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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

آبرویى و احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز 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

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

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

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

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

 ... 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

 7صفحه:                                                                                         مولف: مقدمه

 

    «ع»پیـامبران بنـی اسـرائیل بعد از موسی :   اولبخش 

 

  9     فصل اول:  پادشاهي و پیامبري داود"ع" 
 ظهور داود در جنگ طالوت با جالوت 

 طالوتارمیاي نبي، شموئیل و 

 مسئله نفاق و جهاد،  و تحلیلي بر جنگ طالوت و جالوت 

 داود جوان، و مبارزه او با جالوت 

 سرگذشت داود در قرآن 

 ذكر خیر داود در قرآن 

 اختالف نظر قرآن و تورات در باره داود

 قضاوت و داوري داود علیه السالم 

 موضوع قضاوت داود در قرآن

 امتحان داود "ع"

 اود"ع" در زمینمفهوم خالفت د

 در زبور داود چه نوشته بود ؟

 نعمت هاي اعطائي به داود و سلیمان 

 دعاي مشترك داود و سلیمان 

 30   فصل دوم:  سلیمان نبي  و سلطنــت استثنـــائي او

 خالصه سرگذشت و شخصیت سلیمان"ع"

 سرگذشت سلیمان در تورات

 سلیمان"ع"  در اخبار و قصه ها

 تاریخ پیامبري سلیمان وعجایب سلطنت او 

 سلیمان"ع" و علم منطق الطیر

 نوع نعمت هاي اعطائي به سلیمان"ع"

 امتحان سلیمان و اعطاي سلطنت بي رقیب 

 سلیمان، بهترین بنده خدا، و ماجراي رژه اسبان 

 تركیب لشكریان حضرت سلیمان 

 سلیمان"ع"  در دشت مورچگان

 چگان دعاي سلیمان در وادي مور

 مادر حضرت سلیمان

 تحلیلي بر دعا و درخواست حضرت سلیمان

 وضعیت جن دردوره سلطنت حضرت سلیمان 

 هاروت و ماروت، و رواج سحردریهود 

 انتساب دروغین سحروساحري به سلیمان"ع"

 ماجراي مرگ سلیمان"ع"
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   49     فصل سوم:  سلیمان و ملكه سباء 
 داستان هدهد و خبر شهر سباء     

 فرستادگان ملكه سباء  در دربار سلیمان"ع"

 چگونگي آوردن تخت ملكه سباء

 آورنده تخت ملكه سباء چه نیروئي داشت؟

 حضور ملكه سباء در دربار سلیمان "ع"

 58    فصل چهارم:  شهرسباء و سیل عرم 
 سرگذشت مردم شهر سباء 

 سرازیر شدن سیل عرم

 داستان قریه هاي پربركت همجوار 

 علل نابودي شهرسباء 

 63      فصل پنجم:  ذي الـقـرنـیـن

 تاریخ ذي القرنین در قرآن 

 ذي القرنین، وچگونگي دریافت وحي

 ذي القرنین، و مردم دیار چشمه گل آلود

 حركت ذي القرنین به سوي مشرق

 ساختن سد در برابر یأجوج و مأجوج

 سدسازي ذي القرنینمصالح سد و نحوه 

 ذي القرنین درقرآن، و سفرهاي سه گانه او 

 تاریخي بودن اسم ذي القرنین

 مقام و منزلت ذي القرنین

 ذي القرنین، صاحب خیر دنیا و آخرت

 مشخصات سد و محل آن

 ذي القرنین درتورات و كتابهاي تاریخ 

 محل سد ذي القرنین، و دیوارچین 

 ب االبوابمحل سّد ذي القرنین، و سّد با

 محل سّد ذي القرنین، و سّد فریدون پیشدادي

 اسكندرمقدوني یا اسكندر ذي القرنین

 ذي القرنین، عرب یمني

 خضر و ذي القرنین

 تاریخ ذي القرنین نزد یهود

 كوروش یا ذي القرنین 

 ایمان كوروش به خدا

 فضایل نفساني كوروش

 وجه تسمیه كوروش به ذي القرنین

 غرب دنیا سفر كوروش به شرق و

 سفر كوروش به شرق عالم

 سد سازي كوروش

 بحث تاریخي وتحلیلي درشناخت یأجوج ومأجوج 

 حمله یأجوج و مأجوج، عالمتي از قیامت 

 88     فصل ششم:   الیاس پیامبر"ع"

 ذكرالیاس پیامبردر قرآن  
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 الیاس "ع"  در روایات اسالمي

 الیاس، پیامبري مرسل  

 

 93   دیگر در بني اسرائیلشش پیامبر فصل هفتم:  

 و ذكر او در قرآن «  یسع پیامبر» 

 درقرآن   « ذا الكفل پیامبر» ذكر 

 و مردگاني كه زنده شدند.   « حزقیل پیامبر» 

 «ارمیاي نبي » و  « ُعزیر » 

 اسماعیل،  صادق الوعد و رسول نبي   

 100      فصل هشتم: ایوب پیامبر"ع"

 محنت و گرفتاري، و صبر ایوب"ع" 

 مفهوم تأثیر شیطان در بیماري ایوب"ع"

 بهبودي ایوب

 ماجراي همسر وفادار ایوب

 سرگذشت ایوب در قرآن و در روایات 

 ماجراي سوگند ایوب و تعزیر همسرش

 دعاي ایوب براي رهائي از بیماري و فقر 

 107      فصل نهم:  یونس پیامبر"ع" 
 سرگذشت یونس"ع" در قرآن 

 شرح تحلیلي از توقف عذاب قوم یونس و فرار او

 تاریخ یونس در تورات و انجیل

 ثناي یونس"ع" در قرآن مجید

 یونس در شكم ماهي، و شرح تسبیح او 

 معناي تسبیح یونس و دلیل نجات او

 وضع یونس پس از بیرون آمدن از شكم ماهي

 اعزام مجدد یونس به عنوان رسول

 چگونگي دفع عذاب از قوم یونس"ع"

 بــالي والیـــت !

 شرح قهر و فرار یونس از قوم خود 

 تفاوت بین دو پیامبر، یونس و ابراهیم "ع"

 شرح و تحلیل دعاي یونس"ع"

 نجات استثنائي قوم یونس ازعذاب الهي 
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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     

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

رج گردید، به طورى كه خواننده بندى و دانتخــاب 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.

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

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

 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  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

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

 جلد رسید. 

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

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

 

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

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

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

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

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

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 

 

 پیـامبران بنـی اسـرائیـل

 بعد از موسی علیـه السالم

 داود و سلیمان، ذی القرنین،

 ،الیاس و ایوب و یونس         

 و....
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 فصل اول
 

 "ع"پادشاهي و پیامبري داود
          

 

 
 سورة بقره  " َو قَتََل داُوُد جالُوَت َو آتاهُ هللاُ الُملَك َوالِحكَمةَ و علََّمهُ ِمّما یَشآُء...."          252تا246مستند:آیة 

 131ص4المیزان ج

 ظهور داود در جنگ طالوت با جالوت 

قرآن مجید نقل مي كند جمعیتي كثیر از بني اسرائیل كه تحت سیطرة پادشاهي ظالم 

 گرفتار بودند به پیامبر خود گفتند:

 پادشاهي براي ما معین كن تا در تحت فرمانش در راه خدا بجنگیم! -

جالوت" بود، كه با آنان به سلطان جابري كه تا آن روز بر آنان تسلط داشت همان " 

صورتي رفتار كرده بود كه همة شئون حیاتي و استقالل و خانه و فرزند را از دست داده 

 بودند.

این گرفتاري از لحاظ زماني بعد از نجات بني اسرائیل از شر آل فرعون بود.  مي 

"ع" را برآنان دانیم كه بني اسرائیل قبالً مورد شكنجه و آزار بودند و خداوند متعال موسي

مبعوث كرد و برآنان والیت و سرپرستي داد، و بعد از موسي والیت ایشان را به اوصیاء 

 موسي"ع" واگذار كرد.    
 

بعد از این دوره بود كه گرفتار دیو جالوت شدند، و وقتي ظلم جالوت به ایشان شدت 

ذاشته بود، بیدار شد، یافت و كارد به استخوانشان رسید، قواي باطني شان كه رو به خمود گ

 و تعصب توسري خورده شان زنده گشت. 

در اینجا بود كه بزرگان قوم از پیغمبرشان درخواست مي كنند پادشاهي بر ایشان 

برگزیند، تا به وسیلة او اختالفات داخلي خود را برطرف سازند و قواي شان را تمركز دهند 

 ند.و در تحت فرمان آن پادشاه در راه خدا كارزار كن

 

 ارمیاي نبي، شموئیل و طالوت

 جزئیات این واقعة تاریخي را ازروایات اسالمي به شرح زیر نقل مي كنیم:
 

بني اسرائیل بعد از درگذشت موسي"ع" مرتكب گناهان شده و دین خدارا  -

دگرگون كردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچي نمودند.  در میان آنان پیامبري بود كه به 
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یك امر مي كرد و از كارهاي زشت نهي شان مي نمود، ولي مردم اطاعتش نمي كارهاي ن

 كردند.

 " علیه السالم بوده است. ارمیاي نبي روایت شده كه آن پیامبر " 
 

خداي تعالي به جرم سرپیچي ها و زشت كاریهاي بني اسرائیل، جالوت را كه 

اسرائیل را ذلیل ساخته و مردانشان مردي قبطي بومي مصر بود، برآنان مسلط كرد. او بني 

 را بكشت و از سرزمینشان و اموالشان بیرون كرد، و زنانشان را برده گرفت.

 بني اسرائیل نزد پیامبرشان شكوه بردند و فزع كردند و گفتند:

از خداي تعالي درخواست كن فرماندهي براي ما برانگیزد تا در راه خدا  -

 كارزار كنیم!

همواره در یك دودمان بود و سلطنت در دودماني دیگر، و خدا در آن روزگار نبوت 

هرگز نبوت و سلطنت را در یك دودمان جمع نكرده بود.  به همین جهت بود كه آن تقاضا 

 را كردند.) وگرنــــه درخواســت مي كردند خود آن پیامبر فرماندهي را بپذیرد.(

 پیامبرشان پرسید:

عرفي شد، و آنگاه جهاد بر شما واجب آیا اگر چنین فرماندهي برایتان م -

 گشت قول مي دهید كه از جهاد شانه خالي نكنید؟

 و یا چنین عزمي در خود مي بینید؟ 

 گفتند:

 ما چه بهانه و عذري داریم كه در راه خدا قتال نكنیم،  -

 با اینكه دشمن مارا از خانه و زن و فرزندمان بیرون رانده است؟
 

پیامبر خبر داد كه اینان پشت به جنگ خواهند كرد و همین لكن خداي تعالي به آن 

طور كه پیشگوئي كرده بود شد، همین كه جهاد بر آنان واجب شد بجز عدة كمي از ایشان 

 همه از جنگ اعراض نمودند. و خدا به وضع ستمكاران داناست!

فرمانده " را مبعوث كرد تا طالوتالجرم پیغمبرشان به ایشان گفت:  خداي تعالي " 

 و پادشاه شما باشد.

بني اسرائیل از بعثت طالوت خشمگین شده و گفتند:  او كجا و سلطنت كردنش بر 

ما كجا؟!  خود ما كه سزاوارتر به سلطنت هستیم.  او نه ثروتي دارد و نه از دودمان " 

" است كه یوسف" است، كه باید نبوت در دودمان او باشد، و نه از دودمان    " الوي

طنت همواره در آن دودمان بوده است، بلكه او از نسل بنیامین برادر پدر و مادري یوسف سل

 است، و دودمان وي نه بیت نبوت بوده و نه بیت سلطنت.

پیامبرشان در جواب گفت: خداي تعالي او را بر شما ترجیح داده، و نیروي علمي و 

مي دهد، و او آن كسي است  جسمي بخشیده است، و خدا ملك خود را به هر كس كه بخواهد

 كه هرچه مي كند از روي علم و آگاهي مي كند.
 

" فرموده، مردي قوي هیكل و داناترین بني شموئیل" طالوت" همانطور كه "
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اسرائیل بود، اال اینكه مردي فقیر بود و بني اسرائیل از همین خصلتش خرده گرفتند و 

 گفتند: آخر او مال فراواني ندارد!

 گفت: پیامبرشان 

تابوت" را ا سلطان شما شده این است كه آن "نشانة این كه او از طرف خد -

كه سكینتي از پروردگارتان و بقیه اي از آنچه از آل موسي و آل هارون به 

جاي مانده در آن است، براي شما  مي آورد، در حالي كه مالئكه آن تابوت 

 را حمل مي كنند.

اي تعالي بر مادر موسي نازل كرد و مادر و این تابوت همان صندوقي است كه خد

موسي قنداق بچه را در آن نهاد و به دریا افكند. و این صندوق همواره در بین بني اسرائیل 

ببود و از آن تبرك مي جستند. و چون مرگ موسي فرارسید الواح و زره خود را و آنچه 

د، و این تابوت همچنان " سپرده بویوشعآیات نبوت داشت، در آن نهاده و به وصي خود " 

در بین ایشان بود، تا آنكه آن را خوار و بي مقدار شمردند، به طوري كه بچه ها با آن بازي 

مي كردند، و بني اسرائیل كه تا آن روز در كمال عزت و شرف زندگي مي كردند به خاطر 

ابوت را از همین كه راه گناه را پیش  گرفته و به تابوت بي حرمتي روا داشتند، خدا آن ت

 میانشان برداشت.
 

این ببود تا آن كه از ظلم جالوت كارد به استخوانشان رسید و از پیامبر زمان خود 

در خواست كردند كه از خدا بخواهد فرماندهي برایشان برانگیزد تا در ركابش با كفار 

ه اش مي بجنگند.  در آن روزگار خدا دوباره تابوت را به ایشان برگردانید كه قرآن دربار

 فرماید:

تابوت" ا سلطان شما شده این است كه آن "نشانة این كه او از طرف خد»  -

را كه سكینتي از پروردگارتان و بقیه اي از آنچه از    آل موسي و آل 

هارون به جاي مانده در آن است، براي شما    مي آورد، در حالي كه 

 «مالئكه آن تابوت را حمل مي كنند. 
 

) نقل از امام ابي جعفر علیه السالم در " ذریة انبیاست.   بقیهد: منظور از "سپس امام فرمو

 (تفسیر قمي 
 

اعتراض بني اسرائیل به فرماندهي و سلطنت طالوت ظاهراً اعتراض بیجا به نظر 

مي رسد، ولي این اعتراض آنها یك ریشة اعتقادي داشته است، زیرا یهود معتقد بودند كه 

نسخ و تغییري نیست، واین سه از خدا محال است، كه قرآن از ایشان در كار خدا بداء و 

 حكایت كرده كه گفتند:

 «دست خدا بسته است، دستشان بسته باد! –یَُدهللاِ َمغلولَةٌ ُغلَّت اَیدیِهم  »

 پیامبرشان در پاسخ فرموده:

 «خدا او را بر شما ترجیح داده است!  -اِنَّ اهلَلَ اَصَطفاهُ َعلَیُكم !  » 

از طرف دیگر بني اسرائیل معتقد بودند سلطان باید مردي توانگر باشد و چون 
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 طالوت مردي فقیر بود منافات با سلطنت داشت، كه پیامبرشان جواب داده:

 «َو زاَدهُ بَسَطةً في الِعلِم َوالِجسِم ! »   

یعني، سلطنت پول نمي خواهد بلكه نیروي فكري و نیروي جسمي مي خواهد، كه 

 وت هردو را بیش از شما دارد.   و باالخره :طال

خداي تعالي ملك خود را به هر كه بخواهد مي   - َوهللاُ یُؤتي ُملَكهُ َمن یَشآء !» 

 و قهراً مصالح جامعه در آن است!« دهد! 
 

 آیات قرآني بقیه تاریخ این جنگ را چنین توصیف مي كنند:
 

 همین كه طالوت سپاهیان را بیرون برد، گفت:...  »

 خدا شما را با نهر آبي امتحان مي كند،    -

 هركه از آن بنوشد از من نیست،  

 و هركس از آن ننوشد از من است،  

 مگر آن كس كه با مشت خود كفي بردارد و لبي تركند! 

 و از آن لشكر بجز اندكي همه نوشیدند. 

 ني كه ایمان داشتند از شهر بگذشت، گفتند:و همینكه او با كسا 

 امروز مارا طاقت " جالوت" و سپاهیان وي نیست!   -

 آنها كه یقین داشتند كه به پیشگاه پروردگارشان مي روند، گفتند: 

 چه بسیار شده كه گروهي اندك به خواست الهي بر گروهي كثیر غلبه كرده اند،  -

 و خدا پشتیبان صابران است! 

 و چون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند: 

 پروردگارا !   -

 صبري به ما ده و قدمهایمان را استوار ساز  

 و بر گروه كافران پیروزمان گردان!
 

 َربَّنآ اَفِرغ َعلَینا َصبراً      َو ثَبِّْت اَقداَمنا   -

 ! َو انُصرنا َعلَي اْلقَوِم الكافِرینَ  

 شكست شان دادندپس به خواست خدا 

 و " داود "  جالوت را كشت!

 و خدایش پادشاهي و فرزانگي به " داود " بداد،

 و آنچه مي خواست به او بیاموخت!
 

 اگر خدا بعضي مردم را به بعض دیگر دفع نمي كرد زمین تباه مي شد!

 ولي خدا با اهل جهان صاحب كرم است!
 

 حق بر تو مي خوانیم، این آیت هاي خداست كه ) اي پیامبر اسالم( به

 «و محققاً تو از پیامبراني !  
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 مسئله نفاق و جهاد،  و تحلیلي بر جنگ طالوت و جالوت 
 

یك حقیقت از سراپاي این داستان روشن است، و آن این است كه خداي تعالي قادر 

است عده اي بسیار قلیل، و از نظر روحیه مردمي ناهمانگ، را بر لشكر بسیار زیادي 

 دهد! نصرت

 توضیح اینكه:

بني اسرائیل تمامي از پیامبر خود درخواست فرماندهي كردند و همگي پیمان محكم 

 بستند تا آن فرمانده را نافرماني نكنند. 

كثرت جمعیت آنها به قدري زیاد بود كه بعد از تخلف جمعیت بسیاري از آنان از 

لشكر هم در آزمایش آب نهر، شركت در جنگ، تازه باقیمانده آنان لشكري بودند، و این 

اكثرشان رفوزه شدند، و بجز اندكي از آنان در امتحان پیروز نشدند، و تازه آن عده اندك هم 

هماهنگ نبودند، به خاطر اینكه بعضي از آنان یك شب آب خوردند، و معلوم شد كه دچار 

 نفاق هستند، پس در حقیقت، آنچه باقي مي ماند اندكي از اندك بود.

ر عین حال پیروزي نصیب آن اندك شد، چون ایمان داشتند و در برابر لشكر ولي د

 بسیار انبوه "جالوت" صبر و استقامت به خرج دادند!

در قرآن مجید همراه آیاتي است كه «  داود» " و  طالوت و جالوتنقل داستان " 

دیگر و فراهم فریضة جهاد را براي مردم بیان فرموده و آنها را دعوت مي كند به تجهیز یك

 نمودن عده و قوه و انفاق براي تأمین منابع مالي جنگ.

خداوند متعال مي خواهد مؤمنیني كه مأمور به قتال و جهاد با دشمنان دینند عبرت 

بگیرند و بدانند كه غلبه همواره مال ایمان و تقواست، هرچند كه دارندگان آن كم باشند، و 

 است، هرچند صاحبانش بسیار باشند.خواري و نابودي از آن نفاق و فسق 

بني اسرائیل، كه این داستان مربوط به ایشان است، مادام كه در كنج خمود و كسالت 

و سستي خزیده بودند، مردمي ذلیل و توسري خور بودند،  همین كه قیام كردند و در راه 

ایشان در این  خدا كارزار كردند و كلمة حق را پشتیبان خود قرار دادند، هرچند كه صادقان

دعوي اندك بودند، و اكثرشان وقتي جنگ حتمي شد، فرار كردند، و در ثاني سر اعتراض 

به طالوت را باز كردند، و در ثالث از آب نهري كه مأمور بودند ننوشند، نوشیدند، و در 

رابع به طالوت گفتند كه ما حریف جالوت و لشكریانش نمي شویم، ولي مع ذلك خدا یاري 

د و بر دشمن پیروزي شان داد، و دشمن را به اذن خدا فراري دادند، و داود جالوت شان كر

را كشت، و ملك و سلطنت در بني اسرائیل مستقر گردید، و حیات از دست رفته شان را 

 دوباره به ایشان برگردانید، و بار دیگر سیادت یافتند!

نشان جاري ساخت، و آن همة اینها به خاطر آن كالمي بود كه ایمان و تقوي بر زبا

 این بود كه وقتي با جالوت و لشكریانش برخورد كردند، گفتند:

 َربَّنآ اَفِرغ َعلَینا َصبراً      َو ثَب ِْت اَقداَمنا   -

 َو انُصرنا َعلَي اْلقَوِم الكافِریَن !    
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این ماجرا عبرتي است كه اگر همه مؤمنیني كه در هر عصر مي آیند آن را نصب 

العین خود قرار دهند و راه گذشتگان صالح را پیش بگیرند، بر دشمنان خود غلبه خواهند 

 یافت، البته مادام كه مؤمن باشند!
 

 َو قاتِلُوا في َسبیِل هللاِ !

خداوند متعال كه با این آیه جهاد را بر مسلمین واجــب مي كنـــد در كالمش همه جا 

كند، این براي آن است كه به وهم كسي درنیاید و كسي  مي« في سبیل هللا! » آن را مقید به 

خیال نكند كه این وظیفة دیني مهم صرفاً براي این تشریع شده كه امتي بر سایر مردم تسلط 

پیدا كند و اراضي آنان را ضمیمة اراضي خود كند، همانطور كه نویسندگان تمدن اسالم، 

كرده اند، و حال آنكه چنین نیست، و  چه جامعه شناسان و چه غیر ایشان، همینطور خیال

مي فهماند كه منظور از تشریع جهاد در اسالم براي این است كه دین « في سبیل هللا » قید 

 الهي كه مایة صالح دنیا و آخرت مردم است در عالم سلطه یابد.

اینكه  مؤمنین را زنهار مي دهد از«  َواعلَمُوا اِنَّ هللاَ سَمیٌع َعلیٌم ! »در آیة بعدي 

در این سیر خود قدمي برخالف دستور خدا و رسولش بردارند، و یا كلمه اي در مخالفت 

بگویند، و حتي نفاقي در دل مرتكب شوند، آن طور كه بني اسرائیل كردند، آن زمان كه 

 -دربارة طالوت به پیامبرشان اعتراض كردندكه 

مروز طاقت هماوردي او چگونه مي تواند بر ما حكومت كند، یا گفتند كه ما ا

جالوت و لشكریانش را نداریم، یا آن زمان، بعد از آنكه جنگ بر آنان واجب شد 

سستي به خرج دادند و پشت به جنگ كردند، یا آن زمان كه واجب شد تا از 

 نهر آب ننوشند مخالفت كردند و فرمان طالوت را نبردند!!!
 

راي جنگ با جالوت سیصد و روایات اسالمي تعداد باقیماندگان با طالوت را ب

 سیزده نفر، به عدد مجاهدین اسالم در جنگ بدر دانسته اند!

 
 

ا 251مستند:آیة  سورة بقره  " فََهَزمُوُهم بِِاذِن هللاِ َوقَتََل داُودُ جالُوَت َو آتاهُ هللاُ الُملَك َوالِحكَمةَ و علََّمهُ ِمم 

 یَشآُء...." 

 156ص4المیزان ج

 داود جوان، و مبارزه او با جالوت 

قرآن مجید در آیة فوق ضمن بیان جنگ مشهور بني اسرائیل با جالوت، پادشاه ظالم 

مصري، كشته شدن وي را به دست داود نقل مي كند. نقش داود قبل از كشتن جالوت 

ه مشخص نگردیده ولي قــرآن مجیـــد مي فرماید كه بعد از كشتن جالوت خداوند تعالي ب

 داود ملك و حكمت بخشید، و هرچه را كه مي خواست به او تعلیم داد....

جزئیات زندگي و نقش داود قبل از جنگ طالوت و جالوت را روایات اسالمي چنین  

 روشن كرده اند:
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داود و برادرانش چهار نفر بودند، پدرشان هم كه مردي سالخورده بود، با » ...  

از همه كوچكتر بود گوسفندان پدر را مي چرانید، و ایشان زندگي مي كرد، و او كه 

 برادرانش در لشكر طالوت خدمت مي كردند.

روزي پدر داود او را صدا زد كه پسرم بیا این طعام را كه درست كرده ام براي  

 برادرانت ببر، تا علیه دشمنان خود نیروئي بگیرند.

ل بود، طعام را برداشت و به داود كه جواني كوتاه قد و كبود چشم و كم مو، و پاك د

طرف میدان جنگ روانه شد، و در میدان جنگ صفوف لشكر را دید كه به هم نزدیك شده 

این قسمت روایت را تفسیر عیاشي از محمد حلبي، از امام صادق علیه السالم نقل كرده است، و ادامة ) « بودند. 

 مي كند:(به شرح زیر نقل "ع" روات را از ابي بصیر از امام صادق 

داود همین طور كه مي رفت به سنگي برخورد كه صدایش زد و گفت: اي » ... 

 داود مرا بردار و بامن جالوت را به قتل برسان، كه خدا مرا براي كشتن او خلق كرده است!

داود آن سنگ را برداشت و در توبره اي انداخت كه سنگ فالخونش را در آن مي 

راند، و به راه افتاد تا داخل لشكر شد، و شنید كه همگي از ریخت تا گوسفندان را با آن ب

 خونخواري و قهرمــاني جــالوت تعــریف مي كردند و امر او را عظیم مي شمردند.

 داود گفت:

چه خبر است كه این قدر او را بزرگ شمرده و خود را در برابرش باخته  -

 اید؟ 

 خواهم رساند!به خدا قسم به محضي كه با او روبرو شوم به قتلش 

 مردم جریان او را به طالوت خبر دادند، و او را نزد طالوت بردند.  طالوت گفت:

اي پسر مگر تو چه نیروئي داري؟ و چه تجربه اي در كار جنگ اندوخته  -

 اي؟

 گفت:

همیشه شیر درنده به گوسفندان من حمله مي كند و گوسفندي را مي رباید و  -

به یك دست گرفته و فك پائینش را با من اورا تعقیب مي كنم و سرش را 

 دست دیگر باز مي كنم و گوسفند را از دهانش در مي آورم.
 

طالوت به لشكریانش گفت زرهي بلند برایم بیاورید!  و وقتي آوردند آن را به گردن 

داود انداخت و زره تا زانوي داود را پوشانید.  طالوت و سایر بني اسرائیل از این كه اولین 

 اندام او شد تعجب كردند، و طالوت گفت: زره به
 

 امید است خدا جالوت را به دست وي به قتل برساند! -
 

وقتي صبح شد مردم گرد طالوت جمع شده و دوصف لشكر روبروي هم قرار 

 گرفتند، داود گفت:

 جالوت را به من نشان بدهید! -
 

همین كه او را دید آن سنگ را از توبره در آورده و در فالخن گذاشت و به سوي 
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جالوت رها كرد و سنگ مستقیم بین دو چشم جالوت خورد و تا مغز سرش فرو رفت. 

 جالوت از اسب سرنگون شد. مردم فریاد زدند:
 

  داود جالوت را كشت!» 

 «داود باید پادشاه  ما باشد!  
 

 فرمان طالوت را گردن ننهادند،از آن به بعد دیگر 

 و داود را فرمانده خود كردند.

 " كتاب آسماني را بر او نازل كرد،زبورخداي تعالي " 

 و صنعت آهنگري به او آموخت،

 و آهن را برایش نرم كرد.

 و به كوه ها و مرغان فرمان داد تا با او تسبیح بگویند.

 "  را نداشت.  صوت داود احدي "

 بني اسرائیل بود،داود قبالً در 

 و خود را از ایشان پنهان مي داشت، 

 «و خداي تعالي نیروي فوق العاده اي در عبادت به او داده بود.  
   

 

 

 320و315ص  33المیزان ج                       مستند:بحث روایتي و تحلیلي  
 

 سرگذشت داود در قرآن 

داود علیه السالم به جز چند در قرآن كریم از تاریخ زندگي و سرگذشت حضرت 

 اشاره چیزي نیامده است، كه به ترتیب زیرند:

سرگذشت جنگ او در لشكر طالوت، كه در آن جنگ داود جالوت را به قتل  -1

رسانید و خداوند سلطنت را بعد از طالوت به او واگذار كرد و حكمتش داد 

 (251) بقره و آنچه مي خواست به او آموخت. 
 

خود كرد « خلیفه»در سورة "ص" خداوند تعالي به این معنا اشاره كرده كه داود را  -2

كه همان علم داوري « فصل الخطاب» تا در بین مردم داوري و حكم كند و به او 

 (20-26)ص در بین مردم است،آموخت. 
 

در جاي دیگر، قرآن اشاره دارد به این كه خداوند متعال داود علیه السالم را و  -3

همچنین سلطنت اورا تأئید فرمود، و كوهها و مرغان را مسخر كرد تا با او تسبیح 

 (19، ص 79) انبیاء بگویند: 
 

در سوره هاي دیگري اشاره اي به این معني دارد كه خداوند تعالي آهن را براي او  -4
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) انبیاء رد تا با آن هرچه الزم باشد بسازد و مخصوصاً زره جنگي درست كند.نرم ك

 (11، سبأ 80

 

 ذكر خیر داود در قرآن 

خداي سبحان در چند مورد حضرت داود را از انبیاء شمرده و بر او و بر همة  

 انبیاء ثنا گفته، و نام او را بخصوص ذكر كرده و فرموده است:

 (87و  84، انعام163)نساء « ما به داود زبور دادیم!   -ُوراً  َو آتَینا داُودَ َزب»  

 و نیز فرموده: 

 (15و نمل  10سبأ )  «به داود فضیلت و علم دادیم! »  

 و نیز فرموده: 

به او حكمت و فصل الخطاب ارزاني داشته و او را خلیفه خود در زمین كردیم! » 

 (26و  20ص ) «  

 او را به اوصاف زیر ستوده است: سورة "ص" 25و  19و همچنین در آیات 

 «  اّواب »

 «دارندة زلفي و تقرب در پیشگاه الهي» 

 «دارندة حسن مآب» 

 

 اختالف نظر قرآن و تورات در باره داود
  

در تورات در داستان آمدن دو متخاصم نزد داود"ع" روایاتي وجود دارد كه با شأن  

 هیــــچ پیامبري نمي سازد.

در قرآن مجید نیز آمده است ولي بیش از این را نمي رساند كه این این مطلب 

داستان صحنه اي بوده كه خداي تعالي براي آزمایش داود در عالم تمثل به وي نشان داده تا 

او را به تربیت الهي خود بار آورد، و راه و رسم داوري عادالنه را به او بیاموزد، تا در 

 كم نگشته، و از راه عدل منحرف نگردد.نتیجه هیچ وقت مرتكب جور در ح

این آن معنائي است كه از آیات این داستان فهمیده مي شود، و اما زوایدي كه در 

غالب روایات هست، یعني داستان " اوریا و همسرش" كه از تورات گرفته شده، مطالبي 

 است كه ساحت مقدس انبیاء از آن منزه است!!!
 

ار شنیع و رسواست، كه متأسفانه در برخي روایات در تورات نقل این داستان بسی

اسالمي در این زمینه نیز با دسیسه وارد كرده اند، و ما در اینجا از نقل آن خودداري مي 

كنیم كه اوراق پاك كتاب انبیاء را از این آلوده سازي ها پاك نگهداریم زیرا در نقل آن هیچ 

 ك معصوم خدا !  فایده اي نیست جز ایجاد یك تصویر ناروا از ی

در مورد ورود چنین خزعبالتي به روایات اسالمي نیز كافي است روایتي را نقل 
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كنیم كه امام معصوم از شنیدن آن عكس العملي نشان داده كه براي پاك كردن نارواهاي 

 تورات حاضر از دامن پیامبران معصوم الهي كفایت مي كند:

یر منابع آمده و صاحب مجمع البیان آنها از جمله اسرائیلیاتي كه در درمنثور و سا

را خالصه كرده و پس از نقل اظهار نظر مي كند كه داستان عاشق شدن داود سخني است 

كه هیچ تردیدي در فساد و بطالن آن نیست، براي این كه این نه تنها با عصمت انبیاء 

یاء كه امینان خدا سازش ندارد بلكه حتي با عدالت نیز منافات دارد و چطور ممكن است انب

در وحي او و سفیراني هستند بین او و بندگانش، متصف به صفتي باشند كه اگر یك انسان 

معمولي متصف بدان باشد، دیگر شهادتش پذیرفته نمي شود، و حالتي داشته باشند كه به 

 خاطر آن حالت مردم از شنیدن سخنان ایشان و پذیرفتن آن تنفر كنند!!
 

مجلس حضرت رضا علیه السالم نزد مأمون، و  ر كتاب " عیون" در باب )در روایات شیعه د

 ( امام رضا علیه السالم به ابن جهم فرمود:مباحثه اش دربارة ارباب ملل و مقاالت

 بگو ببینم، پدران شما دربارة داود چه گفته اند؟ -

 ابن جهم عرضه داشت: 

صورت مرغي در مي گویند او در محرابش مشغول نماز بود كه ابلیس به  -

 برابرش ممثل شد، مرغي كه زیباتر از آن تصور ندارد.

پس داود نماز خود را شكست و برخاست تا آن مرغ را بگیرد و مرغ پرید و 

داود او را دنبال كرد و مرغ باالي بام رفت و داود هم به دنبالش به بام رفت 

رفت و ناگهان و مرغ به داخل خانة اوریا فرزند حیان شد و داود به دنبالش 

زني زیبا دید كه مشغول آب تني است. داود عاشق آن زن شد و اتفاقاً شوهر 

او یعني اوریا را قبالً به مأموریت جنگي روانه كرده بود، پس به امیر لشكر 

خود نوشت كه اوریا را پیشاپیش تابوت قرار دهد و او هم چنین كرد و اما به 

كرد و داود از شنیدن این قضیه جاي اینكه كشته شود بر مشركین غلبه 

ناراحت شد و دوباره به امیر لشكرش نوشت كه او را همچنان جلو تابوت 

قرار بده و امیر چنان كرد و  اوریا كشته شد و داود با همسراو ازدواج 

 كرد....

 راوي مي گوید: 

 حضرت رضا علیه السالم دست به پیشاني خود زد و فرمود: 

ِ َو اِناّ  -  اِِلیَِه راِجعُوَن !اِنّالِِلّ

آیا به یكي از انبیاء خدا نسبت مي دهید كه نماز را سبك شمرد و آن را  -

شكست و به دنبال مرغ به خانة مردم در آمد و به زن مردم نگاه كرد و 

 عاشق شد و شوهر او را دستي دستي كشت؟؟!!

 ابن جهم پرسید:

 ه بود؟یا بن رسول هللا، پس گناه داود در داستان دو متخاصم چ -

 فرمود:
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واي برتو!  خطاي داود از این قرار بود كه او در دل خود گمان كرد كه خدا  -

هیچ خلقي داناتر از او نیافریده است، و خداي تعالي براي تربیت او و دور 

نگهداشتن او از عجب و غرور، دو فرشته نزد وي فرستاد تا از دیوار 

یكي به دیگري ظلم كرده محرابش باال روند. یكي گفت: ما دو خصمیم كه 

است، تو بین ما به حق داوري كن، و از راه حق منحرف مشو، و مارا به 

 راه میانه رهنمون شو ! 

این برادر من نود و نه میش دارد و من یك میش دارم به من   مي گوید كه  -

این یك میش خودت را در اختیار من بگذار، و این سخن را طوري مي گوید 

 كند!كه مرا زبون مي 

داود، بدون این كه، از طرف مقابل نیز بپرسد كه تو چه مي گوئي، و یا از 

مدعي طلب شاهد كند در قضاوت عجله كرد و علیه آن طرف و به نفع صاحب 

یك میش حكم كرد، و گفت:  او كه از تو مي خواهد یك میش را هم در اختیارش 

 بگذاري به تو ظلم كرده است!

ه از رسم داوري تجاوز كرد، نه آن كه شما مي خطاي داود در همین بود ك

 مي فرماید: عز  و جل   گوئید! مگر نشنیده اي كه خداي

 یا داود ما تو را خلیفة خود در زمین كردیم، » -

 « تا در بین مردم به حق داوري كني!  

 ابن جهم عرضه داشت:

 یا بن رسول هللا، پس داستان داود با اوریا چه بوده است؟ -

 حضرت فرمود:

در عصر داود حكم چنین بود كه اگر زني شوهرش مي مرد یا كشته مي شد،  -

دیگر حق نداشت شوهر دیگري اختیار كند، و اولین كسي كه خدا حكم را 

برایش برداشت و به او اجازه داد تا با زن شوهرمرده ازدواج كند داود علیه 

زدواج كرد، السالم بود كه با همسر اوریا بعد از كشته شدنش و گذشتن عده ا

 «و این بر مردم آن روز گران آمد. 

 
 َوآتَیناهُ اْلِحكَمةَ َوفَصَل اْلِخطاِب  ...."    …َواذُكرَعبَدنا داُوَد ذَاااْلیِد اِنَّهُ  اَّوابٌ  "…سورة ص     29تا17مستند:آیة

 303ص33المیزان ج
 

 قضاوت و داوري داود علیه السالم 

گرامي خود را امر به صبر مي كند و سفارش مي خداي تعالي در این آیات رسول 

فرماید كه چرندیات كفار او را متزلزل نسازد و عزم او را سست نكند، و نیز سرگذشت 

اب خدا را به یادآورد كه همواره در هنگام هجوم حوادث نامالیم به خدا  جمعي از بندگان او 

 رجوع مي كردند.

داود،  خدا را ذكر مي فرماید كه عبارتند از:از این عده نام نه نفر از انبیاء گرامي 
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 علیهم السالم. سلیمان، ایوب، ابراهیم، اسحق، یعقوب، اسماعیل، الیسع، ذوالكفل  

این قسمت از مطالب را با نقل نعمت هائي كه به داود علیه السالم ارزاني داشته 

و داوري آغاز مي كند و سپس موضوع منازعة دو نفر صاحب گوسفند را پیش مي كشد 

 " مطرح مي سازد:آزمایش داودحضرت داود علیه السالم را تحت عنوان "

 تو بر آنچه مي گویند صبر كن!» 

 و به یاد آر بندة صالح ما داود را كه نیرومند و اّواب بود،

 ما كوه ها را مسخر او كردیم كه صبح و شام در تسبیح با او دمساز باشند،

 ه به سوي او رجوع مي كردند،و نیز مرغان دسته جمعي را كه هم

 و ما پایه هاي ملك او را محكم كردیم،

 «و او را حكمت و " فصل خطاب" دادیم!  

حضرت داود در تسبیح خداي تعالي مردي نیرومند بود، و خدا را تسبیح مي كرد، 

و كوهها و مرغان با او همصدا مي شدند، و نیز مردي نیرومند در سلطنت، نیرومند در 

 یرومند در جنگ بود، و همان كسي است كه جالوت را به قتل رسانید.علم، و ن

تأئید خداي تعالي از داود علیه السالم به این نبوده كه كوهها و مرغان را تسبیح 

گوي كند، چون تسبیح اختصاص به این دو موجود ندارد، و تمامي موجودات عالم تسبیح 

ه كه تسبیح آنها را موافق و هماهنگ تسبیح گوي اویند، تأئید خداي تعالي از این بابت بود

داود كرده است، و صداي تسبیح آنها را به گوش وي و به گوش مردم مي رسانیده است.  

 البته تسبیح آنها به لسان قال بوده است، نه به زبان حال.

" بخشیدن به داود به معني آن است كه انسان قدرت تجزیه و تحلیل فصل الخطاب "

اشته باشد، و بتواند یك كالم را تكه تكه كرده و حق آن را از باطلش جدا كند، و یك كالم را د

 این معنا با قضاوت صحیح در بین دو طرف دعوي نیز منطبق است.
 

 موضوع قضاوت داود در قرآن
 

 قرآن كریم موضوع قضاوت داود علیه السالم را چنین شرح مي كند:
 

 اي محمد!  آیا این خبر به تو رسیده، -

 قومي متخاصم از دیوار محراب داود باال رفتند؟ كه

این قوم داخل شدند بر داود، در حالي كه آن جناب در محرابش بود، و این قوم از 

راه معمولي و عادي بر او درنیامدند، بلكه به بام دیوار محراب شدند و از آنجا به داود در 

افتاد چون بدون اجازه و از راه  آمدند، و به همین جهت داود از ورود آنها به فزع و وحشت

 غیر عادي وارد شده بودند.

وقتي دیدند كه داود به فزع افتاد، خواستند او را دلخوش و آرام سازند و فزعش را 

 تسكین دهند، لذا گفتند:

 مترس! ما دو خصمیم  بین ما حكم كن كه بحق باشد، -
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 و در حكم كردنت جور مكن، 

 راه بنما ! و ما را به راه وسط و طریق عدل 

) منظور دو نفر دشمن نیست بلكه دو طایفة متخاصم،  یا دو فرد از دو 

 طایفه هستند كه بعضي بر بعض دیگر ظلم كرده اند،(

 یكي گفت: 

این برادر من است كه نود و نه گوسفند دارد و من یك گوسفند دارم. او مي  -

ر این كالمش گوید كه این یك گوسفندت را در تحت كفالت من قرار بده، و د

 مرا مغلوب هم مي كند.

 داود گفت:

او در این سخن كه گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد، به تو ظلم  -

مي كند و بسیاري از شریكان هستند كه بعضي بر بعضي دیگر ستم مي 

كنند، مگر كساني كه ایمان دارند و عمل صالح مي كنند، كه این دسته بسیار 

 كمند!
 

شریفه پاسخي است كه داود علیه السالم به مسئلة آن قوم داده است . و بعید این آیة 

نیست كه پاسخ او حكم تقدیري بوده است، چون اگر چنین نبود جا داشت از طرف مقابل هم 

 بخواهد تا دعوي خود را شرح دهد، بعداً بین آن دو قضاوت كند.

ب نود و نه گوسفند محق ممكن است داود"ع" از قرائني اطالع داشته است كه صاح

است و حق دارد آن یك گوسفند را از دیگري طلب كند و لكن از آنجا كه صاحب یك گوسفند 

سخن خود را طوري آورد كه رحمت و عطوفت داود را برانگیخت، لذا بدین پاسخ مبادرت 

 كرد كه اگر این طور باشد كه تو مي گوئي او به تو ستم كرده است.
 

 

 امتحان داود "ع"
  

 داود بدانست كه این واقعه امتحاني بوده است،»  

 كه ما وي را با آن بیازمودیم، 

 و فهمید كه در طریق قضاوت خطا رفته است، 

 پس از پروردگار خود طلب آمرزش كرد 

 و از آن چه از او سر زده بود بي درنگ به حالت ركوع درآمد، 

 «و توبه كرد.  
 

اند كه این قوم كه به مخاصمه بر داود درآمده اند، اكثر مفسرین به تبع روایات گفته 

مالئكه خدا بوده اند و خدا آنان را به سوي وي فرستاد تا امتحانش كند، خصوصیات این 

داستان داللت مي كند بر این كه این واقعه، یك واقعة طبیعي) هرچند به صورت مالئكه( 

ن بوده اند یا ملك، از راه طبیعي نبوده است، چون اگر طبیعي بود باید آن اشخاص كه انسا
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بر داود وارد مي شدند، نه از راه دیوار، و نیز با اطالع وارد مي شدند، نه به طوریكه او را 

 دچار فزع كنند.

و دیگر اینكه اگر امر عادي بود، داود از كجا فهمید كه جریان صحنه اي بوده براي 

 امتحان او.  

بر « پس در بین مردم بحق داوري كن، و پیروي هواي نفس مكن! .. ».از جملة  

مي آید كه خداي تعالي او را با این صحنه بیازموده است تا راه داوري را به او یاد دهد، و 

 او را در خالفت و حكمراني در بین مردم استاد سازد.

و مالئكه بوده اند و همة اینها تأئید مي كنند این احتمال را كه هم مراجعه كنندگان به ا

 هم به صورت مرداني از جنس بشر ممثل شده بودند.

در نتیجه این احتمال قوي به نظر مي رسد كه واقعة نامبرده چیزي بیش از یك تمثل 

نظیر رؤیا نبوده است، كه در آن حالت افرادي را دیده كه از دیوار محراب باال آمدند، و به 

ه است: من یك میش دارم و این دیگري نود و نه میش ناگهاني بر او در آمده و یكي گفت

دارد، تازه مي خواهد یك میش مرا هم بگیرد، و در آن حالت به صاحب یك میش گفته است: 

 رفیق تو به تو ظلم مي كند...تا آخر داستان .

در حقیقت  -پس اگر سخن داود به فرضي كه حكم رسمي و قطعي او بوده باشد 

، همچنانكه اگر این صحنه را در خواب دیده بود، و در آن عالم حكمي است در ظرف تمثل

حكمي بر خالف كرده بود، گناه شمرده نمي شد.  حكم در عالم تمثل هم گناه و خالف نیست، 

چون عالم تمثل هم مانند عالم خواب عالم تكلیف نیست، و تكلیف ظرفش تنها در عالم مشهود 

عالم مشهود و واقعي نه كسي به داود مراجعه كرد و بیداري است، كه عالم ماده است، و در 

نه میشي در كار بود، و نه میش هائي، پس خطاي داود خطاي در عالم تمثل بوده كه آنجا 

تكلیف نیست، مانند خطاي آدم "ع" در بهشت كه قبل از ورود به زمین و نزول تكلیف به 

 صورت قوانین شریعتي و دیني، انجام شده است.

ف ها را بدان خاطر زدیم كه خوانندة عزیز متوجه باشد كه ساحت همة این حر

مقدس داود"ع" منزه از نافرماني خداست، و چه خود خداي تعالي آن جناب را " خلیفة خود 

 " خوانده است!

دلیل بر این كه باید كالم داود "ع" را فرضي گرفت این است كه عقل و نقل حكم 

لسالم به عصمت خدائي معصوم از گناه و خطا هستند، چه مي كنند بر این كه انبیاء علیهم ا

 بزرگ آنها و چه كوچك آنها !

عالوه بر اینكه خداي سبحان در خصوص داود علیه السالم قبالً تصریح كرده بود 

 به  این كه حكمت و فصل خطابش داده است.

 

 مفهوم خالفت داود"ع" در زمین

فت خدائي باشد و در نتیجه با خالفتي ظاهر كلمة خالفت این است كه مراد به آن خال

منطبق است.  و یكي از « اِن ي جاِعٌل في ااْلَرِض َخلیفَةً »  كه در موقع خلق آدم"ع" فرمود: 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وپنجم: زندگانی داود و سلیمان )ع( 22

شئون خالفت این است كه صفات و  اعمال مستخلف را  نشان دهد و آئینة صفات او باشد، و 

متخلق به  اخالق خدا باشد، و آنچه كار او را بكند، پس در نتیجه خلیفة خدا در زمین باید 

خدا اراده مي كند او اراده كند، و آنچه خدا حكم مي كند او همان حكم را كند و چون خدا 

او نیز جز بحق حكم نكند، و جز راه خدا  -َوهللاُ یَقضي بِأْلَحق  -همواره بحق حكم    مي كند 

 راهي نرود، و از آن راه تجاوز و تعدي نكند!

جهت است كه مي بینیم در آیة مورد بحث، حكم كردن بحق را نتیجة و و به همین 

فرع آن خالفت قرار داده، و این خود مؤید آن است كه مراد به جعل خالفت این نیست كه 

و آتَیناهُ » شأن و مقام خالفت به او داده باشد بلكه مراد این است كه شأنیتي را كه به حكم 

قبالً به او داده بود، به فعلیت برساند، و عرصة بروز و ظهور  «الِحكَمةَ َو فَصَل الِخطاب، 

 آن را به او بدهد.  مي فرماید:
 

 اي داود!  ما تو را جانشین خود در زمین كردیم ! »

 پس بین مردم بحق داوري كن!

 و به دنبال هواي نفس مرو!  كه از راه خدا به بیراهه مي كشد،

 بیراهه مي روند عذابي سخت دارند و معلوم است كساني كه از راه خدا به

 «به جرم این كه روز حساب را از یاد بردند!  
 

در این آیة شریفه داللتي هست بر  این كه هیچ ضاللتي از راه خدا، و یا هیچ 

 معصیتي از معاصي، منفك از نسیان روز حساب نیست.
 

 مي فرماید:

در داوري بین مردم پیروي هواي نفس مكن كه از حق گمراهت مي كند، حقي  »

 «.كه همان راه خداست

" است، و دلیل این كه از پیروي حق در نتیجه مي فهمــاند كه سبیل و راه خدا " 

هواي نفس نهي مي كند این است كه این كار باعث مي شود انسان از روز حساب غافل 

یامت را فراموش كند. منظور از فراموش كردن آن، بي اعتنائي شود، و عذاب شدید روز ق

 به امر آن است.

 سپس مي فرماید:
        

 و آنها پنداشتند كه ما آسمان و زمین را به باطل آفریدیم؟ » 

 و حال آنكه چنین نبود، 

 و این پندار كساني است كه كفر ورزیدند.

 پس واي بر كافران از آتش !

ا با آنهائي كه ایمان آورده و عمل صالح كردند، و آنهائي ویا پنداشتند كه م -

 كه در زمین فساد انگیختند یك جور معامله مي كنیم؟

 را به یك چوب مي رانیم؟ فّجار و یا متقین و -

 این كتابي است كه ما به سوي تو ) اي محمد!(  نازلش كردیم،
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 تا در آیات آن تدبر كنند،

 « و در نتیجه خردمندان متذكر شوند!
 
 

 

 

اِلحُوَن !"  105مستند:آیة كر اَنَّ االَرَض یَِرثُها ِعبادي الص  بوِر ِمن بَعِد الذ ِ  سورة انبیاء"َو لَقَد َكتَبنا في الزَّ

 185ص28المیزان ج

 در زبور داود چه نوشته بود ؟

 ... باالخره تاریخ این زمین به كجا خواهد رسید؟

 و چه گروهي نهایتاً صاحب و حاكم بر زمین خواهد شد؟ 

این سؤالي است كه قرآن مجید از آن به طور پیشگوئي سخن رانده و چنین فرموده  

 است:
 

 در زبور از پي آن كتاب چنین نوشتیم:»  

 زمین را بندگان صالح من،   

 «  به ارث مي برند !    
 

به حضرت داود علیه السالم نازل شده ظاهراً مراد از زبور آن كتابي است كه 

 است، چه در جاي دیگر قرآن كریم نیز آن را بدین نام اسم برده و فرموده است:

 و به داود زبور را دادیم ! -
 

این است كه « زمین را عباد صالح به ارث خواهند برد، » منظور از این كه 

ـــات زندگي در زمین سلطنت بر منافع از دیگران به صالحان منتقل مي شود، و بركـ

مختص ایشان شود، و این بركات یا دنیائي است كه بر مي گردد به تمتع صالحان از حیات 

 دنیوي كه در ا ین صورت خالصه مفاد آیه این مي شود كه:

 به زودي زمین از لوث شرك و گناه پاك مي گردد، -

 و یك جامعة بشري صالح كه خداي را بندگي كنند،

 د،و به وي شرك نورزن

 در آن زندگي كنند.
 

 در سورة نور مي فرماید: 

 خدا به آن عده از شما كه ایمان آورده و عمل صالح كردند، -

 وعده داده كه به زودي ایشان را جانشین دیگران در زمین كند...

 تا آنجا كه مي فرماید:  

 تا مرا بپرستند و چیزي شریك من قرار ندهند! -

اگر منظور از این بركات اخروي است كه عبارت است از مقامات قربي كه در دنیا 

براي خود كسب كرده اند، چون این مقامات هم از بركات حیات زمیني است هرچند كه 
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 خودش از نعیم آخرت است!

 همچنین حكایت اهل بهشت است كه مي گویند:

ز بهشت را كه بخواهیم حمد خداي را كه زمین را به ما ارث داد تا هرجا ا »

 (74زمر ) «  براي خود انتخاب كنیم.
 

 ایشان هستند وارثان ! »

 (11)مؤمنون « .یعني همان هائي كه فردوس برین را ارث مي برند
 

آیة مورد بحث معلوم مي شود كه بحث خاص به یكي از دو وراثت دنیائي و آخرتي  

 نیست بلكه هردو را شامل مي شود.

 

 

 258ص32سورة سباء  " َولَقَد آتَینا داُودَ ِمن ا فَضالً ...!"                  المیزان ج 21تا  10مستند:آیة 

 )ع(نعمت هاي اعطائي به داود و سلیمان 

این آیات به پاره اي از داستانهاي داود و سلیمان"ع" و نعمت هائي را كه به ایشان 

نه كوه ها و مرغان را براي داود موهبت فرموده بود، اشاره مي كند و مي فرماید كه چگو

 مسخر كردیم و آهن را در دستش نرم ساختیم.

سپس به سرگذشت سلیمان "ع" اشاره كرده و. مي فرماید كه چگونه باد را در  

فرمان سلیمان در آوردیم كه تا شعاع یك ماه از هر طرف به دستور او و با اجازة او مي 

 وزید.

هرچه او مي خواست از محـــراب ها و تمثال ها و جــن را برایش مسخر كردیم تا 

 و غیر آن برایش مي ساختند.

آنگاه خداي تعالي داود و سلیمان را دستور مي دهد به این كه به شكرانة این مواهب 

 عمل صالح كنند، و آن دو بندگاني شكور بودند.

راست و سپس به داستان سباء اشاره مي كند كه خدا به آنان دو تا باغ در دو طرف 

چپ شهر داده بود تا با عواید آنها زندگي مرفهي داشته باشند. ولي آنان به جاي شكرانة خدا، 

نعمت او را كفران كردند، و از اداي شكرش سر باز زدند، و خداوند سبحان سیل عرم را به 

سویشان گسیل داشت، و در نتیجه دو قسمت از باغستانهاي راست و چپ محل از بین رفتند 

نتیجه مایة آبادي محل شان از بین رفت، و خود مردم آن چنان متفرق شدند كه اثري  و در

 از ایشان نماند و تنها قصه هائي از آنان به جاي ماند!

همة اینها به خاطر كفران نعمت و اعراض از شكر خدا بود و خــــدا جز مردم 

 كفران پیشه را كیفر نمي كند!

 آیات چنین آغاز مي شود:

 تحقیق داود را از ناحیة خود فضلي دادیم،و به  »

 ) وآن این بود كه به كوه ها و مرغان گفتیم:(  
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 اي كوه ها، اي مرغان، با او همصدا شوید! -

 و آهن را هم برایش نرم كردیم. -

 ) و بدو گفتیم با این آهن نرم شده، (  زره بباف،  

 و رشته هاي آن را به یك اندازه ببر،   

 و عمل صالح كن!   

 « كه من به آنچه مي كنید، بینایم !            
 

قرآن مجید هماهنگ و هم آواز شدن كوه ها ومرغان را با داود علیه السالم چنین 

ما كوهها را چنان مسخر كردیم كه شام و صبح با او تسبیح مي گفتند، و  –بیان فرموده كه 

 (19)سوره ص آیة     مي خواندند.نیز مرغان را كه همه نزدش جمع شده و 

در آیة فوق نیز خطاب به كوه ها و مرغان شده است، و در واقع این است كه 

خداوند با خطاب خود جبال و طیر را مسخر او كرده است و معلوم است كه در این معنا 

 جبال و طیر مفعول تسخیرند كه با خطاب الهي مسخر او شده اند.
 

 ما آهن را هم با همة صالبتش براي او نرم كردیم. در ادامه مي فرماید كه
 

منظور از اینكه فرمود: در بافتن زره تقدیري بگیر!   معنایش این است كه حلقه 

 هاي زره را اندازه گیري كن تا باهم مناسب باشند.

 و بالفاصله خطاب را برگردانده و فرموده:

 «عمل صالح كنید!  »

 تیم:منظور این است كه ما به داود گف

 به شكرانة این نعمت ها تو و قومت باید عمل صالح كنید! -

 
 153ص12المیزان ج                         مستند:آیات مندرج در متن 

 )ع(دعاي مشترك داود و سلیمان 

قرآن مجید دعا و ثنائي را از حضرت داود و سلیمان علیهماالسالم نقل مي فرماید 

بزرگوار در این حمد و شكر خود به كار برده اند، كامالً كه در آن وجه ادبي را كه آن دو 

 سورة نمـــل مي فرماید: 15مشهود  است. در آیــــة 
  

 ما به  داود و سلیمان علمي دادیم، »

 آن دو گفتند:

 « سپاس خدائي را كه مارا بر بسیاري از بندگان مؤمن خود برتري داد! -
 

مد و شكر خود به كار برده اند و فضیلت وجه ادبي را كه آن دو بزرگوار در این ح

علم خود را به خداوند نسبت داده اند روشن است، چه مثل مردم بي ایمان علم خود را به 

خود نسبت ندادند، برخالف آنچه قارون این اشتباه را مرتكب شد و در پاسخ قومش كه او را 
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 نصیحت كردند كه به مال و ثروت خود نبالد، گفت:

ست كه این ثروت و اموال را با علمي كه نزد خود داشتم، مگر جز این ا -

 جمع آوري كرده ام!
 (78)قصص    

 قرآن كریم این صفت رذیله را از اقوام دیگري نیز نقل فرموده است:

پس وقتي پیامبرانشان با معجزات روشن سوي آنها آمدند، آنها زیر بار  -

استهزایشان بر آنان نرفته و به علم خود غّره شدند، و در نتیجه جزاي 

 (83) مؤمن   تحقق یافت!
 

بیان داود و سلیمان "ع" و نشان دادن علمي را كه در نزد خود داشتند نباید حمل بر 

خودستائي و تكبر آنان كرد، زیرا آن دو بزرگوار ذكر نعمت خداوندي را مي كردند كه به 

ان و داود"ع" بر بسیاري آنان ارزاني فرموده است، و حق هم همین بوده است، زیرا سلیم

 از مؤمنین فضیلت داشته اند.

طلب فضیلت از خداي تعالي صفت مذموم نیست، بلكه بلندي طبع و علو همتي است 

 كه خداوند آن را تأئید كرده و فرموده:

كساني كه مي گویند: پروردگارا ... و ما را براي مردم با تقوي امام و پیشوا » 

 (74فرقان) «  قرار بده !
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 فصل دوم
 

 

 

 سلیمان نبي
 

 و سلطنــت استثنـــائي او

          

 
 292ص30المیزان ج                                               بحث تاریخي و قرآنيمستند: 

 

 "ع"خالصه سرگذشت و شخصیت سلیمان

از تاریخ زندگي حضرت سلیمان علیه السالم آمده اجمالي است در آنچه در قرآن كریم 

چند سوره، ولي چیزي كه هست دقت در همان مختصر آدمي را به همة سرگذشــت او و 

 مظاهـــر شخصیت شریفش راهنمائي مي كند:
 

اول این كه آن جناب فرزند و وارث داود علیه السالم بوده كه در این باره قرآن   -1

 فرماید:كریم مي 

 (30)ص«  ما سلیمان را به داود دادیم. »

 (16)نحل « .سلیمان از داود ارث برد» و     
 

دوم اینكه خداي تعالي ملكي عظیم به او داد و جن و طیر و باد را برایش مسخر  -2

كرد، و زبان مرغان را به او آموخت كه ذكر این چند نعمت در كالم مجیدش مكرر 

 (39تا  35،   ص 13و 12،  سباء 18تا 16، نمل 81،  انبیاء 102)بقره  آمده است.
 

 (33) ص سوم آن كه به مسئلة انداختن جسد بر روي تخت وي اشاره مي كند. -3
 

 (33تا  3)ص  " بر وي است.صافنات جیاد چهارم آیات مربوط به عرضة "  -4
 

دن گوسفند در زراعت پرداخته پنجم آیاتي است كه بر مسئلة داوري او در مسئلة افتا -5

 (79و 78)انبیاء است.
 

 (19و18) انبیاء  ششم اشاره به داستان مورچه است. -6
 

 ( 44تا 20) نملهفتم آیات مربوط به داستان هدهد و ملكة سباء است.  -7
 

 (14) سباء هشتم آیة مربوط به كیفیت درگذشت سلیمان "ع" است.  -8

 

در قرآن كریم در شانزده مورد نام حضرت سلیمان علیه السالم را آورده و ثناي  
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" خوانده و به علم و حكمتش ستوده و اورا از اّواب" و " بندهبسیاري از او گفته و او را " 

 انبیاء مهدي و راه یافته نامیده است.

 

 سرگذشت سلیمان در تورات

تاب ملوك اول اصحاح دهم آمده است، و در تورات داستان سلیمان علیه السالم در ك

بسیار در حشمت و جاللت امر او و وسعت ملكش، و وفور ثروتش، و بلوغ حكمتش سخن 

گفته است، و لكن از داستانهاي آن حضرت كه در قرآن ذكر شده، جز همین مقدار نیامده كه 

،  و او مردي وقتي ملكة سباء خبر سلیمان را شنید و فهمید كه معبدي در اورشلیم ساخته

است كه حكمت داده شده است، بار سفر بست و نزدش آمد و هدایائي بسیار آورد، و او را 

 دیدار كرد و مسائل بسیاري به عنوان امتحان از او پرسید، و جواب شنید، آنگاه برگشت.
 

"عهد عتیق" بعداز آن همه ثنا كه براي سلیمان كرده در آخر اسائة ادب به وي 

كه وي در آخر عمرش منحرف شد و از خداپرستي دست برداشت و به بت  نموده و گفته

پرستي گرائید و براي بت ها سجده كرد، بتهائي كه بعضي از زنانش داشتند و آنها را مي 

 پرستیدند.) اصحاح یازدهم و دوازدهم كتاب سموئیل دوم(

شق شد و با و نیز مي گوید:  مادر سلیمان اول زن اوریاي جني بود. پدر سلیمان عا

او زنا كرد، و از همان زنا فرزندي حامله شد، الجرم داود از ترس رسوائي نقشه كشید تا 

هرچه زودتر اوریا را سر به نیست كند و همسرش را بگیرد، و همین كار را كرد و بعد از 

كشته شدن اوریا در پاره اي از جنگها همسرش را به اندرون خانه و نزد سایر زنان خود 

 در آنجا نیز حامله شد و سلیمان را به دنیا آورد. برد و

ولي قرآن كریم ساحت آن جناب را مبرا از پرستش بت مي داند، همچنانكه ساحت 

سایر انبیاء را منزه مي داند، و بر هدایت و عصمت آنان تصریح مي كند، و در خصوص 

 سلیمان مي فرماید:
 

 (102)بقره «  سلیمان كافر نشد!» 
 

ش را از این كه از زنا متولد شده باشد منزه داشته است و از او حكایت و نیز ساحت

 كرده كه در دعایش بعد از سخن مورچه گفت:
 

پروردگارا مرا به شكر نعمت ها كه بر من و بر پدر و مادر من ارزاني داشتي » 

 (19نمل ) «   ملهم فرما !
 

از این دعا برمي آید كه پدر و مادر او از اهل صراط مستقیمي بوده اند كه خداوند 

 و صد یقین و شهدا و صالحین! نبی ینسبحان بر آنان انعام كرده است، یعني از 

 در اخبار و قصه ها  "ع"سلیمان

ً در داستان هدهد و دنبالة آن آمده  اخباري كه در قصص آن جناب، و مخصوصا

ب عجیب و غریبي دارد كه حتي نظایر آن در اساطیر و افسانه هاي خرافي بیشترش مطال
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كمتر دیده مي شود.  مطالبي كه عقـل سلیم نمي تواند آن را بپذیرد، و بلكه تاریخ قطعي هم 

آنها را تكذیب مي كند، و بیشتر آنها مبالغه هائي است كه از امثال كعب و وهب نقل شده 

 است.
 

الغه را به جائي رسانده اند كه گفته اند:  سلیمان پادشاه همة و این قصه پردازان مب

روي زمین شد و هفتصد سال سلطنت كرد و تمامي موجودات زنده روي زمین از انس و 

جن و وحش و طیور لشكریانش بودند، و او در پایتخت خود سیصد هزار كرسي نصب مي 

غمبر و صدها هزار نفر از كرد كه بر هر كرسي یك پیغمبر مي نشست، بلكه هزاران پی

امراء انس و جن روي آنها مي نشستند و مي رفتند.  و مادر ملكة سباء از جن بوده است، و 

لذا پاهاي ملكه چون پاي خران سم داشته  است، و به همین جهت با جامة بلند خود آن را از 

فاش گردید.  مردم مي پوشانید، تا روزي كه دامن باال زد تا وارد صرح شود، این رازش 

در شوكت این ملكه مبالغه را به حدي رسانده اند كه گفته اند:  در قلمرو كشور او چهارصد 

پادشاه سلطنت داشتند و هر پادشاهي را چهارصد هزار نظامي بود و وي سیصد وزیر 

داشته كه مملكتش را اداره مي كردند، و دوازده هزار سرلشكر داشته كه هر سرلشكري 

 سرباز داشته است.  دوازده هزار 

و همچنین از این قبیل اخبار  عجیب و غیرقابل قبولي كه در توجیه آن هیچ راهي  

نداریم مگر آنكه بگوئیم از اخبار اسرائیلیات است و بگذریم، و اگر از خوانندگان عزیز 

كسي بخواهد به آنها دست یابد باید به كتب جامع حدیث چون درمنثور، عرایس، بحار و نیز 

 ه نماید!به تفاسیر مطول مراجع

 
 

 

 

 

 258ص30المیزان ج          سورة نمل          " َولَقَد آتَینا داُوَد َو ُسلَیماَن ِعلماً َو .... "44تا15آیهمستند: 
 

 تاریخ پیامبري سلیمان وعجایب سلطنت او 

قرآن مجید در سورة نمل قسمتي از تاریخ پیامبري داود و سلیمان"ع" را بیان و 

 و سلطنتي را كه خداي تعالي به وي داده بود، ذكر مي كند: عجایب اخبار سلیمان
 

 ما داود و سلیمان را علمي دادیم،»        

 و آن دو گفتند: 

 «!سپاس خداي را كه ما را بر بسیاري از بندگان مؤمن خویش برتري داد  -       
 

منحصر در این آیه نخست از پدر و پسر هردو یاد مي كند وآنگاه موضوع سخن را 

 مي كند به شرح وقایع زندگي حضرت سلیمان علیه السالم.

در اینجا علمي را كه به داود و سلیمان داده بود به صورت نكره ذكر فرمود تا 

اشاره اي باشد به عظمت و اهمیت امر آن.  در جاي دیگر قرآن علم داود را جداگانه ذكر 
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 كرده و فرموده است:
 

 (20ص) « .دادیم به داود، حكمت و علم داوري» 
 

 و علم سلیمان را به صورت دیگري مطرح كرده و فرموده:
 

 ما حكمت را به سلیمان تفهیم كردیم، »

 (79انبیاء ) « و هریك از انبیاء را حكمي و علمي دادیم.  
  

سپس قرآن كریم جمله اي را از آن دو نقل مي كند كه خدا را سپاس مي دارند بر این 

 بسیاري از مؤمنان برتري بخشیده است.كه آنها را بر 

مراد به این برتري، برتري به علم است و یا برتري به همة مواهبي است كه خداي  

 مانند: تعالي به آن جنابان اختصاص داده بود،
 

 تسخیر كوهها و مرغان، و نرم شدن آهن براي داود، 

 همچنین ملكي را كه خدا به او ارزاني داشته بود.

 روف سلیمان علیه السالم،و سلطنت مع

 تسخیر جن و حیوانات وحشي و مرغان،

 همچنین تسخیر باد براي او،

 و دانستن زبان حیوانات.
 

 این آیه به منزلة نقل اعتراف آن دو بزرگوار بر تفضیل الهي است.

 و علم منطق الطیر "ع"سلیمان
 

برتري هائي كه سلیمان"ع"  مال و ملك را از داود"ع" به ارث برد. جهت یادآوري 

 خداوند به او و پدرش داده بود به مردم گفت:

 اي مردم ما زبان پرندگان آموخته ایم، -

 و خداي تعالي از همه چیز به ما نعمت داده است !
 

منطق الطیر یا زبان پرندگان عبارت است از هر طریقي كه مرغان به آن طریق 

تحقیق درباره حیوانات به دست آمده  مقاصد خود را با هم مبادله مي كنند. تا آنجا كه از

 -معلوم شده است كه هر صنفي از اصناف حیوانات و یا الاقل هر نوعي كه صوتهائي ساده 

دارند، كه در موارد خاصي كه به هم مي رسند و یا باهم هستند، سر مي  -و بدون تركیب 

 دهند.
 

 

هنگامي كه مي  مثالً هنگامي كه غریزة جنسي شان به هیجان مي آید یك نوع، و

خواهند بر یكدیگر غلبه كنند جوري دیگر، و هنگام ترس طوري، و هنگام التماس و استغاثه 

 به دیگران طوري دیگر این صدا ها را سر مي دهند.
 

 

البته این صداهاي مختلف در مواقع مختلف مختص به مرغان نیست بلكه سایر 
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منطق الطیر در آیة شریفه این معناي  حیوانات نیز دارند، چیزي كه هست مسلماً منظور از

 -ظاهري نیست بلكه معنائي است دقیق تر و وسیع تر از آن، زیرا

سلیمان از نعمتي صحبت مي كند كه اختصاص به او داشت و سایر مردم را  -1

چنین وسعي نبود كه بدان دست یابند، ولي معناي ظاهري منطق الطیر قابل فهم 

 دیگران هم هست.
 

سلیمان و هدهد مي گذرد متضمن معارف عالیه اي است كه در صحبتي كه بین  -2

وسع صداهاي ظاهري هدهد نیست، زیرا هدهد در كالم خود ذكر خداي سبحان 

 و وحدانیت او و قدرتش و علم و ربوبیتش و عرش عظیم اش را مي كند.
 

در این بحث با سلیمان صحبت از پادشاه سباء و تخت او، و این كه آن پادشاه   -3

ود، و قوم او براي آفتاب سجده مي كردند، آمده است. همچنین سلیمان به زن ب

او مطالبي مي گوید كه به سباء برود و نامة او را ببرد و نزد آنها بیندازد و بعد 

 بنشیند و ببیند كه چه مي گویند.
 

برهیچ دانشمدي كه در معاني تعمق داشته باشد، پوشیده نیست،  وقوفي كه به اینهمه 

عمیق و معارف داراي اصول ریشه دار علمي مي یابند منوط به داشتن هزاران  مطالب

 هزار معلومات دیگر است كه چند صداي ساده هدهد  نمي تواند قالب آنها باشد.

عالوه بر این هیچ دلیلي نداریم بر این كه هر صدائي كه حیوان در نطق مخصوص 

ا مي تواند آن را درك كند و خود یا در صداهاي مخصوصش از خود سر مي دهد حس م

تمیز دهد، به شهادت این كه یكي از نطق هائي كه سلیمان آن را مي شناخت سخناني است 

كه قرآن در آیات بعد، از یك مورچه حكایت كرده است و حال آنكه این حیوان صدائي كه به 

رده اند كه گوش ما برسد، ندارد، و نیز به شهادت كشفي كه اخیراً علماي طبیعي امروزه ك

اصوالً ساختمان گوش انسان طوري است كه تنها صداهائي مخصوص و ناشي از 

ارتعاشات مادي مخصوص را مي شنود، و آن ارتعاشي است كه در ثانیه كمتر از شانزده و 

بیشتر از سي دو هزار نباشد، كه اگر ارتعاش جسمي كمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، 

ائي انسان از شنیدن آن عاجز است، ولي معلوم نیست كه حس حس سامعه و دستگاه شنو

شنوائي سایر حیوانات نیز عاجز از شنیدن آن باشد، ممكن است آنچه ما نمي شنویم، بعضي 

 از آنهارا سایر حیوانات بشنوند.
 

دانشمندان حیوان شناس هم به عجایبي از فهم دقیق و درك لطیف پاره اي از 

و میمون و خرس و زنبور و مورچه و غیر آن برخورده اند كه  حیوانات مانند: اسب و سگ

 نظیر آنها را در اكثر افراد آدمیان ندیده اند.
 

پس،  از آنچه گذشت روشن شد و از ظاهر سیاق هم بر مي آید كه براي مرغان 

منطقي است كه خداي سبحان علم آن را تنها به سلیمان"ع" داده بود، و این كه بعضي از 

فته اند كه نطق مرغان معجزه اي براي سلیمان بود وگرنه خود مرغان هیچ یك مفسرین گ

 زبان و نطق ندارند، حرف صحیحي نیست!
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 264ص30المیزان ج         سورة نمل            " ... َو  اُوتینا ِمن  ُكّلِ  َشيٍء .... " 16مستند: آیه 

 

 "ع"نوع نعمت هاي اعطائي به سلیمان

از قول سلیمان"ع" درقرآن مجید در مورد نعمت هاي اعطائي  در بیان جمله اي

 پروردگارش به او كه گفت:
 

 «خداي تعالي از هر چیزي به ما عطائي داده است!  »      
 

شامل تمامي موجوداتي مي شود كه «  از هر چیزي» مي توان گفت كه هرچند عبارت 

ممكن است وجودش فرض شود، لكن از آنجائي كه مقام آن جناب مقام حدیث به نعمت بوده 

" تنها هر چیزي است كه اگر به آدمي داده شود، مي تواند از هر چیزالجرم مقصودش از "

ه آن گونه نعمت آن متنعم شود، نه هر چیز، لذا در آیة شریفه كلمة هر چیز مقید مي شود ب

ها، مانند: علم، نبوت، ملك، حكم   ) یعني قدرت بر داوري صحیح، ( و سایر نعمت هاي 

 مادي و معنوي.

 حضرت سلیمان در پایان این جمله شكر خدا را با این عبارت بیان  مي كند كه : 

 همة اینها فضلي است آشكار از جانب خدا ! -
 

 سلیمان علیه السالم كرده، فرموده:خداي تعالي در مورد فضلي كه در حق 
 

ما براي سلیمان باد را در شعاع یك ماه راهي كه انسانها طي مي كنند، مسخر  -

كردیم، به طوري كه مسیر آن از اول روز تا ظهر آن یك ماه  باشد، و از ظهر 

تا عصرش هم یك ماه باشد، و در نتیجه از صبح تا به غروب دو ماه مسافت 

 را طي كند.
 

 ً  از امكاناتي كه در اختیار سلیمان "ع" قرار داده شده بود این بود كه خدا مي ضمنا

 فرماید:

 ما معدن مس را مانند آب روان براي او جاري و روان كردیم. -
 

 دربارة خدماتي كه جن براي سلیمان مي كرد، درآیه چنین فرموده است:
 

ار مي كردند، چون كه نزد او و به اذن پروردگار او ك -جمعي از جن بوده اند  -

 خدا آنها را مسخر وي كرده بود.

و هریك از آنها كه از امر ما منحرف مي شد از عذابي سوزان به وي مي  -

 چشاندیم،

براي سلیمان هرچه مي خواست: از محراب ها، تمثال ها، كاسه هائي چون  -

 حوض و دیگ هاي ثابت در زمین، درست مي كردند.
 

مي آید كه همة جن مسخر سلیمان نبودند بلكه طوایفي  ) البته از ظاهر الفاظ آیه بر
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 از آنها در خدمت او بودند.(
 

 

 خداوند سبحان آنگاه خطاب به آل داود مي فرماید:

 اي آل داود،  شكر بگزارید ! -

 ( 258ص  32المیزان ج  –سورة سبا  13تا11)آیة   و بندگان شكر گزار من  اندكند.

 

 

 

 326ص 33المیزان ج   َو.... "      سورة ص            " َولَقَد فَتَنّا ُسلَیماَن  40تا  34مستند: آیه

 امتحان سلیمان و اعطاي سلطنت بي رقیب 

قرآن كریم مقدمـــة اعطاي سلطنت بي رقیب بر سلیمان "ع" را آزمایش او، و 

 را چنین سلطنتي ارزاني داشت: درخواست او معرفي مي كند كه خداي تعالي در قبال آن او

 ما سلیمان را بیازمودیم، »

 و جسد بي جاني را بر تختش افكندیم،

 پس به سوي ما متوجه شد، وگفت:

 پروردگارا مرا بیامرز ! -

 و سلطنتي اعطایم كن كه سزاوار احدي بعد از من نباشد! -

 « و تو به درستي كه عطابخش هستي !    -
 

اقوال و روایات مي توان پذیرفت این است كه جسد مورد آنچه به طور كلي از میان  

 بحث جنازة كودكي بود كه خدا آن را بر تخت سلیمان افكند.
  

اِشعار و بلكه داللت است براینكه « ...! ثُمَّ اَناَب قاَل َرّبِ اْغِفرلي » در جملة 

ت كه خدا اورا قبض سلیمان"ع" از آن جسد امیدها داشته، و یا ایده آل او در راه خدا بوده اس

روح نموده و جسد بي جانش را بر تخت سلیمان"ع" انداخته تا او بدین وسیله متنبه گردد و 

 امور را به خود خدا واگذار كند و تسلیم او شود.
 

برمي آید ....«  پروردگارا مرا بیامرز و سلطنتي عطایم كن كه» از ظاهر سیاق آیة 

 این استغفار مربوط به آیة قبلي و انداختن جسد بر كرسي سلیمان است.

پس از آن كه سلیمان درخواست خود در مورد اعطاي سلطنت بي رقیب را كرد 

 خداوند متعال فرمود:

 پس ما به او سلطنتي دادیم كه دامنه اش حتي باد را هم در بر گرفت، »

 بوزد به نرمي مي وزید، و باد هرجا كه او مي خواست

 بنّاو نیز شیطانها را برایش رام كردیم،  البته تمامي شیطانهائي كه هنري داشتند، 

یا غّواص بودند، و اما بقیة آنها را كه جز شرارت هنري نداشتند همه را در غل و 

 «. زنجیر كردیم تا مزاحم سلطنت او نباشند
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سلیمان "ع" را بیان    مي كند و از در آیات فوق خداوند سبحان نتیجة درخواست 

استجابت آن درخواست خبر مي دهد، و ملكي را كه سزاوار احدي بعد از او نباشد، توصیف 

مي كند، آن ملكي است كه دامنه اش حتي باد و جن را هم فراگرفته است و آن دو نیز مسخر 

 او شدند.

ت او به آساني باد به هرجا كه سلیمان مي خواست مي وزید، و بر طبق خواس

جریان مي یافت.  ضمناً شیطانهاي جني را نیز خدا بر سلیمان مسخر كرد تا هر یك از آنها 

ـاكه كار  ائي را مي دانستند برایش بنـ  ئي مي كردند و هریك كه غواصي بلد بودند برایش بنـ 

 كردند.در دریا ها غواصي مي كردند و لؤلؤ و سایر منافع دریائي را برایش استخراج مي 

سایر طبقات جن را نیز مسخر او كرده بود تا همه را غل و زنجیر كند و از شرشان 

 راحت باشد.
 

 در پایان آیه خداي تعالي مي فرماید:
 

 این سلطنت را كه ما به تو دادیم عطاي ما بود،» 

 عطائي بي حساب،

 عطاي ما حساب و اندازه ندارد،

 كم شود، نه !كه اگر تو از آن زیاد بذل و بخشش كني، 

 پس هرچه مي خواهي بذل و بخشش بكني تأثیري در كم شدن عطاي ما ندارد،

 و از هر كه بخواهي دریغ كن!

 عطاي ما بي حساب است!

 «و به راستي او در درگاه ما تقربي و سرانجامي نیك دارد!  

 
 

 323ص33اِنَّهُ اَّواٌب.... "المیزان جسوره ص " َو  َوَهبنا ِلداُوَد ُسلَیماَن نِعَم العَبُد  40تا 30مستند: آیه

 

 سلیمان، بهترین بنده خدا، و ماجراي رژه اسبان 

اب است كه خداي تعالي آن را  این آیات راجع به دومین داستان از قصص بندگان او 

براي پیامبر گرامي اسالم"ص" بیان كرد و دستور داد به این كه صبر پیشه سازد و در 

 این داستــان بیفتد.  مي فرماید:هنگام سختي به یــاد 

 و ما به داود سلیمان را عطا كردیم، » 

 كه چه بندة خوبي بود !  و بسیار به ما رجوع مي كرد.

 آن هنگام كه اسباني نیك بر او عرضه شد،

 و از شدت عالقه به تماشاي آنها از نماز اول وقت بازماند،

 و خود را مالمت كرد و گفت:

را بر یاد خدا ترجیح دادم تا آفتاب از نظرم ناپدید شد، آنها من عالقه به اسبان  -

 را به من برگردانید!
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 «و چون برگرداندند سر و گردن آنها را نشان كرد تا وقف راه خدا باشند! 
 

دربارة این آیات، مفسرین حرف هاي مختلفي زده اند، وحتي برخي گفته اند كه 

 غافل كرده بودند، ولي این تفسیرها صحیح نیست.سروگردن آنها را زد چون او را از نماز 

 معني آیه این است كه گفت:

من آن قدر به اسب عالقه مندم كه وقتي اسبان را بر من عرضه كردند و نماز  -

 از یادم رفت، تا وقتش فوت شد و خورشید غروب كرد. 
 

به خدا او  البته باید دانست كه عالقة سلیمان به اسبان عالقه براي خدا بوده و عالقه

را عالقمند به اسبان مي كرد، چون مي خواست آنها را براي جهاد در راه خدا تربیت كند.  

پس رفتنش براي عرضة اسبان به او، خود عبادت است.  پس در حقیقت عبادتي اورا از 

عبادتي دیگر باز داشته است. چیزي كه هست نماز در نظر وي مهم تر از آن عبادت دیگر 

 بوده است.
 

 

 سورة نمل       " َو ُحِشَر ِلُسلَیماَن ُجنُوُدهُ ِمَن الِجّنِ َو ااِلنِس ِوالطَّیِر فَُهم یُوَزعُوَن.... "           17مستند: آیه

 265ص30المیزان ج

 تركیب لشكریان حضرت سلیمان 

از آیة شریفه بر مي آید كه سلیمان "ع" لشكرهائي از جن و طیور داشته است كه 

لشكریان انسي او با او حركت مي كرده اند.  وقتي تجمع و گردهم آئي لشكریان او را مانند 

ترسیم مي كند طوري بیان مي كند كه گویا لشكریان آن حضرت طوایف خاصي از  انسانها 

 و جن و طیور بوده اند، نه همة جن و انس وطیور روي زمین.
 

 در دشت مورچگان  "ع"سلیمان
   

یانش به راه افتادند و بر فراز وادي نمل شدند، مورچه اي به وقتي سلیمان و لشكر

 سایر مورچگان خطاب كرد و گفت:
 

 یا ایها النمل،    هان اي مورچگان !  -» 

 به درون النه هاي خود شوید!     

 و زنهار كه سلیمان و لشكریانش     

 شما را لگد مال نكنند،      

 «در حالي كه توجه نداشته باشند!      
 

 ) از این آیه معلوم مي شود كه همه لشكریان سلیمان روي زمین راه مي رفتند.(
 

 

سلیمان"ع" چون گفتار مورچة بزرگ را شنید لبهایش به خنده باز شد. این تبسم از 

شدت سرور و ابتهاجي بود كه از شنیدن حرف آن مورچه به سلیمان دست داد كه خدا تا چه 
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 كارش را به كجا رسانیده است؟!حد به او انعام فرموده، و 
 

نبوت و علم منطق الطیر و سایر حیوانات، ملك و سلطنت، و لشكریاني از جن و 

انس و طیر به او ارزاني داشته، لذا از خدا درخواست كرد كه شكر نعمت هایش را به وي 

 الهام فرماید و موفق اش كند به كارهائي كه مایة رضاي او باشد.
 

كتفا نكرد بلكه در درخواست خود شكر نعمت هائي را هم كه به پدر و به این حد هم ا

و مادرش ارزاني داشته، اضافه كرد، چون انعام به پدر و مادر او به یك معنا انعام به خود 

او نیز هست، چون وجود فرزند از آن پدر و مادر است، و خداي تعالي نبوت و ملك و 

پدر او، و همچنین همسري چون داود و  حكمت و فصل الخطاب و نعمت هائي دیگر به

فرزندي چون سلیمان به مادرش ارزاني داشته، و او را نیز از اهل بیت نبوت قرار داده 

 بود.
 

 

 154ص 12المیزان ج                     مستند: آیات مندرج در متن     

 دعاي سلیمان در وادي مورچگان 

سلیمان پیامبر گرامي خدا را در قرآن مجید نمونه اي از ادب و آگاهي حضرت 

ضمن دعائي كه پس از برخورد با مورچگان به درگاه الهي عرضه كرده، نقل فرموده 

 است:
 

 تا آن كه گذرشان به وادي مورچگان افتاد،... » 

 مورچه اي بانگ در داد كه :

 هان اي گروه مورچگان!  به النه هاي خود درآئید!  - 

 ندانسته، پایمالتان نكنند!تا سلیمان و لشكریانش، 

 از گفتار مورچه خنده بر لبهاي سلیمان نشست و عرض كرد: 
 

 پروردگارا ! -

 روزي ام كن و تواضعم بخش تا شكر نعمت هائي را كه

 بر من و پدرم ارزاني داشتي به جاي آورم!

 و اعمال صالحه اي را كه تو را خشنود سازد انجام دهم!

 (19نمل )  «ندگان صالحت داخل كن ! و مرا به رحمت خود در زمرة ب
 

این مورچه با كالم خود سلیمان را به یاد ملك عظیمي كه خدایش ارزاني داشته بود 

انداخت، ملكي كه اركان آن به وسیلة مسخر بودن باد و جریان آن به امر او، و همچنین 

وسیلة علم  مسخر بودن جن براي او، به طوري كه هرچه بخواهد برایش بسازند، و نیز به

 به زبانهاي طیور،  پابرجا بود.
 

آري سلیمان "ع" داراي چنین ملكي بود ولكن این ملك و قدرت، آن طوري كه در 
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دلهاي ما به صورت شیرین ترین آرزوئي كه ممكن است انساني بدان نائل شود، جلوه مي 

نظرش به كند، در دل وي جلوه اي نداشت، و ذلت عبودیت را از یادش نبرد، بلكه در 

صورت نعمتي بود كه پروردگارش به او و والدین او انعام نموده و ایشان را به آن 

 اختصاص داده بود.
 

این نظریه را از كسي مثل سلیمان، با داشتن چنین سلطنت و قدرتي باید بهترین ادب 

او نسبت به پروردگارش شمرد،  كه وقتي متوجه ملك عظیم و سلطنت قاهر خود شد، از 

 دگار خود درخواست توفیق عمل صالح كرد.پرور
 

نخست از پروردگار خود خواست كه به وي توفیق اداي شكر نعمتش مرحمت كند و 

بعد اینكه توفیق عمل صالح دهد، و به صرف عمل صالح قناعت نكرد بلكه آن را مقید كرد 

في به این كه باعث رضا و خشنودي پروردگارش باشد، زیرا او جز پروردگار خود هد

 ندارد.
 

در پایان دعا درخواست توفیق عمل صالح را هم با درخواست صالح ذاتي تكمیل 

 نمود و عرض كرد:

 پروردگارا !  مرا به رحمت خود در زمرة بندگان صالحت در آور ! -

 

 مادر حضرت سلیمان

از همین كالم حضرت سلیمان كه در باال گفته شد، معلوم مي شود كه مادر  

اهل صراط مستقیم بود، آن اهلي كه خدا به ایشان انعام كرده است. ) پس  سلیمان"ع" نیز از

 -ساحت او مقدس و مبراست از آنچه تورات حاضر به وي نسبت داده است. تورات حاضر 

البته نه تورات نازل شده بر حضرت موسي"ع" بلكه توراتي كه فعالً در بین پیروانش است 

بوده كه داود با او زنا كرده و ...  سلیمان از او به دنیا مي گوید:  مادر سلیمان زن اوریاء  -

 آمده است؟؟!! (

 69اهل صراط مستقیم یكي از چهار طایفه اي هستند كه نامشان در سورة نساء آیة 

 آمده است:

ن، شهداء و صالحین ـقیـصّدی، نبیّین : كساني كه خداوند به آنان انعام كرده از.. » .

!... » 

 

 و درخواست حضرت سلیمانتحلیلي بر دعا 
 

 سلیمان "ع" در دعائي كه در باال ذكر شد، عرض كرد:
 

 پروردگارا ! مرا الهام كن تا نعمتي را كه به من و پدر و مادرم مرحمت فرموده -

 اي، سپاس دارم، و عملي شایسته كنم كه آن را پسند فرمائي،

 ! و مرا به رحمت خویش در صف بندگان شایسته ات در آر  
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این دعا درخواستي است كه از درخواست توفیق بر عمل صالح مهمتر و داراي 

مقامي بلندتر است، براي اینكه توفیق اثرش در اسباب و وسایل خارجي و فراهم شدن آن بر 

كه مورد درخواست آن جناب است «  الهام -ایزاع » طبق سعادت انساني است، ولي 

 ن آدمي، آدمي را به سوي سعادت بخواند.عبارت است از دعوت باطني و این كه باط
 

همان وحي خیراتي باشد كه خداي تعالي «  الهام -ایزاع » بعید نیست مراد به 

 سورة انبیاء از آن چنین خبر داده است: 73ابراهیم "ع" را بدان گرامي داشته و در آیه 
 

 « و به ایشان فعل خیرات را وحي كردیم !» 
 

 مان تأئید به روح القدس.فعل خیرات عبارت است از ه
 

 سلیمان علیه السالم در ادامة این دعا مي افزاید:
 

 خدایا مرا از بندگان صالح خود قرار بده ! -

اِلحیَن ! -  َوادِخلني بَِرحَمتَِك في ِعباِدَك الص 
 

"  از آنجا كه دركالم آن حضرت مقید به عمل نشده است تا مراد تنها صالح این " 

حمل مي شود بر صالح نفس، در جوهرة ذاتش، تا در نتیجه نفس عمل صالح باشد لذا 

 مستعد شود براي قبول هر نوع كرامتي الهي.
 

و معلوم است كه صالح ذات قدر و منزلتش بلندتر از صالح عمل است.  و چون 

چنین است، پس اینكه اول درخواست كرد كه موفق به عمل صالح شود و سپس درخواست 

بدهد، در حقیقت درخواست هاي خود را درجه بندي كرد و از  كرد كه صالح ذاتي اش

 پائین گرفته به سوي باالترین درخواستها رفت !
 

نكته اي كه در كالم آن جناب هست، این است كه در درخواست عمل صالح خود را 

دخالت داد، و گفت كه من عمل صالح كنم، ولي در صالح ذات نامي از خود نبرد.  این بدان 

ت كه هركس در عمل خود دخالت دارد، گو اینكه اعمال ماهم مخلوق خدایند اما جهت اس

هرچه باشد نسبتي با خود ما دارند، به خالف صالح ذات كه هیچ چیز آن به دست خود ما 

نیست، و لذا سلیمان هم صالح ذات را از پروردگار خود خواست ولي عمل صالح را از او 

 نخواست.
 

او هست این است كه صالح ذات را به طور صریح سؤال  نكتة دیگري كه در كالم

بلكه درخواست كرد كه از زمرة عباد صالحین قرار « مرا صالح گردان ! » نكرد و نگفت: 

دهد تا اشاره كرده باشد به این كه من هرچند همة مواهبي كه به عباد صالحین دادي مي 

ظر دارم كه آنان را عباد خود قرار خواهم، اما از همة آن مواهب بیشتر این موهبت را در ن

 دادي و مقام عبودیتشان ارزاني داشتي!
 

سورة "ص"  به  30به همین جهت است كه خداي تعالي همین سلیمان را در آیة 

 وصف عبودیت ستوده و فرموده است:
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 بندة خوبي بود!  -  نِعَم العَبد اِنَّهُ اَّواب» 

 « چون الیزال به ما مراجعه مي كرد!  

 
 

 سوره بقره           " َو  اتَّبَعوا ما تَتلُوا الَشیاطین  َعلي ُملِك  ُسلَیماَن.... "    102مستند: آیه

 29ص 2المیزان ج       

 وضعیت جن دردوره سلطنت حضرت سلیمان 

و انواع قدرت و سلطه و حكومتي كه آن "ع" قرآن كریم دربارة سلطنت سلیمان

و در سوره هاي دیگر بیان فرموده است. از جملة آنان  حضرت داشت، مطالبي در آیة فوق

 وضعیت طوایف جن و اعمالي است كه تحت سلطة آن حضرت انجام مي دادند.
   

مراد از شیطانها در آیة فوق، طایفه اي از جن است.  دلیلش این است كه مي دانیم 

جناب به وسیلة این طایفه تحت سیطرة حضرت سلیمان قرارگرفته و شكنجه مي شدند، و آن 

 شكنجه آنها را از تولید شر و فسادانگیزي بازداشته بود.
  

 در این باره آیات قرآني زیر بیانگر این تاریخ است.
 

بعضي از شیطانها برایش غواصي مي كردند، و به غیر آن اعمالي دیگر نیز »  

 انجام مي دادند، و ما بدین وسیله آنها را حفظ مي كردیم.

سلیمان، بعد از شكسته شدن عصایش به زمین افتاد، آن وقت " همین كه جنازة 

جن" فهمید كه اگر علمي به غیب داشت، و مي فهمید كه سلیمان مدتهاست از دنیا 

 «رفته، در این همه مدت زیر شكنجه او  نمي ماند، و این همه خواري نمي كشید.
 

 "ع" بود.از این آیه آخري فهمیده مي شود كه " جن" تحت شكنجة سلیمان 
 

" اشاره به آن دسته از یهود  واتبعوادر آیه مورد بحث و مورد استناد عبارت " 

است كه بعد از حضرت سلیمان بودند و آنچه را شیطانها در عهد سلیمان"ع" و علیه 

سلطنت او از سحر به كار مي بردند، نسل به نسل به ارث برده، و همچنان در بین مردم به 

 كار مي بردند.
 

 

 
 

 27ص 2المیزان جَعلي ُملِك  ُسلَیماَن.... "   سوره بقره  " َو  اتَّبَعوا ما تَتلُوا الَشیاطین  102مستند: آیه

 هاروت و ماروت، و رواج سحردریهود 

قرآن كریم، از نكات مبهم تاریخ یهود، جریان رواج سحر و ساحري در میان این 

ا بیان مي كند و نسبت هائي را كه به قوم را نقل و چگونگي تحریف یهود از این تاریخ ر

 عنوان سحر وساحري به حضرت سلیمان نبي"ع" مي دادند، رد مي كند.
 

" نازل شده، هاروت و ماروتدر ضمن این آیات از آنچه به دو فرشته بابل یعني " 
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پرده برداشته و واقعیت ارتباط این دو فرشته با رواج سحر و ساحري در میان بني اسرائیل 

 شن مي فرماید. را رو
 

 آیات چنین است:
 

مي دادند،  یهودیان، آنچه را كه شیاطین به نادرست به سلطنت سلیمان نسبت »

پیروي كردند. در حالي كه سلیمان با سحر آن سلطنت را به دست نیاورده و كافر 

 نشده بود، و لكن شیطانها بودند كه كافر شدند، و سحر را به مردم یاد مي دادند.

یهودیان، آنچه را كه بر دو فرشتـــة بابل، هاروت و ماروت، نازل شده بود و نیز 

به نادرستي پیــروي مي كردند. چون آنها به كسي سحر تعلیم نمي دادند مگر بعد 

از آنكه زنهار مي دادند كه ما فتنه و آزمایشیم و مبادا این علم را در موارد 

 نامشروع به كار بندبد و كافر شوید!
 

ودیان از آن دو نیز چیزها از این علم گرفتند كه با آن میان زن و شوهرها ولي یه

را به هم مي زدند، هرچند كه جز به اذن خدا به كسي ضرر نمي زدند، ولي این بود 

كه از آن دو چیزهائي آموختند كه مایة ضررشان بود، و سودي برایشان نداشت، 

حر باشد، آخرتي ندارد، و چه بد با اینكه مي دانستند كسي كه خریدار اینگونه س

 بهائي بود كه خود را در قبال آن فروختند، اگر مي دانستند؟!

و اگر ایمان آورده و تقوي پیشه مي كردند مثوبتي نزد خدا داشتند كه اگر مي 

 «فهمیدند از هر چیز دیگري برایشان بهتر بود! 
 

، و آن متداول شدن آیة شریفه مي خواهد یكي دیگر از خصایص یهود را بیان كند

سحر در بین آنان است، و این كه یهود این عمل خود را مستند به یك یا دو قصه مي دانند، 

كه میان خودشان معروف بوده، و در آن دو قصه پاي سلیمان پیامبرخدا"ع" و دو ملك به نام 

 "  در میان بوده است.هاروت و ماروت "
 

یهود از این قصه داشتند تخطئه كند و  آیة شریفه مي خواهد آن تصور ذهني را كه

 صورت صحیح آن را بیان دارد.
 

یهود، به طوري كه قرآن كریم از این طایفه خبر داده، مردمي هستند اهل تحریف و 

دست اندازي در معارف و حقایق، كه نه خودشان و نه احدي از مردم نمي توانند در 

ون هیچ پروائي از تحریف مطالب ندارند.  داستانهاي تاریخي به نقل یهود اعتماد كنند.  چ

این رسم و عادت دیرینه یهود است كه در معارف دیني در هر لحظه به سوي سخني و 

 عملي منحرف مي شوند كه با منافع آنان سازگارتر باشد.

از آیة شریفه برمي آید كه سحر در میان یهود امري متداول بوده و آن را به سلیمان 

 نسبت مي دادند.
 

هود اینگونه وانمود مي كرد كه سلیمان آن سلطنت و ملك عجیب را كه داشت به ی

وسیلة سحر بود.  و تسخیر جن و انس و وحش و طیر، و همة كارهاي خارق العاده اي را 
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 كه مي كرد، به وسیلة سحر مي كرد.

یهودیان قسمتي از سحر و ساحري متداول بین خودشان را هم به دو ملك بابل یعني 

 ت و ماروت نسبت مي دهند.هارو
 

 قرآن مي فرماید:

سلیمان  ساحر نبود!  بلكه داستان ساحري او از خرافات كهنه اي است كه  -

شیطانها از پیش خود تراشیده و بر اولیاء انسي خود خواندند و با اضالل مردم 

 و سحرآموزي به آنان كافر شدند. 
 

زي در عالم برخالف "سحر" كفر به خداست و به منزلة تصرف و دست اندا -

 وضع عادي آن است.
 

نیز عقاید یهود را رد مي كند،  -هاروت و ماروت -قرآن كریم دربارة دو ملك بابل 

ولي تأئید مي كند كه " سحر " به آن دو ملك نازل شد، اما عمالً این كار هیچ عیبي نداشت، 

 زیرا منظور خداي تعالي از این كار امتحان و آزمایش بود.
 

 

كه هوشیار باشید  -ملك به كسي سحر نمي آموختند مگر آنكه تذكر مي دادند  آن دو

كه ما فتنه و مایة آزمایش شمائیم.  زنهار كه با استعمال بي مورد سحر كافر نشوید، و این 

 علم را فقط در مورد ابطال سحر و رسواكردن ساحران باید به كار بندید!

آن مصالحي را كه خـــدا در طبیعت ولي مردم سحري از آن دو آموختند كه با 

نهــــاده بود، فاسد مي كردند.  مثالً میان زن و شوهرها را به هم مي زدند تا شر و فسادي به 

راه اندازند.  خالصه، مردم بني اسرائیل از آن دو ملك سحر آموختند كه مایة ضرر خود 

 قرار دادند نه مایة نفع خود!
 

یهودیان آنچه را كه شیطانها به نادرست  -فرماید: در اول آیه كه خداي تعالي مي 

منظورش آن یهودیاني است كه بعد از  - به سلطنت سلیمان نسبت مي دادند، پیروي كردند

حضرت سلیمان بودند، و آنچه را كه شیطانها در عهد سلیمان و علیه سلطنت او از سحر به 

 ین مردم به كار بستند.كار مي بردند، نسل به نسل به ارث بردند و همچنان در ب
 

مراد از شیطانها هم كه در آیه گفته شده طایفه اي از جن هستند كه به تأئید قرآن 

كریم، این طایفه در تحت سیطره سلیمان "ع" قرار گرفته بودند و شكنجه مي شدند و آن 

 حضرت به وسیلة شكنجه آنها را از ایجاد شر و فساد باز داشته بود.

 
 

 32ص 2سوره بقره " َو  اتَّبَعوا ما تَتلُوا الَشیاطین  َعلي ُملِك  ُسلَیماَن.... "     المیزان ج  102مستند: آیه

 "ع"انتساب دروغین سحروساحري به سلیمان

جزئیات مربوط به چگونگي رواج سحروساحري در زمان سلیمان"ع" و بعد از او، 

سلیمان نبي از طریق شیاطین،  و نكاتي را كه قرآن مجید راجع به انتساب این امر به سلطنت
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 ذكر كرده، در روایات اسالمي به شرح زیر نقل شده است:
 

پس همین كه سلیمان از دنیا برفت، ابلیس سحر را درست كرد و آن را در »   -1

طوماري پیچیده و بر پشت آن طومار نوشت:  این آن علمي است كه " آصف بن برخیا" 

است.  و این از ذخایر گنجینه هاي عالم است. هركس  براي سلطنت سلیمان بن داود نوشته

 چنین و چنان بخواهد، باید چنین و چنان كند.

آنگاه این طومار را در زیر تخت سلیمان دفن كرد، پس آنگاه ایشان را به درآوردن 

 آن راهنمائي كرد و بیرون آورد و بر ایشان بخواند.

ما چیره گشت به خاطر داشتن چنین  الجرم، كفار گفتند: عجب، اینكه سلیمان بر همة

 سحري بوده است!

ولي مؤمنین گفتند: نه، سلطنت سلیمان از ناحیة خدا بود و خود او نیز بندة خدا و 

 «پیامبر او بود. 
 ) نقل از حضرت امام محمد باقر "ع" در تفسیر عیاشي و قمي (.  

 

دادند تا به وسیلة آن هاروت و ماروت دو فرشته بودند كه سحر را به مردم یاد »  -2

 از سحر ساحران ایمن بوده و سحر آنان را باطل كنند. 
 

این علم را به كسي تعلیم نمي دادند مگر آنكه زنهار مي دادند كه ما فتنه و وسیلة 

آزمایش شمائیم، مبادا كه با به كاربردن نابجاي این علم كفر بورزید.  ولي جمعي از مردم با 

استعمال آن كافر شدند، و با عمل كردن برخالف آنچه دستور داشتند كافر شدند، چون میان 

به كسي نمي توانند  –ائي مي انداختند، كه خداي تعالي دربارة آن فرموده مرد و زنش جد

 « ضرر برسانند مگر به اذن خدا ! 
 نقل از كتاب عیون اخبار رضا"ع" ( –) نقل از حضرت رضا"ع" در داستان گفتگو با مأمون عباسي  

 
ا قََضینا َعلَیِه  اْلَمو       سوره سبا        14مستند: آیه  261ص 32َت  .... "                 المیزان ج" فَلَم 

 "ع"ماجراي مرگ سلیمان

پایان كار سلیمان نبي علیه السالم را خداوند متعال در قرآن مجید در آیه 

 فوق چنین بیان   مي فرماید:

 بعد از آن كه قضاي مرگ بر او راندیم، »

 كسي جنیان را از مرگ وي خبر نداد،

 مگر موریانة زمین!

 كه عصایش را خورد، 

 و او به زمین افتاد!

 همین كه او به زمین افتاد،

 جنیان فهمیدند كه اگر از مرگ او خبر مي داشتند،

 « در عذابي خوار كننده به سر نمي بردند! 
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از سیاق آیه استفاده مي شود كه سلیمان "ع" در حالي كه تكیه به عصا داشته از دنیا 

 رفته است، و كسي متوجه مردنش نشده است.  

او همچنان در حال تكیه به عصا بوده و از انس و جن كسي متوجه واقع مطلب 

ا بخورد و نبوده است، تا آن كه خداوند سبحان بیدي را مأمور مي كند تا عصاي سلیمان ر

عصا از كمر بشكند و سلیمان به زمین بیفتد، و آن وقت مردم متوجه شوند كه وي مرده 

 است.

جنیان متوجه شدند كه اگر علم غیب داشتند تا به امروز دربارة مرگ سلیمان علیه 

 السالم در اشتباه نمي ماندند، و این عذاب خوار كننده را بیهوده تحمل نمي كردند.
 

 جعفر علیه السالم در كتاب علل روایت شده كه فرمود:از حضرت ابي 
 

جنیان یك سال تمام براي او كار مي كردند به گمان این كه او زنده است، تا آنكه  -

خداوند سبحان حشره بید را مأمور كرد تا عصاي او را خورد، و همین كه 

ل تمام سلیمان به زمین افتاد آن وقت جن فهمید كه اگر علم غیب مي داشتند یكسا

 بیهوده در عذابي خوار كننده نمي ماندند....

در مورد این كه سلیمان"ع" یك سال بعد از مرگش در حالت تكیه به عصا باقي 

 مانده روایات دیگري از شیعه و سني نقل شده است.
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 فصل سوم
 

 

 ملكه سباءسلیمان و 

 
    " َو تَفَقَّدَ  الطَّیَر فَقاَل ماِلَي ال اَِرَي  اْلُهدُهدَ...."      سورة نمل                      30مستند: آیة 

 270ص30المیزان ج 

 داستان هدهد و خبر شهر سباء 

سلیمان علیه السالم جویاي مرغان مي شود و به طور تعجب از حال خود كه چرا 

 بین مرغان نمي بیند، استفهام مي كند:هدهد را در 

 مرا چه مي شود كه هدهد را درمیان مرغان، -

 كه مالزم موكب منند،

 نمي بینم ؟
 

او با این عبارت مي فهماند كه گویا از هدهد انتظار نمي رفت كه غیبت كند، و از 

 پرسد:امتثال فرمان او سر برتابد، و آن گاه از این معنا صرف نظر كرده و دوباره مي 

 چرا غیبت كرده است؟ -

 وي را عذاب مي كنم، عذابي سخت،

 و یا سرش را مي برم، مگر آنكه عذري روشن بیاورد!
 

عذاب  -سلیمان "ع" در این گفتار خود هدهد را محكوم مي كند به یكي از سه كار 

شدید یا ذبح شدن، كه در هریك ازاین دو حالت او بدبخت و بیچاره مي شود، و یا آوردن 

 دلیلي قانع كننده تا خالصي یابد!

سلیمان "ع" بعد از این تهدید مختصري مكث كرد، هدهد حاضر درگاه شد و 

 سلیمان سبب غیبتش را پرسید و عتابش كرد. هدهد در پاسخ گفت:

 من از علم به چیزي احاطه یافته ام كه تو بدان احاطه نداري! »

 «ن نیست!  و از سباء خبر مهمي آورده ام كه هیچ شكي در آ
 

شهر سباء یكي از شهرهاي یمن است كه آن روز پایتخت یمن بوده است. هدهد 

 جریان را چنین ادامه مي دهد:

 زني را دیدم كه بر آنان سلطنت مي كند، »

 و همه چیز دارد،  و اورا تختي بزرگ است.
 

 وي را دیدم كه با قومش به جاي خدا، آفتاب را سجده مي كردند،

 لشان را برایشان زینت داده و از راه منحرفشان كرده،و شیطان اعما
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 و هدایت نیافته اند، تا خدائي را سجده كنند كه،

 در آسمانها و زمین هر نهاني را آشكار مي كند،

 و آنچه را نهان كنند و یا عیان سازند، مي داند!

 خداي یكتا كه خدائي جز او نیست، 

 «  و پروردگار عرش بزرگ !
 

وصف وسعت مملكت و عظمت سلطنت  –او همه چیز دارد  –منظور از اینكه گفت  

در آیه هر چیزي است كه سلطنت عظیم محتاج به « همه چیز» آن زن است، و منظور از 

داشتن آنهاست، مانند: حزم و احتیاط، عزم و تصمیم راسخ، سطوت و شوكت، آب و خاك 

د و رعیتي فرمانبردار ...  لكن از بین همة بسیار، خزینة سرشار، لشكر و ارتشي نیرومن

 اینها تنها  نام عرش عظیم و تخت بزرگ او را برد.

از آیه برمي آید كه مردم سباء در آن زمان وثني مذهب بوده اند و آفتاب  را به  

 عنــوان رب النـــوع مي پرستیدند.

دون تحقیق سلیمان داوري دربارة غیبت هدهد را محول كرد به آینده و اورا ب 

 تصدیق نفرمود و تكذیبش هم نكرد، و گفت:
 

 ببر، -ملكة سباء و مردمش  -این نامة مرا به سوي ایشان   -       

 و نزد ایشان بینداز، 

 و خودت را كنار بكش و در محلي قرار گیر تا تو آنان را ببیني! 

 و آنگاه ببین چه عكس العملي از خود نشان مي دهند،

 ر میان آنان درگیر مي شود باهم چه مي گویند؟یعني وقتي بحث د
 

" برد تا به ملكة آنجا سباء هدهد نامه را از سلیمان"ع" گرفته و به سرزمین " 

برساند. چون بدانجا رسید و نامه را انداخت، ملكه نامه را گرفت، و همین كه آن را خواند به 

 درباریان و اشراف قوم خود گفت:
 

 نامه اي گرامي نزدم افكنده اند،اي بزرگان مملكت!   -» 

 است، سلیمان از جانب

 و به نام خداوند بخشنده و مهربان!

 كه بر من تفوق مجوئید!

 و مطیعانه پیش من آئید!
 

 گفت:

اي بزرگان مرا در كارم نظر دهید كه من بي حضور شما فیصل ده   هیچ كاري  -

 نبوده ام.

 گفتند:

ما نیرومند و جنگ آوراني سخت كوشیم ولي كار به ارادة تو بستگي دارد،  ببین  -
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 چه فرمان مي دهي تا اطاعت كنیم !

 گفت:

پادشاهان وقتي به شهري و كشوري درآیند تباهش كنند و عزیزانش را ذلیل  -

 سازند،

 و كارشان همواره چنین بوده است. 

 من هدیه اي سوي آنها مي فرستم،    

 « ببینم فرستادگان چه خبر مي آورند؟    
 

آیات فوق حكایت گفتگوي ملكه سباء با بزرگان قومش است كه در آن به مردمش از  

رسیدن چنین نامه اي و كیفیت افكنده شدنش، و مضمونش خبر مي دهد، و نامه را توصیف 

از ناحیة سلیمان  مي كند به این كه نامه اي است كریم!  علت كرامتش این است كه این نامه

است، چون ملكة سباء از جبروت سلیمان خبر داشت، و مي دانست كه چه سلطنتي عظیم و 

ما  -شوكتي عجیب دارد، به شهادت این كه وقتي عرش خود را در كاخ سلیمان دید، گفت 

 قبالً از شوكت سلیمان خبر داشتیم و تسلیم او بودیم!

 این نامهنامه به جهت دیگر نیز كریم است، زیرا 

 «به نام خداوند بخشنده و مهربان! »

 آغاز شده است.

 

 فرستادگان ملكه سباء  در دربار سلیمان"ع"
 

فرستادگان ملكة سباء با هدایائي از طرف ملكه نزد سلیمان آمدند.  این فرستادگان 

ر جمعي از درباریانش بودند كه یكي از آنها به عنوان رئیس گروه به تنهائي نزد سلیمان با

 یافته و هدایا را پرداخته بود.

سلیمان هدایاي نامبرده را نپذیرفت و آنها را برگردانید و خطاب به سرپرست گروه 

 اعزامي كرد و گفت:
 

آیا شما مرا با مالي حقیر و ناچیز كه كمترین ارزشي نزد من ندارد كمك مي كنید؟   -

آنچه خدا از ملك و   مالي كه در قبال آنچه خدا به من داده ذره اي ارزش ندارد؟

 نبوت و ثروت به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است!
 

 سلیمان آنها را توبیخ كرد و فرمود:
 

 مگر من محتاج مال شمایم كه برایم هدیه فرستاده اید؟! -

 و این كار شما كار زشتي است!

ارج مي زشت تر از آن اینكه شما هدیة خود را خیلي بزرگ مي شمارید، و آن را 

 نهید!
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مطیعانه » بعد از آنكه مردم سباء فرمان سلیمان علیه السالم را كه فرموده بود: 

مخالفت كردند و آن را با فرستادن هدیه تبدیل كردند و از ظاهر این رفتار «  پیش من آئید !

ه بر مي آمد كه از اسالم آوردن سرپیچي دارند، الجرم سلیمان ایشان را تهدید كرد به این ك

 سپاهي به سویشان گسیل مي دارد كه در سباء طاقت هماوردي آن را نداشته باشند.
 

بدین جهت به فرستادة ملكة سباء نفرمود: این پیام را ببر و بگو اگر تسلیم نشوند و 

تو برگرد كه من هم پشت  -نزد من نیایند، چنین لشكري به سویشان مي فرستم، بلكه فرمود: 

كنم، هرچند كه در واقع لشكر فرستادن مشروط بود به این كه آنان سر تو این كار را مي 

 تسلیم نشوند.

 از سیاق آیه بر مي آید كه آن جناب هدیة نامبرده را نپذیرفته و آنرا برگردانیده بود.

 

 چگونگي آوردن تخت ملكه سباء
 

سلیمان"ع" بعد از برگرداندن هدیة ملكة سباء و فرستادگانش رو به حضار در 

 كرد و فرمود: جلسه

كدام یك از شما تخت ملكة سباء را قبل از اینكه ایشان نزد ما آیند در اینجا حاضر  -

 مي سازد؟
 

منظورش از این فرمان این بود كه وقتي ملكة سباء تخت خود را از چندین فرسخ 

فاصله در حضور سلیمان حاضر ببیند، به قدرتي كه خدا به وي ارزاني داشته و به معجزة 

او بر نبوتش پي مي برد و درنتیجه تسلیم خدا  مي گردد، همچنانكه به شهادت آیات  باهرة

 بعد تسلیم هم شد!

وقتي سلیمان این خطاب را به حاضرین كرد اول كسي كه خواست قدرت نمائي كند  

 یك عفریت جني بود،) عفریت در لغت به معني شریر و خبیث است.(

 گفت: 

 رخیزي، تخت را نزدت مي آورم،من پیش از آنكه از مجلس خود ب -

 كه براي این كار توانا و امین هستم !
 

«  علمي از كتاب »در این هنگام یكي از افراد انساني كه در مجلس سلیمان بود و 

 داشت، گفت:

من تخت ملكة سباء را در مدتي نزدت حاضر مي كنم كه كمتر از   فاصلة نگاه  -

 كردن و دیدن باشد!
 

 نزد خویش پابرجا دید، گفت:سلیمان چون تخت را 
 

 هذا ِمن فَضِل َربّــي !   -

 این از فضل پروردگار من است،  
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 تا بیازمایدم كه سپاس مي دارم یا كفران مي ورزم؟  

 هركه سپاس دارد براي خویش مي دارد،  

 و هركه كفران كند، پروردگارم غني و كریم است!  

 

 آورنده تخت ملكه سباء چه نیروئي داشت؟
 

روایاتي از ائمة اهل بیت علیهم السالم دربارة آورنده تخت ملكة سباء رسیده كه 

انسان بودن این فرد را تأئید و نام او را آصف بن برخیا وزیر سلیمان و وصي او معرفي 

 كرده است.

بعضي گفته اند او خضر بود. برخي دیگر معتقدند كه مردي بوده كه اسم اعظم 

خدا با آن خوانده شود، اجابت مي كند. بعضي هم گفته اند كه او داشته، آن اسمي كه وقتي 

جبرئیل بوده، و برخي از مفسرین هم اورا خود حضرت سلیمان دانسته اند.  این وجوهي 

 است كه بر هیچ یك آنها دلیلي نیست!
 

هرچه باشد و آن شخص هركه بوده باشد، آیه دربارة این عالم كه تخت ملكة سباء را 

آنهم در زماني كمتر از زمان فاصله میان نگاه كردن و دیدن، اعتناء  حاضر ساخت،

" را مشخص نكرده و فقط علم بیشتري دارد، و همچنین به عمل او اعتناء ورزیده و كلمة " 

 یعني علمي كه با الفاظ نمي توان معرفي اش كرد. – علمي از كتاب –فرموده 
 

ه اي از آن بود، یا از جنس كتابهاي مراد به كتابي كه این قدرت خارق العاده پار

آسماني است، و یا لوح محفوظ، و علمي كه این عالم از آن كتاب گرفته، علمي بوده كه راه 

 رسیدن او را به این هدف آسان مي ساخته است.
 

" اسم اعظم" چه بوده اختالف كرده اند.  یكي گفته:  " علم مفسرین در این كه این "

بوده، همان اسمي كه هركس خداي را با آن اسم بخواند اجابت  مي فرماید.  یكي دیگر گفته: 

" یكي ،ذوالجالل واالكرام" و یكي آن را " ،حي و قیومو آن اسم اعظم عبارت است از " 

ً و یكي آن را به زبان عبري "  "،هللا الرحمندیگر " " دانسته است.  و بعضي  آهیاً شراهیا

 كه آن عالم چنین دعا كرد: گفته اند 

 اي معبود ما، و معبود هرچیز، كه معبودي واحد هستي» 

 «و جز تو معبودي نیست، تخت او را برایم بیاور !  

 و سخناني دیگر از این قبیل.... 
 

" و اسماي حسناي الهي در المیزان، و در جلد اول همین كتاب، اسم اعظمدربارة " 

كه اسم اعظمي كه در هر چیز تصرف دارد، از قبیل الفاظ بحث مفصلي شده، و محال است 

ً چنین اسمي باشد و چنین  یا مفاهیمي باشد كه الفاظ بر آنها داللت مي كند، بلكه اگر واقعا

آثاري در آن باشد، البد حقیقت اسم خارجي است، كه مفهوم لفظ به نوعي با آن منطبق مي 

 ، اسم آن اسم است!شود.  خالصه آن اسم حقیقي است كه اسم لفظي
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و در الفاظ آیة شریفه هیچ خبري از این اسمي كه مفسرین گفته اند، نیامده است،  و 

تنها چیزي كه آیة شریفه در این باره فرموده، این است كه شخصي كه تخت ملكة سباء را 

 داشته و گفته است: علمي از كتاب حاضر كرد،

 من آن را برایت مي آورم! -

 كلمه دربارة او چیزي نیامده است.و غیر از این دو 
 

البته این در جاي خود معلوم و مسلم است كه كار در حقیقت كار خدا بوده است، پس 

معلوم مي شود كه آن شخص علم و ارتباطي با خدا داشته است، كه هروقت از پروردگارش 

كرده، و  چیزي مي خواسته و حاجتش را به درگاه او مي برده، خدا از اجابتش تخلف نمــي

 یا بگو هــر وقت چیــزي مي خواسته خـــدا هم آن را مي خواسته است!

از آنچه گذشت معلوم گردید كه علم نامبرده نیز از سنخ علوم فكري كه اكتساب و 

 تعلم بردار باشد، نبوده است.
 

 سلیمان علیه السالم بعد از آنكه عرش ملكة سباء را نزد خود حاضر بدید، گفت:

 ل پروردگار من است!این از فض -

 بدون اینكه در خود من استحقاقي بوده باشد،

 بلكه خداي تعالي این فضیلت را به من ارزاني داشت تا مرا بیازماید،

 و امتحان كند كه آیا شكر نعمتش را به جا مي آورم و یا كفران    مي كنم؟

 آنگاه فرمود: 

 هركس شكر بگذارد براي خود گذاشته، -

 خودش مي شود نه عاید پروردگار من، یعني نفع آن عاید

 و هركس كفران نعمت او كند باز ضررش عاید خودش مي شود،

 چون پروردگار من بي نیاز و كریم است!
 

این بیان سلیمان علیه السالم نشان مي دهد كه آنقدر آوردن تخت ملكه سباء سریع 

 ه است.بوده كه میان دعوي آن عالم و دیدن سلیمان"ع" هیچ فاصله اي نشد

 
 

 حضور ملكه سباء در دربار سلیمان "ع"
 

وقتي ملكة سباء و درباریانش جهت تسلیم به دربار سلیمان آمدند قبل از این كه وارد 

شوند سلیمان دستور داد تخت ملكه را به صورت ناشناس درآورند تا ببیند آیا آن را مي 

 شناسد یا نه؟

د، همچنانكه منظورش از اصل منظورش از این امتحان، آزمایش عقل آن زن بو

 آوردن تخت اظهار معجزه اي باهر از آیات نبوتش بود.

 بعد از این كه ملكة سباء نزد سلیمان آمد از طرف سلیمان به او گفتند:  
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 آیا تخت تو اینطور بود؟ -

منظور این بود كه ناشناسي تخت را بیشتر كنند.  ملــكـة سبــاء نیز براي اجتــناب 

 بي تحقیق گفت: از اظهار سخن

 گویا همان است،  و ما قبل از این معجزه و دیدن آن نیز عالم به آن بودیم! -
 

وقتي ملكه تخت را مي بیند و متوجه درباریان سلیمان مي شود كه دربــارة آن 

تخــــت از او سؤال مي كنند، احساس مي كند كه منظور آنها از این سؤال این است كه به 

وجه قدرت خارق العاده سلیمان علیه السالم باشد،  لذا چون از سؤال وي تذكر دهند كه مت

آنان این اشاره را فهمیده بود، در پاسخ گفت كه ما قبالً از چنین سلطنت و قدرتي خبر 

داشتیم.  یعني احتیاج با این اشاره و تذكر نیست، ما قبل از دیدن این معجزه از قدرت او و 

 یم او شده بودیم، و لذا سر در اطاعت او آمده ایم.از این حالت خبر داشتیم و تسل
 

 

خدمتكاران سلیمان"ع" به رسم همة پادشاهان بزرگ در حضور او ملكه را 

راهنمائي كردند كه به ساحت قصر درآید.   وقتي ملكة سباء آن قصر را بدید خیال كرد 

ساق پا باال زد تا استخري از آب است ) بسكه آن شیشه صاف بود( لذا جامه هاي خود را از 

 دامنش تر نشود.

 سلیمان گفت: 

 این صرح لجه نیست بلكه صرحي است از شیشه ساخته شده است!  -
 

پس ملكة سباء وقتي این همه عظمت از ملك سلیمان دید و نیز آن داستان كه از 

جریان هدهد و برگرداندن هدایا، و نیز آوردن تختش از سباء به دربار وي به خاطر آورد، 

دیگر شكي برایش نماند كه این ها همه معجزات و آیات نبوت اوست، و كار حزم و تدبیر 

 نیست لذا در این هنگام گفت:

ِ اِن ي َظلَمُت نَفسي ! -  َرب 

او نخست به درگاه پروردگارش استغاثه مي كند و به ظلم خود كه خداي را از روز اول 

عتراف نمود و سپس به اسالم خود در برابر و یا از هنگامي كه این آیات را دید، نپرستیده، ا

 خدا شهادت داد.

 در این جمله كه گفت: 

 پروردگارا ! من به نفس خویش ظلم كرده ام، -

 و اینك با سلیمان تسلیم شدم به خداي رب العالمین!
 

» و در اینجا نگفت « !  پروردگارا» او در اول روي سخن با خدا كرد و گفت: 

او «    با سلیمان تسلیم شدم براي خداي رب العالمین! »ت: بلكه گف« تسلیم تو شدم!

به «  پروردگارا من به نفس خود ظلم كرده ام!»خواست از ایمان اجمالي به خدا در عبارت 

توحید صریح انتقال یابد، در جملة بعدي اسالم خود را بر طریق اسالم سلیمان دانست، كه 

تأكید كرد،  «  َرّبِ العالَمین» را با عبارت همان توحید صریح است، و آنگاه تصریح خود 
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یعني اقرار دارم كه جز خدا در هیچ جاي عالمیان ربي نیست.   و این همان توحید در 

ربوبیت است، كه مستلزم توحید در عبادت است، كه مشركین و آفتاب پرستان قائل به آن 

 نبودند و ملكة سباء نیز قبالً آفتاب پرست بود.
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 فصل چهارم
 

 سیل عرم وشهرسباء 

 
 

 سورة سباء                         " لَقَد كاَن ِلَسبَاٍء في َمسَكنِِهم آیَةٌ...."  15مستند: آیة 

 261ص  32المیزان ج                   

 سرگذشت مردم شهر سباء 

مردم شهر سباء و شرح رونق اولیه و آباداني آن، و نیز سرانجام شوم و سرگذشت 

 ویراني آن به وسیلة جاري شدن سیل عرم، در قرآن مجید چنین آمده است:
 

 براي قوم سباء در شهرشان آیتي بود، »

 دو باغستان در طرف راست و چپ آن محل،

 كه گفتیم:

 رزق پروردگارتان را بخورید! -

 بگزارید!و شكر او 

 « شهري پاكیزه دارید و پروردگاري آمرزگار !
 

مردم سباء قومي قدیمي از عرب بودند كه در یمن زندگي مي كردند، نام سباء ) به  

 -سباء پسر یخشب، پسر یعرب، پسر قحطان  -طوري كه گفته اند، ( نام پدر بزرگ ایشان 

 بود.

 مي فرماید:خداوند سبحان به مردمي كه چنین احسان كرده بود، 
 

 « رزق پروردگارتان را از این دو مزرعه بردارید!» 
 

و این كنــایه است از این كه این دو مزرعه از شــدت حاصلخیزي تمامي اقتــصاد 

 آن مردم را اداره مي كرده است. 

آنگاه بعد از امر به خوردن رزق، امر مي كند به شكر پروردگار كه چنین نعمتي و 

 موده، و چنین سرزمیني را به آنها داده است:رزقي را مرحمت فر
 

 شهري است پاكیزه و مالیم طبع و حاصلخیز، -

 و پروردگاري آمرزگار كه بسیار مي آمرزد،

 و با یك گناه و دو گناه و ده گناه، بندة خود را مؤاخذه نمي كند.
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 سرازیر شدن سیل عرم
 

 است:خداي تعالي سرانجام كار این قوم را چنین تعریف كرده 
 

 ولي روي بگردانیدند، »

 پس سیل عرم را به سویشان سرازیر كردیم،

 و دو باغستان آنها را تبدیل به دو زمین خشك كردیم،

 ، " اثل"كه جز خوراكي تلخ و گیاه 

 و مختصري سدر نمي رویانید. 

 این كیفر بد را بدان جهت به آنان دادیم كه كفران كردند،

 «فر مي كنیم ؟! و مگر جز مردم كفرانگر را كی
 

این آیـــه داستان جاري شدن سیل عرم به شهر و باغات و مزارع سباء و غرق شدن 

همه آنها را بیان مي كند، كه خداوند متعال به كیفر ناسپاسي آنان و روي گرداني از اطاعت 

امر و مأموریت الهي، سرازیر ساخته بود، كه به جاي آن دو بهشت و باغستانهاي 

" ) گیاه معروف اثــل  سر زمیني براي آنها باقي گذاشت كه فقـط "  پرمحصول دو

 طرفاء،( و گیاهان تلخ و بوته سدر از آن سر در آورد!

 
 سورة سباء             " َو َجعَلنا بَینَُهم َو بَیَن اْلقُري الَّتي باَركنا فیها قُِرًي ظاهِرةً...."                  18مستند: آیة 

 263ص  32المیزان ج 

 داستان قریه هاي پربركت همجوار 

در ادامة آیات قرآن مجید تاریخچه اي دیگر از شهرهاي دیگري را بیان مي كند كه 

نعمت هاي فراوان به آنها داده شده بود، ولي به همین ترتیب كه اهالي شهر سباء كفران 

 گرفتار شدند!كردند و گرفتار شدند، آنان نیز كفران نعمت كردند و به عذاب الهي 

 و مابین آنان و دهكده هاي پربركت، »  

 قریه ها قرار دادیم كه یكدیگر را مي دیدند، 

 و مسافت بین آنها را به اندازة هم كرده بودیم، 

 در بین این شهرها شب ها و روزها سیر كنید،  -گفتیم:  

 در حالي كه ایمن باشید.  

 ا فاصله زیاد قرار ده !پروردگارا بین سفرهاي م -گفتند:         

 به خود ستم كردند.

 پس آن چنان هالكشان كردیم كه داستان آیندگان شدند،

 و آن چنان متفرقشان كردیم كه مافوق آن تصور ندارد!

 «و در این خود آیت هاست براي هر صبار و شكوري ! 
 

این قرائي كه قرآن كریم از آن خبر مي دهد كه بركت نهاده شده بود، قراء شام 
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است.  و این كه فرمود " قراء ظاهره " منظور این است كه نزدیك به هم و پشت سر هم 

 قرار داشتند، به طوري كه از این قریه آن قریة دیگر دیده مي شد.
 

متناسب قرار داده بود، نه مختلف، خداي تعالي سیر و سفر در این قراء را به نسبتي 

به طوري كه نسبت مسافت بین اولي و دومي برابر بود با نسبت مسافتي كه بین دومي و 

 سومي بود.
 

خداوند سبحان به اهالي این قریه ها گفت كه در آن قریه ها سیر كنند در حالي كه 

چنان از طرف خدا  ایمن هستند.  اگر خواستند در روز حركت كنند یا در شب سیر نمایند

امنیت برقرار شده بود كه سیر شب و روز در آنها فرقي نداشت، و هر وقت مي خواستند 

 مي توانستند با آرامش خاطر به سیر بپردازند.

خداوند متعال مي فرماید كه ما این نعمت ها را در اختیار آنان قرار دادیم، میوه هاي 

منیت راه ها، و آساني سیر در آنها، و فراخي فراوان، و نزدیكي قریه ها به یكدیگر، و ا

 زندگي، به آنان دادیم. از زیادي نعمت ملول شدند و به تنگ آمدند، و گفتند:

 پروردگارا بین سفرهاي ما دوري بینداز! -

 یعني سفرهایمان را طوالني گردان تا مسافت هاي دورتر برویم 

 یم !و بار سفر دور ببندیم، بیابان ها و بادیه ها بپیمائ
 

این كفران و طغیاني بود از ایشان همانطور كه بني اسرائیل كفران و طغیان كرده و 

 از " من و سلوي" به ستوه آمدند و تقاضاي سیر و پیاز كردند.
 

كوتاه سخن آنكه خداوند تعالي و تبارك نعمت را بر آنان تمام كرد، هم در سفر كه 

نعمت را فراوان كرد، و هم در حضر؛  و سفرهایشان را كوتاه و راههایشان را امن و 

انتظار داشت كه شكر نعمت هایش را به جاي آورند، ولي آنان كفران نعمت كردند، هم در 

سفر و هم در حضر، و خداوند هم در عذابي كه خودشان خواستند شتاب نمود، و شهرها و 

 دیارشان را خراب و جمع شان را پراكنده ساخت:

ٌق  !فََجعَلناُهم اَحادی»   َث،  َو َمَزقناُهم ُكلُّ ُمَمزَّ

 ما عیني و اثري از آنان باقي نگذاشتیم! 

 و جز داستان ها، چیزي از ایشان باقي نماند،

 اسمائي شدند بي مسمي،

 كه جز در وهم و خیال وجودي برایشان متصور نیست!

 نه دیگر شهر سبائي!  نه قرائي !

 و نه مردمي از آنجا !

 از ایشان به جاي ماند،فقط سخني و حكایتي 

 و حتي اجزایشان را هم متفرق كردیم،

 به طوري كه دو جزء از اجزاء آنان به هم متصل نماند،
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 تكه هاي خرد و كالنشان از هم جدا شد،

 بعد از آن كه مجتمعي نیرومند و داراي شوكت بودند، 

 غباري شدند،  كه حتي شبحي هم از ایشان نماند!

 ضرب المثل شدند!و براي نسل هاي بعد 
 

این نابودي طوري بود كه هر موجود نابود شده و تار و پود از دست داده را به آنان 

قُوا اَیاديِ َسبَاَء » تشبیه كنند، و در مثل گویند:  آن چنان متالشي شدند كه صاحبان !«  تَفَرَّ

 نعمت و قدرهاي مردم شهر سبا شدند!
 

 سپس خداوند متعال مي فرماید:

 داستانها كه از قوم سباء نقل كردیم،در این  -

 اندرزها و آیت هاست براي هر كسي كه

 در راه خدا صبر بسیار داشته باشد،

 و شكرش در برابر نعمت هاي بي شمار خدا نیز زیاد شود،

واز شنیدن و خواندن این آیات استدالل كند بر این كه براي انسان واجب است 

 ت كند،كه پروردگار خود را از در شكر عباد

 و بداند كه در وراي این زندگي، 

 روز بعثي هست كه در آن روز به كرده هایش جزا داده مي شود!

 

 علل نابودي شهرسباء 
 

 در ادامة آیات مي فرماید:

 ابلیس وعدة خود را دربارة آنان عملي كرد،» 

 مگر طایفه اي از مؤمنان ! او را پیروي كردند،

 نداشت،با اینكه ابلیس برآنان سلطنتي 

  بلكه ما مي خواستیم مؤمنین به آخرت را

 از كساني كه دربارة آن شك دارند، متمایز كنیم،

 «و پروردگار تو بر هر چیزي ضابط است! 
 

یعني، شیطان ظن و پنداري كه دربارة آنان داشت، محقق یافت، چون شیطان 

 نان را گمراه كند.دربارة تمامي ابناء بشر این آرزو و این پندار را دارد، كه همگي آ

از ظاهر سیاق برمي آید كه مراد به این آیه این است كه شیطان ایشان را مجبور به 

گمراهي نكرد، كه به اجبار او را پیروي كنند، تا در نتیجه معذور باشند، بلكه خود آنان به 

سوء اختیارشان شیطان را پیروي كردند، و این خودشان بودند كه پیروي او را اختیار 

نمودند و او هم بر آنان مسلط گردید، نه این كه اول او بر ایشان مسلط شده و آنان به حكم 

 اجبار پیروي اش كرده باشند!
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سورة حجر از قول خداي سبحان به شیطان، این مسئله را  42قرآن مجید در آیه 

 روشن مي سازد، آنجا كه مي فرماید:
 

 ُسلطاٌن،  ااِّل َمِن اتَّبَعََك ِمَن الغاوینَ اِنَّ ِعبادي لَیَس لََك َعلَیِهم » 

 بندگان من مجبور و محكوم تو نیستند، -

 كه تو بر آنان مسلط شوي،

 «مگر آنان كه خودشان بخواهند در ضاللت پیرویت كنند!  
 

منشاء پیروي این گونه افراد و اقوام از شیطان، شكي است كه در دل از مسئلة 

پیروي از شیطان است، ظاهر مي شود، پس این كه خداي  آخرت دارند، و آثارش كه همان

تعالي به ابلیس اجازه داد تا به این مقدار، یعني به مقداري كه پاي جبر در كار نیاید، بر ابناء 

بشر مسلط شود، براي همین بود كه اهل شك از اهل ایمان متمایز و جدا شوند، و معلوم شان 

ر دارد، و چه كسي ندارد، و این باعث سلب شود، چه كسي به روز جزا ایمان و باو

مسؤلیتشان در پیروي  شیطان نمي شود، چون اگر پیروي كردند به اختیار خود كردند، نه 

 به اجبار كسي !
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 فصل پنجم

 

 

 

 ذي الـقـرنـیـن

 

 

 

 "   !َعلَیُكم ِمنهُ ِذكراً...سوره كهف     " َو یَسئَلُونََك  َعن ذي القَرنَیِن  قُل َساَتلُوا 102تا 83مستند: آیة

 256ص26المیزان ج  

 تاریخ ذي القرنین در قرآن 

این آیات راجع به تاریخ زندگي ذي القرنین است كه در خالل آن نكاتي از پیشگوئي 

 هاي قرآن كریم نیز به چشم مي خورد.

 آیات چنین شروع مي شود: 
 

 از تو از وضع ذي القرنین مي پرسند، »

 زودي از او ذكري براي شما مي خوانم!بگو:  به 

 ما وي را در زمین تمكین دادیم،

 و از هر چیز وسیله اي برایش عطا كردیم،

 پس او وسیله اي تهیه كرد، تا این كه به غروبگاه خورشید رسید،

 و آن را دید كه در چشمه اي گل آلود فرو مي رود،

 «و نزدیك چشمه گروهي را یافت.... 
 

" توانا، "  این است كه اورا "اورا در زمین تمكین دادیممنظور از اینكه فرمود: "  

كردیم.  تمكن در زمین به معناي قدرت در تصرف در زمین است، تصرفي مالكانه و 

" یعني از هر چیزي كه از هر چیزي سببي به او عطا كردیم، دلخواه.  اینكه فرمود: "

به مقاصد مهم زندگي خود مي شوند، ما به او نیز دادیم، تا  معموالً مردم به وسیلة آن متوسل

براي رسیدن به مقاصد زندگي به كار بندد، از قبیل: عقل، علم، دین، نیروي جسم، كثرت 

 مال و لشكر، وسعت ملك، حسن تدبیر و غیر آن.
 

این آیه منتي است از جانب خداي تعالي كه بر ذي القرنین مي گذارد، و با بلیغ ترین 

بیان، امر او را عظیم مي شمارد.  چه نمونه هائي را كه از سیره و عمل و گفتار او نقل مي 

 كند مملو از حكمت و قدرت است.
 

آیه چنین ادامه مي یابد كه او وسیله اي تهیه كرد تا با آن به طرف مغرب آفتاب سیر 

دار غروب مي كند، كند و كرد تا به مغرب آفتاب رسید، و آفتاب را یافت كه در چشمة لجن 
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 و در نزد آن قومي را یافت.

مراد به مغرب آفتاب آخر معمورة آن روز از ناحیة غرب است، به دلیل اینكه مي 

 «. نزد آن مردمي را یافت» فرماید: 
 

" آفتاب را یافت كه در دریائي لجن دار غروب مي كرد، مراد به این كه فرمود: " 

ه ساحل دریائي رسید كه دیگر ماوراي آن خشكي به نظر برخي مفسرین، این است كه ب

امیــد نــمي رفت.  و چنین به نظر مي رسید كه آفتاب در دریا غروب مي كند، چون انتهاي 

 افق با دریا چسبیده بود.

برخي دیگر از مفسرین گفته اند كه چنین چشمة لجن دار با دریاي محیط یعني 

ت منطبق است، و جزایر نامبرده همان " در آن اسجزایر خالداتاقیانوس غربي كه "

جزایري است كه در هیئت و جغرافیاي قدیم مبدأ طول به شمار مي رفت و بعدها غرق شده، 

 و فعالً اثري از آنها نمانده است.
 

" قرائت كنیم، همانطور كه برخي قرائت كرده  عین حامیه" را "  عین حمیئهاگر " 

استوائي اقیانوس كبیر بدانیم كه مجاور آفریقاست،  " یا قسمت دریاي حارهاند، به معناي "

 بعید نیست كه ذي القرنین، در سفر غربي اش به سواحل آفریقا رسیده باشد.

 

 ذي القرنین، وچگونگي دریافت وحي

در این كه ذي القرنین از پیامبران خداست یا نه، تصریحي نشده است، جز اینكه در 

كه قول منسوب به خداي عزوجل در  « َوقُلنا یا ذي القَرنَین!» آیة فوق خداوند مي فرماید: 

قرآن كریم در وحي نبوي و در ابالغ به وسیلة وحي استعمال مي شود.  و گاهي در الهام هم 

 كه از نبوت نیست به كار مي رود.
 

با این بیان روشن مي شود كه عبارت فوق داللت ندارد بر این كه ذي القرنین 

پس از  »به وي وحي مي شده، مخصوصاً جملة بعد از آن كه مي گوید:  پیغمبري بوده كه

این جمله كه در آیة بعدي است، از «  ! آن سوي پروردگارش برند و عذابي سختش كنند

آنجا كه نسبت به خداي تعالي در سیاق غیبت آمده، خالي از اشعار به این معني نیست كه 

مكالمة خدا با ذي القرنین به توسط پیغمبري صورت گرفته كه همراه وي بوده است، و در 

اشارة پیغمبر عصر  " در بني اسرائیل بوده كه باطالوتحقیقت سلطنت او نظیر سلطنت " 

 خودش و با هدایت او كار مي كرد.

 

 ذي القرنین، و مردم دیار چشمه گل آلود

پس از آنكه ذي القرنین به آخر ین نقطة معمورة غرب آن زمان رسید، در آن 

سرزمین قومي را یافت كه خداوند متعال دربارة رفتار ذي القرنین با آنان چنین فرموده 
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 است:

 ار كردیم كه با اینان چه معامله اي مي خواهي بكني ؟ما از او استخب» 

 و حال كه بر ایشان مسلط شده اي،

 «؟ از عذاب و احسان، كدام را دربارة آنان اختیار مي كني 
 

 ذي القرنین در جواب گفته است:

 ستمكاران ایشان را عذاب مي كنیم،» 

 تا وقتي كه به سوي پروردگار خویش روند،

 اي كه هیچ گمانش را نمي بردند، به ایشان دهد!  و او عذاب بي سابقه

 اما كسي كه ایمان آورد و عمل صالحي كند،

 براي اوست مثوبت حسني !

 به زودي به او از امر خود سخني گوئیم آسان!

 «) یعني تكلیفي مي كنیم آسان كه بر او گران نیاید.( 

 

 حركت ذي القرنین به سوي مشرق

 :ادامة آیات چنین شرح مي كند

ذي القرنین در آنجا وسایلي براي سفر تهیه كرد و به سوي مشرق حركت كرد تا » 

 به صحرائي از طرف مشرق رسید،

و دید كه آفتاب بر قومي طلوع مي كند كه براي آنان پوششي از آن از طرف خدا 

 « .قرار داده نشده است

را از آفتاب )منظور از پوشش در اینجا، لباس و مخصوصاً ساختمان است كه انسان 

 بپوشاند.(

یعني آنها مردمي بودند كه در روي خاك زندگي مي كردند و خانه اي كه در آن 

پناهنده شوند و خود را از حرارت آفتاب پنهان كنند، نداشتند، و نیز عریان بودند و لباسي هم 

 برتن نداشتند.

« شده بود، از طرف خدا براي آنان پوششي قرار داده ن »منظور از این كه فرمود: 

اشاره است به این كه مردم نامبرده هنوز به این حد از تمدن نرسیده بودند كه بفهمند خانه و 

لباسي هم الزم است، و هنوز علم ساختمان كردن و خیمه زدن و لباس بافتن و دوختن را 

 نداشتند.

 خداوند تعالي دربارة وضعیت سفر و تداركات و وسایل ذي القرنین مي فرماید:

 ما احاطة علمي و آگاهي از آنچه نزد او مي شد داشتیم،» 

 «و از عده و عدة اش و از آنچه جریان مي یافت خبردار بودیم! 
 

ظاهراً احــاطة علمي خدا به آنچه نزد وي صورت مي گرفت كنایه است از این كه 
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امر او آنچه كه او تصمیم مي گرفت و هر راهي را كه مي رفت به هدایت خداي تعالي و به 

بود، و در هیچ امري اقدام نمي كرد مگر به هدایتي كه با آن مهتدي مي شد و به امري كه به 

 آن مأمور مي شد.

 

 ساختن سد در برابر یأجوج و مأجوج

در ادامة سفر خود ذي القرنین به جائي میان دو كوه رسید كه در نقطه اي نزدیك به 

اده بودند و چیز زیادي نمي فهمیدند و به ذي آن دو كوه قومي زندگي مي كردند كه بسیار س

 القرنین گفتند:

 اي ذي القرنین!  یأجوج و مأجوج در این سرزمین تباهي مي كنند،»  

 «آیا براي تو خراجي مقرر داریم تا میان ما و آنها سدي بنا كني ؟  
 

ردم سیاق آیه نشان مي دهد یأجوج و مأجوج دو طایفه بودند كه از پشت كوه به این م

حمله مي كردند و قتل عام و غارت راه مي انداختند و از آنها اسیر مي گرفتند.   قوم نامبرده 

پیشنهاد كردند كه ذي القرنین مالي را از ایشان بستاند و میان آنان و یأجوج و مأجوج سدي 

 ببندد كه از تجاوز آنان جلوگیري نماید.
 

 ذي القرنین گفت:

آن وسعت و قدرت كه خدا به من ارزاني  من از شما خرج نمي خواهم، و -

داشته، از مالي كه شما وعده ام مي دهید، بهتر است، و من به مال شما 

 احتیاجي ندارم!

اما سدي كه خواستید اگر بخواهید بسازم باید كمك نیروي انساني بكنید، یعني 

 كارگر و مصالح ساختماني بیاورید تا بسازم!

 

 لقرنینمصالح سد و نحوه سدسازي ذي ا

 چگونگي ساخت و مصالح ساختماني سد را قرآن مجید چنین شرح مي دهد:

 قطعات آهن پیش من آرید، »

 تا چون میان دو دیواره پرشد، گفت:  بدمید !

 تا آن را بگداخت.  گفت:

 روي گداخته نزد من آرید تا بر آن بریزم!
 

 پس نتوانستند بر آن باال روند و نتوانستند آن را نقب بزنند.

 گفت:

 این مرحمتي از جانب پروردگار من است! -

 چون وعدة پروردگارم بیاید آن را هموار سازد،

 « و وعدة پروردگارم راست است! 
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این آوردن آهن همان نیروئي بود كه ذي القرنین از ایشان خواست. و اگر از میان 

بدین جهت بود مصالح سدسازي مخصوصاً آهن را ذكر كرد و مثالً اسمي از سنگ نیاورد، 

 كه ركن سدسازي و استحكام بناي آن موقوف بر آهن است.
 

و وقتي او را به قوه و نیرو مدد كردند و آنچه را خواسته بود برایش آوردند، پس 

سد را برایشان بساخت و باال برد تا میان دو كوه را پر كرد و آنگاه از آنان خواست در آن 

ي سد نصب كنند تا آهن هاي داخل سد را گرم كنند، و بدمند.  یعني دم هاي آهنگري را باال

 سرب در البالي آن بریزند.

 ذي القرنین سپس از آنها خواست:

براي من قطر بیاورید تا ذوب نموده و روي آن بریزم و البالي آن را پركنم تا  -

 سدي توپر شود، و چیزي در آن نفوذ نكند.

نتوانستند به باالي آن بروند، چون بلند پس از آنكه سد را ساخت، یأجوج و مأجوج 

 بود و نیز نتوانستند سوراخش كنند، زیرا محكم بود.
 

 پس از آنكه سد بنا شد، ذي القرنین گفت:

 «این سد خود رحمتي از پروردگار من بود!  »

یعني نعمت و سپري بود كه خداوند با آن اقوامي از مردم را شر یأجوج و مأجوج 

 حفظ فرمود.

 د و این رحمت تا آمدن وعدة پروردگار من باقي خواهد ماند، و این س -

تا وقتي وعدة پروردگار من آمد آن را درهم مي كوبد و با زمین یكسان مي 

 كند!
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 ذي القرنین درقرآن، و سفرهاي سه گانه او 

اسم ذي القرنین و تاریخ زندگي و والدت و نسب و سایر  قرآن كریم متعرض

مشخصات او نشده است. البته این رسم قرآن كریم در همة موارد است. قرآن در هیچ یك از 

قصص گذشتگان به جزئیات نمي پردازد. در خصوص ذي القرنین هم اكتفا به ذكر سفرهاي 

 سه گانة او كرده است:

كه به محل فرورفتن خورشید رسیده و دیده است كه : تا آنجا سفر او به مغرب  -1

آفتاب در عین حمئه ) یا حامیه( فرو مي رود، و در آن محل به قومي برخورده 

 است.

: از مغرب به طرف مشرق بوده، تا آنجا كه به محل طلوع سفر دوم او   -2

اتر و خورشید رسیده،  و در آنجا به قومي برخورده كه خداوند میان آنان و آفتاب س

 حاجبي قرار نداده است.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وپنجم: زندگانی داود و سلیمان )ع( 62

: تا موضع بین السدین بوده، و در آنجا به مردمي برخورده كه به سفرسوم او   -3

هیچ وجه حرف به خرجشان نمي رفت، وچون از شر یأجوج و مأجوج شكایت 

كردند، و پیشنهاد نمودند كه هزینه اي در اختیارش بگذارند تا او برایشان 

یأجوج و مأجوج در بالد آنان باشد.  او نیز پذیرفته و دیواري بكشد تا مانع نفوذ 

وعده داده است سدي بسازد كه مافوق آنچه آنها آرزویش را مي كنند، بوده 

باشد، ولي از قبول هزینه خودداري كرده است، و تنها از ایشان نیروي انساني 

خواسته است.  آنگاه از همة خصوصیات بناي سد تنها اشاره اي اجمالي به 

 فراد كارگر و قطعه هاي آهن و دم هاي كوره و قطر نموده است.ا

این آن چیزي است كه قرآن كریم از این داستان آورده است،  و از آنچه آورده چند  

 خصوصیت و جهت جوهري داستان استفاده مي شود:

 

 

 تاریخي بودن اسم ذي القرنین

ش در قرآن نازل شده باشد مطلب اول اینكه صاحب این داستان قبل از این كه داستان 

" نامیده شده است، و این نكته از سیاق داستان ذي القرنین بلكه حتي در زمان زندگي اش "

" و"  قُلنا یا ذي القَرنَین !" و عبارت" از تو مي پرسند دربارة ذي القرنین یعني از عبارت "

 " به خوبي استفاده مي شود.قالُوا یا ذي القَرنَین !

لي بر مي آید كه در عصر رسول هللا "ص" قبل از نزول این قصه، از عبارت او 

چنین اسمي بر سر زبانها بوده كه از آن جناب داستانش را پرسیده اند.  و از عبارت بعدي 

كه مي فرماید: " گفتیم اي ذي القرنین...!" به خوبي معلوم مي شود كه اسمش همین بوده كه 

 با آن خطابش كرده اند.
 

 لت ذي القرنینمقام و منز

مطلب دوم اینكه او مردي مؤمن به خدا و روز جزاء، و متدین به دین حق بوده، كه  

ا َمن َظلََم فََسوَف » و نیز گفته : « هذا َرحمةٌ ِمن َرب ي ! » به نقل قرآن كریم گفته است:  اَم 

بُهُ !   آ اَ » گذشته از این كه آیة: «  نُعَذ ِ آ قُلنا یا ذَا القَرنَیِن اِم  َب َو اِم  كه خداوند ...!« ن تُعَذ ِ

متعال اختیار تام به او مي دهد، خود شاهد بر مزید كرامت و مقام دیني او مي باشد، و مي 

فهماند كه او به وحي و یا الهام و یا به وسیلة پیغمبري از پیغمبران تأئید مي شده، و او را 

 كمك مي كرده است.

 

 تذي القرنین، صاحب خیر دنیا و آخر

مطلب سوم این كه او از كساني بوده كه خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برایش  
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 جمع كرده بود.

اما خیر دنیا، براي اینكه سلطنتي به او داده بود كه توانست با آن به مغرب و مشرق 

 آفتاب برود، و هیچ چیز جلوگیرش نشود، بلكه تمامي اسباب مسخر و زبون او باشند.

آخرت، براي این كه او بسط عدالت و اقامة حق در بشر نموده و به صلح و اما خیر  

و عفو و رفق و كرامت نفس و گستردن خیر و دفع شر در میان بشر سلوك كرده است.  

استفاده مي شود.  « اِن ا َمكَّن ا لَهُ في االَرِض َو آتَینا هُ ِمن ُكل ِ ش يٍء َسبَباً ! » همة اینها از آیة: 

آنچه كه از سیاق داستان برمي آید كه چگونه خداوند عزوجل نیروي جسماني و عالوه بر 

 روحاني به او ارزاني داشته است.

مطلب چهارم اینكه ذي القرنین به جماعتي ستمكار در مغرب برخورد كرده و آنان 

 را شكنجه كرده است.
 

 مشخصات سد و محل آن

و مطلب پنجم اینكه " سدي" كه او بنا كرده در غیر مغرب و مشرق آفتاب   

بوده است، چون بعد از آنكه به مشرق آفتاب رسیده پیروي سببي كرده تا به میانة دو كوه 

رسیده است.  از مشخصات سد او عالوه بر اینكه گفتیم در مشرق و مغرب عالم نبوده، این 

 ه است. است كه در میان دو كوه ساخته شد

این دو كوه را كه چون دو دیوار بودند به صورت یك دیوار ممتد در آورده است.  و  

در سدي كه او ساخته، پاره هاي آهن و قطر به كار رفته است.  و قطعاً در تنگنائي بوده كه 

 آن تنگنا رابط میان دو قسمت مسكوني زمین بوده است.
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 ذي القرنین درتورات و كتابهاي تاریخ 

قدماي از مورخین، هیچ یك در اخبار خود پادشاهي را كه نامش ذي القرنین و یا 

شبیه به آن باشد، اسم نبرده اند، و نیز اقوامي به نام یأجوج و مأجوج و سدي كه منسوب به 

 ذي القرنین باشد، نام نبرده اند.

ضي از پادشاهان " حمیر" از اهل یمن اشعاري نسبت داده اند كه به البته به بع 

را « تبع» عنوان مباهات نسب خود را ذكر كرده و یكي از پدران خود را كه سمت پادشاهي 

اسم برده و در سروده هایش این را نیز سروده كه او به مغرب « ذي القرنین» داشته، به نام 

 و مأجوج را بنا نمود. و مشرق عالم سفر كرده و سد یأجوج

و نیز ذكر یأجوج و مأجوج در مواضعي از كتب عهد عتیق ) تورات( آمده، از آن  

جمله در اصحاح دهم از سفر تكوین تورات در ذیل عنوان " اینان فرزندان دودمان نوحند 

گفته سام و حام و یافث فرزندان نوحند كه بعد از طوفان براي هریك فرزنداني شد، فرزندان 
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 یافث عبارت بودند از:  جومر، مأجوج، ماداي، باوان، نوبال، ماشك و نبراس. "
 

 و در آخر كتاب حزقیل اصحاح سي و هشتم آمده : 
 

 "  خطاب كالم رب به من شد كه مي گفت: 

 اي فرزند آدم!  -

 روي خود متوجه جوج سرزمین مأجوج رئس روش ماشك و نوبال كن، 

 آقا و سید و رب این چنین گفته: و نبوت خود اعالم بدار و بگو: 

اي جوج رئس روش ماشك و نوبال علیه تو برخواستم، تو را بر مي گردانم، و  -

دهنه هائي در دو فك تو مي كنم، و تو و همة لشكریانت را چه پیاده و چه سواره 

 بیرون مي سازم، در حالي كه همة آنها فاخرترین لباس برتن داشته باشند ...."

 مي گوید:

 ه همین جهت، اي پسر آدم!" ب -

 باید ادعاي پیغمبري كني ! 

 و به جوج بگوئي:

سید و رب امروز در نزدیكي سكناي شعب اسرائیل در حالي كه در امن هستند،  -

 چنین گفته:

 آیا نمي داني و از محلت از باالي شمال مي آئي ؟ " -
 

 در اصحاح سي و نهم داستان سابق را دنبال نموده، و مي گوید:
 

 تو اي پسر آدم!" و  -

 براي جوج ادعاي پیغمبري كن و بگو:

 سید رب این چنین گفته.... -

چون من به كالم سید رب سخن گفتم، و آتشي بر مأجوج و بر ساكنین در 

 جــزایــر ایــمــن مي فرستم آن وقت است كه  مي دانند منم رب ...! "
 

 در رؤیاي یوحنا، در اصحاح بیستم مي گوید:
 

 هزار سال تمام شد، "... پس وقتي -

شیطان از زندانش آزاد گشته و بیرون مي شود تا امت ها را كه در چهارگوشة 

زمینند جوج و مأجوج تا همه را براي جنگ جمع كند، در حالي كه عددشان 

مانند ریگ دریا باشد پس بر پهناي گیتي سوار شوند و لشكرگاه قدیسین را 

 صره كنند.... "احاطه كنند و نیز مدینه محبوبه را محا
 

از این قسمت كه نقل شد استفاده مي شود كه " مأجوج" و یا "جوج و مأجوج" امت  

یا امت هائي عظیم بوده اند، و در قسمت هاي باالي شمال آسیا از معمورة آن روز زمین 

 مي زیسته اند، و مردماني جنگجو و معروف به جنگ و غارت بوده اند.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وپنجم: زندگانی داود و سلیمان )ع( 65

قریبي مي زند و آن این است كه ذي القرنین یكي از اینجاست كه ذهن آدمي حدس  

ً باید  ملوك بزرگ باشد كه راه را بر این امت هاي مفسد در زمین سد كرده است. و حتما

سدي كه او زده فاصل میان دو منطقه شمالي و جنوبي آسیا باشد: مانند دیوار چین، و یا سد 

 باب االبواب، و یا سد دالاير و یا غیر آنها.

خ امم آن روز جهان هم اتفاق دارد در این كه ناحیة شمال شرقي از آسیا كه تاری

ناحیة اصراب و بلندي هاي شمال چین باشد، موطن و محل زندگي امتي بسیار بزرگ و 

وحشي بوده و آنها الیزال رو به زیادي نهاده و جمعیتشان فشرده تر مي شد. این امت 

ن حمله مي بردند، و چه بسا در همانجا زاد و ولد همواره بر امت هاي مجاور خود مانند چی

كرده و به سوي بالد آسیاي وسطي و خاورمیانه سرازیر مي شدند، و چه بسا كه در این 

كوهها به شمال اروپا نیز رخنه كردند، و بعضي از ایشان طوایفي بودند كه در همان 

ب سكنة اروپاي شمالي سرزمین هائي كه غارت كردند سكونت كرده و متوطن شدند، كه اغل

از آنهایند، ودر آنجا تمدني به وجود آوردند و به زراعت و صنعت پرداختند، و بعض دیگر

 برگشته و به همان غارتگري خود ادامه دادند.  

 بعضي از مورخین گفته اند كه:

یأجوج و مأجوج امت هائي هستند كه در قسمت شمالي آسیا از تبت و چین گرفته  -

تا اقیانوس منجمد شمالي و از ناحیة غرب تا بالد تركستان زندگي مي كنند،  و این قول را 

" ابن مسكویه، و رسایل اخوان الصفاء، نقل كرده تهذیب االخالق" و "فاكهة الخلفاءاز كتاب " 

 اند.

د مؤید آن احتمالي است كه قبالً تقویتش كردیم كه سد مورد بحث یكي از و همین خو 

 سدهاي موجود در شمال آسیا فاصل میان شمال و جنوب باشد.
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 محل سد ذي القرنین، و دیوارچین 

اختالف نظریه شان در تطبیق مورخین و ارباب تفسیر در این باره اقوالي برحسب 

 داستان دارند كه به ترتیب ذیالً نقل مي شود:

به بعضي از مورخین نسبت مي دهند كه گفته اند سد نامبرده در قرآن كریم همان  

دیوار چین است.  دیوار چین، دیوار طوالني میان چین و مغولستان است كه یكي از 

ا بنا نهاده است، تا جلوي هجوم مغول را از پادشاهان چین به نام " شین هوانگ تي" آن ر

متر است،  15متر و ارتفاعش  9كیلومتر و عرض آن  3000چین بگیرد.  طول این دیوار 

قبل از میالد مسیح  264كه همه با سنگ چیده شده است.  ساختمان این دیوار از سال 

ین پادشاه بوده سال خاتمه یافته است. پس ذي القرنین هم 20یا  10شروع شده و پس از 

 است.

ولكن این مورخ توجه نكرده است كه اوصاف و مشخصاتي كه قرآن مجید براي ذي 
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القرنین ذكر كرده و سدي كه قرآن آن را به او نسبت داده با این پادشاه و با این دیوار تطبیق 

 ندارد، چون دربارة این پادشاه نیامده كه به مغرب اقصي سفركرده باشد، و سدي كه قرآن

ذكر كرده میان دو كوه واقع شده و درآن قطعه هاي آهن و قطر یعني مس مذاب به كار رفته 

هزار كیلومتر است از كوه و زمین هردو مي گذرد و  3است، ولي دیوار بزرگ چین كه 

میان دو كوه واقع نشده است، و نیز دیوار چین با سنگ ساخته شده است و در آن آهن و 

 قطر به كار نرفته است.

 

 محل سّد ذي القرنین، و سّد باب االبواب

برخي دیگر از مورخین گفته اند كه سد نامبرده را یكي از ملوك " آشور" ساخته كه 

در حوالي قرن هفتم قبل از میالد مورد هجوم اقوام " سیت" قرار مي گرفتند.  اقوام "سیت" 

ده شده، در لغت یوناني كه از آنها در بعضي از سنگ نبشته هاي زمان داریوش نیز اسم بر

 " میگاك" گفته مي شوند، و غــربي ها آنها را  " سیت" مي نامند.

) این نظریه از كتاب " كیهان شناخت" تألیف حسن بن قطان مروزي طبیب و منجم 

هجري نقل شده و در آن اسم آن پادشاه را " بلینس" و نیز " اسكندر"  548متوفاي سنة 

 دانسته است. (
 

سیت" از تنگناي جبال قفقاز تا ارمنستان، و آنگاه تا ناحیة غربي ایران اقوام " 

هجوم مي آوردند، و چه بسا به خود " آشور" و پایتخت آن " نینوا" هم مي رسیدند، و آن را 

محاصره كرده و دست به قتل و غارت و برده گیري مي زدند. پادشاه آن دیار به ناچار 

كه گویا مراد به آن سد همان" سد باب االبواب" باشد كه  براي جلوگیري از آنها سدي ساخت

 تعمیر و یا ترمیم آن را به كسري انوشیروان یكي از ملوك فارس نسبت مي دهند.
 

 این گفتة مورخ نامبرده است، و لكن مشكل در تطبیق آن با قرآن است.

 

 محل سّد ذي القرنین، و سّد فریدون پیشدادي

ها گفته اند ذي القرنین اسمش " فریدون" بن اثفیان  روح المعاني نوشته كه بعضي

بن جمشید، پنجمین پادشاه پیشدادي ایران زمین بوده است. او پادشاهي عادل و مطیع خدا 

 بود.

در كتاب " صور االقالیم" ابي زید بلخي آمده است كه او مؤید به وحي بوده است.  

در آورده، و میان فرزندان خود  و در عموم تواریخ آمده كه او همة زمین را به تصرف

تقسیم كرده است.  قسمتي از متصرفات خود را به " ایرج" داده، و آن عراق و هند و حجاز 

بود، و همو اورا صاحب تاج سلطنت كرد.   قسمت دیگر زمین روم و دیار مصر و مغرب 

خشید. و را به پسر دیگرش " سلم" داد.  و چین و ترك و شرق را به پسر سومش " تور" ب

براي هریك قانوني وضع كرد تا با آن حكم برانند، واین قوانین سه گانه را به زبان عربي " 
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 سیاست" نامیدند، چون اصلش " سي ایسا" یعني سه قانون بوده است.

و وجه تسمیه اش به ذي القرنین ) صاحب دو قرن(  این بوده كه او دو طرف دنیا را 

نت خود مالك آن گردید، چون سلطنت او به طوري كه در مالك شد، و یا در طول ایام سلط

آمده پانصد سال طول كشید، و یا از این جهت بوده كه شجاعت و قهر او  " روضة الصفا "

 همة ملوك دنیا را تحت الشعاع قرار داد.
 

 ) این بود گفتار روح المعاني كه متأسفانه تاریخ بدان اعتراف ندارد!(

 

 ذي القرنین اسكندرمقدوني یا اسكندر

بعضي دیگر گفته اند كه ذي القرنین همان اسكندر مقدوني است كه در زبانها 

مشهور است، و سد اسكندر هم نظیر یك مثل شده كه همیشه بر سر زبانها جاري است. 

 سعدي گفته:

 گـبكرد از جهان راه یأجوج تن   گـسكندر به دیوار روئین و سن

 ه روئین چو دیوار اسكندر است.ن   تو را سد یأجوج كفر از زر است
 

بر این معنا روایاتي هم آمده، مانند روایتي كه در قرب االسناد از حضرت موسي  

بن جعفر علیه السالم نقل شده است.  و روایت عقبة بن عامر از رسول خدا "ص"، و 

 روایت وهب بن منبه كه هردو در درمنثور نقل شده است.

صحابه و تابعین ) مانند معاذ بن جبل به نقل مجمع بعضي از قدماي مفسرین از  

 البیان، و از قتاده به نقل در منثور( نیز همین قول را اختیار كرده اند.

ابن سینا هم وقتي اسكندر مقدوني را وصف مي كند او را به نام اسكندر ذي القرنین  

 مي نامد.

پافشاري دارد.  و فخر رازي هم در تفسیر كبیر خود بر این نظریه اصرار و  

خالصة آنچه گفته این است كه قرآن داللت دارد بر  این كه سلطنت این مرد تا اقصي نقاط 

مغرب و اقصي نقاط مشرق و جهت شمال گسترش یافته است، و این در حقیقت همان 

معمورة آن روز زمین است، و مثل چنین پادشاهي باید نامش جاودانه در زمین بماند، و 

 چنین سهمي از شهرت داراست همان اسكندر است و بس ! پادشاهي كه

چه او بعد از مرگ پدرش همة ملوك روم و مغرب را برچیده و بر همة آنها مسلط  

شد و تا آنجا پیشروي كرد كه دریاي سیز و سپس مصر را هم بگرفت.  آنگاه در مصر به 

د سركوبي بني اسرائیل بناي شهر اسكندریه پرداخت و پس وارد شام شد، و از آنجا به قص

به طرف بیت المقدس رفت، و در قربانگاه ) مذبح( آنجا قرباني كرد، و پس متوجه جانب 

ارمینیه و باب االبواب گردید. عراقي ها و قطبي ها و بربر خاضعش شدند، و بر ایران 

مستولي گردید، و قصد هندوچین كرد و با امت هاي خیلي دور جنگ كرد، و پس به سوي 

ان بازگشت و شهرهاي بسیار ساخت، و سپس به عراق بازگشت و در شهر " زور" و خراس



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وپنجم: زندگانی داود و سلیمان )ع( 68

 یا رومیة مدائن از دنیا رفت. مدت سلطنتش دوازده سال بود.

خوب، وقتي در قرآن ثابت شده كه ذي القرنین بیشتر معمورة زمین را مالك شد، و 

د اسكندر بوده است، دیگر در تاریخ هم به ثبوت رسید كه كسي كه چنین نشانه اي داشته باش

 جاي تردید باقي نمي ماند كه ذي القرنین همان اسكندر مقدوني است.

 این بود گفتار فخر رازي و لكن ایراداتي به شرح زیر به گفتة او وارد است:
 

اوالً،  این كه گفت پادشاهي كه معظم معمورة زمین را مالك شده باشد اسكندر  -1

چنین ادعائي در تاریخ مسلم نیست، چون مقدوني است، قبول نیست، زیرا 

تــاریخ سالطین دیگري را سراغ مي دهد كه ملكش اگر بیشتر از ملك مقدوني 

 نبود كمتر هم نبوده است.
 

ثانیاً،  اوصافي كه قرآن براي ذي القرنین شمرده تاریخ براي اسكندر مسلم نمي   -2

چنان مي فرماید كه ذي القرنین  داند، و بلكه آنها را انكار مي كند. مثال، قرآن كریم

مردي مؤمن به خدا و روز جزا بوده و خالصه دین توحید داشته است، در حالي كه 

اسكندر مردي وثني و از صابئي ها بوده است، همچنانكه قرباني كردنش براي 

 مشتري خود شاهد آن است.

بوده و به عـدل و نیز قرآن كریم فرموده ذي القرنین یكي از بندگان صالح خدا       

 و رفــق مــدارا مي كرده است، و در تاریخ براي اسكندر خالف این را نوشته اند.
 

در هیچ یك از تواریخ آنان نیامده كه اسكندر مقدوني سدي به نام سد یأجوج و   -3

 مأجوج به آن ترتیبي كه در قرآن ذكر شده، ساخته باشد.
 

 القرنین گفته است: در كتاب " البدایه و النهایه" دربارة ذي

 -اسحق بن بشر از سعید بن بشیر از قتاده نقل كرده كه

" اسكندر همان ذي القرنین است، و پدرش اولین قیصر روم بوده، و از دودمان سام 

بن نوح بوده است، و اما ذي القرنین دوم اسكندر پسر فیلیپس بوده است. ) آنگاه نسب او را 

 "ع" مي رساند.(به عیص بن اسحاق بـــن ابراهیم

او مي گوید كه اسكندر مقدوني یوناني مصري بوده و آن كس كه شهر اسكندریه را 

ساخته است و تاریخ بنایش تاریخ رایج روم گشته، از اسكندر ذي القرنین به مدت بس 

 طوالني متأخر بوده است.

دومي نزدیك سیصد سال قبل از میالد مسیح بوده و ارسطاطالیس حكیم وزیرش 

ه است، و همان بوده كه دارا پسر دارا را كشته و ملوك فرس را ذلیل و سرزمینشان را بود

 لگدكوب نموده است.

و این مطالب را بدان جهت خاطرنشان ساختیم كه بیشتر مردم گمان كرده اند كه این 

دو اسم یك مسمي داشته و ذوالقرنین و مقدوني یكي بوده است.  و همان كه قرآن مجید 

اسمش را مي برد همان كسي بوده كه ارسطاطالیس وزارتش را داشته است، و از همین راه 

بودند.  آري، اسكندر اول، مردي مؤمن و صالح و پادشاهي به خطاهاي بسیاري دچار شده 
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عادل بوده و وزیرش حضرت خضر بوده است، كه خود یكي از انبیاء بوده است. و اما 

دومي مردي مشرك و وزیرش مردي فیلسوف بوده است.  میان دو عصر آنها نزدیك دو 

یه اند و نه باهم برابر، هزار سال فاصله بوده است. پس این كجا و آن كجا؟  نه به هم شب

 مگر كسي بسیار كودن باشد تا میان این دو اشتباه كند.

) این بود كالم صاحب كتاب " بدایه" كه در این كالم خود به امام فخر رازي گوشه 

مي زند، و تعریض مي كند، ولكن خوانندة عزیز اگر در كالم او كه نقلش كردیم دقت نماید، 

رگذشت ذي القرنین را بیان مي كند مراجعه نماید خواهد دید كه سپس به كتاب او آنجا كه س

این آقا هم خطائي را كه مرتكب شده، كمتر از خطاي فخر رازي نیست. براي اینكه در 

تاریخ اثري از پادشاهي دیده  نمي شود كه دو هزار سال قبل از میالد مسیح بوده و سیصد 

قاط مشرق و جهت شمال سلطنت كرده سال در زمین و در اقصي نقاط مغرب تا اقصي ن

باشد، و سدي ساخته باشد، و مردي مؤمن و صالح و بلكه پیغمبر بوده و وزیرش حضرت 

خضر باشد، و در طلب آب حیات به ظلمات رفته باشد، حال چه اینكه اسمش اسكندر باشد و 

 یا نباشد!(

 

 ذي القرنین، عرب یمني

یكي از " تبابعه اذواء یمن" و یكي از جمعي از مورخین گفته اند كه ذي القرنین 

ملوك " حمیر" بوده كه در یمن سلطنت مي كرده است.  یكي از این مورخین كه این مطلب 

را در تاریخ قبل از اسالم خود آورده "ابن هشام" است كه در " سیره وتیجان" خود آورده 

رده است.  و یكي است. دیگري " ابوریحان بیروني " است كه در " آثار باقیه" خود آو

 دیگر " نشوان بن سعید حمیري" است كه در" شمس العلوم" آورده است، و امثال آنها.

صاحب " است، مانند " ذي غمدان" و " ذي معین" كه  -) " اذواء یمن" جمع " ذي

جمع آن را "اذواء" مي آورند. تاریخ به اسم پنجاه و پنج نفر از اذواء یمن دست یافته است.  

یر از همان ملوك دولت " اخبره" حاكم در یمن بودند كه چهارده نفر آن را از ملوك حم

ملوك شمرده اند. ملوك كساني هستند كه به جمع اذواء یا حكام قلعه هاي یمن حكومت مي 

 راندند. چنین كسي را " تبع" نیز خوانده اند.(

مصعب بن این مورخین در اسم ذي القرنین نیز اختالف كرده اند، یكي او را " 

عبدهللا" و دیگري "مصعب ذي المراید" اول تبابعه اش دانسته است. و این همان كسي بوده 

 كه در محلي به نام " بئر سبع" به نفع ابراهیم علیه السالم حكم كرد.

یكي دیگر گفته: " تبع االقرن" و اسمش حسان بوده است.  اصمعي گفته وي " اسعد 

د " احسان االقرن" ملقب به ملكي كرب دوم بوده، و او الكامل" چهارمین تبابعه و فرزن

 فرزند ملك تبع اول بوده است.

 بعضي هم گفته اند نامش ) شمریر عشي( بوده است.

البته عده اي از اشعار حمیري ها و بعضي از شعراي جاهلیت نامي از ذي القرنین 
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"بدایه والنهایه" نقل كرده كه به عنوان یكي از مفاخر برده شده است. از آن جمله در كتاب 

 ابن هشام شعر اعشي را خوانده و انشاء كرده است بدین مفهوم كه:

 " صعب ذي القرنین سرانجام در محل جنو در قبر خوابید،

 در حالي كه قبرش ظاهر است. "

مقریزي در كتاب " الخطط" خود مي گوید:  بدان كه تحقیق علماي اخبار به اینجا 

رنین كه قرآن كریم نامش را برده مردي عرب بوده كه در اشعار عرب رسیده كه ذي الق

نامش بسیار آمده است، و اسم اصلي او "صعب بن ذي المراید" فرزند حارث رایش  كه ) با 

 نسل كه اسم آنها را برده، ( اصل او به سام پسر نـــوح مي رسد. 14

د یعني عرب قبل از او پادشاهي از ملوك حمیر است كه همة از عرب عاربه بودن

اسماعیل علیه السالم، چه اسماعیل و فرزندان او عرب مستعربند، كه عرب عرباء هم نامیده 

 شده اند.

ذي القرنین تبعي بوده صاحب تاج، و چون به سلطنت رسید نخست جباریت پیشه 

كرد، ولي سرانجام براي خدا تواضع كرد و با خضر رفیق شد و كسي خیال كرده ذي 

همان اسكندر پسر فیلیپس است، اشتباه كرده است، براي اینكه كلمة " ذي" عربي  القرنین

است و ذي القرنین از لقب هاي عربي پادشاهان یمن است و اسكندر لفظي است رومي و 

 یوناني.

 

 خضر و ذي القرنین

ابوجعفر طبري گفته:  خضر در ایام افریدون پسر ضحاك بوده است.  البته این 

لماي اهل كتاب است ولي بعضي گفته اند كه در ایام موسي بن عمران "ع" نظریة عموم ع

بوده، و بعضي دیگر گفته اند در مقدمة لشكر ذي القرنین بزرگ كه در زمان ابراهیم 

 خلیل"ع" بوده، قرار داشته است. 

و این خضر در سفرهایش با ذي القرنین به چشمة حیات برخورده و از آن نوشیده، 

نین اطالع نداده است.  و از همراهان ذي القرنین نیز كسي خبردار نشده است و به ذي القر

و در نتیجه تنها خضر جاوداني گشته است.  او نزد علماي اهل كتاب همین االن نیز زنده 

 است.

ولي دیگران گفته اند ذي القرنیني كه در عهد ابراهیم"ع" بوده همان فریدون پسر 

 كر او بوده است.ضحاك بوده و خضر در مقدمة لش

ابو محمد عبدالملك بن هشام در كتاب " تیجان" كه در معرفت ملوك زمان نوشته، 

بعد از ذكر حسب و نسب ذي القرنین گفته است: وي تبعي بوده  داراي تاج، در آغاز 

سلطنت تجبر كرد و در آخر تواضع پیشه گرفت، و در بیت المقدس به خضر برخورد و با 

و مغارب آن سفر كرد و همانطور كه خداي تعالي فرموده، همه رقم او به مشارق زمین 

اسباب سلطنت برایش فراهم شد، و سد یأجوج و مأجوج را بنا كرد و در آخر در عراق از 

 دنیا رفت.
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و اما اسكندر یوناني بوده و اورا اسكندر مقدوني مي گفتند و نیز مجدوني مي 

ي القرنین از چه نژاد و آب و خاكي بوده؟ گفت خواندند، چه وقتي از ابن عباس پرسیدند ذ

از حمیر بود، و نامش مصعب بن ذي المراید، و او همان است كه خدایش در زمین مكنت 

داد و از هر سببي به وي ارزاني داشت.  او به دو قرن آفتاب و به سرزمیني رسید و سدي 

 بر یأجوج و مأجوج ساخت.

ه؟  گفت: مردي حكیم و صالح از اهل روم كه به او گفتند: پس اسكندر چه  كسي بود

بر ساحل دریا  در آفریقا مناري ساخت و سرزمین رومه را گرفت و به دریاي عرب آمد و 

 در آن دیار آثار بسیاري از كارگاهها و شهرها بنا نهاد.

) از ادامة تفصیل تاریخ هاي مربوط به ذي القرنین در این جا صرف نظر مي كنیم 

 نــها مي پردازیم.(و به تحلیل آ

 از آنچه مقریزي در باال گفت استفاده مي شود كه:

اوالً، لقب ذي القرنین مختص به شخص مورد بحث نبود بلكه پادشاهاني چند از  

 ملوك حمیر به این نام ملقب بوده اند، مانند: ذي القرنین اول، و ذي القرنین هاي دیگر.

یأجوج و مأجوج را قبل از اسكندر مقدوني به ثانیاً، ذي القرنین اول كسي بود كه سد 

چند قرن بنا نهاده، و او معاصر با ابراهیم خلیل"ع" و یا بعد از او بوده است.  مقتضاي 

آنچه ابن هشام آورده كه وي خضر را در بیت المقدس زیارت كرده، همین است، چون بیت 

داود و سلیمان"ع" ساخته  المقدس چند قرن بعد از حضرت ابراهیم علیه السالم و در زمان

شد.  پس بدین ترتیب ذي القرنین هم قبل از اسكندر بوده است، عالوه بر اینكه تاریخ حمیر 

 تاریخي مبهم است.
 

 حتي اگر نظرمقریزي را قبول كنیم این سؤال باقي مي ماند كه:

 این ذي القرنین كه تبع حمیري است سدي كه ساخته در كجاست؟ -1

ر زمین كه سد براي جلوگیري از فساد آنها ساخته شده، چه اینكه آن امت مفسد د -2

امتي بوده اند؟ و آیا این سد یكي از همان سدهاي ساخته شده در یمن و یا 

پیرامون یمن از قبیل سد مآرب است یانه؟  چه سدهائي كه در آن نواحي ساخته 

شده به منظور ذخیره ساختن آب براي آشامیدن یا زراعت است، نه براي 

وگیري از كسي، عالوه بر اینكه در هیچ یك از آنها قطعه هاي آهن و مس جل

گداخته به كار نرفته است، و قرآن سد ذي القرنین را این چنین معرفي نموده 

است.  و آیا در یمن و حوالي آن امتي بوده كه بر مردم هجوم برده باشند با اینكه 

و غیر ایشان كسي نبوده همسایگان یمن غیر از امثال قبط و آشور و كلدان 

 است، و آنان نیز هـمه ملت هاي متمدن بوده اند!
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 تاریخ ذي القرنین نزد یهود

از كعب االحبار پرسیدند كه ذي القرنین كه بوده است؟  گفت صحیح نزد ما كه از 

احبار و اسالف خود شنیده ایم این است كه وي از قبیله و نژاد حمیر و نامش صعب بن ذي 

د بوده است. و اما اسكندر از یونان و از دودمان عیصو فرزند اسحاق بن ابراهیم خلیل المرای

"ع" بوده است.  رجال اسكندر زمان مسیح"ع" را درك كردند كه از جمله ایشان جالینوس 

 و ارسطاطالیس بوده اند.

 

 304ص26المیزان ج                                    مستند:بحث تاریخي و تحلیلي
 

 كوروش یا ذي القرنین 

برخي از مورخین معتقدند كه ذي القرنین همان كوروش پادشاه هخامنشي است كه 

قبل از میالد     مي زیسته است، و همو  539 -560در فارس حكومت مي كرد و در حدود 

نمود، بابل را   بوده كه امپراطوري ایراني را تأسیس و میان دو مملكت فارس و ماد را جمع

مسخر كرد و به یهود اجازه مراجعت از بابل به اورشلیم را صادر كرد، و در بناي هیكل 

كمك ها كرده و مصر را به تسخیر خود درآورد و آنگاه به سوي یونان حركت نمود و بر 

مردم آنجا نیز مسلط شد و به طرف مغرب رهسپار گردید و آنگاه رو به سوي مشرق آورد 

 صي نقاط مشرق پیش رفت.و تا اق

این قول را بعضي از علماي نزدیك به عصر ما یعني " سر احمد خان هندي" ابداع  

 نمود و " موالنا ابوالكالم آزاد" در توضیح و تقریب آن سخت كوشید.

 اجمال مطلب این است كه: 

آنچه قرآن از وصف ذي القرنین آورده با این پادشاه عظیم تطبیق  مي شود،  -

گر ذي القرنین قرآن مجید مردي مؤمن به خدا و به دین توحید بوده زیرا ا

كوروش نیز چنان بوده است. اگر او پادشاهي عادل و رعیت و داراي سیره 

رفق و رأفت و احسان بوده است، این نیز بوده است.  اگر او نسبت به ستمگران 

او از هر و دشمنان مردي سیاستمدار بود، این نیز بوده است، واگر خدا به 

چیزي سببي بخشیده بود، به این نیز بخشیده بود.  و اگر میان دین و عقل و 

و ثروت و شوكت و انقیاد اسباب براي او جمع  ِعد ه و ُعد ه فضایل اخالقي و

 كرده، براي این نیز جمع كرده بود.

و همنطور كه قرآن كریم فرموده، كوروش نیز سفري به سوي مغرب كرده و  -

دیا و پیرامون آن نیز مستولي شد،  و بار دیگر به سوي مشرق سفر حتي تا برلی

كرده تا مطلع آفتاب برسید، و در آنجا مردمي دید صحرانشین و وحشي كه در 

بیابانها زندگي مي كردند و نیز همین كوروش سدي بنا كرده كه به طوري كه 

فقاز و شواهد نشان مي دهد سد بنا شده در تنگه " دالاير" میان كوههاي ق

 نزدیكي هاي شهر تفلیس است.
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 این اجمال آن چیزي است كه موالنا ابوالكالم آزاد گفته است.  اینك تفصیل آن:

 

 ایمان كوروش به خدا

( و كتاب دانیال 1دلیل ایمان كوروش  به خدا و روز جزا، كتاب عزرا ) اصحاح  

ت، كه در آنها ( از كتب عهد عتیق اس54و44( و كتاب اشعیاء ) اصحاح 6)اصحاح 

كوروش را تجلیل و تقدیس كرده اند، و حتي او را در كتاب اشعیاء " راعي رب" یعني " 

 رعیت دار خدا " نامیده است، و در اصحاح چهل و پنج چنین گفته:

 " پروردگار به مسیح خود دربارة كوروش چنین مي گوید:   

تا برابر او درب  آن كسي كه من دستش را گرفتم تا كمرگاه دشمن را خرد كند -

هاي دو لنگه اي باز خواهم كرد كه دروازه ها بسته نگردد،  من پیشاپیش تو مي 

روم و پشته ها را هموار مي سازم، و درب هاي برنجي شكسته و بندهاي آهنین 

را پاره پاره مي نمایم، و خزینه هاي ظلمت و دفینه هاي مستور به تو مي دهم تا 

سمت مي خوانم، خداوند اسرائیلم، به تو لقب دادم، و تو كه بداني منكه تو را به ا

 مرا نمي شناسي! "
 

اگر هم از وحي بودن این نوشته ها صرف نظر كنیم، باري یهود با آن تعصبي كه 

به مذهب خود دارد، هرگز مرد مشرك مجوسي یا وثني را ) اگر كوروش یكي از این دو 

هدایت شدة او، و مؤید به تأئید او، و راعي رب، مذهب را داشته است، ( مسیح پروردگار و 

 نمي خواند.

عالوه بر این كه نقوش و نوشته هاي با خط میخي كه از عهد داریوش به دست 

آمده، كه هشتاد سال بعد از او نوشته شده است، گویاي این حقیقت است كه او مردي موحد 

 وروش دگرگون ضبط شود.بوده، ونه مشرك،  و معقول نیست در این مدت كوتاه وضع ك

 

 فضایل نفساني كوروش

گذشته از ایمان كوروش به خدا، دربارة فضایل نفساني او كافي است باز هم به آنچه 

از اخبار و سیره او، و اخبار و سیرة طاغیان جبار كه با او به جنگ برخاسته اند، مراجعه 

" مصر" و یاغیان بدوي در كنیم و ببینیم وقتي بر ملوك " ماد" و "لیدیا" و " بابل" و 

اطراف " بكتریا" كه همان " بلـخ" باشد، و غیر ایشان ظــفــر مي یافت، با آنان چه معامله 

مي كرده است، در این صورت خواهیم دید كه بر هر قومي ظفر پیدا كرده، از مجرمین آنها 

اي ایشــان را گذشته و عفو نموده است، و بزرگان و كریمان هر قومي را اكرام، و ضعـــف

 ترحـــم مي نموده، و مفسدین و خائنین را سیاست مي نموده است.

كتب عهد قدیم و یهود هم كه او را بي نهایت تعظیم كرده بدین جهت بوده كه ایشان 

را از اسارت حكومت بابل نجات داده، و به بالدشان برگردانیده، و براي تجدید بناي هیكل 
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اشته است، و نفایس گرانبهائي كه از هیكل به غارت برده هزینة كافي در اختیارشان گذ

بودند، و در خزینه هاي ملوك بابل نگهداري مي شد، به ایشان برگردانید، و همین خود مؤید 

 دیگري است بر این احتمال كه كوروش همان ذي القرنین باشد. 

ارة و به طوري كه اخبار شهادت مي دهند، پرسش كنندگان از رسول خدا"ص" درب

 داستان ذي القرنین، یهودیان بوده اند.

عالوه براین، مورخین قدیم یونان مانند "هرودت" و دیگران نیز جز به مروت و 

فتوت و سخاوت و كرم و گذشت و قلت حرص و داشتن رحم و رأفت او را نستوده اند، و او 

 را به بهترین وجهي ثنا و ستایش كرده اند.

 

 رنینوجه تسمیه كوروش به ذي الق

چرا كوروش را ذي القرنین گفته  -تواریخ از دلیلي كه جوابگوي این سؤال باشد كه

خالي است، لكن مجسمة سنگي كه اخیراً در مشهد مرغاب در جنوب ایران از او  -اند؟ 

 كشف شده، جاي هیچ تردیدي نگذاشته كه همو " ذي القرنین" بوده است!

ها دو شاخ دیده مي شود، كه هر دو در  و وجه تسمیة او این است كه در این مجسمه

وسط سر او درآمده است، یكي از آن دو به طرف جلو و یكي دیگر به طرف عقب خم شده 

است.  این با گفتار قدماي از مورخین كه در وجه تسمیة او به این نام گفته اند تاج و یا كاله 

 خود كوروش داراي دو شاخ بوده است، درست تطبیق مي كند.

اب دانیال هم خوابي كه وي براي كوروش نقل كرده، او را به صورت قوچي در كت

و جبرئیل رؤیاي او را تعبیر كرده به این كه  ( 1-9) اصحاح هشتم كه دو شاخ داشته، دیده است. 

قوچ دو شاخ كوروش بوده، و دو شاخش دو مملكت فارس و ماد است، و نیز در خواب بز 

 بوده است. یك شاخ دیده كه اسكندر مقدوني

 

 سفر كوروش به شرق و غرب دنیا

سفر كوروش به طرف مغرب همان سفري بود كه براي سركوبي و دفع )لیدیا( كرد 

كه با لشكرش به طرف كوروش مي آمد و آمدنش به ظلم و طغیان و بدون هیچ عذر موجهي 

یب كرد، بود.  كوروش به طرف او لشكر كشید و او را فراري داد و تا پایتخت كشورش تعق

و پایتختش را فتح نمود و او را اسیر ساخت.  ولي در آخر از  او و از سایر یارانش عفو 

نمود و اكرام و احسانشان كرد و با این كه حق داشت آنان را سیاست كند و به كلي نابودشان 

 سازد.

( كه ....مسَحت ي اِذا بَلََغ َمِغرَب الشَّ  انطباق این داستان با آیة شریفه قرآن كه فرمود: )

شاید ساحل غربي آسیاي صغیر باشد، و موضوع عذاب یا عفو قومي كه بر آنها مستولي 

 شده بود، منظور حملة لیدیا باشد كه تنها براي ظلم و فساد حمله كرده بودند.
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 سفر كوروش به شرق عالم

آنگاه به طرف صحراي كبیر مشرق یعني اطراف ) بكتریا( عزیمت نمود، تا غائلة 

ایل وحشي و صحرانشین آنجا را خاموش كند.  چون این قوم همیشه در كمین مي نشستند قب

َحت ي اِذا بَلََغ َمطِلعَ  تا به اطراف خود هجوم آورده و فساد راه بیندازند. و انطباق آیه شریفة )

 (  بر آن روشن است.....الشَّمس

 

 سد سازي كوروش

كه از دریاي خزر شروع شده و تا  سد موجود در تنگة قفقاز، یعني سلسله جبالي

دریاي سیاه امتداد دارد، و آن تنگه را تنگة " دالاير" مي نامند، كه بعید نیست تحریف شدة 

 –تنگه" باشد، و به لغت محلي آن سد را سد " دمیر قاپو  –از عبارت تركي " داریول 

شده، سدي است كه دروازه آهني " مي نامند، و میان دو شهر تفلیس و والدي كیوكز واقع 

در تنگه اي واقع در میان دو كوه خیلي بلند ساخته شده، و جهت شمالي آن كوه را به جهت 

جنوبي اش متصل كرده است.  به طوري كه اگر این سد ساخته نمي شد، تنها دهانه اي كه 

راه میان جنوب و شمال آسیا بود، همین تنگه بود.  و با ساختن آن این سلسله جبال به 

یمة دریاي خزر و دریاي سیاه یك حاجز و مانع طبیعي به طول هزاران كیلومتر میان ضم

 شمال و جنوب آسیا شده است.

در آن اعصار اقوامي شریر از سكنة شمال شرقي آسیا، از این تنگه به طرف بالد 

جنوبي قفقاز،  یعني ارمنستان و ایران و آشور و كلده حمله مي آوردند، و مردم این 

 هارا غارت مي كردند. سرزمین

در حدود سدة هفتم قبل از میالد این اقوام حملة عظیمي كردند، به طوري كه دست 

چپاول و قتل و برده گیري شان عموم بالد را فراگرفت تا آنجاكه به پایتخت آشور یعني شهر 

 " نینوا" هم رسیدند.   این زمان تقریباً همان زمان كوروش بوده است.

مورخین یوناني، چون هرودوت، سیر كوروش را به طرف شمال ایران قدماي از 

 براي خاموش كردن آتش فتنه اي كه در آن نواحي شعله ور شده بود، آورده اند.
 

علي الظاهر، چنین به نظر مي رسد كه در همین سفر سد نامبرده را در تنگة " 

فتنة اقوام شرور، بنا نهاده است.  دالاير" و با استدعاي اهالي آن مرز و بوم و تظلمشان از 

سد مزبور را با سنگ و آهن ساخته است، و تنها سدي كه در دنیا در ساختمان آن آهن به 

 كار رفته است، همین سد است.

ةٍ اَجعَل بَینَُكم و بَینَُهم َردماً آتُوني ُزبََر الَحدید! » و انطباق آیة:   فَاَعینُوني بَقُوَّ

 بر این سد روشن است. «
 

از جمله شواهدي كه این را تأئید مي كند، وجود نهري است است كه در نزدیكي این 

سد كه آن را نهر " سایروس" مي گویند و كلمة " سایروس" در اصطالح غربي ها نام " 
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 كوروش" است، و نهر دیگري است كه از تفلیس عبور   مي كند، به نام " ُكر" . 

تاریخ نویس در آنجا كه سرگذشت سیاحت  و داستان این سد را " یوسف" یهودي

خود را در شمال قفقاز مي آورد، ذكر كرده است.  و اگر سد مورد بحث كه كوروش ساخته 

عبارت از دیوار " باب االبواب" باشد، كه در كنار بحر خزر واقع شده است، نباید یوسف 

اب االبواب ساخته مورخ آن را در تاریخ خود بیاورد، زیرا در روزگار او هنوز دیوار ب

نشده بود. چون این دیوار را به كسري انـــوشیــروان نسبت مي دهند. و یوسف قـبل از 

 كسري مي زیسته، و به طوري كه گفته اند، در قرن اول میالدي بوده است.

عالوه بر این كه سد باب االبواب قطعاَ غیر سد ذي القرنین است كه در قرآن آمده، 

 ر باب االبواب آهن به كار نرفته است!براي اینكه در دیوا
 

 

 

 310ص26المیزان ج                              مستند:بحث تاریخي و تحلیلي
 

 بحث تاریخي وتحلیلي درشناخت یأجوج ومأجوج 

بحث از تطور حاكم بر لغات و سیري كه زبانها  در طول تاریخ كرده اند، مارا 

 یأجوج و مأجوج" همان مغول ها بوده اند.بدین معني رهنــمـون مي شوند كه " 

از این قرار كه دو كلمة " یأجوج و مأجوج" در زبان چیني " منگوك" و یا "  

منچوك" است، و معلوم مي شود كه دو كلمة نامبرده به زبان عبراني نقل شده و " یأجوج و 

 مأجوج"  خوانده شده است. 

دو كلمه كرده اند : " گوك" و " در ترجمه هائي كه به زبان یوناني براي این  

ماگوك" مي شود.  شباهت تامي كه مابین ماگوك و منگوك هست، حكم مي كند بر این كه 

كلمة نامبرده همان " منگوك" چیني است، همچنان كه كلمة " منغول" و " مغول " نیز از آن 

 مشتق مي شود، و نظایر این تطور در الفاظ آنقدر بوده كه نمي توان شمرد!

پس یأجوج و مأجوج همان " مغولها " هستند.  مغول امتي است كه در شمال شرقي  

آسیــا زندگي مي كنند. در اعصار قدیم امت كبیره اي بودند كه مدتي به طرف چین حمله ور 

مي شدند، و مدتي از طریق "دالاير" قفقاز  به سرزمین ارمنستان و شمال ایران و دیگر 

مدتي دیگر یعني بعد از آنكه سد ساخته شد به سمت اروپا حمله  نواحي سرازیر مي شدند، و

مي بردند، و اروپائیان آنها را "سیت" مي گفتند.  و از این نژاد امتي به روم حمله ور شدند 

 كه در این حمله دولت روم سقوط كرد.

 از عهد عتیق هم استفاده مي شود كه این امت مفسد از سكنة اقصاي شمال بودند.

بود خالصه اي از كالم ابو الكالم، كه هرچند بعضي اطرافش خالي از ) این 

اعتراضاتي نیست، لكن از گفتار دیگران انطباقش با آیات قرآني روشن تر و قابل قبول تر 

 است. (

سایر مفسرین و مورخین در بحث پیرامون این مطلب دقت و كنكاش زیادي كرده و 
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ترشان بر این رفته اند كه یأجوج و مأجوج امتي سخن در اطراف آن تمام كرده اند، و بیش

بسیار بزرگ بوده اند، كه در شمال آسیا زندگي مي كرده اند، و جمعي از ایشان اخبار وارد 

در قرآن كریم را كه در آخرالزمان خروج مي كنند و در زمین افساد مي كنند، بر هجوم 

ق كرده اند، چه همین امت در آن تاتارها در نیمة اول قرن هفتم هجري بر مغرب آسیا تطبی

زمان خروج نموده و خونریزي و ویرانگري زرع و نسل و شهرها و نابود كردن نفوس و 

 غارت اموال و فجایع افراطي نمودند كه تاریخ بشریت نظیر آن را سراغ ندارد!

مغول ها اول سرزمین چین را در نوردیدند و آنگاه به تركستان و ایران و عراق و 

قفقاز تا آسیاي صغیر روي آوردند و آنچه آثار تمدن سر راه خود دیدند ویران كردند، شام و 

و آنچه شهر و قلعه در مقابلشان ایستادگي مي كرد، نابود ساخته و قتل و عام مي كردند، از 

جمله: سمرقند و بخارا و خوارزم و مرو و نیشابور و ري و غیره شهرهائي بودند كه صدها 

ند، در عرض یك روز یك نفر نفس كش را باقي نگذاشتند، و از هزار نفوس داشت

 ساختمانهایش اثري نماند و حتي سنگي روي سنگي باقي نماند.
 

بعد از این ویرانگري به شهرها و بالد خود بازگشتند، و پس از چندي دوباره به راه 

له ور شدند تا ناگزیر افتادند و اهل "بولونیا " و بالد " مجر "  را نابود كردند، و به روم حم

به جزیه دادنشان كردند، و فجایعي كه این قوم مرتكب شدند، از حوصلة شرح و تفصیل 

 بیرون است.
 

مورخین و مفسرین كه گفتیم این حوادث را تحریر نموده اند، از قضیة سد به كلي 

ا از زیر سكوت كرده اند.  در حقیقت، به خاطر این كه مسئلة سد یك مسئلة پیچیده بوده، لذ

َ اسطاعُوا اَن یَظَهروهُ »  بار تحقیق آن شانه خالي كرده اند، زیرا ظاهر آیة:  فَما

به طوري كه خود ایشان تفسیر كرده اند، این است كه این  «َوماَاستَطاعُوا لَهُ نَقباً...!

امت مفسد و خونخوار پس از بناي سد در پشت آن محبوس شده اند، و دیگر نمي توانند تا 

سد پاي برجاست، از سرزمین خود بیرون شوند، تا وعدة خداي سبحان بیاید، كه وقتي  این

آمد آن را منهدم و متالشي مي كند، و باز اقوام نامبرده خون ریزي هاي خود را از سر مي 

گیرند، و مردم آسیا را هالك و این قسمت از معمورة زمین را زیر و رو مي كنند.  و این 

 ل در قرن هفتم درست در نمي آید!تفسیر با ظهور مغو

لذا باید اوصاف سد مزبور را بر طبق آنچه قرآن فرموده، حفظ كنند، و دربارة آن 

اقوام بحث كنند، كه چه قومي بوده اند؟  اگر همان تاتار و مغول بوده باشند، كه از شمال 

كرده باشند، چین به طرف ایران و عراق و شام و قفقاز گرفته تا آسیاي صغیر را لگدمال 

پس این كجا بوده و چگونه توانسته اند از آن عبور نموده و به سایر بالد بریزند، و آن ها را 

 زیر و رو كنند؟
 

و این قوم مزبور تاتار و یا غیر آن از امتهاي مهاجم در طول تاریخ بشریت نبوده 

صش این بوده اند، پس این سد در كجا بوده است؟  و سدي آهني و چنین محكمي كه از خوا

كه امتي بزرگ را هزاران سال از هجوم به اقطار زمین حبس كرده باشد، به طوري كه 
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 نتوانند از آن عبور نمایند كجاست؟

و چرا در این عصر كه تمامي دنیا به وسیلة خطوط هوائي و دریائي و زمیني به هم 

صنوعي مانند سد و مربوط شده، و به هیچ حاجزي، چه طبیعي از قبیل كوه و دریا، و چه م

 یا دیوار و یا خندق بر نمي خوریم كه از ربط امتي با امت دیگر جلوگیري كند؟

و با این حال چه معنا دارد كه با كشیدن سدي داراي این صفات و یا هر صفتي كه 

 فرض شود رابطه اش با امت هاي دیگر قطع شود؟

كلمة "دكاء" از " دك" لكن در رفع این اشكال، آنچه به نظر مي رسد این است كه 

به معناي ذلت باشد، همچنانكه در " لسان العرب" عرب گفته: " جبل دك" یعني كوهي كه 

ذلیل شود.  ) این بود كالم لسان العرب.( و آن وقت مراد   " دك كردن سد،" این باشد كه آن 

ركت و را از اهمیت و از خاصیت بیندازد، به خاطر اتساع طرق ارتباطي و تنوع وسایل ح

 انتقال بري و بحري و جوي دیگر اعتنائي به شأن آن نشود.

پس در حقیقت معني این وعدة الهي وعده به ترقي مجتمع بشري در تمدن و نزدیك 

شدن امتهاي مختلف است به یكدیگر، به طوري كه هیچ سد و مانع و دیواري جلو انتقال آنان 

 هر قومي بخواهند هجوم آورند.  را از هر طرف دنیا به هر طرف دیگر نگیرد، و به

َحتي اِذا فُتَِحت یَأجُوُج و َمأجُوُج َو ُهم ِمن ُكل ِ َحدٍَب یَنِسلُوَن » مؤید این معنا سیاق آیة 

 است كه خبر از هجوم یأجوج و مأجوج مي دهد و اسمي از سد نمي برد. (96انبیاء )  ! «
 

عبارت است از "دفن" و معناي البته، كلمة " دك"  یك معناي دیگر نیز دارد، و آن 

دیگر دارد كه عبارت است از درآمدن كوه به صورت تل هاي خاك،  بنابراین ممكن است 

احتمال دهیم كه سد ذي القرنین كه از بناهاي عهد قدیم است به وسیلة بادهاي شدید در زمین 

ت دریاها شده دفن شده باشد، و یا سیل هاي مهیب آبرفت هائي جدید پدید آورده و باعث وسع

 و در نتیجه سد مزبور غرق شده باشد.

 
 

 سورة  انبیاء    " َحتي اِذا فُتَِحت یَأجُوُج و َمأجُوُج َو ُهم ِمن ُكل ِ َحدٍَب یَنِسلُوَن ! "       96مستند:آیة 

 180ص28المیزان ج 
 

 حمله یأجوج و مأجوج، عالمتي از قیامت 

زده شد، قبالً بحث كردیم و در این جا به دربارة یأجوج و مأجوج و سدي كه بر آن 

یك نكتة تازه درباره آنها اشاره مي شود و قرآن كریم تاخت و تاز آنها را در ایام خاصي در 

 آینده از عالیم قیامت شمرده است، و با توجه به معناي آیة قبلي در آیة فوق مي فرماید:

 الیزال امر به این منوال جریان مي یابد، یعني: » 

 عمال صالح مؤمنین را مي نویسیم، ا 

 و سعي شان را مشكور مي داریم،

 و قراء ظالمه را هالك مي كنیم،

 و رجوع آنها را بعد از هالكت تحریم مي كنیم،
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 تا روزي كه راٍه بستة یأجوج و مأجوج و سدشان گشوده شود،

 «و آنها از بلندي هاي زمین با سرعت به سوي مردم بتازند!

 از عالمتهاي قیامت است.() این خود یكي 

 همچنانكه در آیة زیر نیز بدان اشاره مي كند:

 پس، وقتي كه وعدة پروردگارم برسد،» 

 كه در آن روز آن سد را مي شكند،

 و وعدة پروردگارم حق بوده است،

 در آن روز مي گذاریم تا بعضي در بعضي موج زنند،

 و در صور دمیده مي شود،

 (99كهف )   «مي كنیم  آنگاه همه را به نوعي جمع
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 فصل ششم
 

 الیاس پیامبر"ع"

 

 

 255ص33المیزان ج                  مستند: بحث قرآني و تحلیلي                                                
 

 ذكرالیاس پیامبردر قرآن  

سورة صافات و سورة انعام اسمي از الیاس"ع" برده نشده  در قرآن عزیز جز در

 است.  در سورة انعام، آنجا كه هدایت انبیاء علیهم السالم را ذكر مي كند، مي فرماید:

 و زكریا،  و یحیي، و عیسي، و الیاس؛ » 

 (85انعام )  « همگي از صالحین بودند! 
 

یامده كه آن جناب مردمي را كه در سورة صافات هم از داستان او به جز این مقدار ن

بتي به نام " بعل" مي پرستیدند، به سوي پرستش خداي سبحان دعوت مي كرده است،  و 

عده اي از آن مردم به وي ایمان آوردند، و ایمان خود را خالص هم كردند، و بقیه كه 

 !اكثریت قوم بودند، او را تكذیب كردند، و آن اكثریت براي عذاب حاضر خواهند شد

در سورة انعام دربارة آن جناب همان مدحي را كرده كه دربارة عموم انبیاء علیهم 

السالم كرده است،  و در سورة صافات عالوه بر آن او را از" محسنین" خوانده است، و به 

اٍل یاسین" را " الیاس " » تحیت سالم و درود فرستاده است. ) البته در صورتي كه كلمة   

 یاسین ! (بخوانیم، نه آل 

 

 در روایات اسالمي  "ع" الیاس

احادیثي كه دربارة الیاس علیه السالم در دست است، مانند سایر روایاتي كه دربارة 

داستانهاي انبیاء علیهم السالم هست، و عجایبي از تاریخ آنان نقل    مي كنند، بسیار مختلف 

 ، و مي گوید:و ناجور است،  نظیر حدیثي كه ابن مسعود آن را روایت كرده

 " الیاس همان ادریس است."

 یا آن روایت دیگر كه  ابن عباس از رسول خدا "ص" آورده كه فرمود:

 " الیاس همان خضر است."

 و یا آن روایتي كه از وهب و كعب االحبار و غیر آن دو رسیده كه گفته اند:

 " الیاس هنوز زنده است، و تا نفخة صور زنده خواهد ماند."

 وهب نقل شده كه گفته: و نیز از
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" الیاس از خدا درخواست كرد او را از شر قومش نجات دهد، و خداي تعالي جنبنده 

اي به شكل اسب و به رنگ آتش فرستاد و الیاس روي آن پرید و اسب نامبرده او را برد، 

، پس خداي تعالي پر و بال و نورانیتي به او داد و لذت خوردن و نوشیدن را هم از او گرفت

 و در نتیجه مانند مالئكه شد، و در بین آنان قرار گرفت."

 باز از كعب االحبار رسیده كه گفت:

الیاس دادرس گمشدگان در كوه و صحراست، و او همان كسي است كه خداي » 

 «تعالي او را "ذوالنون" خوانده است.

 و از حسن رسیده است كه گفت:

 كوه هاست." " الیاس موكل بر بیابان ها، و خضر موكل بر

 و از انس رسیده كه گفت:

الیاس رسول خدا "ص" را در بعضي از سفرهایش دیدار كرد و باهم نشستند و » 

سپس سفره اي از آسمان بر آن دو نازل شد و از آن مائده خوردند، و به من هم خورانیدند. و 

بر باالي آنگاه الیاس از من از رسول خدا "ص" خداحافظي كرد، و سپس او را دیدم كه 

 «ابرها به طرف آسمان مي رفت.

احادیثي دیگر از این قبیل هست كه سیوطي آنها را در تفسیر خود در درمنثور در 

 ذیل آیات این داستان آورده است.

 در بعضي از احادیث شیعه آمده كه امام علیه السالم فرمود:

 " او جاودانه زنده است."
 

 اهر آیات این قصه نمي سازد.ولكن این روایات همه ضعیف است و با ظ
 

در كافي حدیثي است طوالني كه مصاحبت الیاس با امام محمدباقر و صادق 

 علیهماالسالم را در معناي سورة قدر بیان مي كند، و لكن حدیث نامبرده احتمال تمثیل دارد.

در كتاب بحار، در داستان الیاس، از قصص االنبیاء، و آن كتاب به سند خود از 

و وي به سند خود از وهب بن منبه، و نیز ثعلبي در عرائس از ابن اسحق، و از صدوق، 

سایر علماي اخبار، به طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن حدیث بسیار مفصل است، 

 كه خالصة آن به شرح زیر است:

" بعد از انشعاب ملك بني اسرائیل و تقسیم شدن در بین آنان، یك تیره از بني 

ل به بعلبك كوچ كردند، و آنها پادشاهي داشتند كه بتي را به نام "بعل" مي پرستید، و اسرائی

 مردم را به پرستش آن بت وادار مي كرد.

پادشاه نامبرده زني بدكار داشت كه قبل از وي با هفت پادشاه دیگر ازدواج كرده 

 بود و نود فرزند بالفصل آورده بود، البته غیر از نوه هایش !!!

ه هروقت به جائي مي رفت آن زن را جانشین خود مي كرد تا در بین مردم پادشا

حكم براند.  پادشاه نامبرده كاتبي داشت مؤمن و دانشمند كه سیصد نفر از مؤمنین را شاه مي 

 خواست به قتل برساند، از چنگ وي نجات داده بود.

ا آن زندگي در همسایگي قصر شاه مردي بود مؤمن، و او داراي بستاني بود كه ب
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 مي كرد و پادشاه هم همواره او را احترام و اكرام مي نمود.

در یكي از سفرهاي پادشاه، همسر شاه آن همسایه مؤمن را به قتل رسانید و بستان 

او را غصب كرد، و وقتي پادشاه برگشت و از ماجرا خبر یافت زن خود را عتاب كرد. زن 

و خداي تعالي سوگند خورد كه اگر توبه نكنند از  با عذرهائي كه تراشید او را راضي كرد. 

 آن دو انتقام مي گیرد!

پس الیاس علیه السالم را نزد ایشان فرستاد تا آنها را به سوي خدا دعوت كند، و به 

 آن دو زن و شوهر خبر دهد كه خدا چنین سوگندي خورده است.

ند اورا شكنجه شاه و ملكه از شنیدن این سخن سخت در خشم شدند و تصمیم گرفت

كنند و سپس به قتل برسانند، ولي الیاس فرار كرد و به باالترین كوه و دشوارترین آن 

 پناهنده شد، و هفت سال در آنجا به سر برد و از گیاهان و میوة درختان سد جوع مي كرد.

در این بین خداي سبحان یكي از بچه هاي شاه را كه بسیار دوستش  مي داشت مبتال 

كرد و شاه به بت بعل متوسل شد و بهبودي نیافت. شخصي به او گفت كه بت لعل به مرضي 

از این رو حاجت شاه را برآورد نكرد كه از دست او خشمگین است كه چرا الیاس را 

 نكشتي؟

پس شاه جمعي از درباریان خود را نزد الیاس فرستاد تا او را گول بزنند و با خدعه 

به طرف الیاس مي رفتند، آتشي از جانب خداي تعالي بیامد دستگیرش كنند.  این عده وقتي 

و همه را بسوزانید.  شاه جمعي دیگر را روانه كرد، جمعي كه همه شجاع و دالور بودند و 

كاتب خود را هم كه مردي مؤمن بود با ایشان فرستاد، به ناچار الیاس به خاطر این كه آن 

جمعیت به نزد شاه برود.  در این بین پسر  مرد مؤمن گرفتار غضب شاه نشود ناچار شد با

 شاه مرد و اندوه شاه الیاس را از یادش برد، و الیاس سالم به محل خود برگشت.

و این حالت تواري الیاس به طول انجامید، الجرم از كوه پائین آمد و در منزل مادر 

اه الیاس از یونس بن متي پنهان شد، و یونس آن روز طفلي شیرخوار بود.  بعد از شش م

خانة نامبرده بیرون شد و به كوه رفت.  و چنین اتفاق افتاد كه یونس در آن ایام بمرد، و 

خداي تعالي او را به دعاي الیاس زنده كرد، چون مادر یونس بعد از مرگ فرزندش به 

 جستجوي الیاس برخواست و او را یافته و درخواست كرد تا دعا كند فرزندش زنده شود.

گر از شر بني اسرائیل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ایشان انتقام  الیاس دی

بگیرد و باران آسمان را از آنان قطع كند.  نفرین او درگیر شد، وخدا قحطي را برآنان 

مسلط كرد، و این قحطي چند ساله مردم را به ستوه آورد و آنان  از كردة خود پشیمان شدند 

به كردند.  فرزند الیاس دعا كرد و خداوند باران را برایشان بباراند و و نزد الیاس آمدند و تو

 زمین مردة ایشان را دوباره زنده كرد.
 

مردم نزد او از ویراني دیوارها و نداشتن بذر غله شكایت كردند و خداوند به وي 

اي وحي فرستاد كه دستورشان دهد به جاي بذر غله نمك در زمین بپاشند، و آن نمك نخود بر

 آنان برویانید، و نیز ماسه بپاشند، و آن ماسه برایشان ارزن رویانید.

بعد از آنكه خداي تعالي گرفتاري از ایشان برداشت، دوباره نقض عهد كردند و به 
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حالت اولیه و بدتر از آن برگشتند، و این برگشت مردم الیاس را ملول كرد، و از خدا 

خداوند اسبي آتشین فرستاد و الیاس سوار برآن شد   خواست تا او را از شر آنان خالص كند.

 و خدا او را به آسمان باال برد و به او پر و بال و نور داد تا با مالئكه پرواز كند.

آنگاه خداي تعالي دشمني بر آن پادشاه و همسرش مسلط كرد. دشمن به سوي آن دو 

شان را در بستان آن مرد مؤمن  به راه افتاد و برآن دو غلبه كرد، و هر دو را كشت، و جیفه

 كه او را كشته بودند و بوستانش را غصب كرده بودند، انداخت. "

این بود خالصه اي از آن روایت كه خوانندة عزیز اگر در آن دقت كند خودش به 

 ضعف آن پي مي برد!
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 الیاس، پیامبري مرسل  

بعضي روایات الیاس را از دودمان هارون مي دانند كه در شهر بعلبك مبعوث شده 

است.  شهر بعلبك را كه یكي از شهرهاي لبنان است به مناسبت اینكه بت  بعل در آنجا 

 نصب بوده، بعلبك خوانده اند.  

این معنا نیست. آنچه درقرآن شریف آمده قسمتي از  البته در قرآن مجید شاهدي بر

دعوت آن بزرگوار است، كه در آن قوم خود را به سوي توحید دعوت مي كند و از پرستش 

 بعل به جاي خدا توبیخ مي نماید.

كالم آن جناب عالوه بر این كه توبیخ و سرزنش مشركین است، مشتمل بر حجتي 

          و « احَسَن الخاِلقیَن !  َ »چون خدا را به عنوان  كامل بر مسئلة توحید نیز مي باشد،

َُكم َو َربَّ آبائُ »   لیَن َربـــ   ستوده است. ...!«ُكُم االَوَّ

او مردم را نخست سرزنش مي كند كه چرا احسن الخالقین را نمي پرستند؟  و خلقت 

آن ها نیز متعلق  و ایجاد همانطور كه به ذوات موجودات متعلق است، به نظام جاري در

 است، كه آن را تدبیر مي نامیم.

تدبیر عبارت است از این كه موجود مؤثر را قبل از موجود اثر خلق كند، پس 

همانطور كه خدا خالق است، مدبر نیز هست، و همانطور كه خلقت مستند به اوست، تدبیر 

َــُكم! »نیز مستند به اوست، جملة   « احَسَن الخاِلقیَن !َ  »جملة  بعد از ستایش با« هللاُ َر بـ 

 اشاره به همین مسئلة تدبیر است.

و سپس اشاره مي كند به اینكه ربوبیت خداي تعالي اختصاص به یك قوم و دو قوم 

ندارد،  و خدا مانند بت نیست كه هربتي مخصوص به قومي باشد، و بت هر قوم رب 

ان پیشین شماست، و خصوص آن قوم است،  بلكه خداي تعالي رب شما و رب پدر

» او عام است، و جملة اختصاص به یك دسته و دو دسته ندارد، چون خلقت و تدبیر 
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َُكم َو َربَّ آبائُ  لیَن!َربـــ   اشاره به این معنا دارد!«  ُكُم االَوَّ

 قرآن شریف چنین نقل مي كند:

 و الیاس هم از مرسلین بود، »

 به یاد آر آندم را كه به قوم خود گفت:

 نمي خواهید با تقوي باشید؟ آیا -

 آیا بت بعل را مي خوانید و بهترین خالقان را وا مي گذارید؟

 همان " هللا " را كه رب شما و رب پدران قدیمي شماست!

 ولي مردم او را تكذیب كردند، و در نتیجه از احضار شدگان شدند.

 خدا ! ُمخلَصآري همه شان  احضار خواهند شد مگر بندگان 

 نیك و آثار و بركات الیاس را هم در آیندگان باقي گذاشتیم،ما نام 

 سالم بر آل یاسین !

 آري ما به نیكوكاران این چنین پاداش مي دهیم!

 «كه او از بندگان مؤمن ما بود ! 
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 فصل هفتم

 

 شش پیامبر دیگر دربني اسرائیل

 

 

 88ص14المیزان ج    و یُو نَُس َو لُوطاً ...."     سورة  انعام     " َو اِسماعیَل ّوالیََسعَ  86مستند:آیة 

 

 و ذكر او در قرآن «  یسع پیامبر» 

" را جزو پیامبران الهي مي شمارد.  در هر جا كه اسم یسع  قرآن مجید نام "

" فرزند ابراهیم "ع" را برده، نام یسع را نیز در كنار او ذكر كرده، اما از وقایع اسماعیل"

و دعوت او، تاریخي و قصه اي نقل نكرده است.  یسع "ع" نیز یكي  زندگي و محل زیست

 از پیامبران بني اسرائیل است .

در " قصص االنبیاء " تألیف ثعلبي، دربارة زندگي حضرت یسع چنین نوشته شده 

 است:

الیاس پیغمبر وقتي به زني از زنان بني اسرائیل كه فرزندي به نام " یسع بن » 

شد، زن وي را منزل داد، و ورودش را از دشمنانش مخفي داشت.  خطوب " داشت، وارد 

الیاس "ع" به پاس این خدمت در حق فرزند او "یسع" كه به مرضي دچار بود، دعا كرد، و 

 او در زمان عافیت یافت.

یسع چون این معجزه دید به الیاس ایمان آورد و او را در دعوي نبوتش تصدیق 

ود.  از آن به بعد هرجا كه الیاس مي رفت یسع نیز همراهش كرد، و مالزمتش را اختیار نم

 «مي رفت. 
 

كتاب " قصص االنبیاء" داستان به آسمان شدن الیاس "ع" راذكر كرده و اضافه مي 

كند كه در ا ین هنگام یسع او را بانگ زد كه اي الیاس حاال كه مي روي تكلیف مرا معلوم 

 ري ده !كن! و مرا براي روزگار تنهائي ام دستو

الیاس از آسمان كساي خود را انداخت، و همین كساء عالمت جانشیني یسع براي 

 الیاس"ع" در میان بني اسرائیل بود.

 كتاب مزبور مي نویسد:  

خداوند متعال به فضل خود یسع"ع" را به نبوت و رسالت به سوي  بني اسرائیل » 

حوي كه بندة خود الیاس را تأئید مي مبعوث فرمود و به وي وحي فرستاد، و او را به همان ن

كرد، تأئید فرمود، و در نتیجه بني اسرائیل به وي ایمان آوردند و او را تعظیم كردند، و در 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وپنجم: زندگانی داود و سلیمان )ع( 86

هر پیش آمدي رأي و امر او را متابعت نمودند، و به این منوال، تا یسع در میان بني 

 «ود! اسرائیل زنده بود، حكم خداي تعالي در بین آنان نافذ و مجري ب

روایتي از حضرت رضا علیه السالم نقل شده كه در آن حضرت رضا"ع" در 

 خالل احتجاجاتي كه علیه " جاثلیق" مسیحي، كرده، فرموده است:

یسع هم مانند عیسي بر روي آب راه مي رفت، و مرده را زنده مي كرد، و كور » 

او را رب و پروردگار خود  مادر زاد و مبتالي به جذام را شفا مي داد، و با این حال امتش

 «اتخاذ نكردند! 

 ) نقل از بحار، ازكتاب احتجاج ، و كتاب توحید و كتاب عیون ( 

 

 

 سورة ص   " َو اذُكر اِسماعیَل  ّو الیََسَع  َو ذَاالِكفـِل  َو  ُكلٌّ ِمَن االَخیاِر ...!"            48مستند:آیة 

 23ص34المیزان ج  

 درقرآن   « ذا الكفل پیامبر» ذكر 

در این آیه نام سه تن از پیامبران خدا معرفي مي شود كه هر یك از آنها از اخیار 

 اسماعیل، یسع، و ذاالكفل علیهم السالم.بودند: 

در مورد حضرت اسماعیل علیه السالم در جاي دیگر بحث شده است، و در اینجا 

ث مي شود، كه خداي تعالي نام این دو را در كالم دربارة حضرت یسع و ذواالكفل "ع" بح

مجیدش برده و آن دو را از انبیاء معرفي كرده، و براي هر دو ثنا خوانده است، و آنها را از 

ذاالكفل را از صابران معرفي فرموده  85اخیار شمرده است.  و نیز در سورة انبیاء آیة 

 است.

جواب نامه عبدالعظیم حسني، دربارة  در روایتي حضرت امام جواد علیه السالم در

 ذاالكفل فرموده است:

" خداي عزو جل صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاد كه سیصد و سیزده نفر 

آنان مرسل بودند.  ذاالكفل یكي از آن مرسلین است، كه بعد از سلیمان بن داود مي زیست، 

جز براي خداي عز و جل خشم  و میان مردم مانند داود علیه السالم قضاوت مي كرد، و

بود، و او همان است كه خداي سبحان در كتاب عزیزش نامش  عویدیانكرد، و نام شریفش 

 را برده و فرموده: 

)نقل "   یاد كن در كتاب اسماعیل و یسع و ذاالكفل را كه همگي از اخیار بودند! -

 از قصص االنبیاء (
 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وپنجم: زندگانی داود و سلیمان )ع( 87

 سوره بقره         " اَلَم تََر اِلَي الَّذیَن َخَرجُوا ِمن ِدیاِرِهم َو ُهم اُلُوٌف َحذََرالمَوِت ...!"                 243مستند:آیة 

 119ص4المیزان ج 

 و مردگاني كه زنده شدند.   « حزقیل پیامبر» 

ن نفر مگر داستان آنان كه از بیم مرگ از دیار خویش بیرون شدند و هزارا» 

 بودند، نشنیدي؟

 كه خدا به ایشان گفت: بمیرید! 

 و آنگاه زنده شان كرد،

 كه خدا با مردم ، صاحب فضل و كرم است،

 « ولي بیشتر مردم سپاس نمي دارند؟
 

قرآن مجید از واقعة دیگري كه در بني اسرائیل اتفاق افتاده خبر مي دهد و در شرح 

" علیه حزقیلاز بني اسرائیل برده شده كه آن " آن در روایات اسالمي نام پیامبري دیگر

 السالم است.

 داستان از این قرار است كه:

خداي تعالي قومي را كه از ترس طاعون از خانه هاي خود و از وطن مألوف » ... 

 شان بیرون شدند و فرار كردند، همگي شان را كه عددي بي شمار داشتند، بمیراند.

گذشت، حتي استخوانهایشان نیز پوسید، و بند بند مدتي طوالني از این ماجرا 

 استخوانها از هم جدا شد و خاك گردید.

آنگاه خداي تعالي پیامبري را به نام " حزقیل" مبعوث كرد و آن جنــاب در وقتــي 

كه خـــدا هم مي خواست خلق خویش را زنده ببیند، دعا كرد، و بدنهاي متالشي شدة 

دنها برگشت، و برخاستند و به همان هیئتي كه مرده بودند، آنان جمع شد و جانها به ب

یعني حتي یك نفر هم از ایشان كم نشده بود. پس از آن مدت طوالني زندگي كردند. 

 نقل از امام صادق"ع" در كتاب احتجاج() « 

 

زنده شدن این گروه كثیر براي این بوده كه بعد از زنده شدن مدتي زندگي بكنند، و 

 ي باشد از فضل خداي تعالي!این نشانه ا

دلیل ذكر این داستان به مناسبت آیات بعدي در قرآن مجید است كه در آنها متعرض 

فریضة قتال و جهاد شده است، و قتال هم باعث مي شود كه مردمي بعد از مردگي زنده 

 شوند!
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ذي َمرَّ َعلي قَریٍَة   259مستند:آیة   َو ِهَي خاِویٍَة َعلئ  ُعرُوِشها ...."  سوره بقره         "   اَو َكالَـّ

 275ص4المیزان ج     

 «ارمیاي نبي » و  « ُعزیر » 

قرآن مجید از پیامبري در بني اسرائیل خبر مي دهد كه صد سال مرد و زنده شد. 

و برخي آن را « ارمیاي پیامبر» برخي روایات اسالمي، صاحب این داستان را 

 داستان در تورات نیامده است.دانسته اند.  این « ُعزیر»

 قرآن مجید در سورة بقره سه واقعة تاریخي را یكجا بیان فرموده كه:

اولي،  مباحثة ابراهیم علیه السالم است با نمرود، كه در آن مرتبة اول از هدایت  

 ،" نمایش داده است.هدایت به سوي حق از راه استدالل و برهان است مردم را كه "

قریة خاویه اي است كه از سكنه خالي شده، آدمهایش مرده و زندگي دومي، داستان 

در آن پایان گرفته بود، و پیامبري بر آن گذر كرد، و خواست از كار خدا و زنده كردن 

مردگان آیاتي ببیند، و خود نیز یك صد سال مرد و مجدداً زنده شد.  خداي تعالي در این 

 ور عیني، امر هدایت به حق را انجام داده است.واقعه از راه نشان دادن یك حقیقت به ط

و مرتبة سوم هدایت را در داستان كشتن و زنده كردن مرغان به دست ابراهیم"ع" 

هدایت را از راه بیان واقعه و نشان دادن حقیقت و علتي كه نشان داده كه در آن مرتبه، 

 باعث وقوع آن شده است، به نمایش گذاشته است.
 

بیان گردیده تا شاهدي باشند بر  «آیةالكرسي» دنبال آیات مشهور این بیان ها به 

 آنچه خدا فرموده است: 

 خدا ولي مؤمنان است!»   

 و آنها را از ظلمت به نور هدایت مي كند! 

 ولي، كافر را در كفرش هدایت نمي كند، 

 بلكه اولیائي كه خود او براي خود گرفته، 

 اورا گمراه مي سازند، 

 «   و از نور به ظلمات راهش مي برند! 
 

قرآن كریم كلیات داستان زنده شدن مردگان قریة مزبور را بدین شرح بیان مي  

 فرماید:
 

 

مگر نشنیدي داستان آن مردي را كه بر دهكده اي گذر كرد كه با وجود بناها » 

 كه داشت از سكنه خالي بود.  از خود پرسید:

 را زنده مي كند؟خدا چگونه مردم این دهكده  -

 خدا او را صدسال بمیراند، و آنگاه زنده اش كرد، و پرسید:

 چه مدتي مكث كردي؟ -

 گفت:    
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 یك روز یا قسمتي از یك روز ! -

 فرمود:    

 نه !  بلكه صدسال است مكث كرده اي! -

به خوردني و نوشیدني خود بنگر كه طعمش در این صد سال دگرگون نشده 

 است،

 گر!و به االغ خویش بن -

ما از این كارها منظور داریم، یكي این است كه تو را آیتي و عبرتي براي 

 مردم مي كنیم!

 استخوانها را بنگر كه چگونه بلندشان مي كنیم، -

 و سپس آن را با گوشت مي پوشانیم !

 همین كه بر او روشن شد كه صد سال مرده و اینك زنده شده است، گفت:

 « مي دانم كه خدا بر همه چیز تواناست!  -
 

شخص مزبور پیامبري بوده و از خانة خود بیرون آمده تا به محلي دور از شهر 

خودش سفر كند، و طعامي و آبي باخود داشته است تا با آن سد جوع و عطش كند.  همین كه 

قرآن كریم آن را به راه افتاده تا به مقصد خود برود،  در بین راه به قریه اي رسیده كه 

خرابه توصیف كرده است. و وي مقصدش آنجا نبوده، بلكه گذرش به آن محل افتاده، و قریه 

نظرش را جلب كرده است.  لذا ایستاده و در امر آن به تفكر پرداخته و از آن چه دیده 

 عبرت گرفته كه چگونه اهلش نابود شده اند؟

ه در پیش رویش ریخته بود.  شخص آنگاه نگاهش به استخوانهاي پوسیده افتاده ك

 مزبور در عبرت گیري اش تعمق كرده و غرق شد، و با خود گفت:

عجب صاحب این استخوانها چند سال است كه مرده اند، و خدا مي داند كه چه  -

تحوالتي به خود دیده اند تا به این روز افتاده اند، و چه صورتها كه یكي پس از 

ه طوري كه امروز اصل آنها كه همان انسانها باشند، دیگري به خود گرفته اند، ب

 فراموش شده اند!  در اینجاست كه گفته است:

 راستي خدا كجا دیگر اینها را زنده مي كند؟ -

و این گفتارش دو جهت دارد، یكي تعجب از زنده شدن بعد از طول مدت، و جهت 

ها را به خود گرفته  دوم تعجب برگشتن اجزاء به صورت اولش، با این كه این دگرگوني

 اند.

لذا خداي تعالي امر را برایش از دو جهت روشن كرد. از جهت اول، از این راه 

روشن كرد كه خود او را میراند و دوباره زنده كرد، و پرسید كه چقدر مكث كرده است.  و 

 از جهت دوم  از این راه كه استخوانهائي كه در پیش رویش ریخته شده بود، زنده كرد، و

 جلو چشم او اعضاي بدن آن مردگان را به هم وصل كرد!
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 سوره مریم           "َو اذُكر في الِكتاِب اِسماعیَل اِنَّهُ كاَن صاِدَق الَوعد...!"              55و54مستند:آیة 

 95ص27المیزان ج 

 اسماعیل،  صادق الوعد و رسول نبي   

 رسوالن خود یاد مي كند و مي فرماید:در این آیه خداوند سبحان از یكي دیگر از 

 در این كتاب،  اسماعیل را یاد كن كه:»    

 وي صادق الوعد،       

 و فرستاده اي پیغمبر بود!       

 و كسان خود را به نماز خواندن، و دادن زكات وادار مي كرد.    

 «  و نزد پروردگارش پسندیده بود!    
  

 در اینكه این اسماعیل كیست، اختالف وجود دارد. 

اغلب گفته اند كه فرزند ابراهیم خلیل علیه السالم است، و اگر او را تنها نام برده و 

 از اسحاق و یعقوب نام نبرده براي این بوده كه نسبت به خصوص او عنایت داشته است.

بني اسرائیل است، چون بعضي دیگر گفته اند: اسماعیل بن حزقیل، یكي از انبیاء 

 اگر فرزند ابراهیم "ع" بود مي بایست اسحق و یعقوب را هم نام مي برد.
 

نظریه اول كه معتقد است اسماعیل پسر ابراهیم "ع" است و به ذكر او عنایتي بوده 

حرف صحیحي نیست، زیرا اگر چنین بود جا داشت كه نام وي را بعد از ابراهیم"ع" و قبل 

 ذكر كند، نه بعد از داستان او. از داستان موسي

مراد به این كه فرمـــوده كسان خود را به نماز و زكات وادار مي كرد، به طوري 

 كه از ظاهر لفــظ بر مي آید، خواص از عترت و عشیره و قوم اوست.
 

داستان اسماعیل بن حزقیل پیغمبر جز در این دو آیه در جائي دیگر از قرآن مجید 

تازه این دو آیه هم بنا به یك تفسیر مربوط به اوست، و بنا برآن خداي  ذكر نشده است، و

سبحان او را به ثناي جمیلي ستوده و صادق الوعدش خوانده است، همچنین او را آمر به 

 معروف و مرضي درگاه خویش خوانده و فرموده كه او رسولي نبي بوده است.

دق علیه السالم روایت كرده كه در روایات اسالمي ) در علل الشرایع( از امام صا

 فرمود:

اسماعیلي كه خداي عز و جل در كتاب خود صادق الوعد خوانده، غیر از  -» 

اسماعیل فرزند ابراهیم"ع" است، بلكه او پیغمبري دیگر از انبیاء بوده است كه خداي عز 

ند، وجل به سوي قومش مبعوث فرمود، و مردمش او را گرفته و پوست سر و رویش را كند

 و پس فرشته اي نزد او آمد و گفت:

 خداي تعالي مرا نزد تو فرستاد تا هر امري داري اطاعت كنم!  -

 «من باید به دیگر انبیاء اسوه و اقتداء داشته باشم.  -گفت: 

) در روایت دیگري آخر آن آمده كه من باید به حسین علیه السالم   اسوه اي داشته 
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 باشم.(

 امام فرمود:در تفسیر قمي آمده كه 

 اسماعیل وعده اي داده بود و یك سال منتظر طرف نشست،» 

 «و او اسماعیل پسر حزقیل  بود!  
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 فصل هشتم
 

 

 "ع"ایوب پیامبر

 

 

 "!سوره ص                " َواذُكر َعبَدنا اَیّوَب اِذ نادئ َربَّهُ ... 47تا41مستند:آیة 

 10ص34المیزان ج                

 محنت و گرفتاري، و صبر ایوب"ع" 

این آیات متعرض سومین داستاني است كه رسول خدا "ص" مأمور شده تا به یاد 

آنها باشد و در نتیجه صبر كند، و آن عبارت است از داستان ایوب پیغمبر علیه السالم، و 

یش آورد تا او را بیازماید.  ضمناً در این محنت و گرفتاري هائي كه خداوند تعالي برایش پ

آیات، رفع آن گرفتاري ها و عافیت خدا و عطاي او را ذكر كرده و آنگاه به رسول گرامي 

 خود دستور مي دهد تا ابراهیم و پنج نفر از ذریة او از انبیاء را به یاد آورد.

درمانده و سرگذشت ایوب "ع" در قرآن از آنجا شروع مي شود كه او مریض و 

گرفتار انواع ابتالئات است.  در این حالت دست به دعا بر مي دارد و خداوند متعال را ندا 

 مي دهد:
 

 به یاد آر بندة ما ایوب را ! »

 آن زمان كه پروردگار خود را ندا داد كه:

 شیطان مرا دچار عذاب و گرفتاري كرد! -

 ما به ایوب گفتیم:

 همینجا نزدیك توست،پاي خود به زمین بكش كه آب  -

 آبي خنك، و در آن شستشو كن، و از آن بنوش!

 ما كسان او و همانند ایشان را به او بخشیدیم،

 كه رحمتي است از ما،  و پندي است براي صاحبان خرد.
 

 و نیز به او گفتیم:

 حال كه سوگند خورده اي همسرت را صد تركه چوب بزني، -

 یكبار به همسرت بزن، تعداد صد تركه به دست گیر و آنها را

 تا سوگند خود نشكسته باشي!
 

 ما ایوب را بنده اي صابر یافتیم،

 چه خوب بنده اي بود، 
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 « كه همواره به ما رجوع مي كرد! 
 

اول این آیات دعائي است از ایوب علیه السالم كه در آن از خدا مي خواهد عافیتش  

طرف سازد.  وي به منظور رعایت دهد و سوء حالي كه بدان مبتال شده بود از او بر 

صدا مي زند «  !ربّي» تواضع و تذلل، خود را نام نمي برد، تنها از این كه خدا را به نام 

 فهمیده مي شود كه او را براي حاجت نمي خواند.

از ظاهر آیت بعدي بر مي آید كه مرادش به " عذاب و گرفتاري" بد حالي و 

در خانه اش پیدا شده است، كه همان گرفتاریهائي  گرفتاري هائي است كه در بدن او، و

 است كه در سورة انبیاء آن را از آن جناب چنین حكایت كرده كه گفت:
 

اِحمیَن! » رُّ َو اَنَت اَرَحُم الر   « اَن ي َمسَّنَي الضُّ

" شامل مصیبت در خود آدمي و اهل بیتش ضر  البته این در صورتي است كه كلمة " 

سوره و در سورة انبیاء هیچ اشاره اي به از بین رفتن اموال آن جناب  مي شود، و در این

 نشده است، ولي هرچند این معنا در روایات آمده است.

 

 "ع"مفهوم تأثیر شیطان در بیماري ایوب
 

ایوب"ع" در دعاي خود شیطان را مسبب بیماري خود ذكر كرد.  ظاهراً مراد از 

، " این است كه مي خواهد گرفتاري و گرفتاري كرد مرا شیطان دچار عذاب و اینكه گفت: "

عذاب را به نحوي از سببیت و تأثیر به شیطان نسبت دهد و بگوید كه شیطان در این 

 گرفتاري من مؤثر و دخیل بوده است، و همین معنا از روایات هم بر مي آید.

و بود، در اینجا این اشكال پیش مي آید كه یكي از گرفتاري هاي ایوب "ع" مرض ا

و مرض علل و اسباب عادي و طبیعي دارد، چگونه آن جناب مرض خود را هم به شیطان 

 نسبت داده است؟

جواب این اشكال آن است كه این دو سبب یعني شیطان و عوامل طبیعي، دو سبب 

در عرض هم نیستند، تا در یك مسبب جمع نشوند، و نشود مرض را به هر دو نسبت داد، 

 ي اند.بلكه دو سبب طول

آنچه در قرآن كریم از خصایص انبیاء و سایر معصومین شمرده شده، همانا 

عصمت است، كه به خاطر داشتن آن از تأثیر شیطان در نفوس شان ایمنند، و شیطان نمي 

تواند در دلهاي آنان وسوسه كند، و اما تأثیرش در بدنهاي انبیاء و یا اموال و اوالد و سایر 

ینكه از این راه سر به سر انبیاء گذاشته و وسیلة ناراحتي آنان را فراهم متعلقات ایشان، به ا

 سازد، هیچ دلیلي بر امتناع آن در دست نیست.
 

در مسافرت موسي"ع" با همسفرش  ( 63) در سورة كهف آیة مثالً به نقل قرآن كریم 

ن اگر ماهي را فراموش كردم ای –یوشع به موسي گفت » یوشع"ع" چنین آمده است: 

 « فراموشي كار شیطان بود، او بود كه نگذاشت من به موقع یاد ماهي بیفتم!
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از آیة فوق برمي آید كه شیطان این گونه دخل و تصرف ها را دارد، و هرجا چنین 

تصرف هائي در دلهاي معصومین بكند، معتقدیم كه به اذن خدا مي كند، بدین معني كه خدا 

شیطان را مطابق مصلحت مي بیند،  مثالً مي خواهد پایة جلوگیرش نمي شود، چون مداخلة 

 صبر و حوصلة بنده اش معین شود.

ولي مسلماً الزمة این حرف این نیست كه شیطان هرجا و هرچه را كه دلش خواست 

 بكند و هر بالئي را كه خواست بر سر بندگان خدا بیاورد، و این خود روشن است.

 

 بهبودي ایوب

وب دستوراتي براي بهبودي او مي دهد، كه نشانة استجابت خداوند سبحان به ای

 دعاي اوست.

سیاق آیه كه سیاق امر است، اشعار دارد،  بلكه كشف مي كند از این كه آن جناب 

در آن موقع آنقدر از پاي درآمده بود كه قادر به ایستادن و راه رفتن نبود، و در سراپاي بدن 

ول مرض پاي او را شفا مي دهد، و دوم این كه چشمه بیماري داشته است،  و خداي تعالي ا

اي در آنجا برایش مي جوشاند، و به او دستور مي دهد از آن چشمه حمام بگیرد، و بنوشد، 

 تا ظاهر و باطن بدنش از سایر مرضها بهبودي یابد.

در روایات آمده كه تمامي كسان او به غیر همسرش مرده بودند و او به داغ همه 

مبتالء شده بود، و بعداً خدا همه را برایش زنده كرد، و آنان را و مثل آنان را به فرزندانش 

 آن جناب بخشید.

بعضي ها گفته اند كه فرزندان ایوب"ع" در ایام بیماري از او دوري كردند، و خدا 

با بهبود بخشیدن او آنان را دوباره دورش جمع كرد، همان فرزندان زن گرفتند و بچه دار 

 این است معني اینكه خدا فرمود فرزندانش را و مثل آنان را به وي بخشید. شدند، و

 

 ماجراي همسر وفادار ایوب

ایوب علیه السالم سوگند خورده بود كه اگر حالش خوب شود، همسرش را صد 

تازیانه بزند، چون در امري او را ناراحت كرده بود، و چون خداي تعالي عافیتش داد به 

شت شاخه به عدد سوگندي كه خورده بود، یعني صد عدد، به دست گرفته وي فرمود تا یك م

 و یك نوبت آن را به همسرش بزند، كه سوگند خود را نشكسته باشد.

در سیاق این آیه اشاره اي است به این كه اگر جرم همسر او را نام برده و به 

ه و هم نامبرده را رعایت حال او چنین دستوري داده براي این بوده است كه هم تأدب كرد

 احترام كرده باشد.

)جزئیات داستان ایوب علیه السالم و ماجراي وفاداري همسرش و سوگند ایوب به 

 تأدیب او در ضمن بررسي روایات مربوطه متعاقباً خواهد آمد.(
 

 در پایان آیات، خداوند متعال، به ثناي جمیل ایوب"ع" مي پردازد و   مي فرماید:
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 «ما او را  صابر یافتیم! »  -

یعني در برابر ابتالئاتي كه به وسیلة آن او را آزمودیم، یعني در برابر مرض و از 

 بین رفتن اهل و مال صابر یافتیم، و بدان جهت نیز او را عبد خود نامیدیم:

 « نِعَم العَبُد اِنَّهُ اَّواب !»  - 

 
 17ص34المیزان ج                                 مستند:بحث تحلیلي و روایتي

 

 سرگذشت ایوب در قرآن و در روایات 

در قرآن كریم از سرگذشت ایوب پیامبر"ع" به جز این نیامده كه خداي تعالي او را 

به ناراحتي جسمي و به داغ فرزندان مبتال نمود، و سپس هم عافیتش داد، و هم فرزندانش را 

، و این كار به مقتضاي رحمت خود كرد، و بدین منظور كرد با مثل آنان به وي برگردانید

 ( 41ص  - 83) انبیاء كه سرگذشت او مایة تذكر عابدان باشد. 

خداي تعالي در قرآن مجید، ایوب علیه السالم را در زمرة انبیاء و از ذریة  

در سورة  و (84) انعام  ابراهیم"ع" معرفي فرموده و نهایت درجه ثنا را بر او خوانده است.

 (44)صص نیز او را صابر و بهترین عبد، و اواب نامیده است. 

اما در روایات اسالمي جزئیات مفصلي از زندگي وي نقل گردیده كه در برخي از  

آنها گفته شده كه ایوب از لحاظ جسماني به وضعي افتاده بود كه سراپاي بدنش را زخم و 

اتي دیگر از ائمه اهل بیت علیهم السالم نقل جراحت برداشته و متعفن شده بود، ولي روای

 شده كه این معني را به شدت رد و انكار مي كند.

آنچه در " خصال" از امام صادق "ع" از قول پدر گرامي اش نقل شده، این است 

 كه:

ایوب علیه السالم هفت سال مبتال شد، بدون این كه گناهي كرده باشد، چون انبیاء » 

متي كه دارند، گناه نمي كنند، و حتي به سوي گناه صغیره نیز به خاطر طهارت و عص

 متمایل نمي شوند.

ایوب علیه السالم از ناحیة هیچ یك از ابتالئاتش عفونت پیدا نكرده و بدبو نشده بود، 

و نیز صورتش زشت و زننده نگردیده و حتي ذره اي خون یا چرك از بدنش بیرون نیامده و 

نیافت، و از مشاهدة او وحشت نكرد، و هیچ جاي بدنش كرم نینداخت، احدي از دیدن او تنفر 

زیرا رفتار خداي عز و جل دربارة انبیاء و اولیاي مكرمش، كه مورد ابتالء شان قرار مي 

 دهد، این چنین است.

و اگر مردم از او دوري كردند به خاطر بي پولي و ضعف ظاهري او بود، چون 

د پروردگارش داشت عالم نبودند، و نمي دانستند كه خداي مردم نسبت به مقامي كه او نز

تعالي او را تأئید كرده است، و به زودي فرجي به كارش مي دهد، و لذا مي بینیم رسول خدا 

"ص" فرمود كه از همة مردم گرفتارتر و بالیش دشوارتر انبیاء و بعد از آنان هركسي 

 اشد.است كه مقامي نزدیك تر به مقام انبیاء داشته ب
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و اگر خداي تعالي ایوب را به بالئي عظیم گرفتار كرد، بالئي كه در نظر تمامي 

مردم خوار و بي مقدار گردید، براي این بود كه مردم درباره اش دعوي ربوبیت نكنند، و از 

 مشاهدة نعمت هاي الهي عظیمي كه خدا به او ارزاني داشته بود، او را خدا نخوانند!

كه مردم از دیدن وضع او استدالل كنند بر این كه ثواب هاي  و نیز براي این بود

خدائي بر دو نوع است،  چون خداوند بعضي را به خاطر استحقاقشان ثواب مي دهد، و 

 بعض دیگر را بدون استحقاق به نعمت هائي اختصاص مي دهد.

دلیل دیگر ابتالي ایوب این بود كه مردم از این وضع او عبرت گیرند، كه دیگر 

هیچ ضعیف و فقیر و مریضي را به خاطر ضعف و فقر و مرض تحقیر نكنند، چون ممكن 

است خدا فرجي در كار آنان بدهد، و ضعف را به قوت و فقر را به غنا و مرض را به 

 سالمت تبدیل كند!

و نیز بدانند كه این خداست كه هركس را بخواهد مریض مي كند، هرچند پیامبرش 

هد شفا مي بخشد، به هر شكل و به هر سببي كه بخواهد.  و نیز همین باشد، و هركه را بخوا

صحنه را مایة عبرت كساني قرار مي دهد كه باز مشیت الهي به عبرت گیري آنان تعلق 

گرفته باشد، همچنانكه همین صحنه را مایة شقاوت كسي قرار مي دهد كه خود خواسته 

اراده فرموده باشد، و در عین حال او در باشد، و مایة سعادت كسي قرار مي دهد كه خودش 

همة این خواست ها و مشیت ها عادل در قضاء، و حكیم در افعالش است، و با بندگانش هیچ 

عملي نمي كند مگر آنكه صالح تر به حال آنان باشد، و بندگانش هر نیرو و قوتي كه داشته 

 « باشند، از او دارند. 

 

 ماجراي سوگند ایوب و تعزیر همسرش

جریان از این قرار بود كه همسر ایوب نزد مردمي رفت تا صدقه اي بگیرد و » ... 

طعامي براي ایوب تحصیل كند،  و چون گیسواني زیبا داشت، بدو گفتند:  ما طعام به تو مي 

دهیم به شرطي كه گیسوانت را به ما بفروشي.  همسر ایوب از در اضطرار و ناچاري و به 

 ب گرسنه نماند، گیسوان خود را فروخت.منظور اینكه همسرش ایو

ایوب چون دید گیسوان همسرش بریده، قبل از اینكه جریان را بپرسد سوگند خورد 

كه صد تازیانه به او بزند.  چون همسرش علت واقعي بریدن گیسوانش را شرح داد ایوب 

 علیه السالم در اندوه شد كه این چه سوگندي بود كه من خوردم.

جل به او وحي كرد كه یك مشت شاخه كه صد تركه باشد در دست پس خداي عز و 

بگیر و به او بزن تا سوگند خود را نشكسته باشي، و او نیز چنین كرد و از عهدة سوگند 

 )از تفسیر قمي(« برآمد.

در قسمتي دیگر از روایت فوق شرح مي دهد كه نام همسر ایوب "رحمت"  دختر 

اسحق ابن ابراهیم"ع" بود، یعني نوة حضرت یوسف  افرائیم فرزند یوسف بن یعقوب بن

پیامبر بود.  اگر این مأخذ را در نظر بگیریم حضرت ایوب مدت كوتاهي بعد از حضرت 

یوسف پیامبري كرده است.  درروایت دیگري از وهب نقل شده كه همسر ایوب دختر میشا 
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 فرزند یوسف بوده است.

 

 

 158ص12المیزان ج                                    مستند:آیات مندرج در متن
 

 دعاي ایوب براي رهائي از بیماري و فقر 

دعائي را قرآن مجید از ایوب پیامبر گرامي الهي نقل مي كند كه در آخرین لحظات 

طاقت انساني او بوده است.  مرض او به طول انجامید. اموال و فرزندانش همه از بین 

 مام شد و با خداي خود به راز و نیاز پرداخت :رفتند، و باالخره صبر ایوب ت

 و به یاد آر ایوب را، »    

 زماني كه ندا كرد پروردگار خود را كه :       

 اي پروردگار  ! -

 مرض مرا از پاي درآورده،

 (83انبیاء ) «  و تو مهربانترین مهرباناني ! 
 

مانند آدم و نوح و در این دعا وجوه ادب بسیاري به كار رفته است.  ایوب هم  

موسي و یونس علیهم السالم ) كه دعاهاي آنها در جاي خود ذكر گردید، ( حاجت خود را 

 كه عبارت بود از بهبودي از مرض صریحاً ذكر نكرد.

او نفس خود را نگه داشت، و حاجت خود را كوچكتر از آن دانست كه از پروردگار  

انبیاء چنین بودند، و هیچ وقت حاجت خود خود درخواست آن را بكند، همان طور كه همة 

ً ذكر نمي كردند، اگر چه غرضشان از آن حاجت  را اگر درباره امور دنیوي بوده صریحا

 پیروي نفس هم نبوده است.

وجه دیگر اینكه اصوالً ذكر درخواست كه همان اساس مرض بود و همچنین ذكر  

" بودن ارحم الراحمین ازد، مثل "صفتي كه در مسئول هست، سائل را به طمع سؤال مي اند

او، و سكوت از خود حاجت، بهترین و بلیغ ترین كنایه است از اینكه حاجت احتیاج به 

تصریح ندارد، براي اینكه تصریح به حاجت موهم این است كه البد اسباب نامبرده براي 

تفهیم به لفظ است كافي نبوده و محتاج به تأكید و  ارحم الراحمین انگیختن رحم آن كسي كه

 است!
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 فصل نهم

 

 

 "ع"یونس پیامبر
 

 

 265ص33المیزان ج              مستند: تحلیل تاریخي و قرآني                                                   

 در قرآن  "ع"سرگذشت یونس

قرآن كریم از سرگذشت یونس پیامبر و قوم او جز قسمتي را متعرض نشده است.  

سورة صافات این مقدار را متعرض شده كه آن جناب را به سوي قومي فرستاد و او از در 

بین مردم فرار كرد و به كشتي سوار شد و در نهایت نهنگي اورا بلعید و سپس نجات داده 

 شد، و بار دیگر به سوي قوم فرستاده شد و مردم به او ایمان آوردند.

ت از تاریخ زندگي یونس "ع" اشاره آیاتي كه در سورة صافات به شرح این قسم

 مي كند، بدین ترتیب است:

 یونس هم از پیامبران بود،» 

 هنگامي كه به طرف یك كشتي پر گریخت،

 قرعه انداختند و او از مغلوبین بود،

 پس ماهي او را ببلعید، درحالي كه خود را مالمت مي كرد،

 و اگر او از تسبیح گویان نمي بود،

 تا روزي كه خالیق مبعوث شوند، باقي مي ماند، حتماً در شكم ماهي

 ولي چون از تسبیح گویان بود، ما او را به خشكي پرتاب كردیم،

 در حالي كه مریض بود،

 و بر باالي سرش بوته اي از كدو رویاندیم،

 و او را به سوي شهري كه صدهزار نفر و بلكه بیشتر بودند، فرستادیم،

 پس ایمان آوردند،

 «ت خود، تا هنگامي معین، بهره مندشان گرداندیم ! ما هم به نعم
 

قرآن شریف در سورة انبیاء متعرض تسبیح گوئي او در شكم ماهي شده كه علت 

 نجاتش از آن بلیه شد:

 و ذالنون ) همدم ماهي( را یاد كن آندم كه خشمناك برفت،» 

 و گمان كرد كه هرگز بر او تنگ نگیریم،

 د كه:پس در تاریكي ها آواز در دا
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 معبودي جز تو نیست؛ -

 پاكي تراست بي گمان من از ستمكارانم !

 پس دعاي او را مستجاب كردیم، 

 و از اندوه برهانیدیم، 

 «و این چنین مؤمنان را مي رهانیم ! 
 

در سورة نون متعرض نالة خشم آگین او در شكم ماهي، و سپس بیرون شدنش، و 

 فرماید:رسیدن به مقام اجتباء را آورده و مي 

 پس شكیبائي كن به حكم پروردگارت! »

 همدم ماهي، یونس" مباش ! -و چون " ذالنون 

 آنگاه كه خدا را خواند و اندوهگین بود.

 و اگر نعمتي از پروردگارش او را در نیافته بود،

 به یقین، او را به هامون مي انداختند، و او نكوهیده بود.

 «  را از نیكان كرد .پس پروردگارت او را برگزید،  و  او 
 

و در سورة یونس متعرض ایمان آوردن قومش و برطرف شدن عذاب از ایشان شده 

 و مي فرماید:

 پس قریه اي نبود كه اهل آن ایمان آورند، »

 و ایمانشان به آنها سود رساند مگر قوم یونس، 

 كه چون ایمان آوردند،

 ،و عذاب رسوائي در زندگي دنیا را از آنان برداشتیم

 «و تا مدتي آنها را برخوردار كردیم ! 

 

 شرح تحلیلي از توقف عذاب قوم یونس و فرار او

آنچه از مجموع آیات قرآني در این زمینه استفاده مي شود، با كمك آنچه قرائن 

موجود در اطراف این داستان نشان مي دهد، این است كه یونس علیه السالم یكي از 

وي را به سوي مردمي گسیل داشته كه جمعیت بسیاري بوده  پیامبران بوده كه خداي تعالي

اند، یعني آمارشان از صد هزار نفر تجاوز مي كرده است. آن قوم دعوت وي را اجابت 

نكردند و به غیر از تكذیب عكس العملي نشان ندادند تا آنكه عذابي كه یونس با آن تهدیدشان 

 رون رفت.مي كرد، فرارسید، و یونس خودش از میان قوم بی

همین كه عذاب نزدیك ایشان رسید، و با چشم خود آن را دیدند، تصمیم گرفتند 

همگي به خدا ایمان آورند، و توبه كنند، و كردند.  خدا هم آن عذاب را كه در دنیا خوارشان 

 مي ساخت از ایشان برداشت.
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داشته شده و اما یونس وقتي خبردار شد كه آن عذابي كه خبر داده بود، از ایشان بر

لذا دیگر به سوي ایشان  –و گویا متوجه نشده كه قوم ایمان آورده و توبه كرده اند  –است 

برنگشت، زیرا مي ترسید او را هو كنند و خشمناك و ناراحت همچنان پیش رفت.  در نتیجه 

ظاهر حالش حال كسي بود كه از خدا فرار مي كند، و به عنوان قهر كردن از این كه چرا 

این مردم خوارش كرد، دور مي شود، و نیز در حــالي مي رفت كه گمان مي كرد دست نزد 

 خدا به او نمي رسد!؟

 پس سوار كشتي پر از جمعیت شد و راه افتاد.

در بین راه نهنگي بر سر راه كشتي درآمد و چاره اي ندیدند جز اینكه یك نفر را 

اه كشتي به كناري رود. به این منظور نزد او بیندازند تا سرگرم خوردن او شود و از سر ر

قرعه انداختند و قرعه به نام یونس"ع" درآمد و او را در دریا انداختند، و نهنگ یونس را 

 بلعید و كشتي نجات پیدا كرد.

 آنگاه خداي سبحان او را در شكم ماهي زنده نگه داشت و چند شبانه روز حفظ كرد.  

آزمایش است، كه خداي سبحان او را بدان یونس فهمید كه این جریان یك بالء و 

مبتال كرده است.  و این موآخذه اي است از خدا در برابر رفتاري كه او با قوم خود كرد، و 

مردم را به عذاب سپرد و خود بیرون آمد، لذا از همان تاریكي ظلمات شكم ماهي فریادش 

 بلند شد به اینكه:
 

 «ــّي ُكنُت ِمَن الّظاِلمیَن ! ال اِلهَ ااِلّ اَنَت ُسبحانََك اِنـ» 
 

خداي سبحان این نالة او را پاسخ گفت و به نهنگ دستور داد تا یونس را باالي آب 

و كنار دریا بیندازد.  نهنگ چنین كرد و یونس وقتي به زمین افتاد مریض بود، و خداي 

 تعالي درخت كدوئي باالي سرش رویانید تا بر او سایه بیفكند.

الش جا آمد و دوباره مثل اولش شد، خدا او را به سوي قومش گسیل پس همین كه ح

داشت، و قوم هم دعوت او را پذیرفتند، و به وي ایمان آوردند، و در نتیجه با این كه اجلشان 

 رسیده بود، خداوند تا یك مدت معین عمرشان داد.

 

 تاریخ یونس در تورات و انجیل

ورات)عهد قدیم( به عنوان "یوناه بن امتاي" داستان یونس علیه السالم در چند جاي ت

آمده است. همچنین در چند جا از انجیل)عهدجدید(، كه در بعضي موارد به داستان زنداني 

شدنش در شــكم ماهي اشاره مي كند، ولكن هیچ یك از آنها سرگذشت كامل یونس "ع" را 

 نیاورده اند.

المعاني كه مطابق بعضي از كتب ذیالً مطالب نقل شده از اهل كتاب در تفسیر روح 

 اهل كتاب است، مي آوریم:
 

خداي تعالي یونس را امر فرمود تا براي دعوت اهل "نینوا" بدانجا رود. نینوا » 
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یكي از شهرهاي بسیار بزرگ " آشور" بود، كه در كنار دجله قرار داشت، و تا سرزمیني 

شر و فاسد بودند، لذا این كه یونس قرارداشت سه روز راه بود. مردم نینوا مردمي 

مأموریت بر یونس گران آمد، و از آنجائي كه بود به " ترسیس" فرار كرد، كه آن نیز نام 

یكي دیگر از شهرهاي آن روز بود، و از آنجا به شهر " یافا" آمد كه در امروز هم " یافا" 

را به "  خوانده مي شود.  در آنجا یك كشتي آماده یافت كه قصد داشت سرنشینان خود

ترسیس" ببرد، او هم اجرتي داد تا به "ترسیس" برود و همین كه سوار بر كشتي شد و 

كشتي به راه افتاد باد سختي وزیدن گرفت و امواج دریا بلند و بسیار شد، و كشتي مشرف به 

 غرق گردید.

پس مالحان دست و پاچه شدند و هرچه از بار و اثاث مسافرین كه بود به دریا 

 د، باشد كه كشتي سبك شود. انداختن

در همین هنگام بود كه یونس در داخل كشتي به خواب خوش رفته بود، و صداي 

خورخورش بلند شده بود. رئیس كشتي وقتي او را دید از در تعجب پرسید: چه خبرت هست 

كه در چنین هنگامه اي به خواب رفته اي؟  برخیز و معبود را بخوان، بلكه ما را از این 

 ه نجات بخشد، و ما در این ورطه هالك نشویم!مهلك

بعضي از مسافرین به بعض دیگر گفتند:  بیائید قرعه بیندازیم تا معلوم شود این شر 

از نحوست كیست كه خود او را به دریا بیندازیم تا تنها خود او هالك شود.  پس قرعه 

 انداختند و به نام یونس اصابت كرد و به او گفتند:

كرده اي كه قرعه به نام تو درآمد؟  و تو اهل كجائي و از كجــا مي مگر تو چه  -

 آئي و به كجــا مي روي و از چه تیره هستي؟  گفت:

 من بندة رب و اله آسمان و خالق تري و خشكي عالمم! -
 

آنگاه جریان خود را براي آنان نقل كرد و آنها بسیار ترسیدند و او را توبیخ كردند 

 یك مشت مردم را در هالكت گذاشتي؟كه چرا فرار كردي و 

 آنگاه گفتند:

 حاال به نظر شما چه كار در حق تو بكنیم تا این دریا آرام گیرد؟   -

 گفت: 

باید مرا به دریا بیندازید تا دریا آرام گیرد، چون من مي دانم تمامي ناآرامي  -

 هاي دریا به خاطر من است.

ا به طرف خشكي برگردانند و مردم هرچه دست و پا و تالش كردند بلكه كشتي ر

بدون غرق شدن یونس از ورطه نجات یابند، نشد، و بناگزیر و به اصرار خود آن جناب او 

 را به دریا انداختند و كشتي در همان دم آرام گرفت.

خداي تعالي نهنگي را فرمود تا یونس را ببلعد. یونس سه روز در شكم نهنگ بماند، 

رگاه خدا استغاثه كرد. پس خداي سبحان ماهي را دستور داد تا و در آنجا نماز خواند و به د

به ساحل آید و یونس را در خشكي بیندازد. ماهي چنین كرد.  همینكه یونس در خشكي قرار 

 گرفت، پروردگارش فرمود:
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 برخیز و به طرف اهل نینوا برو ! -

 و در بین آنان به بانگ بلند آنچه به تو گفته ام ابالغ كن !
 

یونس برخاست، و به طرف نینوا به حركت درآمد. یونس به طرف نینوا رفت و پس  

 در بین اهلش فریاد زد:

 هان اي مردم ! -

 تا سه روز دیگر نینوا در زمین فرو مي رود!

 پس جمعي از مردان آن شهر به خدا ایمان آوردند و جار زدند كه 

 هان اي مردم، روزه بگیرید! -

چون خبر به پادشاه رسید، او هم از تخت سلطنت  و همگي لباس پشمینه پوشیدند.

خود برخاست و جامه هاي سلطنتي را از خود كند و لباس كهنه اي پوشید و روي خاكستر 

نشست و دستور داد جار زنان جار بزنند كه هیچ انسان و حیواني طعام و شراب نخورند و 

 دند!به سوي پروردگار ناله و فریاد سر دهند، و از شر و ظلم برگر

 و چون چنین كردند، خدا هم به ایشان رحم كرد و عذاب نازل نشد!
 

 پس یونس ناراحت شد و عرضه داشت:

الهي من هم از این عذاب بود كه فرار كردم، با اینكه من از رحمت و رأفت و  -

صبر و توابیت تو خبر داشتم، پروردگارا پس جان مرا بگیر كه دیگر مرگ از 

 زندگي برایم بهتر است!

 خداي تعالي فرمود:

 اي یونس آیا جداً از این كار خودت غصه دار شدي؟  عرضه داشت: -

 آري پروردگارا ! -

پس یونس از شهر خارج شد، و در مقابل شهر بنشست و در آنجا برایش سایباني 

 درست كردند، و در زیر آن سایبان نشست تا ببیند در شهر چه مي گذرد؟

ور داد باالي سر یونس قرار بگیر، و بر او پس خداي تعالي به درخت كدوئي دست

 سایه بیفكن!   

یونس از این جریان بسیار خوشنود شد ولي چیزي نگذشت كه كرمي را دستور داد 

تا ریشة كدو را بخورد و كدو را خشك كند.  كرم نیز كار خود را كرد. باد سموم هم از 

فه شد، به حدي كه آرزوي طرفي دیگر برخواست و آفتاب هم به شدت تابید و یونس كال

 مرگ كرد.

 خداي تعالي فرمود:

 اي یونس جداً از خشكیدن بوته كدو ناراحت شدي؟ عرضه داشت: -

 پروردگارا، بلي، سخت اندوهناك شدم!   فرمود: -

آیا از خشك شدن یك بوته كدو ناراحت شدي با اینكه نه زحمت كاشتنش را  -

كشیده بودي، و نه آبیاري اش را، بلكه خودش یك شبه روئید و یك شبه هم 

خشكید، آنگاه انتظار داري كه من مردم نینوا، آن شهر بزرگ و آن جمعیتي كه 
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دمي نادان هستند، و بیش از دوازده ربوه مي شدند، ترحم نكنم؟!  و با این كه مر

دست چپ و راست خود را تشخیص نمي دهند، و آنان را و حیوانات بسیاري 

 «را كه دارند، هالك سازم؟ 
 

این بود داستان یونس علیه السالم در تورات به نقل آلوسي، و موارد اختالفي كه در 

 این نقل با ظاهر آیات قرآن مجید هست، بر خواننده پوشیده نسیت.

نسبت كه به آن جناب داده كه از انجام رسالت الهي شانه خالي كرده و فرار  مثالً این

كرده است،  و این كه از برطرف شدن عذاب از قوم ناراحت شده است، با این كه از ایمان 

 و توبه آنان خبر داشته است، و چنین نسبت هائي را نمي توان به انبیاء علیهم السالم داد.

 

 

 مجید در قرآن "ع"ثناي یونس

 خداي تعالي در چند مورد از قرآن كریم یونس "ع" را ستوده است:

 در سورة انبیاء او را از مؤمنین خوانده است.

اجتباء به این است كه خداوند «  ) .اورا اجتباء كرده است »در سورة نون فرموده: 

 بنده اي را خالص براي خود گرداند.(

 خوانده است.  صالحان و نیز او را از 

شمرده و فرموده كه او را بر عالمیان برتري  انبیاء سورة انعام او را در زمرة در

 داده، و او و سایر انبیاء را به سوي صراط مستقیم هدایت كرده است!

 

 

 260ص33سورة صافات        " َواِنَّ یُونَُس لَِمَن الُمرَسلیَن ...."      المیزان ج  148تا139مستند: آیه

 

 یونس در شكم ماهي، و شرح تسبیح او 

یونس علیه السالم منتظر عذاب قومش بود كه گرفتار قهر الهي شده بودند. وقتي 

 نشانه هاي عذاب را دید به سوي دریا فرار كرد و سوار كشتي شد تا از آن محیط دور شود.

را از آن جناب هرچند در این عمل خود خدا را نافرماني نكرد، و قبالً هم خدا او 

چنین كاري نهي نكرده بود، ولكن این عمل شباهتي تام به فرار یك خدمتگزار از خدمت 

 موالي خود را داشت و به همین جهت خداي تعالي او را به كیفر این عمل گرفت.

جریان افتادن او به دریا از این قرار بود كه وقتي سوار كشتي شد و كشتي به راه 

ظاهر شد و كشتي را متالطم كرد، و چون كشتي سنگین بود و افتاد بر سر راه كشتي نهنگي 

خطر غرق همگي را تهدید مي كرد، ناگزیر شدند از كساني كه در كشتي بودند یكي را در 

آب بیندازند تا نهنگ او را ببلعد و از سر راه كشتي به كناري برود. براي انتخاب فرد قرعه 

د و به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و كشي كردند و قرعه به نام یونس"ع" اصابت كر
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 نهنگ آن جناب را بلعید.

 ماهي اورا لقمه اي كرد و او را مالمت فراگرفت!
 

 معناي تسبیح یونس و دلیل نجات او

دلیل نجات یونس از شكم ماهي را قرآن مجید در سوره صافات این امر دانسته كه 

 " بود.تسبیح كنندگان - ُمَسب ِحین یونس از "

" ُمَسب ِح " كسي را گویند كه مكرر و به طور دائم تسبیح مي گوید، به طوري كه این 

عمل صفت وي شده باشد، و از این مي فهمیم كه آن جناب مدتي طوالني كارش این بوده 

 است.

 در سورة انبیاء خداوند متعال مي فرماید:

 او در ظلمات شكم ماهي ندا كرد كه:  » 

 خدائي جز تو نیست! -

 تو پاكي!و 

 « و من از ظالمین بودم !

در این آیة شریفه نشان مي دهد كه او در شكم ماهي تسبیح گفته و در آیة باال مي 

فرماید كه او از مسبحین بود، كه قبالَ هم تسبیح مي گفته است، و اگر از تسبیح گویندگان 

 ماند.نبود حتماً در شكم ماهي تا روز قیامت و روز مبعوث شدن خلق باقي مي 

 عنایت كالم همه در این است كه بفهماند تسبیح او در شكم ماهي مایة نجاتش شد.

 مراد از تسبیح یونس، همین نداي او در ظلمات است كه گفت:
 

 «ال اِلهَ اِال  اَنَت ُسبحانََك اِن ي ُكنُت ِمَن الظ اِلمیَن  ! » 

كرد براي این بود كه به منزلة را ذكر « ال اله اال هللا » و اگر قبل از تسبیح  تحلیل 

 علتي باشد براي تسبیحش،  گویا مي گوید:

 خدایا !  معبود بحقي كه باید به سویش توجه كرد، غیر تو كسي نیست! -

 پس تو منزهي از آن معنائي كه عمل من آن را مي رسانید.

پس اینكه من متوجه تو مي شوم، و تو را پاك و منزه مي دانم از آنچه عمل من 

كایت از آن مي كرد، و آن این بود كه غیر تو هم كارسازي هست.  چون من حــ

براي نجات از عذاب متوسل دریا و كشتي و فرار شدم، حال مي گویم: غیر تو 

 كسي و چیزي كارساز نیست! 

 این بود معناي تسبیح یونس!

تش تنها اگر این معني را نگفته بود تا ابد از آن بلیه نجات نمي یافت، زیرا سبب نجا

 و تنها همین تسبیح بود به آن معنائي كه ذكر كردیم.

با این بیان روشن مي گردد كه منظور از مكث تا روز بعث تأكید مكث آنجناب است 

در شكم ماهي تا روز بعث و شكم ماهي به منزلة قبري باشد براي او، و او در آن قبر بماند 

رند، همچنانكه دربارة بیرون شدند همه تا همه مردم از زمین و او از شكم ماهي سردرآو
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 انسانها از زمین قرآن مجید مي فرماید:
 

 از زمین خلقتان كردیم، »

 به آن برمي گردانیم،

 (55طه ) «  ! و از آن خارج مي سازیم، بار آخر 
 

این بدان جهت گفته شد كه متوجه شویم كه در آیة شریفه هیچ داللتي بر این نیست 

قیامت در شكم ماهي زنده مي ماند، و یا جنازه اش در شكم ماهي همچنان كه یونس تا روز 

سالم مي ماند، و شكم ماهي قبر او مي شد، یا به این كه ماهي تا روز قیامت زنده مي ماند، و 

 یا به نحوي دیگر!

پس، دیگر محلي براي این فكر باقي نمي ماند كه آیا آن جناب همچنان زنده مي 

هي قبر او مي شد؟ و نیز مراد به " یوم بعث خلق" روزي است كه صور ماند؟ و یا شكم ما

اول دمیده مي شود و همة مردم مي میرند، و یا صور دوم كه همه زنده مي شوند؟ و یا آنكه 

 اصالً منظور از این عبارت، كنایه است از این كه مدتي طوالني در شكم ماهي مي ماند؟

 

 ماهي وضع یونس پس از بیرون آمدن از شكم

قرآن مجید وضع یونس"ع" را پس از بیرون افتادن از شكم ماهي، چنین تعریف مي 

 كند:

 «فَنَبَذناهُ بِالعَراِء و َ  ُهَو َسقیٌم . » 

معني جمله آن طور كه از سیاق بر مي آید این است، یونس در شكم ماهي از تسبیح 

ختیم، و در بیرون دریا در زمیني گویان شد، و در نتیجه ما او را از شكم ماهي به بیرون اندا

كه نه سایه داشت و نه سقف پرت كردیم، در حالي كه بیمار بود، و سایه اي هم نبود كه بدان 

 پناه بیاورد.

خداوند سبحان نوعي بوتة كدو كه داراي برگهاي مدور بود رویانید تا برگهایش بر 

 بدن او سایه بیفكند.

 

 اعزام مجدد یونس به عنوان رسول

اد مردمي كه یونس مجدد براي هدایت آنها گماشته شد، صد هزار نفر یا بیشتر تعد

 بود، و منظور از این مردم همان مردم نینواست كه قبالً یونس بر آنها مأمور و پیامبر بود!

 خداوند به این قوم مهلت تازه داد و فرمود:

 پس آنها ایمان آوردند،» 

 «! مندشان كردیمما هم به نعمت خود تا زمان معین بهره 

یعني این قوم به وي ایمان آوردند و ما ایشان را به آن عذابي كه قبالً به ایشان نزدیك 

شده بود، هالك نكردیم، و آنان را از این معنا برخوردار كردیم كه تا فرارسیدن اجلشان 
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 زندگي كنند.

 

 "ع"چگونگي دفع عذاب از قوم یونس

اب از قوم یونس برداشته شد، اشاره دارد به این آیه شریفه در این اشعارش كه عذ

 سورة یونس، آنجا كه مي فرماید: 98آیة 

 هیچ قریه اي نبود كه پس از آمدن عذاب ایمان بیاورد، »  

 و ایمانشان سودي برایشان داشته باشد،

 مگر قوم یونس، كه چون ایمان آوردند،

 ما عذاب خوار كننده را از ایشان برداشتیم،

 « معین زندگي به آنان دادیم !و تا مدتي 
 

سیاق آیة مورد بحث خالي از این اشعار و بلكه داللت نیست كه مراد به ارسال 

یونس، این است كه آن جناب را امر فرموده كه باردیگر به سوي قومش برگردد و مراد به 

دا بعد ایمان قومش، ایمان آوردن به تصدیق او، و پیروي او مي باشد، نه ایمان آوردن به خ

 از دیدن عذاب!

منظور از این ایمان، ایمان بار دوم مردم است، ایمان بعد از توبه، و زندگي تا مدتي 

معین هم نتیجة ایمان بار دوم ایشان بوده است، نه نتیجة برطرف شدن عذاب!  اگر بار دوم 

وقتي به آن رسول بزرگوار ایمان نمي آوردند خدا رهایشان نمي كرد، و در نوبت اول هم 

 عذاب را از ایشان برگردانید كه ایمان آورده و توبه كردند.
 

 

 بــالي والیـــت !

ظاهر عمل یونس علیه السالم ظاهري بود كه نمي شد آن را به ارادة خدا نسبت داد   

 و به همین جهت خدا او را مبتال كرد، تا به ظلمي كه او به نفس خود كرد، اعتراف كند!

منزه است از ارادة مثل این كارها، پس بالیا و محنت هائي كه آري، خداي سبحان 

اولیاء خدا بدان مبتال مي شوند، تربیت الهي است، كه خدا بوسیلة آن بالیا ایشان را تربیت 

مي كند، و به حد كمال مي رساند، و درجاتشان را باال مي برد، هرچند كه بعضي از آن 

ن آن را موآخذه و عتاب نامید، و این خود معروف بالیا جهت دیگري داشته باشند، كه بتوا

 است كه گفته اند:
 

 اَلباَلِء ِللَّواء . . . الزمة والیت ابتالست ! -
 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وپنجم: زندگانی داود و سلیمان )ع( 107

 سوره قلم       "  فَاصبِر ِلُحكِم َربَِّك َوال تَُكن َكصاِحِب الحُوِت ...!" 50تا  48مستند: آیه

 88ص39المیزان ج    

 شرح قهر و فرار یونس از قوم خود 

قرآن مجید در سورة قلم بار دیگر قسمتي از سرگذشت حضرت یونس علیه السالم 

 را متذكر مي شود و این بار پیامبر گرامي خود را توصیه مي كند كه مانند او نباشد.

 اي پیامبر!  تو در برابر قضائي كه پروردگارت رانده، » 

 را هالك كند، صابر باش ! كه از راه استدراج مشركان

 و مانند صاحب حوت ) یونس پیامبر( مباش،

 براي این كه مثل او ماالمال از اندوه و غیظ نشوي،

 « و در آخر خداي را به تسبیح و اعتراف به ظلم ندا نكني ! 
 

خالصه صبر كن، و از این معنا كه مبتال به سرنوشتي چون سرنوشت یونس، و 

 شكم ماهي بشوي، برحذر باش!ندائي چون نداي او در 

 او كه در شكم ماهي گفت:  

 «ال اِلهَ اِالّ اَنَت ُسبحانََك ِانّي ُكنُت ِمَن الّظاِلمیَن  ! »  -
در آیات فوق الذكر رسول خدا "ص" را نهي مي كند از این كه مانند یونس "ع" 

ید: تو اینطور باشد كه در هنگام مناجات با خدا ماالمال از خشم بوده است.  و مي فرما

مباش!  و این در حقیقت نهي از سبب خشم است، و سبب خشم این است كه آدمي كم 

 حوصله باشد، و در آمدن عذاب براي دشمنانش عجله كند:
 

 پس تو در برابر حكم پروردگارت صبر كن،» 

 و مانند یونس صاحب داستان ماهي مباش كه،

 دلگیر و خشمگین ندا كرد،

 یة پروردگارش او را در نمي یافت ،و اگر نعمتي از ناح

 هر آینه با حالتي نكوهیده در بیابان بي سقف مي افتاد،

 « ولي پروردگارش او را بر گزید و از صالحینش كرد !
 

بیرون رفتن یونس"ع" از شهر و قوم خود با خشم اقتضاي این را داشت كه تا روز 

قیامت در شكم ماهي بماند، ولكن تسبیح دائمي او قبل از افتادن در شكم ماهي، و بعد از آن، 

از این اقتضا منع كرد و باعث شد كه مقدرش طوري دیگر شود، و آن این است كه ماهي او 

.  و نیز مقتضاي عملش این بود كه او را به صورتي زشت و مذموم را در بیابان بیندازد

بیندازد، ولكن مانع دیگر از آن جلوگیري كرد، و آن نعمتي از پروردگارش بود، كه او را 

 دریافت، و نه تنها مذموم نشد بلكه پروردگارش او را اجتباء كرد و از صالحین قرار داد. 
 

 خداست ! حقیقت نعمت همانا والیت و سرپرستي
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 "ع"تفاوت بین دو پیامبر، یونس و ابراهیم 

) خداوند سبحان رسول گرامي خود را نهي مي كند از اینكه مبادا مثل یونس قوم 

خود را تنها بگذارد، و به دست عذاب بسپارد، و در جاي دیگر قرآن رسول هللا "ص" را 

السالم است، و نشان مي دهد كه توصیة دیگر مي كند و آن اقتداء به هدایت ابراهیم علیه 

پیامبر اسالم مانند ابراهیم خلیل، حلیم و بردبار و غمخوار قوم خود بود، و در صبر و 

 استقامت از ابراهیم پیروي مي كرد و در قیام خود نیز مانند ابراهیم استوار بود .امین(
 

 

 155ص 12المیزان ج                              مستند: آیات مندرج در متن                                       

 "ع"شرح و تحلیل دعاي یونس

حضرت یونس پیامبري است كه به نقل قرآن مجید قوم خود را ترك كرد و سوار 

كشتي شد و قرعه كشیدند و او را به دریا انداختند و ماهیي اورا بلعید و او متوجه اشتباه 

ي سبحان زد و نجات پیدا كرد، اینك آنچه در قرآن خود شد و دست به دعا به درگاه خدا

 مجید از این پیامبر و دعاي او نقل شده ذیالً درج مي شود:
 

 « ً  َوذاَالنُّوِن اِذ ذََهَب ُمغاِضبا

 فََظنَّ اَن لَن نَقِدَر َعلَیهِ  

 فَنادئ في الظُّلُماِت :

 «الّظاِلمیَن  ! اَن  ال اِلهَ ااِلّ اَنَت ُسبحانََك اِنّي ُكنُت ِمَن 
 

 و به یاد آر " رفیق ماهي )یونس(" را، -

 وقتي كه از میان قوم خود به حال خشم بیرون شد،

 و خیال مي كرد ما نمي توانیم راه را بر او تنگ گیریم،

 تا آنكه در ظلمات شكم ماهي به زاري ندا كرد:

 پروردگارا !   معبودي جز تو نیست، منزهي تو ! -

 (87انبیاء ) «  حقاً من از ظالمین بودم! -اعتراف مي كنم كه 
 

یونس پیامبر"ع" چنانكه قرآن كریم داستانش را آورده و در مباحث باال بیان شد، از 

پروردگار خود درخواست عذاب بر قوم خود كرد و خدا نیز اجابت فرمود. او نیز جریان را 

، در این هنگام مردم توبه گوشزد قوم خود كرد، تا اینكه نزدیك شد عذاب بر آنان نازل شود

 كردند و بازگشت نمودند، و عذاب از آنان برگشت.

وقتي یونس چنین دید قوم خود را ترك گفت و راه بیابان در پیش گرفت و گذارش به 

كنار دریا افتاد و بر كشتي سوار شد و در بین راه ماهي بزرگي راه را بر كشتي بست و 

نبلعد كنار نخواهد رفت. سرنشینان بنا را بر قرعه  معلوم شد تا یك نفر از سرنشینان را
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 گذاشتند و قرعه به نام یونس درآمد و یونس را به كام ماهي انداختند.

مدتي یونس در شكم ماهي مشغول تسبیح خداي تعالي بود تا آنكه خداوند دستور داد 

 د!این بود داستان یونس به نقل قرآن مجی –ماهي یونس را به ساحل دریا افكند 

این جریان جز تأدیبي كه خداي تعالي انبیاء خود را بر حسب اختالف احوالشان 

 بدان مؤدب مي كند، نبود.

 در قرآن مجید مي فرماید:
 

 و اگر نبود كه یونس از تسبیح گویان بود،  »

 هر آینه تا روز قیامت كه خالیق مبعوث مي شوند،

 (144صافات )  « در شكم ماهي جاي داشت.
 

یونس"ع" در بیرون رفتن از میان قوم خود و ادامه دادن به راه خود و  پس احوال

برنگشتن به سوي آنان، احوال بنده اي را مي ماند كه بعضي از كارهاي موالي خود را 

 نپسندد و بر موالي خود خشم كند و از خانة او بگریزد، و خدمت او را ترك گوید.

ن خداي تعالي این حركت را براي و حال آنكه وظیفة عبودیت او این نیست.  چو

یونس نپسندید و خواست تا او را ادب كند، پس او را آزمود و او را در زنداني انداخت كه 

حتي نمي توانست به قدر یك سر انگشت پا دراز كند، زنداني كه در چند طبقه از ظلمات 

 قرار داشت، ناچار در چنین ظلماتي به زاري گفت:
 

 «نَت ُسبحانََك اِن ي ُكنُت ِمَن الظ اِلمیَن  ! ال اِلهَ اِال  اَ »  -

و همة این بلیات فقط براي این بود كه یونس بر آنچه تاكنون مي پنداشت كامالً درك 

كند، و بلكه برایش مجسم شود كه خداي سبحان قادر است بر اینكه او را گرفته و هرجا كه 

بیاورد و او را جز به سوي خداوند بخواهد زنداني اش كند و هر بالئي كه بخواهد بر سرش 

 كردگار گریزگاهي نیست!

نتیجه این تدبیر الهي و این پیش آمد این شد كه حالتي كه در آن زندان و در شكم 

ماهي برایش مجسم شده بود او را وادار سازد به درك و اقرار این كه جز خدا معبودي 

 نیست و از عبودیت او گریزي وجود ندارد.

میان انبیاء الهي تنها پیغمبري است كه چنین دعائي كرده است كه در یونس "ع" در 

 " به كار نرفته است.ربآغاز آن كلمة "

پس از این اقرار ماجراي خود را كه قومش را پس از نزول عذاب و هالك نشدن 

آنان ترك گفته بود، به یاد آورد و ظلم را براي خود اثبات كرد، و خداي سبحان را از هر 

ُسبحانََك ِانّي ُكنُت ِمَن »  -ه شائبة ظلم و نقص در آن باشد منزه دانسته و گفت: چیزي ك

 «الّظاِلمیَن  ! 

یونس"ع" در این مناجات حاجت دروني خود را كه عبارت بود از رجوع به مقام 

عبودي قبلي خود اظهار نكرد، گویا خود را الیق براي چنین درخواستي ندید و به خود 

نین عطائي را نداد و خود را مستحق آن ندانست، وخالصه، خواست اجازة تقاضاي چ

 رعایت ادب كند و بگوید: من غرق در عرق خجالت و شرمندگي هستم!
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دلیل اینكه یونس چنین تقاضائي در دل داشت، این بود كه خداي تعالي بعد از آیة 

 سابق مي فرماید:

یناهُ ِمَن اْلغَم»  خواستش را اجابت كردیم، و از اندوه در -  فَستََجبنا لَهُ َو نَجَّ

 (88)انبیاء « نجاتش دادیم!

دلیل اینكه حاجت دروني او بازگشت به مقام و منصب قبلي بود این است كه قرآن 

 مجید فرموده:

 پس او را خسته و ناخوش به صحرائي بي آب و علف افكندیم،» 

 و بوته اي از كدو رویاندیم تا سایه بر سرش افكند،

 به سوي صد هزار نفر یا بیشتر به رسالت روانه ساختیم،و او را 

 ( 148صافات )  «آنان ایمان آوردند و در نتیجه تا مدتي زندگي شان دادیم . 

 

 

 سوره یونس                  " فَلُو ال كانَت قَریَةً آِمنَت فَنَفَعَها ایمانِها ااِلّ قَوِم یُوِنَس.... "                  98مستند: آیه
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 نجات استثنائي قوم یونس ازعذاب الهي 

ا برگشته، قرآن مجید نمونه اي از اقوامي را كه عذاب الهي به طور استثنائي از آنه

 در تاریخ پیامبري حضرت یونس علیه السالم، نشان مي دهد، و مي فرماید:

از این آبادي هائي كه رسوالن ما به سراغ آنها آمده و  -چرا نباید اهل قریه اي » 

پیش از نزول عذاب به طور اختیاري ایمان آورند تا ایمانشان   -تكذیبشان كرده اند 

 به آنان سود دهد؟

ن نیاوردند، مگر قوم یونس كه چون ایمان آوردند عذاب وهن آور دنیوي نه ! ایما

 «! را از آنان گشودیم، و تا موقع فرا رسیدن اجل عادي و طبیعي مهلتشان دادیم 
 

جزئیات این حادثــة تاریخـــي را در روایات اسالمي ) از قول حضرت امام رضــا 

 علیه السالم( چنین مي خوانیم:

خطاب به یونس "ع" فرمود: یونس این دستورات را به قوم خود خدا اوامري » 

اعالم كرد. آنگاه عذاب بر آنان سایه افكند. آنان نیز بین خود و فرزندانشان و همچنین بین 

چهارپایان و بچه هایشان جدائي افكندند، و آنگاه به سوي خدا ضجه و ناله كردند، و در 

 «.نتیجه خدا عذاب را از آنان بازداشت...
 

 


