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 آل عمران  ه بررسی اعجاز تشریعی در سوره مبارک
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 چکیده 

که دارای چهار بخش    .عمران می پردازد  آل  مبارکه  درسوره  توحید  عقیده   درباره  تشریعی  اعجاز  بررسیاین پژوهش به تبیین  

با زیربخش های ذیل می باشد   : ربوبیت شامل سه عنوان کلی  و  الوهیت  توحید  انواع  و  توحید  درباره  تشریع  :اول  بخش   .کلی 

الهی که مشتمل بر   و صفات  اسماء  تشریع  :دوم  شبخ  (خلقت آسمان ها و زمین-امر خلقت  -چگونگی تشریع خالقیت خداوند  )

تشریع سوره آل عمران درباره حی   ،(اسماء سبعة ذاتیه-صفات جمالی  -صفات جاللی  )  اللی خداوندتوحید و صفات جمالی و ج

آنها    مصدر  و   سرمنشأ   تبیین  دیانات و   جمیع  تشریع  :سوم  بخش   .استمعرفت به اهلل  تشریع درباره علم الهی و    ،بودن خداوند 

حقانیت دین اسالم و اختالف یهودیت با اسالم    ، به دین حق  شامل چهار مقوله تشریع سوره آل عمران درباره دعوت ادیان دیگر

تفکر غلط یهودیت و وابستگی    علل   و   نفاق  و  شرک  تفکر  تبین  و  تشریع  :چهارم  بخش   .و دعوت دین اسالم است به  آنها هم 

ظهور همة ادیان از جانب همچنین    .بوده است  (ع)  ور همه انبیا مقدمه ظهور پیامبر خاتمهظ  :نتایج  .یهودیت به دنیا می پردازد

 . مقدمه تنزیل صحیفة کریمه قرآن بوده است  ،انبیا مقدمه ظهور دین مبین اسالم بوده است و در آخر انزال همة صحف آسمانی

هر یک از پیامبران درجه    .و اکمل همة کتب آسمانی استدین او اکمل تمام ادیان و کتاب ا  ،لذا پیامبر ما اکمل همة پیامبران

الم را داشته اند که می توان از آن تعبیر به اسالم آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی کرد چرا که در قران کریم  ای از اس

اند ا ارتباط داده  از مفسران آن را به تسلیم  انبیا مطرح شده هر چند بعضی  ما حقیقت مطلب آن  بحث مسلمان بودن بیشتر 

روش پژوهش    .برخوردار بودن هر یک از انبیا از درجه ای از اسالم بوده است  است که مسلمین بودن انبیا در حقیقت ناظر به

 .  توصیفی و متکی بر منابع کتابخانه ای بوده است-حاضر تحلیلی

 

 سوره مبارکه آل عمران ،اعجاز تشریعی ، اعجازهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه 

که قرآن دردو قسمت معارف و احکام راهی پیموده که تا  بدین معنا  ،  تشریعی از جهت نو آوری های مفاهیم دینی استاز  اعج

،  هستی شناسی قرآن. دست یابی به آن امکان پذیر نیست، بشریت بدان راه نیافته بود وبرای ابدیت بدون راه نمایی دین  ،آن روز

  . ضه شده استچ گونه کاستی بر بشریت عره و کامل است و از هر دو جهت بدون هیفراگیر و شامل و تشریعات آن همه جانب

اجتماعی  حیات  نظام  بر  حاکم  قوانین  و  احکام  تشریع  دیگر  ،  درباره  در  که  است  امتیاز  دو  دارای  حیانی  و  تشریعات  مبانی 

 .  کمتر رعایت شده است یا ، وجود ندارد( بشری)  تشریعات وضعی

تجربه نشان داده که .  باشد  نحرف کننده که ممکن است در قوانین وضعیه تاثیر گذارگونه گرایش های ممبرا بودن از هر  :  اول

پرهیز    هر چند سعی در،  حتی انسان های بزرگ.  تحقق یافته است،  در اکثریت قوانین وضع شده بر دست انسان ها،  این امکان

بشریت از ناهنجاری این  ،  امروزه.  بازناخود آگاه لغزیده اند،  ند گروهی و صنفی نموده ا،  منطقه ای،  نژادی،  از گرایش های قومی

 .  هنوز رنج می برد، چه درسطح بین المللی و چه در محدوده های خاص، گونه قوانین وضعی

رابطه وی با شؤون فردی و شخصی  :  که الزمه زندگی اجتماعی وی در این جهان است،  رعایت سه بعد در حیات انسان:  دوم

معنویت و ،  ستا اخالق که در همین را.  رابطه وی با خدا و آفریدگار وی،  جامعه ای که درپوشش آن قرار گرفتهوی با  رابطه    ،خود

 .  کرامت انسانی مطرح می شود

بیش تر همت را در بعد دوم  ، تنها شؤون فردی و اجتماعی را جهت بخشیده و حتی در بعداول کمتر توجه نموده، قوانین وضعیه

است که  در حالی که همین بعدسوم  .  به کلی غفلت ورزیده است،  یعنی رابطه با پروردگار،  ولی از بعدسوم.  است  به کار انداخته

-انحصار در محدوده نیازهای جسمانی -به حیات انسان درخشش می دهد و او را کامال متعادل می سازد و ازصورت »بهیمیت «

 .  به انسان چهره ملکوتی می بخشد، به در آورده

متعادل می    ،اسالم رفتار  و گفتارو  پندار  را در  آدمی  داشته که  مقرر  افراد وظایفی  تامین  ،  سازددرباره شؤون خاص  در  نیز  و 

تا جامعه ای سالم و سعادت بخش فراهم نماید تا هر فرد به  ،  مصالح همگانی و تضمین گسترش عدالت اجتماعی می کوشد 

 .  حقوق طبیعی و مشروع خود به آسانی دست یابد

نویت را در زندگی به  جای گاه و اخالق و مع،  انسان را به علو شرف و بلندای کرامت خویش آشنامی کند،  ه بر این دو جهتوعال

عزت و رفعت باال    ذلت نادانی ها و وابستگی های پست نگاه دارد و به »اوج «  «»حضیض  تا او را ازسقوط در،  او نشان می دهد

 .  برد

ودایعی را که در  ،  را تحقق بخشد تا و لقدکرمنا بنی آدم،  جهت بنیان نهادهی خود را بر همین سه  احکام و قوانین تشریع،  اسالم

  ، ظاهر سازد و ازحالت استعداد به صورت فعلیت در آورد و از این راه منصب خالفت الهی را که به اوعطا کرده رار دادهنهاد او ق

ر نمود و او را به این زیور گران قدر  او را این چنین به شریعت خود مفتخلذا خداوند بر انسان منت نهاد که  .  جامه عمل بپوشاند

 ( 1406: 120، یمصطفو) .آراست

،  صوالشریعتی به این گستردگی که تمامی ابعاد حیات جامعه را زیر دیدگاه خود قرار داده باشد و در هر یک نظر داده باشدا

 .  اسالم است و بس ، نده جهانیگانه دین الهی ز. همانند شریعت اسالم در دست نیست

 « . .یرفته شدهاسالم تنها شریعتی است که نزد خدا پذ، ان الدین عند اهلل االسالم

هرگز از او پذیرفته  ،  و هر که جزاسالم آئینی بجوید  ،و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرة من الخاسرین

ین پایان نامه به بررسی سوره آل عمران از جهت اعجاز تشریعی پرداخته خواهد  ر ا« د  .نمی شود و در نهایت زیان برده است
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و احکام در این سوره آمده با کتاب مقدس و قوانین وضعی بشر نیز مقایسه خواهد شد تا جایگاه    عد معارفشد و آنچه که از ب

 .  تشریعات این سوره تبیین و روشن گردد

سوره مبارکه آل عمران را در بخش   .ران می باشدعی قرآن کریم در سوره مبارکه آل عماین پژوهش در صدد تبیین اعجاز تشری

 شریع نمودمهم می توان ت

این  ربوبی می باشد که به خوبی در  الوهی و  انواع توحید  بیان عقیده توحید و  این سوره  از مهم ترین مباحث تشریعی  یکی 

حضور مطلق همه جایی خداوند و    ،ودن خداوندند مثل حی و قیوم باز برخی اوصاف خداو  سوره ترسیم شده است و هم چنین

 امر خلقت و تشریع آن و غیره ، وندخالقیت خدا ،سیطره او بر همه چیز

یکی دیگری از مباحثی که در این سوره تبیین شده و از نظر اعجاز نیاز به بررسی دارد مسأله مهم جنگ و جهاد در راه خداوند   

 .  ونه های مهمی از جنگ های صدر اسالم مثل جنگ بزرگ بدر و جنگ احد تشریع شده استاست که به خوبی به نم

بودن  در این سوره تبیین و تشریع شده است مسائل احکام و عبادات نیز بیان شده است اما به خاطر گسترده    موضوع دیگر که 

از منکر مورد بررسی  امر به معروف و نهی    محبت خداوند وتقوی و   تربیتی و اخالقی مثل   مسائلاعجاز تشریعی برخی    مباحث

 .  قرار خواهد گرفت

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

اعجاز تشریعی است و این امر اشاره به عجز خالیق از آوردن معانی و مفاهیمی در حد و اندازه آیات    ،اعجازهای قرآناز جمله  

این آیات در    ، آیات سورة آل عمران بوده است  ، بودند  آن عاجز و ناتوان  است از جمله آیات عظیمی که دشمنان از آوردن  قرآن

انبیاء  ،در مدینه نازل شده استحاالت مختلفی و در سفر و حضر پیامبر و   و سایر اخبارهای غیبی مرتبط با جهاد    نبأ غیبی 

تا مشخص گردد که رمز    ...پیامبر و مباحثی است که شایسته کنکاش و بررسی دقیق تری است  ابدیت و  از جمله مطالب و 

   .جاودانگی قران کریم در چیست

 

 پیشینه تحقیق و تاریخچه بحث  

 کتب -1

کتابی که توسط دکتر علی احمد محمد بابکر در هشتاد صفحه به رشته ی تحریر در   :عی فی القران الکریماالعجاز التشری

دمه به انگیزه ی خود یعنی مورد توجه آمده است مولف این کتاب را تماما در رابطه با اعجاز تشریعی نگارش کرده است در مق 

را مطالب خود  کند وسپس  اشاره می  قران  تشریعیات  در    نبودن  اعجاز  به دالیل  اول  است فصل  تنظیم کرده  در هفت فصل 

  را بر دو مبنای امی بودن پیامبر اسالم به عنوان اورنده ی قران واعترافات مسلمانان راجع به   تشریعیات قران اشاره می کند و ان

ومتغیر می پردازد ومعتقد است قران دوم به تقسیم بندی افعال انسان ها به دو گونه ی افعال ثابت    این کتاب می داند در فصل

برای هر دو زمینه دستور العمل دارد در فصل سوم حوزه ی اعجاز تشریعی بررسی می کند وآنرا شامل احکام واخالق می داند و  

م  عبادی و معامالتی می داند و برای هر مورد مثال می زند در فصل چهار  ،عملی   ،ام اعتقادیاحکام را هم در برگیرنده ی احک

راجع به رابطه ی سنت با قران ودستور قران مبنی بر پیروی از سنت صحبت می کند و نیز از اشتمال قران بر قواعد عامة مثل  

های تشریعات قرانی از آن جمله توازن میان مصالح    قاعده ی الضرر یا قاعده ی عدل سخن می گوید در فصل پنجم از ویژگی

م به روش تطبیقی میان قوانین قران وقوانین بشری و کتاب های آسمانی به مقایسه  در فصل شش  .دنیا و آخرت سخن می گوید
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ت دستور می پردازد وبرتری تشریعیات قران را نشان می دهد در فصل اخر باز به یکی دیگر از ویژگی های قران یعنی شمولی

 .  العمل های قران می پردازد و انرا فراتر از زمان ومکان و حاالت افراد می داند

کتاب دیگری است که تماما در زمینه ی اعجاز تشریعی قران تالیف شده است محمد اسماعیل    : اعجازه التشریعی  القران و 

بیشتر به طرح مطالب کلی مثل تاریخچه ی ادوار  ابراهیم کتاب خود را در یک مقدمه وسه باب تنظیم کرده است در باب اول  

  قصاص و   ،احکام اسالمی پرداخته است در باب دوم به مباحث کیفری که شامل حدود خصوصیات تشریع قرا و منابع    ،فقه قرانی

مباحث    دیات می باشد پرداخته است و در واقع در این بخش به اعجاز تشریعی از منظر احکام توجه کرده است وباب سوم را به 

دکتر الزحیلی هم در    .رف بررسی کرده استمعارف واخالقیات قران اختصاص داده است واعجاز تشریعی را از منظر اخالق ومعا

تالیف کرده است اما نویسندگان دیگر در این باره در کتابهای خود فصل یا    ... این باره کتاب مستقلی با عنوان القران الکریم و

یت اهلل صاص داده اند مثل اخرین بحث جلد ششم التمهید تحت عنوان االعجاز التشریعی نوشته ی آبابی را به این بحث اخت

 .  معرفت

 

 : ها  پایان نامه -2

 تهراندانشگاه  -ت و فناوری  یقاتحق ،وزارت علوم ،اعجاز تشریعی قرآن درتفاسئر عصری( 1398) صغرا ،یزدانی

قوانین قرآن با  .  به عرضه هم آوردی برای آن نیست  نمیتواندکه هیچ بشری    خصایصی هستند  برگیرنده   دراحکام شرعی قرآن  

توسط  ،  مبرّاست و با این همه  کم و کاستیاز هرگونه  پس  دارد و    تاکید جنبه های انسان    همهبوده و به    هماهنگعقل و فطرت  

امّ و  فردی  دلیل    آمده   بی سوادی  این  و  روشنیشد  و  قرآن    مبرهن  بودن  الهی  و  اعجاز  و    یچند  تحلیلبا    .استبر  آیات  از 

که عرضه تشریعاتی این چنینی خرق عادت بوده و    اعتقاد براین داشتمی توان  ،  دیدگاه تفاسیر عصری  در ارتباط با موضوعات  

 .  هدایت در همه زمانها و مکانها می باشد  روشی جهتی مردم و روشن از اعجاز قرآن است و پاسخ گوی نیازها اثری

 

 مقاله ها   -3

 2شماره  مطالعات علوم قرآن سال اول زمستان ،درآمدی بر اعجاز تشریعی در قرآن( 1398) عباس ،کوثری

اثبات آن به روش تحلی  ،هدف این نوشتار بُعد تشریع است که برای  لی و اسنادی به جامعیت و گستره اثبات اعجاز قرآن در 

در    . استدالل شده است  (ص)   بر مقتضیات زمان با حفظ اصول و قواعد نازل شده بر پیامبرمعارف و احکام قرآن و قدرت انطباق  

با بیان دیدگاه جامعیت مطلق نسبت به تمامی علوم الهی و بشری و دیدگاه جامعیت در امور مربوط به    ،تبیین جامعیت قرآن

بیان اصول و قواعد راهگشا برای دستیابی انسان    ،ایده سومی مطرح شده و آن اینکه مقصود از جامعیت قرآن  ،ت انسان ها هدای

شواهد قرآنی و روایی و نیز مطالعه در گستره و قلمرو آیات قرآن ذکر    ، برای اثبات این دیدگاه سوم  . ناگون استها به علوم گو

تشریعا  ؛شده است انطباق  راز  بدر ضمن  بر مقتضیات زمان  پنج اصلت قرآن  با فطرت)  ا  اصول کلی و ماندگار  ،انطباق    ، بیان 

 . توضیح داده شده است (و اصل اجتهاد (م السالمعلیه)  حجیت سنت پیامبر و معصومان ،عناوین ثانویه

بهار و    ، 8شماره    ،5دوره    ،سامانه مدیریت نشریات علمی   ،عجاز تشریعی قرآنا(  1390)  حامد  ،عبدالکریم  ،معرفت  ،بهجت پور

 تابستان

یکی از   .میتوان جلوه های آن را دید   همه ابعاد بزرگ و عظیماست که اعجاز آن در    (ص)  پیامبر اسالم  مهمکریم معجزه  قرآن 

به   نمیتواندباشد که هیچ بشری  می  خصایصی  دربرگیرندهی قرآن  که احکام شرع   معنیبه این    ،تشریعات است  قسمت  ،این ابعاد

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D8%B1%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%DB%8C%26basicscope%3D1&type=0&id=10613082
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/47437/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://journals.miu.ac.ir/issue_526_552_.html
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را مورد عتایت قرار  انسان    همه قسم های بوده و به    هماهنگقوانین قرآن با عقل و فطرت    .فرض کردآوردی برای آن  عرضه هم

است تناقضی    داده  هرگونه  از  حال  عین  در  دورو  سواتوسط شخصیتی    ،هماهنگاین مجموعه    .است  به  پیش    دبی  بدون  و 

است  بیانهای الزم  زمینه  ویژ  .شده  است    موجبها  گیهمین  قرآن شده  تشریعی  قصاصاعجاز  آیه  آیات مثل  برخی    ، که در 

 . و قوانین مربوط به اموال یتیمان جلوه نموده است (شیردادن دو سال به کودک ) رضاع

 

 نوع پژوهش و روش گردآوري اطالعات

نظری است پژوهشی  اطالعات روش  پژوهش حاضر  یعنی  -تحلیلی  و روش گردآوری  تحقیق  اصلی  منابع  بر  و متکی  توصیفی 

 ر می باشد قرآن کریم و تفاسی

 

 شناسایی اعجاز تشریعی قرآن و تاریخچه آن 

 اعجاز تشریعی قرآن -1

به این نوع اعجاز   .دآن تأکید کرده ان  برخی مفسران بر راًیاخ  که است  میکر قرآن  ییمحتوا اعجاز  انواع از یکی یعیتشر اعجاز

زمینه های   در کریم قران قوانین و احکام مجموع که است معنا  نیا به یعیتشر  . گاهی »اعجاز قانونگذاری« نیز گفته می شود

 آن صدور نه و است قابل نقض نه که است میکر قرآن بودنی  اله بر  ینشانه ا که است یحد در بشر زندگی  فردی و اجتماعی 

پذیر است تعلیم ندیده و یامّ یفرد جانب از ا و امکان  رواز  احکامی   و نی قوان نیچن آوردن به قادر یعاد بشر که است  ین 

 . است آن نیقوان و عاتیتشر میکر قرآن بودنی انیوح راه های اثبات از یکی از نیبنابرا ؛نیست

 

 تاریخچه اعجاز تشریعی-2

 آالء ریتفس مقدمه در یبالغ   ،توانی  را م اعجاز طرح این نوع گرآغاز  .است شده مطرح مفسران  انیم در راً یاخ  یعیتشر اعجاز

نوع  در و مطرح را میکر قرآن یمدن  نظام و عادالنه عیتشرجنبه   از اعجاز  ،تفسیر مقدمه در یو  .دانست الرحمن این  تبیین 

 و بود کرده رشد آن   رد جهت محیطی که از و شیخو عصر در که خدا رسول کی ویژگیی که می کند دیتأکبر این نکته   اعجاز

 طیشرا نیا گرفتن نظر در با نیبنابرا ؛است بوده یعاد یبشرهای بدوی آنان   دتعا همراه با ، می زیست انشانیم در که یمردم

 تأمل  و میکر قرآن آورنده یبرا

 یوح توانهشپ  بدون ستین بشری عادی ممکن   نیچن یبرا عادتاً  ، خانوادگی و اجتماعی و یحقوق  نیقوان و احکام در دقت و

و حقوقی   برجسته نشان دادن احکام مدنی یبرا  یو سپس  .باشدموجود در قرآن کریم   جاعل قوانین باارزش و معقول  ،یاله

 به را  خواننده و کند  یماشاره  جدید و میقد عهد در موعود خرافات به  ختهیآم و  نامقبول و مخدوش احکام یبرخقرآن کریم به 

 دین المصطفی و یال يالهد گرشیدو تفصیل بیشتر را به دو کتاب   فرا می خواند ا عهدینب میکر قرآن احکام انیم سهیمقا

 ارجاع می دهد  الرحله المدرسیه

 مباحث نیا -از شاگردان آیت اهلل بالغی  -ار عالمه طباطبایی و آیت اهلل خوییآث در  ،شانیا از پس   (13-14  :ق 1420  ، یبالغ) 

آیت  آثدار  در دانشمند دو آن  از بعد بحثاین    (72-79  :ق   1394  ، خوییو    60  :1ج  ،1317،  ییطباطبا  :ک.  ر)  خوردیم چشم به

وجوه اعجاز  از یکی زین درضایرش  ، یبالغ  با همزمان  (211-330  :6ج  ،1386  ،معرفت   :ک .  ر)  است  افتهی شتریب  اهلل معرفت بسط
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  ، استزمان و مکانی سازگار   هر طیشرا با که میکر قرآن احکام معارف یو دیدگاه از  .اعجاز تشریعی معرفی کرده است را قرآن

 .  دیآ یم حساب به قرآن اعجاز وعوه نیظاهرتر از

  کتاب  گرید احگام  با سهیمقا در می کر  قرآن معارف و نیقوان دانستن  برتر بر افزون که است نی ا یو نکته قابل توجه در دیدگاه 

 و یبالغ  با همزمان  (163-164  ،1 ج  ،تا   یب  ،رضا)  است آورده یرو ز ین ی بشر موضوعهاحکام دیگر   سهیمقا به  ،یآسمان یها

  رح کردندمط  را یعیتشر اعجاز ی  مسئلهشیخ مجتبی قزوینی    و میرزا مهدی اصفهانی مانند شیعه از دانشمندانی  ،رضا دیرش

 (  196-206صص   : 2ج ،1389 ، قزوینی خراسانی  ؛3 :1385 ،اصفهانی)

 

 ی قرآن شناسایی مفردات اصطالح اعجاز تشریع

 مفهوم اعجاز  -1

 اعجاز از نظر لغت   -1-1

و    (334ص  ،معجم مفردات الفاظ القرآن  ، راغب اصفهانی)  باشدمعجزه در لغت از ریشه »َعجُزَ« به معنی پایان و بن یک چیز می

داند که یکی بر  اللغة این کلمه را دارای دو اصل میصاحب مقاییس  .اشاره شده است  (19ـ20قمر/ )  در قرآن نیز به همین معنی

 که است معنا نیا فالن« به یعبارت »اعجزن  (232ص  ،4ج  ، 1404  ،ابن فارس)  تهای یک چیز داللت دارد ضعف و دیگری بر ان

لغوی نکته سنج شیخ حسن مصطفوی اصل یگانه در ریشه این    ( 253ص  :1ج  ، 1410  ،فراهیدی)  مرا ناتوان ساخت شخص آن

  آن   بر  ضعف   که  است  پس »عجز« در انتهای یک چیز بدان علت  ، گرداندباز می  ، گیردر میواژه را به آن چه در برابر قدرت قرا

 ( 38ص  ،8ج  ،ش1368 ،مصطفوی)  دهدز شادابی و تحرک خود را از دست میچی آن و یابد می غلبه

مصطفوی مرحوم  مطلب  به  توجه  می  ،با  نظر  مادهبه  این  در  اصلی  معنای  دیگر  ، رسد  معانی  و  است  معنا  همیبه    ،ضعف  ن 

راچنان  ؛گردند برمی بهترین وجه  واژه ذکر نموده و  این  برای  لغوی  پنج معنای  از محققان  رضایی  )  دانندضعف می  ، که برخی 

 ( 57ـ   58ص ، 1ج ،ش1380 ،اصفهانی

 

 اعجاز از نظر اصطالح   -1-2

 ،نبوت منصب یمدع  و است انسان ها انتو از خارق العاده که خارج یامر از است عبارت اعجاز  ،ریتفس و کالم علم اصطالح در

امری    (23ص  :4ج  ،1386  ،معرفت  ؛3ص   :1ج  ،ق 1420  ، بالغی)  .دهد   ی م قرار شیخو صدق  گواه را آن اعجاز  به تعبیر دیگر 

 .  می پذیرد  انجام آن همانند آوردن از و اعالم ناتوانی دیگران با تحدی همراه پیامبران یسو  از یاله اذن به است خارق العاده که

 :  گویدخواجه نصیر الدین طوسی می

»ثبوت چیزی که عادی و رایج نبوده یا نفی    ؛الدعوی«العاده ومطابقههو ثبوت ما لیس بمعتاد او هو نفی ما هو معتاد مع خرق »

 (  377 ،1399 ، حلی) ای که خرق عادت و با ادعای آورنده آن سازگاری داشته باشد«به گونه ؛ چیزی که رایج و عادی بوده است

سیوطی درتعریف   .(پیامبر)   به صورت خارق عادت و مطابق مدعای  ؛ت که معمولی نباشدمعجزه اثبات چیزی یا نفی چیزی اس

 :  دارداعجاز چنین بیان می

طلبی همراه بوده و از معارضه مصون ای که با مبارزهالعاده»امر خارق   ؛امر خارق العاده مقرون بالتحدی مصون عن المعارضة«»

 (  3و  4ص  ،ش1367 ،سیوطی)  .«باشد
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باشد معارض  از  حفوظ  و  تحدّی  همراه  که  است  عادت  خارق  که  است  چیزی  می  . معجزه  چنین  خویی  اهلل   :  گویدآیت 

»آنچنان   ؛ان یاتی المدعی لمنصب من المناصب االلهیه بما یخرق نوامیس الطبیعه ویعجز عنه غیره وشاهد علی صدق دعواه«»

کند و دیگران از آوردن آن ناتوان هستند  ن نوامیس طبیعت را خرق میآآورد که با از مناصب الهی میچیزی که مدّعی منصبی 

 (  33 ،ق 1401 ،خویی) گواهی بر راستی ادعای وی است« و

معجزه آن است که مدعی منصبی از مقامات الهی چیزی بیاوری که قوانین طبیعی را رعایت نکند و دیگران از آوردن آن عاجز  

آورد و  می  ( مثل پیامبر یا امام)  چیزی که مدعی منصب الهی  :نابراین معجزه عبارت است ازب  .ند و گواه صدق مدعای او باشد باش

که دیگران از در حالی  ؛کندشود و به آن تحدی میواقع می  ، ولی طبق ادعای شخص مدعی  ؛طبق قوانین عادی طبیعت نیست

اعجاز    ، اعجاز ادبی  : مثل  ،ای ابعاد مختلفی استاما اعجاز قرآن دار  ؛ ق مدعی شودآوردن مثل آن عاجزند و این مطلب شاهد صد 

مقصود از اعجاز تاریخی اخبار غیبی از حوادث   .اعجاز تاریخی قرآن است  ،هر یک از آن ابعاد  ...اعجاز در عدم اختالف و  ،تشریعی

 ؛ ها درست استاز مدتی روشن شده است که آن خبرگویی از حوادث آینده است که در قرآن آمده و بعد  اقوام گذشته یا پیش

 . اما این اخبار با وسایل عادی عصر نزول قرآن قابل دسترسی نبود و قبل از آن نیز کسی این اخبار را نگفته بود

می توان   ( 59ـ61ص  ،1ج  ،ش1380  ،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن  ، رضایی اصفهانی  :به  .ک.  ر)  از تعاریف باال و تعاریف دیگر 

 :  زه وجود داردجه گرفت که سه جهت در معجچنین نتی

 (  مدعیِ منصب الهی و تحدی کننده باشد و هدف اثبات امر محال نباشد) کنندهجهت معجزه (الف

 (  خرق عادت و گواه بر راستی ادعا باشد و از امور شرّ نباشد) جهت معجزه (ب

 ( 63ص  ،1ج ، همان) ( بشر از آوردن آن ناتوان باشد)  جهت مردمی (ج

 

 مفهوم تشریع -2-2

 تشریع از نظر لغت   -2-2-1

 به  شرع اله لنا کذا یشرعه«»عبارت    .معنای ظاهر و اشکار بودن است به اصل در شرع واژه  .است شرع شهیر از عیتشر واژه

 در  شرع کلمه  :سدینو  یراغب م   (310ص  :2ج  ،1405  ،فیّومی)  .ما روشن ساخته است یبرا را آن  خداوند که است معنا نیا

 آشگارو  یعنی راهی به او نشان دادم   قا « یطر له » شرعتعبارت   و است شده روشن راه یبرا اسم  سپس  ،است مصدر اصل

 ی نید معارف  یمعنا به عتیشر ( 450 :1412 ، راغب اصفهانی ) است  شده گفته خداوند دین و قهیطر به استعاره طور به  و کردم

 (  253 ص :1 ج ،ق  1414 ، فراهیدی) است داده فرمان آنها از اطاعت به را آنان و دهرک رمقدّ بندگان خود یبرا خداوند که است

 

 تشریع از نظر اصطالح  -2-2-2

است که خداوند یدستورها و نیقوان انیب  ،عیتشر از مقصود پ  وحیانی  واسطة   طباطبایی عالمه  .است کرده انیب امبرانیبه 

بر موافقتش  و کرده تکلیف آنها به خداوند که است نیک اعمال و حق  داتعتقااز ا مجموعه ای تشریع  :دربارة تشریع می نویسد

گستره  در  را عیتشر زین ت اهلل معرفتیآ  (346 ص  :7ج  ،ق  1417  ،طباطبایی )  .عقاب داده است وعده آنها ترک بر وعدة ثواب و

  ، 1386  ،معرفت)  است داده قرار یعمل و یداعتقا معارف از یکبا هر   رابطه  در را قرآن یعیتشر اعجاز و است داده قرار عام ای

 (  213ص :6ج
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 عمران   آل مبارکه  درسوره  توحید  عقیده درباره  تشریعی   اعجاز  بررسی

 ربوبیت  و  الوهیت  توحید  انواع  و  توحید  درباره  تشریع  :اول  بخش

 چگونگی تشریع خالقیت خداوند    -2-1-1

آفرنیش عیسی ع را هم مطرح کرده و اثبات کرد در امر   ینش داستاندر امر آفر . یکی از اوصاف خداوند خالق بودن خداوند است

ادم ع است   آفرینش  آفرینش عیسی هم مثل  عیسىخلقت مثل  مَثَلَ  کُنْ    إِنَّ  لَهُ  ثُمَّ قالَ  تُرابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ  کَمَثَلِ  اللَّهِ  ِعنْدَ 

ید همه به دست خداوند است نقش انسان در خلقت و تولیعنی انسان تصور نکند که در امر خلقت دخیل است    (59)  نُفَیَکُو

نسل صرفا به عنوان یک ابزار است مثل کشاورزی که نقش او صرفا بذرپاشی است هما رویاننده خداوند است در امر خلقت نیز 

  ». شده استه دست خداوند این مسائل به زیبایی در سوره واقعه تبیین انسان صرفا نقش بذرپاشی را دارد اما امر خلقت ب

 ( 58واقعه/) أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ

 ( 59) أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ

 ( 60) نَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقینَ

 (  61) ما ال تَعْلَمُونَ الَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ فیأَنْ نُبَدِّلَ أَمْث َعلى

 (  62) فَلَوْ ال تَذَکَّرُونَ وَ لَقَدْ َعلِمْتُمُ النَّشَْأةَ الُْأولى

 (  63) أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ

 ( 64) أَ أَنْتُمْ تَزْرَُعونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارُِعونَ

 ( 65) مْ تَفَکَّهُونَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُ

ش انسان در رحم مادر ار بیان کرد همه این آیات در چگونگی تشریع امر  این سوره تشریع شد آفرینیکی از امور خلقت که در  

   :خلقت یکجا بیاید تا اعجاز تشریعی اثبات شود

مِنْهُ بِکَلِمَةٍ  یُبَشِّرُکِ  اللَّهَ  إِنَّ  مَرْیَمُ  یا  الْمَالئِکَةُ  قالَتِ  وَجإِذْ  مَرْیَمَ  ابْنُ  عیسَى  الْمَسیحُ  اسْمُهُ  الْ  مِنَ  وَ  الْآخِرَةِ  الدُّنْیا وَ  فِی    مُقَرَّبینَیهاً 

(45 ) 

 (  46) وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْالً وَ مِنَ الصَّالِحینَ

 (  47) راً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُأَمْ اللَّهُ یَخْلُقُ ما یَشاءُ إِذا قَضى بَشَرٌ قالَ کَذلِکِ وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنی  قالَتْ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لی

 (  48) وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ

اللَّهِ وَ   طَّیْرِ فََأنْفُخُ فیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِأَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الإِسْرائیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ    بَنی  وَ رَسُوالً إِلى

الْمَوْتى أُحْیِ  وَ  الَْأبْرَصَ  وَ  الْأَکْمَهَ  تَدَّخِرُونَ فی  أُبْرِئُ  ما  وَ  تَْأکُلُونَ  بِما  أُنَبِّئُکُمْ  وَ  اللَّهِ  إِ  بِإِذْنِ  کُنْتُمْ    نَّ فیبُیُوتِکُمْ  إِنْ  لَکُمْ  لَآیَةً  ذلِکَ 

 ( 49) نینَمُؤْمِ

چون خداوند اینها را عبث و بیهود نیافریـده  قرآن کریم یکی از راه های یاد و نام خداوند را تفکر در امر خالقیت بیان کرده است

بنابراین خالقیت مطلـق  ؛ده معاد نیز هسته خود اثبات کننو بعد از آفرینش نابود شود بنابراین باطل وعبث نبودن خلقت خود ب

 . ودن آن در صدد اثبات معاد هم استخدا و عبث نب

 (  190) خَلْقِ السَّماواتِ وَ الَْأرْضِ وَ اخْتاِلفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لُِأولِی الَْألْبابِ إِنَّ فی

قُعُوداً وَ َعلى اللَّهَ قِیاماً وَ  یَتَفَکَّرُونَ فیجُ  الَّذینَ یَذْکُرُونَ  السَّماوا  نُوبِهِمْ وَ  رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِالً سُخَلْقِ  الَْأرْضِ  بْحانَکَ فَقِنا  تِ وَ 

 (  191) عَذابَ النَّارِ
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 امر خلقت-2-1-2

ها رِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أَنَّى لَکِ  کُلَّما دَخَلَ َعلَیْها زَکَرِیَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ ِعنْدَفَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ کَفَّلَها زَکَرِیَّا  

 (  37) نْ ِعنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍهذا قالَتْ هُوَ مِ

 (  38) لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاءِ مِنْ  هُنالِکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لی

  مُصَدِّقاً بِکَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحینَ   تْهُ الْمَالئِکَةُ وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیىادَفَن

(39 ) 

 (  40) عاقِرٌ قالَ کَذلِکَ اللَّهُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ  رُ وَ امْرَأَتیُغالمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَ  الَ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لیق

 ( 41)   اً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَ الْإِبْکارِآیَةً قالَ آیَتُکَ أَالَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَیَّامٍ إِالَّ رَمْزاً وَ اذْکُرْ رَبَّکَ کَثیر قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی

ت را ترسیم کرده که خداوند اگر بخواهد بدون پدر نیز انسان می آفریند مثل حضرت آدم و عیسـی یبایی امر خلقاین آیات به ز

بذرپاشـی برای تولید نسل انسان فقط یک ابـزار اسـت و نقـش  ع تا به خوبی تشریع کند در امر خلقت هیچ کسی دخیل نیست

 ع در این سوره در امر خلقت حقیقتا بیانگر اعجاز تشریعی درباره  دارد همه به دست خداوند است بنباریان داستان خلقت مسیح

  .امر خلقت و اثبات خالقیت خداوند است

 

 خلقت آسمان ها و زمین-2-1-3

 که  افرادی  برای  است  پروردگار  ذات  از  آیاتی  و  ها   نشانه  زمین  و  آسمانها   آفرینش  در  که  فرماید  می  متعددی  آیات  در  کریم  قرآن

   : بندند می  کار هب را خود اندیشه

  السماء   من   اهلل   انزل  ما   و   الناس  ینفع  بما   البحر  فی   تجری  التی  الفلک  و   النهار  و   اللیل   اختالف  و   االرض  و  السموات  خلق   فی  ان»

  لقوم   آلیات  االرض  و  السماء  بین  المسخر  السحاب  و  الریاح  تصریف  و  دابه  کل   من   فیها  بث  و   موتها  بعد   االرض  به  فاحیی  ماء   من

 (  164بقره ) «یعقلون

  که  آبى  و   ، حرکتند  در  مردم  سود  به  دریا  در  که   کشتیهایى  و  ،روز  و   شب   شد   و   آمد   و   ،زمین  و  آسمانها  آفرینش  در  :ترجمه

 در  (همچنین)   و  ،گسترده  آن  در  را  جنبندگان  انواع  و  ،نموده  زنده  ،مرگ  از  پس  را  زمین  ،آن  با  و  ، کرده  نازل  آسمان  از  خداوند

  که   مردمى  براى  (او  یگانگى  و  خدا  پاک  ذات  از)  است  هایى  نشانه  ،مسخرند  آسمان  و  زمین  میان  که  رهایىبا  و  بادها  مسیر  تغییر

   !اندیشند مى و  دارند عقل

-حقیقت مقدمه ای برای تفکر در عظمت و کبریایی خالق آنهاتفکر در خلقت آسمان ها و زمین به عنوان آیات خداوندی در  

نوعات و مخلوقات بدون توجه به صانع و خالق آنها به هیچ نتیجه مطلوبی منجر نمی گردد و  است واالّ تفکر در مص  -حق تعالی

  :طلقا مورد قبول شارع مقدس نیستم

 (  190آیه ) لی األلبابان فی خلق السموات و االرض واختالف اللیل و النهار الیات الو

ق السموات و األرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا  الذین یذکرون اهلل قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خل  

   (191آیه ) .ارعذاب الن

هر حال ـ  همانان که در    . محققا در خلقت آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز دالئل روشنی است برای خردمندان عالم

این جهان   ، پروردگارا  :یشند کهها و زمین مى اند و در آفرینش آسمان ، ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده ـ خدا را یاد مى کنند
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پس    ،ازاین رو تحقق رستاخیز و کیفر و پاداش آن حتمى است  ، تو از هر کار باطل و بیهوده اى منزّهى   ، را بى هدف نیافریده اى

 . ا از عذاب آتش آن روز نگه دارما ر ،پروردگارا

 

 الهی   صفات  و   اسماء  تشریع   : دوم  بخش

 لی خداوند ات جمالی و جالتوحید و صف-2-2-1

کاربرد    .به معنای بزرگی است  ،جالل نیز از ریشة »جَلَلَ«  .به معنای خوبی صورت و سیرت است  ،از مصدر »جَمُلَ«  ،واژة جمال

ابن  )  و در موارد مختلفی از جمله وصف خداوند به کار رفته است   ، این الفاظ و مشتقات آنها در اشعار دورة جاهلی مرسوم بوده

  . گردد کریم باز می  قرآن  پیشینة کاربرد آنها در دورة اسالمی نیز به  . (196  ، 190/    1  :ق 1297،  پوریصفی  ؛ ذیل جلل  ،رمنظو

در    ، و واژة جالل هم دو بـار  (6نحل /  )  کریم آمده است و زیبایی نعمتهای الهی را در نظر دارد  قرآن  واژة جمال تنها یک بار در

مبنای    این   .(78  ،27/    55الرحمن /  )  ه کار رفته استارای بزرگی ــ و در وصف پروردگار بقـالب ترکیب ذوالجالل ــ یعنی د

بندیهای مربوط به این دو  احادیث گوناگونی را در تفسیر مصادیق جالل و جمال به دنبال آورده است که نخستین تقسیم  ،قرآنی

به طور   و جمال  آنها کلمات جالل  بیشتر  در  و  دارند  دربر  را  آمدهواژه  پیامبر  ، اندمجزا  تفاسیر  در  نیز  اسماء    (ص)  و  آیات  از 

این    . اندلیل و جمیل به کار برده شده است و در زمرة اسماء الحسنى به شمار آمدهجالل و جمال به صورت صفات ج  ،الحسنى

  . همواره از آن خدا ست  ، صفات نیز صفت مشبهة جمال و جالل هستند و بر این امر داللت دارند که هر جمال و جاللی در عالم

 ؛130/    1  :م1987ق /  1407،  مسلم)  اندذکر نکردهالبته باید افزود که برخی راویان نیز صفت جمیل را در زمرة اسماء الحسنى  

کاشانی  ؛368-366  ،271-270  :م   1976  ، فخرالدین  ؛210-209  ، 187-186/    4  :1403  ،مجلسی   ؛ 187  :ش1379،  فیض 

 ( 157 :1379 ،شریا عاثن ؛280 :ش1381 ،زادهجمال

ال اسماء و صفات  از جملة  اینکه خود  بر  افزون  به دو دستة مبنای تقسیم  ، شوندمی  محسوب  هیٰ  جمال و جالل  آنها  بندی 

و    اسماء   و   ، هیوهـاب و غفـار ــ بیـانگر شفقت و لطف ال  ،اسماء و صفات جمالی ــ مانند رحمان  . جمالی و جاللی نیز هستند

همچـون برخـی از اسامی خداوند ــ    .جبـار و منتقم ــ نشـان دهندة عظمت و مهابت او ست  ،ـون قهارصفات جاللـی ــ همچ

دارند کمالیه شهرت  اسماء  عنوان  با  که  ــ  جمالی  ، رب  و  جنبة جاللی  دو  هر  دارای    ؛ 105-104  :م   1996  ، جرجانی)  اند نیز 

 ( 244/   1 ،م1984، تهانوی ؛61 / 1 ،ق 1304 ،جیلی ؛79 :1371 ،اسیری

اشاره شده   تعالی  تبارک و  به بعض صفات جمالی و جاللی خداوند  این  در سوره آل عمران  برای همه  اسم علم  است که اهلل 

 .  صفات بشمار آمده است

 

 صفات جاللی -2-2-1-1

چنان که مخاطب ص منافقین هستند هم  و  کفّار  و  قران کریم مشرکان  تعالی در  قهری خدای  و  فات  مخاطب صفات جاللی 

عمدتاً به شکل عذاب و عقاب االهی  تجلیات قهری خداوند در قران کریم    . جمالی و مهری پروردگار مسلمانان و مؤمنان هستند

از عذاب دنیوی که مشتمل بر باران خون و باران سنگ و   ظاهر می گردد که این عقاب و عذاب هم اقسام مختلفی دارد اعم 

انتفاع از تجلیات .  روی که مشتمل بر طعام غسلین و نار حمیم و درک اسفل آتش استاست و عذاب اخ  ...شکافته شدن زمین و

و کتاب و مالئکه االهی و عمل صالح    ،سایر پیامبران معاد   ،(اوصیاء رسول خدا)  رسول و اولی االمر   ، تلزم ایمان به خداجمالی مس

و این تحجلیات برای هر   .ل سوء اهل کفر و نفاق استمتناسب با آن است و انتفاع از تجلیات جاللی به دلیل شرک و فسق و عم
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اینک الّا  بود  دائمی خواهد  آیه دو گروه  تفسیر  بیاورد که  اهل رحمت  زمرة  را در  عذاب  اهل  و  نموده  ه رحمت خداوند دخالت 

ره بیشتر سه در سوره های قران از صفات جاللی خداوند بسیار یاد شده است در این سو   .یعذب من یشاء و یرحم من یشاء است

 ال اله اال هو العزیز الحکیم   :لزومی برقرار استصفت جاللی عزیز و حکیم و قدیر دیده می شود که بین هر سه ارتباط الزم و م

 (  26آیه )  .انک علی کل شیء قدیر (6آیه )

 

 صفات جمالی  -2-2-1-2

تعالی حق  جمالی  اسماء  هستند  ،مخاطب  شهداء  و  صدیقین  و  صالحان  و  تجلیات ا  .مؤمنان  سلسله  یک  جمالی  صفات  ین 

برخوردار می گردند که می توان از ان به رزق معنوی و روحانی یاد   نامتناهی را در بهشت به وجود می آورد که اهل ایمان از آن

در سورظ آل عمران به  ؛است که در بهشت عوام هست ...کرد و این غیر از رزق جسمانی چون فواکه و لحم طیر و لبن و عسل و

  . واهلل رءوف بالعباد  (8آیه  )   بانک انت الوها  :غفور و رحیم اشاره شده است  ، رؤوف  ،چهار صفت جاللی حق تعالی یعنی وهاب

 ( 31آیه ) .واهلل غفور رحیم (30آیه )

 

 اسماء سبعة ذاتیه   -2-2-3

ا نمای اسماء و صفات الهی هستند  مخاطب و مظهر اسماء سبعة ذاتیه حق تعالی مقرّبان و اولیاء کمّل االهی هستند که آیینه تم

ا سر زند فعل خداست و اراده آنها به انجام کاری عین ارادة خداست و  و تخلّق به اخالق االهی یافته اند فلذا هر فعلی که از انه

م حی و  از این اسماء سبعه ذاتیه چهار اس  .این اتحاد نوری بین حق و اولیاء حق آنها را در مرتبه خداگونه شدن پیش می برد

واهلل    ( 15آیه  )  واهلل بصیر بالعباد   (2آیه  )  وماهلل ال اله اال هو الحی القی  :قیوم و بصیر و سمیع در سوره آل عمران ذکر شده است

 (  34آیه ) .سمیع علیم

 

 تشریع سوره آل عمران درباره حی بودن خداوند  -2-2-2  

   (2آل عمران/) .الحی القیوم اهلل ال اله اال هو

 بِغَیْرِ تَشاءُ  َمنْ تَرْزُقُ وَ  الْحَیِّ  ِمنَ الْمَیِّتَ  تُخْرِجُ  وَ  الْمَیِّتِ ِمنَ  الْحَیَّ  تُخْرِجُ  وَ  اللَّیْلِ فِی النَّهارَ تُولِجُ  وَ النَّهارِ  فِی للَّیْلَا تُولِجُ

 (  27)  حِسابٍ

چون قدرت و علم او   .ذاتیه هستند  هم از اسماء سبعه  الهی  حی بودن خداوند از قدرت و علم او ناشی می شود و قدرت و علم

  ، حی نباشد   ،زیرا اگر خدایی که دارای قدرت و علم مطلق است  ؛ردپس این امر اقتضای حی بودن علی الدوام دا  ،نامتناهی است

المیت  لذا قادریت و ع   (.لو کان فیهما آلهه اال اهلل لفسدتا)  .می گردد    الجرم علمش در معرض زوال قرار می گیرد و ضایع و تباه

که   اثبات کنندة قادریت و عالمیت او و می توان گفت ،او حی و قیومیتو  ستاو حی و قیومیت کنندة  خداوند در حقیقت اثبات

حال باید دانست فلسفه حی گردانیدن موجودات چیست؟ راجع به این   .رابطه الزم و ملزومی بین این صفات ذاتیه وجود دارد

نخستین دلیل  کی این است که خداوند بندگان را آفریده تا فقط او را بپرستند پس عبودیت  فلسفه چندین دیدگاه وجود دارد ی

منی است که خداوند از صلب کافری که به حسب حقیقی میّت  ؤم  ،در روایت آمده که منظور از حیّ  .زنده بودن موجودات است
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فلسفه دوم خلقت و زنده    1  . در وجود می آوردمومنی است که خدا از صلب او کافری    ،حیّو مقصود از    آورداست بیرون می  

از جمله آدمیان بوده چنان چه در حدیث قدسی آمده  و    رحمت و جود حق تعالی بر موجودات  گرداندن موجودات سرازیر کردن

   :و ملوی هم در مثنوی فرمود (178ص ، 2ج ،تفسیر ،ابن کثیر) ان اهلل خلق الخلق فی ظلمه ثم رشّ علیهم من نوره :است

 (  1756ب ، دفتر دوم  ، مثنوي معنوي  ،مولوی) بلکه تا بر بندگان جودی کنم    ن نکردم خلق تا سودی کنمم

 

 تشریع درباره علم الهی  -2-2-3

  :است شده در این سوره تشریع درباره علم خداوند به خفا 

 قَدیرٌ  ءٍشَیْ  کُلِّ  عَلى  اللَّهُ  وَ  الْأَرْضِ  فِی  ما   وَ   السَّماواتِ  فِی  ما   یَعْلَمُ  وَ   اللَّهُ  یَعْلَمْهُ   تُبْدُوهُ   أَوْ  صُدُورِکُمْ  فی  ما  تُخْفُوا   إِنْ  قُلْ

(29  ) 

خداوند را هزار و یک اسم است که انبیاء    :چنان که عرفا فرموده اند  .است  2خفی بودن علم خداوند مرتبط با اسم مستأثر الهی

نبی و و ولی هیچ  دارند  اسم وقوف  بر هزار  اولیاء کمّل  اسم  عظام و  از آن یک  اطهار هم  ائمه  اولواالعزم و  پیامبران  لیی حتی 

وف می یابد  وق  ،مستأثر که در حقیقت علم مکنون ذات الهی است اطالع ندارند و خداوند به وسیلة این اسم بر همة عوالم وجود

لکوت و ملک و مادة کائنات  و به واسطه کلمه کن که مرتبة نازله این اسم مستأثر است در موجودات و مخلوقات از جبروت و م

   . تصرف می کند

 

 معرفت به اهلل   -2-2-4

وِّرُکُمْ فِی الْأَرْحامِ کَیْفَ یَشاءُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْعَزیزُ هُوَ الَّذي یُصَ  (5)  ءٌ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِ عَلَیْهِ شَیْ  إِنَّ اللَّهَ ال یَخْفى

 (  6)  الْحَکیمُ

اما چگونگی این امر را در آیه بعدی با یک   ؛آمده است 5وشیده بودن امور در آسمان و زمین برای خداوند در آیه عدم مخفی و پ 

کسی که    . تاریکی سه گانه بدون نیاز به ابزار و نور تصویر گری کرده استانسان را در رحم مادر در    : مثال زیبا تشریع می کند

او پنهان نخواهد بودانسان را در ظلمات سه گانه تصویر گری و   امر اول را انسان    .نقاشی کند هیچ چیزی در این عالم برای 

 
علیه  )  امام صادق  :مِنمِنَ الْمُؤْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِ یَعْنِی الْمُؤْمِنَ مِنَ الْکَافِرِ وَ الْکَافِرَ    :جَلَّ یَقُولُوَ الْمَیِّتَ هُوَ الْکَافِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ إِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ لَمْ یَکُنْ مَیِّتاً فَإِنَ    -  1

عنی مؤمن  ی (19روم/) و مرده را از زنده ،آورد او زنده را از مرده بیرون می  :فرمایدخداوند می  .میرددر حقیقت نمرده است بلکه این کافر است که در حقیقت می  ،مؤمن هرگاه از دنیا رود (السالم 

 (  156ص ،6ج ،بحاراألنوار ،مجلسی ،516ص  ،2ج لسالمر اهل بیت علیهم اتفسی) .گردنداز کافر و کافر از مؤمن بیرون می 
اسم مستاثر را  ،پنهان کرده است و از این رویبرگزیده و  آن را برای خویش خداونداست که  (اسماء اهلل) های الهیو از نام  (10 :مفردات ،راغب اصفهانی ) واژه »مستاثر« به معنای برگزیده - 2

تخت بلقیس را  هتنها با اطالع بر یک حرف آن توانست آصف برخیاهفتاد و سه بوده و  اسم اعظم (189و  230صص  ،1ج ،اصول کافی  ،کلینی) .گویند»اسم مکنون« و »اسم مخزون« نیز می 

تعالی با تجلی غیبی حق (76 :1386 ،خمینی) .باشدتعالی پنهان می دانند و یک حرف آن مستأثره بوده و در علم غیب حقرا می و دو حرف آن  هفتاد (علیه السالم) اهل بیت اما ،احضار کند

گونه تجلی  اما خود ذات هیچ (15-14 :1410 ،خمینی) شودجهت غیبی و بطونی فیض اقدس شمرده می  ،احدی که همه اسماء در آن مستهلک هستند به اسم مستأثر تجلی کرد و این تجلی

گروهی بر این باورند که این اسماء مظهر ندارند و راه رسیدن به   ،شتن اسماء مستأثره اختالف وجود دارداره مظهر دادرب (255 :همان) .شودو رسم ندارد و محل شهود و اشاره واقع نمی  و اسم 

و رابطه میان اسم مستأثر و   سرّ وجودیاحدیت حق را  ،خمینی با بیان وجه ارتباط خاص میان موجودات امام  .اندمعرفت آنان مسدود است مگر بر افرادی که فانی در مقام واحدیت گشته 

امام خمینی با استناد   .دارای اثر و مظهر است مقام احدیتو بر این عقیده است که اسم مستأثر در مقام غیب مطلق هیچ اثر و مظهری ندارد ولی در  (259و  26-27 :همان) .داندمظهر آن می 

باشند و کسی بر  برگزیده حق می  ،اما مظهر این اسماء مثل خود این اسماء ،باشندر دارند و دارای مظهر می در عالم اث اسماء الهیبه آیات الهی بر این باور است که اسماء مستأثر همانند سایر 

  (56ود/ه) «وجودی و رابطه میان اسم مستأثر و اشیاء است از ضمیر »هو« در آیه »ما من دابة اال هو آخذ بناصیتهاخمینی وجه خاص غیبی احدی را که همان سرّ  امام  .آنها آگاه نیست

دارای ظهور و  رو شود از این جمله اسماء محسوب نمی است که اسم مستأثر در حقیقت ازخمینی در بعضی مواضع قائل شده  البته امام  ( 218و  26-27 :1410 ،خمینی ) .کند استنباط می 

شمارد و منتهای مقصد سالکان و مقام »او ادنی« را قابل انطباق بر  را غایت سیر می بوده و آن دسترسی  امام خمینی بر این عقیده است که اسماء مستأثره قابل  (259 :همان) .باشدمظهری نمی 

 (  625 :1388 ،همو ؛227 :1410 ،خمینی) .داندآن می 

 

https://fa.wikifeqh.ir/خداوند
https://fa.wikifeqh.ir/اسم_اعظم
https://fa.wikifeqh.ir/آصف_برخیا
https://fa.wikifeqh.ir/سرّ_وجودی
https://fa.wikifeqh.ir/مقام_احدیت
https://fa.wikifeqh.ir/اسماء_الهی
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ا آن مثال به زبیایی این امر را اثبات کرده  متوجه است اما امر دوم را که خدا به همه چیز احاطه دارد انسان نمی داند خداوند ب 

 .است

 

 آنها  مصدر و  سرمنشأ   تبیین  و  دیانات  جمیع   تشریع :سوم  بخش

 تشریع سوره آل عمران درباره دعوت ادیان دیگر به دین حق  -2-3-1

   : شوندمساله را به زبیایی تشریع کرده تا ادیان دیگر پذیرای دین اسالم  سه سوره آل عمران

الْکِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فی)  :یم دین حنیف داشت نه یهودی بود و نه مسیحیهابرایکی اینکه   التَّوْراةُ وَ  إِبْراهیمَ وَ م  یا أَهْلَ  ا أُنْزِلَتِ 

ها أَنْتُمْ هؤُالءِ حاجَجْتُمْ فیما لَکُمْ بِهِ ِعلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فیما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ ِعلْمٌ وَ    (65آل عمران/)  قِلُونَالْإِنْجیلُ إِالَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَال تَعْ

تَعْلَمُونَ ال  أَنْتُمْ  وَ  یَعْلَمُ  حَنیفاً    (66همان/)  اللَّهُ  لکِنْ کانَ  وَ  نَصْرانِیًّا  ال  وَ  یَهُودِیًّا  إِبْراهیمُ  الْمُشْرِکینَ ما کانَ  مِنَ  وَ ما کانَ   مُسْلِماً 

   (67همان/)

نا کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَ  قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى)  ت خداوند و عدم شرک به او استیعبودبیان  مساله مشترک تمام ادیان    دیگری  و

شَیْ بِهِ  نُشْرِکَ  ال  وَ  اللَّهَ  إِالَّ  نَعْبُدَ  أَالَّ  بَیْنَکُمْ  مُسْلِمُونَوَ  بَِأنَّا  اشْهَدُوا  فَقُولُوا  تَوَلَّوْا  فَإِنْ  اللَّهِ  مِنْ دُونِ  أَرْباباً  بَعْضاً  بَعْضُنا  یَتَّخِذَ  وَ ال   ( ئاً 

   (64همان/)

الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ  وَ مَنْ یَبْتَغِ َغیْرَ  )  د هیچ دینی را نخواهد پذیرفتبیان اسالم است که به جز دین اسالم خداون  و دیگر

 (  85آل عمران/) (وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ

ن اسالم  همچنین ظهور همة ادیان از جانب انبیا مقدمه ظهور دین مبی  .بوده است  (ع)  ظهور همه انبیا مقدمه ظهور پیامبر خاتم

 ،لذا پیامبر ما اکمل همة پیامبران  .نزیل صحیفة کریمه قرآن بوده استمقدمه ت  ،بوده است و در آخر انزال همة صحف آسمانی

هر یک از پیامبران درجه ای از اسالم را داشته اند که می    .دین او اکمل تمام ادیان و کتاب او اکمل همة کتب آسمانی است

از آن تعبیر به اسال ابراهیم و موسی و عیسی کرد چرا که در قران  توان  انبیا  م آدم و نوح و  کریم بحث مسلمان بودن بیشتر 

مطرح شده هر چند بعضی از مفسران آن را به تسلیم ارتباط داده اند اما حقیقت مطلب آن است که مسلمین بودن انبیا در  

السالم  ان الدین عند اهلل ا  :م بوده است و اینکه خداوند فرموده حقیقت ناظر به برخوردار بودن هر یک از انبیا از درجه ای از اسال

یعنی حقیقت دین اسالم نزد او از ازل االزال بوده و اما عمل به دستورات و احکام او که در قرآن کریم بوده در برهه خاصی از 

م را برگزیند خداوند ازو نمی پذیرد و در  و اینکه فرموده اگر کسی دینی غیر از اسال  .تاریخ نازل شده و تا روز قیامت خواهد بود

در حقیقت انکار   ،ران است به این معنی است که انکار دین اسالم به منزلة انکار همه ادیان و انکار همة ادیانآخرت از زیانکا

یم است  از طرفی الزمه برگزیدن دین اسالم عمل به دستورات قرآن کر  .شارع مقدس است و انکار شارع مقدس هم کفر و شرک

لذا عدم اتباع از قرآن و توقف در   ،م به معنای حقیقی محقق می گرددزیرا با عمل به دستورات قران کریم است که دین اسال

حسب انچه در آیات    .عین زیان و خسران است  ، سایر صحف آسمانی پیش از قرآن که دستخوش نقصان و تحریف گردیده اند

قی بین هیچ یک از انبیا  دعوت همه انبیا دعوت به توحید است لذا از این جهت فر   ، هقرآن کریم از جمله سورة آل عمران آمد

صحف   کامل تر و جامع تر از احکام  (صلی اهلل علیه و آله)  احکام و دستورات پیامبر خاتم  اما نکته اصلی این است که  ،نیست

 . عقال و شرعا واجب است  ،مکاندر هر زمان و  لذا تبعیت از حکم جامع و کامل ؛سایر پیامبران است آسمانی
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 حقانیت دین اسالم -2-3-2

وَ النَّبِیُّونَ   وَ عیسى إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الَْأسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسى قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ َعلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ َعلى

 ( 84) قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَمِنْ رَبِّهِمْ ال نُفَرِّ

ایمان به همة انبیاء الهی است و انکار یک پیامبر برابر با انکار همة    مثابةدر آیه فوق سخن از آنست که ایمان به یک پیامبر به  

ن به کتب نازل شده بر همة پیامبران الهی همچنین ایمان به کتاب نازل شده بر یک پیامبر به منزله ایما  .پیامبران الهی است

انکار موسی   (ص) ر دیگر انکار پیامبر اکرمبه تعبی است و انکار یک کتاب نازل شده به منزله همة کتاب های نازل شده می باشد 

بود ابراهیم خواهد  و  عیسی  و  او تصدیق موسی  تصدیق  و  ابراهیم  و  عیسی  تصد  . و  منزله  به  قران کریم  تصدیق  یق  همچنین 

های    و چون انکار انبیاء و کتاب این کتب خواهد بود    تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و انکار قرآن کریم به منزله انکار

لذا منکرین داخل در دایرة شرک و کفر می    ، ایشان مآالً به انکار حق تعالی که آنها را به جانب خلق فرستاده منتهی می گردد

بول اسالم و ایمان و عمل به احکام آن به منزله قبول همة ادیان و رد اسالم به منزله رد همة ادیان طبق همین قاعده ق  .گردند

کسی که   زیرا (85) وَ مَنْ یَبْتَغِ َغیْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ : عالی فرمودلذا خدای ت .خواهد بود

قطعاً پذیرش ادیان ناقص قبل از اسالم هم نجات دهندة او    ،ترین دین که دین اسالم است گردن ننهد و آن را نپذیردبه کامل  

چنان که خداوند هم    .حالل و حالل حرام دانسته شده است  ،حرام  از سوی پیروانشان  چرا که در بعض از این ادیان  ، ودنخواهد ب

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِیلُ عَلَى  : اند  در قران کریم به این موضوع اشاره فرموده لِبَنِی إِسْرَائِیلَ   ِمنْ   نَفْسِهِ  ٰ  کُلُّ الطَّعَامِ کَانَ حِل ّا 

 ( 93آل عمران/) قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ  ٰ   التَّوْرَاةُ  تُنَزَّلَ  أَنْ  قَبْلِ

 

 ماختالف یهودیت با اسال-2-3-3

بیان    آن را  به زیبایی  آل عمران  سوره  که  3یکی از اختالفات یهودیت با اسالم مساله تغییر قبله از بیت المقدس به مکه است

اولین خانه برای عبادت خداوند از زمان    ثانیا  ( ین عند اهلل االسالمالدّ  انّ)  اوال دین مورد نظر خداوند دین اسالم است  :ه استکرد

  . است  (ع)  در آنجا مقام ابراهیم  و  (96)  إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدىً لِلْعالَمینَ)  ستحضرت آدم مکه بوده ا

 . خود ابراهیم ع نه یهودی بود نه مسیحی بلکه بر دین حق حنیف بوده است (97آل عمران/)  فیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهیمَ

وگرنه قابل دفاع  تفسیر کنید زیبا خواهد بود و اعجاز تشریع اثبات خواهد شد    م این آیات سوره را در کنار هم بحث واگر تما

 . نخواهد بود

 

 دعوت دین اسالم  -2-3-4

پیامبر  ،حبل اهلل توحید  .به حبل اهلل چنگ بزنید  : دعوت دین اسالم برای یهودیت است که می فرمایداین آیه     ، وجود نازنین 

  : اهل بیت حبل اهلل هستند رآن وق

 
الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْوَمِنْ حَیْثُ خَرَ-  3 الْمَسْجِدِ  وَاخْشَوْنِی وَلِأُجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ  فََلا تَخْشَوْهُمْ  إِلَّا الَّذِینَ ظََلمُوا مِنْهُمْ  لِلنَّاسِ عََلیْکُمْ حُجَّةٌ  لِئََلّا یَکُونَ  نِعْمَتِی عََلیْکُمْ  رَهُ  تِمَّ 

جز -جا بودید روی بدان جانب کنید تا مردم به حجّت و مجادله بر شما زبان نگشایندو از هر جا و به هر دیار بیرون شدی روی به جانب کعبه کن و شما مسلمین هم به هر ک  :عََلّکُمْ تَهْتَدُونَوَلَ

 .راه یابید  (به طریق صواب)  و باشد که  ،و تا نعمت و رحمتم را برای شما به حد کمال رسانم-من بترسید  (نافرمانی)  آنان هم نیندیشید و از  (جدل و گفتگوی)  که از  (معاند)  گروه ستمکار

 ( 150بقره/)
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وَ ال   جَمیعاً  اللَّهِ  بِحَبْلِ  اْعتَصِمُوا  بِنِعْوَ  فََأصْبَحْتُمْ  قُلُوبِکُمْ  بَیْنَ  فََألَّفَ  أَْعداءً  کُنْتُمْ  إِذْ  َعلَیْکُمْ  اللَّهِ  نِعْمَتَ  اذْکُرُوا  وَ  تَفَرَّقُوا وَ  إِخْواناً  مَتِهِ 

 (  103) لَّکُمْ تَهْتَدُونَالنَّارِ فََأنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ کُنْتُمْ َعلى

 

 آنها   علل  و   نفاق  و شرک  تفکر  تبین  و   تشریع  :چهارم  بخش

 تفکر غلط یهودیت  -2-4-1

آیا ننگریستی   هُمْ مُعْرِضُونَتابِ اللَّهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَریقٌ مِنْهُمْ وَ  کِ  أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا نَصیباً مِنَ الْکِتابِ یُدَْعوْنَ إِلى

روی    (از حکم حق)  اند که چون دعوت شوند تا کتاب خدا بر آنها حکم کند گروهی از آنانای از کتاب دادهآنهایی را که بهره

إِالَّ    (23آل عمران/)   گردانند و از آن دوری گزینند؟ النَّارُ  تَمَسَّنَا  بَِأنَّهُمْ قالُوا لَنْ  َغرَّهُمْ فیذلِکَ  وَ  دینِهِمْ ما کانُوا    أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ 

و این سخنان باطل که به دروغ   .ما را هرگز در آتش جز روزهایی چند عذاب نکنند  :بدین سبب که گویند  :(24همان/)  یَفْتَرُونَ

 .  در دین خود مغرور گردانیده استاند آنها را بر خود بسته 

از حکمیت   ایشان اعراض علل همان سوره 24اعراض یهودیان از حکم کتاب اهلل و در آیه  ،عمران سوره آل 23حق تعالی در آیه 

داشته و همین تفاخر و عصبیت  ریشه در تفاخر و عصبیت قومی و قبیله ای آنها    علتاین  که    کتاب اهلل را مطرح نموده است

اعجاز تشریعی این آیه ناظر به اظهار دلیل  .  فریفته کرده است  خویشبه دین    نسبت  را  آنها  ،ی که صبغة دروغ و باطل داشتهقوم

هیچ کس بر   ، حقیقی اعراض یهودیان از ناحیة حق تعالی بوده در حالی که اگر حق تعالی این دلیل اعراض را آشکار نمی ساخت

  ،طالع از این دلیل نداشتههت که هیچ کس از این دلیل اطالع نداشته و راهی هم به ا پس از ان ج  ، این دلیل وقوف نمی یافت

   .این دو آیه را می توان اعجاز تشریعی بشمار آورد

انبیاء ع را به ناحق به قتل رسانید اگر آخرت برای   اگر آخرت برای شما و بهشت برای شماست پس چرا  :قرآن کریم می فرماید 

وَ لَتَجِدَنَّهُمْ   د اما هرگز اروزی مرگ نخواهند کرد چون این تعلق خاطر اینها به دنیا از همه بیتشر استشماست آرزوی مرگ کنی

عَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصیرٌ بِما ذینَ أَشْرَکُوا یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ یُحَیاةٍ وَ مِنَ الَّ  النَّاسِ َعلى  أَحْرَصَ 

للَّهِ َعهْداً فَلَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ َعهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ َعلَى اللَّهِ ما ال  وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِالَّ أَیَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ ِعنْدَ ا بقره( 96) یَعْمَلُونَ

قُلْ إِنْ کانَتْ لَکُمُ    :یند آخرت خالصانه برای ماست اگر حقیقتا این گونه است پس آروزی مرگ کنید می گو  بقره(  80)  تَعْلَمُونَ

اما به خاطر عملشان که انبیا را گشتند به   (94بقره/)  نِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَالدَّارُ الْآخِرَةُ ِعنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُو 

أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَیْدیهِمْ وَ    وَ لَنْ یَتَمَنَّوْهُحق اروزی مرگ نخواهند کرد یا وابستگی که به دنیا دارند در این سوره نیز امده است  نا

 (  95بقره/) َعلیمٌ بِالظَّالِمینَاللَّهُ 

در آنجا    .می روند     ره بشمارهمین سو  24و    23سورة آل عمران در حقیقت تکمیل کنندة معنایی آیات    119و    118آیات  

اینجا هم   از اعراض یهودیان از حکمیت کتاب اهلل به واسطه تفاخر قومی و قبیله ای بود و در  روانشناسی  حق تعالی  صحبت 

ایشان از خلل و فساد در کار اهل    .می کشد به تصویر    را  شخصیتی یهودیان که ریشه در همان تفاخر قومی و قبیله ای دارد 

اگر اهل ایمان    .نمی ورزند و خواهان رنج پیوسته مسلمانان هستند و دشمنی خود با اهل ایمان را به زبان می آورند  ایمان قصور

آنها اهل ایمان را دوست نمی دارند یا به این دلیل که بغض اهل ایمان را در دل دارند و یا به این دلیل که   ،بدارند   آنها را دوست

با این حال به    ؛ گردیده است  –اسالم    -می دانند و بغض و کینه آنها مانع از ایمان به دین اهلل    خود را به سبب تفاخر قومی برتر

انهاست از این عمل خود پشیمان گردیده و سر    ،سبب نفاقی که در دل  پنهان  در ظاهر اظهار ایمان به کتاب اهلل کرده و در 

توان در بازشناساندن شخصیت حقیقی یهودیان به مسلمانان از  وجه اعجاز تشریعی این آیه را می  .  انگشت به دندان می خایند
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بر مسلمانان حرام می داند زیرا گذشته از انکار آنها    خدای تعالی هر گونه مصاحبت با این جماعت را  .ناحیه حق تعالی دانست

زیرا این نفاق سبب فریب    ،دتر استنوعی از نفاق هم در وجود انها هست که از انکار آشکار آنها ب  ،نسبت به نبی اهلل و کتاب اهلل

 .  مسلمانان می گردد و ممکن است مآالً به ضرر و زیان آحاد جامعه اسالمی منجر گردد

الْبَغْیا أَیُّ بَدَتِ  قَدْ  أَفْهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ ال یَْألُونَکُمْ خَباالً وَدُّوا ما َعنِتُّمْ  صُدُورُهُمْ    واهِهِمْ وَ ما تُخْفیضاءُ مِنْ 

  ،از غیر همدینان خود دوست صمیمی همراز نگیرید   ،ای اهل ایمان  :(118آل عمران/)  أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

دشمنی شما را بر زبان    ،ه در رنج باشیدآنها مایلند شما همیش  ،ای کوتاهی نکنند چه آنکه آنها از خلل و فساد در کار شما ذرّه

 .  آیات کردیم اگر عقل را به کار بندید  ما به خوبی برای شما بیان .هم آشکار سازند و محققا آنچه در دل دارند بیش از آن است

کُلِّهِ وَ إِذا لَقُ بِالْکِتابِ  تُحِبُّونَهُمْ وَ ال یُحِبُّونَکُمْ وَ تُؤْمِنُونَ  أُوالءِ  قُلْ  ها أَنْتُمْ  الْغَیْظِ  الَْأنامِلَ مِنَ  وکُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا َعضُّوا َعلَیْکُمُ 

دارید آنان شما را دوست  چنانچه شما آنها را دوست می  ، آگاه باشید  (119آل عمران/)  بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ َعلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِمُوتُوا  

و آنها در مجامع شما اظهار ایمان کرده و چون تنها شوند از شدت کینه بر   ،مانی ایمان داریدو شما به همه کتب آس  ،دارندنمی

 .  همانا خدا از درون دلها آگاه است ، بدین خشم بمیرید :بگو .ت خشم به دندان گیرندشما سر انگش

 

 وابستگی یهودیت به دنیا   -2-4-2

یهودیان حریص ترین مردمان بر زنده ماندن و    :ی داند و می فرماید کهقرآن آنان را حریص ترین و دنیاگرا ترین مردم دنیا م 

آنچنان    ؛ حریص و دل بسته اند  -هر چند پست باشد    -آنان به هر نوع زندگی دنیوی    .برخوردار شدن از عمری طوالنی هستند

حتی    ،که اشتیاق یهود به زندگی دنیا آنچنان    ؛خواهان عمر طوالنی هزار ساله هستند  ،به این دنیا دل بسته اند که فرد فرد یهود

یهود منش  و  روش  و  است  تر  فزون  آنان    ، از مشرکان  استنمایانگر حرص شدید  مرگ  از  ترس  و  دنیا  زندگانی  هاشمی  )   بر 

 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ»  :در سوره بقره به این مضامین اشاره دارد و می فرماید   (217  :1ج  ،1375  ،رفسنجانی و جمعی از محققان

 ؛ مِنَ الْعَذَابِ أَن یُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَلُونَ« النَّاسِ َعلَی حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُواْ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

[ خواهی یافت ]تا آنجا[ که هر یک از آنها آرزو  ،  ین دنیا ا]بر زندگی    -تر از مشرکانحتی حریص  -» و آنها را حریص ترین مردم

و خداوند به اعمال آنها   .او را از کیفر ]الهی[ باز نخواهد داشت ، دارد هزار سال عمر به او داده شود! در حالی که این عمر طوالنی

 (  .96بقره/) « .بیناست

لت کفر اهل کتاب را بیان می نماید و حقیقتا این گونه تشریع ه خوبی تشریع می کند و ع را ب  وابستگی یهودیت به دنیا   این آیه

  :معجزه است

تَْأمَنْهُ بِدینارٍ ال یُؤَ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ  هُمْ   قائِماً ذلِکَ بَِأنَّدِّهِ إِلَیْکَ إِالَّ ما دُمْتَ َعلَیْهِوَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَْأمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ 

 ( 75) قالُوا لَیْسَ َعلَیْنا فِی الُْأمِّیِّینَ سَبیلٌ وَ یَقُولُونَ َعلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ

  تا آن)  و برخی دیگر از اهل کتاب  ،اگر مال بسیار به آنها بسپاری ردّ امانت کنند  (به آن حد درستکارند که)  بعضی از اهل کتاب

برای   :از این رو که گویند  ،گیری کنیگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آنکه بر مطالبه آن سخت ا  (اندازه نادرستند که

و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند    ،گناهی ندارد  ( غیر اهل تورات)  به هر وسیله خوردن مال امیّان  (پیروان تورات)   ما

 (  دهنده به خدا نسبت دروغ میک) دانند در صورتی که می
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در این آیه خداوند علّت حرامخواری یهودیان را توضیح می دهد و آن این بوده که ایشان خوردن مال غیر یهود را گناه نمی  

آنها در برحق دانستن خود و دین خود و باطل شمردن دیگران و سایر  از گمان  ندانستن حرامخواری  این گناه  اند و  شمرده 

   :ق دانستن ایشان به نژادپرستی آنها باز می گردد که در قران کریم هم به ان اشاره شده استو این بر ح  .ی شده استادیان ناش

ن  »ای یهودیان! اگر گما :»بگو ؛إِن کُنتُمْ صَادِقِین موتالَّذِینَ هَادُواْ إِن زََعمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الایُّها  قُلْ یَأَ »

لقای محبوبتان    ،می کنید که ]فقط[ شما دوستان خدائید نه سایر مردم به  اگر راست می گویید ]تا  آرزوی مرگ کنید  پس 

 ( 6جمعه/) برسید[!«

»قوم برگزیده« عنوانی است که در    .در آیاتی از قرآن کریم و منابع یهود به نژادپرستی و ادعای برتری این قوم اشاره شده است

»اعتقاد    :جهان به دو بخش اسرائیلی و غیر اسرائیلی تقسیم شده اند  در آن کتاب مردم  ،دیده می شودفراوان    تورات و تلمود

برگزیده  قوم  اینکه  به  هستند  یهودیان  که  ، ای  است  آمده  تلمود  در  و  است  اساسی  ای  مقوله  یهود  آیین  بنی  )  یسرائیل  :در 

به نقل از   72ص  ،5ج ،موسوعه الیهود)  «. ن آمیختن با دیگر مواد را نداردچون زیتون امکا ؛به دانه زیتون شباهت دارد (اسرائیل

 (  37ص  ،پیامبر و یهود حجاز

در سوره مائده به یکی از ادعاهای بی اساس که آنها داشته اند اشاره    .هور عینی یافته استظیهود در رفتارهای آنان    باور این  

فرزندان خدا و دوستان ]خاصّ[   ، ما» :»یهود و نصاری گفتند  ؛صَارَی نَحْنُ اَبْنَاءُ اهللِ وَ اَحِبَّائَه«»وَ قَالَتِ الْیَهُودُ وَ النَّ :می گوید   ،کرده

برای خود قائل شدند  این  (18مائده/)  «.  او هستیم آنها  امتیاز موهومی نیست که  این گونه    ؛تنها  به  بارها  آیات دیگر  بلکه در 

سوره بقره ادعای آنها را درباره اینکه غیر از آنان کسی داخل    111در آیه    :ر مثالبه طو  ؛اشاره شده است  باطل آنانادعاهای  

همین سوره ادعای یهود را   80و در آیه    4و ابطال می نماید   بهشت نمی شود و بهشت مخصوص یهود و نصاری است بیان کرده 

  5.  ا سرزنش می کندمبنی بر اینکه آتش دوزخ جز ایام معدودی به آنان نمی رسد ذکر نموده و آنها ر

 

  :نتایج

همچنین    .ایمان به یک پیامبر به مثابة ایمان به همة انبیاء الهی است و انکار یک پیامبر برابر با انکار همة پیامبران الهی است

نازل  ایمان به کتاب نازل شده بر یک پیامبر به منزله ایمان به کتب نازل شده بر همة پیامبران الهی است و انکار یک کتاب  

انکار موسی و عیسی و ابراهیم و تصدیق   (ص)  ای نازل شده می باشد به تعبیر دیگر انکار پیامبر اکرمشده به منزله همة کتاب ه 

همچنین تصدیق قران کریم به منزله تصدیق تورات و انجیل و زبور و صحف   .او تصدیق موسی و عیسی و ابراهیم خواهد بود

د و چون انکار انبیاء و کتاب های ایشان مآالً به انکار حق تعالی که  این کتب خواهد بو  منزله انکارابراهیم و انکار قرآن کریم به  

طبق همین قاعده قبول   .لذا منکرین داخل در دایرة شرک و کفر می گردند  ، آنها را به جانب خلق فرستاده منتهی می گردد

لذا خدای تعالی    .ادیان خواهد بودو رد اسالم به منزله رد همة    اسالم و ایمان و عمل به احکام آن به منزله قبول همة ادیان

زیرا کسی که به کامل ترین دین که دین    (85)  وَ مَنْ یَبْتَغِ َغیْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ  :فرمود

چرا که در بعض    ،م هم نجات دهندة او نخواهد بودذیرش ادیان ناقص قبل از اسالقطعاً پ   ،اسالم است گردن ننهد و آن را نپذیرد

 .  حالل و حالل حرام دانسته شده است ،از این ادیان از سوی پیروانشان حرام

 
 .  «قِینَتُمْ صادِوَ قالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إاِلَّ مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصاری تِْلکَ أَمانِیُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْ - 4
 «  .فَلَنْ یُخِْلفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عََلی اللَّهِ ما ال تَعَْلمُون  قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إاِلَّ أَیَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً َ- 5
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