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ام مسند امام    «یام بخش »کتاب التفس ییهانمونه لیتحل
 رضا)ع( 

 بخشاسماعیل تاج
 ران یا ،تهران ،یدانشگاه علالامه اباابائ ،یفارس اتیزبان و ادب استاد

 یدتجردس یدادهال زهره

 ن رایا، تهران ،یدانشگاه علالامه اباابائ ،یفارس ات یزبان و ادب استادیار
 ( 13۹۹ن08ن10: ذیرشپ تاریخ؛ 13۹7ن12ن06 تاریخ دریاف،: 

 هچکید
 یدی روا ریدر مندابع و تفاسد میقدرآن کدر  اتیداز آ  ی بعض  لیو تأو   حیدر توض  یارزشمند  یهانکته
 یکتا  »مسند اإلمام الرالضا ع(  گردآور  ر یسالتفتا   ر بخش »کها داز آن  ی آمده که قسمت  عهیش

ران و  یهدا انتخدا  و سدپ  آرااز آن یریمقاله نخس، چهارده نکتة تفسد نیا  در.  اس،شده مفسدال
و  قیدتوب امکدان و  مجدال تدا اسد،؛ها آمددهاز آن نکتده  کیپژوهندگان معروف دربارة هر    نقرآ
از   گدرید  یریزده نکتدة تفسدسدپ  پدان  د. و ندرو   انیداز م  گدرانیع( و دنظدر معصدوم   انیدم  سهیمقا

ران د یشددده و از پددرداختن بدده نظرهددا حضددرتش ع( گددزارش یهددافرموده  یخددوددار گددریمفسددال
 . نباشد زیانگو دراز دامن و مالل ستردهگ مقاله حجم تا اس،شده

 .(رضا)عامام  قرآن، ل،یمسند امام رضا، تأو ر،یکتاب التفس ر،یتفس واژگان کلیدی:

 
 E_mail: e.taj37@yahoo.com (نویسندۀ مسئول) 
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 همقدم

 اریدد   قیدد همالدد، دانشددمند توفکتا  ممتالع مسند امام الرالضا ع( کدده بدده    یهاش بخ  از  یکی
 حی بخددش توضدد   ن یدد اس،. در ا  ر  ی شده »کتا  التفس  بیو تبو  ن یتدو  یعوارد  زاهللیعز  خی ش

پنجدداه و هشدد، سددوره از  اتیدد از آ یااز امام ثامن ع( دربارة پدداره  یممتالع  یهالیها تأوپاره
عصددم، و   ،یدد و اهددل ب  ری مندددان دانددش تفسدد عالقه  یبددرا  دیدد دتریکدده ب  ده،آم  میرآن کرق

سددوور همددة آن نکددات ارزشددمند را بدده   ن یدد ا  سندةی. نودیآیاهارت ع( سودمند به شمار م
 اریدد مع  یها استخرار و بدده زبددان فارسدد و نه نکته را از آن  س،ی مقاله ب  ن یدقال، خوانده و در ا

 ی( جددارمبددارز امددام هشددتم عبددان  بر زکه آنچه    داس،ی پ  فتهناگ  البته.  اس،گزارش کرده
تنهددا   نش،یگددز  زةیدد و انگ  اند؛یو آسددمان  یعرشدد   یو موددالب   ینبددو  ثیدد احاد  یشده، همه تددال

 .اند، نه کتا هاس، که مقالهنوشته  گونهن یحجم ا  ،یرعا

 امام رضا)ع( یریتفس وةیش

 و–وار کدده آن بزرگدد  شددودیامددام رضددا ع( مسددلالم م  یری تفسدد   وةی در ش  یبا اندز درنگ
 هیدد و عام در دالل، الفدداظ آ  یبر فهم عُرف  میقرآن کر  ری در تفس  - ع(،ی اهل ب  گرید  ناماما

عددام و خدداص   اقی نامناسب و دور از ذهن و سدد   یهالیکرده، از تأو  هی مقصود، تک  یبر معنا
جا مانددده از آن بزرگددواران بددا بدده یهدداپاره حی توضدد  سددةیاانددد. مق اجتنددا  فرموده اتیدد آ
کدده  کندددیامددر را بددر مددا مسددلالم م  ن یدد دارند، ا  یو عرفان  یف لسف  یوگ و برن  که  ییهاهی جتو

آن علددم   لی اس،؛ و دل  ن ی و بعد المشرق  ادیز  اری بس  یمکتب آنان و مکاتب بشر  انی تفاوت م
شددده و  نددهیکه در جانشددان نهاد  س،متعال به آنان ع( ا  یخدا  یو موهوب  یو معرف، آسمان

مصددداق  قدد،ی . و آنددان در حق دن کیم  ینف ن سلب و  را از آنا  ییامکان هرگونه خبط و خوا
اهددل   ری تفس  در  مهالم  نکتة.  اس،سورة آل عمران آمده  7  ةیآ  در  که  اند»راسخان علم    یواقع
 کدداماًل کدده– ش مصددداق ن یتریو واقع ن یتررا بر کامل یاهیاس، که آنان هر آ  ن ی ع( ا،ی ب

فهددوم از مرا    هیدد آ  قیدد توب   ن یدد شددن اسدد، کدده اانددد و روداده  قی توب   -و نقل اس،  عقل  موافق
 .کندیعامالش خارر نم
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 -یرفتددار قی و توب   یمصداق  قی توب   ،یاز جمله ارشاد  یمختلف   یها»... در گونه  وهی ش  ن یا
 هیدد از آ یاستناد به بخش یاهور دارد... در موارد -گرانید  ایاعمال از عمل کرد و رفتار خود  

 .(37 :13۹2  ،یار...   ر.ز؛ فخالهیچند آ ای هیاس، نه کلال آ

ران معمددول  کهن یا  خن س  ةصخال   ایدد   یلغددو  حی قددرآن بدده توضدد   یامام رضا ع( مانند مفسددال
هددا و انددد و فقددط بدده ابهامنپرداخته ن ی صددحابه و تددابع اتیدد نقددل روا ایدد  یخیتددار ایدد  یبالغدد 
 یو وافدد   یشددده پاسددخ کدداف  در محضرشددان موددرح  اتیدد از آ  یکه دربارة برخ  ییهاپرسش 
مصددداق اسدد،. و البتدده نکددات   انیدد ه و بونگ  لیتأو  شانپاسخ  از موارد  یرای اند و در بسداده
: 2011-۴  ان،یدد لی و جل  ین ی .  ر.ز؛ حسدد شددودیم  دهیدد د  یری در کمتر تفس  شانیشده از ا  انی ب

57). 

 پژوهش  ۀنیشیپ

 :اند ازاند، عبارتباره نوشته شده  ن یکه قباًل در ا  ییهامقاله

: 13۹2  ،ریدد من رار  سدد مجلددة    ؛یفخالددار  رضددای امام رضا ع(، عل  یری تفس  یشناس( روشال 
مختلدد   یهاامددام رضددا  ع( بدده گوندده یری تفسدد  یهاوهی مقالدده شدد  ن یدد . در ا37ش، شددمارة 

قسددم د ت گددرانید ایدد د اعددم از رفتددار خددود  یو رفتار یفعل  قی و توب   یمصداق  قی توب   ،یارشاد
 .اس،شده

ة ار(، شددم13۹۴   23سددال    ناتی امام رضا ع(، محمالد جوکار؛ مجلة ب  یری تفس  روش  ( 
و   ری در تفسدد   یری تفسدد   اتیدد روا  ژهیدد و نقش سنال، بدده و  گاهیپژوهش مسأله جا  ن یادر    .3و    2

 .اس،فهم قرآن مورد بحث و دق، نظر قرار گرفته

 یو صددبر  ین ی محمالددد بدداقر حسدد   دیالسدد   گددر،ید  ری امام رضددا ع( بددا تفاسدد   ری تفس  سةیمقا  (ر
 ری تفس  سهیامق ه  ب  ری تفس  ن ی(. در ا2011-۴، سال  5، شمارة  2دورة    یموالعات قرآن  ان؛ی لی جل

را در  اتیدد آ قیکه به عنوان مثددال مصدداد وهی ش ن یپرداخته؛ به ا گرید ری امام رضا  ع( و تفاس
 .اس،کرده  سهیمقا گریکدیبا   ری تفاس ریسا وامام رضا ع(   ری تفس
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و محسددن   یزدیدد پددور    ییامام رضددا ع(، عبدداس مصددال   یری تفس  اتیروا  یشناسگونه  (د
مقالدده آمددده   ن یدد ا  دهیدد ک. در چ3شددمارة    ،2رة، دو138۹  ،یهدد پژو  ثی ؛ حدددکارگرا  مهید

امددام رضددا ع( عبددارت   اتیدد روا  یری تفس  یهاگونه  ن یترپژوهش، مهم  ن یاس،: »بر اساس ا
 یدهای ق  زی مصداق و ن  انی از راه ب  اتیآ  ن یی تب مفردات،    یمعن   انی سبب نزول، باس، از: ذکر  

 ری ن، تفسدد آه قددربدد آن  قددر  ری تفسدد  ،  نوع خوددا  توجه به  ر،ی مرجع ضم  ن یی تع  ات،یآ  یحی توض
 اتیدد آ ن یددی تب   ات،یدد بوددون آ  انیدد متشددابه، ب  اتیدد آ  لیدد تأو  ،یموضددوع  ری قرآن با سددنال،، تفسدد 
موالددب   یددیچرا  انی ب  ات،یدر روا  اتیقرآن، استناد به آ  یهاداستان  اتی االحکام، ذکر جزئ

، نسددب  یبدددفهم حی زدودن شبهه و تصح ،یت یو هدا  یت ی و اهداف ترب  امی توجه به پ  ات،یدر آ
 گددری. از دیمباحددث علددوم قرآندد  یارائدده برخدد   زیدد و ن  یمعارف اعتقاد  ن یی تب   و  مین کرقرآ  به

بددر وجددود دو   دیدد و تأک  یشددناخت قرآن  یمبددان  یبرخ  انی نوشتار، ب  ن یمباحث مورح شده در ا
و   یزدیدد پددور    ییمصددال      امام رضا ع( اسدد،  یری تفس  اتیدر روا  یو کالم  ییارو  کردیرو
 .(۴7: 138۹کارگرا ،   مهید

ارشددد(،   یکارشناس  نامةانی ع(  پا،ی به قرآن در مکتب اهل بآن  قر  ری سف ل تاصو  (ال 
 .مدرس ،ی پور مقدالم؛ دانشگاه قم، مرکز ترب  لی اسماع  یاز محمد تق 

 نامددةانیمعاصددر  پا  ری امددام رضددا ع( و بازتددا  آن بددر تفاسدد   یری روش تفسدد   یبررس  ( 
 .13۹0آن، و قرم معارف  دانشگاه علو  ؛یمی سادات مستق   هیارشد(، مهد  یکارشناس

 ادیدد کددار؛ بن   مددهیمحسن د  ،یمیامام رضا ع( جلد اوالل، محمود کر  یری مجموعة تفس  (ر
 .ش13۹2امام رضا ع( مشهد،   یو هنر  یهنگفر

امام رضددا ع(،   یفرهنگ  ادی بن   ؛یمیامام رضا، جلد دوم، محمود کر  یری مجموعة تفس  (د
 .م2015مشهد، 

نژاد، سددلمان  یتضدد و مر  یکتچد پارضا، احمحضرت امام    یو زندگ  ،ی ابعاد شخص  (هد
 .ش13۹2دانشگاه امام صادق ع(، 
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ة دارالکتددا   دیالو دراسددةٌ، سدد   خٌیاالمام الرضا ع( تار  (و محمددد جددواد فضددل اهلل؛ مؤسسددال
 .:ق1۴28قم،    ،یاالسالم

امددا   یری تفسدد   یهدداروش  یبدده بررسدد   ن ی شدد ی پ  یهدداتوجه به آنچه در باال آمددد پژوهش   با
 ری موددرح در کتددا  التفسدد  یری ضر نکددات تفسدد تار حاجس ه درحال آنک  اندپرداختهرضا ع(  

از منظر   اتیآ  ن یا  ری را نسب، به تفس  یتا افق روشن   دهیقرآن ارائه گرد  اتیآ  یبرخ  رامونی پ
 .دیامام رضا ع( ارائه نما

 یری نکات تفس -

ه ند کدد هسددت   ییها، نکتدده1۴تددا    1  یها. شددمارهشودیدر دو بخش ارائه م  یری تفس  نکات
و بددا سددخن  یو واکدداو لیدد ترجمه و تحل میقرآن کر  اتیآ  یخبر  حی ضر تودمام ع(  سخن ا

 یکه از سخنان نوران  اندییهانکته  2۹تا    15  یهااس، و شمارهشده  سهیمفسالران معروف مقا
ران د  آنکهیب  اند،امام ع( انتخا  و ترجمه شده  لیدد شددده و تحل دهی سددنج گددریبددا نظددر مفسددال

 .س،اهبوداله  حجم مق   ،یکار رعا  ن یا  زةی شوند و انگ

 و زنده شدن مردگان میحضرت ابراه. ۱

 ؛یق الَ: بَل  1! قالَ أَو لَ مْ تُ ّمِن؟؟یالْمَوْت  ییتُحْ  فیکَ  یرَب  اَرِن  مُیو إذ قالَ إِب اه...﴿

 .(260نبقره  ﴾یقَلب طمَِِنَّیََولکِن لِ

ردگددان زنده کددردن م  ،ی ف ی  ع( از خداوند سبحان کمی حضرت ابراه  مهیکر  ةیآ  ن یا  در
 بددر قدددرت   ایدد : آدیدد فرمای. پروردگددار عددالم در پاسددخِ او مکندیسؤال م  ،مای ق  روزدر    را

 ی: آردیدد فرمای ع( ملیدد حضددرت خل  ؟یندار  مانیمردگان( ا  دنی مول قه من در زنده گردان
و بدده  نمیدد را بب  یم ددوت یایدد م خددود امددر احشود  به چش  مومئن دلم    خواهمیدارم؛ امالا م  مانیا
 .سم(بر  ن ی ق یحلةمر
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 ع( در لیدد حضددرتِ خل  ایدد : آدمی از حضددرت رضددا ع( پرسدد   دیدد گویم  ییحین  ب  انصفو
در   یداش،؟! فرمود: نه، آن حضرت بر قدددرت خداونددد تعددال  دیسخن خداوند سبحان ترد

و بددر  ندددی ب انیدد ع  دةیدد آن را آشکارا و به د  خواس،یداش،؛ امالا م  ن ی ق یزنده کردن مردگان  
 .برسد  ن ی ق ی ال  ن ی به ع  ن ی ق ی علم ال  افزوده شود و از  نش ی ق ی

اخبددار   ونیدد ع  در.  اسدد،از امددام رضددا ع( نقددل شددده  هیدد آ  ن یدربارة ا  زی ن  یگرید  حی توض
کرده کدده گفدد،: در مجلدد  مددأمون   ،یبن محمالد جهم روا  یالرالضا ع( با ذکر اسناد از عل
: مگددر شددما دی پرسدد   شددانیحضددور داشدد،. مددأمون از ا  زیدد رضددا ع( نحاضر شدددم، حضددرت  

: چددرا؟! مددأمون گفدد،: پدد  چددرا مددودرف رتش حضدد  د؟یدد ندایم نم ص( را معصددوامبرانیدد پ
؟ . امددام ع( فرمددود: خداونددد  یالم ددوت ِیددیتُح    یدد ک   ی ع( گف،: »ر  ِّ ا رِندد می حضرت ابراه

از بندگانم را به مقام خلال، خددواهم   یکیکرده بود که    ی ع( وحمی بزرگ بر حضرت ابراه
کددرد؛ و   واهمخدد چنان  م،  ه کن ن را زندخواهد مردگااس، که اگر از من ب  یارساند، او بنده

 ،یاباابددائندده؟  ر.ز؛   ایاوس،    یتقاضا خواس، بداند که آن مقام ارزان  ن ی ع( با امی ابراه
بدده نددام مبددارز  کددهن یبدددون ا  گرید  ی(. و گروه263ن1ش:13۴0  ،یجی ، اله223ن۴:  1387
 خددود ری فسدد  ع( تمی بددراهسددؤال حضددرت ا زةیدد را در انگ حی توض ن یرضا ع( اشاره کنند اامام
ق: 13۹۹ ،یبرقعدد  ؛ عالمددة8هددد :13۹7؛ شددبالر، 713ن1ش: 1331 ،یبدددی ر.ز؛ مانددد  دهآور
 (.125ن1

 یهست دگاریفرمکر و ترفند آ .۲

 . (15نبقره  ﴾بِهِم ... ستَهزِءُیَ اهللُ﴿

 . (5۴نعمران آل  ﴾... مَکَ َاهللُ و  مَکَ ُوا﴿

 . (1۴2ننساء   ﴾اهللَ َو هُوَ خادِعُهُم ...   خادِعونَیُ﴿
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به خداوند سبحان    یکاربیو مکر و ترفند و خدعه و فر  شخندیااهراً ر  اتیآ  ن یا  در
کرده که از حضرت رضا ع( دربارة   ، یبن فضال از پدرش روا یعل . اس،نسب، داده شده

ا بار صف،  نیاسناد  ذات  به  کرده  یتعال   یها   خداوند:  فرمود  او  به(  ع امام   اس،؛سؤال 
اما    بد؛یا نفرو ترفند نورزد و او ر  با او مکرو    نکندشخند  یر   را  یهرگز کس  ی تعال  و  تبارز

و    فری ک   انگر ی ب  ات یآ  نیدهد؛ و ا  فریرا ک  کارانبیکنندگان و مکرورزان و فر  شخندیر  او
ن و  ترفند  و  استهزاء  به  سبحان  خداوند  دارا  ی افراد  رنگی مجازات  خود  که    نیا  یاس، 

 . (318ن1ق:1۴06 ،یعوارد ر.ز؛  اندبوده دهی نکوه ی هاصف،

مشدداکله اسدد،.  ر.ز؛  از بددا   یصددفات بدده ذات حددق تعددال  ن یاسناد ااس، که    یتن ف گ
 (.۴8تا۴3: 13۹2بخش،  تار

 ها و ...ها و گوشمُهر نهادن خداوند بر دل . ۳

 .(7نبقره  ﴾سَمعِهِم...  یقُلُوبِهِم َو عَل یعَل اهللُ خَتَمَ﴿

 یعل   اهللُ  خ تم﴿  ةیدد آ  ری سدد و تف   حی ضدد تو  م رضددا ع(: از امادیگویبن ابومحمد م  می ابراه

( بر دل  و روح ی. حضرتش فرمود: »خ تمم  همان مهر زدن  حق تعالدمی پرس  را  ﴾قلوبهم و ...
 ةیدد گوندده کدده در آآنددان اسدد،؛ همان یکفرورز فری ک  ن ی( کافران اس،، و اری و ذهن و ضم

 ﴾الًیإل  ا قَل   ن ونَّمِیُم فَالبِکُف  ِهِ  ه ایعَلَ  اهللُ  طَبَ عَ  بَل﴿:  دیفرمایخداوند عزال وجلال م  یگرید

 .(155ننسا 

 مددانیاز آنددان ا یمهددرزده و فقددط اندددک شددانیهابددر دل شددانیکفرورز لیدد بدده دل  خداوند
خداونددد سددبحان  ایدد : آدمی : از امددام ع( پرسدد دیدد گویدر ادامددة سددخنش م ی. راوآورندددیم

 کندددینم: ندده مجبددور حضددرت ع( فرمددود کنددد؟یبندگانش را بر انجام دادن گناه مجبور م
 توبه تا اس،و به آنان مهل، داده  ده،ی گردان  ریالآن( مخ  نانجام دادن و ندادر  ان را  دآن  بلکه
 .کنند



 دادی دستجردیه الهزهرو  شبخعیل تاجاسما  /.. . از مسند امام ر«ی از بخش »کتاب التفس ییهانهنمو   لیلتح  42

 

مکلالدد    یخداونددد چگوندده بندددگانش را بدده اعمددال  دمی : از امام ع( پرسدد دیگویم  یراو
را   کددار  ن یدد هددا را ندارنددد؟ حضددرتش ع( فرمددود: هرگددز اکه ااق، انجام دادن آن  کندیم
ل،  ﴾دی لِلعَب بِظَل امٍ رَب كَ ما َو﴿: اس،فرموده [میرآن کرق در]  ودخ رایز  ؛کندینم (. ۴6نفصددال
بندگانش را بددر انجددام   میگمان کند  = معتقد باشد( که خداوند کر    هرک:  فرمود  گاهآن

را او    یقربددان  کنددد،یمکلال  م  شانییفراتر از ااق، و توانا  ییبر کارها  ایدادن گناه مجبور  
 ر.ز؛  دیدد و بدده او زکددات نده دیدد او نماز نخوان، سر و پش دیریذنپ  را وا یواهگ و  دیخورن

 (.31۹ن1ق: 1۴06  یعوارد

انددد امددام ع( در موضددوع »خددتم قلددو   اشدداره کرده  حی بدده توضدد   زیدد از مفسالران ن  یبعض
فرمود: »... خداونددد مهددر   ی(. علالامه اباابائ۴۴ن1ق:137۹  ی، ابرس۴0ق:13۹7 ر.ز؛ شبالر  

را  شددانیهاو پرده برافتددادن بددر چشمود نسب، داده را به خان  آن  یهاشها و گوهادن بر دلن
گوندده افددراد دو نددوع حجددا  وجددود دارد:   ن یدد کدده در ا  شودیده می به خودشان؛ از آن فهم

هددا...  آن  یاز اددرف خداونددد بددر اثددر کفددر و نافرمددان  یخودشددان و حجدداب  ةی از ناح  یحجاب
... خددود  نددانیا یهددار دلر بدد مهدد  ن یدد ... ا: »دیگویم  یقادص  اهلل،یآ  (.6۴ن1:تایب  ،ی اباابائ
 رایدد ز سدد،،ی هددم ن یبه کفددر اسدد،، و جبددر  نانیکه برخاسته از اصرار ا  ،یوی اس، دن  یجزائ
گددواه  قدد،ی حق  ن یدد بددر ا یمتعدددال اتیدد اند؛ چنان که آبوده  یوضع  ن ی ساز چن   نهی خود زم  نانیا

ران د(. مف 38ن1: 13۹0 ،یتهراندد  ی ر.ز؛ صددادق اسدد،   از  هیدد ناا ک   ر»خددتم قلددو گددریسددال
مهرزده شددده  شانیهابر دل ییاند، گودانسته یعناد و کوردل  ،یمخالفان خدا به نها  دنی رس

؛  8ق:13۹8هیدد  ر.ز؛ مغن  کندددیهددا نفددوذ نمدر آن یییدانددش و آگدداه چی اسدد، و هدد 
 .(۴:تایب ،یدوجدیفر

  ع(یعسددکرامددام حسددن ز ا  فهیشددر  ةیدد دربارة آ  یگرید  حی البته در کتا  احتجار توض
م ن  ش اءیَوسَ مَها بِس مَۀٍ تع فه ا م ن  لقُلُوبِهِم« ا یعَل اهللُ خَتَمَ﴿رمود ه اس، که فشد  لنق 

هددا و خداونددد نشددانه گذاشددته اسدد، بددر دل یعندد ی ﴾ّمن ون؛یب أن هم ال  هایمالئکته إذا نظ وا ال
 ن ینددداز معاگددروه  ن یاه ک ها بشناسند و بدانندتا مالئکه آنان را به آن نشان  نآنا  یهاگوش
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از مفسالران بدون اشاره به نددام مبددارز   ی(. و بعض10ن1ش:  13۴0  ،یجی اله   ر.ز؛اند  هفرک
؛ ۴0ق:13۹7 ر.ز؛ شددبالر،  اندددآورده رشددانی را در تفس حی توضدد  ن ی  ع( همدد ازدهمیدد امددام 
  .(۴۴ن1ق: 13۹7  ،یابرس

 هاروت و ماروت. ۴

 .(102نرهبق   ﴾َت ...و راروَت و ماببابِلَ ه نِیْالْمَلَکَ یعل اُنْزِلَ ما َو﴿

 .بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرود آمد  آنچه

از   ی ع( گفتنددد: گروهدد یکدده بدده امددام حسددن عسددکر  کندیم  ،یبن محمد روا  وس ی
قدند که هاروت و ماروت دو تن از فرشتگان بودند که خداوند سبحان بدده ما معت   انی رامونی پ

فرسددتاد و آنددان  ن ی زمدد به  گرید یاهفرشت با  ن راآنا  انی آدم  یو تباهکار  انی عص  یهنگام فزون
 خواسددتندیرا به ناحق کشددتند و م یو شرا  خوردند و شخص دبه نام زهره شدن  یزن  فتةی ش

( در بابددل یگناهددان( آنددان را  در چدداه  ن یدد ا  فددری ن  بدده ک با او( زنا کنند؛ و خداونددد سددبحا
 زیدد آن زن ن  نددد؛وخت مآینددان محمر را از آو جادوان دانش سِ  کرد؛یکرده( عذا  م  ی زندان
 :زهره درآمد  ةآنان( مسخ شد و به صورت ستار  فتن یفر  فری  به ک

     مسخ کرد او را خدا و زهره کرد           زرد یاز کار بد شد رو یزن  ونچ»

 ( 3۴ن1: 1363 ،یمولو 

بدده  یهسخن! فرشتگان خدددا معصددوم و از کفددر و تبددا  ن ی ع( فرمود: پناه بر خدا از اامام
ما أَمَ  َهُم  عصونَیَ ال﴿: دیدد فرمایدربارة آنان م یوند تبارز و تعالخدا نند؛خدا مصو  الواف

نکننددد و آنچدده فرمددان داده  ی: آنان از فرمودة خدا سرکش(6نمی تحر ﴾ّْمَ ونَیُما    فعَلُونَیََو  
 نعَ نَستَکبِ و یَندَهُ، الالسَّماواِت َو األرضِ َو مَن عِ  یف  مَن  لَهُ  و ﴿  :دیفرمایم  زی ن  و  ؛کنند  مانه

کدده در   (  آنددان20و    1۹نایدد انب    ﴾فتَ  ونَیََو النَّهارَ، ال    لَیاللَّ  سَبِ حونَیُ.  ستَحسِ ونیَهِ َو ال  بادَتِعِ
نکننددد؛ و خسددته نشددوند.   یاز عبددادت او گردنکشدد   ند،یو آنان که نزد او  نندی ها و زمآسمان
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 مدده،یکر ن یدد ادر  نددده  »م ددنم ع زکه منظور انورزند(؛    یکنند، و سست   حی شب و روز او را تسب 
 :دیفرمایم زی و نانند.  فرشتگ

َو ما خَلفَهُم  هِمیدیأَ نَیما بَ علَمُیَ عمَلُون،یَبِالقَولِ َو هُم بِأَم ِهِ   سبِقُونَهُیَال  مُکْ َمونَ  عِبادٌ  بَل﴿

 یانبندددگآنان    کهبل   (28-26  نای انب    ﴾مُشفِقُون  تِهِیَو هُمْ مِن خَش  یإل ا لِمَن ارتَر  شفَعُونَیَو ال  
و  آنددان یو به فرمانش کار کننددد؛ آنچدده رو بدده رو  رندی نگ  یشی سخن او پبزرگوارند که بر  

اسدد، شددفاع، نکننددد؛ و   یکه خداونددد راضدد   یو جز به کس  داند؛یپش، سر آنان اس،، م
 .( او هماره ترسانند(فری  و عظم، و ک  ،ی آنان از خش

 امبرانیدد ا ماننددد پگان رفرشت  ن یا -وجلال عزال–دس اهلل بود ذات اق  ن ی سپ  فرمود: اگر چن 
و  امبرانیدد اس، که پ  ن یاعتقاد ا  ن یو الزمة ا  د؛ی گردانیخود م  ن ی جانش  ن ی و امامان ع( در زم

 .مرتکب قتل نف  و زنا شوند  -باهلل  اذی الع– زی امامان ن

 ایدد  ص(  امبریدد جهددان را از پ  گدداهچی کدده خداونددد سددبحان ه  یداندد ینم  ایدد سپ  فرمود: آ
 م ا  َو﴿:  اسدد،  نفرمددوده  -وجددلال  عددزال  –خداوند    اینگذارد؟! آ  یلاخ  -ربش  جن    زا–امام ع(  

(  و 10۹ نوسدد ی  ﴾لمِن أهلِ الْقُ    هِمیإلَ  ینُو ِ  رِجاالً  إل ا  رَسُول  مِن  قَبلِكَ  مِن  أرسَلناکَ
کدده بددر   یمددردم( مگددر مرداندد   ی را به سو  یامبری پ  -هایآباد  اهل  از–  میرستاداز تو نف   ش ی پ
 فرسددتدینم  ن ی که او فرشتگان را بدده زمدد   کندیماعالم    داونخد  یعن ی(؟؛  میکرد  یوح  ناشیا

 .داردیم  لی گس  امبرانش ی پ  یها را به سوحاکم باشند و فقط آن ایکه امام 

از فرشددتگان   زیدد ن    ی ابلدد   ن ی: بنددابرامیکه به حضددرتش عددرض کددرد  دهدیادامه م  یراو
را   -وجددلالعددزال    -ندددسددخن خداو  ن یدد ا  ایدد آ.  دبددو  جددنال  گددروه  از  بلکدده  نه؛:  فرمود  اس،؛نبوده
 ﴾کان مِنَ الجنِ  سَیابل  اِال   فَسَجَدُوا  لِآدَمَ  اسْجُدُوا  للمالئکۀ  قلنا  اِذْ  َو﴿  دیفرمایکه م  یادهی نشن 

همددة   د؛یدد سددجده کن : بدده آدم ع(  می را که به فرشتگان گفت   یزمان  ادآوری(؛  و به  50ن که 
 حیتصددر او نبددود جددنال بدده -وجددلال عددزال–وند داخ هیآ ن یدر ا  (  ی آنان سجده کردند جز ابل

 و ؛(27نحجر  ﴾السَّموم نار مِن قبلُ مِن خَلَقْناه الجانَّ و ﴿: دیفرمایم گرید ةیو در آ  وده؛فرم
 .از آتِش سوزان  ن،یاز ا  ش ی پ  میدیافری ب را  جانال
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از پدددرانش  زیدد  ع( ادامه داد: پدرم از جدالم از حضرت رضا ع(، او نیامام حسن عسکر
 آل – مددا -وجددلال عددزال–اونددد مددود: همانددا خد( فردا صرسددول خدد ه کدد  دیدد فرمایمنقددل 
آن  ن یدد ا زةیدد و انگ د؛یدد ( برگزگرانید انی و فرشتگان مقرال  را  از م  امبرانی پ  و  -(ص محمد

 یخداونددد ،یدد نکننددد کدده از وال  یکددار  نانیکه ا  دانس،یبود که او  به علم سابق خود( م
 .ندردگ  یهاال  فری کا  و وجب عذو مست  ردیخارر شوند و عصمتشان خلل پذ

 ع( یکه رسول خدددا ص( علدد   یاند که هنگامکرده  ،یروارض کردند:  به حضرتش ع
او ع( را در   ،یدد د؛ خداونددد سددبحان والو منصددو  فرمددو  ن یددی را  به امر خدا( به امامدد، تع

آن سددر بدداز زدنددد؛  رفتن یاز مردم و فرشتگان عرضه کرد و آنان از پذ  ییهاآسمان بر گروه
 !دی مسخ گردان  ییهات قورباغها به صور( آنان ریکشرس ن یا  فری ن  به کخداوند سبحاپ   

 امبرانی ند. فرشتگان مانند پابر ما دروو بسته و افترا زده  نانیامام ع( فرمود: پناه بر خدا! ا
به خداوند سددبحان کددافر  [امبرانی پ]  ایمردمند. آ  یبه سو  یااله  آورانامی پ  گر،یو رسوالن د

 ؟!شوندیم

 .ه: نمی گفت 

 یو مهمال  ن ی سنگ  اری بس  یافهی . مرتب، آنان بزرگ اس، و وادن ن ی چن   زی ن نستگا: فرفرمود
 .(323-321ن1ق:1۴06  ،ی ر.ز؛ عوارد بر دوش دارند

از اعتقاد باالِ معروف دربارة هاروت   زی ن  گرید  یاس، که: امام رضا ع( در جا  یگفتن 
دم سددحر ه مددرکدده بدد بودنددد    هروت دو فرشددت : هدداروت و مددادیفرمایو ماروت انتقاد کرده م

را باال کنند؛ و به هر   انرنگشی جسته و مکر و ن  یتا آنان از سحر جادوان دور  آموختندیم
 ﴾تَکفُ   فَ ال  فِتنَ ۀٌ،  نَح نُ  إن م ا﴿کدده    کردندددیم  دیدد دادنددد، تأکیم  ادیدد ک  کدده علددم سددحر  

ن آنددا یم بدده نهدد از مددرد  یروهدد . امالددا گدیمبادا کافر شو  م؛ی شیآزما  ةیما  ما  همانا  ؛(102نبقره 
افکندنددد.  ییازنان و شوهران جددد  انی ناه سود جسته، ماز علم سحر در راه گو    جه نکردهتو

اردیدد فرمایم(آنان  دربددارة   -وجلال  عزال–خداوند   مِددن أ ح دددال اِالال بِددهللذنِ اهللِ    ن ی: »و  مددا هُددم بِضددال
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.ز؛ .  رعلم اوه  ب  یعن یند(؛  مگر به اِذن خداو  رساندندینم  انیز  ی(  آنان به کس102 بقرهن
 .(323ن1ن: هما  ،یعوارد

خداونددد سددبحان  ،یفرمددودة امددام ع( را بددر جبددر و رضددا ن یدد ا دیکه نبا  می توجه کن   دیبا
 ،یاز رضددا ریدد غ ی. اذن خداونددد تبددارز و تعددالمی سدداحران حمددل کندد   ینسب، به تباهکددار
 ،؛ امالدداسدد سددان و جددنال امختل  بدده ان  یهانهی در زم  ییاستعداد و توانا  یاوس،؛ إذن او اعوا

 ش یهادهیدد قدسش بارها آفرگناه و فساد که خود ذات ا  راهعواها در    ن یرد که ادان  ،یرضا
را پدداداش و  کوکددارانی اسدد، کدده ن لیدد دل ن ی را از آن منع کرده، به کار گرفته شود. و به هم

 ارشددانگدیآفر  یخودشان و با وجودِ امر و نه  اری آنان به اخت   رایز  دهد؛یم  فری بدکاران را ک
 .کنندیم  ثوا  ای  گناه

 اند؟انیم کالعلاولو. ۵

 .(18نعمران آل  ﴾بِالقِسطِ قاِئماً العِلمِ اولوا َو المَالئِکۀُ و  هُوَ اِال  اِلهَ ال أنَّهُ اهللُ شَهِدَ﴿

: منظور از »اولوا العلم قائماً بالقسط  دمی از حضرت رضا ع( پرس  کندیم  ،یروا  یاشیالع
 آل  ﴾َو اولوا العِلمِ قاِئم ا  بِالقِس طِ المَالئِکَۀُ َو هُوَ اِال  لهَإِ ال ان ه  اهللُ  شَهِدَ﴿  سدد،؟ی ک  هیآ  ن یدر ا

صدداحبان   وو فرشددتگان    سدد،ی جددز او ن  یداده اس، که معبود  یگواه  خداوند(  18نعمران
 .(کندیو اوس، که عدال، را برقرار م ز؛ی علم ن

 .(32۴ن1همان:    ،یعواردز؛  ر.  ع( اس، حضرتش ع( فرمود: »او  امام  معصوم(

 هریگناهان کب .۶

 .(31ننساء   ﴾ن تَجتَنِبُوا کَبائِ َ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ...اِ َو﴿

 اِن﴿را خواندنددد    هیدد آ  ن یدد کرده اس، که در حضور حضددرت رضددا ع( ا  ،یروا  یاشیالع

 یدور  د،یاشددده  یکدده نهدد   رهیدد کب   گناهددان  از  اگددر  ؛(31ننسددا   ﴾عَن هُ  تُنْهَون  ما  کبائ َ  تَجْتَبِنُوا
 .دیی جو
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 ناحق(، آزار   یِزیخونر  ،یشرابخوار  ،یپرست از »کبائر  ب،مود: منظور  ( فرعتش حضر
 می تدد یدادنِ پدر و مادر، تهم، زدن به زنان شوهردار، فرار ازجنگ و جهاد، و خوردن مددال 

 .(325ن1همان:   ،ی ر.ز؛ عوارد  اس،

رت حضدد ز ا یحسددن  می عظاز حضددرت عبدددال انیدد مجمع الب  ری که در تفس  گرید  یت یدر روا
از حضددرت   یبصددر  دیدد عب   بددن   عمددرو  اسدد،،جعفددر ع( آمددده  بن یحضرت موس  ( ازضا عر

هددا را شددرز بدده خدددا آن ن یسؤال کرده و حضرت ع( بزرگتددر رهی صادق ع( از گناهان کب 
از رحم، خدا، آزار دادن پدددر و   یدی ومفرموده اس،: ن  انی ب  ن ی ها را چن دانسته و سپ  آن
فددرار از جهدداد،  م،ی تدد یل خوردن مددار،هردان شددوزنددا ا بددهتهم، زن  ن،ت خیمادر، خون ناحق ر

در اماندد،، ندددادنِ زکددات  اندد،ی زنددا، سددوگند دروو خددوردن، خ ،یجددادوگر ،یربدداخوار
 ،یاراند(، شرابخوکه شاهد بوده  ییشهادت ندادن  در جا  ایواجب، شهادت دروو دادن و  

 ز؛.ر   ،اسدد آوردهشدداهد    میکددر  از قددرآن  یاهیدد هددر مددورد هددم آ  یترز نماز. و البته برا
 (.3۹ن۴-3: 137۹  ،یابرس

 وارثان یقیحق مانانیپهم. ۷

 ﴾...  م انُکُمْیْعَقَ دَْت اَ  نَیمِم  ا تَ  َکَ الوالِ دانِ و األق َبُ ونَ و ال  ذ  یَمَوالِ  جَعَلنا  َولِکُلٍّ﴿

 .(33ننسا 

 و پدددر  اسدد،؛( گذاشددتهیاز آنچدده  مددرده برجددا  میدد اقرار داده  یهرک  وارثان  یو برا 
 ....( با آنان دیاشده مانی که هم پ یسانو ک  کان،یو نزد ،رماد

 مددانُکُمم  یمع ق ددد تم ا   ن ینوشددتم و »الالددذ  یا: به امام رضا ع( نامهدیگویحسن بن محبو  م
را  مانی عهد و پ ن یبسته اس،؛ در اصوالح فقه ا  مانی که دس، راس، شما با آنان پ  ی کسان

 .کردم لرتش ع( سؤا( را از حضندیگو رهیضمان جر



 دادی دستجردیه الهزهرو  شبخعیل تاجاسما  /.. . از مسند امام ر«ی از بخش »کتاب التفس ییهانهنمو   لیلتح  48

 

کدده خداونددد سددبحان عقددد   باشندی( ع( ماز آنان امامان  معصومود: منظور  مع( فرام ما
 .(325ن1ق: 1۴06  ،ی ر.ز؛ عوارد  راس، شما بسته اس،  یها( آنان را با دس،،ی وال

 ری گددروه را بدده »همسددران  مددرده تفسدد   ن یدد ا  یاز مفسالران کتا  اله  یکه برخ  اس،یگفتن 
شددوهر منوبددق  ایدد بدده زن  مددانُکُم  یع ق ددد ت ا  ن یا لَّذ... »  :دیافرمیم  نزای الم  ری فساند. در تهکرد
 دهنددد؛یدسدد، م گریکدددیمددردم در قراردادهددا بددا   رایاس، ز  هیاز با  کنا  ن ی... و اشودیم
 ،یازدوار برقددرار شددده اسدد،  ر.ز؛ اباابددائ وندددی پ شددانیشددما و ا انیدد آنددان کدده م یعندد ی
اند کدده دانسته  ینن را کساناآ  گرید  یرخ(. و ب25ن5ش :138۴  ،یو قرش  180  و  17۹ن8:تایب

بسته شده بوده اس، که در جنگ و صلح با هددم   یمانی آنان و مرده پ  انی م  ،ی در زمان جاهل
؛ ۹0:  13۹8  ه،یدد ؛ مغن 113ق:  13۹7؛ شددبالر،  ۴1۹ن1ق:  1۴21  ،یکننددد  ر.ز؛ صددابون  یهمراه

هُ االَر   امِلُواُو ﴿ ةیدد (؛ کدده بددا نددزول آ231ن1ق:13۹۹ ،یعالمددة برقعدد   ﴾بِ  بَع  یْول  اَ مبَعر  ُ

شددامل بندددة   مددانی پ  ن یاز مفسالران ا  یاس،. و به نظر برخ-حکم منسور شده  ن یا(  75نفالنا 
بدده او  انیبا او قرارداد بسته که هرگونه ز اتش ی اس، که شخص مرده در زمان ح  یدیزرخر

 (.375ن1: 13۹0  ،یتهران  ی.ز؛ صادقرسد، پ  از مرگش جبران شود  ر

 هاتامان یقیصاحبانِ حق .۸

  .(58ننساء   ﴾أهلِها.. یال ماناِتألا تُوَد وا أنْ﴿

 .دی ها برگردانآن  ستگانیها را به صاحبان و شاکه امان،  ن یا

  هستند؟  یچه کسان هیآ  ن یمراد از »اهل  در ا دی از امام رضا ع( پرس  لی محمالد فُض

ز و مددراد اآل محمددد ص(   ع( فرمود: منظور از »اهل  امامددان معصددوم ع( از  حضرتش 
را بددر  یگددریو شخص د  دهدیم  ن ی آن را به امام پس  ن ی شی اس، که امام پ، »امام،   مانات  »ا
 .(325ن1ق:1۴06  ،ی ر.ز؛ عوارد  کندینم غیو آن را از او در ندیگزیامر بر نم  ن یا
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 اسدد،کددرده  انیدد وجدده را ب  ن یدد به اور مبسوط و با ذکر منابع ا  یجی به اختصار و اله  شبالر
 .(117: 13۹7شبالر،  ؛۴۹۴-۴۹3ن1ش: 13۴0  ،یجی اله ز؛.ر 

 ،یذکر فرموده اس،  ر.ز؛ ابرسدد   هیآ  ری از وجوه در تفس  یکیآن را جزء    زی ن  یابرس
 .(63ن۴-3ق: 137۹

مانند علددوم -    یو معنو  یمفسالران »امانات  را عام گرفته و آن را به »امانات مال  شتری ب  امالا
د آن برسددانن   نندددگایوبدده جدگان  ارندد زاوار اسدد، دانددد کدده سدد کرده  ری تفس  -و معارف حقاله
 مَ ن َو به؛ الوفاءُ َوجَبَ  ق  کل   االمانۀ،﴿:  دیدد گویم  هی (.  مغن 225ن8:تایب  ،یاابائ ر.ز؛ اب 

 .(۹۴ق: 13۹8 ه،ی مغن  ز؛.ر  ﴾انۀیالخ یف رَتَعَ فقد یعَص

را شددامل   یو معنددو  یمددادال  یها: »االمانات  کلال امان،سدینویم  یتهران  یصادق  اهلل،یآ
 باشددد،یم  یاله  امبرانی پ  ژةیاس،، که و  ی»اهل  وح  زدن  یمعنو  یهاامان،مله  ، و از جاس،
اسدد،... آنچدده   دهیدد که در اختصاص معصددومان برگز  باشد،یامان، خالف، رسال، م  زی و ن

هددا، هددا، عقلفورت ؛یکلالاً امان، اسدد، ندده بخشددش اسددتقالل رموده،ف ،یخدا به مکلالفان عنا
بدده محضددر حددق   زی روز رسددتاخ  یسددت یاکدده ب  باشددندیم  یانربال  د اماناتموال و اوالتدبالرها ... ا

 .(۴02-۴01ن1ق:13۹0  ،یتهران ی...  ر.ز؛ صادق گردند  میتقد

کددرده( از   ری  که »اماندد،  را بدده »امامدد،  تفسدد   ثی: صدر حددیفرمایم  یاباابائ  علالامه
ر د  یکلالدد   نایدد از بددا  جربر آن اسدد، کدده    لی دل  لش یشده و ذ  ،یاز ائماله روا  یاری بس  قیار
حقش را نازل شددده؛ و بددا مددورد   ،یحقال  یهر ذ  یکم و اعواولق حدر م  هی. آس،ا  قیادمص

 .(23۴-233ن8:تای، بی ر.ز؛ اباابائ گرددیمنوبق م

 )ع(یسیع ونیّحوار. ۹

 .(52نعمران آل  ﴾نَحنُ أنصارُ اهلل...  ونی الحوار قال﴿

 ... .میی خدا ارانیگفتند: ما   انیحوار
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رضددا ع( گفتنددد: چددرا حضددرت    کدده بدده  کندددیل مانش نق رپد  از  دی سع  بن محمالد  مداح
 اند؟دهی نام  ون  یال ع(( را »حوارحی حضرت مس ارانیآنان 

ها را از چددرز و شددور حضرتش فرمود: مردم باورمندند که آنان گازر بودند و جامدده
 ؛ و آنددانشده اس، شتق( مدی آن از »الخبز الحُوار   =نان سف  میامالا ما معتقد  کردند؛یپاز م
روشددن و بددا اخددالص   ییهدداپدداز و جان  ییهاکه دل  انددهی نام    نویالجه، »حوار  ن یاز ارا  

 ریدد بازداشددته، توه  یگندداه و تبدداه  یدیدد موعظه و اندددرز و تددذکالر از پل  بارا    گرانیداشتند و د
 .کردندیم

ارا   ع( »نصدد یسدد ی حضددرت ع روانیدد : چددرا پدندی فرمددودة امددام ع( از او ع( پرسدد  یپدد  در
  ؟انداندهخو

بدده نددام »ناصددره  در شددام بودنددد و   ییین از اهددل آبددادندداآ  رایفرمود: زع(  رت حض  نآ
 ،ی ر.ز؛ عوارد دندیگز یجا سکن  ع( بعد از بازگش، از مصر آنیسی و ع  میحضرت مر

 .(330ن1ق:1۴06

 از امددام یکدده نددام ن یدد بدددون ا یجدد ی اند. الهموضوع اشاره کرده ن یبه ا  زی ن  گریمفسالران د
(. 328ن1ش:13۴0 ،یجدد ی اله ز؛.ر  اسدد،ه را نقددل کددردهدو وج د هرآور  انی مبه  رضا ع(  

 یخالص داشتند معندد  ییها،یالپاز و ن ییهاکه دل یسی خاص حضرت ع ارانیشبالر آنان را 
 دیدد و فر هیدد (. مغن ۹1خالص( دانسددته اسدد،  شددبالر: یدی  =سف  ر  آن را واژة »حو شةیکرده و ر

. علالامدده (71:تددایب ،یجددددویفر  ؛63:ق13۹8  ه،یدد  ر.ز؛ مغن   انددددهی عق   ن ی بر همدد   زی ن  یوجد
لفظ را جز دربارة اصحا  خاص حضددرت   ن یا   یفرموده که »قرآن شر  حیتصر  یاباابائ

مخصددوص   ارانیدد   دربددارة  اتیدد (؛ امالددا در روا28ن6:ی اباابددائ   ع( اسددتعمال نکددرده    یسی ع
 ،یرشددد  ر.ز؛ ق بددده کدددار رفتددده اسددد، زیددد حضدددرت رسدددول ص( و ائمالدددة ااهدددار ع( ن

 .(1۹5ن2ش:138۴
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 از سورة انعام یاهیخاص در آ یهامصداق. ۱۰

 یإِال  ف   ابِسٍی ظُلُماِت األرضِ و الرَطْبٍ و ال    یو ال  ب ۀٍ ف  عْلَمُهایَ  اال   ورقۀٍ  مِن  تَسْقُطُ  ما﴿

 ن یجز ا ن؛ی زم یهایکیدر تار یاو نه دانه  یبرگ  چی ه  افتدینم  فرو  ؛(5۹نانعام   ﴾نیکِتاٍب مُب
 .شن رو  یمگر در کتاب س،،ی ن  یتر و خشک  چی و ه داندین را مسبحان( آ  یاکه  خد

 .سؤال را سؤال کردم  هیآ  ن ی: از حضرت رضا ع( ادیگویخالد م  بن ن ی حس

از  ش ی اسدد، کدده از شددکم مددادرش ناتمددام و پدد  یافرمددود: »ورقددة  بچدده حضددرتش 
 .افتدیفرو م  یچهارماهگ

 چه؟  یعن یکردم: »وال حبالة    عرض

کامل و چهارماهه شددده، ، و  شکم مادر اس  که دراس،    یابچه  از »حبالة    ر: منظوفرمود
 .افتدیاز والدت از شکم مادر فرو م  ش ی پامالا 

 چه؟  یعن ی: »وال راب   دمی پرس

غه  اسدد، کدده در رحددم قددرار دارد امالددا هنددوز کامددل نفرمود و  سدد،ی : منظور از آن »مُضددم
 .اس، خلق،ِ آن دگرگون نشده

 چه؟  یعن ی اب ال  ی: »وال دمی پرس

 .اس،خلق،   کامل: بچة  ودفرم

 س،؟ی چ  ن  ی کتا ال مُب   ی»ف ین : معدمی پرس

 .(331ن1ق:1۴06  ،یاس،  ر.ز؛ عوارد  ن ی : منظور امام مب فرمود

 .تفاوت دارد  ینقل شده اندک  هیآ  ن یا  حی که از امام ع( در توض  یت یبا روا  ری تفس  ن یامالا ا

سددقط از   رادد: »مدد فرمو  مهیکر  ن یا  ری که در تفس  کندیاز حضرتش نقل م  یشام  عی رب  ابو
بالة  پسددر  فرزنددد( تمددام خلقدد،؛ و اس، ناتمام از شکم مادر؛ و مراد از »ح  قه  افتادن بچهور
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 یمراد از المات ارض، ارحام مادران اس، که محل اوالد اسدد،؛ و مددراد از »راددب  کسدد 
و  کدده( قددبض روح او کددرده باشددند؛آنچدده  آن  اب   یدد و از »  ؛شدددبا  اتی ح  دی اس، که در ق
 ثیدد احاد اتیدد کلمددات عال ن یدد ا  ری ،، و در تفسدد امام ااهر اس    ن ی   مب »کتاراد( از  مولب  مُ

 .(768ن1ش:13۴0  ،یجی  اله  االمور    قیاهلل اعلم بحقا ده؛ی مختل  به نظر رس گرید

و   یندد ی را کل  ،یدد روا  ن یدد : »اسدددینویشددده م  ادیدد   ،ی: بعد از اشاره به روایعلالامه اباابائ
هددم آن را  ی؛ قمدد انددد( نقددل کردهادق ع(ام صدد مجنا   ااز آن    عی بالرال  یاز ابن اب  زی صدوق ن

 ،،یدد روا  ن یدد ا  ریدد نظ  شددود؛یمنوبق نم  هیبر ااهر آ  ،یبدون ذکر سند نقل کرده، ولکن روا
الحسددن  ع( نقددل کددرده   یاز ابدد   دی بددن سددع  ن ی حس  آن را از  یاشیالاس، که ع  یگرید  ،یروا

 .(236ن13: 13۴6  ،یاس،   اباابائ

 کددرانیاز علددم ب  یف ی توصدد   هیدد آ  ن یارا در  الم  جان ک  یمو عمو  یکلال  یمفسالران در نگاه
در  یربددان و یدد ( کددلال غدها؟یدد  کل یهددادر  یتمام هیآ ن یاند: »در اخداوند سبحان دانسته

هددا هددم در بُعددد دانسددتن و شددناختن در انحصددار آن افتن یدد انحصار خدددا خوانددده شددده، کدده 
 افتدددیفددرو نم یختدد در چی هز ا یبرگ چی ه که ن یها. و اآن  ن خداس، تا چه رسد به کار بست 

بدده   زی چنان که علمش را در انحصار خدا دانسته، فرو افتادنش را ن  داند؛یم  که خدامگر آن
در پرتددو   -اس،  یهرگونه موجود  یمعن   به  که–  یو باألخره هر تر و خشک  داند؛یعلم او م

جددا  ن یدد اسدد،؛ و امل ارا شدد  عیو تشر  ن یکوکتا  ت  یدانسته؛ که هر دو  یعلم و قدرت ربالان
بدده  ماًی را مسددتق  نش یو تکددو یوحدد  لةی را تنها به وسدد  عش یاس، تشر  انگری ب  یه معن که ب    ن ی مب »

 انگریدد کتا  که نزد خداس، نسب، بدده هددر دو ب  ن یدانسته، و در هر دو صورت ا  یارادة اله
 .(1۴1ن2ش:13۹0  ،یتهران  ی ر.ز؛ صادق  اس،

از   یقو مصدددا  فهیشددر  هیدد آ  لیدد به تأو  گریکه امام رضا ع( و معصومان د  رسدیبه نظر م
 گوناگون آن اشاره کرده باشند. قیمصاد
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 خداوند تیمسأله رؤ. ۱۱

 .(103نانعام  ﴾ یالخَب فُیاألَبصارُ َو هُوَ اللط درِکُیُ َو هُوَ األَبصارُ تُدرِکُهُ ال﴿

 .آگاه اس،  ن ی ب کیها را درز کند و او باراو را درز نکند، و او چشم  هاچشم

شددوم دربددارة   ،یفددتم: فدددات رضددا ع( گحضددر  : بددهدیدد وگیم  ن ی اسددت یاس ذوالرالعبدد   ابو
 آگدداه مددرا  -دارنددد  نظددر  اخددتالف  آن  در  مردم  که–سبحان(    یخدا  دنید  ،ی ف ی  ک  ،  ی»رؤ
باورمندنددد کدده   یو گروهدد   دیدد از آنان معتقدند که او را به چشم ااهر توان د  یگروه.  فرما
 .نتوان

کنددد   ی توصدد  ییهاا بدده صددف،سبحان ر یداابوعباس هر ک  خ یحضرتش فرمود: ا
و را بددر خدددا بسددته اسدد،. درو ن یهددا وصدد  نکددرده، بزرگتددررا به آن  شتن یدم خوکه او خو

تددن   یها»أبصددار  چشددم  ن یدد ا  ؛(103نانعددام   ﴾...االبصار  تدرکه  ال﴿  دیفرمایخداوند سبحان م
و  ندددابی او دسدد، نو تصددوالرات  انسددان( هرگددز بددر  وهامدل و باانند. ا دگانیبلکه د  ستند،ی ن
 .(333ن1ق: 1۴06  ،یوارد ر.ز؛ ع رز نشوداو د  اتذ  ،ی ف ی ک

بدده  مددهیکر ن یدد ها( را در اچشددم دنیدد  = د  ون  یدد »اِبصددار الع  رگدد ید  یامام رضا ع( در جا
ف هُو  التُدرِکُددهُ  ونِی : »اوهامُ الُقلُو ِ أکبرُ مِن ابصارُ العدیفرمایکرده، م  ری »اوهام القلو   تفس

 هاسدد، کدد  ن یدد ا شددانیسددخن ا ةیدد (؛ و جان ما80۴ن1:یجی ه ال االوهام   درِزُیُو  األوهامِ و  هُ
او محددال اسدد، و مددراد   یبصر  ،ی. روشودینم  یخدا معقول عقول و متوهالم توهالمات بشر

 .اس،  یقلب  ،یرؤ  ،،یرؤ ن یاز ا

 یو اشددعر یاس، که فالسفه و عرفا و متکلمان معتزل یخداوند مسأله مهم  ،یمسألة رؤ
ز حضددرت انددد. آنچدده افددراوان کرده یهددابحث نددد وتالف داردر آن اخدد  ین و سدد  یعی و شدد 

مسددأله   ن یدد عصم، و اهارت ع( دربددارة ا  ،ی رضا ع( به اختصار نقل شد اجمال نظر اهل ب
 ،ی؛ اباابددائ332-330ن11ق: 1382 ،یراز تددوح ر.ز؛ ابوالف شددتری ب لی تفصدد  یاسدد،. بددرا
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 ،یلوکال؛ تدد 360ن6و  381ن5:ش137۴و همکدداران،  یرازی . مکددارم شدد 13۴-78ن16ش: 13۴5
13۹2 :3۴). 

 روز جزا نمؤذِّ. ۱۲

 .(۴۴ناعراف  ﴾... نَیالظالِم یأنْ لَعْنَۀُ اهللِ عَلَ نَهُمیبَ مُّذِ نٌ فَأَذ نَ﴿
 .آنان بانگ کند که: لعن، خدا بر ستمگران باد انی م  یاآواز دهنده  پ  

 مددهیرک  ن یدد ن  در اکدده منظددور از »مددؤذال  کندددیاز امام رضددا ع( نقددل م  لی محمد بن فض
او را  یصدددا هادهیدد ندددا دهددد و همددة آفر زی روز رسددتاخ ع( اس،، کدده نرمؤمنای ت امحضر

 ع( رمؤمنددانی ام خددود کدده اس،( ۴نتوبه  ﴾رَسُولِهِ  َو  اهللِ  مِن  أذانٌ  َو﴿  ةیآن آ  لی بشنوند؛ و دل
 .(33۴ن1ق: 1۴06  ،ی ر.ز؛ عوارد  فرمود: آن »أذان  منم
 در  او.  اسدد،آمددده  زیدد ن  نایدد الب و مجمددع  یدر اصول کدداف  ،یروا  ن یا  یجی به گزارش اله

مؤمنددان ع( را در کتددا  خدددا   ریدد کددرده کدده ام  ،یدد : »ابددن عبدداس روادیافزایم  سخن   ادامة
اسدد، کدده فرمددود:  یتعددال  یو از جملة آن قول خدا  شناسندیهاس، که مردم آن را نماسم

 حضددرتآن  .. و،؛ .ت ع( اسدد آن حضددر ینددام نددام هیدد آ  ن یدد »ف أذالن  مُؤ ذِّنٌ ؛ و »مددؤذالن  در ا
 ،یجددد ی ...    اله یو  اسدددتخ ُفالوا بِح قالددد  یِتی ک دددذَّبُوا بِدددوِال ن یالالدددذ یهللِ ع ل ددد ا ال ل عندددةُ ا فرمدددود:
 .(37ن2ش:13۴0

 ر.ز؛ شددبالر،   -جددن  آن  ن یددی بدددون تع-    یآن را »مندداد  یامالا مفسالران قرآن غالبدداً معندد 
 زیدد ن  یخو بر(؛  378ن1:یع؛ برق6۹7ن1ق:1۴21  ،ی؛ صابون166ق:1۴21  ه،ی ؛ مغن 17۴ق:13۹7

آن را  زیدد ن یاند. علالامدده اباابددائ( دانسددته1۹۹:  تددایب  ،یدوجدددین  ر.ز؛ فراز فرشتگا  یکی
 ن یدد فرشته بودن او را مردود شمرده اسدد، بدددون ا  ایو جن    نستهاز جن  بشر دا  یی  ی»مناد

 یپژوهدد ن(. قددرآ168-167ن15ش:  13۴5  ،ی ر.ز؛ اباابائ  دیفرما  ن یالکه مصداق آن را مع
لعندد، را بددر  یکه ندا یمؤذالن ن ی: »اسدینویم کرم ص( دانسته،رسول ا  حضرتان را    رگید

حضددرت   یاسدد،، و ابعدداً و  یرسددالت   سددتگانیکددلال شا  انیدد فرد از م  کیستمکاران سرداد،  
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 خصددوص بدده– یبددا وجددود حضددرتش چندددان نددوبت   رایدد ز  باشددد،یاقدس رسددول اهلل ص( م
 ع(  ن ی رالمؤمن ی را ام گرمعال ا  ن یکه ا  یاتیاصل روا  ن یا  یرو  رسد؛ینم  گرانیبه د  -یژگیو

همسددان بددا إعددالم  یاعددالم رسددول اهلل ص( خالفتدد   ةی در حاشدد   ایمردود اس،؛ و    ایخوانده،  
 (.1۹8ن2ش:13۹0  ،یتهران ی ر.ز؛ صادق باشدیحضرتش م

 در مساجد نتیز دنیپوش. ۱۳

بددا   یگدداه  ههر سددجد  خود در  یاهن،یز  ؛(31ناعراف   ﴾عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ  نَتَکُمیم  خُذُوا﴿
 .دی ه باشد داشت خو

در  ندد،  یکه حضرتش فرمددود: مددراد از »ز کندیاز امام رضا ع( نقل م  لی محمالد بن فض
 .(33۴ن1ق:1۴06  ،ی ر.ز؛ عوارد  لباس اس، مهیکر  ن یا

 ،یجدد ی انددد  ر.ز؛ الهکرده  آن را بدده لبدداس گددزارش  زی امام باقر ع( و امام صادق ع( ن
 ن یو فدداخرتر ن ینگددام نمدداز بهتددرع( بدده ه حسددن ام که اممعروف اس،   (؛ و22ن1ش:  13۴0
  همان(  ،یجی اس،  ر.ز؛ اله  فرمودهیاستناد م  هیآ  ن یو به ا  دهی پوشیخود را م  یهالباس

ران قددرآن ن ؛ 16۴ق:13۹8 ه،یدد  ر.ز؛ مغن  انددانسددته زیدد آن را لبدداس پدداز و تم زیدد مفسددال
 یصددابون(. 37۴ن1ق:13۹۹ ،یة برقعدد ؛ عالمدد 172ق:13۹7؛ شددبالر، 1۹6: تددایب ،یوجددددیفر
 او.  اسدد،کددرده  یرویدد امددام حسددن ع( پ  وهی از شدد   ییکددرده کدده گددو  یمعندد را چنددان    مهیکر
 ،یا امه رِهددا عنددد  کددلال صددالة أو ا ددواف   صددابون و ابکمیدد البسددوا ا فمخ ددر  ث ی: »اسدددینویم

 .(۴۹1ن1ق:1۴21
دات بدداع  ریاف و سدداکه مناسددب بددا نمدداز و اددو  یمعنو  ن،یآن را به »ز  یعلالامه اباابائ

نمدداز  یبددرا کوی کردن ن ن،یبه امر ز  گرددیبر م  هیآ  ی: »معن سدینویو م  ده؛کر  یمعن شد   با
 همددان:  یددةآ ری . آن بزرگددوار در ادامددة تفسدد (110ن15ش:13۴5 ،یآن ...   اباابددائ ریدد و غ
رزق  دارد که در   بالاتی و ا  ن،یاخرار ز  یبا عنوان »معنا  ییا( بحث مستوف111۴-111ن15
و خود   دنی لباس پوش  لی از قب   یزندگ  اتیالگار به ضروروردر پر»ام  دیفرمایاز آن م  یمت قس

 ش ی گونه امددور سدداده و پدد  ن یدر ا یحت  تش ی ترب خواهدیبا  اس، که م ن ی را آراستن از هم
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چدده  ش یدد و آرا  ی لباس و تنظ دنی پوش  بهامر    دینگو  یشده باشد، پ  کس  ،یپا افتاده رعا
ر11۴ن15معنددا دارد؟   همددان:    یسددمانو ج یروحددان ندد،ی»دو ز ا بددهآن ر گددرید ی(. مفسددال
 یهاگاهدر سجده  راستهی با لباس و بدن پاز و آراسته، و روح پ  یست یگزارش کرده که »با

را   ندان(؛ و در ادامة سخنش فرز1۹0ن2ش:13۹0  ،یتهران  ی صادق  اف،  ی... حضور    یرسم
 ةیدد آ مشددمول – (۴6نمیرمدد   ﴾ایال دُّن اۀِی الحَ نَ ۀُیم البَنُونَ و  المالٌ﴿ مةیکر  به  استناد  با  –  زی ن

 .(همان   اس،دانسته  فهیشر

 بلعم باعورا. ۱۴

 ﴾نَیفَک ان مِ ن الغ او   طانُیفانْسَلَخ مِنْها فَاَتْبَعَ هُ الش   اتِنایآ  ناهُیآتَ  لنَبَأ ال ذ  همیْعَلَ  اتْلُ  َو﴿
 .(175ناعراف 

د، دا شدد ها جدد آن  و او از  میدخود را به او دا  اتیبر آنان بخوان خبر آن ک  را که آ  و
 .برد و او از گمراهان شدال خود  به دنب   وانی ا شاو ر

منددد اسم اعظم بهره کرده که بلعم باعورا از ،یبن خالد از حضرت رضا ع( روا  ن ی حس
کدده فرعددون   یشددد؛ و هنگددام  لیدد سددرانجام بدده فرعددون متما  شد؛یم  رفتهیاو پذ  یبود و دعا

 ن ینفددر  اصددحابش  ع( و  یموسدد   خواس، بددرفرعون از او  کرد،یرا دنبال م  ارانش یو    یموس
سددوار  ش یفرعون آنان را گرفته، بکشد. بلعم بر خر خددو وها از حرک، باز مانند کند تا آن
و بلعددم او را کتددک زد؛   د؛یدد ورز  یکار خوددار  ن یه دنبال آنان برود، امالا خر او از اشد تا ب

 برمایدد تددا پ میایدد با تددو ب یخواهیم ایآ ؟یزنیبرتو، چرا مرا م  یخر به سخن آمد و گف،: وا
کتک کش،. و اسم اعظددم  ریشد و خر را ز ن ی !؛ بلعم خشمگ؟یکن   ن ینان را نفرخدا و مؤم

ل خ  مِنهددا...    دیدد از زبان او جدا گرد  ر.ز؛   همددان گوندده کدده در قددرآن آمددده اسدد،: »ف انسدد 
 .(335ن1ق:1۴06  ،یعوارد
 یمخشددراند. زکرده ری تفسدن بلعم ا به کافر شاز مفسالران قرآن »ف انس ل خ  مِنها...  ر  یبرخ

 حی (. توضدد 10۴-103ن2ق:1318 ،یرِه   زمخشددرک ف ر  بهددا و ب ن ددذها و راء  ا هدد  ی: » ادیگویم
ف خ ددر ر مِددن العِلددمِ بِهددا بِالج هددلِ  یامددام رضددا ع( اسدد،: »ا  ش یفرما  دیالدربارة آن مؤ  یابرس
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ان معاصددر هدد آن پژوقرز  ا  یکی(.  ۴۹۹ن۴ق:137۹  ،یمِن جِلدِه   ابرس  نس لِخُی   یالالذ  ِءیالش ک 
 :اس،  رفتهیاو را از اسم اعظم نپذ یمندرا بلعم با عورا دانسته امالا بهره  هیرد آمو

داده  ژگددانیاسدد، کدده بدده و ی و( ربالددان ژهیدد و ییهانشددانه هیدد آ ن یدد در ا ات  یمنظور از »آ
 ن یدد از ا  یدارپاسدد   یشددخص از نظددر آزمددون داده شددده، کدده او بدده جددا  ن ی و( به ا  شود،یم
 تهوسدد ی انکارشددان کددرده و بدده صدد  گمراهددان پ  یلدد هددا بدده کاز آن  یروردابرخو    تازای امت 

 یموس  خواس،یاسم اعظم اس، و با آن م  اتش یاز جمله آ  شودیکه گفته م  ن یاس،... و ا
کدده بدده هددرک  و   س،ی ن  یاسم اعظم اسم لفظ  رای... ز  س،ی ن  رشی... قابل پذ  را گمراه کند
در بعددد واال داده   یل معندد ها به اهدد تن   که  یعنوم  س،ا  یقت ی حق بلکه    شود،  داده  می ناک  تعم

 لةی از خدا محال اس، که وسدد   ودخ  ن یهمانندشان؛ و ا  اناًی ن ع( و أحمانند معصوما  شود،یم
 .(2۴7ن2ش:13۹0  ،یتهران ی ر.ز؛ صادق  بسپارد  ینقض نبوت رسولش را به دس، منافق 

 ن یدد . گمددان مددن انددد: »..ادهکر  دییدد تأظم  ز اسم اعاو را ا  یمندبهره  گریامالا مفسالران د 
آن تخدد،   لةی  ع( بدده وسدد مانی سددل  ریدد کدده وز  دانستهیاز همان علم را م  یاس، که او مقدار

سددوء اسددتفاده از علددم  جةی حاضر کرد ... و در نت  مانی سل ش ی پ یادیملکة سبا را از مساف، ز
ش: 13۴0 ،یقرشدد  ؛ز.ر  اسدد،رفته و مورد غضددب خدددا شددده  ستش خود ... آن علم از د

 .(286ن3
 ندداهی ط به بلعم بددا عددورا دانسددته امالددا در گددزارش »آتواقعه را مربو ن یا  زی ن  یاباابائعلالامه  

تلددبال   اتیآوردن آ  یمعنا  دیآیکالم بر م  اقی که از س  یدارد: »به اور  ینظر خاصال  اتنا  یآ
 ، خددداه معرفکه را یاس، به آن مقدار  یو کرامات خاصة باان   یانفس  اتیاز آ  یابه پاره
 یبدد یدربددارة حددق شددک و ر  گددریو کرامددات د  اتیآن آ  ا داشتن ، و بگردد  ن شون رنسابر ا
او راه حددق پدد  از   ییو مراد کناره جددو  ییاس، کنا  یری نماند... و انسالر تعب   یباق  ش یبرا
 .(23۴-233ن16ش:13۴6  ،یآن اس،...   اباابائ رفتن یپذ
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 ی»بدداد    را بدده  نه  ی سددک(، »26:توبه   ﴾هولِرَسُ  یعَل  هُنَتَیسک  اهللُ  فَأنزلَ﴿  ةیمام ع( در آا  .15
و همددراه   زدیدد خیو صددورت انسددان دارد و از بهشدد، بددر م  أتی فرموده که »ه  لیتأو  زهی پاک
 .(338ن1:ی عوارد  اس،  ی و اوص  اء ی انب 

( 2۴8نبقره  ﴾نۀٌیسک هیالت ابوُت ف کُمُیَأتِیمُلْکِهِ أنْ   ۀیآ  إن ﴿  ةیامام ع( »تابوت  را در آ.  16
 یهدداکدده دل  ی ع( و تشددت یت موسدد واح حضددرکه »الدد   دیمافریم  ری تفس(  ابزار=   »سالح    به
 هبود کدد  ییزهای (. ااهراً مراد از »الواح  چ337ن1در آن بود   همان:  ند،یرا در آن بشو  اء ی انب 

 یااستعاره اسدد، از مرتبدده  زی مانده بود و »تش،  ن  ادگاری ع( و هارون به  یاز حضرت موس
 .یهاز معرف، و آگا

 ﴾نیآمَنُوا ات قوا اهللَ و کونُوا مع الص ادِق  نیالذ   های ا  ای﴿  ةیدر آرا    ن  ی صادق( »الم عاما.  17

 .(33۹ن1:همان  اس،فرموده  ری صادق آنان تفس روانی پ و(  ع ااهار  ائمه به( 11۹نتوبه 
 ﴾مِنُ ونَ المُّهُ َواهللُ عَمَلَکُ م َو رَسُ ولُ ل یَفَسَ   اعْمَلُوا قُلِ َو﴿  ةیآ  حی امام ع( در توض.  18

  ع( اسدد،رمؤمنددانی ام  حضددرت  »المؤمنددون    از  منظددور  سددوگند  خدددا  به:  فرمود  (105نبهتو 
 .(33۹ن1 همان:
 
 یو سهو بددرا یفراموش: فرمود( 67نتوبه   ﴾همیَفَنَسِ  اهللَ  نَسُوا﴿  ةیآ  حی امام ع( در توض.  1۹

 ایدد آ ث اسدد،؛ق حددادمخلددو یهایژگیدو از و  ن یندارد و ا  ییمعنا  یخداوند تبارز و تعال
 انگریدد ب هیدد آ ن یدد (. ا6۴نمیمددر  ﴾اًی نَس ربُّكَ کانَ ما َو﴿ فرمددود: زال وجلالاوند عکه خد  یدان  ینم
را  در اعتقدداد و  امدد،ی و روز ق دگاریدد اسدد، کدده آفر یکسان یو مجازات خداوند برا  فری ک

 .(3۴0ن1همان: ،ی ر.ز؛ عوارد اندبرده ادیعمل( از  
: فرمددود( 16ننحددل  ﴾هتَ  دُونَیَ هُ  م جمِبِ  النَّ َو عَالم  اٍت َو﴿ ةیدد آ لیدد امددام ع( در تأو. 20

 .(3۴1ن1همان:   ،ی ر.ز؛ عوارد و »النالجم  رسول خدا ص( اس،  م؛یی ما  »عالمات  
مِم  ا   ٌی هُ وَ خَ ف َ ُ وایَفَل فَبِ ذلِكَ بِ َ مَتِهِ َو اهللِ بِفَرلِ قُل﴿ ةیآ لیامام ع( در تأو.  21

کدده از ، آل او ع( اسدد و  د ص(محم ،ی  واللمراد از »فض( فرمود:  58نون  ی   ﴾جمَعُونَیَ
 .اند، بهتر و ارجمندتر اس،گردآورده  اپرستانی همة آنچه دن
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آورد   مانیکه فرعون ا  ن یاز حضرتش سؤال کردند چرا خداوند سبحان با وجود ا.  22
 غرق ساخ،؟  لی را در رود ن  ارانش یاو اعتراف کرد، او و  ،ی و به وحدان

 مانیآورد و ا  مانیده کرد امشاهرا    یلها  اکه عذ  یمفرعون هنگا  امام ع( فرمود: 
خدددا دربددارة همددة   دانیدد سددنال، جاو  ن یدد و ا  سدد،ی خدددا ن  رفتةیپذ  یاضورار و ناچار  یاز رو
  ... .  هاس،نسل

افکند تا نشددانة  ن ی از زم  یااو را به تپاله  کری فرمود: پ  از غرق شدن فرعون خدا پ  سپ  
 ایدد در در  دیدد اعدددتاً باو ق  بددود  ن ی ندد  آهسددالحِغددرق  او    کددری پ  رایباشد، ز  گرانید  یبرا  یرتعب 

 .کند انینما  گرانیامالا خداوند قدرت خود را دربارة االمان به د  کرد،یرسو  م
 یاس، که او بدده جددا  ن یدارد؛ و آن ا  زی ن  یگریسپ  فرمود: غرق شدن فرعون علال، د

بدده  نددد عددزال وجددلالکددرد؛ و خداو یادخواهیدد ع( فر یاسددتغاثه بدده خداونددد سددبحان از موسدد 
اگددر از  ؛یبددود دهیدد افری چون او را ن یدی فرعون نرس  ادیره: تو به فود کفرم  یوح ع(  یموس

 .(3۴2-3۴1ن1همان:  ،یدادم  ر.ز؛ عواردیمن کمک خواسته بود؛ او را نجات م
 ع( گف،: من تددو را دوسدد، وس یامام ع( فرمود: زندانبان در زندان به حضرت  .  23
تن  و ، داشدد »دوسدد  ن یدد از ا درسدد ین مبدده مدد کدده    یبت ی هر بال و مص ع( فرمود:  وس یدارم.  

ام مرا دوس، داش،، مرا دزد قلمداد کرد؛ پدددرم مددرا دوسدد، داشدد، و »عشق  اس،. عماله
من شد و   فتةی ش  زیو مرا به چاه اندازند؛ و زن عز  داو باعث شد برادرانم حسد ورزن  یدوست 

 .مرا به زندان انداخ،
 یندداهبدده چدده گ  ایداگف،: خ  رد ود دل کدرا  دان با خد ع( در زنوس یسپ  فرمود:  

و   یدیفرمود که: تو خود زندان را برگز  یکرده اند؟! خداوند سبحان به او وح  یمرا زندان
 یَّا ح ددبُّ إل دد   ةُی : العافی(، چرا نگفت 33نوس ی   ﴾یدعُونَنیَمَم ا    یَّاِلَ  اَ َبُّ  الس جنُ  رَبِّ﴿  :یگفت 

 .(3۴6-3۴5ن1:ی...  ر.ز؛ عوارد
 لی اسددرائیبن  انیدد  ع( فرمددود: در موس یه حضرت و  بمنس  یِدة دزبارع( درامام .  2۴
. شدددیآن بددردة صدداحبِ مددال م فددری بدده ک د،یدد دزدیرا م یزیدد بددود کدده هددرک  چ یقددانون
آن حضددرت را نددزد خددود   خواسدد،یاش بود و او منزد عماله  یمدالت  ی ع( در کودکوس ی
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 زد پدددرشرا ندد او ، کدده خواسدد  اهرشخددو ع( از عقددو یکه حضددرت    ینگاه دارد. هنگام
مانده بددود، از   ادگاریرا که از پدرشان اسحاق ع( نزد او به    یکمربند  وس ی  بفرستد. عمة

ادعا  ینزد پدرش آورد، و پ  از مدت کوتاه ع( بس، و او را  وس یبه کمر    راهن ی پ  ریز
 وسدد ی  رکمدد و چون به جسددتجو پرداختنددد ، آن را در    اند؛دهیکرد که آن کمربند را دزد

 ع( را نددزد خددود نگدداه ن ی امی بردارش بن   خواس،ی ع( موس یت  حضر  زی نمصر  . در  دندید
را در بددار  مخصددوص خددودش مانددةی و دسددتور داد پ  دی شدد یاند  یری تدب  یدارد؛ با الهام آسمان

آمد؛ بددرادران   رونی ب  ن ی امی از بار بن   مانهی برادرش پنهان کنند، و چون جستجو کردند و آن پ
فَقَ دْ سَ  َاَ أ ٌ ل ه مِ نْ قب لُ،   سْ ِاْیَ  إن﴿فتند:  و گ  کرده  ارهاش  کمربندع  به موضو  وس ی

 .(3۴6ن1 همان:  (77نوس ی  ﴾لَهُم بْدِهایُنَفسِهِ َو لَم  یف وسفُیفأس  ها 
گوندده  ن یدد ( ا2۴نوسدد ی  ﴾بُ ه انَ رَبِ  هِ... لرَأ  اَنْ  لَوال﴿  ةیدد امام ع( »برهان  را در آ.  25
اخوانددد، گندداه فررا به  وس یو چون ، اشد یقش بت مصر در اتا یفرموده اس،: بانو  ری تفس

: از آن مصر گفدد،  یو بانو  دی علال، آن را از او پرس  وس یآن انداخ،؛    یبر رو  یاپارچه
 ایدد ندددارد، ح  یشددعور و آگدداه  چی کدده هدد   ی. آن حضرت فرمود: تو از سددنگکندیم  ای ب، ح

 ایدد ، حاوسدد، یِهدة شددعور آگدداانسان و عوا کنن  دگاریکه آفر  یمن از پروردگار  ؛یکن یم
 .(3۴7ن1:همان  اس،آمده  فهیشر ةیرهان ر ال  اس، که در آن »بهما  ن یو ا  نکنم؟
مأمون ناخشنود بود؛   یعهد شدن حضرتش برا  یمندان امام ع( از ولاز عالقه  یکی.  26

 .سؤال کرد شانیو علال، آن را از ا
 او؟  یوصال ای ص( افضل اس، امبری حضرت ع( فرمود: پ آن
 .( ص  امبری رد گف،: پم آن
 مشرز؟ ایاس،   : مسلمان افضلفرمودرت ع(  ضح

 .آن مرد گف،: مسلمان
و مأمون  به ااهر( مسلمان   امبر؛ی  ع( پوس یمصر مشرز بود و    زیامام ع( فرمود: عز

مصر خواس، که او را سرپرس، خددزائن   زی ع( خود از عزوس ی.  امبری پ  یالاس، و من وص
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(؛ امالددا مددن مجبددور 155نوس ی   ﴾مٌیلعَ  ظٌیف َ  یضِ، اِن نِ األرزاِئخَ  یعَل  یاجعلن﴿مصر کند:  
 .(3۴8ن1 همان: ن نهادندرا به گردن م  ،ی ئولمس  ن یبودم و به زور ا

 دانددد؛یامددر م ن یدد مرا از ا یزاری و ب یفرمود: خداوند ناخشنود  یگرید  یامام ع( در جا
را ر آن ناچددا بددودم؛  مجبددور  یعهددده  ،یدد وال  رفتن یکشددته شدددن و پددذ  انی که م  یامالا هنگام

 .(3۴۹ن1ان: هم تمفریپذ
را  رهیدد به حضرتش عرض کردند: معتزلدده معتقدنددد کدده خداونددد مرتکددب گندداه کب .  27

 رَب كَ اِن  َو﴿امام ع( فرمود: اعتقاد آنان برخالف سخن خداوند در قرآن اس،:   آمرزد؛ینم

 .(3۴۹ن1:همان  (6نرعد  ﴾ظُلمِهِم یعَل لِلن اسِ مَغفِ َۀٍ لَذُو 
فأسْ ألُو اَهْ لَ ال ذ ک ِ اِنْ ﴿  ةیدد اهل الذکالر  در آ»  دمی رسپ  ع(امام از    :دیگویموشالاء  .  28

 دیدد »اهددل الددذکالر ؛ و از مددا با  میی حضددرتش فرمددود: مددا  انند؟ی ( ک۴3 نحل:  ﴾کُنتُمُ ال تَعلَمُونَ
 م؟ی که از شما سددؤال کندد   می : ما حتماً مواالف دمی : در ادامة سخنم پرسدیگویم  ی. راودی بپرس
. ادامدده دی ( از مددا بپرسدد دیدد دانی هرچه نم  دی ست مکلال  هو     مواال  شما  ؛یود: آر ع( فرمماما

حضددرتش فرمددود: ندده؛   د؟ی ما پاسخ ده  یهاکه به پرسش   دیمواال  و مجبور  زی دادم: شما ن
سددخن  ن یا اینه؛ آ م،ی و اگر نخواه م؛ی دهیکار را انجام م  ن ی و صالح باشد( ا  می اگر بخواه

  ی بغ اَمْسِ ك أْو فامْنُن عطاؤنا؛ هذا﴿  ،:سموده افره  ک  یادهی را نشن   یالعخداوند تبارز و ت

 ،یدد از حضددرت سددجالاد ع( روا  گددرید  یجددا  در(  ع امام(.  350ن1:همان(  3۹نص   ﴾ ساب 
دانند( از مددا سددؤال  یما امر فرمود که  هرچه نم  انی عی کرده که فرمود: خداوند سبحان به ش

 .نه  می خواهگر نا و  م،ی دهیم سخپا  می هاگر بخوا ؛هنفرمود یامر  ن ی کنند؛ امالا به ما چن 
از پدددران  ،یدد کددرد کدده امددام رضددا ع( بدده روا ،یدد روا ی. حسددن بددن عبددداهلل راز2۹

 هُ مُ  اولِِ كَ﴿  ةیدد کرده که آن حضرت ع( فرمددود: آ  ،ی ع( روارمؤمنانی بزرگوارش از ام

 نددازل مددن  دربددارة( 11نمؤمنددون  ﴾خالِ دونَ ه ایالفِ  دَوسَ هُ م ف  ِر ونَیَ نَیال ذ   الوارِرونَ
 (.357ن1: نامه   اس،شده
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 گیریتیجهن

بدده  یددیروا یکدده از خاندددان عصددم، و اهددارت ع( در کتددا  هددا  یری تفسدد   ییهانکته
 گددرید ری و تفاسدد   یجدد ی اله  ری برهددان و تفسدد   ری مانددده و سددپ  در تفسدد   یصورت پراکنده باق

 دارنددد و یلیتأو یابن م شتری اند که بسخن خداوند سبحان  یری تفس  ارزندة  نکات  اس،،آمده
عالم  چی ه  دیمخصوص معصوم ع( اس، و ب ؛ و نبا  اتنه  هالیگونه تأو  ن یاه  ک  میمعتقدما  
خددود را بددر   شددةیقرآن پرداخته و اند  لیمعصوم ع( پنداشته و به تأو  یخود را همتا  یگرید

ءً م ا اهُمنْیَلَاَسْ قَ قَهِیالط   ی لَوِاستَقاموا عَلاَنْ َو﴿ ةیآ حی کند. مثاًل در توض لی کتا  خدا تحم

 لیدد مؤمنددان ع( تأو ری ام ،یغ د قاً   آ  فراوان( را به وال اًء»م( ع باقر  امام  ،(16ننالج   ﴾دَقاًغَ
سددخِن  نمیدد (. و اگددر ایبه نقل از اصول کاف  602ن۴ش:13۴0  ،یجی فرموده اس،  ر.ز؛ اله
 کدده یاباابددائ. علالامدده رف،یپددذیآن را نم  یکس  ین ی ق یو برهان    لی معصوم ع( نبود بدون دل

 ایدد ها را غالبدداً مصددداق خدداص نکته گونهن یاس، ا ییروا ری او تفس  درگرانق   ری ستف   از  یشبخ
 .اس،خوانده اتیآ  لیتأو

پ  نظددر از حضرت امام رضا ع( آمده و س یری مقاله گزارش چهارده نکتة تفس  ن یدر ا
ه خوانند  یگاهشود و آ  دهی سنج  هاآن  با  امام  سخن   تا  اس،ذکر شده  زی چند مفسالر معروف ن

انتخددا  و ترجمدده  گددرید یری پ  پانزده نکتة ارزندة تفسدد کامل باشد و س  بتاًه نسبار  ن یدر ا
 ،یدد کددار رعا  ن یشود و علال، ا  دهی ها سنجبا آن  گرانیو نظر د  یرأ  کهن یا  بدون  اس،؛شده

در  یری تفسدد  یهانکتدده گونددهن یکه ترجمة همددة ا اس،یگفتن . اس،تناسب حجم مقاله بوده
 اهی روسدد  ن یدد ن ع( بزرگددوار بدرقددة راه اااز معصددوم، پدد ه اگر همالکتا  اس، ک  کیحدال  

 .کار را جامة عمل خواهد پوشاند  ن یا  یشود، روز

 و مآخذ بعنام

 13   هی اسددالم  یتابفروشدد . تهران: کروض الجنان و رَْو( الْجَنانق(.  1382.  یابوالفتوح راز
 .جلد(
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 ریدد من  ارسددر.   در قددرآنمشدداکله  ةیدد ااز آر ییهانموندده»ش(. 13۹2.  لی بخددش، اسددماع تددار
 .(58تا ۴3 از ص  ازدهمی(. سال سوم. شماره  یه علالامه اباابائنشگا دا
 یفصددلنامة علمدد ... .  میخداونددد در قددرآن کددر  ،یدد ش(. »مسددأله رؤ13۹2.  می ابراه  ،یتوکلال

 .132-115. شماره صفحات  3۴. قم: شمارهین ید  ن ینو شةیاند یپژوهش
 گددریامام رضددا ع( بددا د ری ستف  سةیقام .(2011-۴  .یصبر  انی لی باقر و جل  دمحمالدیالس  ،ین ی حس

 .7۴-57صفحات   5. شمارة  2. دورة یموالعات قرآن  ر؛ی تفاس
  ی)تفس لیالتنز  قیالکش ا  ع ن  ق اهد.ق(.  1318.  یمحمود بن عمر خوارزم  ،یزمخشر

 .نای. قاهره: بکش ا (
 ود.دا یفندد حامددد حدکتور عدده الدد . راجمیالق آن الک   یتفسهددد.ق(. 13۹7عبداهلل.    دی س  شبالر،
 .یالتراث العربال  اء ی حارا: دتروی ب
 .روتی ب عیدار احسان للنَّشر و التوز ، یصفوۀ التفاسق(، 1۴21.  یمحمدعل  ،یصابون
، شددکرانه، (میمختص  ق آن ک    یت جمان ف قان )تفسش(؛ 13۹0محمالددد   ،یتهران  یصادق
 .قم
ة ترجمدد (.  یجلددد  چهل  رةاز دو 1. رزانیلما   یت جمۀ تفس(.  تای.  بن ی محمدحس  ،یاباابائ

 .قم  ةی علم  ة. قم: حوزیرازی مکارم شناصر 
(. یچهددل جلددد   از دورة15. ر .زانیالم   یت جمۀ تفسش(.  13۴5 .  _____________

  .ی. تهران: کانون انتشارات محمدیهمدان یمحمد باقر موسو  دیالترجمددددة س
بدداقر  دحمدمی سدد  ةجم. تر13ر .نازیالم   یت جمۀ تفس ش(.  13۴6 .  _____________

 .ی. تهران: کانون انتشارات محمدیانمده  یوموس
مصددباح  یمحمدددتق  ة. ترجمدد ۴ر .زانیالم  یتفست جمۀهددد(. 1387 .  _____________

 .. قم: موسسه موبوعات دارالعلمیزدی
. قم: یاخامنه دمحمدیالس ة. ترجم8ر  .زانیالم   یت جمۀ تفس(.  تای ب.  _____________

 .العلمدار
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 حِی . تصددحالق  آن  یتفس یف انیالبمجمع هددد(.  137۹حسن.  فضل بن    یوعلاب  خی ش  یابرس
 .یالتراث العرب  اء ی : دار احروتی . بیمحلالات  یهاشم رسول  دیالس
جددالل  حی . بدده تصددحهی و مفتا( الکفا هیمصبا( الهداش(. 1367.  یمحمود کاشان ن یالد  عزال

 .. تهران: نشر هماییهما ن یالدال
لجزء األوالل. مشهد: ابددع و . ام ال  ضا)ع(مااال  مسندد(.  ه1۴06.  هللازیعز  ،ینوشاخب   یعوارد

 .ینشر آستان قدس رضو
 .نای: بجای. بام ق آن یتابشهد .ق(. 13۹۹ابوالفضل.   ،یبرقع  علالامه
. ۴  دورة  .ریدد سددرار من .    امددام رضددا ع(  یری تفسدد   یشناسروش»ش(.  13۹2.  رضای عل  ،یفخالار

 .6۴-37. صفحات  11شمارة  
 .اهره: الشعب. قالمفس  المصحف (. تایبد.  محم ،یجددویفر
. چدداپ چهدداردهم تهددران: یجلددد7. دورة  قاموس ق آنش(.  13۴0اکبر.    یدعلی س  ،یقرش

 .هی دارالکتب اسالم
و مقدمددة محمددد   حی . با تصحیجیاله  فیش    یتفسش(.  13۴0محمد.    ن یبهاء الد  ،یجی اله

 .یعلم  یعات. تهران: موسسه موبویت یآ  می ابراه
 .هی . تهران: دار الکتب االسالم5ر .نمونه  یفستش(. 137۴ران.  اهمکو  ممکار
 .: دار التعارف للموبوعاتروتی . بنیالمب  یالتفسهد(. 13۹8محمد جواد.    ه،ی مغن 
 ریدد . تهددران: امکلسددونی ن حی . به تصددحلمعنو  لمينوش(.  1363محمالد.    ن یجالل الد  یمولو
 .ری کب 

 یو اهتمددام علدد   ی. بدده سددعارۀ األب ار و عُد الس کشف ا(.  133۹-1331   .ن یدالدالی رش  ،یبدی م
 .ری رکب ی اصغر حکم، تهران: ام


