:

به خدا قسم! احبار و رهبانان،  یهود و نصاري را به پرستش خود نمي خواندند »  

و به فرضي هم كه مي خواندند، یهود و نصاري هرگز قبول نمي كردند، ولكن 

هم كاري را از ایشان قبول كردند كه الزمه اش  كاري كردند، و یهود و نصاري

پرستش بود، و آن این بود كه عده اي از محرمات را برایشان حالل و عده اي از 

حالل ها را بر آنان حرام نمودند،  و ایشان هم پذیرفتند، پس یهود و  نصاري بدون 

 ل از كافي()نق« این كه خودشان متوجه باشند، احبار و رهبانان خود را پرستیدند.
 

 در تفسیر قمي، از امام ابي جعفر"ع" آمده كه فرمود: 

براي این « والمسیح بن مریم » این كه خداوند در آیة فوق در قرآن  فرموده: » 

بوده كه برخي از مسیحیان او را تعظیم نموده و در دل آن قدر بزرگ مي دانند كه 

از ایشان گفته اند:  او سومي خیال كرده اند او معبود و پسر خداست!  بعضي دیگر 

 سه خداست!!! و طائفه اي دیگر گفته اند: او خود خداست!!!

احبار و رهبانان خود را پروردگار » آنگاه اضافه فرمود:  این كه قرآن فرموده 

از این رو بوده كه یهودیان و مسیحیان گوش به حرف احبار و رهبانان « گرفتند! 

انه اطاعت مي نمودند و گفته هاي ایشان را مانند خود مي دادند، و ایشان را كور

وحي منزل دانسته و با آن معاملة دین مي كردند،  و آن چه اصالً به یادش نبودند 

اوامر خداي تعالي و كتابهاي آسماني و پیغمبران او بود، كه به كلي پشت سر 

و رهبانان را انداختند،  پس در حقیقت به جاي این كه خدا را رب خود بدانند، احبار 

 نقل از تفسیر قمي ()      «ارباب خود گرفتند.
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 فصل چهارم
 

 كـفـر یـهـود

 

 
 

 

 سورة بقره                            "  َواِذ اََخذنا میثاَق بَني ِاسرائیَل   .... " 88تا83مستند:آیة

 403ص  1المیزان ج                
 

 تخلف ازمیثاق الهي و كفر یهود 

" را، كه به معني پیمان گرفتن میثاققرآن مجید در آغاز این آیات، موضوع " 

است، و جز با كالم صورت نمي گیرد،  یادآوري مي كند، و آن گاه خود آن میثاق را كه چه 

 بوده، حكایت مي كند و مي گوید:
 

 و یاد آورید!»          

 هنگامي را كه از بني اسرائیل عهد و میثاق گرفتیم كه: 
 

 جز خداي را نپرستید! -

 احسان و نیكي كنید دربارة پدر و مادر، خویشان، یتیمان و فقیران! -

 به زبان خوش با مردم صحبت كنید، و حسن معاشرت داشته باشید! -

 نماز به پا دارید! -

 زكات مال خود بدهید! -
 

 یهود! پس شما اي طایفة

 میثاق را شكسته و روي گردانیدید،

 مگرعده اي قلیل،

 «و شمائید كه از حكم و عهد خدا اعراض كردید!  
 

 و یاد آورید، هنگامي را كه از شما عهد و میثاق گرفتیم كه: »

 خون یكدیگر نریزید! -

 و یكدیگر را از خانه و دیار خود نرانید! -
 

 پس شما اي طایفة یهود!

 بر آن عهد و میثاق اقرار كردید و گردن نهادید، 

 «و خود شما بر آن گواهید!  
 

 با این عهد و اقرار،  باز شما به همان خوي زشت اسالف خود پایدارید!»  
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 خون یكدیگر را مي ریزید،

 و گروه ضعیف را از دیار خود مي رانید،

 یكدیگرید!و در بدكرداري و ستم بر ضعیفان، همدست و پشتیبان 

 و چون اسیراني بگیرید،  براي آزادي آنها " فدیه " مي طلبید،

 در صورتي كه به حكم تورات،

 اخراج كردن آنان)چه رسد به قتل آنها،( محققاً بر شما حرام شده است!
 

 چرا به برخي احكام تورات كه به نفع شماست، ایمان آورده، 

 و به بعضي دیگر كافر مي شوید!
 

 ردم بد كردار چیست؟جزاي چنین م

 جز ذلت و خواري در زندگي این جهان،

 و سخت ترین عذاب در روز  قیامت!

 «و خدا از كردار شما غافل نیست!  
 

 اینان همان كسانند كه متاع فاني دنیا را خریده،» 

 و ملك جاوید آخرت را فروختند.

 پس در آخرت عذاب آنها هیچ تخفیف نیابد.

 «نخواهد كرد! و هیچ كس آنان را یاري 
 

 و ما به موسي كتاب " تورات" را عطا كردیم،» 

 و از پي او پیغمبران فرستادیم،

 و عیسي پسر مریم را با معجزه ها و دالیل روشن، حجت ها دادیم،

 و او را به واسطة " روح القدس " اقتدار و توانائي بخشیدیم،

س شما آورد، از آیا هر پیغمبري كه از جانب خدا اوامري بر خالف هواي نف

 حكمش سر پیچیده، و از راه حسد برخي ازآنها را تكذیب مي كنید؟

 «و برخي دیگر را به قتل مي رسانید؟ 

 با پیغمبران از راه تمسخر گفتند:» 

 " دل هاي ما در حجاب غفلت است و چیزي از سخنان شما در نمي یابد !! "

 چنین نیست!

 یرفتند،بلكه چون اتمام حجت شد ولي فهمیده نپذ

 خدا بر آنها لعن و غضب فرمود،

 ،زیرا كافر شدند

 « و در میان آنان اهل ایمان بسیار كم بود! 
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 مؤمنین واقعي اهل كتاب 

آیات قرآن شریف حكایت دارد كه عده اي از اهل كتاب به جرم این كه بین انبیاء 

الهي فرق قائل شدند، و آنچه را كه قرار بود ظاهرسازند مخفي كردند، و آیات الهي را به 

این بهاي اندك فروختند، مورد مذمت الهي قرار گرفتند،  اما در آیات فوق، قرآن مجید 

 مذمت را از دسته اي از اهل كتاب كه مورد ستایش خدا قرار گرفته اند، نفي كرده است.
  

 این گروه چه كساني هستند؟
 

 عده اي از اهل كتاب هستند كه:» 

 به خدا و به آنچه كه بر شما و بر خودشان نازل شده است، ایمان دارند، 

 و در مقابل خدا خاشعند،

 ندك نمي فروشند،و آیات الهي را به بهاي ا

 اینان پاداششان نزد خدایشان است،

 «كه خدا سریع الحساب است.  

مراد این است كه این گروه از یهودیان و مسیحیان نیز با مؤمنین به دین اسالم در 

 پاداش هاي نیك شریكند، و غرض این است كه:

سعادت آخرت مخصوص به یك ملیت خاص نیست، تا این كه اهل كتاب، وگرچه 

ایمان هم آورده باشند، از آن محروم شوند، بلكه این سعادت دائرمدار ایمان به خدا 

 و ایمان به فرستادگان خداست.

بنابراین اگر آنان نیز ایمان آورده باشند با مؤمنین در نیل به سعادت هاي اخروي 

 مساوي هستند!

  

ةٌ  یَهدُوَن  بِاْلَحّقِ  َو بِِه  یَعِدلُوَن   .... "              159مستند:آیة  سورة اعراف               " َوِمن قَوِم مُوسي اُمَّ

 158ص16المیزان ج

 صالحان قوم بني اسرائیل و هادیان راه حق 

و این قرآن مجید در این آیة شریف عمل صالح نیكان از بني اسرائیل را مي ستاید، 

از انصاف قرآن است كه بعد از بر شمردن گناهاني كه از آنان سر زده، مستحقین مــــدح را 

نیز مــدح مي كند، و این معني را مي رساند كه همة بني اسرائیل خدا و رسول را مخالفت 

نكردند و بر ضاللت و ظلم پافشاري نداشتند، بلكه پاره اي از ایشان مردمي بودند كه 

 ا به سوي حق راهنمائي نمودند، و در میان ایشان به حق و عدالت حكم كردند.دیگران ر

" در آیة فوق انبیاء و اماماني باشند كه امتي از قوم موسي،بعید نیست مراد به "  

 بعد از موسي "ع"  در میان بني اسرائیل پدید آمدند و قرآن درباره شان فرمود:
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 امر ما هدایت مي كردند،از ایشان اماماني قرار دادیم كه به » 

 (24سجده )   «چون صبر مي كردند و به آیات ما یقین داشتند! 
 

 

  سورة آل عمران                   "  یا اَهِل  الِكتاِب ِلَم تَكفُرُوَن بِآیاِت هللاِ َو اَنتُم تَشَهدُوَن...."                 70مستند: آیه

 109ص6المیزان ج

 

 نوع كفري است؟چه كفر اهل كتاب، 

 قرآن مجید مي فرماید:

اي اهل كتاب چرا به آیات الهي كافر مي شوید، با این كه خودتان شهادت » 

 «دارید؟ 
 

" به اهل كتاب داده است، كفرقرآن شریف در این آیه و در آیات بسیاري نسبت " 

 باید دید این كفر از چه نوع كفري است؟
 
 

 كفر به خدا -1

شدن به نفي توحید است، مانند: دهریون و وثني ها كه صریحاً كفر به خدا ملتزم 

 توحید و یگانگي خداي عالم را منكرند.
 

 

 كفر به آیات خدا -2

كفر به آیات خدا انكار نمودن چیزي از معارف الهي، بعد از واضح شدن آن با بیان 

 روشن، مي باشد.

 

 كفر اهل كتاب از كدام نوع است؟
  

تند كفر به آیات الهي بود نه كفر به خدا،  زیرا آنان منكر اهل كتاب كفري كه داش

نبودند كه براي عالم معبود واحدي است، بلكه تنها انكارشان راجع به معارفي بود كه 

 كتابهاي آسماني خودشان آنها را بیان داشته و روشن و آشكار كرده بودند.
 

 معارفي كه آنها منكر بودند،  عبارت بود :
 

 هللا"ص" پیامبر گرامي اسالم،نبوت رسول  -1

 بندگي عیسي نسبت به خداي متعال و رسالت او، -2

 یهودي و نصراني نبودن ابراهیم"ع"، -3

 مبسوط بودن قدرت خداوندي براي همیشه... -4
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 و مانند اینها.
 

 !"كافر به خدا" نه     " كافر به آیات الهي هستند"  -پس اهل كتاب در لسان قرآن
 

آن كریم هست كه اصل ایمان به خدا را از آنان نفي كرده البته آیات دیگري در قر

 است. 

متدین نبودن " و موضوع " حرام ندانستن محرمات الهي، در آن آیات موضوع "

" را ذكر نموده است، این امر شاهد بر آن است كه توصیف نمودن آنها به "  به دین حق،

است، یعني الزمة حال آنان  " صورت گرفتهالزم حال " توصیفي است كه روي "عدم ایمان

" مي باشد، نه اینكه " عدم ایمان به خدا و روز قیامت، ) كه كفر به آیات الهي بود،( همانا "

 " باشد ، گرچه خودشان به این مالزمه شعوري ندارند!كفر صریح
 

 این موضوع در سورة توبه چنین آمده است:
 

 اي اهل ایمان !» 

ز اهل كتاب)یهودي و مسیحي(كه ایمان به خدا و قتال و كارزار كنید با هر یك ا

 روز قیامت نیاورده اند،

 و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده، حرام نمي دانند،

 «و به دین حق نمي گروند! 

 
 

قُوا بَیَن هللاِ و ُرُسِلِه ...!"   169تا150مستند: آیه  سوره نساء       "اِنَّ الَّذیَن َكفَرُوا بِاهللِ  َو ُرُسِلِه و یُریدُوَن اَن یُفَرَّ

 196ص9المیزان ج

 چگونگي كفر یهود بر پیامبران الهي 

شمه اي  این آیات قرآني حال اهل كتاب را نقل مي كند و حقیقت كفر آنها را همراه

 از جرایم و مظالم و معاصي و اقوال فاسدشان را شرح مي دهد:
 

 كفر بر پیامبران الهي -1
 

یهود ایمان به موسي"ع" آورده اند و به عیسي"ع"  و محمد "ص" كافر شده اند. 

اینان به گمان خودشان به خدا و عده اي از پیغمبران كافر نشده اند، و تنها به عده اي كافر 

خدا به طور مطلق راجع به آنان مي فرماید كه ایشان به خدا و همة پیغمبران  شده اند، ولي

 كافرند زیرا رد بر پیغمبر خدا رد بر خود خداست!
 

كساني كه به خدا و پیغمبران خدا كافر شده اند، و مي خواهند بین خدا و » 

كافر پیغمبرانش تفرقه اندازند، و مي گویند به بعضي ایمان مي آوریم و به بعضي 

 مي شویم، و مي خواهند در این بین راه وسطي اتخاذ كنند.

 «اینان حقاً كافرند، و ما براي كافران عذاب خواركننده اي مهیا كرده ایم! 
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 عدم قبول قرآن  -2
 

آیات زیر یاد آور مي شود كه اهل كتاب از رسول خدا"ص" مي خواستند كتابي از 

دند كه قرآن شریف به وحي روح االمین قطعه آسمان برایشان نازل شود، زیرا قانع نبو

 قطعه نازل شود و از خواستة آنان پاسخ گوید:
 

اهل كتاب از تو مي خواهند كه كتابي از آسمان برایشان نازل كني، اینان از » 

 «موسي مطلب بزرگتري خواستند و گفتند خدا را آشكارا به ما نشان بده! 
 

خواسته بودند پیش از نزول قرآن نبود بلكه این چیزي كه اینان از رسول خدا"ص"  

قضیه در مدینه واقع شده كه قسمتي از قرآن قبالً در مكه نازل شده بود و به آنان نیز رسیده 

بود.  اینان به قرآن به عنوان یك دلیل براي پیغمبري قانع نبودند و آن را كتاب آسماني نمي 

 شمردند.
 

 ِعلم،"  استثناي از اهل كتاب است و مي فرماید:آیة " لِكِن الّراِسخُوَن في الْ 

آن عده اي كه در بین آنان راسخ در علمند، چون بر علم خود و حقي كه برایشان  

واضح شده، ثابتند، و همچنین مؤمنین حقیقي آنان چون سجیة پیروي از حق دارند،  از آن 

ه بر سایر پیغمبران مانند نظر كه مي بینند وحیي كه براي تو نازل شده همانند وحیي است ك

نوح و پیغمبران بعد از او نازل شده، هم به چیزهائي كه برتو)اي رسول خدا( نازل شده، و 

 هم بدانچه پیش از تو نازل شده است،  ایمان مي آورند!
 

 

َّبَِع ِملَّتَهُ 123تا120مستند: آیه  ْم...!"سوره بقره  " َولَن تَرضي َعنَك الیَهُود والَالنَّصاري َحتّي تَت

 86ص2المیزان ج      

 انتظاریهود براي تبعیت پیامبراسالم ازدین آنها 

بعد از آن خطاب ها و توبیخ ها كه قرآن كریم در سورة بقره از یهود و نصاري 

كرد، و دامنة سخن را به كفار و مشركین كشید، در این آیات روي سخن را به رسول 

 گرامي خود"ص" كرده و مي فرماید:
 

این یهود و نصاري كه تاكنون دربارة آنها سخن گفتیم، هرگز از تو راضي نمي  -

شوند مگر وقتي كه به دین آنان درآئي، دیني كه خودشان به پیروي از هــوا و 

 هوسشان تراشیده و با آراء خــود درستش كرده اند!
 

به  لذا خداي تعالي در رد توقع بیجاي آنها به رسول گرامي خود دستور مي دهد

 ایشان بگوید:

 «هدایت فقط هدایت خداست! نه اكاذیب شما ! » 

یعني كیش و آئین شما هدایت نیست بلكه هواهاي نفساني خود شماست كه لباس 

 دین بر تنش كرده اید، و نام دین برآن نهاده اید.
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 یهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي شوند،» 

 مگر وقتي كه از كیش آنها پیروي كني. 

 ،  هدایت، تنها هدایت خداست،بگو

 و اگر بعد از آن علمي كه نصیب تو شده،

 هوا و هوسهاي آنان را پیروي كني،

 آن وقت از ناحیة خدا نه سرپرستي خواهي داشت و نه یاوري!

 كساني كه ما كتاب به ایشان دادیم و آن طور كه باید آن را خواندند،

 آنان به این كتاب نیز ایمان مي آورند، 

 «ساني كه كفر بورزند، زیانكارند! و ك
 

" هدایت را كنایه از قرآن هدایت فقط هدایت خداست،آنجا كه مي فرماید: بگو "

گرفته و آن را به خدا نسبت داده و هدایت خدائي معرفي كرده است،  و با این انحصار 

وده، و فهمانده كه پس ملت و دین آنان خالي از هدایت است، و هوا و هوسهاي خود آنان ب

 دستورات آسماني نیست.

الزمة این نتیجه ها این است كه آنچه نزد رسول خدا"ص" است، علم است، و آنچه 

 نزد آنان است جهل است.

 مي فرماید:  -كساني كه ما كتاب به ایشان دادیم -در آیة آخري، یعني آنجا كه فرموده

این كتاب ایمان مي آورند كه از میان آنهائي كه قبالً كتابشان دادیم تنها كساني به  -

 كتاب خود را حقیقتاً تالوت مي كنند و به راستي به كتاب خود ایمان دارند.

این گونه افراد به كلي به كتابهاي آسماني ایمان مي آورند، چه تورات و انجیل،  -

 و چه قرآن !

و منظور عده اي از یهود و نصاري هستند كه به راستي به دین خود متدین بودند، 

 پیروي هوا و هوس خود را نمي كردند.
 

با اخطار آیة زیر در سورة بقره، یك دسته از خطابها كه به بني اسرائیل متوجه 

 بوده، خاتمه مي یابد:
 

 اي بني اسرائیل!  » ...  

 به یاد آرید آن نعمتي را كه به شما انعام كردم،

 و شما را بر مردم عصر اولیه خودتان برتري دادم!

 و بترسید از روزي كه هیچ نفسي جوركش نفس دیگري نمي شود، 

 و از هیچ كس عوض پذیرفته نمي شود،

 «و شفاعت سودي به حال كسي ندارد، و یاري نمي شوند! 
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 م...."       سورة بقره       " قاَل الَّذین الیَعلَموَن ... َكذاِلَك قاَل الَّذیَن ِمن قَبِلِهم ِمثَل قَوِلهِ  119و118مستند: آیه 

 84ص2المیزان ج

 وجه مشترك كفار با  یهود و نصاري 

قرآن كریم بیان مي كند كه چه وجه مشابهتي بین كفار و گفتار آنان با یهود و 

 نصاري وجود دارد، و در چه مواردي عقاید و عملكرد آنها با هم مشترك  است؟

 و آنان كه علم ندارند گفتند:»  

 نمي گوید، چرا خدا با خود ما سخن

 ویا چرا معجزه اي به خود ما نمي دهد؟

 جاهالني هم كه قبل از ایشان بودند،

 نظیر این سخنان را مي گفتند، 

 دلهاي اینان با آنها شبیه به هم است!

 و ما آیت را براي مردمي بیان كرده ایم كه علم و یقین دارند.

 ده، فرستادیم،ما تورا به حق به عنوان بشیر و نذیر، مژده رسان و بیم 

 !«و تو مسئول آنها كه دوزخي مي شوند، نیستي 
 

" كفار مشرك غیر از اهل كتاب است.  علم ندارند و نمي دانندمنظور از كساني كه "

این عنوان را در قرآن در آیات دیگر نیز به كفار داده است. این گروه، طایفة سومي از 

 مي شوند. كافران هستند كه عالوه بر یهود و نصاري معرفي
 

 

سورة بقره، اهل كتاب را در چنین گفتارهائي ملحق به مشركین و كفار  113در آیة 

عرب فرموده، و در آیة فوق نیز مشركین و كفار را ملحق به اهل كتاب كرده و فرموده 

 است:
 

 " آنها هم كه قبل از ایشان بودند، 

 یعني یهود و نصاري همین حرف ها را زدند."  
 

میان اهل كتاب، یهودیان همین حرف را به پیغمبر خدا موسي علیه السالم چون در 

 زدند.
 

"  در طرز فكر و در عقایدشان مثل همند. آنچه آنها مي كفار" و " اهل كتاب پس "

 گویند اینها نیز مي گویند، و آنچه اینها مي گویند آنها نیز مي گویند:
 

 ان یك جور است!یعني طرز فكرهایش -تَشابََهت قُلُوبُُهم   
 

از این جهت كفار را به بي علمي و عدم فهم توصیف كرد كه آنها آیاتي مطالبه مي 

كنند كه عمالً ما بر ایشان فرستادیم، و خیلي هم آیات روشن هستند، اما از آنها بهره نمي 

 گیرند!
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 32ص2المیزان ج           ."سورة بقره     "  َولَو اَنَُّهم آَمنُوا  َو اَتَّقُوا ... 103مستند: آیه 

 

 ایمان و تقوي، و كفر بني اسرائیل 

قرآن كریم در آیات بسیاري اعمال بعضي از طوایف یهود را به كفر نسبت مي دهد. 

 كفر مستند به اهل كتاب را آیات زیر روشن مي سازد:
 

 اگر این طایفه از یهود،» 

 به جاي این كه دنبال اساطیر و خرافات شیطان ها را بگیرند، 

 «دنبال " ایمان" و " تقوي" را مي گرفتند، برایشان بهتر بود!  
 

" كه كفري"  در آیة فوق دلیل بر این است كه     " تقوي" و  " ایمان دو تعبیر "

كفر در ، نه " " است، مانند ترك زكاتكفر در مرحلة عملمي آید، "  "ِسحر" از ناحیة

 ! " مرتبة اعتقاد

" را به كار مي ایمانچه اگر كفر در مرحلة اعتقاد بود جا داشت كه تنها تعبیر " 

 " را بدان اضافه نمي كرد.تقويبرد، و " 
 

" و لكن از یهود در مرحلة اعتقاد ایمان داشته اند،پس از اینجا مي فهمیم كه " 

" و رعایت محارم خدا را نمي كرده اند، اند،مرحلة عمل تقوي نداشته آن جائي كه در "

 " محسوب شده اند!كافرین" آنها نشده، و آنها از " ایمان عمالً اعتنائي به "

 
 

 سوره بقره       " قُل اِن كانَت  لَُكُم الّداُر اْلِخَرةُ ِعنَدهللاِ خاِلَصةً ِمن دُوِن النّاِس...!"                 99تا94مستند: آیه

 14ص2ج المیزان

 

 ادعاي بهشتي بودن یهودیان 

قرآن كریم، شایعات و تحریفاتي را كه یهود همزمان با اوجگیري اسالم راه انداخته 

 بودند، در آیات زیر خاطر نشان ساخته است:

 بگو ! » 

اگر خانة آخرت نزد خدا همراه با سعادت اخروي تنها و خالص براي شماست و نه 

ادعاي خود راستگو هستید، پس تمناي مرگ كنید تا زود سایر مردم، وشما در این 

 به آن سعادت برسید!
 

 به خاطر آن جرایمي كه مرتكب شده اند هرگز چنین تمنائي نخواهند كرد ،

 «و خدا از ظلم ظالمان بي خبر نیست! 
 

لذا  -آتش آنها را فرا نمي گیرد، مگر ایام معدودي  -از آنجا كه یهود ادعا داشتند 
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 الي در این آیات با ایشان مقابله فرموده است.خداي تع
 

یهود دعوي نجات آخرت دارد، و دیگران را اهل نجات و سعادت نمي داند، و 

نجات و سعادت خود را هم مشوب به هالكت و شقاوت نمي داند، چون به خیال خود جز 

اله ایامي چند معذب نمي شوند، و آن ایام هم عبارت است از آن چند صباحي كه گوس

 پرستیدند!

خداوند متعال با آیات فوق مي خواهد دروغگوئي آنان را ظاهر سازد، و مي 

فرماید:  اگر خانة آخرت در نزد خدا خالص از آن شماست، یعني خالص از این كه مشوب 

به چیزي كه مكروه شما باشد، نیست، و خالصه عذاب و ذلتي مخلوط آن نیست، و شما چند 

وید، و تمام ادیان غیر دین خودتان را باطل مي دانید،  پس چه صباحي بیش عذاب نمي ش

 بهتر كه آرزوي مرگ و رفتن بدان سراي بكنید، اگر راست مي گوئید؟!

این یك امر فطري است كه اگر انسان بین رنج و راحتي مخـــتار شود، مسلماً 

 راحتي را انتخاب مي كند.
 

 حال ببینیم یهود در دعوي خود راستگوست؟
 

 آیا با تمام وجود همواره آرزوي رسیدن به مرگ را دارند؟

انبیاء خدا را  -در حالي كه ابداً چنین آرزوئي ندارند، چون ریگ در كفش دارند 

 كشته اند، و به موسي كفر ورزیده اند، و پیمانهاي خدا را نقض كرده اند....  
 

 خداوند سبحان مي فرماید:

ند، بلكه سوگند مي خورم كه ایشان را یهودیان هرگز آرزوي مرگ نمي كن» 

حریص ترین مردم بر زندگي حقیر و پست و مزاحم زندگي سعیدة آخرت، 

 خواهي یافت!

نه تنها حریص ترین مردم، بلكه حتي حریص تر از مشركین، خواهي یافت، 

 یعني از آنها كه اصالً به قیامت و حشر و نشر معتقد نیستند!!

افت كه دوست مي دارند طوالني ترین عمر ها را آري، یك یك یهود را خواهي ی

 «ا را از عذاب دور نمي كند! ـــداشته باشند، و حال آنكه طوالني ترین عمرآنه

 

 

 

 سورة مائده        "   َو قالَِت اْلیَهُوُد َو النَّصاري نَحُن  اَبناُء هللاِ  و َ اَِحبّاُؤهُ    ...! "  18مستند:آیة
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 ادعاي فرزندي و نورچشمي بودن یهود براي خدا 

قرآن مجید در آیة فوق ماهیت ادعاهاي یهود و نصاري، و اهداف آنان را از نسبت 

 هائي كه به خودشان مي بستند، بیان مي دارد:
 

 یهود و نصاري گفته اند: ما فرزندان و دوستان خدائیم!» 
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 كند؟ بگو!  پس چرا خدا شما را به گناهانتان عذاب مي

 بلكه شما بشري از مخلوقات خدا هستید،

 خدا هركه را خواهد مي آمرزد،

 و هركه را بخواهد عذاب مي نماید،

 و ملك آسمانها و زمین و مابین آن دو خاص خدا است،

 «بازگشت به سوي اوست! 
 

شكي نیست كه یهود ادعاي فرزندي واقعي خداوند سبحان را همانطور كه 

 مسیح"ع" داشتند، ندارند.مسیحیان دربارة 

نه یهود چنین ادعائي مي كند و نه نصاري!  آنان بطور تجویز و از باب 

تشریفات، به خود اطالق فرزندي خدا مي كردند، و این معني در كتابهاي مقدسشان خیلي 

 زیاد به كار رفته است:
 

چنانكه دربارة آدم در اصحاح سوم انجیل لوقا، و دربارة یعقوب در اصحاح چهارم 

از  31ِسفر خروج تورات، دربارة داود در مزمور دوم داود، و درباره واقرام در اصحاح 

 5نبوت ارمیا، و دربارة عیسي درموارد زیادي از انجیل ها اطالق شده و حتي در اصحاح 

 مؤمنین صالح نیز فرزندان خـــدا ذكر شده اند. انجیل متي و سایر انجیل ها

به هر حال منظور از فرزندي اینجا این است كه آنان نسبت به خداوند سبحان به 

منزلة پسران نسبت به پدر مي باشند، پس ایشان مانند فرزندان شاهند كه از سایر افراد 

 د دیگران معامله شود!رعیت جدا بوده و قرب و مرتبه اي دارند كه نباید با ایشان مانن

گویا ایشان از قوانین و احكامي كه بر سایر مردم اجرا مي شود معاف هستند،  

زیرا ارتباط كاملشان با تخت سلطنت با مجازاتشان و تساوي شان با دیگران در رتبه، 

سازش ندارد، تا مانند دیگران خوار و بي مقدار شمرده شوند، زیرا عالقه خویشي و قومي 

 رتباط دوستي و احترام است!مقتضي ا
 

خالصه مي گفتند:  ما خواص خداوند سبحان و دوستان اوئیم و هركاري بكنیم و 

 هرچه را ترك كنیم مجازات نخواهیم شد!
 

قرآن مجید در مقابل این ادعا و براي نقض گفتار آنان مجازات هاي دنیوي كه بر 

 آنان وارد شده، به رخ آنان مي كشد، و مي فرماید:
 

 پس این عذابهاي مستمري كه »

 «بر اثر گناهانتان به شما رسیده، چیست؟  
 

یهود كه دائماً گناهاني چون كشتن پیامبران و مردم صالح ملت خود، و نقض پیمان 

هاي الهي كه از ایشان گرفته شده بود، و تحریف كلمات از معاني خود، و كتمان آیات الهي 

سركشي، داشتند، سرانجام وبال كار خود را دیدند و  و كفر ورزي بدان، و هرگونه طغیان و

برخي " مسخ" شدند و از صورت انساني افتادند،  و برخي به ذلت دچار گردیدند، و 

ستمگران بر ایشان مسلط شدند، یكدیگر را كشتند، و به نوامیس هم تجاوز كردند، و دیار 
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 یكدیگر را خراب كردند، و ...!
 

اني و گناهان ملت هایشان از یهود اندك، و نه انواع نصاري هم، نه تباهي نافرم

مجازات ها و عذاب ها كه پیش از بعثت پیامبر اسالم و در زمان آن حضرت و پس از آن تا 

 به امروز بر ایشان وارد شده، كمتر از یهود بوده است!
 

این تاریخ است كه تمام یا بیشتر آن ها را ضبط كرده،  و این قرآن است كه مقدار 

زیادي از این جریانات را در سوره هاي بقره و آل عمران و نساء و مائده و اعراف و... 

 بیان فرموده است.

 

ـَها الَّذیَن  هادُوا اِن  َزَعمتُم  اَنَُّكم اُوِلیاُء   هللِ  ِمن دُوِن النّاِس. .. 6مستند:آیة  "        !سورة جمعه " قُل یا اَیُـّ
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 ادعاي اولیاء هللا بودن یهود 

بگو اي جماعت یهود،  اگر پندارید كه شما به حقیقت اولیاء هللا هستید نه مردم » 

 «دیگر، پس تمناي مرگ كنید، اگر راست مي گوئید؟! 
 

در این آیة شریفه علیه یهود استدالل شده است، استداللي كه دروغگوئي یهــــود را 

لیاء هللا و دوستان و پسران او هستیم كامالً آشكار مي كند،  و در ادعایش كه مي گوید ما او

 خداي تعالي ادعاهاي آنان را در قرآن كریم حكایت كرده است:
 

 (18)مائده  «یهود و نصاري گفتند: ما پسران و دوستان خدائیم! » 
 

بگو اگر دار آخرت نزد خدا مخصوص شماست و دیگران سهمي ندارند پس » 

 (92بقره )«كنید، اگر راست مي گوئید ؟!! آرزوي مرگ 
 

)  «و مي گویند كه كسي نمي تواند داخل بهشت شود مگر اینكه یهودي باشد؟! » 

 (111بقره 
 

كه در آیة اولي خود را پسران و دوستان خدا، و در دومي مالكین منحصر به فرد خانة 

 آخرت، و در سومي دارندگان حق ورود به بهشت، ادعا كرده اند.
 

خداي متعال در این آیه به پیامبر گرامي خود دستور مي دهد یهودیان را مخاطب 

 قرار داده و به ایشان بگوید:
 

 هان اي كساني كه كیش یهودي گري را به خودتان بسته اید! -

 اگر معتقدید كه تنها شما اولیاء خدائید، و نه هیچ كس دیگر،

 زوي مرگ كنید!و اگر در این اعتقاد خود راست مي گوئید؟  آر

 و خریدار آن باشید!

 براي این كه ولي خدا و دوست او باید دوستدار لقاء او باشد،

 شما كه یقین دارید دوست خدائید و بهشت تنها از آن شماست،

 و هیچ چیزي میان شما و بهشت خدا حائل نمي شود مگر مردن!
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 باید مردن را دوست بدارید،

دیدار دوست برسید، و در مهمانسراي او پذیرائي  و با از بین رفتن این یك حائل به

شوید و از دار دنیاي پست كه به جز هم و غم و محنت و مصیبت چیزي در آن 

 نیست، آسوده گردید!
 

بعد از پیشنهاد تمناي مرگ به یهودیان به پیامبر خود  عّزوجل خدايدر آیة بعدي 

خبر مي دهد كه این یهودیان هرگز تمناي مرگ نخواهند كرد.  و این خودداري از تمناي 

 مرگ آنان را تعلیل مي كند به آنچه در دنیا مرتكب شده اند، و مي فرماید:

 یهودیان به خاطر آنچه براي خود از پیش فرستاده اند،» 

 «چنین آرزوئي را نمي كنند! خدا به حال ظالمین داناتر است! هرگز  
 

این عبارت كنایه است از ظلم و فسوقي كه در دنیا مرتكب شده اند. یهود به سبب 

ظلم هائي كه كردند آرزوي مرگ نمي كنند و خدا دانا به ظالمان است و مي داند كه 

چون دشمنان خدایند، و بین خدا و ستمكاران هیچ وقت لـقاء خـــــدا را دوست نمي دارند 

 آنان والیت و محبتي در كار نیست!؟
 

سپس خداي تعالي در آیة بعدي یهودیان را تهدید به آمدن مرگي مي كند كه از 

آمدنش كراهت دارند، براي این كه از آن مي ترسند كه به وبال اعمال زشتشان گرفتار 

ار مي كند، چه بخواهند و چه نخواهند،  شوند، و مي فرماید كه مرگ به زودي آنان را دید

آنگاه به سوي پروردگارشان كه با ستمكاري ها و دشمني ها از زي بندگي او خارج شده 

بودند، بر مي گردند، و او به حقیقت اعمال آنان آگاه است، چه اعمال ظاهري شان و چه 

را به حقیقت  پنهانشان، براي این كه خدا عالم غیب و شهادت است، و به زودي ایشان

 اعمالشان و آثار سوء آن كه همان انواع عذاب هاست، خبر خواهد داد!

 

    سورة نساء مندرج در متن  58تا  44مستند: آیه 
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 جامعه كفر نفرین شده یهود 

ولكن خدا آنها را چون كافر شدند لعن كرد و به جز اندكي از آنها ) الیق »... 

 «و ایمان نمي آورند!  رحمت خدا نیستند (
 

گفتن یهود مأیوس مي كند، زیرا این كلمة  "َسِمعنا َو اَِطعنا، " این آیه شنونده را از 

 ایمان است و آنها نفرین شده اي هستند كه توفیق ایمان نمي یابند!

یهود چون كافر شدند، وخدا به سبب كفر آنان را لعنتي فرمود كه كفررا بر ایشان 

 دهد و به جز اندكي از آنان ایمان نخواهند آورد. ) دقت شود!(مالزم قرار مي 

این جامعة یهود است كه ایمان نمي آورد، و مستحق نفرین و غضب و مؤاخذه شده 

و از خوشبختي و رستگاري به دور مي ماند و تا امروز هم این طور بوده و تا روز قیامت 

 هم همین طور خواهد بود!
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در آنها از اوصاف ذم و مؤاخذه و توبیخ هست جملگي  همة این خطاب ها، و آن چه

 متوجه اجتماع است، نه به لحاظ افراد.
 

آیات پیشین متعرض حال یهود یا یك طایفه از یهود بود كه در مقابل خیانت به خدا و 

رسول او، و تبهكاري در كار دین، همگي به نفرین خدا گرفتار شدند و به جز اندكي توفیق 

 ن گرفته شد!ایمان از ایشا
 

 اي كساني كه براي شما كتاب آسماني فرستاده شده!» 

 به قرآني كه فرستادیم ایمان آورید،

 كه مصدق تورات و انجیل شماست!

 پیش از آنكه مستحق عذاب ما شوید،

 و به رویتان از اثر ضاللت خط محو و خذالن كشیم،

 دانیم!(یا گونه ها را واژگون كنیم، )و روح انساني شما را مسخ گر

یا آنكه به مانند اصحاب سبت )جهوداني كه به مخالفت حكم خدا روز شنبه صید 

 نمودند، ( لعنت و عذاب فرستیم،

 « و بترسید كه قضاي الهي واقع شدني است! 
 

براي این طایفه اگر از فرمان خداي تعالي سرپیچي كنند یكي از دو غضب است، یا 

حاب سبت،" ولي آیه مي رساند كه این غضب همه " طمس وجوه" یا " لعني مانند لعن اص

 شان را فرا نمي گیرد.

) فرق بین طمس و لعن آن است كه طمس موجب تغییر مسیر اشخاص مورد غضب 

مي شود، ولي بدون تغییر یافتن خلقت آنها،  ولي در " لعن" مانند اصحاب سبت تغییر 

 بوزینه اي انجام مي شود.( مسیرشان با تغییر خلقت انساني و تبدیل به صورت حیواني

در حالت طمس، انسان با فطرت خود سعادت را مي جوید، ولي سعادت در قفاي او 

مي باشد و به هرسو روي مي آورد مقصد را پشت سر مي اندازد.  و این یك نوع تصرف 

الهي در نفوس است كه موجب تغییر طبع از قبول حق و فرار از باطل به قبول باطل و 

 ق، در موضوع ایمان به خداوند تـــعالي و آیــــات او مي گردد.فرار از ح

كه این خود شرك  -اهل كتاب اگرچه كافر به قرآن و به آوردة پیغمبر اسالم بودند 

لكن در قرآن به نام " مشركین" خوانده نشده اند، و وقتي اهل كتاب به آنچه كه  -است 

ه آن هستند، و آنچه را در دست خود دارند پیغمبر اسالم"ص" آورده تصدیق نكردند، كافر ب

از تورات و... شریك خدا قرار داده اند، زیرا آنها را به آن صورت كه اهل كتابند، خدا نمي 

خواهد، پس مؤمن به موسي"ع" وقتي به مسیح"ع" كافر شد، كافر به خداست، و موسي را 

 شریك وي قرار داده است.
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 سورة هود                    " َولَقَد آتَینا مُوسَي الِكتاَب  فَاختُِلَف فیه .... "  110مستند:آیة

 73ص21المیزان ج               

 ریشه اختالف دیني یهود بعداز موسي"ع"

در این آیه، قرآن مجید اشاره مي كند به اختالفي كه یهودیان بعد از موسي دربارة 

 تورات كردند.

گر گفتار پروردگارت بر این نرفته بود میان ایشان داوري شده بود، كه آنان ا» 

 دربارة كتاب موسي به شكي سخت اندرند.  

 پروردگارت سزاي اعمال همگي شان را تمام مي دهد،

 «كه او از اعمالي كه میكنند خبر دارد! 
 

كتاب این موضوع مضموني است كه خداوند متعال به عبارات مختلفي آن را در 

مجیدش تكرار كرده و این معنا را مي رساند كه اختالف مردم در امر دنیا، امري است 

فطري، و ) قابل توجیه(  و لكن اختالفشان در امر دین هیچ توجیهي جز طغیان و لجاجت 

 ندارد، چون همة این اختالف ها بعد از اتمام شدن حجت است.

آري،  هرچند خداوند سبحان بنا گذاشته كه اجر عاملین و پاداش و كیفرآنچه را 

كه مي كنند به طور كامل بدهد، و هرچند مقتضاي این معنا این است كه پاداش و كیفر هر 

عملي را در همان موقع عمل بپردازد، مثالً كیفر اختالف كردن بعد از تمام شدن حجت را 

ستشان بگذارد، ولكن خداي سبحان در مقابل این قضا یك در همان موقع اختالف كف د

قضاي دیگر هم رانده، و آن این است كه هر فرد و ملتي را تا مدتي در زمین نگهدارد تا 

بدین وسیله زمین آباد شود، و هركس در زندگي دنیائي جهت آخرتش توشه بردارد. 

 وده است:سورة بقره خبر داده و فرم 36همچنانكه از این قضا در آیة 

 و مر شما راست در زمین قرارگاهي،» 

 «و بهره مندي تا مدتي معین! 
 

مقتضاي این دو قضا این است كه در میان مردمي كه باهم اختالف مي كنند 

فوري حكم نكند، و كیفر آنهائي را كه از در طغیان در دین خدا و كتاب خدا اختالف مي كنند 

 به قیامت بیندازد!

در مورد قوم لوط فرق مي كند، زیرا منشاء هالك كردن قوم  )  البته این امر

لوط، صرف كفر و معصیت، و خالصه اختالف در امر دین نبود، تا یك قضاي خدا اقتضاي 

هالكت و یك قضاي دیگر خداي سبحان اقتضاي مهلتشان را داشته باشد، و به حكم قضاي 

الكت یك قضاي سومي بود از خداي دومي مهلتشان دهد و هالكشان نكند،  بلكه منشاء این ه

 قادر متعال كه آیة زیر بیانگر آن است:
 

 و براي هر امتي رسولي است،» 

 پس، وقتي رسولشان آمد در میانشان به عدالت حكم مي شود،

 «و ا یشان ستم نمي شوند! 
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« آنان دربارة كتاب به شكي سخت اندرند!  »ظاهر آیه مي رساند كه عبارت 

یهودیان باشند، ولي باید گفت كه یهودیان حق داشتند دربارة تورات خود ) امت موسي یعني 

تورات عصر رسول هللا"ص" ( در شك و تردید باشند!  زیرا سند تورات فعلي منتهي مي 

كه وي در زماني كه یهودیان مي خواستند پس از « عزراء» شود به مردي از كاهنان به نام 

المقدس كوچ كنند برایشان نوشت.   آري تورات نازله  انقضاي مدت اسیري در بابل به بیت

به حضرت موسي بن عمران علیه السالم مدت ها  قبل از این واقعه در موقع آتش گرفتن 

هیكل همه را سوزانده و از بین برده بودند.  دیگر یك نسخه از تورات اصلي موجود نبود، و 

د جاي تردید هست، نظیر تورات، پر واضح است كه كتابي كه سندش منتهي به یك مرد شو

 انجیــل است كه سندش به یـــك نفر منتهي مي شود!

از مسئلة سند هم كه بگذریم اصوالً در تورات فعلي حرف هائي دیده مي شود كه 

هیچ فطرت سالمي حاضر نمي شود چنین مطالبي را به كتاب آسماني نسبت دهد، و الجرم 

 به شك و تردید در مي آید.هر فطرت سالمي در برابر این تورات 

 در پایان آیات خداي تعالي مي فرماید:

همة این اختالف كنندگان،  سوگند مي خورم كه به طور مسلم پروردگارت » 

اعمالشان را به ایشان بر مي گرداند، یعني جزاي اعمالشان را مي دهد، چه عمل 

 «خیرشان و چه عمل زشتشان ! 
 

گرامي اسالم"ص" و براي روشن شدن روشي كه و براي عبرت معاصرین رسول 

امت ها در رابطه با پیامبران خدا و آیات الهي در پیش مي گیرند، در آیات قبلي فرموده بود 

كه بت پرستي اینان مانند بت پرستي امت هاي گذشته و نیاكان ایشان است! همان عذابي كه 

ف اینان دربارة قرآن مجید عیناً مانند به آنان رسید به اینان نیز خواهد رسید، همچنانكه اختال

اختالف امت موسي است دربارة كتابي كه به ایشان نازل گردید، و خداوند سبحان به زودي 

  در آن چه كه اینان اختالف مي كنند، حكم خواهد كرد!
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 پنجمفصل 
 

 روحیه یهود

 و خصوصیات قومي بني اسرائیل
 

     
 387ص1المیزان ج                     و بحث علمي و تاریخيمستند: آیات مندرج در متن 

          

 

  روحیه یهود

آنان  اتـــلقیده دقت شود به اسرار خـــاگر در قصه هاي بني اسرائیل كه در قرآن آم

مي توان پي برد:  آنان مردمي بودند فرو رفته در مادیات كه جز لذایذ مادي و صوري چیز 

دیگري مورد توجهشان نبود!  در همة تاریخ آنان امتي بودند كه جز در برابر لذات و 

 كماالت مادي تسلیم نمي شدند!  و به هیچ حقیقت از حقایق ماوراء حس ایمان نمي آوردند....
 

نكه امروز هم همین طورند! ( و همین خوي باعث شده كه عقل و اراده شان ) همچنا

تحت فرمان و انقیاد حس و ماده قرار گیرد.  این تسلیم شدن آنها در برابر محسوسات باعث 

" صحیح بداند، و بزرگان، یعني آنها كه مادیات بیشتر ماده پرستيشده كه هرچه را " 

 " نباشد.حقول كنند هرچند كه "دارند، و آن را نیكو بشمارند، قب
 

در گفتار و كردار خود دچار  -نتیجة این پستي و كوتاه فكري شان هم این شد كه 

تناقض شوند!  مثالً مي بینیم كه از یك سو در غیر محسوسات دنباله روي دیگران را تقلید 

گر كورانه خوانده و مذمت مي كنند، هرچند كه عمل، عمل صحیحي باشد، و از سوي دی

همین دنباله روي را اگر در امور محسوس و مادي و سازگار با هوسراني هایشان باشد، مي 

 ستایند، هرچند عمل، عملي زشت و خالف باشد.

 

 

 عوامل ایجاد روحیه یهود
 

یكي از عواملي كه این روحیه را در یهود تقویت كرد، زندگي طوالني آنان در 

مدت طوالني ایشان را ذلیل و خوار كردند، و  مصر و زیر سلطه مصریان است، كه در این

 بردة خود گرفتند و شكنجه دادند، و بدترین عذاب ها را چشاندند.
 

فرزندان آنها را كشتند، و زنانشان را زنده نگه داشتند، كه همین خود عذابي دردناك 
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 بود، كه خداي تعالي بدان مبتالشان كرده بود!
 

سرسخت بار بیاید، وآنها در برابر دستورات همین وضع باعث شد كه "جنس یهود" 

انبیاء خود انقیاد نداشته باشند وگوش به فرامین علماي رباني خود ندهند، با این كه این 

دستورات و این فرامین همه به سود معاش و معادشان بود. ) مواقف و مواضع آنان را در 

 برابر موسي "ع" به خاطر آورید! (
 

در برابر مغرضان و گردنكشان خود رام و منقاد باشند، و این روحیه باعث شد كه 

 هر دستوري را از آنها اطاعت كنند!

 

 آفت جهاني -یهود

امروز هم حق و حقیقت در برابر تمدن مادي كه ارمغان غربي هاست ) كه اكثر 

 آنها نیز از یهود هستند،( همین مشكل را دارد.

بر بسته است. انسانیت در خطر معارف عالیه و اخالق فاضله از میان رخت    

انهدام، و جامعة بشري در خطر شدیدترین فساد قرار گرفته است، كه به زودي همة انسان 

ها به این خطر واقف خواهند شد، و شرنگ تلخ این تمدن مادي ) سوغات یهود( را 

 خواهند چشید!

 

 

 177ص16"         المیزان ج!لَنا   ...سورة اعراف         "   َو یَقُولُوَن  َسیُغفَُر  109مستند:آیة

 غرور یهود و آثار آن 

 «و گویند:  ما را خواهند بخشید!  »... 

این سخن گزافي است بدون سند، كه اسالف یهود آن را در غروري كه به تشكیالت خود 

" و  حزب خداداشتند، اختراع كرده و از خود تراشیده اند، همچنانكه حزب خود را " 

 " نامیده و جا زده اند. فرزندان و دوستان خداخویشتن را " 
 

نمي توان  این امر را حمل بر این كرد كه خواسته اند به خود وعدة توبه دهند، 

زیرا در آن هیچ قرینه اي كه داللت بر توبه كند نیست، و آن را نمي توان حمل بر امید 

ري به مغفرت خدا آثاري دارد كه با رفتار رحمت و مغفرت الهي كرد، براي این كه امیدوا

 ایشان هیچ سازگاري ندارد.   امید خیر همیشه توأم با خوف از شر است.

كسي كه یكسره خود را به دست شهوات سپرده و در لذایذ مادي غوطه ور است و 

اصالً به یاد عقوبت كارهاي زشت خود نیست، و وقتي هم كسي او را از وعده هائي كه 

به ستمكاران داده، مي ترساند، و او را به یاد عواقب وخیم مجرمین مي اندازد، در خداوند 

پاسخ مي گوید: خدا كریم و بخشنده است!  و با همین به خیال خود، خود را از حملة بدگویان 
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رهانیده، و خیال خود را در تمتع از لذایذ مادي راحت كرده است،  چنین كسي امیدش امید 

 آرزوئي است كاذب و نقشة خطرناكي است از تسویالت شیطان...   صادق نیست، بلكه
 

 كسي كه امید به لقاء پروردگار خود دارد،» 

 باید كه عمل صالح كند، 

 «و در پرستش، كسي را شریك پروردگار خود قرار ندهد!   
 

ولي بازماندگان یهود اگر سود مادي دیگري غیر آنچه دارند عایدشان شود از هوا 

د، و به آنچه كه دارند قناعت نمي كنند،  و اگر راستي امید مغفرت مي داشتند، از مي قاپن

این گونه عادات صرف نظر مي كردند، و بدین وسیله بازگشت خود را به خدا و پرهیزشان 

را از محرمات او ابراز مي داشتند،  چه همین چشم پوشي از این گونه عوائد خود یك نوع 

به زودي خدا ما را مي  -صورت ممكن بود كالمشان را كه گفتند بازگشت است.  و در این 

حمل بر آن امیدي كنیم كه توبه كاران به آمرزش خدا دارند، لكن این بینوایان  - آمرزد!

 هرچه از مال دنیا عایدشان شود بدون این كه خدا را منظور داشته باشند، مي خورند.
 

ایشان در حالي كه مطالب تورات را خوانده و به این تعهد پي برده بودند كه نباید 

 مارا خواهند بخشید!؟جز حق چیزي بر خدا ببندند، ولي با این وجود بطور غیر حق گفتند: 

این فكر باطل ایشان را در ارتكاب گناهان جري تر ساخت و باعث هدم دین 

 گردید!
 

 

 َوال یَكُونُوا َكالَّذیَن اُوتُوا الِكتاَب ِمن قَبُل فَطاَل َعلَیِهُم ااْلَ َمُد فَقََست قُلُوبُُهم .... "سورة حدید"   16مستند:آیه
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 قساوت قلب یهود 

آیا وقت آن نشده كه آنان كه ایمان آورده اند دل هایشان به ذكر خدا و معارف » 

 حقه اي كه نازل كرده، نرم شود؟

 كتاب كه پیش از این مي زیستند، نباشید،و مانند اهل  

 آنان در اثر مهلت زیاد دچار قساوت قلب شدند، 

 «و بیشترشان فاسق گشتند! 

در این آیة شریفه عتابي است به مؤمنین به خاطر قساوتي كه دلهایشان را گرفته 

نرم  است و در مقابل ذكر خدا خاشع نمي شوند، و حقي هم كه از ناحیة او نازل شده آن را

 نمي كند!

و در آخر حال ایشان را به حال اهل كتاب تشبیه مي كند كه چگونه كتاب خدا بر 

 آنان نازل گردید و در اثر آرزوهاي طوالني دل هایشان دچار قساوت شد.

خداي تعالي با این كالم خود به این حقیقت اشاره نموده كه دلهاي مسلمانان مانند 

است، و قلب قسي از آنجا كه در مقابل حق خشوع و تأثر  دلهاي اهل كتاب دچار قساوت شده

و انعطاف ندارد، و از زي عبودیت خارج است، در نتیجه از مناهي الهي متأثر نمي شود و 
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 با بي باكي مرتكب گناه و فسق مي شود.

 در ادامة آیه مي فرماید:

 «بدانید كه خدا زمین را بعد از مرگش زنده مي كند! » 

اهد مؤمنین را متوجه كند به این كه خداي تعــالي این دیـــن را به این جمله مي خو

حال خود وانمي گذارد كه مردم هر عكس العملي نشان دادند، خداي تعالي عكس العمل نشان 

دهد، بلكه همواره مراقب آن است.  اگر ببینید جمعي از مؤمنین دچار قساوت قلب شده اند، 

و تسلیم نیستند، دلهاي زنده و خاشع پدید مي آورد تا او را و دیگر در برابر اوامر او خاشع 

 آن طور كه خودش مي خواهد پرستش كنند، و در برابر اوامرش خاشع باشند.

آري این همان خدائي است كه زمین مرده را زنده مي كند و براي او آوردن دلهائي 

 زنده كاري ندارد!

 

  آَمنُوا التَتََولُّوا قَوماً َغِضَب هللاُ َعلَیِهم قَد یَئِسُوا ِمَن اْلِخَرِة  .... " سورة ممتحنه  " یااَیُّهاالَّذینَ 13مستند:آیة

 137ص38المیزان ج
 

 !قوم مغضوِب خدا را دوست مگیرید
قرآن مجید در آیة فوق مؤمنین را به شدت از دوستي با قومي كه مورد غضب خــدا 

 هستند، منـــع مي كند، و مي فرماید:

 ایمان!اي اهل »  

 هرگز قومي را كه خدا بر آنان غضب فرموده،  

 یار و دوستدار خود مگیرید!

 كه آنها از عالم آخرت به كلي مأیوسند، 

 «چنانكه كفار از اهل قبور نومیدند. 
 

 مراد به این قوم غضب شده قوم یهود است كه در قرآن مجید مكرر به عنوان "

 " از ایشان یاد شده است.مغضوب علیهم،

 سورة بقره كه مي فرماید: 61جمله در آیة  از

 !«َو بآُءو بِغََضٍب ِمَن هللاِ » 

 در آیة موردبحث مي فرماید: 

 یهودیان مغضوب علیهم مانند كفار مشرك بت پرست، منكر معادند!
 

خداي تعالي مي خواهد در این آیه شقاوت دائمي و هالكت ابدي یهود را به یاد 

 با آنان و نشست و برخاست با ایشان پرهیز كنند. مؤمنین بیاورد تا از دوستي

مي فرماید: یهودیان از ثواب آخرت مأیوسند همانطور كه منكرین قیامت از مردگان 

خود مأیوسند،  یعني براي آنها وجودي و حیاتي قائل نیستند، چون مرگ را هیچ و پوچ شدن 

 مي دانند.
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 خصایص قومي یهود 

قرآن مجید ضمن روشن كردن قسمتي دیگر از مخاصمات یهود با مسلمین عصر 

"ص" پرده از چهرة آنان برداشته، و خصوصیت قومي و نژادي آنها را یادآور پیامبر اسالم 

مي شود، و در آیات بعدي از پایداري ابدي این قوم همراه با بغض و كینه و عداوت، تا قیام 

 قیامت،  صحبت مي كند:

 یهود گفت:» 

 دست خدا بسته است! 

 دستشان بسته باد!

 و از رحمت خدا دور باشند،

 كلمه كفري" كه گفتند: براي این "
 

 بلكه دست هاي خدا باز است!

 و انفاق مي كند به هر نحوي كه بخواهد! 

 و به زودي بسیاري از آنان در موقع نزول قرآن، 

 «به طغیان و كفر خود مي افزایند!  
 

" در قرآن به گوش یهود رسید، این آیات قرض الحسنه وقتي آیات مربوط به "

خواستند مسلمین را مسخره كنند و بگویند كه این چه خدائي است كه براي را بهانه كرده و 

ترویج دین خود و احیاء آن این قدر قدرت مالي ندارد كه رفع حاجت خود كند و ناچار دست 

 حاجت و استقراض به سوي بندگان خود دراز مي كند؟

ه اي از این حرف، یعني نسبت دادن بسته بودن دست به خداي قادر متعال در پار

حوادث، خیلي از یهود و معتقدات دیني اش كه هم اكنون در تورات فعلي موجود است، دور 

نیست!    چه تورات جایز مي داند پاره اي از امور، خداي سبحان را به عجز در آورد و 

سد راه و مانع پیشرفت بعضي از مقاصدش بشود، مثــالً جایـــز مي داند كه اقویاي از بني 

جلو خواستة خداوند قادر متعال را بگیرند، كما اینكه از خالل داستانهائي كه از  نوع آدم

 انبیاء سلف مانند آدم و غیر آن نقل مي كند، به خوبي استفاده مي شود.

صرف نظر از این كه در خصوص آیة مورد بحث ممكن است غرض یهود 

تجویز مي كند كه چنین استهزاء بوده، لكن عقایدي كه هم اكنون از یهود در دست است، 

 نسبت هاي ناورائي را به خداوند تعالي بدهند، كه ساحتش مقدس و منزه از آن است!

غیر یهود كسي دشمن خود را چنین استهزاء و هجو نكرده است، چون غیر یهود 

كسي در معتقداتش عقیده اي كه مبداء و منشاء براي چنین حرف خطرناكي باشد، ندارد، و 

 عتقداتش چنین جرأتي به او داده است!یهود است كه م

 قرآن كریم در پایان این آیات مي فرماید:
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 بسیاري از آنان در موقع نزول قرآن،» 

 «به طغیان و كفر خود مي افزایند!  
 

و این اشاره است به این كه این جرأت و جسارت یهود نسبت به خداوند عظیم از 

كه از لحاظ تاریخي در دشمني با ادیان و در كفر آنان بعید نیست، زیرا اینان مردمي هستند 

از قدیم االیام مشخص بودند،  و اصوالً مردماني حسود و ستم پیشه هستند، و معلوم است 

چنین مردمي وقتي خبردار شوند كه خداي متعال قریش را بر آنان فضیلت داده است و از 

دشان تحریك مي شود، بنابراین بین آنان شخصي را به نبوت برگزیده است، تا چه اندازه حس

قریش جز این نباید از یهود توقع داشته باشد و نباید از شر آنان و از این كه آتش طغیان و 

 كفرشان تیزتر شود، ایمن بنشیند!
 

یهود در دنیاي قبل از اسالم خود را اشرف ملل مي دانست، و سیادت و تقدم بر 

 اّميسایر اقوام را حق مسلم خود مي پنداشت، و خود را اهل كتاب و سایر اقوام آن روز را 

و احبار  ربّانیّینو بي سواد و وحشي مي نامید، و به دنیاي آن روز فخر مي فروخت، و 

 كشید و به عـــلم و حكمــت خود مي بالید! خود را به رخ عالمیان مي
 

لكن دوران آن سیادت خیالي و تمدن توخالي سرآمد و آوازة پیامبري كه از 

قریش، یعني منحط ترین اقوام كه همواره در برابر علم یهود و دانشمندان شان سر فرو مي 

اً وقتي در آورد، مبعوث شد، و همچنین آوازة كتاب وي گوش یهود را خراش داد، مخصوص

 –یعني ناظر بر سایر كتب آسماني  –آن كتاب نظر كرد و آن را كتاب آسماني و مهیمن 

یافت و دید كه كتابي است سرشار از حقایق و مشتمل بر عالي ترین تعلیمات روحي و كامل 

ترین طریق هدایت، و بیشتر از پیش به ذلت و بي ارجي كتاب خود كه سالها به رخ جهانیان 

، پي برد، و الجرم از آن خواب و خیال بیدار شد و به خود آمد، در حالتي كه هر مي كشید

 لحظه به خشم دروني و كفر و طغیانش افزوده مي شد.

این تاریخ زنده را قرآن مجید در این آیه به تمام نسل ها اعالم مي كند و مي 

 فرماید:

 آیاتي كه بر تو نازل شده،» 

 «است! طغیان آن ها را مضاعف كرده 
 

این به آن دلیل است كه جنس یهود به خودي خود جنسي حسود و كینه توز است، 

و نزول قرآن سبب شد آن آتش تیزتر شود و معارف حقه و دعوت صریح این كتاب آسماني 

 باعث گردید آن كفر و حسد طغیان نماید!
 

ود این طغیان و كفر روز افزون و آثار شومي كه یكي پس از دیگري متوجه یه

 خواهدشد، سرنوشتي است حتمي،  و كفر آنها زائیدة طغیان آنهاست!
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 اثرات خصایص قومي یهود 

نمي بیني آنان را كه خود را پاك مي دانند ) و در موقع عمل چقدر ناپاكند، ( » 

خداست كه هركه را بخواهد از رذایل پاك و منزه مي دارد، و به قدر فتیلي ) رشتة 

 خرمائي ( به كسي ستم نمي شود. 

 بنگر چگونه بر خدا دروغ مي بندند، 

 همین افتراء به خدا گناه آشكار است، 

 «لیدي نفس و هالك آنان بس است! و بر پ 
 

ظاهر آیه نشان مي دهد كساني كه از خودشان تعریف مي كنند، اهل كتاب یا عده اي 

" موصوف نشده اند، زیرا خداشناسان و اهل كتاباز آنان مي باشند كه در آیه به وصف " 

و اصرار  دانشمندان الهي را سزاوار نیست كه به امثال این رذایل اخالقي موصوف باشند،

 این عــده در رذالت، از كتاب آسماني و علم به آن خارجشان مي سازد.

این آیه كنایه به یهود مي زند و ضمناً شاهدي بر تكبرشان از خضوع و پیروي حق 

و ایمان به خــدا مي باشد كه به گواهي آیات قبلي همین سوره باعث فرود آمدن لعن الهي بر 

ه سبب آن ، خودپسندي و تعریف از خویشتن نمودنشان است. آنها شده است، و مي رساند ك

و این غرور و خودپسندي كه انسان را به تعریف از خــود وا مي دارد "ُعجب" نام دارد و 

از رذائل صفات محسوب مي شود كه در تماس با دیگران رذیله تكبر هم بدان اضافه مي 

ود را از سایر بندگان خدا برتر بداند شود و تكبر هم وقتي به اوج خود مي رسد كه انسان خ

و هر ستم و خیانتي را كه بتواند بدون حق و با هتك محرمات خدا و توسعه سلطنت خویش 

 بر مال و جان و ناموس مردم روا بدارد.

تمامي این مطالب وقتي است كه آن صفت، فردي باشد، اما اگر صفت اجتماعي و 

 و تباهي نوع و خرابي روي زمین مي گردد. سیرة ملتي شد، خطري است كه باعث هالكت
 

 

 سورة مائده          " ... َواَلقَینا بَینَُهُم العَداَوةَ َوالبَغضاَء اِلي یَوِم الِقیاَمِة...." 64مستند:آیة 
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 پایداري عداوت و كینه ابدي در یهود 

آیندة یهود و زندگي آمیخته با عداوت و كینه قرآن مجید در این آیة شریفه پیش بیني 

 -و تجاوز آنها را تا روز قیامت بیان فرموده است كه

 اوالً نشان مي دهد: 

 این قوم تا قیامت باقي خواهند ماند و منقرض نخواهند شد،  -

در ثاني این بقا و پایداري همواره همراه با كینه و عداوت و تجاوز  -
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 مابین آنها خواهد بود.
 

و این دو عبارتي كه در آیه به كار رفته، مراد از " عداوت" خشم توأم با تجاوز  

عملي است. و مراد از "بغضاء"  تنها خشم دروني است كه با تجاوزات عملي مي تواند 

 همراه باشد یا نباشد!

در نتیجه مي رساند كه خداي حكیم در بین یهود هم خشم و نفرت دروني و هم نزاع  

 "  آن را سرنوشتي محتوم بر این قوم نوشته است. الي یوم القیامة،" انداخته و 
  

 آیات قرآن مجید چنین بیان مي دارند:
  

 و ما  در میان آنان تا روز قیامت دشمني و كینه افكندیم،» ...  

 و هرگاه آنها آتشي براي جنگ برافروزند، خدا آن را فرو نشاند، 

 مي كوشند،و آنها در زمین به فساد و تباهي  

 «و خدا مفسدین را دوست ندارد !  
  

در این آیه بشارتي براي مسلمین هست، چه در عصر پیامبر"ص" و چه در هر  

عصر و زمان آینده، و آن این است كه براي همیشه سعي و كوشش یهود علیه مسلمین و 

مي افروزند،( برافروختن آتش جنگ و ایجاد فتنه ) البته آتش جنگي كه علیه اسالم و ایمان 

بي نتیجه و خنثي است.   اما باید توجه داشت كه جنگ هائي كه ممكن است بین آنان و 

مسلمانان در گیرد، لكن نه علیه دین و ایمان بلكه بر سر این كه یكي از دیگري گوي سبقت 

ا را در میدان سیاست و یا قومیت برباید، از آیة استفاده نمي شود كه در این گونه پیش آمد ه

 هم خدا نوید پیروزي مسلمین را داده باشد!

 آیة شریفه ادامه مي دهد:

سعي و كوشش یهود همه براي آن است كه زمین را علیه دین پر از  -

فساد كنند، و چون خداوند مفسدین را دوست ندارد، زمین خود و بندگانش 

 را به دست آنان نمي سپارد، و نمي گذارد آنان به آرزوي پلید خود نایل

 شوند و همواره سعي و كوشش آنان بیهوده خواهد ماند!
 

این همان نفرین خدا و بسته بودن دست یهود است، چه دست بستگي باالتر از 

اینــكه براي همیشه نمي توانند علیه اسالم و مسلمین و ایمان آنان) نه چیزهاي دیگر( آتش 

 زمین ترویج كنند. افروزند، و به منظور رسیدن بدان هدف فحشاء و فساد را در

 قرآن شریف مي فرماید:

اگر اهل كتاب به دستوراتي كه در دست داشتند ) به تورات اصلي( عمل مي » 

 «كردند، به نعمت هاي آسماني و زمیني متنعم مي شدند.
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 استثنا در یهود و نصاري

قرآن مجید در ادامه آیه حقیقت دیگري را روشن مي كند و رعایت حق و انصاف 

 ر نظر مي گیرد و مي فرماید:را د
 

ٍة ُمقتًًصدة »       ِمنُهم اُمَّ

 گروهي از آنان میانه رو  و معتدل هستند!  - 

 َو َكثیٌر ِمنُهم ساَء مایَعلَمون         

 «ولي اكثریت آنها مرتكب اعمال زشت مي شوند!   -
 

 

تاكنون از  این آیة شریفه مطلب تازه اي را بیان مي كند و آن این است كه آن چه

معایب و پلیدي هاي اهل كتاب بر شمردیم مربوط به فرد فرد آنها نیست، چه در بین اهل 

كتاب هم مردمي معتدل و میانه رو بوده اند، كه هیچ یك از این معایب و كجروي ها را 

نداشته اند، و اگر مي بینید كه گفتار قبلي ما به طور عموم بود بدین دلیل بود كه اكثریت در 

 هل كتاب با همان آلودگان بود،  و مردان پاك در میان آنها اندك و انگشت شمار بودند.ا
 

البته قرآن عزیز  حق و انصاف را رعایت فرموده و رضایت نداده كه حقي از 

 حقوق پایمال شود، هرچند كه بسیار اندك باشد.
 

منافقین و در آیات قبلي نیز چنین حقي را رعایت فرموده است و همه جا وقتي از 

 اعالم مي فرماید!« اكثریت آنها  –اكثركم » مفسدین صحبت مي فرماید، با عبارت 

  

 " َواِذ تَاَذََّن َربَُّك لَیَبعَثَنَّ َعلَیِهم اِلي یَوِم اْلِقیاَمِة َمن یَسُوُمُهم سُوَء اْلعذاِب .... "    سوره اعراف  171تا167مستند:آیة
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 سرنوشت بازماندگان یهود 

 قرآن مجید سرنوشت بازماندگان یهود را در آیات زیر چنین خبر مي دهد:
 

 شكنجة ابدي -1

 به یاد آر آن وقتي را كه پروردگارت اعالم كرد كه:»   

 سوگند خورده است كساني را برایشان بگمارد كه

 دائماً بدترین شكنجه ها را به ایشان بچشاند،

 دوام و بقاي دنیا ادامه داشته باشد!گماشتني كه با 

 بي گمان پروردگار تو سریع العقاب است،

 «و هم او غفور و رحیم است! 
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 سرگرداني و پراكندگي در زمین -2

 و آنها را در زمین گروه گروه پراكندیم،»  

 از ایشان گروهي نیكانند، 

 و گروهي غیر این هستند،

 آزمایش كردیم،و ایشان را به نعمت ها و بالها 

 «باشد كه ایشان باز گردند! 
 

 جانشینان ناخلف -3

 پس جانشین گشتند بعد از آن ها، »  

 جانشیناني )بد( كه كتاب را به میراث بردند، 

 متاع این دنیا را مي گیرند و مي گویند:

 به زودي ما آمرزیده مي شویم! -

 گیرند،و اگر متاعي مانند آن برایشان بیاید، آن را مي  

 آیا در كتاب پیمان از آنها گرفته نشد كه بر خدا جز حق نگویند؟؟ 

 در حالي كه آن چه در آن است خوانده بودند! 

 و سراي آخرت براي كساني كه پرهیزكار باشند، بهتر است! 

 «آیا نمي اندیشند! 
 

اب بعد از آن اسالف و نیاكان از بني اسرائیل كه وصفشان را نسبت به تقوا و اجتن

از محرمات شنیدید،  بازماندگاني باز ماندند كه كتاب را به ارث بردند و معارف و احكام و 

مواعظ و عبرت هائي كه در آن كتاب بود، تحمل نمودند؛  و الزمة این ارث بردن این بود 

كه تقوي پیشه مي ساختند، و به خانة آخرت مي پرداختند، و از لذایذ ناپایدار دنیا و عوایدي 

مانع ثواب دائم و ابدي است، چشم مي پوشیدند، ولي با كمال تأسف دو دستي این لذایذ را كه 

قاپیدند و خود را به روي آن افكندند.  هیچ پروائي از گناه، هرچند هم زیاد باشد، ندارند، 

 تازه روي خود را زیاد كرده و مي گویند:

 ما را خواهند بخشید!   -

مي دهند، بدون این كه از گناهي بازگشتي كرده  و بدون حق وعدة آمرزش به خود 

باشند، و گناهكاري كار یك بار و دو بارشان باشد، بلكه همچنان  بر سر آنند كه هروقت 

 دست پیدا كنند مرتكب شوند، بدون این كه نهي ناهیان از منكر در ایشان مؤثر افتد!

آیا معناي پیروي آنها از تورات تعهد و التزام بر این نبود كه جز حق چیزي بر 

 خدا نبندند؟ 

لكن در حالي كه مطالب تورات را خوانده و به این تعهد پي برده بودند، مع ذلك  

با این كه مي دانند كه حق ایشان نبود كه به «  ما آمرزیده مي شویم! " -به غیر حق گفتند

رافي تفوه كنند، و این كه این فكر باطل ایشان را در ارتكاب گناهان جري چنین ادعائي خ

 مي كند، و مستلزم هدم دین است!
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 ششمفصل 
 

 توطـئـه  یهود

 

           
 

 

 206ص8المیزان ج                            سورة نساء مندرج در متن  58تا  44مستند: آیه 

 

 شرح توطئه هاي یهود در قرآن 

قرآن كریم در آیات بسیاري متعرض حال اهل كتاب و بیان خیانت ها و ستمگري 

هاي ایشان در دین خدا شده است، و مخصوصاً توطئه هائي را كه در صدر اسالم علیه این 

 دین و پیامبر و مسلمین به كار بسته اند، جا به جا شرح داده است.

گونه توطئه ها و حیله ها را براي  در سلسله آیاتي كه در باال ذكر شده قسمتي از این

 ثبت در تاریخ نقل فرموده است:
 

 توطئه براي جلوگیري از پیشرفت دین اسالم
 

 آیا ندیدي آن كساني را كه بهره اي از كتاب دارند،» 

 و گمراهي را مي خرند و مي خواهند شما هم راه را گم كنید!

 و خدا داناتر است به دشمنان شما، 

 براي دوستي! و بس است خدا از

 «و بس است خدا از براي یاوري!  
 

از این آیات و همچنین از آیات قبل آن معلوم مي شود كه یهود با مؤمنین طرح 

دوستي مي انداختند و تظاهر به خیرخواهي مي نمودند و در نتیجه ایشان را فریب داده و به 

ن را از كوشش در پیشرفت و بخل و خودداري از انفاق وادار مي كردند، تا بدین وسیله ایشا

 ترقي و رسیدن به نتیجه بازدارند.

خداوند متعال مسلمین را آگاهي مي دهد كه یهودیان گرچه با روي باز و قیافه حق 

به جانب با شما ارتباط مي جویند و سخناني كه چه بسا مورد پسند شما باشد به شما بگویند، 

ندارند، و خدا از شما بهتر دشمنانتان را ولي قصدي به جز گمراهي شما )مانند خودشان( 

 مي شناسد.

آنان دشمنان شما هستند، زنهار، حال ایشان شما را فریب ندهد و زنهار اطاعت 

امرشان را مكنید، و به سخنان فریبنده شان گوش ندهید، چه شما گمان دارید كه ایشان یاران 
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تید، تا به امید یاري ایشان و یاوران شما هستند، شما محتاج دوستي دروغین ایشان نیس

باشید، خداوند سبحان براي دوستي و یاري شما كافي است، پس باوجود دوستي و یاري خدا 

 چه احتیاجي به ایشان دارید؟
 

 

 اخالل در دعوت دیني اسالم
 

 برخي از آنان كه یهودي اند كلمات خدا را از جاي خود تحریف مي كنند،» 

 " یعني شنیدیم و نافرماني كردیم!و مي گویند: " سمعنا و عصینا 

 و مي گویند: " بشنو كه كاش ناشنوا باشي"

و مي گویند: " ما را رعایت كن! " و گفتارشان زبان بازي و تمسخر به دین 

 است.

 و اگر به احترام مي گفتند كه ما فرمان حق را شنیدیم و تو را اطاعت مي كنیم،

 و تو سخن ما را بشنو وبه حال ما بنگر،

 «هرآینه آنان را نیكوتر بود و به صواب نزدیكتر....
 

خداوند تعالي این طایفه)یهود( را به تحریف كلمات خدا از مواضع خود، توصیف 

فرموده است.  این كار یا به تغییر مواضع الفاظ است با تقدیــم و تأخیــر و اسقاط و زیــادتي 

به تفسیر آنچه از موسي "ع" و غیر  ) همان طور كه به تورات موجود نسبت مي دهند،( یا

او در تورات رسیده به مطالب غیر حق و غیر مقصود واقعي، همان طور كه آیات بشارت 

آمدن پیامبر اسالم حضرت رسول اكرم"ص" را،  و پیش از آن بشارت آمدن حضرت 

 مسیح"ع" را تأویل نمودند و گفتند:

 ي را دارند.مرد موعود هنوز نیامده و آنان هنوز انتظار و  -

 

 

 توطئه در داوري علیه اسالم

ندیدي و عجب نداشتي از حال آنان كه بهره اي از كتاب آسماني هم داشتند) » 

مانند جهودان( باز چگونه به بتان جبت و طاغوت گرویده ) و با مشركین هم عهد 

و متفق شدند،( و به كافـران مشرك مي گویند كه راه شما به صواب نزدیكتر از 

 قة اهل ایمان است!؟طری

 این گروهند كه خدا آنان را لعنت كرد،

و هركه را خدا لعنت كند و از رحمت خویش دور سازد دیگرهرگزكسي مدد و یاري 

 «او نتواند كرد! 
 

این آیه از طرح توطئه اي پرده بر مي دارد، آن گاه كه بعضي از اهل كتاب به نفع 
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در راه مشركین بهتر از مؤمنین است!   -د: كفار و به ضرر مؤمنین حكمي دادند و گفتن

حالي كه مؤمنین به جز دین یگانه پرستي كه در قرآن ) كه مصدق كتب آنهاست،( هست، 

 چیزي ندارند، و مشركین هم چیزي ندارند به جز ایمان به جبت و طاغوت!

این قضاوت ایشان اعترافي بود بر این كه مشركین دور از حق نیستند، یعني ایمان 

 ه جبت و طاغوت كه خدا به ایشان نسبت داده و لعنشان كرده، حق است؟!ب

این قضیه مؤید سبب نزول آیه است كه مشركین مكه از  اهل كتاب داوري بین 

 خودشان و بین مؤمنین را در اعتقاداتشان خواستند و اهل كتاب به ضرر مؤمنین حكم دادند.

و بهره داشتند، براي این است كه  بیان این نكته كه آنان از كتاب آسماني اطالع

مذمت و عیب بر ایشان بیشتر وارد باشد، زیرا ایمان علماي اهل كتاب به " جبت و 

 طاغوت" ) با وجود اینكه به كتاب آسماني عالم بودند،( به مراتب مفتضح تر مي باشد.

 

 حسادت در ایمان مسلمین
 

 مي ورزند، آیا آنان كه از احسان به خلق از هستة خرمائي بخل» 

 بهره اي از ملك و سلطنت خود خواهند یافت؟

 آیا یهود حسد مي ورزند با مردم ) یعني با مسلمین(

 چون آن ها را خدا از فضل خود برخوردار فرموده،

 كه البته ما بر آل ابراهیم) حضرت محمد"ص"(

 كتاب و حكمت فرستادیم،

 و به آنها ملك و سلطنت بزرگ عطا كردیم.

 كسان بدو گرویدند، آنگاه برخي 

 و برخي كسان راهزن دین و مانع ایمان به او شدند.

 «و آتش افروختة دوزخ  كیفر آنان بس است! 
 

روي سخن با یهود است در جواب حكمي كه علیه مسلمین داده اند كه "  مشركین 

 دین بهتري دارند!؟  "
 

این كه بتوانند زوال خداوند متعال با آیة فوق مي خواهد یهود را ناامید سازد از 

نعمت از پیغمبر"ص" و قطع فضل الهي را شاهد باشند و با این آیه حسد آنها را تحریك مي 

 كند، یعني مي فرماید:
 

 خداوند به آل ابراهیم از فضل و رحمت خود عطا فرماید،» 

 هر آنچه را عطا فرموده،

 «پس از خشم و حسد بمیرید، كه سودي ندارد! 
 

یهود قانع به این نبودند كه مردم به پیغمبر ایمان نیاورند بلكه در بستن راه ایمان و 

خدا و قرآن سعي و كوشش مي كردند. در مقابل این عمل آنها و در مقابل جلوگیري مردم از 
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ایمان به قرآن و افروختن آتش فتنه بر پیغمبر اسالم "ص" و مؤمنین،  خداوند یهود را به 

 تهدید مي نماید و جهنم را براي ایشان كافي مي داند!آتش جـــهنم 

یهود به امانت هاي خدا، یعني معارف توحید و آثار و عالیم نبوت پیغمبر 

اسالم"ص" كه نزدشان به ودیعه بود، خیانت نمودند، و آنها را پنهان ساختند و در موقعش 

ت پرستي" را بر " ایمان" آن را ظاهر نكردند، و به این هم قانع نشدند بلكه در داوري "ب

 ترجیح دادند، و سر انجام كارشان به لعنت خدا كشید كه آنان را به عذاب جهنم كشانید.
 

 قرآن شریف،  یهود را با این عبارت معرفي مي نماید:

 «آنان كه به آیات ما كافر شدند...!  –اِنَّ الَّذیَن َكفَرُوا بِآیاتِنا » 

 مي كند: و به دنبال آن مؤمنین را معرفي

مان آوردند و عمل صالح آنان كه ای –َوالَّذیَن آَمنُوا و َعِملُوا الّصاِلحاِت » 

 «كردند...!

تا فرق بین این دو دسته " مؤمنین" و " راهزنان ایمان" معلوم باشد، و روشن شود 

كه این دو در دو قطب مخالف سعادت دنیا و نگون بختي،  بهشت برین و آتش دوزخ، قرار 

 اند! گرفته
 

 

 سورة آل عمران             " َواِن ِمنُهم فَریقاً تَلوَن اِلِسنَتِهم بِالكتاب...."  78مستند:آیة 
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 وحي سازي هاي یهود!

در تاریخ اسالم یكي از اخالل كاري عمدة یهود، دسیسه ها و توطئه هاي آنهاست 

» ه اصطالحاً آنها را روایات و احادیث صدر اسالم كدر ایجاد شبهه در آیات نازل شده یا 

 گویند!« اسرائیلیات

قرآن مجید در این آیات پرده از روي این دسایس آنها بر مي دارد و این خیانت آنها  

 را نسبت به ادیان آسماني و شرایع پیامبران گرامي فاش مي سازد:
 

 ند،بعضي از اهل كتاب با لحني كه كتاب الهي را مي خوان» 

 با همان لحن بافته هاي خود را نیز مي خوانند، 

 تا از كتاب آسماني جا بزنند، با این كه از كتاب آسماني نیست. 

 مي گویند: آن از نزد خداست، با این كه از نزد خدا نیست،

 «آنان با این كه خود مي دانند، به خدا دروغ مي بندند! 
 

قرآن كریم گروهي از یهود دروغ  چنانكه از آیات فوق پیداست، در زمان نزول

هائي مي بافتند و آنها را به واسطة لحن و سبك مخصوصي كه مي خواندند مي خواستند 

مردم عوام را به اشتباه بیندازند، تا مردم گمان كنند كه این دروغ ها و افترا ها هم از آیات 

 كتاب آسماني است.
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 ي باطل مي كند:خداي متعال اشتباه كاري آن ها را با آیات صریح

 َو ما ُهَو ِمَن الِكتاب! – 

 چون با زبانهاي خود مي گفتند:

 «اینها از نزد خداست! »  

 خداوند صراحتاً مي فرماید: 

 َو ما ُهَو ِمن ِعنِدهللا ! - 

 " آنها را تكذیب فرموده است. َویَقُولُوَن َعلَي هللاِ اْلَكِذب، خداوند سبحان با عبارت "

عبارت آخري خداوند متعال مي فرماید كه كذب و دروغ عادت جاري اوالً در این 

 یهود است!

ً از آنان سرزده  ً  مي فهماند كه دروغ گذشتة آنها دروغي نیست كه اشتباها ثانیا

 باشد، بلكه دروغي است كه از روي علم و عمد از ایشان بروز كرده است!
 

 
ِه  اِلَیَك َو .... "سورة آل عمران     "َو ِمن اَهِل الكِ  75مستند:آیة  تاِب َمن اَن تَأَمنهُ  بِِقنطاٍر یَُوّدِ
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 اخالل اقتصادي و ریشه هاي تعصب قومي یهود 

رفتار مالي یهود با اقوام دیگر و اخاللگري در اقتصاد سایر ملل و ادیان را قرآن 

اعتقادات ناصحیح قومي و شریف در آیات زیر بیان داشته و ریشه هاي آن را كه از 

 برداشت غلط شان از دین ناشي مي شود، آشكار ساخته است.
 

 -بعضي از اهل كتاب هستند كه » 

 اگر مال بسیاري هم به آنها به امانت بسپاري به تو برمي گردانند، 

 -لكن بعض دیگر چنانند كه 

 اگر پشیزي هم نزد آنان به امانت نهادي به تو رد نخواهند كرد،

 آنكه در مطالبه سخت بگیري و اصرار از حد بگذراني ! مگر

 سبب این كار آنها این است كه مي گویند:

 " خوردن مال غیر اهل كتاب براي ما حرمتي ندارد!"

 با این كه آنان مي دانند چنین حكمي در كتابشان نیست،

 «و به خدا دروغ مي بندند! 
 

راجع به حفظ امانات و نگهداري  در این آیات به اختالف فاحشي كه بین اهل كتاب

جانب عهد و پیمان وجود دارد، اشاره شده، و همچنین بیان مي دارد كه این صفت گرچه في 

نفسه یك خوي زشت و ناپسند نژادي است، و زیانش براي همگان روشن است، از صفت و 

خوي زشت دیگري كه در جماعت یهود هست، و در نظرشان جنبة اعتقادي هم دارد، 

 چشمه گرفته است.سر
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یِّیَن َسبیل! » آنان مي گویند:   «لَیَس َعلَینا في االُّمِ

و درس ناخوانده هستند، بنابراین  اّميیعني چون ما اهل كتاب هستیم و دیگران 

كساني كه از نژاد ما نیستند بر عهدة ما كه " اسرائیلي" هستیم "حقوق الزم الرعایه" 

 نخواهند داشت.

 سخن را هم به " دین" نسبت مي دهند.باالتر آن كه این 
 

آنان گمان مي كردند ) چنانكه امروز هم به همان عقیده باقي اند،( كرامت الهي 

" قرار  نبوت وكتاب و ملكاختصاص به ایشان دارد، و روي این كه خدا در نسل اسرائیل " 

 داده است، سیادت و آقائي براي آنان ثابت است، و بر دیگران تقدم دارند.
 

 از آن گمان نتیجه گرفته بودند:
 

حرمت رباخواري، حرمت  حقوقي كه در كتاب آسماني شان تشریع شده، مانند: "

حقوقي است كه در بین خود  خوردن مال یتیم، حرمت تضییع حقوق مردم، و مانند آن،"

 آنان فقط الزم الرعایه است، نه آن كه نسبت به دیگران هم الزم االجرا باشد.

ي یك نفر اسرائیلي خوردن مال اسرائیلي دیگر و یا از بین بردن حقوق او مثالً برا

 حرام، اما خوردن مال غیر اسرائیلیان یا از بین بردن حقوق آنان حرام نیست!
 

 آنان عقیده دارند:

یك نفر یهودي نسبت به دیگران هر حكمي كه خواهد مي تواند اجرا نماید، و آنچه 

 واهد بود.دربارة او اراده كند جایز خ

روشن است این رویه موجب آن مي شد كه با غیر اسرائیلي معاملة یك حیوان بي 

 زبان كنند، و از هیچ عقوبتي واهمه و ترس نداشته باشند.
 

این مطلب گرچه در كتب آنان) كتبي كه آن را منسوب به وحي مي نامند مانند 

" احبار" و علماي آنان تورات و غیرآن( مذكور نیست، لكن موضوعي است كه از زبان 

 شروع شده، و دیگران هم از گفتة آنان تقلید نموده اند.
 

از طرفي هم چون " دین موسوي" از بني اسرائیل تجاوز نمي كند، آن را براي خود 

یك موضوع جنسي گرفته اند، و در نتیجه اختصاص داشتن " كرامت و سیادت" را به نسل 

 كرده اند. اسرائیلي یك موهبــت نــژادي تلقي
 

 

شرف و اصل سیادت و آقائي دانسته و براي یك فرد  مادّهآنان انتساب اسرائیلي را 

 منتسب به اسرائیل، حق تقدم مطلق داده اند. 
 

پر واضح است كه اگر چنین روح پلیدي در میان یك قوم و نژاد نفوذ پیدا كند، جز 

 -انسانیت و پامال كردن آثار حاكمة آنآن كه آنان را به فساد در زمین و از بین بردن روح 

 وادار كند، نتیجة دیگري نخواهد داشت. -در جامعة بشري 
 

 از آیة شریفه استفاده مي شود كه:
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كرامت الهي چندان مبتذل و ساده نیست كه به دست هر كسي برسد، یا هر حیله گر 

به آن مشروط به وفا و خودخواهي آن را یك فضیلت نژادي و فامیلي گمان كند، بلكه رسیدن 

كردن به عهد و میثاق الهي، و همچنین منوط به تقواي در دین است، نه آن كه مردمي را بر 

دوش بندگانش سوار كند و آنان را آزادي مطلق بخشد تا هر اراده و عملي را كه خواهند 

انده ها و درس نخو اُّمیّین -انجام دهند.  یك روز براي پایمال كردن حقوق دیگران بگویند 

و روز دیگر خود را به طور اختصاصي اولیاء و دوستان خدا   -حقي در قبال ما ندارند 

قلمداد كنند، و روز سوم خویش را فرزندان خدا معرفي كنند..!  و در نتیجه به فتنه انگیزي 

 در زمین و بي نوا ساختن نسل بشر و از بین بردن آن بپردازند!
 

 ند،بلي هركس به عهد خود وفا ك» 

 و خدا ترس و پرهیزكار باشد، محبوب خدا شود، 

 كه خدا پرهیزكاران را دوست دارد! 

 كساني كه عهد خدا و سوگند خود را به بهائي اندك بفروشند،

 آنان را در آخرت نصیب و بهره اي نخواهد بود،

 خدا با آنان سخن نگوید،

 و به نظر رحمت در قیامت به آنان ننگرد،

 اكیزه نسازد،و از پلیدي گناه پ

 «آنان را عذاب دردناكي مي باشد! 
 

هباِن لَیاَُكلُوَن اَمواَل النّاِس بِاْلباِطِل.... "                  34مستند:آیة  سورة توبه      "...اِنَّ َكثیراً ِمَن االَحباِر َوالرُّ

 87ص18المیزان ج

 افساد مالي اهل كتاب و فساد اجتماعي ناشي ازآن 

هرچند در سورة بقره و نساء و مائده و غیر آن براي اهل كتاب و قرآن كریم 

مخصوصاً براي یهود جرایم و گناهان بسیاري به طور مفصل بر شمرده است، لكن در این 

 آیة به دالیل زیر متعرض جرایم مالي آنان شده است:
 

 چون تعدي به حقوق مالي مردم در میان گناهان اهمیت خاص دارد، -1
 

گفتگو از تبهكاري هاي آنان نسبت به جامعة صالح بشري در مقامي كه  -2

است، مناسب ذكر همین گونه جرایم ایشان است.  با نشان دادن تعدیات آنان 

به خوبي ثابت مي شود كه اگر زمام حكومت بشر به دست اهل كتاب بیفتد چه 

بر سر بشر خواهد آمد، چون هیچ گناهي به قدر تعدي به حقوق مردم مجتمع 

 سد نمي سازد.را فا
 

 

مهم ترین چیزي كه جامعة بشري را بر اساس خود پایدار مي دارد اقتصاد جامعه 

است، كه خداي سبحان آن را مایة قوام اجتماعي قرار داده است.  و ما اگر انواع گناهان و 

جرایم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقاً بررسي و آمارگیري كنیم و به جستجوي علت آن 
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 ازیم، خواهیم دید علت بروز تمامي آنها یكي از دو چیز است:بپرد

فقر مفرطي كه انسان را به اختالس اموال مردم از راه سرقت و راهزني  -1

و آدمكشي و گرانفروشي و كم فروشي و غصب و سایر تعدیات وا مي 

 دارد،

ثروت بي حساب كه انسان را به اسراف و ولخرجي در خوردن و  -2

 تهیة مسكن و همسر،نوشیدن و پوشیدن و 

 و بي بندوباري در شهوات وهتك حرمت ها،

 و شكستن قرق ها و تجاوز در جان و مال و ناموس دیگران وا مي دارد.
 

همة این مفاسد كه از این دو ناحیه ناشي مي شود هر یك به اندازة خود تأثیر مستقیم 

آوري ثروت و احكام در اختالل نظام بشري دارد، نظامي كه باید حیازت اموال و جمع 

قراردادي براي تعدیل آن، و جلوگیري از خوردن مال به باطل را ضمانت كند. وقتي این 

نظام مختل گردید، و هركس به خود حق داد كه هرچه به دستش مي رسد تصاحب كند، و از 

هر راهي كه برایش ممكن باشد ثروت جمع نماید، قهراً سنخ فكرش چنین مي شود كه از هر 

كه ممكن باشد باید مال جمع آوري كرد، چه مشروع و چه غیر مشروع، و به هر  راهي

وسیله شده باید غریزة جنسي را اقناع و اشباع كرد چه مشروع و چه غیر مشروع، و هر 

 چند به جاهاي باریك هم بكشد.
 

وقتي كار به اینجا كشید شیوع فساد و انحطاط هاي اخالقي چه بــالئي بر سر 

 بشري در مي آورد.اجتـــماع 
 

شاید همین جهت باعث بوده كه در آیة مورد بحث از میان همة گناهان تنها مسئلة 

خوردن مال به باطل و آن هم از ناحیة احبار و رهبان كه خود را مربي امت و مصلح 

 اجتماع قلمداد مي كنند، ذكر شود.
 

شمارند، از آن بعضي از خود مسیحیان مواردي چند از تعدیات كشیشان را بر مي 

جمله پیش كش هائي را كه مرید ها به خاطر ظاهر عابد و زاهدنماي ایشان تقدیم مي دارند، 

و رباخواري و مصادرة اموال مخالفین، و رشوه خواري در قضا و داوري و فروختن قباله 

 هاي مغفرت و بهشت و امثال آن را نام مي برند.
 

شند، تنها  فروختن قباله هاي مغفرت براي اگر هیچ یك از تعدیات فوق را نداشته با

 رسوائي و مالمت ایشان كافي است.

در آیة مورد بحث، گفتگو از انحرافات عموم مسیحیت نیست، بلكه آیة شریفه تنها 

 آن تعدیاتي را متعرض است كه مخصوص به كشیشان است.
 

 شرح جرایم فوق در آیه چنین آمده است:
 

 اي كساني كه ایمان آورده اید، متوجه باشید كه »

 بسیاري از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل مي خورند، 
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 و از راه خدا جلوگیري مي كنند، 

 و كساني را كه طال و نقره ذخیره مي كنند، 

 و آن را در راه خدا انفاق نمي نمایند، 

 «به عذاب دردناكي بشارتشان ده !  
 

این است كه وظیفة زعماي یك امت دیني این است كه مردم را به سوي حق مطلب 

عبودیت پروردگارشان سوق دهند، وقتي چنین افراد انگشت شماري كه دعوي دار اصالح 

دلها و اعمال مردمند و خود را نگهباناني مي دانند كه هر وقت مردم از راه حق به سوي 

دهند، ولي چون این دعوي را به ناحق كردند باطل منحرف شدند دوباره به راه حق سوقشان 

بنابراین آن چه كه از این راه جمع آوري كردند و به جیب زدند همه حرام بوده، نه هیچ 

 دیني آن را مباح و مشروع مي داند، و نه هیچ عقلي!
 

از میان همة مفاسدي كه متدین نبودن اهل كتاب به دین حق داشت، قرآن مجید تنها 

ا بیان كرد كه در تباهي جامعة صالح از همه مهم تر بود، و آن جلوگیري آن مفسده اي ر

ایشان از راه خدا، و بازداشتن مردم از پیروي آن بود!  چه ایشان با تمام امكانات و قدرت 

خود به طور علني و غیر علني، دربارة دین حق و راه خدا كارشكني مي كردند، و ال یزال 

مي كردند، و این نه تنها در عهد رسول هللا "ص" بود بلكه  در این عمل اصرار و پافشاري

از آن روز تاكنون نیز كار ایشان توطئه و طرح نقشه هاي مستمر علیه اسالم بوده و 

 هست!!!

 
 

 سورة مائده          " فَبِما نَقِضِهم میثاقَُهم لَعَنّاُهم َو َجعَلنا قُلُوبَُهم قاِسیَةً  ...."  17مستند: آیة

 62ص 10المیزان ج

 نقض میثاق، انحراف، خیانت وتوطئه 

ادامة آیات از پیمان شكني بني اسرائیل و توطئه و خیانت آنها در قبـــال آیات الهي 

 چنــین سخن مي گوید:

 به سزاي پیمان شكني شان لعن شان كردیم، »

 و دل هایشان را سخت و قسي نمودیم،

 كنند،كلمات را از معاني خود منحرف مي 

 و از آن چه بدان تذكر داده شده اند، قسمتي را از یاد برده اند،

 پیوسته به خیانتي از ایشان مطلع مي شوي، مگر كمي از ایشان،

 آنان را ببخش! 

 و از ایشان درگذر!

 « كه خداوند نیكوكاران را دوست مي دارد! 
 

 -خداوند،  پاداش كفر به پیمان مزبور را
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در این آیه  سپس" ذكر فرموده،  و گمراهي از  راه میانهبه طور اجمال"  اوالً 

سخت " و " لعنتفصیل داده و انواع بالهائي را ذكر مي كند كه بعضي از آن ها را چون " 

" به خود، و بعضي را كه به اختیار خود ایشان بوده، به خودشان نسبت داده كردن قلب ها 

 است.
 

 آمده مي گوید:آیة تندي كه در شرح و وصف بني اسرائیل 

 َوال تَزاُل تَطٍَّلُع َعلي خائِنَةً ِمنُهم !»  

 «دائماً به خیانتي از آنان واقف مي شوي!  

این ها همه كیفر كفرشان به آیات الهي است كه در رأس آن ها پیمان مزبور قرار 

 دارد، و یا تنها كیفر كفر و نقض پیمانشان مي باشد!
 

" است كه سعادتده و از دست دادند، همان راه " " اي كه ایشان گم كرراه میانه" 

 تعمیر دنیا و آخرتشان بدان بستگي داشت.
 

 

 قساوت قلب یهود و تحریف كلمات الهي

 « َو َجعَلنا قُلُوبُُهم قاِسیهَ !» 

قساوت قلب از قساوت سنگ گرفته شده كه همان سختي و سفتي آن است و قلب 

نبوده و با هیچ رحمت و عطوفتي تحت تأثیر قسي و سخت قلبي است كه براي حق خاشع 

 واقع نشده و تسلیم نمي شود!
 

 دنبال قساوت دل هایشان مي فرماید:
 

آنان تجاوز نموده و كلمات را از معاني خود منحرف ساختند، و با تفسیرهائي  -

كه خداي تعالي راضي نیست، و با حذف كردن و یا زیاد كردن و یا تغییر دادن 

 صاف و خالصي از دین را از دست دادند، مانند:كلمات، حقایق 

 قائل بودن به " تشبیه ،" 

 " خاتمیت نبوت موسي، "

 " همیشگي بودن قانون تورات، " 

 " محال بودن نسخ و بداء، " و امثال آن ....
 

 

 

 سوره بقره            " اَم تُریدُوَن اَن تَسئَلُوا  َرسولَُكم َكما ُسئَِل مُوسي ِمن قِبُل ...."                   115تا108مستند: آیه

 72ص2المیزان ج

 جرایم كفرآمیزمشترك یهود و نصاري 

اختالف یهود و نصاري بر سر دین واقعي و كوشش آنها در به كفر كشاندن 

 حثي است كه آیات فوق شامل آن است:مسلمانان، ب
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 1موضوع 

 و یا مي خواهید از پیغمبر خود همان پرسش ها را بكنید،» 

 كه در سابق از موسي كردند؟

 «و كسي كه كفر را با ایمان عوض كند به راستي راه را گم كرده است! 
 

ان سیاق آیه داللت دارد بر این كه بعضي از مسلمانان كه به رسول خدا "ص" ایم

آورده بودند، از آن جناب سؤاالتي نظیر سؤاالت یهود از حضرت موسي"ع" كرده اند،  و 

لذا خداي سبحان در آیه فوق ایشان را سرزنش مي كند. و ضمن آیة فوق یهود را نیز توبیخ 

مي كند برآن رفتاري كه با موسي و سایر انبیاء بعد از او كردند.  روایات نیز همین معنا را 

 اند. نقل كرده

 

 2موضوع 

 بسیاري از اهل كتاب، دوست مي دارند و آرزو مي كنند كه:» 

 اي كاش مي توانستند شما را بعد از آنكه ایمان آوردید به كفر برگردانند! -

 و این آرزو را از حسد در دل مي پرورانند،

 بعد از آنكه حق براي خود آنان نیز روشن گشته است.

 پس فعالً آنان را عفو كنید و نادیده گیرید تا خدا امر خودرا بفرستد، 

 «كه او بر هر چیز قادر است! 
 

در روایات آمده كه این عده از اهل كتاب عبارت بودند از " حي بن اخطب" و 

اطرافیانش از متعصبین یهود.   البته با توجه به موضوع ناسخ و منسوخ در قرآن، آیة فوق 

ان مي دهد كه موضوع عفو و نادیده گرفتن مطلب موقتي است و به زودي حكم مشخصاً نش

 دیگري در حق كفار تشریع خواهد شد، كه البته بعداً حكم جهاد با كفار صادر گردید.

 
 3موضوع 

 و گفتند هرگز داخل بهشت نمي شود،»  

 مگر كسي كه یهودي یا مسیحي باشد.

 مي گوئید دلیل خود را بیاورید ! اگر راست -این است آرزویشان !  بگو:  

 بلي، كسي كه به جان فرمانبردار خدا شود،

 و در عین حال نیكوكار هم بوده باشد، 

 اجرش نزد پروردگارش محفوظ خواهد بود،

 «و اندوهي و ترسي نخواهد داشت! 
 

تا اینجا گفتار همه دربارة یهود بود، و پاسخ به اعتراضات آنها، ولي از اینجا به بعد 

مربوط به یهود و نصاري هردوست، و به طور صریح نصاري را ملحق به یهود كرده و 

 جرایم هردو طایفه را مي شمارد.
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در قسمت پایاني آیه، براي نوبت سوم از اول سورة بقره، این موضوع را به اهل 

 كتاب توجه مي دهد كه سعادت واقعي انسان دایرمدار نام گذاري ها نیست، و كسي در درگاه

 خداي تعالي احترامي ندارد مگر در برابر ایمان واقعي و عبودیت!!

 

 4موضوع 

 و یهود گفت:»  

 نصاري دین درستي ندارند،  -

 و نصاري گفتند: 

 یهودیان دین درستي ندارند، با این كه كتاب آسماني مي خوانند،  -

 مشركین هم نظیر همین كالم را گفتند.

 اختالف مي كردند،پس خدا در قیامت در هر چه 

 «میان همة آنان حكم خواهد كرد! 
 

خداوند متعال همه آنها را توبیخ مي فرماید كه با اینكه اهل كتابند و به احكام كتابي 

كه خدا برایشان فرستاده عمل مي كنند، از چنین كساني توقع نمي رود كه چنین سخني 

 ده است!بگویند، با این كه همان كتاب، حق را برایشان بیان كر
 

مي فرماید: كفار و مشركین عرب كساني هستند كه نمي دانند و پیرو كتابي هم 

نیستند، ولي شما كه اهل كتابید، وقتي این حرف را بزنید، مشركین هم از شما یاد مي گیرند 

 و مي گویند: مسلمانان چیزي نیستند، و یا اهل كتاب چیزي نیستند!
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 هفتم فصل
 

 یهود به مدینهمهاجرت 

 "ص"انتظار ظهور رسول هللا و
 

 
 سوره بقره                          "    ...  فَلَّما  جائَُهم ما َعَرفُوا   ...." 93تا89مستند: آیه

 4ص2المیزان ج     

 انتظار یهود براي ظهور پیامبر تازه 

اطراف مدینه، به قرآن كریم تاریخ روزهائي از بني اسرائیل را نقل كرده كه در  

انتظار بعثت پیامبري تازه  اقامت كردند و ظهور او را براي نجات خود از تعرض كفار 

 عرب روزشماري مي كردند...
  

 و چون كتاب آسماني " قرآن" از نزد خدا براي هدایت آنها آمد،»  

 با وجودي كه كتاب آسماني یهود " تورات" را تصدیق مي كرد،  

ا قبل از بعثت رسول، انتظار فتح و غلبه به واسطة ظهور پیغمبر و با آنكه خود آنه

خاتم بر كافران داشتند، و از خدا به نام آن پیغمبر طلب فتح و نصرت بر كافران 

 مي نمودند،

 آنگاه كه آمد، و با مشخصات شناختند كه همان پیغمبر موعود است،

 باز كافر شدند، و از نعمت وجود او ناسپاسي كردند،

 «شم خدا بر گروه كافران باد! كه خ
 

 بد معامله اي با خود كردند كه،» 

 به نعمت " قرآن" كه از لطف خدا بر آنها نازل شد، كافر شدند،

 و از روي حسد راه ستمگري پیش گرفتند،

 كه چرا خدا فضل خود را مخصوص بعضي از بندگان گرداند! -

 طلبیدند، و به واسطة این حسد باز خشمي دیگر از خداي براي خود

 «و براي كافران از قهر خدا عذاب خواري مهیاست! 
 

از سیاق آیات فوق استفاده مي شود كه قبل از بعثت،  كفار عرب متعرض یهود مي 

شدند، و ایشان را آزار مي كردند، و یهود در مقابل، آرزوي رسیدن بعثت خاتم االنبیاء 

 "ص" را مي كردند و مي گفتند:

اگر پیغمبر ما كه در تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود، و نیز یه گفتة  -
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تورات به مدینه مهاجرت كند، ما را از این ذلت و از شر شما اعراب نجات مي 

 دهد! 
 

از عبارات آیه استفاده مي شود كه این آرزو را یهود قبل از هجرت رسول خدا 

 همة كفار عرب نیز معروف شده بود. "ص" همواره مي كردند، به حدي كه در میان

ولي همین كه رسول خدا"ص" مبعوث شد، و به سوي ایشان مهاجرت كرد و قرآن 

بر وي نازل شد، و با این كه او را شناختند، كه همان كسي است كه سالها آرزوي بعثت و 

وي هجرتش را مي كشیدند، ولي حسد بر آنان چیره گشت، و استكبار و غرور از این كه به 

ایمان بیاورند، جلوگیرشان شد، لذا به وي كفر ورزیدند و گفته هاي سابق خود را انكار 

 كردند، همان طور كه به تورات خود كفر ورزیدند و كفرشان به اسالم كفري باالي كفر شد!
 

 َكفَرُوا ...."  سوره بقره و روایات        " َو كانُوا ِمن قَبُل یَستَفتِحُوَن َعلَي الَّذین93تا89مستند: آیه

 6ص2المیزان ج       

 تاریخ مهاجرت یهود به مدینه 

در روایات اسالمي نقل شده كه طوایفي از یهود به دنبال بشارتهاي تورات و 

مشخصاتي كه از محل ظهور آخرین رسول خدا"ص" دریافت داشته بودند، به سرزمین 

 هاي اطراف مدینه، مهاجرت كردند.

 در تفسیر عیاشي از امام صادق "ع" نقل كرده كه فرمود: 

یهودیان در كتب خود خوانده بودند كه محمد"ص" رسول خداست.  و محل » 

" است. پس از بالد خود كوچ كردند تا آن محل را حدادهجرتش مابین دو كوه " عیر " و " 

با خود گفتند كه البد این  پیدا كنند، الجرم به كوهي رسیدند كه آن را  " احد" مي گفتند، و

 همان " حداد" است. چون " حداد" و " احد" یكي است. پس پیرامون آن كوه متفرق شدند.  

بعض از آنان در " تیماء " بین خیبر و مدینه و بعض دیگر در " فدك" و بعضي در 

یدن " خیبر" منزل گزیدند. این ببود تا وقتي كه بعضي از یهودیان تیماء هوس كردند به د

بعضي از برادران خود بروند.  در همین بین مردي اعرابي از قبیلة " قیس" مي گذشت، 

 شتران  او را كرایه كردند.

 او گفت: من شما را از مابین عیر و احد مي برم!

 گفتند: پس هر وقت به آن رسیدي به ما اطالع بده !

رو كرد به آن مرد اعرابي همچنان مي رفت تا به وسط اراضي مدینه رسید و 

 یهودیان و گفت:

 این كوه عیر است و این هم كوه احد! -

 پس یهودیان پیاده شدند و به او گفتند:

 ما به آرزوي خود رسیدیم و دیگر كاري به شتران تو نداریم! -

 از شتر پیاده شدند و شتران را به صاحبش دادند و گفتند:

 نیم!تو مي تواني هرجا كه خواهي بروي و ما در همین جا مي ما -
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پس نامه اي به برادران یهود خود كه در خیبر و فدك منزل گرفته بودند نوشتند كه 

 ما به آن نقطه اي كه مابین عیر و احد است رسیدیم، شما هم نزد ما بیائید!

یهودیان خیبر در پاسخ نوشتند: ما در این جا خانه ساخته ایم و آب و ملك و اموالي 

اینها را رها نموده و نزد شما منزل كنیم، ولي هروقت آن "  به دست آورده ایم، نمي توانیم

 " مبعوث شد، به شتاب نزد شما خواهیم آمد!پیامبر موعود
 

آن عده از یهودیان كه در مدینه میان عیر و احد منزل كردند، اموال بسیاري كسب 

 نمودند.

یهودیان از بسیاري مال آنان خبردار شد و به جنگ با آنان برخواست، « تبع » 

متحصن شدند، و تبع ایشان را محاصره كرد و در آخر به ایشان امان داد، پس بر او 

 درآمدند.

 تبع به ایشان گفت:

 مي خواهم دراین سرزمین بمانم، براي این كه مرا خیلي معطل كردید. گفتند:  -

تو نمي تواني در اینجا بماني، براي این كه اینجا محل هجرت پیامبري است، نه  -

 جاي تو، و نه جاي احدي دیگر، تا آن پیامبر مبعوث شود!

 تبع گفت:

حال كه چنین است من از خویشاوندان خودم كساني را در اینجا  مي گذارم تا  -

 وقتي آن پیامبر مبعوث شد اورا یاري كنند!

یهودیان راضي شدند و تبع دو قبیله " اوس" و " خزرج"  را كه مي شناخت در 

 مدینه منزل داد.

ون نفرات این دو قبیله بسیار شدند، اموال یهودیان را مي گرفتند، و یهودیان علیه چ

آنان خط و نشان مي كشیدند كه اگر پیغمبر ما " محمد")ص( ظهور كند، ما همگي شما را 

 از دیار و اموال خود بیرون مي كنیم، و به این چپاولگري شما خاتمه مي دهیم!

" را مبعوث كرد، اوس و خزرج كه همان " ولي  وقتي خداي تعالي  محمد "ص

 انصار" باشند به وي ایمان آوردند ولي یهودیان ایمان نیاوردند و به وي كفر ورزیدند!

از قبل   -این جریان همان است كه خداي تعالي درباره آن در قرآن كریمش فرموده: 

 « انتظار فتح و غلبه بر كافران به واسطة ظهور پیغمبر خاتم،  داشتند.
 

 از ابن عباس در درمنثور نقل شده كه: 
 

یهود قبل از بعثت براي اوس و خزرج خط و نشان مي كشیدند كه اگر رسول خدا » 

"ص" مبعوث شود به حساب شما خواهیم رسید! ولي همین كه دیدند پیغمبر آخرالزمان از 

ورزیدند و گفته هاي میان قوم یهود مبعوث نشد بلكه از میان "عرب"  برخواست به او كفر 

 قبلي خود را انكار كردند!
 

 معاذ بن جبل،  بشربن ابي البراء، و  داود بن سلمه به یهودیان گفتند:

 اي گروه یهود!  از خدا بترسید، و ایمان بیاورید! -
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 مگر شما نبودید كه علیه ما به محمد"ص" خط و نشان مي كشیدید؟

با این كه ما آن روز مشرك بودیم، و شما به ما خبر مي دادید كه به زودي  

محمد"ص" مبعوث خواهد شد!  صفات او را براي ما مي گفتید. پس چرا حاال كه 

 مبعوث شده، به وي كفر مي ورزید؟
 

 "سالم بن مشكم" كه یكي از یهودیان بني النضیر بود در جواب گفت:

اسیم!  و او آن كسي نیست كه ما از آمدنش خبر مي او چیزي نیاورده كه ما بشن -

 «دادیم.... 

 

 

ثُونَُهم بِما فَتََح هللاُ َعلَیُكم  ...."82تا75مستند: آیه  سوره بقره          " ... قالُوا اَتَُحّدِ

 393ص1المیزان ج    

 خیانت یهود در كتمان بشارت هاي تورات 

ظهور اسالم و آمدن آخرین پیامبر و قرآن كریم اعالم میكند كه در تورات بشارت 

رسول الهي آن چنان وضوح داشته و در بین یهود قبل از ظهور پیامبر اسالم شایع بوده، كه 

حتي به مسلمانان نیز به طور علني  -یعني ظهور آخرین پیامبر الهي را  -این موضوع را 

مدند، و جلوي پخش این اعالم مي كردند، ولي علماي آنها، پس از بعثت، از راه لجاجت در آ

 اخبار را گرفتند.

 خداي متعال در آیات زیر مي فرماید:

 آیا طمع دارید كه اینان به شما ایمان آورند، »

 با این كه طایفه اي از ایشان، كالم خدا را مي شنیدند، 

 و سپس با عــــــلم بدان، و با این كه آن را مي شناختند، تحریفش مي كردند! 

 و چون مؤمنان را مي بینند، مي گویند: ایمان آورده ایم ! 

 و چون با یكدیگر خلوت مي كنند، مي گویند: 

 چرا مسلمانان را به اسراري كه مایة پیروزي آنها علیه شماست، 

آگاه مي سازید، تا روز قیامت نزد پروردگارتان علیه شما احتجاج كنند،  چرا تعقل  

 «نمي كنید؟ 
 

ات، مخصوصاً ذیل آنها، این معنا را دست مي دهد كه:  یهودیان عصر سیاق این آی

بعثت، در نظر كفار و مخصوصاً كفار مدینه، كه همسایگان یهود بودند، از پشتیبانان پیامبر 

اسالم شمرده مي شدند، زیرا یهودیان علم دین و كتاب داشتند، و لذا امید به ایمان آوردن آنان 

د، و همه این توقع را داشتند كه فوج فوج به دین اسالم درآیند، و دین بیشتر از اقوام دیگر بو

 اسالم را تأئید و تقویت كرده و نور آن را منتشر و دعوتش را گسترده سازند!
 

ولكن بعد از آن كه رسول خدا"ص" به مدینه مهاجرت فرمود، یهود از خود رفتاري 

به همین جهت خداي سبحان در این آیات را نشان دادند كه آن امید را مبدل به یأس كرد و 
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 مي فرماید:
 

آیا انتظار دارید كه یهود به دین شما ایمان بیاورد، در حالي كه یك عده از آنها،  -

بعد از شنیدن آیات خدا، و فهمیدنش، آن را تحریف كردند. خالصه، كتمان حقایق، و 

ان را از گفته هاي خودشان تحریف كالم خدا رسم دیرینة این طایفه است! پس اگر نكول آن

 مي بینید، و مي بینید كه امروز سخنان دیروز خود را حاشا مي كنند، خیلي تعجب مكنید!
 

 در آیات فوق دو جرم و جهالت از یهود را فاش مي سازد: 

 آنجا كه فرمود:

 چون مؤمنین را مي بینند، مي گویند: ایمان آوردیم، » 

 گویند: و چون با یكدیگر خلوت مي كنند، مي

 «چرا از بشارت هاي تورات براي مسلمانان نقل مي كنید ؟ 
 

آیات فوق از یك جهت نفاق یهود را مي رساند كه در ظاهر اظهار ایمان مي كنند تا 

خود را از طعن و اذیت و قتل حفظ نمایند، و دوم این است كه خواستند حقیقت و منویات 

كردند كه مي توانند امر را برخدا مشتبه سازند، دروني خود را از خدا بپوشانند و خیال 

 همچنانكه در این آیه از سخنان  محرمانة ایشان خبر داد.
 

به طوري كه از لحن كالم بر مي آید، جریان از این قرار بوده كه:  عوام بني 

اسرائیل از ساده لوحي وقتي به مسلمانان مي رسیده اند، اظهار مسرت مي كردند و پاره اي 

بشارت هاي تورات را به ایشان مي گفتند، و یا اطالعاتي در اختیارشان مي گذاشتند، كه از 

مسلمانان از آنها براي تصدیق نبوت پیامبرشان استفاده مي كردند، و رؤساي شان از این 

كار نهي مي كردند و مي گفتند:  این خود فتحي است كه خدا براي مسلمانان قرار داده، و ما 

برایشان فاش سازیم، چون با همین بشارت ها كه در كتب ماست، نزد پروردگار نباید آن را 

 خود علیه ما احتجاج خواهند كرد.
 

گویا خواسته اند بگویند: اگر ما این بشارت هارا در اختیار مسلمانان قرار ندهیم، ) 

رش كرده، العیاذباهلل( خود خدا اطالع ندارد، كه موسي"ع" ما را به پیروي پیامبر اسالم سفا

و چون اطالع ندارد، ما را با آن مؤاخذه نمي كند، و معلوم است كه الزمة این حرف این 

است كه خداي تعالي تنها آنچه آشكار است بداند، و از نهاني ها خبر نداشته باشد، و به باطن 

 امور علمي نداشته باشد، و این نهایت درجه جهل است!

سرائیل به خاطر این كه براي ماده اصالت قائل دلیل این امر هم این است كه بني ا

 بودند، دربارة خدا هم به احكام ماده حكم مي كردند.

 در قسمتي از آیه مي فرماید:

ملت یهود، یا افراد باسوادي هستند كه خواندن و نوشتن را مي دانند، ولي در » 

 عوض به كتب آسماني خیانت مي كنند، و آن را تحـــــریف مي نمایند،

هستند كه از كتب آسماني هیچ چیــــز  نمي دانـــند، و  اّمي یا مردمي بي سواد و و
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 «مشتي اكاذیب و خرافات را به عنوان كتاب آسماني پذیرفته اند!
 

در زمینة نزول این آیه روایتي از امام محمد باقر علیه السالم در مجمع البیان آمده 

 كه فرموده:

عناد و دشمني نداشتند، و بلكه با آنها قرارداد داشتند  قومي از یهود كه با مسلمانان» 

كه آنچه در تورات از صفات محمد"ص" وارد شده، براي آنان بیاورند، ولي بزرگان یهود 

ایشان را از این كار باز داشتند و گفتند:  زنهار كه صفات محمد"ص" را كه در تورات 

ر پروردگارشان علیه شما احتجاج است براي مسلمانان نگوئید كه فرداي قیامت در براب

 «خواهند كرد.
 

 

 

 اَلَّذیَن آتَیناُهم الِكتاَب یَعَرفُونَهُ  َكما یَعِرفُوَن اَبنائَُهم...."   ... "سورة انعام     20و19آیه مستند:

 60ص13المیزان ج   

 شناخت رسول هللا "ص" از طرف اهل كتاب 

كه خداي سبحان در كتب آسماني  قرآن مجید در آیة فوق خبر مي دهد از شهادتي 

اهل كتاب بر نبوت حضرت خاتم االنبیاء "ص" داده است و علماي آنها هم از آن شهادت 

 اطالع كافي دارند.

كتبي كه از انبیاء علیهم السالم بر جاي مانده و مشتمل بر بشارتهاي پي در پي و 

، و هم اكنون نزد غیر قابل شك دربارة آمدن رسول گرامي اسالم "ص" و اوصاف اوست

 آنان موجود است.

بنابر این علماي اهل كتاب به قدري راجع به اوصاف آن حضرت استحضار 

 دارنــــد كه او را ندیده مي شناسند، همان طور كه بچه هاي خود را مي شناسند.
 

 در جاي دیگر قرآن فرموده:

را كه اوصافش در تورات و  اّميآن كساني كه پیروي مي كنند رسول و نبي » 

 (156)اعراف  «انجیلي كه در دست دارند، نوشته شده است. 
 

 در سورة فتح مي فرماید:
 

 محمد"ص" فرستادة خداست،» 

 و كساني كه با اویند در برابر كفار شدید و بي باكند،

 و در بین خود رئوف و مهربانند،

 خدا در ركوع و سجودند، آنان را مي بیني كه در طلب فضل و رضواني از ناحیة

 و نشاني از همان اثر سجده اي است كه در پیشاني دارند،

 همین است مثل آنان در تورات و  انجیل،

 در سورة شعرا مي فرماید: «كه همین طور از آنان یاد شده است! 

 آیا همین معنا كه علماي بني اسرائیل او را مي شناسند،» 
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 «ت؟براي اهل كتاب نشانه اي كافي نیس

و از آن جائي كه بعضي از علماي آنان كتمان مي كردند بشاراتي را كه از 

اوصاف رسول خدا "ص" سراغ داشتند، و از ایمان به او سر مي پیچیدند لذا خداوند خسران 

 و زیانكاري آنان را در پایان آیه گوشزد فرمود:

 « كساني كه به نفس خود زیان كرده اند، ایمان نمي آورند!» 

 
لیَن   ...." 196مستند: آیه  سورة شعرا                      " َو  اِنَّهُ  لَفي ُزبُِر االَوَّ

 210ص30المیزان ج   

 

  پیشگوئي علماي یهود درباره نزول قرآن

در كتابهاي گذشتگان نیز هست! مگر براي ایشان نشانه اي نیست كه » ... 

 «شناسند...؟ قرآن را مي  دانشوران بني اسرائیل 

منظور از آیة فوق این است كه خبر آمدن قرآن و یا نزولش بر تو، در كتب پیشین  

 از انبیاء آمده بود.

 در آیة فوق مي فرماید: 

آیا اطالع علماي بني اسرائیل از خبر قرآن و یا نزول آن بر تو كه به عنوان بشارت  

 بر صحت نبوت تو؟در كتب انبیاء گذشته آمده، آیتي نیست براي مشركین 

با اینكه یهود همواره به یكدیگر به آمدن دین تو بشارت داده و به دشمنان خط و 

نشان مي كشیدند، كه اگر آخرین پیامبر ما آمد چنین و چنان خواهیم كرد، و انتقام خود را از 

  -شما كفار خواهیم گرفت 
 

 « َو كانُوا ِمن قَبُل یَستَفتِحُوَن َعلَي الَّذیَن َكفَرُوا ! » 

آیة فوق به این معنا تصریح فرموده است و به همین جهت عدة زیادي از علماي 

یهود در عهد رسول هللا"ص" اسالم آوردند و اعتراف كردند به این كه این همان پیغمبري 

 است كه كتب قبل به آمدنش نوید داده بودند.

) توجه شود!  این سوره از سوره هاي اولي است كه در مكه و قبل از هجرت نازل  

شده است، و عداوت یهود با رسول خدا"ص" هنوز برمال نشده و شدت نیافته بود، و امید آن 

مي رفت كه اگر مشركین بروند و از ایشان شهادت بخواهند اقالً به پاره اي از معلومات 

 ند اعتراف كنند ولو شده به طور كلي اورا تصدیق نمایند.(خود كه در این باره دار
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سُوَل  النَّبِيَّ االُّمي  ...."  157مستند: آیه  سوره اعراف     "  اَلَّذیَن یَتَّبِعُوَن  الرَّ

 150ص16المیزان ج   

 در تورات و انجیل« ص»نشانه های رسول هللا

را در كتابهاي مقـدس پیشین قرآن شریف نشانه هاي پیامبري رسول گرامي اسالم 

 چنین وصــــف مي كند:
 

 ،اُّميآن رسول، نبّي، » 

 كه وصف اورا نزد خویش در تورات و انجیل نوشته مي یابند،

 پیامبري كه به معروف وا مي دارد و از منكر بازشان مي دارد،

 پیامبري كه چیزهاي پاكیزه را حاللشان مي كند،

 پیامبري كه تكلیف گران را، با قید هائي كه بر آنها بوده است، 

 «برمي دارد...!
 

یاد كرده  - رسول، نبّي، اُّمي -اینكه رسول هللا "ص" را اسم نبرده و با سه وصف 

ً دنباله اش فرمود:  وصف او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته مي  »و مخصوصا

كه آن  جناب در تورات و انجیل هم به همین سه وصف به خوبي به دست مي آید « ،یابند

 معرفي شده بود.
 

غیر از آیة مورد بحث، كه راجع به شهادت تورات و انجیل بر نبوت آن حضرت 

است، در هیچ جاي قرآن مجید، رسول خدا"ص" به مجموع این اوصاف  ) یكجا( توصیف 

 نشده است.

ریف آن جناب به اوصاف اگر منظور از توصیف آن حضرت به این اوصاف تع

آشناي در نظر یهود و نصاري نبود، در خصوص این آیه وي را به این اوصاف و 

 " توصیف كردن هیچ نكته اي را افاده نمي كرد.اُّمي مخصوصاً صفت "

امر به معروف و نهي همچنین ظاهر آیه داللت یا اشعار دارد بر این كه مسئلة " 

اي كه رسول خدا"ص" در این آیه به آن امور وصف " و خالصه امور پنجگانه از منكر،

شده، عالئمي است كه از آن جناب در تورات و انجیل ذكر شده است، و بر این كه این امور 

 از مختصات پیغمبر اسالم و ملت بیضاي اوست!
 

 

هرچند به شهادت آیات قرآن شریف، سایر امم صالحه نیز به وظیفة امر به 

ام مي كرده اند، و حالل دانستن طیبات و حرام دانستن خبائث و معروف و نهي از منكر قی

پلیدي ها تا اندازه اي از فطریاتي بوده كه همة ادیان بر آن اتفاق داشته اند، و همچنین مسئلة 

برداشتن موانع و بندهاي معنوي از دست و پاي بشر تا حدي در شریعت عیسي علیه السالم 

ردمندي تردید ندارد در این كه دیني كه محمد"ص" به نیز بوده است، االّ اینكه هیچ خ

همراهي كتابي از ناحیة خداي تعالي آورده، هرچند بر كتب آسماني دیگر صحه گذاشته و 

آنهارا تصدیق كرده است، ولكن خودش یگانه دیني است كه در قالب بي روح امر به 
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یده و كار آن را كه جز معروف و نهي از منكر تا آنجا كه ظرفیت داشته، روح و حیات دم

دعوت زباني چیز دیگري نبود، به جائي رسانید و آن قدر آن را توسعه داد كه شامل جهاد به 

 اموال و انفس گردید!
 

اسالم تنها دیني است كه جمیع امور مربوط به زندگي بشر و همة شئون و  اعمال 

است، و طیبات را حالل و  وي را برشمرده و آنها را به دو قسم طیبات و خبائث تقسیم كرده

خبائث را حرام نموده است!   قوانین موضوعه در هیچ دین و هیچ قانون اجتماعي به 

 تفصیل قوانین این شریعت نبوده و به مانند آن به جزئیات و دقایق امور نپرداخته است.

دیني كه جمیع احكام و تكالیف شاقي كه در سایر ادیان، مخصوصاً در دین یهود و 

 ست احبار و مالّیان ایشان رخنه پیدا كرده، نسخ كرده و از بین برده است.به د

 حد اعلي و كامل امور پنجگانة مذكور در آیة فوق كه عبارت بود از:

 نهي از منكر -2        امر به معروف -1

 تحریم خبائث -4       حالل كردن طیبات -3

 برداشتن تكالیف شاق جعلي و غیرالهي -5

تنها در اسالم یافت مي شود، هرچند در سایر ادیان نمونه اي از هر یك از آنها دیده تنها و 

 مي شود.

همین معنا، صرف نظر از شهادت تورات و انجیل بر حقیقت و حق بودن اسالم،  

 خود بهترین شاهد و روشن ترین گواه بر صدق دعوي آورندة آن است.
 

انجیل هم نیامده بود، و آن دو كتاب اگر بشارات و عالئم آن جناب در تورات و 

شهادت صریحي بر نبوت وي نداشتند، همین كمال شریعت او در شهادت بر صدق دعوي 

اش كافي بود، چون شریعت آن حضرت در حقیقت تكمیل شدة همان شریعت موسي و 

 عیسي"ع" است.

باید از علماي یهود ونصاري پرسید كه غرض از پیروي یك دین صحیح، و 

 انتظاري را كه از یك شریعت حقه مي توان داشت، چیست؟ اصوالً 
 

آیا عالمت صحیح بودن یك دین جز این است كه برگشت تمامي احكام و قوانینش 

به یكي از امور پنجگانة باال باشد؟  و بخواهد با تفاصیل احكامش معروف را معروف و 

و خرافات و بدعت هاي من  منكر را منكر دانسته و طیبات را حالل و خبائث را حرام كرده 

 درآري سودپرستان را لغو كند؟

اگر چنین است، پس باید اعتراف كنند به این كه شریعتي كه متضمن حد اعلي و 

 كامل این امور است همان مرحلة كامل شریعت خود ایشان است.
 

آیات قرآني حكایت از این دارد كه وقتي رسول هللا"ص" مبعوث شد، و شریعت و 

رد كه شریعت و كتاب اهل كتاب را تكمیل مي كرد، كافر شدند و زیر بارش نرفتند، كتابي آو

با این كه مي دانستند كه این همان پیغمبري است كه در كتابهایشان پیشگوئي شده، و 

 انبیائشان به آمدنش مژده و بشارت داده اند، همچنانكه مسیح علیه السالم فرمود:
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 اي بني اسرائیل!» 

 دایم به سوي شما،من فرستادة خ

 و تورات حاضر را تصدیق مي كنم،

 و به پیغمبري كه بعد از من مي آید و نام وي " احمد" است،

 (6)صف « نوید مي دهم !
 

) ذكر نام احمد"ص" از طرف عیسي "ع" داللت دارد بر این كه اهل تورات و 

نام محمد"ص" نیز مي انجیل پیامبر گرامي اسالم را به این نام مي شناختند، همچنان كه به 

شناختند. و معناي آیه مي فهماند كه آنچه پیامبر احمد"ص" مي آورد راقي تر و كامل تر از 

دیني است كه تورات متضمن آن است، و آن چه عیسي"ع" بدان مبعوث شده در حقیقت 

 (155ص38) المیزان جواسطه اي است بین دو دعوت.(     
 

مفصل امور پنجگانه را مي شمارد، براي این  در آیات قبلي مي بینیم كه به طور

است كه در این آیه وجهة كالم تنها به دو ملت یهود و نصاري نیست، بلكه به تمام مردم 

است، لذا مي بینیم در آیة بعدي پیغمبر خود را دستور مي دهد كه جمیع بشر ر ا خطاب 

 اِنّي َرسُول هللاُ اِلَیُكم َجمیعاً !كرده و بگوید: 

َّبَعُوا النّوَرالَّذي اُنِزَل َمعَهُ  »ي فرماید: سپس م مقصود به نوري كه با «  ...! اِت

او نازل شده همان قرآن كریم است، و غرض از این تعبیر این بود كه بفهماند قرآن كریم 

نوري است كه راه زندگي و آن طریقي را كه انسان باید براي رسیدن به سعادت و كمال 

 مي سازد.خود بپیماید، روشن 
 

 

ً ِعنَدُهم في التُّوراِة  157مستند:آیه سُوَل النَّبِيَّ االُّميَّ الَّذي یَِجدُونَهُ َمكتُوبا سورةاعراف " اَلَّذیَن یَتَّبِعُوَن الرَّ

 َوااِلنجیل ...."     

 147ص16المیزان ج

 پیروان واقعي تورات   -مسلمانان 

اسرائیل براي اخذ تورات به میقات رفت و وقتي موسي"ع" با هفتاد نفر از قوم بني 

آن هفتاد نفر به دلیل درخواست رؤیت خدا دچار صاعقه شدند و مردند و بعد موسي دعائي 

كرد كه خداوند آنها را زنده كرد، و در ضمن این دعا از خداي تعالي درخواست بدون قید 

را بدون قید و  وشرط بخشش و رحمت و حسنه و هدایت كرد، ولي خداي سبحان این دعا

 شرط قبول نكرد، بلكه شروطي براي آن قائل شد و فرمود:

 -رحمت من همه چیز را فراگرفته است، ولي » ... 

 آن را مقرر مي كنیم براي كساني كه

 تقوي پیشه كنند، و زكات دهند،

 و كساني كه به آیات ما ایمان بیاورند،

 س را بكنند،آن كساني كه پیروي آن رسول و پیامبر ناخوانده در
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 كه وصف او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته مي یابند،

 «پیغمبري كه .... 
 

یكي از شرایط خداي تعالي براي نوشتن رحمت به بني اسرائیل ایمان آوردن و 

پیروي عملي كردن آنها از پیامبر گرامي اسالم بود كه وصف او را نزد خویش در تورات و 

 مي یابند!انجیل مكتوب و نوشته 
 

» ظاهر آیة فوق با مشخص كردن نشانه هاي پیامبر اسالم"ص" شرط سوم یعني 

را بیان مي كند، براي این كه رسول خدا "ص" را  «و كساني كه به آیات ما ایمان بیاورند، 

پیغمبري درس ناخــوانده معــرفي مي كند كه امر به معروف و نهي از منكر كرده و هر 

ا حالل و هر ناپاك و پلید را حرام مي كند، و موانع و زنجیرهائي را كه پاك و پاكیزه اي ر

 مانع سعادت بشر بود، از دست و پاي آنان باز مي كند!

همة این ها آیات و نشانه هاي نبوت آن حضرت و خاتمیت نبوت اوست، او همان 

بود، پس ایمان آیاتي است كه خداوند سبحان قبالً در تورات و انجیل براي ایشان بیان كرده 

به آنها ایمان به آن آیات است.  و یهود و نصاري اگر بخواهند دستورات اكید تورات و 

انجیل را دربارة ایمان به آیات به كار بندند، ناگزیرند به نشانه هاي نبوت حضرت خاتم 

 النبیین"ص" نیز ایمان بیاورند.
 

كرد به شرط اینكه البته نمي توان گفت آن رحمتي كه خداوند بر یهود واجب 

تقوي پیشه كنند و به آیات خداوند سبحان ایمان بیاورند، تنها شامل آن عدة معدود و انگشت 

شماري است كه معاصر رسول هللا"ص" بوده و به دعوت وي ایمان آورده اند، و میلیونها 

 یهود، حتي پارسایان بي شماري كه از زمان موسي و استجابت دعایش تا زمان بعثت خاتم

االنبیاء "ص" به دنیا آمده و رفته اند،  همه از آن رحمت محرومند!   چه خود قرآن شریف 

شهادت مي دهد به این كه گروهي بي شمار از بني اسرائیل دعوت الهي را اجابت كرده و 

خداوند متعال هم ایمانشان را پذیرفته و وعدة خیرشان داده است، با این حال چطور ممكن 

 مبسوطه بر بني اسرائیل را منحصر در عدة قلیلي از ایشان دانست؟است رحمت الهي 
 

لذا آیة فوق بیان خاصي است نسبت به آیة قبلي خود، كه در آن از هزاران نفر 

یهود كه مشمول آن است، تنها مؤمنین به نبوت حضرت خاتم النبیین"ص" و آیات آن ذكر 

محمدي "ص" و لزوم اجابت آن بر شده تا غرض از سوق كالم كه همان بیان حقیقت دعوت 

 یهودیان است، معلوم گردد.
 

 مثل اینكه فرموده باشد:

وقتي رحمت مكتوب بر بني اسرائیل منحصراً براي كساني مكتوب و واجب  -

و در این شده كه تقوي پیشه كنند، و زكات دهند، و به آیات ما ایمان آورند، 

ن اشخاص از بني اسرائیل زمان كه زمان بعثت آخرین پیامبر ماست، مصداق آ

براي این كه در این عصر  تنها كساني هستند كه این پیغمبر را پیروي كنند،

تنها ایشان هستند كه تقوي داشته و زكات  مي دهند، و هم به آیات ما ایمان 
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دارند، و موسي و عیسي و محمد "ص" را تصدیق مي كنند، و آیات و معجزات 

وسیلة ایشان فرستادیم، پذیرفتند.  آري تنها  و شرایع و احكامي را كه ما به

ایشانند كه به آیات و امارات نبوت محمد"ص" و عالمات ظهور دعوت وي كه 

 در تورات و انجیل آمده، ایمان آوردند!
 

َّبِعُوَن " به كار رفته نه "یؤمنون،" و این تعبیر نشان مي دهد  در آیة فوق عبارت " یَت

ن، و ایمان آوردن به انبیاء و شرایع آنان به اطاعت و تسلیم در كه ایمان به آیات خداي سبحا

برابر دستورات شرایع ایشان است، عبارت "یتبعون" مي فهماند كه ایمان به معناي صرف 

اعتقاد فائده اي ندارد، چون هرقدر هم شخص اعتقاد به حقیقت آیات و شرایع الهي داشته 

باشد، عمالً حق بودن آن آیات را تكذیب كرده باشد، ولي وقتي اطاعت و تسلیم در كارش ن

 است.
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 نشانه هاي مسلمانان در تورات و انجیل 

خداي تعالي در جابجاي قرآن كریم مكرراً تأكید مي فرماید كه نشانه هاي مسلمانان 

ابراهیم، داود،  -ظهور پیامبر بزرگوار اسالم"ص" از طریق پیامبران پیشین و عالیم 

و در كتابهاي آسماني به طور دقیق بیان شده بوده و تا آنجا  -موسي، و عیسي علیهم السالم 

 این موضوع صریح و روشن بوده كه در آیة زیر مي فرماید:
 

مي شناسند همان طور  -رسول خدا"ص" را  -آنهائي كه كتابشان دادیم، اورا » 

ً و عامداً  كه فرزندان خود را مي شناسند، و لي پاره اي از ایشان حق را عالما

 «پنهان مي كنند! 

در تفسیر قمي از امام صادق علیه السالم روایت آورده كه در تفسیر آیه فوق مي 

 فرماید:

 این آیه دربارة یهود و نصاري نازل شده و خداي تعالي مي فرماید:» 
 

آنها رسول خدا"ص" را چنان مي شناسند، كه فرزندان خود را مي شناسند. و این  

بدان جهت است كه خداي عزوجل در تورات و انجیل و زبور، صفات رسول خدا"ص" و 

صفات اصحابش، و همچنین مهاجرت او به مدینه را ذكر كرده بود. و همان را قرآن كریم 

 -در سورة فتح حكایت كرده كه 
 

رسول هللا)ص( و كساني كه مصاحب اویند بر كفار دشمناني بي رحم، و " محمد 

در بین خود مهربانان هستند.  ایشان را مي بیني كه همواره در ركوع و سجودند،  و همه 

در پي به دست آوردن فضل خدا و رضوان او هستند.  نشانه هاي آنها از اثر سجده در 

 تورات، و  همین است مثل آنها در انجیل...! " پیشاني نمایان است، این است مثل آنها در
 

پس صفات رسول خدا"ص" و اصحابش در تورات بوده، و وقتي خداي تعالي او را 
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فَلَّما جائَُهم  –مبعوث فرمود، اهل كتاب او را شناختند، همچنان كه قرآن مجید    مي فرماید 

 «ماَعَرفُوا َكفَرُوا بَِه ...!  
 

 

 سورة بقره   " اِنَّ الَّذیَن یَكتُمُوَن ما اَنز َلنا ِمَن البَیِّناِت َوالُهدي  ...." 162تا159مستند: آیه
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  تحلیل چگونگي كتمان نشانه هاي پیامبر جدید

دشمني علماي یهود با دین اسالم باعث گردید آنها دست به كارهائي در رابطه با 

كتاب آسماني خود بزنند كه مورد لعن شدید خداي تعالي در قرآن قرار پنهان كردن حقایق 

 گرفتند.

علماي یهود آیاتي كه از بعثت پیامبر اسالم"ص" بشارت مي داد، تأویل و یا پنهان  

كردند، به طوري كه مردم اصالً آن آیات را ندیدند یا اگر دیدند تأویل شدة آن را دیدند.  

 رامي اسالم"ص" برگرداندند.خالصه داللتش را از رسول گ
 

طبق نقل قرآن،  كتماني كه یهودیان كردند بعد از آن بود كه آیات نامبرده به گوش 

مردم رسیده بود، و چنان نبود كه تنها علماي یهود آن را مي دانستند، و از عوام پنهان 

اي پنهان، و كردند، نه بلكه مدت ها در دسترس مردم هم بوده، و بعدها علما آنهارا از عده 

 براي عده اي تأویل كردند!
 

براي این كه در عهدي كه تورات نازل مي شده، تبیین آیات آن براي تك تك مردم 

دنیا عادتاً امري محال بوده، چون هیچ یك از وسایل تبلیغي موجود امروز در آن موقع نبوده 

خواستند به عموم  است، و به ناچار اگر آیه اي از تورات و یا یك مطلب ساده اي را مي

مردم تبیین و اعالم كنند، البد این طوري بوده كه به حاضرین مي گفتند و سفارش مي 

كردند كه ایشان به غایبین برسانند، یا به علما مي گفتند تا آنها به سایر مردم برسانند،  و 

ر این خالصه عده اي آن را بدون واسطه دریافت مي كردند و عده اي دیگر با واسطه . بناب

 علما یكي از وسایل تبلیغ به شمار مي رفتند.  همچنانكه زبان و سخن واسطة دیگر بودند.

پس اگر خبري براي عاِلمي و جمعي از مردم عادي كه در مجلس حضور داشتند 

بیان مي شد، در حقیقت براي همة مردم بیان شده بود. و چون عاِلم میثاق وجداني دارد كه 

حال اگر در همین صورت، آن عالم، علم خود را كتمان كند، در  حقایق را كتمان نكند،

حقیقت كتمانش بعد از بیان براي مردم بوده است، و همین یگانه سببي است كه خداي سبحان 

این كتمان را مایة اختالف مردم در دین و تفرقة آنان در راه هدایت و ضاللت دانسته است، 

ه سرچشمه اش فطرت خود بشر است، و هر فطرتي چه اگر این كتمان ها نبود، دین خدا ك

آن را مي پذیرد، و قوة ممیزي كه در بشر است، كه اگر آن را بشنود در برابرش خاضع 

 مي گردد.

پس اختالف هاي دیني و اختالف در مطالب كتاب و انحراف از جادة صواب، ناشي 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 176

هم گفتند تأویلش كردند یا  از ستمكاري علماء بوده كه مطالب كتاب را به مردم نگفتند و اگر

 در آن دست بردند و تحریفش كردند.

 این علماي كتمانگر و این شیطانهاي انسي در لعنت خدا و مالئكه جاودانند!!!
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 فصل اول

 خضر نبي و علم كتاب          
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 داستان موسي و خضر در قرآن 

خداي سبحان به موسي"ع" وحي فرمود كه در سرزمیني بنده اي دارد كه داراي 

علمي است كه وي آن را ندارد، و اگر به طرف مجمع البحرین برود اورا در آنجا خواهد 

 اهي زنده شد) ویا گم شد( همانجا اورا خواهد دید.یافت. نشانه اش این است كه هرجا م

موسي علیه السالم تصمیم گرفت كه آن عالم را ببیند، و چیزي از علوم اورا فرا  

گیرد، الجرم به رفیقش اطالع داد و به اتفاق به طرف مجمع البحرین حركت كردند و با 

رسیدند و چون خسته شده بودند خود یك عدد ماهي مرده برداشتند و به راه افتادند تا بدانجا 

بر روي تخته سنگي كه بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظه اي بیاسایند و چون فكرشان 

 مشغول بود از ماهي غفلت نموده و فراموش كردند.

از سوي دیگر ماهي زنده شد و خود را به آب انداخت و یا مرده اش به آب افتاد، 

راموش كرد كه به موسي خبر دهد، از آنجا برخاسته و به رفیق موسي با این كه آن را دید ف

راه خود ادامه دادند تا اینكه از مجمع البحرین گذشتند و چون بار دیگر خسته شدند موسي به 

 او گفت غذایمان را بیار كه در این سفر سخت كوفته شده ایم!

د و درپاسخش در آنجا رفیق موسي به یاد ماهي و آن چه از داستان آن دیده بود افتا

 گفت:

آنجا كه روي تخته سنگ نشسته بودیم ماهي را دیدم كه زنده شد و به دریا  -

افتاد و شنا كرد و ناپدید شد، و من خواستم كه به تو بگویم ولي شیطان از 

 ) و یا ماهي را فراموش كردم، پس به دریا افتاد و فرورفت.(یادم برد، 
 

 موسي گفت:

بودیم، و آن تخته سنگ همان نشاني ماست،  این همان است كه ما در طلبش -

 پس باید بدانجا برگردیم!

و بي درنگ از همان راه كه آمده بودند برگشتند، و بنده اي از بندگان خدا را كه 

 خدا رحمتي از ناحیة خودش و علمي لدني به او داده بود، بیافتند.

عت كند و او موسي"ع" خود را بر او عرضه كرد و درخواست نمود تا اورا متاب

 چیزي از علم و رشدي كه خدایش ارزاني داشته به وي تعلیم دهد.
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 آن مرد عالم گفت:

تو نمي تواني با من باشي و آنچه از من و كارهایم مشاهده كني تحمل نمائي!  -

چون تأویل و حقیقت معناي كارهایم را نمي داني، و چگونه تحمل تواني كرد 

 ي؟بر چیزي كه احاطه علمي بدان ندار
 

موسي "ع"  قول داد كه هر چه دید صبر كند و انشاء هللا در هیچ امري نافرماني 

 اش نكند.  عالم بنا گذاشت كه خواهش اورا بپذیرد، و آنگاه گفت: 

پس اگر مرا پیروي كردي باید كه از من از هیـــچ چیــزي سؤال نكني تا  -

 خودم دربارة آنچه مي كنم آغاز به توضیح و شرح كنم!
 

سي"ع" و آن عالم حركت كردند تا بر یك كشتي سوار شدند كه در آن جمعي مو

دیگر نیز سوار بودند. موسي نسبت به كارهاي آن عالم خالي الذهن بود، در چنین حالي عالم 

كشتي را سوراخ كرد، سوراخي كه با وجود  آن كشتي ایمن از غرق نبود. موسي آنچنان 

 ه بود فراموش كرد و زبان به اعتراض گشود: تعجب كرد كه عهدي را كه با او بست

چه مي كني ؟  مي خواهي اهل كشتي را غرق كني؟ عجب كار بزرگ و  -

 خطرناكي كردي!

 عالم با خونسردي جواب داد:

 نگفتم تو صبر بامن بودن را نداري؟ -
 

 موسي"ع" به خود آمد و از سر عذرخواهي گفت:

كردم.  اینك مرا بدانچه از  من آن وعده اي را كه به تو داده بودم فراموش -

 سر فراموشي مرتكب شده ام مؤاخذه نفرما، و درباره ام سخت گیري مكن!
 

سپس از كشتي پیاده شدند و به راه افتادند و در بین راه به پسري برخورد نمودند.  

عالم آن كودك را بكشت، و باز اختیار از دست موسي در رفت و بر او تغیر كرد و از در  

 فت:انكار گ

این چه كاري بود كه كردي؟  كودك بي گناهي را كه خود جنایتي مرتكب نشده  -

 و خوني نریخته بي جهت كشتي؟  راستي چه كار بدي كردي!
 

 عالم براي بار دوم گفت:

 نگفتم تو نمي تواني در مصاحبت من خود را كنترل كني؟ -
  

مفارقت آن عالم  این بار دیگر موسي"ع" عذري نداشت كه بیاورد تا با آن عذر از

جلوگیري كند و از سوي دیگر هیچ دلش رضا نمي داد كه از وي جداشود، به ناچار اجازه 

خواست تا به طور موقت با او باشد، بدین معني كه مادامي كه از او سؤالي نكرده با او باشد 

 و همین كه سؤال سوم را كرد مدت مصاحبتش پایان یافته تلقي شود.  موسي درخواست خود

 را بدین بیان ادا نمود:

 اگر از این به بعد از تو سؤالي كردم دیگر عذري نداشته باشم! -
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عالم قبول كرد و باز به راه خود ادامه دادند تا به قریه اي رسیدند، و چون گرسنگي 

به منتها درجه رسیده بود از اهل قریه طعامي خواستند و ایشان از پذیرفتن این دو مهمان 

 سر باز زدند.

در همین میان دیوار خرابي را دیدند كه در شرف فروریختن بود، به طوري كه 

 مردم از نزدیك شدن به آن پرهیز مي كردند، پس آن دیوار را بپا كرد.

 موسي گفت:

 چرا در برابر عملت مزدي نگرفتي تا با آن سد جوعي بكنیم؟ -

 اج بودیم!اینها از ما پذیرائي نكردند، و ما االن به آن دستمزد محت     
 

 مرد عالم گفت:

اینك فراق من و تو فرا رسیده است. تأویل آنچه كردم برایت   مي گویم و از  -

 تو جدا مي شوم!
 

اما، آن كشتي كه دیدي سوراخش كردم مال عــده اي مسكیني بود كه با آن  -

در دریـــا كار مي كردند و هزینه زندگي خود را به دست مي آوردند، و چون 

آن سوي دریا كشتي ها را جمع مي كرد، و بیگاري مي گرفت، و  پادشاهي از

من آن را سوراخ كردم تا وقتي او پس از چند لحظه كه مي رسد كشتي را 

 معیوب ببیند و از بیگاري گرفتن آن صرف نظر كند.
 

اما، آن پسر كه كشتم خودش كافر و پدر و مادرش مؤمن بودند، اگر او زنده  -

نش پدر و مادر را هم منحرف مي كرد، رحمت خدا مي ماند با كفر و طغیا

شامل حال آن دو بود، و به همین جهت مرا دستور داد تا او را بكشتم،  تا 

خدا به جاي او به آن دو فرزند بهتري دهد، فرزندي صالح تر و به خویشان 

 خود مهربان تر، و بدین جهت او را كشتم!
 

و فرزند یتیم از اهل این شهر بود و اما، دیواري كه ساختم؟  آن دیوار مال د -

و در زیر آن گنجي از آن دو نهفته بود، و چون پدر آن دو مردي صالح بود 

و به خاطر صالح پدر رحمت خدا شامل حال آن دو شد و مرا امر فرمود تا 

دیوار را بسازم به طوري كه تا دوران بلوغ آن دو استوار بماند و گنج 

كنند، چه اگر این كار را نمي كردم گنج بیرون  محفوظ باشد تا آن را استخراج

 مي افتاد و مردم آن را مي بردند!

 آنگاه گفت:

من آن چه كردم از ناحیه خود نكردم بلكه به امر خدا بود و تأویلش هم همان  -

 بود كه برایت گفتم. 

 این بگفت، و از موسي جدا شد.
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 "ع"حقایقي از دیدار موسي و خضر

در این آیات داستان موسي"ع"و برخوردش را در مجمع البحرین با آن عاِلــمي كه 

مي دانست، براي رسول خدا"ص" تذكر مي دهد، و این چهارمین تذكري تأویـــل حوادث 

است كه در این سوره، پس از امر آن جناب به صبر در تبلیغ رسالت، تذكار داده مي شود، 

تا هم سرمشقي باشد براي استقامت در تبلیغ و هم تسلیتي باشد در مقابل اعراض مردم از 

ي باشد در این كه زینت دنیاي زودگذر كه اینان بدان ذكر خدا و اقبالشان به دنیا، وهم بیان

مشغول شده اند متاعي است كه رونق آن تا روزي معین است، پس رسول گرامي اش از 

دیدن تمتعات آنان به زندگي و بهره مندي شان به آنچه كه اشتهاء كنند دچار ناراحتي نشود، 

آنان بر مشتهیات سلطنتي الهي  چون در ماوراء این ظاهر یك باطن است و در مافوق تسلط

 قرار دارد.

پس ظاهراً یادآوري داستان موسي و عاِلم براي اشاره به این است كه این حوادث و  

وقایعي هم كه بر وفق مراد اهل دنیا جریان مي یابد، تأویلي دارد كه به زودي برایشان 

رسد و خدا اذن دهد تا روشن خواهد شد، و آن وقتي است كه مقدر الهي به نهایت اجل خود ب

از خواب غفلت چندین ساله بیدار شوند، و براي یك نشئة دیگري غیر نشئة دنیا مبعوث 

گردند. در آن روز تأویل حوادث امروز روشن مي شود، آن وقت همان ها كه گفتار انبیاء 

 را به هیچ نمي گرفتند، مي گویند:

 قبول نمي كردیم!عجب!  رسوالن پروردگار سخن حق مي گفتند و ما  -
 

این موسي كه در این داستان اسم برده شده همان موسي بن عمران علیه السالم 

رسول معظم خداي تعالي است كه بنا به روایات وارده ازطرق شیعه و سني یكي از انبیاء 

اولواالعزم و صاحب شریعت است.  بعضي گفته اند كه این موسي غیر موسي بن عمران 

ه هاي یوسف علیه السالم است، و اسمش موسي فرزند میشا فرزند یوسف بلكه یكي از نواد

است كه خود از انبیاء بني اسرائیل بوده است، ولي این احتمال را قرآن كریم رد مي كند 

جا یا بیشتر نام حضرت موسي را برده و در همة آنها مقصودش  130زیرا قرآن در حدود 

 ر او بود باید قرینه اي ذكر مي شد.موسي بن عمران"ع" بوده است ، و اگر غی

بعضي دیگر گفته اند كه داستاني است فرضي و تخیلي كه براي افادة این غرض 

تصویر شده است كه كمال معرفت آدمي را به سرچشمة حیات رسانیده و از آب زندگي 

سیرابش مي كند و در نتیجه حیاتي ابــدي مي یابد كه دنبالش مرگ نیست و سعادتي سرمدي 

 به دست مي آورد كه مافوقش هیچ سعادتي نیست.

با توجه به این كه هیچ خبري از قضیة چشمة حیات در ظاهر كتاب الهي نیست نمي 

توان چنین موضوعي را به تقدیر گرفت، . جز گفتة بعضي از مفسرین و قصه سرایان از 
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ان حسي هم آن اهل تاریخ مأخذي اصیل و قرآني ندارد كه بتوان بدان استناد جست، و وجد

را تأئید نكرده است، و در هیچ ناحیه از نواحي كره زمین نیز چنین چشمه اي یافت نشده 

 است.
 

یوشع بن در بارة آن جواني كه همراه موسي "ع" بوده برخي گفته اند وصي او   "

" بوده است، و این معنا را روایت هم تأئید مي كند، و بعضي گفته اند:  از این جهت " نون

" نامیده شده كه همواره در سفر و حضر همراه او  بوده است، و یا از این جهت بوده كه يفت

 همواره اورا خدمت مي كرده است.
 

و اما آن عالمي كه موسي "ع" دیدارش كرد و خداي تعالي بدون ذكر نامش به 

 وصف جمیلش ستوده، و فرموده:

رحمتي بدو داده بودیم و از بنده اي از بندگان ما را یافتند كه از جانب خویش » 

 «نزد خویش دانشي به او آموخته بودیم ! 

" یكي از انبیاء معاصر موسي"ع" خضر اسمش به طوري كه در روایات آمده "

بوده است، و در بعضي دیگر آمده كه خدا خضر را عمر طوالني داده و تا امروز هم زنده 

 است.  

رد و قابل قبول هم هست، زیرا عقل و این مقدار از مطالب دربارة خضر عیبي ندا

یا دلیل نقلي قطعي برخالفش نیست، ولكن به این مقال اكتفا نكرده اند و دربارة شخصیت او 

در میان مردم حرفهاي طوالني در تفاسیر مطول آمده و قصه ها و حكایات درباره 

اسالم و مطالب  اشخاصي كه اورا دیده اند نقل شده كه روایات راجع به آن از اساطیر قبل از

 جعلي و دروغین است.
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 جریان حركت موسي براي كسب دانش 

الهــي با آیـــة  شروع این قسمت از تاریخ زندگي حضرت موسي پیامبر بزرگوار

 فوق در قرآن شروع مي شود:
 

 به یاد آر زماني كه موسي به جوان مالزم خود گفت:» 

 الیزال راه مي پیمایم تا به مجمع البحرین برسم، -

 «و یا روزگار طوالني به سیر خود ادامه دهم!  

 مجمع البحرین كجاست؟

درباره این كه مجمع البحرین كجاست، بعضي ها گفته اند كه منتهي الیه دریاي 

روم)مدیترانه( از ناحیة مشرق و منتهي الیه خلیج فارس از ناحیة غربي است، كه بنابراین 
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مقصود از مجمع البحرین آن قسمت از زمین است كه به یك اعتبار در منتهاي شرقي 

خر غربي خلیج فارس قرار دارد، و به نوعي مجاز آن را مدیترانه و به اعتبار دیگر در آ

 محل اجتماع دو دریا خوانده اند.

 و همین كه به جمع میان دو دریا رسیدند ماهي شان را از یاد بردند،» 

 و ماهي راه خویش سرازیر به دریا پیش گرفت.

 و چون بگذشتند به شاگرد خودش گفت:

خوریم كه از این سفرمان خستگي غذاي مان را پیش آور تا چاشت مان را ب -

 فراوان دیدیم !

 گفت: خبرداري كه وقتي به آن سنگ پناه بردیم من ماهي را از یاد بردم،

 و جز شیطان مرا به فراموش كردن آن وانداشت،

 كه یادش نكردم و راه عجیب خود را پیش گرفت.

 این همان است كه مي جستم ! -موسي گفت: 

 «هاي قدمهاي خویش بازگشتند....و با پي جوئي با نشانه 

 

 عالمت شناخت خضر –ماهي فراموش شده 

از آیات فوق استفاده مي شود كه ماهي نامبرده ماهي نمك خورده و یا بریان شده بود  

و آن را با خود برداشته بودند كه در بین راه غذایشان باشد، نه این كه ماهي زنده اي بوده 

شده در آن منزل كه فرود آمدند زنده شد و به دریا گریخت، و است و لكن همین ماهي بریان 

جوان همراه موسي نیز زنده شدن آن و شناكردنش را در آب دریا دیده بود، چیزي كه هست 

یادش رفته بود كه به موسي بگوید، و موسي هم فراموش كرده بود كه از او بپرسد كه ماهي 

 كجاست؟
 

معنایش این مي شود « ماهي را فراموش كردند، هر دو  »و بنابراین كه فرموده:   

كه موسي فراموش كرد كه ماهي در خورجین است و رفیقش هم فراموش كرد كه به وي 

 بگوید ماهي زنده شد و به دریا افتاد.

البته این معني را مفسرین نیز كرده اند ولي باید دانست كه آیات مورد بحث صریح  

از مردن زنده شده باشد، بلكه تنها از ظاهر آیه و كالم نیست در این كه ماهي مزبور بعد 

رفیق موسي این معني استفاده مي شود كه ماهي را روي سنگي كه لب دریا بود گذاشته 

بودند و به دریا افتاده بود و یا موج دریا آن را به طرف خود كشیده بوده است، و در اعماق 

را روایات تأئید مي كند چه در آنها آمده است  دریا فرو رفته و ناپدید شده است.  و این معنا

 و خدا داناتر است! –كه قضیه گم شدن ماهي عالمت دیدار با خضر بوده نه زنده شدن آن 

تا چاشت شان را كه عبارت بود  -از بیان موسي"ع" كه به جوان همراه خود گفت  

 -دید قوا نیازمند استاز همان ماهي، بیاورد زیرا اینك از مسافرت خود خسته شده و به تج

 چنین مشخص مي شود كه این زمان، وقت چاشت یعني اوایل روز بوده است.
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 عالمت شناسائي خضر

وقتي موسي"ع" از جوان همراه خود شنید كه ماهي راه خود را در دریا پیش 

 گرفت و رفت، گفت:

این جریان كه دربارة ماهي اتفاق افتاد همان عالمتي بود كه ما در  -

 یش بودیم!جستجو

الجرم از همان جا برگشتند و درست از آنجا كه آمده بودند ) با چه دقتي( جاي پاي 

 خود را گرفته و پیش رفتند.

كشف  مي شود كه « این همان عالمتي بود كه ما مي جستیم،  »از این عبارت كه 

موسي علیه السالم قبالً از طریق وحي مأمور شده بود كه خود را در مجمع البحرین به عالم 

برساند، و عالمتي به او داده بودند، و آن داستان گم شدن ماهي بوده است.  حال یا خصوص 

 –ن ماهي قضیة زنده شدن و به دریا افتادن و یا یك نشاني مبهم و عمومي تر از قبیل گم شد

و یا مرده زنده شدن و یا امثال آن بوده است، و لذا مي بینیم  –ویا زنده شدن آن در دریا 

ما هم در پي این قصه » حضرت موسي "ع" به محض شنیدن قضیة مــاهي مي گوید: 

و بي درنگ از همانجا بر مي گردد و خود را به آن مكان كه آمده بودند مي « !  بودیم

 جا به آن عالم بر خورد مي كند.رساند، و در آن 

 

 

 علم خاصي از نزد خدا !

قرآن مجید در معرفي آن عالمي كه موسي"ع" قرار بود براي آموزش نزد او برود  

 چنین فرموده است:

پس بنده اي از بندگان ما را یافتند كه از جانب خویش رحمتي بدو داده بودیم، و » 

 « از نزد خود دانشي به او آموخته بودیم! 

هر نعمتي رحمتي است از ناحیة خدا به خلقش، لكن بعضي از آنها در رحمت 

بودنش اسباب كوني واسطه است، مانند نعمت هاي مادي و ظاهري،  و برخي از آنها بدون 

واسطه رحمت است، مانند نعمت هاي باطني از قبیل نبوت و والیت و شعبه ها و مقامات 

 آن.

" كرد، مي فهماند كه كسي دیگر غیر خدا در ِعندنااز این كه رحمت را مقید به " 

آن رحمت دخالتي ندارد ، و فهمیده مي شود كه منظور از رحمت نامبرده همان رحمت قسم 

 دوم یعني نعمت هاي باطني است.
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 والیت و نبوت

ولكن  (فَاهللُ ُهَو الَولّي ! )از آنجائي كه والیت مختص به ذات باري تعالي است 

نبوت چنین نیست زیرا غیر خدا از قبیل مالئكه گرامي نیز در آن دخالت دارند و وحي و 

" كه رحمتي از جانب ما، امثال آن را انجام مي دهند.  لذا مي توان گفت مراد از جملة   " 

 " همان نبوت است و نه والیت.از ناحیة مننشان از ناحیة ما داده و نفرموده " 

 

 خدا دانشي از جانب

این علم و دانش نیز مانند رحمت علمي است كه غیر خدا كسي در آن صنعي و  

دخالتي ندارد، و چیزي از قبیل حس و فكر در آن واسطه نیست، و خالصه اینكه از راه 

" است از جانب ما - ِمن لَدُنّااكتساب و استدالل به دست نمي آید.   دلیل بر این معنا عبارت "

" و غیر اكتسابي و مختص به  اولیاء است.  از علم لّدنيكه مي رساند منظور از آن علم، " 

 آخر آیات استفاده مي شود كه مقصود از آن، علم به تأویل حوادث است.

 

 چگونه موسي درخواست علم مي كند؟
  

 موسي "ع" گفت:

اس پیروي كنم كه آنچه خدا آیا اجازه مي دهي كه من با تو بیایم، و تورا بر این اس - 

به تو داده براي این كه من هم به وسیلة آن رشد یابم، به من تعلیم كني؟   ) و یا آنچه را كه 

 خدا از رشد به تو داده به من هم تعلیم دهي ؟(
  

 جواب عالم این بود:

 تو هرگز به همراهي من شكیبا نتواني بود! -
 

را در برابر آنچه از او مي بیند با  در این جمله، خویشتن داري و صبر موسي"ع"

تأكید نفي مي كند و خالصه مي گوید كه تو نمي تواني آنچه را كه در طریق تعلیم از من مي 

بیني، تحمل كني!  یعني تو استطاعت و توانائي صبر كردن را نداري، نه این كه نسبت به 

دن را با نفي سبب آنچه تعلیم مي دهم صبر نداري!   در این عبارت قدرت بر صبر كر

قدرت كه عبارت است از احاطه و علم به حقیقت و تأویل واقع، نفي مي كند،  پس در 

حقیقت فعل را با نفي یكي از اسبابش نفي كرده و سبب را هم با نفي سبب آن!  و لذا مي بینیم 

د بلكه در هنگامي كه آن عالم معنا و تأویل كارهائي را كه انجام داده، بیان كرد تغیري نكر

در دیدن آن كرده ها تغیر كرد،  و وقتي برایش معني كرد، قانع شد.  آري علم حكمي دارد و 

 مظاهر علم حكمي دیگر!

نظیر این تفاوت كه در علم و در مظاهر علم رخ داده، داستان خود موسي "ع" 

وم تو است در قضیة گوساله پرستي قوم او، زیرا خداي تعالي در میقات به او خبر داد كه ق

بعد از آمدنت گوساله پرست شده اند، با این كه خدا از همه راستگوتر است ولي مي بینیم كه 
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موسي از شنیدن موضوع عصباني نشد، ولي وقتي به میان قوم آمد و مظاهر آن علمي را 

كه در میقات به دست آورده بود با چشم خود مشاهده كرد، پر از خشم و غیظ شد و الواح را 

 موي سر برادر را گرفت و كشید. انداخت و

 َكیَف تَصبُِر َعلي مالَم تُـِحط بِِه ُخبراً َو  -

 ؟چگونه در مورد چیزي كه از راز آن واقف نیستي شكیبائي مي كني  -

در این آیه خبر به معناي علم است و علم هم به معناي تشخیص و تمییز است و 

 ریقه، احاطه پیدا نمي كند.معناي آن این است كه خبر و اطالع تو به این روش و ط

 

 

 اصرار موسي براي دریافت دانش

 موسي علیه السالم گفت:

 اگر خدا خواهد مرا شكیبا خواهي یافت، -

 و در هیچ امري نافرماني تو را نمي كنم!

با عبارات فوق موسي وعده مي دهد كه به زودي خواهي دید كه صبر مي كنم و تو  

وعدة خود را مقید به مشیت الهي كرد تا اگر تخلف را مخالفت و عصیان نمي كنم، ولي 

 نمود دروغ نگفته باشد.

 آن عالم شرط كرد كه: 

اگر به دنبال من آمدي چیزي از من مپرس تا دربارة آن خودم مطلبي با تو  -

 گویم!

در این بیان اشاره است به این كه به زودي از من حركاتي خواهي دید كه به ذوقت 

تو گران است ولي به زودي من خودم برایت بیان مي كنم.  اما مي زند و تحملش براي 

براي موسي مصلحت نیست كه ابتداء به سؤال و استخبار كند بلكه سزاوار است كه صبر 

 كند تا خضر خودش بیان كند.

 

 ادب موسي در آموزش

مطلب عجیبي كه از این داستان استفاده مي شود رعایت ادبي است كه موسي علیه 

 ر مقابل استادش حضرت خضر نموده است، و این آیات آن را حكایت كرده است.السالم د

" بوده است و یكي از انبیاء اولواالعزم و كلیم هللابا این كه موسي علیه السالم " 

آورندة تورات، با این وجود در برابر یك نفر كه مي خواهد به او چیزي بیاموزد چقدر 

 رعایت ادب كرده است!

از همان آغاز برنامه تا به آخر سخنش سرشار از ادب و تواضع است.  مثالً از 

همان اول تقاضاي همراهي با او را به صورت امر بیان نكرد بلكه به صورت سؤال 

 «آیا مي توانم تورا پیروي كنم؟ » درآورد و گفت: 
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صورت دوم اینكه همراهي با او را به مصاحبت و همراهي نخواند بلكه آن را به 

 متابعت و پیروي تعبیر كرد.

سوم آینكه پیروي خود را مشروط به تعلیم نكرد و نگفت من تورا پیروي مي كنم به 

 شرطي كه مرا تعلیم دهي بلكه گفت: تو را پیروي مي كنم باشد كه تو مرا تعلیم دهي !

 چهارم این كه رسماً خود را شاگرد او خواند.

و به مبدأ نامعلومي نسبت داد و به اسم و صفتش  پنجم این كه علم او را تعظیم كرد

 «از آنچه مي داني!» و نگفت   « ،از آنچه تعلیم داده شده اي» معین نكرد، بلكه گفت: 

" مدح گفت و فهماند كه علم تو رشد است ) رشدششم این كه علم او را با عبارت " 

 نه جهل مركب و ضاللت. (

تعلیم مي دهد پاره اي از علم خضر خواند نـــه هفتم آن كه آنچه را كه خضر به او 

از » و نگفت: «  پاره اي از آنچه تعلیم داده شده اي مرا تعلیم بدهي! »همــة آن، وگفت: 

 «آنچه تعلیم داده شده اي به من تعلیم بدهي! 

هشتم آنكه دستورات خضر را امر او نامید و خود را در صورت مخالفت عاصي و 

 و بدین وسیله شأن استاد خود را باال برد.نافرمان او خواند 

نهم آنكه وعده اي را كه داد وعدة صریح نبود و نگفت من چنین و چنان مي كنم، 

و نیز نسبت به خدا !«  انشاء هللا به زودي خواهي یافت كه چنین و چنان كنم» بلكه گفت: 

 آورد.« انشاء هللا »رعایت ادب نمود و 
 

الً رعایت ادب او را نمود و اوالً با صراحت او را رد خضر علیه السالم هم متقاب

نكرد بلكه به طور اشاره به او گفت كه تو استطاعت بر تحمل دیدن كارهاي مرا نداري،  و 

ثانیاً وقتي موسي"ع" به او وعده داد كه مخالفت نكند امر به پیروي نكرد و نگفت: " خیلي 

پس اگر مرا پیروي خواست بیاید و فرمود: " خوب بیا ! " بلكه او را آزاد گذاشت تا اگر 

"  و ثالثاً به طور مطلق از سؤال نهي نكرد و به عنوان صرف مولویت او را نهي كردي...!

اگر بنا گذاشتي پیرویم كني نباید از » ننمود، بلكه نهي خود را منوط به پیروي كرد و گفت: 

ت بلكه پیروي او آن را اقتضاء تا بفهماند نهي او صرف اقتراح نیس« من چیزي بپرسي ! 

 مي كند.

 

 سورة كهف            " فَانَطلَقا َحتّي اِذا َرِكبا في السَّفینَِة َخَرقَها ...." 71مستند:آیة 
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 اولین درس خضر"ع"

تنهائي از این جا به بعد همسفري موسي و خضر شروع مي شود، و موسي"ع"  به 

آن دو  او را متابعت مي كند و رفیق جوانش را مرخص كرده است. این مطلب از عبارت"

 " استفاده مي شود.روانه شدند،

 قرآن مجید مي فرماید: 
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 پس آن دو روانه شدند و چون به كشتي سوار شدند، خضر آن را سوراخ كرد. »

 موسي گفت: 

آن را سوراخ كردي تا مسافرینش را غرق كني؟ حقا كه كاري ناشایست  -

 كردي!  

 خضر گفت:

 مگر نگفتم كه تاب همراهي بامن را نداري؟ -

 موسي گفت:

 «مرا به آنچه فراموش كردم بازخواست مكن و كار را بر من سخت مگیر!  -
 

ه در این عملكرد خضر، هرچند در ظاهر غرق شدن نتیجة سوراخ كردن كشتي ب

ً منظور خضر به دست آمدن این نتیجه نبود.  همچنانكه خواننده  نظر مي رسید ولي مسلما

عزیز نیز مي داند كه این عاقبت منظور نظر نیست و لذا مي بینیم خضر به موسي"ع" مي 

 فهماند كه سؤالش بیجا بوده است، وعتاب مي كند كه:

 نگفتم كه تو توانائي تحمل با من بودن را نداري؟ -
 

این جمله همین گفتة خود را كه در سابق نیز خاطرنشان ساخته بود مستدل و  با

 تأئید مي كند.

موسي به عذر خواهي برمي خیزد و مي گوید مرا به خاطر نسیاني كه كردم و از 

 وعده اي كه دادم غفلت ورزیدم، مؤاخذه مكن و در كار من تكلیف را سخت مگیر!

 

 دومین درس خضر"ع"
 

 پس برفتند تا پسري را بدیدند، »

 و خضر او را بكشت.  موسي گفت:

 چرا شخصي را جز به قصاص بكشتي؟ حقا كه كارقبیح كردي! -

 خضر گفت:

 مگر به تو نگفتم كه تو به همراهي من هرگز شكیبائي نتواني كرد؟ -

 موسي گفت:

 اگر بعد از این چیزي از تو پرسیدم مصاحبت من مكن! -

 «و از جانب من معذور خواهي بود!  
 

مطالب همانگونه كه مشاهده مي شود خالصه شده است چون قصد بیان قضیة رفتن 

و قتل كردن وجزئیات آن نیست، بلكه عمده مطلب و نقطة اتكاء كالم بیان اعتراض موسي 

 است. ) شرح پیاده شدن آنها از كشتي و سایر جزئیات حذف شده است.(

بعد هم كه اشاره به تعمیر دیوار شكسته مي كند این روال بیان ادامه  همچنین در آیة

دارد، بنابراین مي توان گفت كه این آیات مي خواهد یك داستان را بیان كند كه موسي سه 
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مرتبه یكي پس از دیگري به خضر اعتراض كرده است، نه این كه خواسته باشد سه داستان 

یك اعتراضي نموده است.  گویا گفته شده: داستان چنین را بیان كرده باشد كه موسي در هر 

 و چنان شد و موسي بر او اعتراض كرد، دوباره اعتراض كرد، بار سوم هم اعتراض كرد.

پس غرض و نكتة اتكاء كالم بیان سه اعتراض موسي است نه عمل خضر و 

 اعتراض موسي تا سه داستان شود.

 شود: در اینجا اعتراض موسي بدین شكل بیان مي

آیا بدون قصاص نفس بري از گناه مستوجب قتل را كشتي؟  كاري بس منكر و » 

 «  زشت كردي كه طبع آن را منكر مي داند و مجتمع بشري آن را  نمي شناسد!

اگر سوراخ كردن كشتي را كاري خطرناك خواند كه مصائبي را در پي دارد و 

بوده كه آدم كشي در نظر مردم كاري  كشتن جواني بي گناه را كاري منكر نامید بدین جهت

زشت تر و خطرناك تر از سوراخ كردن كشتي است، گو این كه سوراخ كردن كشتي 

مستلزم غرق شدن عدة زیادي است ولكن در عین حال چون به مباشرت نیست و آدم كشي 

 به مباشرت است، لذا آدم كشي را منكر خواند.

ماند كه آن كسي كه به دست خضر كشته در اینجا عبارت " قتل نفس زكیه " مي فه

شد كودكي بوده كه به سن بلوغ نرسیده بود،  و عبارت " بِغیر نفس" یعني بدون این كه او 

كسي را كشته باشد تا مجوز كشته شدنش به قصاص باشد، مي رساند این بچه غیربالغ كسي 

 را نكشته است.
 

رگز استطاعت صبر و تحمل مگر به تو نگفتم كه ه عتاب خضر به موسي با بیان "

! " نشان اعتراض مگر به تو نگفتم؟ "  و با به كاربردن عبارت " به همراهي مرا نداري

شدید اوست به موسي كه چرا به سفارشش اعتنا نكرد و نیز اشاره به این است كه گویا 

" و یا  !تو توانائي تحمل  با من بودن را ندارينشنیده كه در اول امر به وي گفته بود كه " 

اگر شنیده خیال كرده كه شوخي كرده است، و یا با او نبوده است، ولذا مي گوید: آینكه گفتم 

 تو توانائي تحمل با من بودن را نداري، با تو بودم و غیر از تو منظوري نداشتم!

اگر بعد از این دفعه و یا  -موسي این دفعه شرطش را نهائي مي كند و مي گوید:  

ال بار دیگر سؤالي كردم دیگر با من مصاحبت مكن، یعني دیگر مي تواني با بعد از این سؤ

 من مصاحبت نكني، و به عذري كه از ناحیة من باشد رسیدي، و به نهایتش هم رسیدي!

 

 سومین درس خضر"ع"
 

پس برفتند تا به دهكده اي رسیدند، و از اهل آن خوردني خواستند، و آنها از  »

غ ورزیدند.  در آنجا دیواري یافتند كه در شرف خراب مهمان كردن این دو دری

 شدن بود، خضر آن را تعمیر كرد و بپا داشت.

 كاش مي خواستي براي این كار مزدي مي گرفتي؟ -موسي گفت:  

 « اینك وقت جدائي بین من و توست!  و.... -خضر گفت:   
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نظرشده و همین قدر همانطور كه در باال گفته شد، در اینجا نیز از جزئیات صرف 

بیان شده است كه آن دو پس از دو بار اعتراض موسي و تعهد او دال بر عدم اعتراض و 

سؤال از آنچه كه ظاهراً اتفاق مي افتد، مجددا به راه مي افتند و سر راه به قریه اي مي 

ند و رسند كه از آنها درخواست طعام مي كنند و آنها از مهمان كردن این دو امتناع مي ورز

در اینجا نیز موسي یك كار خارق عادت مي بیند و آن این بود كه خضر در حضور همان 

اهل ده مردمي كه غذایشان ندادند شروع كرد به تعمیر دیواره اي كه در حال ریزش و 

 خرابي بود.

البته جزئیات عمل خضر بیان نشده كه آیا آن دیوار را به طور معجزه درست كرد 

ي و با به كار بردن شمعك و كاه گل كردن و غیره، ولي آنچه مهم است یا از طریق معمول

 این است كه موسي به او مجدداً اعتراض كرد و گفت:

 چرا مزد از ایشان نگرفتي؟ -

) از این عبارت مي توان فهمید كه آن دیوار را از راه معجزه درست نكرده و بلكه 

 ت مزد بوده است. (به طور طبیعي و عادي ساخته است، كه مستلزم دریاف
 

سیاق آیه نشان مي دهد كه موسي و خضر"ع" گرسنه بودند و مقصود موسي از این 

كه گفت خوب بود در برابر عملت اجرتي مي گرفتي، این بوده كه با آن اجرت غذائي بخرند 

 تا سد جوع كرده باشند.
 

 اینجا بود كه خضر شروع مي كند به تأكید پایان سفر و مي گوید: 

 فُراٌق بَیني َو بَینُك !هذا  -

یعني این حرف تو سبب فراق میان من و تو شد و حاال دیگر وقت فراق میان من و 

 تو رسید!

 

 شرح واقعیت هاي نهفته در اعمال خضر

 خضر گفت:

 « و تو را از توضیح آنچه كه شكیبائي اش نتوانستي كرد، خبردار مي كنم!» 
 

كه خضر قبالً به موسي وعده داده بود كه از این آیه به بعد تفصیل خبرهائي است 

 بگوید، ولي او نتوانسته بود لب برهم بگذارد و منتظر نتیجه شود.
 

 دلیل شكستن كشتي -1

 تأویل و واقعیت امر شكستن و معیوب ساختن كشتي را چنین بیان مي كند: 

كشتي مزبورمال عده اي از مستمندان بوده كه با آن در دریا كار مي كردند و  -

لقمة ناني به دست مي آوردند، و در دنبال سر آنان پادشاهي كشتي هاي 

دریـــا را از هر كــه بود غصب مي كرد، من خواستم آن را معیوب كنم تا آن 
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 پادشاه جبار بدان طمع نبندد، و از آن صرف نظر كند.
 

 

 دلیل كشتن كودك صغیر -2

 خضر "ع" توضیح داد: 

و اما آن پسر بچه، پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدیم به طغیان و انكار  -

دچارشان كند، و خواستیم پروردگارشان به عوض او بچه اي دهد كه پاكیزه 

 تر باشد و اهل صلة رحم!
 

مان این پدر و مادر از آیة فوق بر مي آید كه پدر و مادر آن پسر مؤمن بودند و ای

نزد خدا ارزش داشته است و آن قدركه اقتضاي داشتن فرزندي مؤمن و صالح داشته است، 

كه با آن دو صلة رحم كند، و آنچه در فرزند اولي اقتضا داشته خالف این بوده است، و خدا 

لة رحم امر فرموده تا او را بكشد تا فرزندي دیگر بهتر از او و صالح تر از او و دوستار ص

 بیشتر از او به آنها بدهد.

این است كه ترسیدیم آن « ،ترسیدیم به طغیان و انكار دچارشان كند» مراد از جملة 

پسر در آینده پدر و مادر خود را اغواء كند و از راه تأثیر روحي وادار به طغیان و كفر 

نامبرده پدر و سازد، چون پدر و مادر محبت شدیدي نسبت به فرزند خود دارند، و فرزند 

مادر را با طغیان خود طاغي و كافر مي كند، نه این كه به آنها تكلیف كند كه طاغي و كافر 

 شوند!

و مراد از این كه گفت ما خواستیم خدا به جاي این فرزند، فرزندي دییگر به آن پدر 

ان و مادر بدهد كه از جهت طهارت و پاكي بهتر از او باشد، یعني از لحاظ صالح و ایم

 بهتر باشد، چون در مقابل طغیان و كفر آمده است.  

و مراد از اینكه فرمود:  نزدیك تر از او از نظر رحم باشد، این است كه از او 

بیشتر صلة رحم كند و فامیل دوست باشد، و به همین جهت پدر و مادر را وادار به كفر و 

 طغیان نكند.
 

 

 دلیل تعمیر دیوار -3

 خضر"ع" فرمود:

اما دیوار از دو پسر یتیم این شهر بود و گنجي از مال ایشان زیر آن  -

بود، و پدرشان مردي شایسته بود. پروردگارت خواست كه به رشد 

 خویش برسند و گنج خویش را بیرون آورند.

 رحمتي بود از پروردگارت! 

 و من این كار را از پیش خود نكردم، 

 بائي نتوانستي كرد!چنین بود توضیح آن چیزها كه بر آن شكی 
 

بعید نیست كه از سیاق آیه استظهار شود دو یتیم و سرپرست آنها در قریه حاضر 
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 نیستند. 

اینكه یتیمي دو پسر و وجود گنجي از آن دو در زیــر دیوار، و این معنا كه اگر 

دیوار بریزد گنج فاش مي گردد، و از بین مي رود، و اینكه پدر آن دو یتیم مردي صالح 

 ده است، همه زمینه چیني براي این بوده كه بفرماید:بو

 «پروردگارت خواست تا آنها به رشد خود برسند و گنج خویش بیرون آورند! » 

" تعلیل این اراده است.  پس رحمت خداي رحمتي بود از پروردگارت! عبارت "

ماندن گنج تعالي سبب ارادة اوست به این كه یتیم ها به گنج خود برسند.  و چون محفوظ 

منوط به اقامه دیوار روي آن بوده است، الجرم خضر آن را  بپا داشت.  سبب انگیخته شدن 

رحمت خدا همان صالح پدر آن دو صغیر بوده كه مرگش رسیده و دو یتیم و یك گنج از 

 خود به جاي گذاشته بود.

 

 

 چگونگي تأثیرصالح بودن پدر در نسل او 
 

كه صالح انسان گاهي در وارث انسان اثر نیك مي آیة فوق داللت دارد بر این 

گذارد، و سعادت و خیر را در ایشان سبب مي شود.  و نیز داللت دارد بر این كه صالح 

 9پدر و مادر در سرنوشت فرزند مؤثر است، همچنانكه خداوند تعالي در سورة نساء آیة 

 مي فرماید:

 صغیر باقي مي گذارند،بترسند كساني كه بعد از خود وارثي و ذریه اي » 

 « و از نامالیمات به جان آنان مي ترسند!
  

كنایه است از اینكه « من از جانب خود این كارها را نكردم،» و نیز عبارت  

حضرت خضر هر كاري را كه كرده به امر دیگري، یعني خداي سبحان بوده است،  نه به  

 امري كه نفسش اراده كرده باشد!

 

 علل پنهاني حوادث

خضر"ع" در پایان سفر شروع مي كند یك یك علل حوادثي را كه اتفاق افتاده بود،  

 وكارهائي را كه خداوند متعال به دست او انجام داده بود، شرح مي دهد و سپس مي گوید:

من این كارها را به امر و رأي خود نكردم بلكه اردة الهي بود كه چنین بكنم،  -

چیزهائي بود كه تو بر آنها صبر نتوانستي  و آنهائي را كه بیان كردم تأویل

 بكني! 
 

" در عرف قرآن عبارت است از حقیقتي كه هر چیزي متضمن آن است، و تأویل"

وجودش مبتني برآن، و برگشتش به آن!  مانند تأویل خواب، كه به معناي تعبیر آن است، و 

و غایت حقیقي آن،  تأویل حكم كه همان مالك آن است، و تأویل فعل كه عبارت از مصلحت
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 و تأویل واقعه كه علت واقعي آن است.
 

«  این است تأویل آن چه كه استطاعت صبر بر آن را نداشتي! »پس اینكه فرمود: 

اشاره اي است از خضر به این كه آنچه براي وقایع سه گانه تأویل آورده، و عمل خود را 

ست، نه آنچه كه موسي"ع" از ظاهر در آن وقایع توجیه نموده، سبب حقیقي آن وقایع بوده ا

آن قضایا فهمیده بود!  چه آن جناب از قضیة كشتي، هالك مردم؛ و از قضیة كشتن آن پسر، 

 قتل بدون جهت؛  و از قضیة دیوار سازي، سوء تدبیر در زندگي را؛  فهمیده بود.

 بعضي از مفسرین گفته اند:  خضر علیه السالم در كالم خود ادبي جمیل نسبت به

 پروردگار خود رعایت كرده است.  بدین ترتیب كه:

» آن قسمت از كارها كه خالي از نقص نبوده به خود نسبت داده است، مانند:  -1

 «....خواستم كشتي را معیوب كنم

و خواستیم پروردگارشان » آنچه انتسابش به خود و خدا جایز بود، گفته:  -2

 «...ه آنها عوض بدهد.فرزندي پاكیزه تر و صلة رحم كننده تر از اولي ب

آنچه كه مربوط به ربوبیت و تدبیر خداي تعالي بوده، به ساحت مقدس او  -3

پروردگارت اراده كرد تا آنها به سن رشد برسند » اختصاص داده و گفته: 

 «....و
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 خضر كه بود؟

دربارة حضرت خضر غیر از همین داستان رفتن موسي"ع" به در قرآن كریم 

مجمع البحرین چیزي نیامده است، و از جوامع اوصافش چیزي ذكر نكرده مگر همین كه 

 فرمود:

پس به بنده اي از بندگان ما كه ما به وي رحمتي از جانب خود داده و  از ناحیة » 

 « خود به وي علمي آموختیم!
 

و روایات وارده از طریق ائمة اهل بیت علیهم السالم در  از آنچه از آیات نبوي

 داستان خضر رسیده چه مي توان فهمید؟

در روایتي از امام صادق علیه السالم به وسیلة محمد بن عماره نقل شده كه آن  -

جناب پیغمبري مرسل بوده كه خدا به سوي قومش مبعوث فرموده بود، و او مردم خود را 

رار به نبوت انبیاء و فرستادگان خدا و كتابهاي او دعوت مي كرده است، به سوي توحید و اق

و معجزه اش این بــــوده كه روي هیـــچ چــوب خشكي نمي نشست مگر آن كه سبز مي 

» شد، و بر هیچ زمین بي علفي نمي نشست مگر آنكه سبز و خرم مي گشت، و اگر اورا 

با اختالف مختصري در حركاتش در عربي  نامیدند به همین جهت بود كه این كلمه« خضر

به معناي سبزي است، و گرنه اسم اصلي اش: " تالي بن ملكان بن عابربن افخشد بن سام 
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 ابن نوح"  است.

آیات نازله در داستان خضر و موسي "ع" خالي از این ظهور نیست كه وي نبي  

 بوده و در آن آیات آمده كه حكم بر او نازل شده است.
  

اخبار امامان اهل بیت علیهم السالم بر مي آید كه او تا كنون زنده مانده و هنوز از  

از دنیا نرفته است. این از قدرت خداي سبحان هیچ بعید نیست كه بعضي از بندگان خود را 

عمري طوالني دهد و تا ابدي بعید زنده نگهدارد، برهاني عقلي هم بر محال بودن آن نداریم 

  ي توانیم انكارش كنیم.و به همین جهت نم

عالوه بر این كه در بعضي از روایات از طرق عامه، سبب این طول عمر هم ذكر  

" را دجالشده كه او فرزند بالفصل آدم است، و خدا بدین جهت زنده اش نگه داشته تا " 

 تكذیب كند.

 در روایت دیگر آمده كه آدم براي بقاء او تا روز قیامت دعا كرده است. 

وایات دیگر رسیده كه خضر از آب حیات كه واقع در ظلمات است نوشیده از ر 

است، چون وي در مقدمة لشكر ذوالقرنین كه در طلب آب حیات بود قرار داشت، خضر به 

 آن رسید و ذوالقرنین نرسید.

البته این روایات و امثال آن روایات آحادي است كه قطع به صدورش نداریم، و از  

 قطعیه و عقل هم دلیلي بر توجیه و تصحیح آنها نداریم. قرآن كریم و سنت
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 فصل دوم

 

 شعیب پیامبر

 و
 

 

 

 نابودي اهل َمدیَن و اَیكه
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 تاریخ دعوت شعیب، خطیب االنبیاء 

قرآن مجید در ترتیب تاریخ زندگي و دعوت پیامبران گرامي خود، به ترتیب تاریخ 

حضرت نوح و هود و صالح را نقل مي كند، سپس تاریخ زندگي حضرت لوط را كه 

به شرح دعوت و همزمان حضرت ابراهیم "ع" بود، ذكر مي كند، و آنگاه در این ترتیب 

زندگي حضرت شعیب مي پردازد، كه همزمان با شروع تاریخ موسي علیه السالم است، و 

این پیامبر گرامي خدا مدت ده سال به موسي"ع" كار مي دهد و او را در خدمت خود مي 

 گیرد، و دخترش را به همسري وي در مي آورد.

مي كند.  این قوم بت یاد « اهل مدین » قوم شعیب را قرآن مجید با عنوان  

پرست بودند و بازار و اقتصاد آنها را فساد پوشانیده بود. كم فروشي و كم كردن از پیمانه و 

وزن در بین آنان شایع بود، تا این كه خداي تعالي حضرت شعیب را به سوي آنان فرستاد و 

وي زمین او آنان را به توحید و كامل دادن عادالنه پیمانه و وزن، و ترك فساد در ر

 فراخواند، و به آنان بشارت و بیم داد و بسیار مؤعظه شان كرد.

مؤعظه و بیان شعیب مشهور است، و روایت شده كه پیامبر گرامي اسالم او 

 نامیده است.« خطیب االنبیاء» را  

متأسفانه داب اقوام منقرض شده و فاسد همواره این بوده كه در مقابل دعوت و 

لسوز چهرة زشت تمرد و عصیان از خود نشان مي دادند.  قوم شعیب وعظ چنین پیامبران د

نیز او را تهدید كردند كه سنگبارانش خواهند كرد و از میان خود طرد خواهند نمود. به او و 

به عدة معدودي كه به او ایمان آورده بودند، فراوان آزار دادند و كوشیدند آنها را از راه خدا 

قدر ادامه دادند تا شعیب از خدا درخواست كرد كه میان او و قومش بازدارند، و بدین كار آن

داوري كند،  و سرانجام خداوند سبحان این قوم را هالك ساخت و خانه هایشان را خالي بر 

 جاي گذاشت.
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 قرآن مجید از آنها چنین یاد مي كند:

 و به سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت: »

 پرستید!اي قوم من!  خدا را ب -

 و از پیمانه و ترازو كم نكنید!

 من شما را در وضع خوبي مي بینم،

 و براي شما از عذاب روزي فراگیر ترسناك هستم،

 اي قوم من!   پیمانه و ترازو را عادالنه و كامل وزن كنید،!   -

 و اشیاء مردم را كم نكنید!

 «  و روي زمین این همه فساد مكنید!
 

معصیت هاي قوم شعیب خصوص كم فروشي را ذكر كرده این كه از بین همه 

داللت بر آن دارد كه این كار در بین آنها شیوع داشته و در آن افراط مي كرده اند، تا به 

حدي كه فساد و اثر سوء آن علني بوده است، و همین موجب آن شده كه داعي حق شعیب، 

گناهان دیگر ذكر كند و ایشان  به شدت بدان اهتمام ورزد و مخصوصاً این عمل را از بین

 را به ترك آن فراخواند.

اشاره به دارائي «  من شما را در وضع خوبي مي بینم،» آنجا كه مي فرماید: 

و وسعت رزق و فراواني محصول آنها است و به همین جهت مي گوید كه شما احتیاجي 

ناچیز مردم طمع  ندارید كه پیمانه و وزن را كم كنید و به طور غیرمشروع در دارائي

 ورزید و با ظلم و تعدي اختالس كنید.

شعیب ابتداء با نــهــي از كم كردن پیمانه و ترازو آنها را به راه صالح مي 

خواند و بار دیگر بر مي گردد و امر به تمام دادن پیمانه و ترازو و نهي از كم دادن جنس 

كم فروشي براي اداء حق این مردم مي كند و مي خواهد اشاره كند كه صرف اجتناب از 

و نهي اولي از این كار تنها براي یك شناسائي اجمالي است كه به مثابة  -امر كافي نیست 

و بلكه باید پیمانه داران و ترازوداران، كیل و  -آشنائي به تكلیف، به طور تفصیل باشد 

امله به مردم منسوب میزان خود را كامل نمایند و حق آن را اداء كنند و اجناسي را كه با مع

مي شود كم ندهند، به طوري كه یقین پیدا كنند جنس مردم را به مردم اداء كرده و آن چه 

 مال آنهاست همانگونه كه باید، به آنها رد كرده اند.

و با این نهي كه خود یك « !در زمین فساد نكنید» شعیب ادامه مي دهد كه: 

قتل و جرح یا هرگونه ظلم نسبت به مال و مقام  نهي مستقل است، از فساد در زمین از قبیل

 و عرض و ناموس مردم نهي مي كند.

 شعیب آنگاه آنها را به یك واقعیت دیگر متنبه مي سازد و مي فرماید:
 

 « بَِقیَُّت هللاِ  َخیٌر لَُكم اِن ُكنتُم مُؤ ِمنیَن !» 

عامالت سودي است كه از طرف خدا براي شما در م«  بقیة خدائي» مراد از 

باقي مانده و خدا از طریق فطرت خودتان شما را بدان راهنمائي كرده است،  اگر مؤمن 

باشید براي شما بهتر است از مالي كه از راه كم فروشي و كم كردن پیمانه و ترازو به دست 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 197

 مي آورید!

زیرا مؤمــن تنها به طور مشروع و از راه حاللي كه خدا او را بدان راهنمائي 

ز مال منتفع مي شود، و اما راه هاي دیگر كه خدا راضي نیست و مردم نیز بر حسب كرده ا

 فطرت خود راضي نیستند، خیري در آن نیست، و نیازي بدان ندارد.

 
 

 وظیفه رسالت رسول

 ! من نگهبان شما نیستم -شعیب ادامه مي دهد كه 

عمل و رزق و یعني هیچ یك از چیزهائي كه شما دارید، اعم از نفس خودتان یا 

نعمت، به قدرت من مربوط نمي شود، زیرا من فقط رسولي هستم كه وظیفه اي جز تبلیغ 

ندارد و این در اختیار شماست كه راه رشد و خیر خود را برگزینید و یا به ورطة هالكت 

 سقوط كنید، و من قدرت ندارم كه به سوي شما چیزي جلب كنم و یا شري را دفع نمایم!

 

 با شعیب مجادله قوم

قرآن مجید مخالفت ها و مجادالت قوم شعیب را با آن پیامبر گرامي در برابر 

 دعوت او به صالح و توحید، چنین نقل مي كند:

 گفتند: اي شعیب!  » 

آیا نمازت به تو دستور مي دهد كه آنچه پدرانمان مي پرستیدند، ترك گوئیم،  -

 «؟! و یا در دارائي مان آنچه اختیار داریم نكنیم 
 

قوم شعیب در رد حجت شعیب جملة باال را گفتند. و نكتة اصلي مورد نظر آنان 

این است كه ما در دیني كه براي خود انتخاب كرده ایم و یا در تصرفات گوناگوني كه در 

دارائي خود انجام مي دهیم، آزادیم، و تو مالك ما نیستي كه هرچه دلت خواست به ما دستور 

اهت داري ما را نهي كني، و اگر به واسطة نمازي كه مي خواني و بدهي و از هرچه كر

تقربي كه به خداي خود مي جوئي، از كارهائي كه از ما مشاهده مي كني ناراحت مي شوي 

و مي خواهي كه ما را امر و نهي كني !  تو فقط مالك خودت هستي، پس از شخص خودت 

 تجاوز مكن!

بدیع و آمیخته با ریشخند و سرزنش و  قوم شعیب این مراد خود را به صورتي

 در قالب سؤال انكاري ادا كردند و نكاتي را كه در آن گنجاندند مطالب زیر را مي رساند:

قوم شعیب از آن رو امر را نسبت به نماز دادند كه نماز شعیب را  -1

 برانگیخته و دعوت كرده تا با مردم در بت پرستي و كم فروشي به معارضه بپردازد.

دلیل بت پرستي خود را بیان كرده و اشاره كرده اند كه پدران شان به  -2

پرستش بت مداومت داشته اند، و این كار یك سنت قومي شده و آنها نسالً بعد نسل این 

میراث را حفظ كرده اند، و هیچ اشكالي ندارد و مي خواهند رسم ملي خود را حفظ كنند تا 

 ضایع نشود.
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د كه چیزي كه مال كسي شد هیچ شك نمي كند كه آن سپس اشاره كرده ان -3

كس حق تصرف در آن را دارد و شخص دیگري كه اعتراف به مالكیت او دارد حق ندارد 

 كه در این خصوص با او به معارضه بپردازد.

تمامي گفتار آنها بر اساس ریشخند و استهزاست، ولي ریشخند آنها در این  -4

شعیب به او مي دهد وابسته كرده اند به ترك پرستش بت كه امر و دستوري را كه نماز 

 هائي كه پدرانشان مي پرستیده اند.

و نیز در این است كه امر را فقط به نماز نسبت داده اند وال غیر،  و اما این كه 

 »به شعیب نسبت حلم و رشد مي دهند ریشخند و استهزائي در آن وجود ندارد.   در جملة 

تأكید شده تا رشد و حلم را براي شعیب بهتر « ! حلم و رشد هستيراستي كه تو داراي 

ثابت كند و براي مالمت او رساتر باشد زیرا شخصي كه در حلم و رشد او شكي نیست، بر 

او قبیح است كه اقدام به چنین كار سفیهانه اي كند و براي سلب آزادي و اراده و شعور 

 مستقل مردم به پا خیزد.

 

 

 به قوم خودپاسخ شعیب"ع"  

 به نقل قرآن مجید،  شعیب در پاسخ قوم خود گفت:

به من خبر دهید كه اگر من رسول خدا به سوي شما باشم و خدا مرا به  -

وحي معارف و شرایع اختصاص داده باشد، و با نشانة روشني كه داللت 

بر صدق دعوي ام بكند، تأئید كرده باشد، آیا بازهم در رأي خود سفیهم؟  

وت شما دعوت سفیهانه است؟ و آیا این كار من زورگوئي و و آیا دع

سلب آزادي شما از طرف من است؟  و حال آن كه خدا مالك همه چیز 

است و شما نسبت به او آزاد نیستید و بلكه بندگان اوئید، و او هر حكمي 

حكم از آن اوست و شما به سوي او باز مي  -كه بخواهد مي كند، كه  

 گردید!

در جواب تهمتي كه قوم به او زدند و گفتند او مي خواهد حریت آنان را سلب نماید، 

شعیب مي گوید كه اگر مي خواست نسبت به آنان چنین كاري بكند در آنچه ایشان را از آن 

نهي مي كرد خودش با آن به مخالفت مي پرداخت، و چون نمي خواهد با آنان مخالفت ورزد 

ست كه بدان متهمش مي كنند، و بلكه قصد او تنها اصالح است.   پس قصـد او آن چیزي نی

من از شما » آخر سر براي تكمیل فایده و دفع هرگونه تهمتي كه متوجه اوست مي گوید: 

 « براي این كار مزدي نمي خواهم كه اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست!

مي كند كه توفیق او به  شعیب علیه السالم این حقیقت را روشن مي سازد و اعتراف

واسطة خداست و این یكي از فروع این مسئله است كه همه را او پدید آورده و آنها را حفظ 

 مي كند و مراقب همه و اعمال همه است!
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 تهدید براي نزول عذاب

شعیب "ع" عاقبت شومي را كه در انتظار قوم خود و اقوام پیشین بوده متذكر مي 

 شود و مي گوید:

باشید از این كه مخالفت و دشمني شما با من موجب آن شود كه به  برحذر -

شما مصیبتي مثل مصیبت قوم نوح) غرق شدن ( یا مصیبت قوم هود) 

وزش باد خشك و بي حاصل( یا مصیبت قوم صالح) صیحه و زمین لرزه( 

 برسد!

مي دانید كه فاصله زماني قوم لوط از شما چندان زیاد نیست و مي دانید 

 سرنوشتي گریبانگیرشان شد!!كه چه 
  

) فاصلة زماني میان دعوت لوط و دعوت شعیب كمتر از سه قرن بود، زیرا لوط 

معاصر ابراهیم"ع" و شعیب معاصر موسي"ع" است، كه فاصلة بین آنها همین مدت بوده 

 است.(

شعیب علیه السالم مجدداً از سر دلسوزي و عطوفت آنها را نصیحت مي كند و مي 

از گناهان خود به سوي خدا توبه برید و با ایمان  به خدا و رسول به سوي او   فرماید:

بازگشت كنید كه او داراي رحمت و مودت است و نسبت به كساني كه استغفار و توبه مي 

 كنند رحیم است و ایشان را دوست مي دارد!
 

 

 آخرین تالش هاي عنادآمیز قوم شعیب
 

محاجه پرداخت و با استدالل عاجزشان كرد  پس از آن كه شعیب "ع" با آنان به

راهي براي آنان باقي نماند جز آنكه از راهي غیراز استدالل سخنش را قطع كنند و لذا 

 گفتند:

 بسیاري از سخناني كه مي گوید براي آنها نامفهوم و لغو و بي اثر است. -اوالً 

 ً غیرقابل اعتنا نمي بینیم و ما تورا در بین خود جز به عنوان یك فرد ضعیف و  -ثانیا

 لذا به گفته هاي غیرقابل اعتناي تو توجه نمي كنیم.

خواستند بگویند ما حرف هاي تو را نمي فهمیم و نیروئي هم در بین ما نداري كه 

 نیرومندي تو موجب آن شود كه ما در فهمیدن كالم تو كوشش كنیم!

عدود كه فامیل تو را تشكیل مي سپس اورا تهدید كردند و گفتند كه اگر این چند نفر م

دهند، نبودند، قطعاً تو را سنگسار مي كردیم ولي ما دربارة تو مراعات جانب آنان را مي 

كنیم.  این كه فامیل او را تعداد معدود قلمداد مي كنند اشاره به آن است كه اگر روزي 

رد، و تنها چیزي كه بخواهند او را بكشند، خواهند كشت، و اعتنائي به فامیل او نخواهند ك

 -باعث شده از كشتن او خودداري كنند یك نوع احترام و تكریم است كه براي فامیل او قائلند 
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 َوما اَنَت َعلَینا بِعَزیٍز !
 

 

 آخرین هشدارهاي شعیب قبل از نابودي قوم 
 

قرآن مجید از قول شعیب"ع" نقل مي كند كه از آخرین هشدارها و تالشهاي خود 

 قوم مأیوس گشته و مي گوید: براي هدایت

 آیا فامیل من به نزد شما گرانقدرتر از خدا هستند؟» 

 كه شما خدا را پشت سر انداخته و فراموش كرده اید!

 راستي كه پروردگار من به آنچه مي كنید احاطه دارد.
 

 اي قوم من!   هرچه مي توانید بكنید، -

 كه من نیز كار خود را مي كنم، 

ید دانست چه كسي عذاب به سراغش خواهد آمد و رسوایش و به زودي خواه

 خواهد ساخت، و چه كسي دروغگوست!

 «مراقب باشید كه من نیز باشما مراقبم! 
 

شعیب"ع" با این جمالت خود قومش را شدیداً تهدید مي كند و نشان مي دهد كه به 

عوتش تمرد كرده اند، گفتة خود كامالً مطمئن است،  و از اینكه بدو كافر شده و در برابر د

لرزش و اضطرابي ندارد.   ولي به زودي و به طور ناگهاني عذاب رسوا كننده خواهد آمد، 

 و در آن هنگام خواهند دانست كه عذاب گریبان چه كسي را خواهد گرفت؟

 

 نوع عذاب قوم شعیب"ع"
 

 خداوند متعال خشم خود را بر قوم شعیب"ع" چنین بیان مي فرماید:

 امر ما در رسید،و چون » 

 با رحمت خود، شعیب و كساني را كه با او ایمان آورده بودند،

 نجات دادیم، 

 و آنان را كه ستم كرده بودند صیحه فرا گرفت،

 و صبحگاهان در دیار خویش از پا در آمدند،   

 چنانكه گوئي در آنجا اقامت نداشتند.   

 « شدند!!!هان !  مدین دور بادا !  همچنان كه ثمود دور 
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 279ص  20المیزان ج               مستند: آیات مندرج در متن       

 

 ي شعیب در قرآن انخالصه تاریخ زندگ

چهار تن از رسوالن الهي از نژاد عرب بودند كه شعیب علیه السالم سومین آنهاست 

كه نامشان در قرآن ذكر شده است. این چهار رسول گرامي عبارت بودند از حضرت هود، 

 صلي هللا علیه و آله وعلیهم اجمعین !حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت محمد مصطفي 

ائي از زندگي و دعوت این پیامبر بزرگوار را خداي متعال در قرآن مجید گوشه ه 

 در سوره هاي اعراف ، هود، شعرا، قصص و عنكبوت ذكر فرموده است.

بر سر راه شام.   جزیرة العرب" شهري است در َمدیَن شعیب از اهالي مدین بود. " 

حضرت شعیب معاصر موسي "ع" بود كه یكي از دو دختر خود را به ازدواج او در آورد 

) رطي كه هشت سال براي او كار كند و اگر هم ده سال باشد به اختیار خودش باشد. به ش

 (27قصص 

موسي"ع" ده سال تمام شعیب"ع" را خدمت كرد و آن گاه با او وداع گفت و با  

 خانوادة خود رهسپار مصر شد.
 

قوم شعیب"ع" از اهالي مدین و بت پرست بودند، و قومي بودند كه داراي نعمت و  

نیت و رفاه و فراواني محصول و ارزاني قیمت ها !  پس از مدتي فساد و كم فروشي و ام

در میان آنان شایع شد و خداي تعالي حضرت شعیب را به  (84)هود نقص مكیال و میزان 

سوي ایشان فرستاد و به او دستور داد كه آنان را از  بت پرستي و فساد در زمین و كم 

كند.  وي نیز آنان را به آنچه مأمور بود دعوت كرد، و با بیم كردن پیمانه و ترازو نهي 

دادن و بشارت دادن مؤعظه شان كرد و ایشان را متذكر عذابهائي شد كه به قوم نوح و هود 

 و صالح و لوط"ع" رسیده بود.
  

وي در احتجاج و مؤعظة آنان كوشش بسیار كرد ولي جز طغیان و كفرشان 

و به غیر از تعداد اندكي به او ایمان نیاوردند، و شروع  هاي دیگر،() اعراف و سوره نیفزود، 

 كردند به مسخره و تهدید كردن مؤمنین كه دست از پیروي شعیب "ع" بردارند.

قوم شعیب در سر راه مي نشستند و مردم را مي ترسانیدند، و هركه به خدا ایمان  

 (86) اعراف  ي جستند.آورده بود از راه بازش مي داشتند و راه خدا را كج م

و او را (  185)شعرا قوم شعیب او را متهم كردند كه افسون شده و دروغگوست، 

ارعاب و تهدید كردند كه سنگسارش خواهند كرد.  و نیز او و كساني را كه به او ایمان 

آورده بودند تهدید كردند كه آنها را از آبادي شان بیرون مي كنند و یا باید به آئین آنها 

 (88) اعراف بازگردند.

قوم او آنقدر به این كار ادامه دادند تا باالخره او را از ایمان آوردنشان مأیوس 

) ساختند و او نیز ایشان را به حال خود گذاشت و دعا كرد كه خدا فتح خودش را برساند. 

 (93هود
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شعیب را و در حالي كه  (189)شعرا آنگاه خدا بر آنان عذاب روز ابرآلود را فرستاد، 

مسخره مي كردند كه اگر راست میگوئي تكه ابري از آسمان بر ما ساقط كن!  صیحه و 

و در دیار خود از پا در افتادند،  (37و عنكبوت  91و اعراف  94) هودزمین لرزه آنان را درگرفت، 

و شعیب از قوم روي  (94) هود و خدا شعیب "ع" و همراهان مؤمن او را نجات بخشید، 

 ید و گفت:برگردان

 اي قوم من!  من رسالت هاي پروردگارم را به شما رساندم، »

 و نصیحت تان كردم،

 (93اعراف) «   پس چگونه بر مردم كافر تأسف بخورم؟!

 

 

 شخصیت معنوي شعیب"ع"

در شمار رسوالن مكرم الهي بود، و خدا او را در مدح و ثناي  شعیب علیه السالم

شریك ساخته است،  و از او در سخناني كه با قوم خود  نیكوئي كه از رسوالن خود كرده،

ً در سوره هاي اعراف و هود و شعرا  –گفته  حقایق معارف و علوم الهي  –مخصوصا

 فراواني را حكایت كرده و یادآور شده كه وي نسبت به خدا و مردم ادبي واال داشته است.

 178) شعرا " مي نامید.     از صالحین" و "   مصلح" و "  رسول امینوي خود را " 

و خداي سبحان این ها را در قرآن كریم خود حكایت كرده و امضا فرموده است.   ( 88و هود 

و همچنین حضرت موسي بن عمران كلیم هللا، با شخصیتي كه داشت مدت ده سال وي را 

 خدمت كرده است.
 

 ذكر شعیب در تورات

ر نكرده و تنها در ضمن قصة قتل تورات حاضر قصة شعیب "ع" را با قوم او ذك

رعوئیل » موساي قبطي و فرار او از مصر به مدین )مدیان( به او اشاره كرده و وي را 

 ) باب دوم از ِسفر خروج (نامیده است. « كاهن مدیان 

 
 

 سورة شعرا                    " َكذََّب اَصحاُب لئَیَكِة  الُمرَسلیَن ...."   176مستند: آیة

 194ص  30المیزان ج                             

 قوم " اَیكه" و ابرآتشبار 

در این آیات اجمالي از داستان شعیب علیه السالم ذكرشده است. داستان شعیب "ع" 

 پایان هفت داستاني است كه در سورة شعرا آمده است:

 مردم اَیكه نیز پیامبران را دروغگو شمردند،» 

 چرا نمي ترسید؟ چون شعیب به ایشان گفت:

 به درستي كه من پیغمبري امین و خیرخواه شمایم،

 از خدا بترسید و اطاعتم كنید،
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 از شما براي پیغمبري خود مزدي نمي خواهم،

 كه مزد من به عهدة پروردگار جهانیان است!

 پیمانه تمام دهید، و كم فروش نباشید!

 و با ترازوي درست وزن كنید!

 ید، و چیزهاي مردم را كم نده

 و در این سرزمین به فساد مكوشید!

 و از آن كسي كه شما و مردم گذشته را آفریده است، بترسید!

  گفتند:

 حقا كه تو جادو زده شده اي! -  

 تو جز بشري مانند ما نیستي، و ما ترا دروغگو مي پنداریم!

 اگر راست مي گوئي پاره اي از آسمان را بر سر ما فرو ریز!

 گفت:   

 «ردگارم به اعمالي كه مي كنید داناتر است!  پرو -  
 

" ایكه در این آیات اجمالي از داستان شعیب "ع" را بیان كرد و از قوم او به قوم " 

" به معناي بیشه اي است كه درختان توهم داشته باشد.  بعضي ها گفته اند: ایكهنام برد.  " 

اي در آن زندگي مي كرده اند.  از  این بیشه جنگلي بوده در نزدیكي هاي مدین،  كه طایفه

 جمله پیامبراني كه به سوي آنها مبعوث شده شعیب "ع" بوده است.

 قرآن مجید در ادامة داستان مي فرماید: 

 پس دروغگویش شمردند، -

 و به عذاب روز ابر ) آتشبار( دچار شدند،

 كه عذاب روزي بزرگ بود،

 نبودند.كه در این عبرتي است، ولي بیشترشان ایمان آور 

 و پروردگارت همو نیرومند و رحیم است!
 

 

 

 258ص  15سورة اعراف       " َو اِلي َمدیََن اَخاُهم ُشعَیباً...."     المیزان ج  93تا  85مستند: آیة
 

 طرز تبلیغات شعیب "ع"

حضرت شعیب علیه السالم نیز مانند نوح و سایر انبیاء قبلي، دعوت خویش را بر 

 داده بود.اساس توحید قرار 

شعیب"ع" معجزاتي كه دلیل بر رسالتش باشد داشته، ولي آن معجزات چه بوده  

 قرآن كریم اسمي از آن نبرده است.

 در آیات فوق مي فرماید: 

 و به سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، »        
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 او به قوم خود گفت:    

 بپرستید!اي قوم! خداي یگانه را كه جز او خدائي ندارید  -

 برهاني از پروردگارتان به سوي شما آمده،

 و حجت بر شما تمام شده است،

 پیمانه را تمام دهید و كم فروشي نكنید!

 حق مردم راكم مي دهید،

 و در این سرزمین پس از اصالح آن فساد راه مي اندازید،

 این دستور، اگر باور داشته باشید، براي شما بهتر است.

 منشینید كه مردم را بترسانید،بر سر هر راهي 

 و بدین وسیله كسي را كه به خدا  ایمان آورده،

 از راه باز دارید و راه خدا را منحرف كنید!

 یاد آورید زماني را كه اندك بودید و خدا بسیارتان كرد،

 «بیاد آورید و بنگرید سرانجام تبهكاران چگونه بود!  
 

اصل و پایة دین است، دعوت كرد، و شعیب"ع" نخست قوم خود را به توحید كه 

آنگاه به وفا در وزن و میزان و اجتناب از كم فروشي كه در آن روز متداول بود، دعوت 

نمود. و سپس آنها را دعوت كرد به این معنا كرد كه در زمین فساد نیانگیزند و برخالف 

دعوت مي كند، فطرت بشري كه همواره انسان را به اصالح دنیاي خود و تنظیم امر حیات 

 مشي نكنند.

"  در این آیه خصوص آن گناهاني است كه باعث سلب فساد در زمینمقصود  از " 

امنیت در اموال و اعراض و نفوس اجتماع مي شود، مانند راهزني و غارت و تجاوزهاي 

 ناموسي و قتل و امثال آن .

د، و صفت ایمان از ظاهر آیه برمي آید كه قوم شعیب قبالً متصف به ایمان بوده ان

 مدتي در بین آنان مستقر بوده است.

شعیب"ع" در آخر این آیه مي گوید كه كاري به صراط مستقیم خدا نداشته باشند.  

از این جمله بر مي آید كه قوم شعیب به انحاء مختلف مردم را از شعیب رم مي دادند،  و از 

وش دهند، یا در مراسم عبادتش این كه به وي ایمان آورند و نزدش رفته و حرفهایش را گ

شركت جویند باز مي داشتند، و آنان را كه به دین حق و طریقة توحید درآمده بودند تهدید 

مي كردند و همواره سعي مي كردند راه خدا را كه همان دین فطرت است، كج و ناهموار 

ه با تمام قوا و با هر طلب كنند و بپیمایند.   آنان در  راه خدا و ایمان راه زناني شده بودند ك

نوع حیله و تزویر مردم را از راه برمي گرداندند.   شعیب"ع"  هم در مقابل، ایشان را به 

یاد نعمت هاي خداوند سبحان انداخته و توصیه كرده است كه از تاریخ امم گذشته و سرانجام 

 مفسدین ایشان عبرت گیرند.

را به آنان گوشزد مي كند و  شعیب"ع" در ادامة دستوراتش چهارمین دستور خود

 آن این است كه گفت:
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اگر گروهي از شما به این آئین كه من براي ابالغ آن مبعوث شده ام ایمان آورده  »

اند و گروهي ایمان نیاورده اند، صبر كنید تا خدایمان داوري كند كه او بهترین 

 «داوران است! 
 

مأیوس بود، و احساس كرد كه شعیب"ع" از اتفاق مردم بر ایمان و عمل صالح 

چنین اتفاقي نخواهند كرد و مسلماً اختالف خواهند داشت، و طبقة اول و توانگران قومش به 

زودي دست به خرابكاري و كارشكني و آزار مؤمنین خواهند زد، و قهراً مؤمنین در تصمیم 

انتظار فرج خود سست خواهند شد.  الجرم همة ایشان را از مؤمن و كافر امر به صبر و 

 نمود، تا خداوند متعال در میانشان حكومت كند،  چه او بهترین حكم كنندگان است!

 مجادالت این قوم را قرآن چنین بیان مي كند:

 بزرگان قوم وي كه گردنكشي مي كردند، گفتند: »

اي شعیب ما تو را با كساني كه به تو ایمان آورده اند از آبادي خود  -

 ین كه به آئین ما بازگردید!بیرون مي كنیم، مگر ا

 گفت:

 به آئین شما بازگردیم هرچند از آن نفرت داشته باشیم! -

اگر پس از آنكه خدا ما را از آئین شما رهائي داده، بدان باز گردیم دربارة خدا 

 دروغي ساخته ایم،

 ما را نسزد كه بدان بازگردیم،

 مگر خدا پروردگارمان بخواهد،

 ه چیز رساست،كه علم پروردگار ما به هم

 و ما كار خویش به خدا واگذاشته ایم.

 پروردگارا !  -

 «  میان ما و قوممان به حق داوري فرما، كه تو بهترین داوراني ! -
 

كفار بعد از این گفت و شنود ها اطمینان پیدا كرده بودند كه گروندگان به آن 

 كنند لذا گفتند:حضرت به زودي دنبال وي راه افتاده و از سرزمین خود مهاجرت مي 

 « اگر به دنبال شعیب راه بیفتید به طور یقین زیانكار خواهید شد! -» 
 

با این تهدید خواستند شعیب را در مهاجرتش تنها بگذارند و به خیال خود از 

 مزاحمتش آسوده گردند و افراد قوم خود را هم از دست نداده باشند.
 

 ي كند:سرانجام این قوم را نیز قرآن چنین تعریف م
 

 زلزله گریبان ایشان را بگرفت،» 

 و در خانه هاي خود بي جان شدند و به زانو درآمدند،

 گوئي كساني كه شعیب را تكذیب كردند هرگز در آین دیار نبودند!

 و كساني كه شعیب را تكذیب مي كردند خود مردمي زیانكار بودند،
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 آنگاه از آنان روي برتافت و گفت:

 اي قوم !  -

 پیغام هاي پروردگار خویش را به شما رساندم،من  -

 و نصیحتتان كردم، 

 «! چگونه براي گروهي كه كفر ورزیدند، اندوه بخورم  

 

 

 152ص  12المیزان ج                              مستند: آیات مندرج در متن           
 
 

 دعا و نفرین شعیب "ع"

زندگي پیامبر خود شعیب علیه السالم، خداوند سبحان در قرآن مجید از جزئیات 

 زماني را نــقـــل مي فرماید كه عرض كرد:

 پروردگارا ! -» 

 حق را در بین ما و قوم ما آشكار ساز! 

 (89اعراف ) «  و تو بهترین حكم كنندگاني !  
 

شعیب علیه السالم بعد از آن كه از رستگاري قـــوم خود مأیوس مي شود از خداي 

ست مي كند كه وعده اي را كه دربارة همة انبیاء داده، اجرا كند و بین او و تعالي درخوا

 قومش به حق حكم فرماید:

 براي هر امتي رسولي است، »

 پس وقتي رسولشان مبعوث شد،

 میان آنان و رسولشان به حق و عدالت حكم مي شود،

 (48یونس )  « و آنان ستم نمي شوند!
 

این بود كه مؤمنین به توحید را نیز در نظر گرفت، «  بین ما» جهت آنكه گفت 

 زیرا كفار قوم او، مؤمنین را نیز مانند شعیب تهدید كرده بودند كه:

اي شعیب!  مطمئن باش كه به طور مسلم تورا  و همچنین كساني را كه از اهل  »

به  قریة ما به تو ایمان آورده اند، از دیار خود بیرون خواهیم كرد، مگر این كه

 (88اعراف ) « دین ما برگردید ! 

 

» شعیب"ع" در این دعاي خود، در بین اسماء الهي تمسك كرد به اسم   

 زیرا مناسب با متن دعاي اوست.«  خیرالفاتحین!
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 فصل سوم

 

 سایر چهره هاي تاریخي عصرموسي
          

 
 69ص  31المیزان ج                               مستند:بحث تحلیلي          

 ، برادر موسي و پیامبري او هارون

خداي تعالي در قرآن مجید هارون علیه السالم را در منت هایش در دادن كتاب، در 

هدایت به سوي صراط مستقیم، در داشتن تسلیم، در بودنش از محسنین، و در بودنش از 

بندگان مؤمن خدا با موسي علیه السالم شریك دانسته؛ و اورا از مرسالن و انبیاء الهي 

 معرفي فرموده است.

خداوند متعال هارون "ع" را از كساني دانسته كه بر آنان انعام فرموده و او را با 

سایر انبیاء در صفات جمیلي كه از احسان و صالح و فضل و اجتباء و هدایت دارند، یكجا 

 كر كرده است.ذ

 موارد باال به ترتیب در آیات زیر آمده است:

 (114-122)صافات منت نهادن الهي بر او،  -1

 دادن كتاب، -2

 هدایت به سوي صراط مستقیم، -3

 داشتن تسلیم، -4

 از محسنین بودن، -5

 از بندگان مؤمن خدا و شریك موسي بودن،  -6

 (47)طه از مرسالن بودن  -7

 (53)مریم از ا نبیاء بودن  -8

 (58)مریم مورد انعام خدا بودن  -9

) ذكر نام او با پیامبران صاحب احسان و فضل و صالح و اجتباء و هدایت  -10

 (84-88انعام 
 

خداوند هارون را همطراز موسي دانسته و در دعاي موسي اورا چنین   مي 

 شناساند:

 از  اهل من وزیري قرار ده، -

 هارون برادرم را، -
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 پشتم را به او محكم كن، -

 در كارم شریكم گردان،  -

 تا تورا بسیار تسبیح كنیم، -

 (35)طه   و بسیار ذكر گوئیم ...!  -
 

هارون علیه السالم در تمامي مواقف مالزم برادرش موسي علیه السالم بوده، و در 

 عموم كارها با او شركت مي كرده و او را در رسیدنش به مقاصد یاري مي كرده است.

كه مختص به آن جناب باشد نیامده مگر همان جانشیني  در قرآن كریم هیچ مسئله اي

او براي برادرش، در آن چهل روزي كه موسي به میقات رفته بود، كه به برادر خود 

 هارون گفت:

 خلیفة من باش در قومم، -

 و اصالح كن،  -

 و راه مفسدان را پیروي مكن! -
   

ه چرا قوم او وقتي موسي از میقات برگشت، در حالي كه خشمناك و متأسف بود ك

 گوساله پرست شدند، الواح تورات را بیفكند و سر برادر را بگرفت و به طرف خود كشید.

هارون گفت: اي پسر مادر! مردم مرا ضعیف كردند ) گوش به حرفم ندادند،( و 

نزدیك بود كه مرا بكشند، پس پیش روي دشمنان مرا شرمنده و سرافكنده مكن، و مرا با 

 چوب مران !مردم ستمگر به یك 

 موسي گفت: 

 پروردگارا ! -

 مرا و برادرم را بیامرز،

 و مارا در رحمت خود داخل كن،

 كه تو ارحم الراحمیني  !

 
 

 سورة تحریم     "  َو َضَرَب اهلَلُ َمثاَلً ِللَّذیَن آَمنُوا اْمَرأَت فِرَعوَن ...."  11مستند:آیة 

 336ص  38المیزان ج    
 

 چهره برجسته تاریخ زن  -، همسر فرعونآسیه

و خداي تعالي براي كساني كه ایمان آورده اند مثلي مي زند، و آن داستان همسر » 

 فرعون است، كه گفت:

 پروردگارا ! -» 

 نزد خودت براي من خانه اي در بهشت بنا كن ،

 و مرا از فرعون و عمل او نجات بخش،
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 «و از مردم ستمكار برهان ! 
 

خداوند از زناني كه در تاریخ مثال مي زند یكي همسر فرعون است، كه درجة كفر  

شوهرش بدانجا رسید كه در بین مردم معاصر خود با كمال بي شرمي و جنون فریاد زد كه 

 رب اعالي شما منم !

اما این همسر به خدا ایمان آورد، ایماني خالص، كه خداي تعالي او را نجات داد و 

تش كرد، و قدرت همسري چون فرعون و كفر او نتوانست به ایمان وي خدشه داخل در بهش

 اي وارد سازد.

چكیدة آرزوي این همسر صالح را خداي سبحان در آیة زیر نقل مي كند كه عرض 

 نمود:

 «..! خدایا !  براي من در نزد خودت در بهشت خانه اي بساز .» 

یك بندة شایسته در مسیر عبودیتش در این آیه خداي سبحان تمامي آرزوهائي را كه 

دارد خالصه نموده است،  براي این كه وقتي ایمان كسي كامل شد، ظاهر و باطنش 

همآهنگ، و قلب و زبانش همآواز مي شود.  چنین كسي نمي گوید مگر آنچه را كه مي كند، 

زبان  و نمي كند مگر آنچه را كه مي گویــد، و در دل آرزوئـــي را نمي پروراند، و در

 درخواست آن را نمي كند، مگر همان چیزي را كه با عمل خود آن را مي جوید!
 

خداي تعالي درخالل تمثیل حال این بانو، و اشاره به منزلت خاصي كه در عبودیت 

داشت، دعائي را نقل مي كند كه او بر زبان رانده است، همین خود داللت مي كند بر این كه 

عبودیت اوست، و در طول زندگي هم همان آرزو را دنبال  دعاي او عنوان جامعي براي

مي كرده است، و درخواستش این بوده كه خداي تعالي برایش در بهشت خانه اي بنا كند، و 

 از فرعون و عمل او، و از همة ستمكاران نجاتش دهد.
 

پس همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته است، و آرزو كرده كه با 

باشد، و این نزدیكي با خدا را بر نزدیكي با فرعون ترجیح داده است، با اینكه  خدا نزدیك

نزدیكي با فرعون همه لذات دنیوي را در پي داشته است، و در دربار او آن چه را كه دل 

آرزو مي كرده، یافت مي شده است، و حتي آنچه كه آرزوي یك انسان بدان نمي رسیده، در 

 آنجا یافت مي شده است.
 

پس معلوم مي شود همسر فرعون چشم از تمامي لذات زندگي دنیا بردوخته بود، 

آنهم نه به خاطر اینكه دستش به آنها نمي رسیده، بلكه در عین این كه همة آن لذات برایش 

فراهم بوده است، مع ذلك از آنها چشم پوشیده و به كراماتي كه نزد خداست، و به قرب خدا 

 آورده و درراه ایمان خود استقامت ورزیده،  تا از دنیا رفته است. دل بسته و به غیب ایمان

این قدمي كه همسر فرعون در راه بندگي خدا برداشته، قدمي است كه مي تواند 

براي همة پویندگان این راه مثل باشد، و به همین جهت خداي سبحان حال او و آرزوي او و 

ه كرد، دعائي كه جز این معنا نمي عمل در طول زندگي او را در دعائي مختصر خالص

دهد كه او از تمامي سرگرمي هاي دنیا و هرچیزي كه آدمي را از خدا بي خبر مي كند، 
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قطع رابطه كرده و به پروردگار خود پناهنده شده و جز این آرزوئي نداشته است كه با خدا 

 نزدیك باشد و در داركرامت او منزل گزیند!
 

 " بوده است.آسیهروایات آمده "  نام این زن به طوري كه در
 

او در این دعا خانه اي درخواست كرده كه هم نزد خدا باشد و هم در بهشت، و این 

 بدان جهت است كه بهشت دار قرب خدا و جوار رب العالمین است:

 ... بَل َا حیاٌء ِعندَ َربِِّهم یُرَزقوَن ! -

او كرامتي است معنوي، و  عالوه بر این كه حضور در نزد خداي تعالي و نزدیكي  

 استقرار در بهشت كرامتي است صوري، پس جا دارد كه بندة خدا هردو را از خدا بخواهد.

 در مجمع البیان از ابوموسي از رسول هللا "ص" روایت كرده كه فرمود:

از مردان بسیاري به حد كمال رسیدند ولي از زنان به جز چهار نفر به حد كمال » 

 -نرسیدند

 آسیه دختر مزاحم همسر فرعون، -اول  

 مریم دختر عمران، -دوم  

 خدیجه دختر خویلد، -سوم 

 «! فاطمه دختر محمد "ص"  -و چهارم 
 

منثور از ابن عباس پس از نقل روایت فوق اضافه كرده كه در فضیلت آسیه  رّ در د

 همین بس كه خداي تعالي داستانش را در قرآن مجبد براي ما ذكر كرده است.

 

 شهادت آسیه به دست فرعون

به طوري كه در روایات ذكر كرده اند آسیه همسر فرعون به دست همسرش 

فرعون كشته شد، چون فرعون پي برده بود كه وي به خداي یگانه ایمان آورده است،  و اما 

 این كه به چه صورت كشته شد روایات مختلف است.

كه همسرش به خدا ایمان  در بعضي از روایات آمده كه وقتي فرعون مطلع شد

آورده، به او تكلیف كرد كه به كفر برگردد و او زیر بار نرفت و حاضر نشد جز خدا كسي 

را  بپرستد، لذا فرعون دستور داد سنگ بسیار بزرگي بر سرش بیفكنند به طوري كه زیر 

 سنگ خورد شود، و مأمورینش همین كار را كردند.
 

ي او را براي عذاب حاضر كردند دعائي كرد در بعض روایات دیگر آمده كه وقت

كه خداي تعالي آن را در قرآن كریم نقل فرموده است، و خداي تعالي دعایش را مستجاب 

كرد و قبل از شهادت خانة خود را در بهشت دید و آن گاه جان شریفش از كالبد جدا شد و 

 سپس صخرة بسیار بزرگي را بر روي جسد بیجانش انداختند.

ض دیگر از روایات آمده كه فرعون او را با چارمیخ به زمین كوبید و از و در بع

ناحیة سینه شكنجه اش داد و در آخر یك سنگ آسیاي بزرگ روي سینه اش گذاشت، و در 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب ییست وچهارم: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی)ع( 211

 برابر تابش خورشید رهایش كرد، ) و خدا داناتر است.(

 

 

 سي فَبَغي َعلَیِهم و...." " اِنَّ قارُوَن كاَن ِمن قَوِم موُ  سوره قصص     84تا76آیةمستند:

 119ص  31المیزان ج   
 

 ، دانشمند ثروتمندي كه به قعرزمین فرورفت!قارون

قارون به نقل قرآن كریم از قوم موسي بود كه خداوند از گنجینه ها و مال  دنیا آنقدر 

نیرومند به وي روزي داده بود، و كلید گنجینه هایش آنقدر سنگین بود، كه حمل آنها مردان 

را هم خسته مي كرد، و در اثر داشتن چنین ثروتي خیال كرد كه او خودش این ثروت را 

جمع آوري كرده است، چون راه جمع آوري اش را      مي دانسته و خوش فكر بوده و 

حسن تدبیر داشته است!  این فكر او را مغرور نمود و از عذاب الهي ایمن و خاطر جمع 

بر آخرت ترجیح داد و شروع به ایجاد فساد در زمین كرد،  خداي  شد، و زندگي دنیا را

تعالي هم او را و هم خانه اش را در زمین فروبرد به طوري كه نه آن خوش فكري اش 

یاري اش كرد و نه آن حسن تدبیر و نه آن جمعي كه دورش بودند.  خالصه بي كس و 

 بیچاره و نابود گشت.

 مردم هرچه به او گفتند: 

 د فرح مكن، كه خداوند زیاد فرح كنندگان را دوست نمي دارد!زیا -

كلمة " فرح " به معناي " بطر" تفسیر شده است لكن بطر الزمة فرح و خوشحالي  

از ثروت دنیاست، البته فرح مفرط و خوشحالي از اندازه بیرون، چون خوشحالي مفرط 

 –به همین جهت در آیة شریفه  آخرت را از یاد مي برد، و قهراً بطر و طغیان مي آورد، و

كه در اینجا اختیال و فخر را از لوازم  –َوال تَفَرحُوا بِما آتاُكم َوهللاُ الیُِحُب ُكلَّ ُمختاٍل فَخُوٍر 

فرح شمرده و فرموده است: به آنچه خدا به شما داده خوشحالي مكنید كه خدا اشخاص مختال 

 و فخور را دوست نمي دارد!
 

 به او گفتند: 

در آنچه خدا به تو عطا كرده و در آنچه از مال دنیا به تو داده خانة آخرت را  -

بطلب و با آن آخرت خود را آباد كن، به اینكه آن مال را در راه خدا انفاق نموده و 

 در راه رضاي او صرف كني. 
 

از دنیا نصیبت را فراموش مكن، و آن مقدار رزقي را كه خدا برایت مقرر كرده  -

ن، و آن را براي بعد از خودت بجاي مگذار، بلكه در آن عمل آخرت كن، ترك مك

چون حقیقت بهره و نصیب هركس از دنیا همان چیزي است كه برایش بماند، یعني 

 براي آخرت انجام داده باشد !
 

 به او گفتند:
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 َو اَحِسن َكما اَحَسَن اهلَلُ اِلَیَك! -

انفاق كن، همانطور كه خدا از در احسان یعني زیادي را از در احسان به دیگران  -

 به تو انفاق كرده است، چون خودت مستحق و مستوجب آن نبودي!

 به او گفتند:

در طلب فساد در زمین مباش!  و به آنچه خدا از مال و جاه و حشمت به تو داده  -

استعانت در فساد مجوي، كه خدا مفسدان را دوست نمي دارد، چون بناي خلقت بر 

 .واصالح استصالح 

 

 غرور قارون

پاسخ قارون به گفتار مؤمنیني كه از قومش به  او نصیحت مي كردند و مي گفتند كه  

آنچه وي از مال و ثروت داشته خدا به او داده و احسان و فضلي از جانب خدا بوده و خود 

او استحقاق آن را نداشته است، پس واجب است كه او هم با این فضل خدا خانة آخرت را 

احسان به مردم انفاق نماید، و در زمین فساد بر نیانگیزد و به  طلب كند و آن را در راه

 مالك ثروت تكبر و استعالء و طغیان نكند؛ این بود كه گفت: 

 آنچه من دارم احسان خدا نیست، -

 و بدون استحقاق به دستم نیامده است! 
 

 او ادعا كرد كه همة این ثروت در اثر علم و كارداني خودم جمع شده است، پس من

از میان همة مردم استحقاق آن را داشته ام، چون راه جمع آوري مال را بلد بودم و دیگران 

بلد نبودند. و وقتي آنچه به دستم آمده به استحقاق خودم بوده، پس من مستقل در مالكیت و 

تصرف درآن هستم، هرچه بخواهم   مي توانم بكنم، مي توانم آن را مانند ریگ در انواع 

سترش نفوذ و سلطنت و به دست آوردن مقام و رسیدن به هر آرزوي دیگرم لذت ها و گ

 صرف كنم و كسي را هم نمي رسد كه در كارم مداخله كند!
 

این پندار غلطي كه در مغز قارون جاي گرفته بود، و كار او را به هالكت كشانید، 

شان رسوخ كرده، به كار تنها او نبوده، و نیست، بلكه همة فرزندان دنیا كه مادیات در مغز

این پندار غلط مبتال هستند و هیچ یك از آنها آنچه را كه دست تقدیر برایشان نوشته و اسباب 

ظاهري هم با آن مساعدت كرده، از این فكر غلط به دور نیستند كه همه را از لیاقت و 

همه از  كارداني خود بدانند، و خیال كنند مال فراوانشان و عزت زودگذر و نیروي عاریتي،

هنرمندي و كارداني و لیاقت خود آنان است، و این خودشانند كه كار مي كنند و كارشان 

نتیجه مي دهد، و این علم و آگاهي خودشان است كه ثروت و مقام را به سویشان سوق مي 

 دهد، و این كارداني خودشان است كه مال و جاه را برایشان نگه مي دارد.
 

ون نیست، بلكه هر انساني همین طور است كه وقتي این پندار غلط مخصوص قار

نعمتش زیاد شد طغیان مي كند و مي پندارد كه تنها سبب اقبال دنیا به او، خود او و كارداني 
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اوست، با این كه او خبر دارد كه در قرون قبل و مردم قبل از او كساني بودند كه از او 

ر داشتند و مثل او فكر مي كردند، ولي خدا كاردان تر و نیرومندتر بودند، و كاركناني بیشت

 به همین جرم هالكشان فرمود.
 

پس اگر تنها سبب و علتي كه مال فراهم مي كند و آن را حفظ مي كنــد و وي را از 

آن برخـــودار مي سازد علم او بوده باشد، همین علمي كه او را مغرور ساخته است، و 

یان نیست، باید آن اقوام گذشته هالك نمي شدند، و با اصالً پاي خدا و فضل و احسان او در م

 نیرو و نفرات خود بال را از خود دفع مي كردند!

 

 نابودي قارون

قارون غرق در زینتش به سوي قومش بیرون شد، آنهائي كه تنها هدفشان زندگي 

 دنیا بود، گفتند:
 

عظیمي  اي كاش ما نیز آنچه را كه قارون دارد، مي داشتیم، كه او بهرة -

 دارد!

 و كساني كه داراي علم بودند به ایشان گفتند:

واي بر شما !  پاداش خدا بهتر است براي آن كس كه ایمان آورد و عمل  -

 شایسته كند،  و این سخن فرانگیرد مگر خویشتن داران!
 

 

 خداي سبحان در قرآن مجید عاقبت شوم قارون را چنین تعریف مي كند:

 ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم.  »        

 بیچاره هیچ كس نداشت كه او را یاري كند،

 چون غیر از خدا یاوري نیست،

 و لذا از كسي هم یاري نخواست!

 آنهائي كه دیروز آرزوي آن مي كردند كه مثل وي باشند،

 امروز مي گفتند: 

بخواهد وسعت واي ! گوئي خداست كه رزق را براي هركس از بندگانش  -

 بخشد، و براي هركس كه بخواهد تنگ مي گیرد،

 اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم در زمین فرومي برد!

 «واي!  گوئي كه كافران رستگار نمي شوند! 
 

در این آیات همان هائي كه دیروز آرزو مي كردند كه اي كاش به جاي قارون  

اند به این كه آنچه قارون ادعا مي كرد و ایشان بودند، بعد از خسف قارون اعتراف كرده 

، و وسعت وتنگي رزق به مشیتي از خداست، نه به قوت و تصدیقش مي كردند، باطل بود

 جمعیت و داشتن نبوغ فكري در ادارة زندگي!
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 خداوند سبحان در پایان این سرگذشت مي فرماید: 

 این خانة آخرت، یعني بهشت را، -

دهیم كه نمي خواهند با برتري جوئي بر اختصاص به افرادي مي 

 بندگان خداوند، یا هیچ معصیتي دیگر،

 در زمین فساد راه بیندازند!
  

از اینجا روشن مي شود كه علّوخواهي یكي از مصادیق فسادخواهي است،  و اگر  

 از میان فسادها خصوصاً علّوخواهي را نام برده، عنایت خاصي به آن داشته است.

شریفه عمومیت دارد. یعني مي رساند كه تنها كساني به بهشت مي رسند كه این آیة  

در زمین هیچ یك از مصادیق فساد یا گناهان را مرتكب نشوند، به طوري كه حتي اگر در 

همه عمر یك گناه كرده باشند، از بهشت محروم مي شوند.  البته آیة دیگري در قرآن مجید 

 ي فرماید:این عمومیت را خصوصي تر كرده و م

 اگر از آن چه نهي شده اید گناهان بزرگ را ترك كنید،  -

 ما گناهان دیگرتان را جبران مي كنیم،

 و به منزلي آبرومندتان مي بریم!

 َوالعاِقبَةُ ِللُمتَّقیَن  !   -

 
 ها....""  َواتُل َعلَیِهم نَبَاَء الَّذي آتَیناهُ آیاتِنا فَانَسلََخ ِمنسوره اعراف179تا175آیةمستند:

 232ص  16المیزان ج    
 

 ،  دانشمندي گمراه از بني اسرائیل بلعم باعورا

این آیات داستان دیگري از تاریخ بني اسرائیل را شرح مي دهند و آن داستان بلعم 

 باعوراست.

خداي تعالي پیغمبر خود رسول اكرم"ص" رادستور مي دهد كه داستان مزبور را 

صرف در دست داشتن اسباب ظاهري و وسایل معمولي براي  براي مردم بخواند تا بدانند

رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش كافي نیست، بلكه مشیت الهي هم باید كمك كند، و 

خداوند سعادت و رستگاري را براي كسي كه به زمین چسبیده و سر در آخور تمتعات مادي 

یست به چیز دیگري توجه كند، فروبرده و یكسره پیرو هوي و هوس گشته است و حاضر ن

 نخواسته است. زیرا چنین كسي راه به دوزخ مي برد.

آنگاه نشانه هاي چنین اشخاص را هم برایشان بیان كرده و مي فرماید كه عالمت 

این گونه اشخاص این است كه دلها و چشمها و گوشهایشان را در آنجا كه به نفع ایشان است 

 جامع همه عالمت هاست این است كه مردمي غافلند. به كار نمي زنند، و عالمتي كه

آیة شریفه اسم این دانشمند را مبهم گذاشته و تنها به ذكر اجمالي از داستان او اكتفا 

كرده است ولكن در عین حال ظهور در این دارد كه این داستان از وقایعي است كه واقع 
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 شده نه این كه صرفاً یك مثال باشد.

 نین است:مفهوم آیة شریفه چ

بخوان بر ایشان، یعني بر بني اسرائیل، و یا بر همة مردم، خبر از امر مهمي   -» 

را، و آن خبر داستان مردي  است كه ما آیات خود را برایش آوردیم، یعني در 

باطنش از عالیم و آثار بزرگ الوهیت پرده برداشتیم، و از این طریق حقیقت امر 

زمت راه حق آن را ترك گفت، و شیطان هم برایش روشن شد، پس بعد از مال

 دنبالش را گرفت، و او نتوانست خود را از هالكت نجات دهد.

اگر ما مي خواستیم او را به وسیلة همین آیات به درگاه خود نزدیك مي كردیم، و 

لكن ما چنین چیزي را نخواستیم، براي اینكه او به زمین چسبید و هواي دل خود 

 ین كسي مورد اضالل ماست، نه هدایت !را پیروي كرد، و چن
 

حكایت وي حكایت سگ است،  كه اگر بر او هجوم بري پارس مي كنــد و اگر او 

 را واگــذاري پارس مي كند.

 این حكایت قومي است كه آیه هاي ما را تكذیب كرده اند،

 پس این خبر را بخوان شاید آنها اندیشه كنند!

مارا دروغ شمرده و با خویش ستم مي كرده چه بد است صفت قومي كه آیه هاي 

 اند !

هركه را خدا هدایت كند او هدایت مي یابد و هركه را گمراه كند آنان خودشان 

 « زیانكارانند!
 

بلند شدن و تكامل انسان به وسیلة آیات نامبرده كه خود اسباب ظاهري الهي است 

نمي سازد، زیرا تمامیت باعث هدایت آدمي است، و لكن سعادت را براي آدمي حتمي 

تأثیرش منوط به مشیت خداست، و خداوند سبحان مشیتش تعلق نگرفته به اینكه سعادت را 

براي كسي كه از او اعراض كرده و به غیر او كه همان زندگي مادي زمیني است، اقبال 

 نموده، حتمي سازد.

ت، باز مي آري !  زندگي زمیني آدمي را از خدا و از بهشت كه خانة كرامت اوس

دارد، و اعراض از خدا و تكذیب آیات او ظلم است، و حكم حتمي خدا گذشته است به  این 

 كه مردم ظالم را هدایت نكند.
 

 -در روایات اسالمي آمده است كه

" بلعم باعورا داراي اسم اعظم بود، با اسم اعظم دعا مي كرد، و خداي تعالي 

 فرعون میل كرد و از درباریان او شد...." دعایش را اجابت مي كرد.  در آخر به طرف
 ) نقل از امام رضا علیه السالم( 

 
 

 

 

 


