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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

را كه  بسيار م  مردم، عمىل  يا مم شود كه  و  آن  كنند  آغاز  خواهند 

 آغاز م 
ى

كنند، تا به اين وسيله مبارك  كنند، عمل خود را با نام عزيزى و يا بزرگ

د و يا حداقل باعث شود كه   ام به خود بگیر ز آبرويى و احیر و پر اثر شود و نیر

 نـد. آيـد، به ياد آن عـزيز نيـز بيـفتهر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه ميـان م

ز جريان يافته، خداى اين معنا در كالم خداى  تعاىل كالم خود را تعاىل نیر

به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست  

ز اديى باشد تا بندگان خود  نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیر

ال و افعال و گفتارهايش اين ادب  را به آن ادب مؤدب كند و بياموزد تا در اعم

را رعايت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى  

شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصىل از آن اعمال، خدا و 

رضاى او باشد و در نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 كه هالك و بطالن در او راه ندارد... و  خدايى آغاز شده

ان ج          كنم!   «»  من به نام خدا آغاز م ز  (  . ۲۶، ص ۱)الـمیر
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 یئ عالمه فقید آةی  الّله سید محمدحسین طباطبا

 مولف  تفسیر المیزان 

 

 (۱۳۷۰کار سید مهدی امین  -رنگ روغن  -)تصویر عالمه طباطبایی  
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 مقدمه مؤلف 

 

بسم هللا الرحمن الرحیم                        

 معارف قرآن در المیزان 
 تفسیر موضوعی المیزان 

كه از »تفسیر المیزان« ، این كتاب به منزله یك »كتاب مرجع« یا فرهنگ معارف قرآن است

بندى شده است. حسب موضوع،  طبقهانتخـاب و تلخیـص و بر   

 

 کتاب  اهمیت 

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد  » ...   -
نکردم، آیات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده هیچ جا پیداش  

این کتاب رو هر یک داره، دو برابر قیمت ازش یم خرم، بهم    حیف شد واقعا،بود.  
 اطالع بدین ...!« 

که    www.goodreads.com/book/show/8553126در سایت گودریدز:

را که خوانده اند معـرفی در آن از همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی 

کنند، آقای محمد رضــا مالئی از شهر مقدس مشهد مشخصاتی از جـلد اول » معارف قرآن در 

 المیزان« را همراه با کتابهای مورد عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است. 

های   کتابخانه  و  اینترنتی  های  سایت  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در 

این  دیجیتال قسمت زیادی   اند، و    ۷۷از  داده  قرار  در سایت های خود  جلد را 

همچنین برخی اساتید دانشگاه ها آنها را به عنوان کتاب مرجع به دانشجویان خود 
 معرفی کرده اند.

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف
          

قوانین و    آیات شریفه قرآن کریم موضوعاتی مانند اصول دین، فروع دین،         

احکام شرع مقدس اسالم، اخالقیات، اصول زندگی و اصول حکومت را شامل  

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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هستند و همچنین مطالبی درباره آفرینش عالم، آسمان ها، زمین، زندگی اخروی،  

به   بازگشتش  و  انسان  نهائی  سرمنزل  نیزدرباره  و  آنها،  امثال  و  دوزخ  بهشت، 
 مالقات پروردگار را در بر دارند.

موضوعات و احکام در آیات مقدس قرآن درمدت بیست و سه سال نبوت  این         
بندی   طبقه  بدون  البته  و  مکان  و  زمان  شرایط  انواع  در  خدا  گرامی  پیامبر 

تفسیر   جمله  از  کریم  قرآن  تفاسیر  است  واضح  است.   شده  نازل  موضوعی، 

ته اند،  گرانمایه المیزان هم با مراعات همان ترتیب اولیه به شرح و تفسیر پرداخ 
 که اهمیت این روش در مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.

برای سهولت مراجعه و مطالعه خالصه مطالب این تفاسیرنیاز بود آنها به          
ترتیب موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف قرآن در المیزان برای  

 همین منظور تالیف یافتند.   

ذکر این نکته را ضروری می دانم که از شروع کتابها تا پایان تاریخ ادیان از  ضمنا ت  )        

چاپ   از  مطالب  بقیه  شده  استفاده  فارسی  ترجمه  جلدی  چهل  در    ۲۰مجلدات  لطفا  جلدی، 

 ( . صورت لزوم مراجعه تطبیفی با اصل المیزان شماره آیات هم در نظر گرفته شود

  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 
 

اتمام تالیف            جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان   ۷۷بعد از 

جلد بشرح زیر آماده شده و   ۲۸آنها نمود که در حال حاضر  ترجمه کاملاقدام به 

به همراه کتابهای فارسی در سایت زیر قرار گرفته است. برای جستجوی کتابها  
 می توانید در اینترنت و موبایل با عنوان: 

ان"  ز جستجو نمایید.   “  www.Almizanref.ir"  و یا    " معارف قرآن در المیر

  
 

 :انگلیسیکامل اسامی کتابها با ترجمه 
 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

BOOK 6 - ANGELS    

BOOK 7 - JINN AND SATAN 

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
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BOOK 8 - CREATION OF MANKIND  

BOOK 9 - SOUL AND LIFE  

BOOK 10 - PERCEPTUAL, EMOTIONAL, AND INTELLECTUAL SYSTEM OF HUMAN  

BOOK 11 - HUMAN SELF AND LOVE  

BOOK 12 - HEART, WISDOM, KNOWLEDGE, AND SPEECH 

BOOK 13 - HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT AND CORRECTIVE MOTION 

BOOK 14 - SECRET OF SRVITUDE  

BOOK 15 - HUMAN REQUESTS AND PRAYERS 

BOOK 16 - GENERAL HISTORY OF RELIGIONS  

BOOK 17 - EARLY NATIONS AND EARLY PROPHETS  

BOOK 18 - ABRAHAM, FOUNDER OF UPRIGHT RELIGIO         

 BOOK 19 - CHILDREN OF ISHMAEL - FRIST DYNASTY OF ABRAHAM SONS 

BOOK 20 - PROPHET LUT (AS) MESSENGER TO OVERTHROWN CITIES  

BOOK 21 – CHILDREN OF ISRAEL- Second Dynasty of Abraham Sons (Present Volume) 

BOOK 29 - MUHAMMAD, Last Messenger of Allah 

BOOK 31 - SPECIFICATIONS OF HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 

BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

BOOK 54 - PARADISE 

BOOK 56 - MEETING WITH GOD 

  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسایتهای زیر نیز می توانید جستجو کنید:     

www.almizanref.ir    

https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 

www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 

https://sites.google.com/site/almizanclassified  

https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

در پایان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که این لطف و عنایت را         

سالگی    ۸۶سالگی عمر اعطائی اش تا سن  ۴۱از  بر این بنده ارزانی فرمود که  

http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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اعطائی امروز بر تهیه و تالیف این مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز  

الهی عالمه   این نعمات را مرهون روح  فرماید... همه  همچنان پروردگاری می 

طبابائی هستیم که خدایش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهنه گیتی نور خدا را  

 رده سازد و برود!  با فاتحه ای بلکه جبران کنیم!  گست

 سید مهدی )حبیبی ( امین                                                   

                    1401مهرماه  2   – ۱۴۰۱  شهریور ماه ۱۶                                        
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 فصل اول 

 ییل    بنی اسرا      اتریخچه   کلیات  

 

 َمن  َحَملنا َمَع نُوح    سوره اسري  3مستند: آیه
     " ! " َوآتَینا مُوسي َالِكتاَب َوَجعَلناهُ هُدًي ِلبَني اِسرائیَل...ذُّریَّةَ

 66ص25المیزان ج

 

 "ع"  بني اسرائیل، ذریّه كشتي نشینان نوح 

داده   خداوند سبحان درباره سرنشینان كشتي نوح "ع" وعده هاي جمیل 

است. بعد از آن كه آن انسان هاي صالح معدود روي زمین را از غرق شدن  

 نجات داد، فرمود: 
 

 اي نوح !  به سالمتي فرود آي،  » 

و بركاتي كه شامل حال تو و حال امت هائي خواهد شد كه با تو بودند،   

 به زودي بهره مندشان خواهیم كرد،و امت هائي كه 

 «و پس آنگاه به عذابي دردناك دچارشان مي كنیم. 
 

اسري نشان مي دهد كه فرستادن كتاب براي موسي  ه سور  3در آغاز آیه  

و هدایت بني اسرائیل به وسیلة آن، در حقیقت وفاي به همان وعدة نیكوئي است  

بود و در عین حال اجراي سنت  به پدرانشان یعني سرنشینان كشتي نوح داده  

الهي است كه در امت هاي گذشته اعمال مي شد. گویا فرموده:  ما بر موسي  

كتاب فرستادیم و آن را هدایت بني اسرائیل قرار دادیم  به خاطر این كه بني 

اسرائیل ذریة همان هائي هستند كه ما با نوح سوار بر كشتي كردیم، و به آنها 

 و بهره مندي دادیم!  وعدة سالمتي و بركات 
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مي فرماید:  این سنت هدایت و ارشاد و طریقة دعوت به توحید عیناً همان  

اولین مجري آن در عالم بشري بود، و با قیام به آن شكر    نوحسنتي است كه  

 نعمت هاي خدا را به جاي آورد و عبودیت خود را نسبت به خدا خالص كرد. 
 

اشت و سنت او را تا بقاي دنیا بقا داد  خداي تعالي هم شكر خدمت او را گذ  

و در همة عوالم بر او سالم كرد.  تا روز قیامت هر كلمة طیب و عمل صالحي  

 كه از نسل بشر سر بزند خداي تعالي  نوح"ع" را شریك در اجر آن نموده است. 
 

دم  از عبارت قرآني » ّوَجعَلنا ذُّریَّتَهُ هُُم اْلباقیَن « به خوبي برمي آید كه مر  

 . پسري و دختري نوح علیه السالم هستند هامروز همه ذری

 
 

 

َم اِسرائیَل   َعلي نَفِسِه.... "  93مستند: آیه    244و  191ص6المیزان ج   سورة آل عمران     " ااِلّ ما َحرَّ

 

 اسرائیل كه بود؟ 

از »اسرائیل« در آیة فوق » یعقوب پیامبر« علیه السالم مي باشد.     منظور

او را » اسرائیل« گفته اند به خاطر آن است كه در راه خدا " مجاهد "  این كه  

 خداوند »مظفروپیروز« شد.  هبود، و به واسط
 

او چنین گویند: » او هنگام كُشتي گرفتن با    هوجه تسمی  ه اهل كتاب دربار 

 خدا  در جائي بنام  "فني ئیل"  بر خدا غالب و پیروز شد؟! « 
 

با خدا در تورات ذكر شده است لكن قرآن  موضوع كشتي گرفتن یعقوب   

 شریف آن را تكذیب مي كند و عقل انساني هم آن را از محاالت مي داند!!! 
 

بني اسرائیل اوالد فرزندان یعقوب پیغمبر "ع" مي باشند.  آنان در ابتداء  

  ه مانند قبایل چادرنشین زندگي مي كردند، سپس با انتقال یوسف"ع" به مصرخانواد

مصر منتقل گردید. بعد ها فراعنة مصر همة بني اسرائیل را  به مملكت    او نیز به

مصر برده و با آنها چون اسیران مملوك رفتار مي كردند، تا این كه خداي تعالي 

 موسي علیه السالم آنان را از فرعون و طرزسلوكش نجات بخشید. ه به وسیل
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 209ص 20المیزان ج                   مستند: تحلیل روایتي و آیات مندرج در متن        

 

 نكاتي درعلل اسارت بني اسرائیل 

مصر و مدت زمان آن دلیل   هدرباره اسارت بني اسرائیل در دست فراعن

خاصي در روایات اسالمي ذكر شده كه آن را تفسیرعیاشي از فضل بن ابي قره،  

 روایت مي كند كه گفت: 

 » از حضرت امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمود:  
 

خدا به ابراهیم "ع" وحي كرد كه به زودي داراي فرزندي خواهي شد.    -

گفت.  ساره گفت: " آیا در حال پیري خواهم  ابراهیم "ع" جریان را به ساره  

 زائید؟ " 

پس خدا به ابراهیم وحي كرد كه ساره خواهد زائید ولي چون كالم مرا  

 رد كرده است، اوالد او چهارصد سال عذاب خواهند شد!  
 

فضل مي گوید:  چون عذاب بني اسرائیل طوالني شد، چهل روز به سوي  

به موسي و هارون وحي كرد كه ایشان را از  خدا ضجه و گریه كردند، پس خدا 

 فرعون خالص خواهد كرد، و بدین ترتیب صد و هفتاد سال از عذابشان كم كرد. 
 

 فضل گوید: حضرت صادق علیه السالم فرمود: 

 شما هم مثل آنها هستید ! » 

 اگر فعالیت كنید، خدا فرج ما را خواهد رسانید، 

 « ي خود خواهد رسید!ولي اگر با ما نباشید این امر به انتها

 

 تحلیلي بر روایت: 
 

در این روایت این است كه شاید مراد آن حضرت از این كه    نكته اول 

نباشید و وظیف با ما  اگر شما  خود را براي به حكومت رسانیدن ما و    ه فرمود 

پایان چنین خواهد   تا  این كار  انجام ندهید،  سرنگون كردن دولت هاي غاصب 

بود، و فقط وقتي كه شما وظیفة خود را انجام دهید حكومت حق به ما باز خواهد  

 گشت! 

در این روایت این است كه بدون شك بین انسان و ملكات   نكته گفتني دوم 
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و خصوصیات تركیب بدن او از سوي دیگر رابطه وجود دارد،  او از یك سو  

  ه زیرا هریك از این ها در دیگري كشش و تأثیر خاصي دارد.  نطفه نیز از ماد

و   است،  بدن  و روحي  مادي  حامل خصوصیات  و طبعاً  بدني گرفته مي شود 

بنابراین ممكن است بازماندگان پاره اي از خصوصیات مادي و روحي اسالف  

 به ارث برند.  خود را 

یك   از  انسان  اعمال  و  بین صفات روحي  كه  شده  ثابت  نكته  این  ضمناً 

طرف و حوادث خارجي، چه خیر و چه شر، از طرف دیگر رابطه كاملي برقرار  

است، به طوري كه خداوند در قــرآن مجــــید بدین حقیقت اشاره مي كند و مي  

 فرماید: 
 

اگر اهل آبادي ها ایمان مي آوردند و تقوي پیشه مي كردند، مسلما    »

 (  96) اعراف « بركاتي از آسمان و زمین بر آنان مي گشودیم!  

 « كارهائي است كه خودتان كردید!  ههر مصیبتي به شما رسد به واسط»  
 ( 30) شوري 

 

انساني كاري  پس امكان دارد از فرد یا جامعه اي از میان افراد یا جوامع 

شایسته یا ناشایست سرزند یا صفت فضیلت یا رذیلتي پدیدار گردد و آنگاه اثر   

نیك و یا وبال بد آن در اعقاب آنها ظاهر شود.  مالك این مسئله نوعي وراثت  

 سورة نساء بدان اشاره دارد و مي فرماید:  9است كه آیة 
 

از خود به جاي گذارند  و باید بترسند كساني كه اگر فرزندان ناتوان بعد  »  

یتیمان دیگران از   هو بر آنان بیمناكند از تعدي دیگران، پس خودشان هم دربار

 «  خدا بپرهیزند!

 

 

 

 65ص31المیزان ج                           مستند:  تحلیل تاریخي

 

 در قرآن   »ع«خالصه سرگذشت موسي 

در قرآن مجید نام موسي "ع"  بیش از هر پیغمبر دیگر آمده است، و به  

  36جاي قرآن كریم ذكر شده است.  در    166طوري كه شمرده اند، نامش در  
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یا   اجمال  طور  به  داستانهایش،  از  هائي  گوشه  به  قرآن  هاي  سوره  از  سوره 

 تفصیل، اشاره شده است. 
 

ت معجزه اختصاص یافته است،  در بین انبیاء علیهم السالم موسي به كثر

 كه قرآن كریم بسیاري از معجزات باهرة وي را ذكر كرده است، مانند: 
 

اژدها شدن عصاي او، نور دادن دستش، ایجاد طوفان، مسلط كردن  "  

ملخ و شپشه و قورباغه  و خون بر مردم، شكافتن دریا، نازل كردن من و  

عصا، زنده كردن مردگان،  سلوي، جوشیدن دوازده چشمه از یك سنگ با زدن  

 " بلند كردن كوه طور باالي سر مردم ، و غیر اینها.
 

در كالم خداي تعالي گوشه هائي از داستانهاي آن جناب آمده و لكن تمامي 

جزئیات و دقایق آنها را ذكر نفرموده بلكه به چند فصل از آنها كه ذكرش در  

 كرده است. غرض هدایت و  ارشاد خلق اهمیت داشته، اكتفا 

اشاره به داستانهاي هم دأب و روش قرآن كریم در  امت    هاین  انبیاء و 

هاست، كه از هر داستاني آنچه را كه ذكرش مایة عبرت و هدایت خلق است،  

 ذكر مي كند. 
 

از داستان هاي موسي علیه السالم آنچه را كه گفتیم از كلیاتش در قرآن  

ة مردي اسرائیلي به دنیا آمد. در  آمده، این است كه آن جناب در مصر در خان

روزهائي به دنیا آمد كه فرعونیان به دستور فرعون پسر بچه هاي بني اسرائیل  

را سر مي بریدند، و مادر موسي ) به دستور خداي تعالي،( او را در صندوقي  

نهاده و به دریا انداخت، و فرعون او را از دریا گرفت و به مادرش برگردانید  

تربیتش كند، و موسي"ع" از آن روزها در خانة فرعون نشو و نما    تا شیر دهد و 

 كرد. 

آنگاه به سن بلوغ مي رسد و مرد قبطي را مي كشد و از مصر به سوي  

مدین فــــرار مي كند، چون ترس این را داشته كه فرعونیان به قصاص آن مرد  

 قبطي به قتلش برسانند. 

براي خدمت به شعیب در    سپس مدتـــــي مقرر كه همان ده سال باشد،

 مدین مكث مي كند و با یكي از دختران او ازدواج مي نماید. 
 

و پس از به سرآمدن آن مدت مقرر به اتفاق اهل بیتش از مدین بیرون مي 

آید و در بین راه، آنجا كه كوه طور واقع است، از طرف آن كوه آتشي مي بیند  
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بسیار تاریك بود، به امید این    و چون راه را گم كرده بودند، و آن شب هم شبي

كه كنار آن آتش كسي را ببیند و راه را از او بپرسد، و هم آتشي برداشته و باخود  

 بیاورد، به خانواده اش مي گوید: 

شما اینجا باشید تا من بروم  و پاره اي آتش برایتان بیاورم و یا كنار  » 

 «  آتش راهنمائي ببینم و از او راه را بپرسم!
 

ینكه نزدیك مي شود خداي تعالي از كنار سمت راست آن بیابان ولي هم

كه از نظر ظاهر با زمین هاي اطراف فرق داشته، از طرف درختي كه آنجا 

بوده، ندایش مي دهد و با او سخن مي گوید، و اورا به رسالت خود بر مي گزیند،  

اوست، و  و معجزه عصا و ید بیضاء را به او مي بخشد، كه دو تا از نه معجزة 

او را به عنوان رسالت به سوي فرعون و قومش گسیل مي دارد تا بني اسرائیل  

را نجات دهد. براي اجراي این مأموریت و بنا به درخواست موسي"ع" هارون  

 برادر اورا نیز وزیر و شریك نبوت وي قرار مي دهد. 

حق و دین    هموسي همراه هارون نزد فرعون مي آید و او را به سوي كلم

وحـــــــید مي خواند و نیز به او پیشنهاد مي كند كه بني اسرائیل را با او روانه  ت

كند و دست از شكنجه و كشتارشان بردارد، و به منظور این كه بفهماند رسول  

خداست، معجزة عصا و ید بیضا را به او نشان مي دهد.  فرعون از قبول گفته  

بر مي آید كه با سحر ساحران با معجزة  هاي او امتـــناع مــي ورزد و در مقام آن  

او معارضه كند.   ساحران فرعون حقاً سحري عظیم نشان دادند، و اژدها و  

مارهاي بسیار به راه انداختند، ولي همین كه موسي عصاي خود بیفكند، تمامي 

آن سحرها را برچید و خورد، و دوباره به صورت عصا برگشت، و ساحران كه  

از سنخ سحر و جادو ایشان نیست، همه به سجده افتادند    فهمیدند عصاي موسي

  رب موسي و هارون   و گفتند: ما به رب العالمین ایمان آوردیم، به آن كسي كه

است!   ولي فرعون همچنان بر انكار دعوت وي اصرار ورزید و ساحران را  

 تهدید كرد و ایمان نیاورد! 

ري مي كرد، و فرعون  موسي علیه السالم هم همچنان به دعوت خود پافشا

 و درباریانش را به دین توحید همي خواند و معجزه ها مي آورد. 
 

یك بار آنها را دچار طوفان ساخت. و دفعات دیگر ملخ و شپشه و قورباغه  

و خون را بر آنان مسلط كرد، و آیاتي مفصل آورد، ولي ایشان بر استكبار خود  

پافشاري كردند.  هر دفعه كه به یكي از گرفتاري هائي كه موسي "ع" به عنوان  
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گفتند:   شدند، مي  مبتال مي  آورد،  برایشان مي  پروردگار    معجزه  اي موسي، 

خودت را بخوان و از آن عهدي كه به تو داده )كه اگر ایمان بیاوریم این بال را  

ایمان  قطع  طور  به  بگرداني  بال  این  اگر  كه  كن،  استفاده  بگرداند،(  ما                 از 

مي آوریم، و بني اسرائیل را با تو مي فرستیم، ولي همین كه خدا در مدت مقرر  

یشان برطرف مي كرد، دوباره عهد خود مي شكستند و به كفر خود  بال را از ا

 ادامه مي دادند. 
 

الجرم خداي تعالي دستورش مي دهد تا بني اسرائیل را در یك شب معین 

بسیج نموده و از مصر بیرون برد.  موسي و بني اسرائیل از مصر بیرون شدند  

ون چون از جریان آگاهي یافت  و شبانه به راه افتادند تا به كنار دریا رسیدند، فرع

از پشت سر ایشان را تعقیب كرد، و همین كه دو فریق یكدیگر را از دور دیدند،  

 اصحاب موسي به وي گفتند: 

 «  موسي گفت:  دشمن دارد به ما مي رسد! » 

 !«حاشا!  پروردگار من با من است، و به زودي مرا راهنمائي مي كند »  
 

ه با عصایش به دریا بزند. همین كه زد،  در همین حال به او وحي رسید ك

دریا شكافته شد، و بني اسرائیل از دریا گذشتند، فرعون و لشكریانش نیز وارد  

دریا شدند، و همین كه آخرین نفرشان وارد شد، خداوند متعال آب را از دو طرف  

 بهم زد و همه شان را غرق كرد. 
 

فرعون و لشكرش راحت  بعد از آن كه بني اسرائیل نجات یافتند و از شر  

آب و علفي   هیچ  برد كه  بیاباني  به طرف  ایشان را  السالم  علیه  شدند، موسي 

نداشت. در آن جا خداي تعالي به كرامت خود " مّن و َسْلوي" را )كه اولي گوشتي  

بریان و دومي چیزي به شكل ترنجبین بود، ( بر آنان نازل كرد تا غذایشان باشد.   

دن آنها عصا را به سنگي كه همراه داشت مي زد و  موسي"ع" براي سیراب ش 

دوازده چشمه از آن مي جوشید.  هریك از تیره هاي بني اسرائیل چشمة خود را  

مي خوردند. و براي    مّن و سلوي مي شناختند و از آن چشمه مي نوشیدند و از آن  

تا    رهائي از گرماي آفتاب خداوند متعال ابر را بر سر آنها سایه بان مي آورد،

 سایة خود را بر سر آنان بیفكند.  
 

آن گاه در همان بیابان، خداي تعالي با موسي مواعده كرد كه چهل شبانه 

روز به كوه طور برود تا تورات بر او نازل شود.  موسي علیه السالم از بني  
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اسرائیل هفتاد نفر را انتخاب كرد تا تكلم كردن خدا با وي را بشنوند) و به دیگران  

این گفتند: نه، ما    شهادت  این كه شنیدند، باوجود  با  آن هفتاد نفر  دهند،(  ولي 

 ایمــــان نمي آوریم مگر این كه خدا را آشكارا ببینیم.   

 خداي تعالي جلوه اي به كوه كرد و كوه متالشي شد! 

 ایشان از آن صاعقه مردند و دوباره به دعاي موسي زنده شدند. 
 

شد و خداي تعالي تورات را بر موسي"ع" نازل  بعد از آن كه میقات تمام 

كرد، آن گاه به او خبر داد كه بني اسرائیل بعد از بیرون شدن او گوساله پرست  

 شدند، و سامري گمراهشان كرد! 

موسي علیه السالم به سوي قوم خود برگشت، در حالي كه بسیار خشمگین 

ا ریخت، و سامري  و متأسف بود، و گوساله را آتش زد و خاكسترش را به دری

 را طرد كرد و فرمود: 

 « برو كه در زندگي همیشه بگوئي نزدیكم نشوید! »
 

اما مردم را دستور داد تا توبه كنند، و به همین منظور شمشیر در یكدیگر  

به كار بزنند و یكدیگر را بكشند، تا شاید توبه شان قبول شود. توبه شان قبول شد  

تورات كه همان شریعت موسي بود، سر باز    ولي بار دیگر از پذیرفتن احكام

) كه    زدند، و خداي تعالي كوه طور را بلند كرد و در باالي سر آنان نگهداشت 

 اگر ایمان نیاورید بر سرتان مي كوبم! ( 
 

به تنگ آمدند، و از    مّن و سلويبعد از مدتي بني اسرائیل از خوردن  

تا از زمین گیاهاني برایشان  موسي درخواست كردند كه پروردگار خود را بخواند  

 برویاند تا از سبزي و خیار و سیر و عدس و پیاز آن برخوردارشان كند. 

خداي تعالي دستورشان داد تا براي رسیدن به این هدف داخل سرزمین  

 مقدس شوند كه خدا بر آنان واجب كرده در آنجا به سر برند. 

ن را بر آنان حرام  نرفتند و خداي تعالي آن سرزمی بني اسرائیل زیر بار

كرد و به سرگرداني مبتالیشان ساخت، و در نتیجه مدت چهل سال در بیاباني  

 سرگردان شدند!   

 براساس روایات اسالمي موسي"ع" در همین ایام رحلت كرده است.  
 

یكي دیگر از داستانهاي موسي"ع" كه در قرآن نقل شده، سرگذشت رفتنش  

البحرین   مجمع  به  جواني  بندبا  دیدار  و    هبراي  خضر(  )حضرت  خدا  صالح 
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 كهف آمده است.  ه صالح است كه شرح آن در سور ه همراهي او با آن بند

 

 
 

 

 70ص31المیزان ج                           تحلیل تاریخي         مستند:  

 

 داستان موسي"ع" در تورات  

اسفار آن كه پنج  داستانهاي موسي "ع" غیر از ِسفر اول تورات، در بقیه  

ِسفر است، آمده، و جزئیات تاریخ او را از حین تولد تا روز وفات، و آنچه كه  

از شرایع و احكام به وي نازل شده، همه اش را در آن چهار سفر، یعني سفر  

 خروج، سفر الویان، سفر عدد، و سفر تثنیه، نقل كرده است. 

با آنچه كه در قرآن    چیزي كه هست این است كه آنچه را كه تورات آورده  

 مجید آمده، اختالف هائي هست،  كه خیلي هم كم نیست! 
 

 یكي از مهمترین موارد اختالف این است كه تورات مي گوید: 

نداي موسي و سخن گفتن خدا از درخت با وي در سرزمین مدین، و قبل  

از حركت دادن خانواده اش به طرف مصر صورت گرفته، و خالصه در همان  

ده كه براي شعیب گوسفند مي چرانیده است.  تورات نام پدرزن موسي  ایامي بو

را هم شعیب ندانسته، بلكه او را یثرون كاهن مدیان مي داند، و مي گوید كه در  

همان ایام كه مشغول شباني وي بوده و گوسفند را به ماوراي دشت برده و به  

ده اند، و آتشي از  كوه خدا حوریب رسیده و در آنجا مالئكة خدا برایش ظاهر ش 

وسط درخت خاري برایش نمودار كرده اند.  آنگاه خدا با وي سخن گفته، و آنچه  

را كه مي خواسته در میان نهاده، و او را براي نجات دادن بني اسرائیل نزد  

 )اصحاح سوم از سفر خروج( فرعون فرستاده است. 
 

فرعوني كه موسي رسول  یكي دیگر از موارد اختالف مهم این است كه آن  

خدا به سوي وي رفت غیر آن فرعوني بوده كه موسي را در دامن خود پروریده  

بود، و موسي از شر او گریخت تا به عنوان قصاص از خون مرد قبطي كه به  

 (23) سفر خروج اصحاح دوم آیه  دست او كشته شده بود، به قتل نرسد.
 

ن آوردن ساحران به میان  یكي دیگر این است كه تورات سخني از ایما
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نیاورده است كه وقتي عصاي خود را افكندند و به صورت مارها درآوردند و  

آنها را بلعید، چه كردند و چه گفتند؟   بلــكه مي گوید كه    هعصاي موسي هم

ساحران همچنان نزد فرعون بودند و با موسي معارضه مي كردند، و در مقابل  

خون و قورباغه، سحر خود را به كار زدند.    هموسي"ع" یعني معجز  ه دو معجز
 )اصحاح هفتم و هشتم از سفر خروج(

 

یكي دیگر این است كه تورات مي گوید:  آن كسي كه براي بني اسرائیل  

گوساله درست كرد و بني اسرائیل آن را پرستیدند، خود هارون برادر موسي"ع"  

از مراجعت از كوه    بود، براي این كه وقتي بني اسرائیل دیدند كه موسي "ع"

طور دیر كرد، همه نزد وي جمع شدند و بدو گفتند:  براي ما معبودي درست  

را از سرزمین    كن تا پیشاپیش ما راه برود، براي این كه این مرد )موسي( كه ما

ایشان گفت: پس   مصر بیرون كرد، برنگشت، و نفهمیدیم چه شد؟  هارون به 

و دختران دارید برایم بیاورید. تمامي هرچه گوشواره به گوش زنان و پسران  

بیاوردند و هارون همه را   اسرائیل گوشواره هائي را كه به گوش داشتند  بني 

گرفت و از میل قالبي درست كرد و طالها را آب كرد و در آن ریخت و به  

صورت گوساله اي درآورد و گفت: این است معبود شما اي بني اسرائیل، كه 

 از سفرخروج( 32) اصحاح   كرد!شما را از مصر بیرون 
 

ى در اين زمينه  
)در اين جا الزم است به خواننده عزيز تذكر دهيم كه اگر آيات قرآيز

از تاريــــخ موسى عليه السالم را به دقت زير نظر و مطالعه قرار دهد خواهد ديد كه لحن  

 آنها تعريض و گوشه زدن به  تورات است! ( 
 

البته غیر از موارد اختالفي كه ذكر شد، اختالف هاي جزئي بسیار دیگر  

دوم   روز  در  دعوا  دوطرف  اینكه  و  قبطي  كشتن  داستان  مانند:  دارد،  وجود 

بودند.   اصحاح  اسرائیلي  خروج(    2)  سفر  كه   از  این  مانند  است،  بسیار  آن  امثال            و 

سحر ساحران    هداخت و عصا هممي گوید: آن كسي كه در روز مسابقه عصا را ان 

و     از سفرخروج( 7) اصحاح  را بلعید، هارون بود، كه به دستور موسي آن را انداخت.

نیز تورات اصالً داستان انتخاب هفتاد نفر براي میقات، و نزول صاعقه، و زنده  

 شدن آنها بعد از مردنشان را نیاورده است.    

ده كه الواحي را كه موسي  در تورات اصحاح سي و دوم از سفر خروج آم 

تا تخته  دو  آورد و به زمین انداخت،  با خود  از كوه  السالم در مراجعت  علیه 

  سنگ بود كه نامش لوح شهادت بود. این قبیل اختالفها زیاد است.
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القُرُوَن سورة قصص " َو لَقَد آتَینا مُوسَي  الِكتاَب ِمن بَعِد ما اَهلَكناَ   56تا   43آیة   مستند:  

 74ص31المیزان ج                                                                     االُولي...." 
 

 

 علت بیان تاریخ موسي در قرآن  

  "ص" سیاق آیات فوق شهادت مي دهد بر این كه مشركین قوم رسول خدا 

به بعضي از اهل كتاب مراجعه نموده و دربارة آن جناب از ایشان نظر خواسته  

اند و بعضي از آیات قرآن را هم كه تورات را تصدیق كرده، بر آنان عرضه  

كرده اند، و  اهل كتاب پاسخ داده اند كه آري ما آنچه را كه در قرآن در این باره  

كه قرآن متضمن آن است، ایمان    آمده، تصدیق داریم، و به آنچه از معارف حقه 

 داریم، و اصوالً آورندة قرآن را قبل از آن كه مبعوث شود، مي شناختیم! 
 

مشركین از این پاسخ اهل كتاب ناراحت شده و به مشاجره با آنان پرداختند  

و گفتند كه این قرآن سحر، و تورات شما هم مثل آن سحر است، كه یكدیگر را  

 كمك مي كنند!
 

آن زمینه اي كه از سیاق آیات مورد بحث به دست مي آید و  این است  

خداي سبحان وقتي داستان موسي"ع" را بیان كرده، خبر داده كه چگونه مردمي  

زیردست و برده و ضعیف و زیر شكنجه فرعونیان را، كه پسرانشان را ذبح مي  

غیان كردند و دخترانشان را زنده مي گذاشتند، از شر آن یاغیان خونخوار و طا

تبهكار نجات داد، آن هم به دست كودكي از همان ستمكشان، كه در دامن همان 

دشمن خون آشام بپرورید، دشمني كه به فرمان او هزاران كودك از دودمان وي  

را سربریدند؛  و بعد از پرورش یافتنش، او را از میان دشمن بیرون كرد، و  

خت، تا همه را غرق كرد و دودمان  دوباره به میان آنان فرستاد و بر آنان غالب سا

 بني اسرائیل را نجات بخشید و وارث آنان كرد! 
 

خداي سبحان بعداز ذكر این ماجرا مطلب را به كتابهاي آسماني مي كشد  

كه متضمن دعوت به دین توحیدند و این كتابهاي آسماني هستند كه حجت را بر  

 خلق تمام كرده و حامل تذكرها  براي مردم مي باشند. 
 

 در این زمینه مي فرماید:  

 خداي سبحان تورات را بر موسي نازل كرد، » 
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 كه در آن بصیرت ها و هدایت و رحمت براي مردم بود، 

آن را نازل كرد تا شاید از یادآوري قرون گذشته و هالكت امتهاي پیشین  

 به جرم نافرماني ها،  متذكر شوند،

 « و از نافرماني خدا دست بكشند! 
 

را نازل كرد و در آن داستانها از موسي "ع" آورد، با این كه    و نیز قرآن

رسول اسالم در عصر موسي نبود، و نزول تورات را ندیده بود، و در طور  

حضور نداشت، آن وقتي كه خدا ندایش كرد و با موسي سخن گفت، و آنچه بین  

جناب  موسي و شعیب "ع" گذشته بود، براي آن جناب بیان داشت، و با این كه آن  

در مدین نبود تا جریان را براي مردم تعریف كند، و لكن خداي تعالي از در  

رحمت آن را برایش بیان كرد تا با نقل آن انذار كند مردمي را كه قبل از او نذیر  

و گرفتاري   نزول عذاب  در معرض  فسوقشان  و  كفر  خاطر  به  نداشتند. چون 

زل نمي كرد و دعوت را ابالغ  مصیبت قرار گرفته بودند، واگر این كتاب را نا 

نمي كرد هرآینه آن وقت مي گفتند كه چرا رسولي به سوي ما نفرستادي تا آیات  

 تو را پیروي كنیم؟ و حجت ایشان علیه خدا تمام بود! 
 

ولي وقتي خداي تعالي پیغمبر خود را مبعوث كرد و قرآن نازل شد و حق  

 به سویشان آمد، گفتند: 

 معجزاتي را كه به موسي دادند به او ندادند؟ چرا آن  » 

 آیا همین ها نبودند كه به همان معجزات موسي كفر ورزیدند؟! 

 مگر به اهل كتاب مراجعه نكردند؟ 

و مگر نبود كه وقتي به اهل كتاب مراجعه كردند و آنها قرآن را تصدیق  

كردند، همین مشركین گفتند كه قرآن و تورات و معجزات موسي همه  

 «  این ها كافریم؟!  ه سحر بودند ؟   و مگر نگفتند كه ما به هم
 

آنگاه قرآن كریم قومي از اهل كتاب را مدح مي كند كه وقتي در آغاز  

اسالم ) و قبل از نفاق یهود در مدینه، ( مشركین نزد آنان شدند تا از امر محمد  

او و كتاب   آنان اظهار داشتند كه ما به  او و كتاب  "ص" و قرآن سؤال كنند، 

 موسي ایمان و تصدیق داریم، و حرف مفت مشركان را نپذیرفتند. 

) این را هم باید دانست كه اگر در آیات قرآن و همچنین در این آیه اعتراف  

شده كه تورات كتاب هدایت است، منظور تورات زمان موسي"ع" است، زیرا  

في مي كند كه  خود قرآن كریم تورات موجود در این اعصار را تحریف شده معر
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خلل پذیرفته است!  هرجا كه در قرآن مجید تورات به عنوان كتاب خدا و كتاب  

 هدایت ذكر شده، منظور آن تورات اصلي است، نه تورات فعلي! ( 

 

 
 387ص1المیزان ج           مستند: آیات مندرج در متن و بحث علمي و تاریخي

 

 وجه اشتراك بني اسرائیل با قریش 

امت هاي گذشته    هدر باال گفته شد در قرآن مجید، از همبه طوري كه  

انبیاِء گذشته بیشتر    هبیشتر داستانهاي بني اسرائیل ذكر شده است.  همچنین از هم

 نام حضرت موسي علیه السالم آمده است. 
 

جاي قرآن ذكر شده است.  درست این رقم دو    136نام موسي"ع" در  

سالم در قرآن است، كه نام آن جناب نیز  برابر ذكر نام حضرت ابراهیم علیه ال

از هر پیغمبر دیگري بیشتر آمده است، و رقم شمارش نام ابراهیم"ع" در قرآن  

 مورد است.  69

" دینـــي  اسالم  علتي كه براي این معنا به نظر مي رسد، این است كه "  

را ابراهیم علیه السالم    " توحید" است.     " توحید" است حنــیف، كه اساس آن  

" محمد" صلوات  تأسیس كرد.  آنگاه خداي سبحان آن را براي پیامبر گرامي اش

 به اتمام رسانید:  هللا علیه و آله،

 » ِملَّةَ اَبیُكم اِبراهیَم هَُو َسّماُكُم اْلُمسِلمیَن ِمن قَبِل ...!« 
 ( 78)حج  

 دین توحید دین پدرتان ابراهیم است،   »          

 او شما را از پیش مسلمان نامید!«    

 بني اسرائیل در پذیرفتن " توحید" لجوجترین امتها بودند! 

 از هر امتي بیشتر با آن دشمني كردند!

 دورتر از هر امت دیگري از انقیاد در برابر حق بودند!

آنان شد، دست كمي از بني  كفار عرب هم كه پیامبر اسالم"ص" گرفتار  

" را به جائي رساندند كه آیه نازل  حقاسرائیل نداشتند، و لجاجت و خصومت با "

 شد و فرمود: 
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 » كساني كه كفر ورزیدند چه ا نذارشان بكني و چه نكني،

 (6)بقرهایمان بیار نیستند! «

هیچ قساوت و جفا، و هیچ رذیله اي دیگر از رذایل، كه قرآن براي بني  

 ئیل ذكر مي كند، نیست مگر آنكه در كفار عرب نیز وجود داشت. اسرا
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 دوم فصل  

 بنی اسراییل بعد از موسی علیه السالم 

 
 191ص   6المیزان ج                                             مستند: بحث تاریخي

 

 سرگذشت بني اسرائیل بعد از موسي"ع" 

مانند مردمي كه با امام و پیشواي    "ع"بني اسرائیل در زمان موسي و یوشع  

روحاني خود زندگي كنند، به سر مي بردند، سپس تدبیر امورشان با قضاتي چون 

 " ایهود" و " جدعون" و غیر آن افتاد. 
 

پس از آن، دوران ملوك و پادشاهان بین آن ها شروع شد.  اول پادشاهي   

"    طالوت كه بر آنـــان حــكومت كرد " شاؤول" است كه قرآن شریف او را "  

بوده   )ع( " سلیمانو بعد با "  )ع(" داود نامیده است. پس از طالوت حكومتشان با " 

 است. 
 

متشتت گردید. لكن با این  پس از سلیمان نبي، مملكت تقسیم شد و قدرتشان  

وصف پادشاهاني مانند: " رحبعام، ابیام، یهوشافاط، یهورام" و امثال آنان كه در  

 حدود سي و چند تن بودند، برآنان حكومت كردند. 
 

ها غالب شدند و    آن  بر  بابل  ملوك  و  رفت  بین  از  قدرتشان  كم  كم  اما 

 اورشلیم را كه بیت المقدس باشد، تصرف كردند.
 

 موضوع حدود ششصد سال قبل از میالد واقع شد.  این  
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او    اطاعت  از  یهودیان  بود.  النصر"  بخت   " هنگام  آن  در  بابل  پادشاه 

را   المقدس  بیت  و  فرستاد  آنان  دیار  به  را  خود  لشكریان  او  كردند.  سرپیچي 

محاصره كرده و گشودند، و خزینه هاي پادشاه را تاراج كردند.  همچنین خزاین  

 د اقصي ( را نیز در این غارت به یغما بردند. هیكل ) مسج 

پس از آن قریب ده هزار نفر از ثروتمندان و بزرگان و صنعتگران آنان   

را گرد آورده و به سوي بابل كوچ دادند. در محل آنان جز عده اي ضعیف و  

 ناتوان باقي نماندند.

كم كرد  ناچیز "صدقیا" را كه آخرین پادشاه بود حا  ه بخت النصر بر آن عد 

 به شرط آن كه مطیع فرمان بخت النصر باشد. 
 

قریب ده سال به همین منوال گذشت تا این كه " صدقیا " كمي نیرومند شد   

 مصر پیوست و از اطاعت بخت النصر شانه خالي كرد.    ه و به یكي از فراعن
 

نافرماني صدقیا و قومش، بخت النصر را سخت خشمگین ساخت و لشكر   

دیارشان كشید و شهرهایشان را محاصره نمود.  یهودیان به قلعه هاي خود  به  

پناهنده شدند و قریب یك سال و نیم در حال محاصره به سر بردند، به طوري كه  

 قحطي و وبا میانشان پیدا شد. 
 

  586بخت النصر در محاصره استقامت نمود تا این كه قلعه ها را در سال   

پس از گشودن بالد به قتل یهودیان و تخریب شهرها و  قبل از میالد فتح كرد، و 

قلعه هایشان فرمان داد.  و تمام نشانه ها و عالمات دیني آن ها را از بین برد و  

 هیكل) مسجد اقصي ( را به تلي از خاك تبدیل كرد. 

 

 وضعیت تورات بعد از موسي )ع( 
 

 

 بود ناپدید گردید. « و تابوتي كه جایگاه آن  توراتدر این پیش آمد ناگوار » 

سال یهودیان به همین وضع در بابل به سر بردند،  در صورتي    50حدود   

كه از كتاب آسماني شان خبري نبود، و از مسجد و بالدشان جز تپه هاي خاك  

 چیزي به نظر نمي رسید! 
  

تا این كه " كوروش" پادشاه ایران بابل را فتح كرد و اسیران بني اسرائیلي  

 . را آزاد ساخت
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معروف را كه از مقربینش بود بر آنان حاكم كرد تا   ی« زراـعكوروش » 

آن ها را به دیار خود برگرداند و كتاب توراتشان را بازنویسي كند وهیكل را  

 مجدداً بنا نماید، و باالخره به سیر و روش نخستین شان برگرداند. 
 

به بیت   457  ه « در سنعزرا  »   اسرائیل را مجدداً  از میالد، بني    قبل 

"   كتب عهد عتیق. بعد از آن شروع كرد به جمع آوري و تصحیح "  المقدس آورد 

 كه همان تورات امروزي است. 
 

قابل ذكر این است كه سند » تورات كنوني« مقطوع بوده و تنها      هنكت  - 

» عُزرا « نامي به موسي علیه السالم اتصال پیدا مي كند كه این امر   ه به واسط

 ذهن خواننده مي شود: باعث پیدایش سواالت زیادي در  
 

ده براي يك محقق شناخته نيست !؟ -1  عزراي نامیى

ان -2 ز ت او در تورات معلوم نيست !؟ میر  اطالع و بصیر

ى بازنويسى يك  -3
ز كار خطیر ) يعنز ان امانت او براي انجام چنير ز میر

ى مثل تورات( مشخص نيست !؟ 
 كتاب دينز

ى را  -4
مشخص نيست او از چه مآخذ و مدارگى اسفار تورات كنويز

 جمع آوري كرده است!؟ 

را   -5 تورات  در  واقع  اغالط  صحيحى  مستند  چه  به  اتكاء  با  او 

 تصحيح نموده است !؟  
 

 
   

بقره " َوما اُنِزَل اِلي اِبراهیَم َو اِسماعیَل و اِسحَق َویعقوَب َو    هسور  41و136  همستند: آی

 182ص 2المیزان ج   ااْلَسباَط و...." 

 

 اسباط دوازده گانه بني اسرائیل  

اسرائیل همان    "اسباط"   هكلم بني  در  نواده است.   به معني  سبط  جمع 

اسماعیل عبارت      ن معنائي را  چنی  قبیله" "کلمه    معنائي را مي دهد كه در بني 

سبط مانند قبیله به معناي جماعتي است كه در یك پدر مشترك باشند،    مي دهد.

 و همه به او منتهي شوند. 
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سبط هاي بني اسرائیل دوازده تیره و امت بودند، كه هر تیره از آنان به   

 یكي از دوازده فرزند یعقوب علیه السالم منتهي مي شدند،   و از هر یك از آن

 فرزند، امتي پدید آمده بود.  دوازده 
 

 در آیات قرآن، نزول وحي را به اسباط نسبت داده است !  
 

اگر مراد به اسباط امت ها و اقوامي باشد كه گفتیم در این صورت نازل   

آن دوازده تیره    هآنان نسبت داده، از این جهت بوده كه هم  هكردن كتاب را به هم

 ولي خود برادران یوسف جزو انبیاء نبودند. مشتمل بر پیغمبراني بوده است، 
 

  

 
ــ " َولَقَد اَخَ مائده   ه  سور12همستند: آی ــ اَق بَني اِسرائیَل َو بَعَثــ هُ  میثــ الل ذَ ـ نا ِمنُهم اِثني  ـ

 62ص10المیزان ج     َعَشَر نَقیباً ...!" 

 

 اسرائیل نقباي بني 

ل  ــخداي تعالي براي مؤمنین این امت حكایت جریان بني اسرائیل را نق

و رساندن بیانات و تمام كردن   " نقباء" مي كند كه با پیمان گرفتن و برانگیختن

حجت دین شان را محكم و امورشان را تثبیت نمود ولي آنان پیمان شكستند و  

 خداوند هم ایشان را لعنت نموده و سنگدل كرده است. 

گان  "نقباء"ظاهراً   دوازده  هاي  تیره  و  اسباط  رؤساي  بني   ههمان 

 را رسیدگي مي كردند.  اسرائیلند كه چون فرمانروایان آنان بوده و كارهاي آنان
 

" از جهتي مانند نسبت " اولي    بنابراین نسبت این رؤسا به " اسباط 

االمر" به افراد امــت اســـالم مي باشد، كه در امور دیني و دنیوي مرجعیت  

دارند، جز این كه به ایشان وحي نیامده و قانون نمي گذارند و این به خدا و  

 پیغمبرش اختصاص دارد. 

 این قسمت از تاریخ بني اسرائیل چنین گویا ست:  ه قرآني دربارآیات 

 همانا خداوند از بني اسرائیل پیمان گرفت،  » 

 و برانگیختیم از ایشان دوازده نقیب ) رئیس و مراقب(، 

 من با شمایم!  اگر نماز بپا دارید، و زكات دهید، -و خدا گفت:  
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 شان كنید، و به فرستادگان من ایمان بیاورید، و یاري     

 و خدا را وامي نیكو دهید، همانا گناهان شمارا مي پوشم،

 و در بهشت هائي كه جوي ها در آن روان است، داخلتان مي كنم، 

و هركس از شما از این به بعد كافرشود همانا از راه میانه گمراه شده  

 «است!
 

منظور از پیامبران در آیات فوق كساني هستند كه خداوند بعدها براي آنان  

مانند:   نمود،  مي  دعوت  را  ایشان  و  فرمود  مي  عیسي"ع"   مبعوث  حضرت 

بین حضرت   كه  پیامبراني  گرامي اسالم و سایر  پیامبر  وحضرت محمد"ص" 

 موسي"ع" و پیامبر اسالم"ص" مبعوث شده اند. 

 
 

 انحـرافات یــهود 
ن  ـــن سخ ــات آنها چنیــــآیات از پیمان شكني بني اسرائیل و مكاف  هادام

 مي گویند:
 

 به سزاي پیمان شكني شان لعن شان كردیم، »

 و دل هایشان را سخت و قسي نمودیم، 

 كلمات را از معاني خود منحرف مي كنند،

 و از آن چه بدان تذكر داده شده اند، قسمتي را از یاد برده اند،

 پیوسته به خیانتي از ایشان مطلع مي شوي، مگر كمي از ایشان، 

 آنان را ببخش! و از ایشان درگذر !

 «  كه خداوند نیكوكاران را دوست مي دارد! 
 

 

 

آیة فیِه  71مستند:  هُم  اَكثََراَلَّذي  اِسرائیَل  بَني  َعلي  یَقُصُّ   القُرآَن  هذاَ  اِنَّ    " نمل   سورة 

 332ص30ان ج المیزیَختَِلفُوَن...!"   

 

  اصالح انحرافات یهود به وسیله قرآن 

این قرآن براي بني اسرائیل بیشتر آن مسائلي را كه مورد اختالفشان  » 

 «  است، بیان مي كند. 
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این آیه به داستانهائي از قصص انبیاء اشاره مي كند و حق را در آنچه كه   

  حضرت   داستانها داستان خوددر آن اختالف مي كنند، بیان مي كند، و یكي از آن  

است كه بني اسرائیل در آن اختالف داشتند و قرآن مجید حق   مسیح علیه السالم 

مطلب را در آن مورد، و در سایر معارف و احكامي كه در آنها نیز اختالف  

 داشتند، بیان كرده است. 

به    –نیَن  َو اِنَّهُ لَُهدًي َو َرحَمةٌ ِلْلمُؤمِ   –و این كه در پایان آیه فرموده   

این معنا اشاره دارد كه با این داستانها كه بر بني اسرائیل مي خواند، مؤمنین را  

به سوي حق هدایت مي كند، و نیز رحمتي است براي آنان كه دلهایشان را آرامش  

 مي دهد، و به این وسیله ایمان را هم در دلهایشان ریشه دار و ثابت مي كند. 

 و این كه فرموده:   

 گارت به حكم خویش میان ایشان داوري مي كند،  پرورد» 

 « كه او نیرومند و داناست ! 

اشاره است به این كه قضا و داوري میان آنان با خداست، پس همان خدا  

پروردگار توست كه عزیز است، یعني كسي است كه هیچ گاه مغلوب نمي شود،  

ت كه با حكم  و علیم است یعني هرگز جهل و خطا در حكمش راه ندارد، پس اوس 

 خود در بین آنان قضا مي راند. 

و علیمش   پروردگار عزیز  به قضاي  دل رسول هللا "ص"  باید كه  پس 

راضي شود، و امر را به او محول نماید، همچنانكه جا دارد عین این رفتار را  

در حق مشركین داشته باشد، نه این كه از شرك و كفر آنان و از مكر و حیله  

 تنگ گردد. شان اندوهناك و دل

 در پایان مي فرماید: 
 

 آنان، از شرك مشركین و اختالف بني اسرائیل، ه امر هم »

 كالً محول به خداي تعالي است، نه به تو !  

 پس باید كه همواره او را وكیل خود قرار دهي، 

 كه او كافي توست،  و باید كه از هیچ چیز نترسي،  

 « كه تو در امنیتي و حقي !  
    ********************* 
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ْت َكِلَمةُ َرب َِك ِصْدقاً َو َعْداًل  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  ! َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم ال ُمبَد ِ

      ۱۴۰۱ماه   رمه ۲ -۱۴۰۱ماه   شهریور  ۱۶     
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