
 

 
 79 - 99 ، ص1397، بهار و تابستان 8م، شمارۀ ؛ سال پنج)ره( طباطبائیاندیشة عالمه دوفصلنامه 

 

 وراثت صلحا در قرآن آینده و 

)ره( تأکید بر دیدگاه فخر را،ی و علّامه طباطبائی با

 

  1محمد صدقی
 استةدیةرگ و   حةرو اسال  ، دانشگة  عال ه طبةطبةئ ، ته ان، ای ان

 (26/04/1398پذی ش: ؛ تةریخ 4/12/1397)تةریخ دریةفت: 

 چكيده

ا یدوارکممللد  اسللتن ار  للةه  آیللةت از کمللد کلله حللةک  ار آیمللد هللةی  صللحبت  لل قلل آن کلل یم ار وا  

تللوان ب داشللت کلل د کلله در آن آیمللد ، وراثللت صللاحة، خةنشللیم   لل  مین صللةلح، و سلل انجةم  ابلل         لل 

عا ة لله طبةطبللةئ ، ار  یسلل ان   دیللن بلل  ادیللةن يواهللد آ للدن   ةللل  حةضلل  بلله ب رسلل  ایللن  سللزاه ار دیللدگة 

پلل داردن بلل  ایللن اسللةس، بلل از تبیللین  سللزاه شللیحه، و نیللز فخلل  رارز، ار  یسلل ان  حلل وو اهللو سللم ت،  لل  

سللی  يودشللةن و نیللز بللة شللیوت  از و   اخحلله بلله تیارنیلل  عا ة لله طبةطبللةئ  و فخلل  رارز، بلله روش کتةبخةنلله 

بل  ادیلةن و    کله،  ابل  اسلالم   حةصلو ب رسل  ایلن   تحایال ،  وضلوع  لورد ب رسل  قل ار گ فلتن        -توصیی 

اسللت؛ ا للة نیلل   یسلل ان اهللو   )علل ( المیللزان در ر للةن  هللور ح لل ت  هللدز  تخالو ار دیللدوراثللت و اسلل

، )عل (  هلة  ابل  دیلن بل  ادیلةن را بل  ر لةن ح ل ت  هلدز         سم ت، بلةوخود روایلةت  حتبل  فل ی ین و تخصلیا آن     

ویللژ  در  للورد  ابلل  دیللن دانسللته و  یهللو   روشللن، بلله لل تبع ن پ اکمللد  اسللت و ایللن  یسلل ان آیللةت را 

انلدن ب يل  ار آنلةن  ةنملد فخل  رارز بل  ایلن هسلتمد کله  ل اد ار وراثلت و اسلتخالو  ت  یلةن،              ارائه نمملود  

از ار  یسلل ان اهللو سللم ت اسللتخالو را بلله يالفللت سلله  و عللد  راثللت آنللةن در بهشللت ار کللةف ان اسللت و

 اند که فخ  رارز ار آنةن استن بیق نمود ت  )ع( يایی  او  بحد ار پیة ب 

 ن)ع ( اسالم،  ت  ین، ا هةر، استخالو،  هدز واژگان کليدي:

 

                                                            
sedghi@atu.ac.ir  

mailto:sedghi@atu.ac.ir
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  مقدّمه
 لةه ، بل   ل  مین، ا یلدبخ  اسلتن      بله دهلد کله    ل   وقلةیح  در آیملد  يبل     قل آن کل یم ار  

خةنشللیم  و پیلل ورز اسللالم بلل  ادیللةن و  شللدن بمللدگةن صللةلحانللد ار: وارثایللن  للوارد عبللةرت

   میم  کله عملو صلةلح ب مملدن  لةه  ایلن عملةوین س شلةر ار ا یلد اسلت و يبل  ار پیل ورز             

   مةن داردن ایلن ا ل  سلب  شلد تلة نویسلمد  دربلةرت ارتبلة  و یلة ارتبلة  نداشلتن ایلن آیلةت              

ب رسلل  نمةیللدن بلل از تح یللق پی ا للون روایللةز ایللن   وللله، بلله هللدو  رسللیدن بلله دیللدگة       

مد   وضللوع را در تیةسللی   تحللدد ار شللیحه و اهللو سللم ت و درکمللةر آن،  روشللن ق آنلل ، نویسلل

عایلله در ریللو آیللةت   بللو    ویللژ  روایللةت  ت یللق ار روایللةت واردشللد  در ایللن  للورد، بلله  

گیلل ز نمللودن درنهةیللت ا لل ، ار دیللدگة  شللیحه، تیسللی  شلل ی    حللوم عا ة لله طبةطبللةئ  و پلل 

هلللةز رارز، بلللة توخللله بللله گللل ای  ال یللل  فخللل ار دیلللدگة  اهلللو سلللم ت، تیسلللی   یلللةتیح

داد  شلودن   بله سل ا    ةلله پةسلخ    بله نیل  آن دو  یسل      تیةوتشةن، انتخةگ شلدند تلة بلة توخله     

هللم و آیللة  میللور قلل آن کلل یم ار ایللن تحللةبی  پیللة    لل تبع بلله  سلل ا    ةللله ایللن اسللت کلله  

گل  اسلت   گیل  شلدن اسلالم و اسلت  از آن در خهلةن بلة اربلین رفلتن ادیلةن دی         درنهةیت، علةلم 

هلم ندارنلد، پلآ  ل اد ار     ارتبلةط  بلة هلم ندارنلد و اگل  ایلن عملةوین رب ل  بله         هلة هلی   یة آن

وراثللت  ت  للین و اسللتخالو    مللةن صللةلح چیسللت و  ابلل  اسللالم بلل  ادیللةن چگونلله توضللیح  

عایله فل ی ین، در ریلو ایلن آیلةت،      هملةن طلور کله اشلةر  شلد، روایلةت  ت یلق       شلود   داد    

گیل  شلدن اسلالم واقحلله   خهلةن  دارنلد کلله،  وضللوع  هلدویت بیلةن  ل     ضلمن ربلع  سلزاه بله    

وقللوع يواهللد بلله )علل ( از  سللا م اسللت کلله در ر للةن  هللور  مجلل  بشلل یت ح لل ت حجللت  

للذا   ؛کمملد نلوع  ت ییلد  ل    بلودن ایلن وقلةیگ را بله    پیوستن بدین ت تی ، ایلن روایلةت  ل تبع   

شللد  در روایللةت فلل ی ین،   بلل از توضللیح بیشللت   وضللوع، ب يلل  ار  سللةئو  هللدویت  اشللةر  

در ایللن تح یللق هملل ا  بللة تیسللی  ایللن آیللةت و در ن للد و ابلل ام نیلل  ه یلل  ار دو  یسلل  گیتلله

 شد   ورد توخه ق ار گ فته استن
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هلةی  در راب له بلة ایللن     ز تیةسلی  ن تله  نیل  پیشلیم  تح یلق، اگ چله  م لن اسلت در  بلله       ار

از در ایللن عمللوان کتللةگ یللة   ةللله نویسللمد ،ر للم تللالش  رم  وضللوع آ للد  بةشللد؛ ا للة عالل 

 یةفته نشدن 

 ایم  تبیین ب ي   یةهیم  وخود در آیةت  ورد بحث:

عا ة لله طبةطبللةئ  «(  هلل » حمللةز  ابلله دادن اسللت )را لل  اصللیهةن ،  در ل للت بلله«: اظهااار»

ف  ةیللد: ایللن کاملله وقتللب در للورد چیللز  عایلله چیللز دیگلل  اسللتحمة  شللود،  حمللة    هللم  لل 

 (ن255: 19قن، ج 1390دهد )طبةطبةئ ،  ب ابه را 

شللدت  ی يللدای  )یحملل  هللةز پیمللود  لل اد ار کللو  دیللن در قلل آن تمللةم را  «: کاالّ الاادّين»

  ی اسالم( است ) همةن(ن 

 حملة  انت لة   لةلب اسلت بله فل دز       کله را ل  گیتله، بله    طلور  وراثت و ارث، بله  «:وراثت»

 «(ن ورث»ا  ک د  بةشد )را   اصیهةن ، که  حة اهبدون این

ایللن عمللوان، آشللمةز پیلل وان ادیللةن خهللةن اسللتن و بسللیةرز ار  مهاادويت و منجاای بشااريت: 

 دانمللد و هللةز دیملل  يللود، آن را بلله فلل د يةصلل   م بللق  لل   ادیللةن و  للذاه ، بلل  اسللةس داد  

)علل (  ، ح لل ت  هللدزدلیللو روایللةت نبللوز در  للورد ف رنللد ا للةم حسللن عسلل  زدر اسللالم، بلله

 به  هدویت  ح وو استن

ایللن نللةم   اسللتن( الکتةبةة  اللی  يللع ) حمللةز کتللةگ درشللت  ار وا ت ربلل  بلله «: زبااور»

وا ت رِبل (ن  ، 377)را ل ، هملةن:    نلةر  شلد  اسلت    )ع( بله کتلةب  اسلت کله بل  داود      خصوعّ

عا ة لله )کمللد بللودن رد  لل دلیللوخهللت بلل   حللوم عا ة لله آراز دیگلل  در ایللن  للورد را بلله  

 (ن331و 330: 14قن، ج 1390طبةطبةئ ، 

 لل اد ار رکلل  در آیلله،  حمللةز اصلل الح  آن اسللت و در ایللن  حمللةز رکلل ، در آیلله،   «:ذکاار»

قلل آنن   حللوم عا ة لله، بللدون ا هللةرنی ،  دو قللو  گیتلله شللد  اسللت: ی لل  تللورات و دیگلل ز

 حیللو  اسللت  انللد  لل اد ار آن، لللوح هلل دو را ن للو نمللود ؛ ا للة نیلل  کسللةن  را کلله گیتلله   

 پذی د )همةن(ننم 
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را لل  گیلل د )شمةسللةن، خللةیب اسللت کلله چیللز  را دربلل   لل در نیلل  ر للةن  للةن «: تمكااين»

 «(ن   ن»اصیهةن ن 

بلله ف  للودت عا ة لله، ایللن   کلل دن چیللز  در   للةن اسللت، در آیلله،  لل اد ار تم للین ب ق ار 

نونَّ لوهُةةمْ دْیةةنوهُمُ الَّةةذْی وَ لویُمَکِّةةنةپللذی   آن چیللز اسللت و در آیلل   کمةیلله ار ثبللةت، و تزلللز 

ق حللة  دیمشللةن را، کلله بلل از آنللةن پسللمدید ، بلله سودشللةن اسللتوار و  ح للم    » لوهُةةمْ ارْتوضةة 

کلله: آن را در (ن ار ایللن رو  میللور ار تم للین دیللن، عبللةرت اسللت ار ایللن   55)نللور/ « نمةیللد

قن، 1390)طبةطبللةئ ،  خة حلله  للورد عمللو قلل ار دهللد؛ یحمللب هللی  کیلل   خاللوگی ش نشللود  

 (ن 152: 15ج 

 

 قرآن و غلبة اسالم بر ساير اديان

هُةةوَ الَّةةذْی ف  ةیللد: سللورت توبلله  لل  33قلل آن کلل یم در  للور  ابلل  اسللالم بلل  ادیللةن درآیلل  

  ونووَ دْیةةنِ الْحَةةقِّ لْیُظْهِةةروهُ عَلوةة  الةةد ینِ کُلِّةةهْ وَ لوةةوْ کوةةرِهَ الْمُشْةةرِکُ   ورْسَةةلو رَسُةةولوهُ بِالْهُةةد 
هللة او کسللب اسللت کلله رسللول  را بللة هللدایت و آیللین حللق ف سللتةد تللة او را بلل  هملل  آیللین   »

 (ن33)توبه/ «  ةل  گ داند، ه چمد  ش کةن ک اهت داشته بةشمد

سلورت فلتح نیلز ت ل ار شلد  اسلت کله         28 و در آیل   سلورت صل    9شبیه این آیله در آیل    

 گویمد  استنبودن  وضوع نزد  سا م و  هم حد اقو اث ِ ت  ار،

 

 کريمهعلّامه طباطبائی و ت سير آية 
را اسللالم و ع ةیللد و اح للةم آن  « دیللن حللق »بحللد ار آن کلله   ایشللةن در تیسللی  سللورت توبلله  

 ف  ةید:  اند، دانسته

 میللور ایللن اسللت کلله يللدا، رسللو  يللود را بللة هللدایت )بللة آیللةت و  حجللزات(  »

 و بللة دیمللب ف سللتةد کلله بللة ف لل ت و ح ی للت آفلل یم   م بللق اسللت، تللة آن را          

 «ب  سةی  ادیةن  ابه دهد، ه چمد  ش کةن نخواهمد و نةراحت شوندن
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حللق اسللت بلله دیللن  « لیظهةةره» آیللد، ضللمی   کلله در دسللت  للبيللوبب بللهار ایللن  حمللة بلله 

انللد کلله کلله بح للب احتمللة  داد پللآ ایللن ؛گلل دد، و  تبللةدر ار سللیةق آیلله هللم همللین اسللتب  للب

تلة و  را بل  دشلممةن  ابله دهلد، و      »ضمی   لذکور بله رسلو  ب گل دد، و  حملة  آیله ایلن بةشلد:         

  ف  ةید:ایشةن سزآ    ، احتمة  بآ بحید  استن«هم   حةلم دین را به و  بیة ورد

، ننن ایلن دو آیله  ل  مین را بل  قتلة  بلة       تحةریض المةؤمنین علة     ...فی اآلیتةین مةن  »

کلله کلله ایللن دو آیلله د لللت دارنللد بلل  ایللن اهللو کتللةگ تحلل یض کلل د ، بلل ا  ایللن 

يللدا  تحللةلب يواسللته اسللت دیللن اسللالم در عللةلم بشلل یت انتشللةر یةبللد، و  حاللوم      

اسللت کلله چمللین ا لل   نیةر مللد سللحب و  جةهللد  اسللت، و چللون اهللو کتللةگ  للةنگ    

هللة  يللود ایللن نللور را تحبیلل  قلل آنن بللة دهللنيواهمللد كبلله فت اسللالم شللد  و  للبپیشلل

بةشللد یللة  خللةلیین بةیللد  ا  خللز قتللة  بللة آنللةن نملل  يللة وش کممللد، لللذا هللی  چللةر  

اربللین ب ونللد، و یللة ری دسللت  ح و للت  سللامین بللود  خزیلله دهمللدن و ار ط فلل         

آیللدن لللذا  يواسللت  يللدا  تحللةلب ایللن اسللت کلله اسللالم بلل  سللةی  ادیللةن  ةللل          

نیللگ  سللامین  بلله -بلله  شللیت يللدا -پللة شللودا  بلله سللامةنةن بةیللد بدانمللد کلله ه فتملله

تمللةم يواهللد شللدن بمللةب این سللزاوار نیسللت کلله  سللامین بلله يللود نگ انللب را  داد  و   

کوتللة  بیةیمللد؛ ریلل ا بدانمللد کلله اگلل  ایمللةن داشللته بةشللمد، يللدا يواسللته، آنللةن دسللت  

 (ن247: 9قن، ج 1390)طبةطبةئ ، « بة  ق ار گی ند

 ایشةن در تیسی  همین آیه در سورت ص  ف  ود  است: 

شللود کلله ه یلل  ار حللق و بةطللو بلل ا  يللود دیمللب   ار اضللةف  دیللن  حاللوم  لل  

دو، دیللن و يللدا  تحللةلب ار بللین آن  هةسللتنللد کلله   للةبق اقت للة  يللةعّ آن  دار

 کلله يللودش حللق اسللت و بللدین خهللت رسللو  يللود را حللق را پسللمدید ، بلل ا  ایللن

به ابلالي دیلن حلق گسلیو داشلته اسلتن وقتلب گیتله شلود يلداز تحلةل  دیلن اسلالم              

هللة  را بلل  سللةی  ادیللةن ا هللةر يواهللد داد؛ یحملل  آن را بلل  سللةی  ادیللةن )هملل  روش  

  (ن255: 19 ی يدایب(  ابه يواهد داد )همةن، ج
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 ف  ةید: بة توخه به روایةت واردشد  در توضیح آیه    )ر ( عال   طبةطبةئ 

ا عیللم )علل ( اسللت و نللور الهلل   اهللبقيةة ت ویللو ایللن آیلله ر للةن  هللور ح لل ت 

شللود، ه چمللد آرروز کیللةر و  احللدین ایللن اسللتن بمللةب این، دیللن     يللة وش نملل  

حلق  الهلل ، کلله همللةن اسللالم اسللت، در آن ر لةن بلل  تمللةم ادیللةن  ابلله يواهللد کلل د،   

ور يللدا ارادت همیشللگ  کیللةر ایللن بللود  و اسللت کلله نلل     ه چمللد طبللق ایللن آیلله،  

اش اتمللةم نللور اسللت و تح للق کة للو   )اسللالم( را يللة وش کممللد؛ ا للة يداونللد اراد   

 (ن255: 9)همةن، ج این  حمة ر ةن  هور ح  ت  هدز )ع ( است

 ف  ود:  هُوَ الوّذْی  ورْسَلو رَسُولوهُ بِالْهُدَ  وَدْینِ الْحَقِّدربةرت آی  ش یی   )ع( ا ةم صةدق

قیلةم کملدن    )ع( کله قلةئم  ایلن آیله نلةر  نشلد  اسلت، تلة ایلن       قسم به يدا، همور ت ویلو  »

 ةنللد، يلل وج کلل د، کللةف  بلل  يللدا و  شلل ک بلل  ا للةم بللةق  نملل  )ع( ر للةن  کلله قللةئم

آیللدن كدرآن همگللةمن اگلل  کللةف  در وسللع کلله ار يلل وج ح لل ت بللدش  لل خللز ایللن

از  لل  ن در شلل م  للن کللةف  اسللتن پللآ  لل ا    گویللد: سللمگ  بةشللد، سللم   لل   

 (ن770: 2شن، ج1415بح ان ، ) «را ب   بش ن و او 

نللةر   )علل ( ایللن ح لل ت در تیسللی  قملل  نیللز ف  للود : ایللن آیلله در للورد قللةئم آ   حمللد  

 (ن289: 1شن، ج1363شد  و  حمةز نزو  آیه در  ورد ایشةن ت ویو آیه است )قم ، 

ایللن ر للةن همگللةم يلل وج  هللدز آ   »ن للو اسللت کلله:   )ع( البیللةن ار ا للةم بللةق  در  جمللگ

« کمللد لل  )ع( کلله اقلل ار بلل   حمللد بةشللد خللز ایللنپللآ کسلل  نملل  ؛يواهللد شللد)ع(   حمللد

 (ن38: 5شن، ج 1372)طب س ، 

الیکةون  »گویلد:  لْیُظْهِةروهُ عَلوة  الةد ینِ کُلِّةهْ    در  لورد آیل    « درّ  مبلور »صةح  تیسلی   

نةة ل ... و ذلةة   ذا   لّةةا امسةةالم -ذلةة  نتةة  ال یبقةة  یهةةودی و ال نصةةرانی صةةانب ملةةة

ر للةن کلله یهللود و نصللةرا ایللن ) ابلل  دیللن بلل  ادیللةن( نخواهللد شللد تللة آن« )ع( بةةن مةةریمعیسةة 

)سللیوط ،  يواهللد بللود )ع( ننن و ایللن ر للةن نللزو  عیسلل  هللی  نمةنللد تمهللة اسللالم يواهللد  ةنللد

 (ن231: 3قن، ج 1404
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آیلل    للةه »فخلل  رارز در  للورد  ابلل  اسللالم بلل  ادیللةن، در پةسللخ بلله ایللن سلل ا  کلله      

كگویلة وز  «  ابل  اسلالم بل  همل  ادیلةن اسلت؛ ا لة چملین نشلد  اسلتن           "ا هةر دین بل  ادیلةن  "

انتیللةر داشللته اسللت تللة ر للةن وز ایللن واقحلله حللةدث شللود!ن  اقللوال  را آورد  و يللودش،      

 گوید:کمد و   بدون ا هةر نی ، دو ین قو  را ن و   

از ایللن وعللد » گویللد: ه یلل   اسللت کللهالوخلله البللةن : وخلله دوم در خللواگ، روایللت ابلل 

دهللد و کمللة  ایللن در کلله اسللالم را بلل  هملل  ادیللةن ب تلل ز  لل اسللت ار يللداز تحللةل  بلله ایللن

سللورت فللتح ار  جةهللد نیللز  28اسللت )وز همللین حللدیث را ریللو آیلل   )ع( ر للةن يلل وج عیسلل 

يواهللد بللود كدر  )علل ( ایللن  ابلل  اسللالم همگللةم يلل وج  هللدز": کمللد( و سوللد  ز گیتللهن للو  لل 

شللوند( تحللت سللا   اسللالم  شللوند و یللة )اگلل  وارد نملل  یللة هملله وارد اسللالم  لل   آن  وقللگن

 (ن33: 16قن، ج 1420)فخ  رارز،  "گی ندق ار   

کلله ا هللةر دیللن بلل  ادیللةن   ( در ایللن9و صلل /  28وز در تیسللی  دو آیلل  دیگلل  )فللتح/   

 دیگ  چگونه يواهد بود، سخم  نگیته استن 

شللد  در تیسللی  ایللن آیلله در بیشللت    روایللةت ن للوبلل  ایللن اسللةس، فخلل  رارز و  نويساانده: 

و  هللور  هللدز  )ع( کلله  ابلل  اسللالم بلل  ادیللةن در ر للةن نللزو  عیسلل ویللژ  در ایللن  ةللل ، بلله

ویللژ  در  ابلل  اسللالم بلل  ال للو  اسللت، بللهيواهللد بللود بللة عا ة لله طبةطبللةئ   تیللق )ع( آ   حمللد

نیل  وفلور   د کله  مشل  ایلن اتیلةق    رسل نیل   ل   ن و بله )عل (  ن درهمگةم  هور ا ةم  هلدز تمةم ادیة

يصللوع بلله هللة در بللة  اشللةر  شللد،روایللةت  حتبلل  فلل ی ین در  سللزاه اسللت کلله ب يلل  ار آن

هللةز ر للةن  هللور را نیللز بیللةن   ار اهللو سللم ت خزئیللةت ویژگلل   « درّ  مبللور»روایللت تیسللی   

ق  م بل  )عل (  تمهلة بله ر لةن  ابل  اسلالم بل  ادیلةن در ر لةن  هلدز آ   حملد           نمود  اسلت کله  

 کمیم: ت  هم  آن روایت را دوبةر    ور   استن ب از  الحی  دقیق

ار خللةب  انصللةرز آورد  کلله   ... لْیُظْهِةةروهُ عَلوةة  الةةد ینِ کُلِّةةهْ...  سللیوط : در  وردآیلل 

اال امسةةالم  ملةة ال یکةةون ذلةة  نتةة  ال یبقةة  یهةةودی و ال نصةةرانی صةةانب  »وز گیللت: 

جرابةةا و   ةةةرةو نتةة  ال تقةةرم  الحيةة األسةةد و امنسةةان  ةالةةذئب و البقةةر الشةةةةنتةة  تةةأمن 
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 بةةن مةةریمو یکسةةر الصةةلیب و یقتةةل الخن یةةر و ذلةة   ذا نةة ل عیسةة  الجزيةة نتةة  توضةةع 

کلله صللةح   اتلل  شللود تللة ایللنچمللین چیللز نملل  (231: 3قن، ج1404سللیوط ، « )السةةالمعلیةةه

کله گوسلیمد ار گل      یلن رونلد(، تلة ا   ةنلد )یهلود و نصلةرا ار یلةن  ل      خز اسلالم بلةق  نمل    

از را سللوراو وگوسللةله ار شللی  و انسللةن ار  للةر در ا للةن بةشللد و تللة ر للةن  کلله  وشلل  کیسلله 

ن مللد و خزیلله ل للو شللود و صللای  ش سللته و يللوک کشللته شللود ك بللد اهللو خزیلله نمةنللدن و  

 يواهد بودن  )ع( این در همگةم نزو  عیس 

  ..لْیُظْهِةةروهُ عَلوةة  الةةد ینِ ...  .او روایللت دیگلل ز در همللین   للمون را در تیسللی  آیلل      

الَّةةذْینو آمَنُةةوا وَ الَّةةذْینو هةةادُوا وَ الص ةةابِالْینو وَ     سةةت األدیةةان »ار قتللةد  نیللز آورد  اسللت:   

َو الْمَُجوَل َو الَّةذْینو  وْشةروُکوا فاالدیةان کلهةا تةدخل فةی دیةن امسةالم و امسةالم           النَّصار 

اش در اسللالم ةسللت ننن همللهقّتللةد   گویللد: ادیللةن شلل  ت یحملل   «ال یةةدخل فةةی شةةی منهةةا... 

 (ن231: 3ج  شود )همةن،شود ا ة ار اسالم چیزز در دیگ ز وارد نم دايو   

 

  وراثت صالحان

وَ لوقوةةدْ ف  ةیللد سللورت انبیللة   لل   105قلل آن کلل یم دربللةرت وراثللت بمللدگةن صللةلح در آیلل    

بحلد  « ربلور » لة در »  ونَّ الْةأورْمَ یَرِثُهةا عْبةادْیَ الص ةالْحُون     کوتوبْنا فْی ال َّبُةورِ مْةنْ بَاْةدْ الةذِّکْرِ    

 «ن ار رک  )تورات( نوشتیم که بمدگةن صةلح  ن وارث )ح و ت( ر ین يواهمد شد

وراثللت ر للین ایللن اسللت کلله سللا مت بلل  »ف  ةیللد:  لل  عا ة لله طبةطبللةئ  در تیسللی  ایللن آیلله

 «نب کةت رندگب در ر ین  ختاّ ایشةن شود مةفگ، ار دیگ ان به صةلحةن  مت و شود و 

ف  ةیللد: ایللن ب کللةت یللة دنیللةیب اسللت کلله  دانللد و  لل ایشللةن ایللن ب کللةت را   اللق  لل  

شلود  گل دد بله تمت لگ صلةلحةن ار حیلةت دنیلو  کله در ایلن صلورت  ویلةد آیله ایلن  لب             ب  ب

گشلته خة حل  بشل   صلةلح، کله يلدا  را        رود  ر لین ار للوث شل ک و گملة  پلةک     که: بله 
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آیللد و    مللةن صللةلح در آن رنللدگب   د  لل وخللوانللد بلله بمللدگب کلل د  و شلل ک نورریللد   

اللَّةةهُ الَّةةذْینو آمَنُةةوا مْةةنْکُمْ وَ عَمْلُةةوا الص ةةالْحاتْ     وَعَدَ آیلل  يواهمللد کلل دن هم مللةن کلله  

 دهدن ( ار آن يب   ب55نور/ ) یَاْبُدُونونْی الیُشْرِکُونو بِی شویاْلاث ... الْأورْمِلویَسْتوخْلْفونَّهُمْ فْی

و یلة ایللن ب کللةت ايل و  اسللت )  ة للةت ق بلب کلله صللةلحةن در دنیلة بلل ا  يللود کسلل      

دلیللو اطللالق آیلله ف  للود  اسللت: آیلل   للورد بحللث يللةعّ ی للب ار دو     وز بللهانللد(ن کلل د 

وراثلللت دنیلللةیب و آي تلللب نیسلللتن للللذا نیللل   یسللل یمب کللله آن را بللله وراثلللت آي تلللب   

يلل وزن  تحیمللة    صللود اسللت سللخن انللد همللین  حمللة كوراثللت اانللد و یللة گیتللهايتصللةع داد 

و نیللز نیلل  آن  یسلل یمب کلله آیلله را بلله وراثللت دنیللةیب ايتصللةع داد  و       درسللت  نیسللتن 

انللد، قبللو  نللدارد و در نمللود  )علل ( حمللو بلل  دورت  هللور اسللالم و یللة دوران ح لل ت  هللد  

ه چمللد  تللوات  و  سللا م اسللت؛ ا للة آیلله را    )علل ( ردّ  سللتمدات آنللةن گویللد: روایللةت  هللدز  

 رندنصیا نمبتخ

دانلد؛ ا لة وراثلت    بة این همله کله ایشلةن آیل  شل ییه را   الق و شلة و هل  دو وراثلت  لب          

کله اقت لةز سلیةق آیله ایلن اسلت کله آیل          دلیلو ایلن  دانلد بله  در آیه را يةعّ وراثت دنیة  ل  

بةشلدن ارآن خةکلله   فومَةةنْ یَاْمَةلْ مْةةنو الص ةةالْحاتْ وَ هُةوَ مُةةؤْمْنٌ ...  شل ییه ع ل  بلل  خمال     

کملد، پلآ ایلن آیله     آن آیه بله تیصلیِو حلة  اهلو ايلتالو ارنیل  خلزا  ايل و  اشلةر   لب          

شلود کله:   کملد، و نتیجل  کلالم ایلن  لب     به تیصیوِ حة  آنلةن ارنیل  خلزا  دنیلو  اشلةر   لب      

 ق حلله نمودنللد و سللو  دیمللب واحللد دعللوت کلل دیم، لللی ن آنللةن دیللن را ق حلله  للة بشلل  را بلله

ک دنللد و  جةراتشللةن هللم  ختالل  شللد؛ آنللةن کلله ایمللةن آوردنللد، در          در آن ايللتالو

و ا للة در  سحیشللةن  شلل ور و عماشللةن   تللوگ اسللت   آيلل ت، بلل يالو  جللةرات کیللةر،   

يلالو  ی    ملةن، ر لین را بله وراثلت  ةلل  يواهملد        هلةیب کله ایملةن آوردنلد، بله     دنیة، آن

 (ن331و 330: 14قن، ج 1390)عا ة ه طبةطبةئ ،  شد
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طبةطبللةئ ، در بحللث روایلل  آیلل  شلل ییه، نیلل  يللود را بللة روایتلل  کلله در تیسللی      عا ة لله 

قللة : ال للةئم و  - ونَّ الْةةأورْمَ یَرِثُهةةا عْبةةادْیَ الص ةةالْحُونو: کمللدقملل  آ للد  اسللت ابلل ام  لل 

 (337أصحةبه )همةن: 

 دانسته استن )ع( المةص  سمد حدیث را ار ا ةم صةدقدر کتةگ الزام نويسنده: 

کممللد و توخلله  لل  )علل ( در ت کیللد بلل  ب داشللت يللود، بلله تللوات ِ روایللةت  هللدز    ایشللةن

ن ر للین کلل د و  هللور آن ح لل ت و پو )ع( ف  ةیمللد: روایللةت در  للورد ح لل ت  هللدز  لل 

شللدن آن ار  اللم و خللور، ار ط یللق عة لله و يةصلله در حللدّ تللوات   ار قسللع و عللد ، بحللد ار پو 

 (ن337: 14قن، ج 1390طبةطبةئ ، است )

 

   رازي و ت سيرآيه فخر
کلله يللودش انتخللةب  داشللته بةشللد، سلله نی یلله را    در آیلله، بللدون ایللن « ارد»او در  لل اد ار 

ن للو نمللود  کلله دو للین نی یلله ایللن اسللت کلله  لل اد ار ارد، ر للینِ دنیةسللتن عبللةرت وز در  

 این  ورد چمین است:

ار در  لل اد  یحملل  قللو  دوم ...  ن المةةراد مةةن األرم  رم الةةدنیا و ثةنیهللة: »

رودز ر للین را در ارد كدر آیللهن ر للینِ دنیللة اسللتن پللآ يللداز تحللةل  بلله    

عبللةس در ب يلل  ارث يواهللد داد و ایللن قللو  کابلل  و ابللندنیللة بلله  لل  مین بلله

 روایةت است و دلیو این قو ، این دو آیه است: ار

ننن  انللديداونللد ار شللمة بلله کسللةنب کلله ایمللةن آورد »سللورت نللور:  55آیلل   -1

  «هة را ق حة  يایی  رو  ر ین يواهد ک دنآندهد که وعد   ب

 وسللب بلله قللوم يللود گیللت ار يللدا یللةر       »سللورت اعلل او:   128آیلل   -2

يداسلللت و آن را بللله   خوییلللد و اسلللت ة ت پیشللله کمیلللد کللله ر لللین ار آنِ   

کمللد و سلل انجةم )نیلل (   هلل کآ بخواهللد )و شةیسللته بدانللد( واگللذار  للب    

 (ن 192: 22قن، ج 1420)فخ  رار ، « ب ا  پ هیزکةران است
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کلله  لل اد ار ارد در آیلله، ر للینِ دنیللة بةشللد قللوز اسللت،  للةه ا  چللون د یللو ایللننويساانده: 

 لل اد ار ارد درآیلله، ر للینِ دنیللة  فخلل  رارز ار ط فلل  بللة توخلله بلله قللوّت د یللو نیلل  دوم )  

قللو  اکتیللة نمةیللد و انتخللةب   بةشللد( و ار سللوی ، کبلل ت طلل و   ةبللو، بهتلل  دانسللته بلله ن للو  

 نداشته بةشدن

 بللدین ت تیلل ، در  لل اد ار ارد در آیلله، نیلل  عا ة لله بللة نیلل  فخلل  رارز تیللةوت دارد،      

ون انتخللةگ، ف للع  چللون عا ة لله ر للینِ دنیللةبودن را تلل خیح داد  اسللت؛ ا للة فخلل  رارز، بللد    

طللور صلل یح انتخللةگ نداشللتن و بیللةن ن لل دن اقلوا  را ن للو نمللود ن وللل  روشللن اسللت کلله بلله 

ار این خهلت نیسلت کله  میلوِر آیله بل از فخل  رارز روشلن نشلد  اسلت، چلون دلیلو قلو               

 دوم بسیةر قوز و  ت یق ف ی ین و  ةی  ت س  ار وز استن

 

 قرآن و استخالف مؤمنين در زمين

وَعَةةدَ اللَّةةهُ الَّةةذْینو آمَنُةةوا سللتخالو  لل  مین در ر للین را چمللین طلل ح نمللود : قلل آن کلل یم ا

مْةةنْکُمْ وَ عَمْلُةةوا الص ةةالْحاتْ لویَسْةةتوخْلْفونَّهُمْ فْةةی الْةةأورْمِ کومَةةا اسْةةتوخْلو َ الَّةةذْینو مْةةنْ قوةةبْلْهِمْ وَ    

د لونَّهُمْ مْةةنْ بَاْةةدْ خوةةوْفْهِمْ  ومْنةةاث یَاْبُةةدُونونْی   لوهُةةمْ وَ لویُبَةة لویُمَکِّةةنونَّ لوهُةةمْ دْیةةنوهُمُ الَّةةذْی ارْتوضةة   

انللد و يداونللد بلله کسللةنب ار شللمة کلله ایمللةن آورد   ( »55نللور/ ) ... الیُشْةةرِکُونو بِةةی شوةةیاْلا 

هللة را ق حللة  ياییلل  رو  ر للین يواهللد  دهللد کلله آنانللد وعللد   للباعمللة  صللةلح انجللةم داد 

يالفللت رو  ر للین بخشللیدن و دیللن و آییملل  را کلله بلل ا  گونلله کلله پیشللیمیةن را کلل د، همللةن

هللة را بلله ا میللت و  دار يواهللد سللةيت و يللوو و تلل س آن هللة پسللمدید  پةب خللة و ریشلله آن

  ننن« پ ستمدچمةن که تمهة   ا  بکمد، آنآرا    بدّ   ب

وعةةد جمیةةل للةةذین آمنةةوا و   ةآليةة » لل  ف  ةیللد: عا ة لله طبةطبللةئ  در ریللو آیلل  شلل ییه 

یخةةل بهةةم فیسةةتخلفهم فةةی صةةالحاث اهلل تاةةال  سةةیجال لهةةم مجتماةةاثوا الصةةالحات  نعملةة

آیلله وعللدت ریبللةی  اسللت بلله کسللةن  کلله ایمللةن آوردنللد و کةرهللةز نیلل  انجللةم   « ... األرم

رودز بللل از آنلللةن  جتملللگ صلللةلح  خصلللوع يودشلللةن دهملللد، يداونلللد تحلللةل  بللله للل 

ق اريواهللد دادن پللآ آنللةن را در ر للین ياییلله قلل ار يواهللد دادن وز  لل  ف  ةیللد: آیلله          
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  اسللت کلله عمللو صللةلح ي للةگ بلله هملل   لل  مین اسللت؛ ا للة وعللدت يللدا، يللةعّ آن    مللةن

 انلللد، ایلللن گللل و  داراز  جتملللگ صلللةلح و دیلللن   ضللل ّ يلللدا يواهملللد بلللودن  انجلللةم داد 

از کلله گونللهشللودن و دیللن اسللالم، بللهخللة بمیللةن ه ک ا تلل   یلل  ار ت للوز  مهللدم  لل  در ایللن

از در آن گونللهگلل دد و ا میللت بلله تزلزللل  در آن را  نداشللته بةشللد، در خة حلله ب قلل ار  لل    

دشللمن )يللةرخ ، دايالل  و پمهللةن ( ت سلل    آیللد کلله دیگلل  ار هللی  وخللود  لل اختمللةع بلله

رود و يللوو بلله ا میللت تبللدیو  بللین  لل هللةز يللوو ارنخواهللد بللود؛ درواقللگ، هملل  ر یملله  

کمملد  ف  ةیلد: همل  ایلن ن لةت بل  ایلن ح لم  لب        ایشةن بةتوخه بله  یل دات آیله  ل      شود،  

در آیلله، يداپ سللتب يللةلا اسللت  ... توضوةة  لوهُةةمْدْیةةنوهُمُ الَّةةذْی ارْ ...کلله  لل اد ار عبللةرت  

در آن را  نداشللته بةشللد، و يالصلله  –ا  ار شلل ک خاللب یللة يیلل  کلله هللی  شللةیبهطللور بلله

سلةرد، تلة در آن خلز    شلود کله يلدا  جتملگ آنلةن را  جتمحلب ایملن  لب         حمةز آیله، ایلن  لب   

چیلز دیگل   پ سلت  نشلود، و بله ربّلب  یل  ار يلدا قلةئا  نبلود  بةشلد )طبةطبلةئ ،             يدا هی 

 (ن153: 15قن، ج 1390

لویَسْةةتوخْلْفونَّهُمْ فْةةی الْةةأورْمِ کومَةةا  در آیلل   ف  ةیللد:  لل اد ار اسللتخالو ایشللةن در ادا لله  لل  

توانللد يالفللت الهلل   بللو يالفللت آدم و داوود و     نملل  ... اسْةةتوخْلو َ الَّةةذْینو مْةةنْ قوةةبْلْهِمْ   

یحملل  )يایللةز الهلل ( و ایللن  حمللة «  للن قللباهم»سللایمةن بةشللد، چللون در ایللن صللورت،  میللور ار 

و ارث« يالفللت»دانللد کلله  لل اد ار اسللتخالو،  بحیللد اسللتن وز ایللن احتمللة  را درسللت  لل   

کلله در ایلن  حمللة ف  للود :   چملةن کل دن آنللةن بل  ر للین بةشلد، هللم   دادن ر لین بلله قلو   و  سللا ع  

و نیللز (ن 128اعلل او/ ) لْلْمُتَّقْةةینو الْعةقِبَةة ُ ِنَّ الْةةأورْمَ لْلَّةةهْ یُورِثُهةةا مَةةنْ یَشةةااُ مْةةنْ عْبةةادْهْ، وَ   

و بلل  اسللةس ایللن احتمللة ،   (ن 105انبیللة / )  ونَّ الْةةأورْمَ یَرِثُهةةا عْبةةادْیَ الص ةةالْحُونو  ف  للود : 

هللة  گذشللته يواهللد  لل اد ار کسللةن  کلله يللدا قبللو ار ایشللةن يایللة قلل ار داد ،  لل  مین ار ا للت 

هللة را هللالک کلل د و  لل  مین يللةلا ایشللةن را    بللود، کلله يللداز تحللةل  کیللةر و  مللةف ین آن   

 (ن 151: 15قن، ج 1390وننن )طبةطبةئ ،  نجةت داد،  ةنمد قوم نوح و هود و صةلح

کله، يلدا  سلبحةن بله کسلةنب کله ایملةن آوردنلد و عملو          چله گیتله شلد ایلن    حةصو آن

کملد کله   ا  ب ایشلةن درسلت  لب   رود  خة حله دهلد کله بله   دهملد، وعلد   لب   صةلح انجةم  لب 
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 حمللة صللةلح بةشللد، و ار ل لل  نملل  کیلل  و نیللةق و فسللق پللةک بةشللد، ایمللةن ر للین را   تمللةمبلله

و اعمةلشللةن، خللز دیللن حللق، چیللز  حللةکم نبةشللد،    ارث ب نللد و در ع ةیللد افلل اد آن خة حلله 

ایملللن رنلللدگب کمملللد، ت سلللب ار دشلللمن دايالللب یلللة يلللةرخب نداشلللته بةشلللمد، ار کیلللد    

 (ن155بةران، و  ام ستمگ ان و رورگویب رورگویةن آراد بةشمد )همةن: نی ن 

از در ر لةن  هلور يواهلد بلود؛ ریل ا دنیلةی  چملین  جتملگ و         به نی  عا ة له چملین خة حله   

شللد  ار صللدر اسللالم تللة کمللون، بلله يللود ندیللد ، نللةگزی  اگلل   هللةز گیتللهکیز  بللة ویژگلل پللة

يواهللد بللود، همللةن  )علل ( چمللین  جتمللگ  صللداقب پیللدا کمللد، در رورگللةر  هللد  آ   حمللد  

ا  را انح للةد چمللین خة حلله  )ع( و ائملل  اهللو بیللت  )ع( طللور کلله ايبللةر  تللوات  ار رسللو  يللدا  

 (ن 155اند )همةن: يب  داد 

کمللد ایشلةن در ت کیلد بلله   ال  در  بحلث روایلل  ریلو آیله ار تیسللی  عیةشل  و  یل   ن للو  ل          

 نداند   – )ع( آن هم ار آ   حمد – )ع ( آیه را در  ورد ح  ت  هدز)ع(  که اهو بیت

الَّةذْینو آمَنُةوا مْةنْکُمْ    چله  حملة دارد کله رو  سلخن آیل        ایشةن در پةسخ ایلن سل ا  کله   

کلله رور نللزو  نلله حللةلببةشللد در )علل ( در ر للةن نللزو  بلله ا للةم  هللدز  الْحاتْوَ عَمْلُةةوا الص ةة

 ف  ةیللد: ي للةگ بلله اشللخةع  و نلله ی للب اراهللو ر للةن  ح للور نداشللتمد   لل    )علل (  هللد 

 دو گونه است: 

  خهت يصوصیةت يودشةننیحم  اشخةصب  ورد ي ةگ بةشمد، بهخطاب شخصی:  -1

خهلت  شلوند؛ ا لة نله بله    اشلخةع  لورد ي لةگ  ل     در ایلن صلورت هملةن    خطاب عام:  -2

 ننن ن خهت داشتنِ صیةت  حیّن،  بال ي ةگ به    مین وشخا يودشةن، با ه به

روشللن اسللت کلله در صللورت او  ي للةگ  خصللوع  خللةطبین اسللت و بلله  ی  خللةطبین      

شللود؛ ا للة در قسللم دوم اصللال  يللود اشللخةع ديللةلتب ندارنللد، با لله ي للةگ      توخلله نمللب

و در ایللن صللورت، ي للةگ بلله دیگ انلل  کلله      ةن صللیةت کللذایب اسللت،   توخلله دارنللدگ 

 شلود، ولللو در همگللةم ي للةگ ح للور نداشللته بةشللمدن انللد نیللز  توخلله  للبداراز چملین صللیةت 

هللة  ق آنللب هللة  دوم اسللت، همةنمللد ا الل  ي للةگ ي للةگ در آیلل  شلل ییه ارقبیللو ي للةگ 

هللةیب کله  ت للمن بللدگویب  کله یللة  ل  مین را  خةطلل  قل ار داد ، و یللة کیلةر را و یللة ي لةگ     
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کمللد بلله ایللن خهللت ار اهللو کتللةگ و  خصوصللة  یهللود اسللت )کلله بلله  خللةطبین بللدگویب  للب

انللد( و چمللین اسللت   ن و چمللةن کلل د  کلله اخدادشللةن و چمللد پشللت قبللو ار ایشللةن چمللی      

هة به  شل کین کله شلمة بودیلد کله چملین و چملةن ک دیلد، بله خهلت اخلداد آنلةن نله              ي ةگ

 نرفتةر شخا يودشةن

آن  یسلل   تی لل  در يةتملله  لل  ف  ةیللد: پللآ اگلل  واقحللة  بخللواهیم حللق   حمللة  آیلله را بلله 

ه آیل  شل ییه خلز بلة     آن بدهیم )و هم  تحصبةت را کملةر بگلذاریم( حلق    ال  ایلن اسلت کل       

شللود قةبللو ان بللةق بللة هللی    رود   مح للد  للببلله )ع( وسللیا   هللور  هللد  اختمللةعب کلله بلله 

آورد کللله را  للل  )ع( بلللن الحسلللین جتمحلللب نیسلللتن ایشلللةن در ایلللن راب للله، روایلللت عاللل 

یفاةل ذلة  بهةم     -هةم و اهلل شةیاتنا  هةل البیةت    » ف  لود:  ح  ت همگلةم ق ائلت ایلن آیله،    

لةو لةم    – )ص( ، و هةو الةذی قةال رسةول اهلل    األمة  هةو مهةدی هةذه    عل  یدی رجل منةا و  

یبق من الدنیا  لّا یوم لطةول اهلل ذلة  الیةوم نتة  یةأتی رجةل مةن عترتةی اسةمه اسةمی           

 (ن96: 4قن، ج1415)بح ان ،  «یمأل األرم عدال و قسطا کما ملالت ظلما و جورا –

و روایلت هلم بله     علةم اسلت   شلد کله  ل اد ار آیل  شل ییه     او    ف  ةیلد: ار بیةنلةت  حالوم    

بله يلدا سلوگمد ایشلةن شلیحیةن  لة اهلو        »بی  ار این د لت نلدارد، چلون در روایلت ف  لود:     

 ننن«کملد  وسلیا   ل د  ار  لة انجلةر  لب     اند، که يدا ایلن وعلدت يلود را در حلق  ایشلةن بله      بیت

 (159: 15قن، ج 1390طبةطبةئ ، )

 سورت نور: 55حةصو ف  ةی  عا ة ه ار آی  

نیل  ایشلةن،  صللداق کة لو آیله، با له تمهللة  صلداق آن ر لةن  هلور و ح و للت          بله 

  ار بةگ خ ز و ت بیق استن )ع ( ح  ت  هدز

هللةز خوا للگ عملل ان بللة ب رسلل  ویژگلل سللورت آ  200ایشللةن ایللن   الل  را در ریللو آیلل  

گل ای  انسلةن   لةبق ف ل ت  بله صلالح و رفلگ         کملدن بلة ایلن بیلةن کله     بش ز هم اثبلةت  ل   

رو، آیمللدت خهللةن ار آنِ صللةلحةن اسللتن و اگلل  ف لل ت بشلل  وز را ایللناسللتن ار و  اللم فسللةد

ا للة بلل   سللب  عوا للو  حی لل  و نیللز سللا    سللت ب ان اسللت،تللةکمون بلله صللالح ن سللةند ، بلله

توانللد همیشللگ  بةشللدن رورگللةرز الهلل  در کتلل  آسللمةن  چمللین وضللح  نملل  اسللةس وعللدت
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رسللد و دیللن توحیللدز بلل  تمللةم عللةلم  ةللل        حةکمیللت صللةلحةن و پ هیزکللةران ف ا لل    

شللود؛ بللدین ت تیلل ، طلل ح  هللدویت دیللن اسللالم در راسللتةز تح للق ایللن ف لل ت           لل 

  (ن132: 4قن، ج 1390)همةن،  ننن انّ  عرفت انّ امسالمق ارگ فته استن ننن 

بلللت ار آنِ    ملللةن يلللوا  انسلللةن، عةقکللله،   لللةبق ف للل ت کملللة حةصلللو کلللالم ایلللن

پ هیزکللةر و صللةلح يواهللد بللود؛ و تح للق ایللن ا لل  ب اسللةس آیللةت و روایللةت بللة  هللور        

اسللتن بللة ایللن بیللةن، عا ة لله نیللةم هسللت  ارخمالله انسللةن و خة حلل  انسللةن  را   )علل (  هللدز ا للت

سللوز آن، هللةز تللةریخ  را بللهدانللد کلله ارادت الهلل ، حا للهدر  سللی ز صللالح و شةیسللته  لل 

 (ن131همةن: د )پی  يواهد ب 

 شود:بدین ت تی ، این نی یه ار دید عا ة ه بة دو دلیو اثبةت   

شللود و دنیللة تسللایم دیللن حللق   اللل ( اسللالم آیللین حللق اسللت و سلل انجةم، حللق پیلل ور  لل    

(ن 132)طلله/  لْلتَّقْةةو  الْعةقِبَةة ُوَ يواهللد گشللت، و ایللن وعللدت يداونللد اسللت کلله ف  للود:  

 «ن عةقبت نی   خصوع پ هیزکةران است»

گ( ف لل ت انسللةنب طةللل  سللحةدت ح ی للب يللوی  اسللت، و سللحةدت ح ی للب بشلل  ایللن        

دسلت بگیل د کله ایلن ا ل  بلة دیلن توحیلدز اسلالم          اش را بله است که ر لةم حیلةت اختملةع    

واقحللب (، سللحةدت 30روم/ بللودن دیللن )ف لل ز گیلل د؛ ریلل ا، ار دیللد اسللالم و آیلله،شلل و  لل 

آن است که آفل یم  بشل  بل ا  وز درنیل  گ فتله اسلتن بل  ایلن اسلةس، چملین رورز دیل             

 یة رود  ح ق يواهد شدن

شللد ، عا ة لله طبةطبللةئ  در ت ییللد حةکمیللت اسللالم، در نهةیللت    بلل  دو دلیللو گیتلله عللالو 

فوسَةوْ َ یَةأْتْی اللَّةهُ بِقوةوْمٍ      ...سلورت  ةئلد     54 آیل  گیل د:  ا  ، ار آیلةت ریلو نیلز کمل   ل      

الْکةةافْرِینو، یُجاهْةةدُونو فْةةی سَةةبِیلِ اللَّةةهْ وَ عَلوةة  أَ ِةةزَّةٍالْمُةةؤْمْنْینو عَلوةة  أَذِلَّةة ٍیُحْةةبعهُمْ وَ یُحْبعونوةةهُ، 

هللة آورد، کلله آنيداونللد در آیمللد  خمحیتللب را  للب  ننن از  لل  مین» الئْةةمٍ لَوْمَةة َالیَخةةافُونو 

 هللة )نیللز( او را دوسللت دارنللد، درب ابلل     مللةن،  تواضللگ و درب ابلل  کللةف ان، دارد و آنرا دوسللت 

 « کممدگةن ه اسب ندارندنکممد و ار س رن هة در را  يدا خهةد   نی و مدند، آن
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بمللدگةن صللةلح »ننن  ...  ونَّ الْةةأورْمَ یَرِثُهةةا عْبةةادْیَ الص ةةالْحُونوسللورت انبیللة :105و نیللز آیلل  

عةقبللت نیلل  » لْلتَّقْةةو  الْعةقِبَةة ُوَ طلله  132و آیلل  «ن رث )ح و للت( ر للین يواهمللد شللد للن وا

دهملد کله   هلة بله  لة يبل   ل      ف  ةیلد ایلن آیلةت و ا بلة  آن    و  ل   « خصوع پ هیزکلةران اسلت  

ریلل ا  بلل  س اسلل  گیتللب ح و للت يواهللد نمللود؛   طللور کة للو  ابلله نمللود ، رود  بللهاسللالم بلله

 لورد بحلث اسلت، هلدو نهلةیب و کملةلب نلوع بشل  اسلت و انسلةن بلة            اسالم، به آن  حملةیب کله   

 (ن132رود چه تیصیال  به آن توخه داشته بةشد یة نه )همةن:   یزت يود، رو به سوی   ب

 

 فخر رازي و ت سير آيه  
 )ع( سللورت نللور را تمهللة بلله يالفللت يایللةز اولیلله در خللةز پیللة ب  55او وعللدت اسللتخالو در آیلل  

 لل اد ار وعللدت اسللتخالو در ارد، وعللدت يللدا بلله   ت تیلل  گویللد:نمةیللد و بللدینت بیللق  لل 

حةضلل  بودنللد و ایمللةن آوردنللد و عمللو صللةلح انجللةم   )ع( کسللةن  اسللت کلله در ر للةن پیللة ب 

 د لللت)ع(  گةنلل  بحللد ار رسللو  يللدا  انللدن پللآ آیلله بلل  صللحت يالفللت يایللةز سلله    داد 

ت و اسلتخالف   یل  ار يالفلت ایلن افل اد واقلگ نشلد         يالفل )ع(  کملد؛ ریل ا بحلد ار پیلة ب       

هللةی  کلله در آیلله و چللون فتللوح عیللیم و حصللو  تم للین و  هللور دیللن و ا میللت، ویژگلل   

پللآ  لل اد ار وعللدت اسللتخالو در  ؛ب لل  و عملل  و عبمللةن واقللگ شللدآ للد ، تمهللة در ایللةم أبلل 

 شلل الت، چمللین  خهللت، بلله)ع( آیلله،  یلل  ار يالفللت ایللن افلل اد نیسللت؛ ا للة در رورگللةر عالل 

گةنلله هللةی  واقللگ نشللدن درنتیجلله، بللة ایللن بیللةن، آیلله بلل  صللحت يالفللت يایللةز سلله  ویژگلل 

 (ن413 :24قن، ج 1420د لت دارد )فخ  رارز، 
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 نقد و بررسی
خللةز بسلل  ت سلل  ار فلل دز  ةنمللد فخلل  رارز اسللت کلله بللدون توخلله بلله روایللةت  سللا م و    

انلد و  دانسلته   ایلن ا لت   )عل (  ر لةن  هلور  هلدز   ت ویلو ایلن وعلد  را      ت یق عایه فل ی ین، کله  

و بللدون توخلله بلله عمو یللت آیلله، در اسللتخالو   بللدون ن للد عاملل  آراز دیگلل ان در  سللزاه 

 هةز    ن صةلح، در ادوار و اعصةر، چمین تح  مةنه سخن بگوید!ب  تمةم گ و 

ن شللد  در ر للة کلله بلل  اسللةس نیلل  عا ة لله طبةطبللةئ ، اسللتخالو وعللدت داد     نتیجلله ایللن 

ر للم روایللةت فلل ی ین در ایللن  للورد يواهللد بللود؛ ا للة فخلل  رارز عالل علل ( ح لل ت  هللدز )

 م  لل  کة للو، وقللوع اسللتخالو در  و بللدون پةسللخ  م  لل  بلل آن روایللةت، درواقللگ، بللة بلل   

را نملل  پللذی دن در همللین حللة ، فخلل  رارز آن را بلله يالفللت   علل ( ر للةن  هللور ا للةم عصلل  ) 

 دهدن  ت بیق )ع(  سه يایی  بحد ار پیة ب 

سللورت نللور و آیللةت  تحللدد دیگلل ،  55ت تیلل ، بلله نیلل  عا ة لله، ب اسللةس آیلل  بللدیننويساانده: 

حةکمیللت صللةلحةن در عصلل   هللور در خهللةن بلل  قلل ار يواهللد شللدن و درآن همگللةم، هملل      

لللذا عا ة لله  هللور بح لل  ار آیللةت  را   ؛ادیللةن تحللت حةکمیللت اسللالم قلل ار يواهمللد گ فللت  

دارنللد )یحملل   هللور در بللةق   ةنللدن اهللو کتللةگ تللة قیة للت  کلله بلل يالو ایللن نی یلله اشللةر  

« اهللو کتللةگ»دارنللد(، نزذی فتلله؛ یحملل  وخللود اهللو کتللةگ تللة رور قیة للت را، بللة حیلل  عمللوان 

هل  فةیلد  بةشلد، ولل  بله    هلة اضل  ارز بل    پلذی دن البتله  م لن اسلت ایملةن ب يل  ار آن      نم 

تللةگ وخللود نخواهللد داشللت  عمللوان اهللو ک، اهللو کتللةب  بلله )ع( حللة ، پللآ ار نللزو  عیسلل  

 (ن136: 5ق، ج 1390)طبةطبةئ ،  حمدحسین، 

و  )ع( کله در ر لةن نلزو  عیسل     طبةطبلةئ  ایلن  حملة را )ایلن     شلود کله عا ة له   یةدآورز  ل  

او کسلب اسلت کله    »توبله   33اهلو کتلةب  نخواهلد  ةنلد( ار آیل   بةرکل        )عل (    هور ا ةم عصل  

هلة  ةلل  گ دانلد، ه چملد     او را بل  همل  آیلین   رسول  را بلة هلدایت و آیلین حلق ف سلتةد تلة       

ف  ةیللد: يللداز تحللةل    و  لل نمةیللدن نیللز اسللتیةد   لل   «  شلل کةن ک اهللت داشللته بةشللمدن   

آن را بلل  سللةی  را بللة آیللةت و بیّمللةت و دیللن ف لل ز اسللالم ف سللتةد تللة    )ع(  ح لل ت  حمللد

  حمللدپیللة ب  يللود، کلله، يللدا يالصلله ایللنادیللةن  ابلله دهللد، ه چمللد  شلل کةن نخواهمللدن  
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، را بة هلدایت و بلة دیملب کله بلة ف ل ت و ح ی لت آفل یم   م بلق اسلت، ف سلتةد تلة آن             )ع(

 (ن247: 9قن، ج 1390را ب  سةی  ادیةن  ابه دهد، ه چمد  ش کةن نخواهمد )همةن: 

کلله د لللت دارنللد بلل  ایللن آیلل  قبالل  يللودشنف  ةیللد: ایللن دو آیلله كایللن آیلله بللة  سللزآ  لل 

 همةن(ناسالم در عةلم بش یت انتشةر یةبد، ننن ) يدا  تحةلب يواسته است دین

 و ار پیة ب  اسالم )ع( نیز ن و شد  است که:

« ... االسةةالم كلمةة یبقةة  علةة  ظهةةر االرم بیةةت مةةدر و ال وبةةر... اال ادخلةةه اللَّةةه  ال»
 کلله يداونللد نللةم اسللالم را در آن     ةنللدننن  گلل  ایللن  ا  نمللببلل  رو  ر للین يةنلله  

 کمد )همةن(ن وارد  ب

 در تیسی  این آیه قبال  آوردیم که ف  ود:  )ع( و ار ا ةم صةدق

و اللَّه ما ن ل تاویلهةا باةد و ال ینة ل تاویلهةا نتة  یخةر  القةائم فةاذا خةر  القةائم           »

ننن بله يلدا سلوگمد، هملور  حتلوا  ایلن آیله تح لق نیةفتله           لم یبق کافر باللَّةه الاظةیم  

کلله او همگللة بيلل وج کمللد و بلله« قللةئم»پللذی د کلله اسللت و تمهللة ر للةنب تح للق  للب 

 ن«نخواهللد  ةنللد  قیللةم کمللد کسللب کلله يللدا را ان للةر نمةیللد در تمللةم خهللةن بللةقب      

  (ن338:  2قن، ج1415)فیض کةشةن ، 

 گیته است که:   لْیُظْهِروهُ عَلو  الد ینِ کُلِّهْ...سیوط  در تیسی  آی   و  ة نیز قبال  آوردیم که

گیل د،  گل  وقتلب کله هلی  یهلود        يلود نملب  وقلوع بله   حمة  این آیله صلورت   

گیلل د،  گلل  وقتللب و  سلیحب و صللةح   ا تللب خللز اسلالم نمةنللد، و نیللز صللورت نملب   

کلله گلل   و گوسللیمد، شللی  و گللةو و انسللةن و  للةر بللة هللم رنللدگب کممللد و ار          

کاللب ل للو ننن  گلل  وقتللب کلله خزیلله بلله شللودی للدیگ  ایمللن شللوند، و نیللز واقللگ نمللب

هللة کشللته شللوند، و ایللن وقتللب اسللت کلله      ة ش سللته و يللوک هللشللود، و صللای  

 (ن231: 3قن، ج 1404بن   یم ار آسمةن ف ود آید )سیوط ، عیس 
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در توضللیح روایللت در  مبللور،  لل  ف  ةیللد:  میللور ار ل للو خزیلله بلله ق یملل  صللدر        عا ة لله

و در آن رور کیلل  و شلل کب در رو  ر للین    ةنللدیحملل   وضللوعب بلل ا  خزیلله نمللب  روایللت 

 (ن256: 9قن، ج 1390ننن )طبةطبةئ ،   ةند و روایةت  نیز ب  این  حمة د لت دارندبةقب نمب

اهلل   للةرم حییلل اهلل بحللث فشلل دت  ییللد  در ر یملل  ح لل ت اسللتةد آیللتنويسااندم مقالااه: 

آثللةر ایللن ع یللد  در  و نیللز بحللث  ییللد  پی ا للون )ع( روایللةت   بللو  بلله  هللور ا للةم  هللد 

انلدن شةیسلته اسلت کله طلةلبین      پیش فت خة حل  اسلال ب و  بلةرر  بلة  الم و فسلةد بیلةن نملود         

 (ن374: 7ش، ج 1371به این  مةبگ   اخحه نمةیمد )  ةرم شی ارز، 

 

 گيرينتيجه
گللوی  بلله  بةحللث   ةبللو ) لل اد قلل آن کلل یم ار وراثللت  لل  مین   در ایللن   ةللله بلل از پةسللخ 

شللدن آن بلل   شللدن اسللالم و  ةللل    لل  مین صللةلح ار دیگلل ان و خهةنگی   نشللیم   ت  لل ، خة

انلد چیسلت  و چله ر لةن   ح لق يواهلد شلد (،        ادیةن کله در قل آن کل یم وعلد  داد  شلد      

نحللو ت بی لل   للورد ب رسلل    بلله –عا ة لله طبةطبللةئ  و فخلل  رارز   –نیلل   یسلل ان  حلل وو  

 دست آ د:ق ار گ فت و نتةی  ری  به

، بلة توخله بله روایلةت، ت ویلو      )ر ( ا هلةر و  ابل  اسلالم بل  ادیلةن، عا ة له طبةطبلةئ        در ورد  -1

دانللدن بمللةب این، دیللن حللق  الهلل ،  لل  ( )علل ا عیللم اهللبقيةة ایللن آیلله را ر للةن  هللور ح لل ت 

بلل  تمللةم ادیللةن  ابلله يواهللد  ( )علل کلله همللةن اسللالم اسللت، در ر للةن و در عصلل  ا للةم  هللدز 

اش اتمللةم نللور اسللالم اسللت، تح للق کة للو ایللن  حمللة ر للةن  هللور  کلل د، و يداونللد کلله اراد 

 يواهد بودن)ع ( ح  ت  هدز

ا للة فخلل  رارز دربللةرت  ابلله و ا هللةر اسللالم بلل  ادیللةن اگ چلله اقللوال  را آورد ؛ ا للة         

 يودش انتخةب  نداردن

گویلد کله  ل اد آیل  ک یمله ایلن اسلت کله         در  ورد وراثلت  ت  لین، عا ة له طبةطبلةئ   ل       -2

یللة درنهةیللت ا لل   یلل   ت  للین اربللین رفتلله )بللة  ابلله وحةکمیللت اسللالم( و  ت  للین سلل ر ین در دن
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کممللد؛ ا للة فخلل  رارز در ایللن  للورد، انتخللةب  نللداردن       لل  آنللةن را بلله وراثللت تصللةح    

درواقگ، بل از ایشلةن  شلخا نشلد  اسلت کله  میورآیله، وراثلت دنیةسلت، هملةن طلور کله             

 عا ة ه  حت د است و یة وراثت بهشت!

حلق    ال  ایلن اسلت کله      در  ورد استخالو  ل  مین صلةلح، نیل  عا ة له ایلن اسلت کله         -3

شللود رود   مح للد  للببلله )ع( وسللیا   هللور  هللد  ویللةد آیلل  شلل ییه خللز بللة اختمللةعب کلله بلله 

را  )ع( بللن الحسللینقةبللو ان بللةق بللة هللی   جتمحللب نیسللتن ایشللةن در ایللن راب لله روایللت عالل   

 –هةةم و اهلل شةةیاتنا  هةةل البیةةت  » ایللن آیلله ف  للود:  آورد کلله ح لل ت همگللةم ق ائللت  لل 

، و هةو الةذی قةال رسةول     األمة  یفال ذل  بهم علة  یةدی رجةل منةا و هةو مهةدی هةذه        

لو لةم یبةق مةن الةدّنیا  ّلةا یةوم لطةول اهلل ذلة  الیةوم نتة  یةأتی رجةل مةن               – )ص( اهلل

 «ن یمأل األرم عدال و قسطا کما ملالت ظلما و جورا -عترتی اسمه اسمی

سللورت نللور را تمهللة بلله يالفللت يایللةز اولیلله     55وعللدت اسللتخالو در آیلل   ا للة فخلل  رارز 

 لل اد ار وعللدت اسللتخالو در   گویللد:ت تیلل   لل نمةیللد و بللدینت بیللق  لل )ع(  درخللةز پیللة ب 

حةضل  بلود  و ایملةن آورد  و عملو      )ع( ارد، وعدت يلدا بله کسلةن  اسلت کله در ر لةن پیلة ب        

 )ع( گةنله بحلد ار رسلو  يلدا    آیله د للت بل  صلحت يالفلت يایلةز سله       اندن پلآ  صةلح انجةم داد 

يالفلت و اسلتخالف   یل  ار يالفلت ایلن افل اد واقلگ نشلد  و چلون           )ع( دارد؛ ری ا بحلد ار پیلة ب   

ب لل  و عملل  و عبمللةن هللةی  کلله در آیلله آ للد ، تمهللة در أیللةم أبلل   هللور دیللن و ا میللت، ویژگلل 

 نر آیه،  ی  ار يالفت این اف اد نیستواقگ شد، پآ   اد ار وعدت استخالو د

کلله، ارنیلل  عا ة لله طبةطبللةئ  ایللن سلله عبللةرت قلل آن در ارتبللة  بللة     حةصللو سللخن ایللن 

ی دیگ نللد، اگ چلله تحبیلل ات  تیللةوت اسللت؛ ا للة ار دیللد فخلل  رارز چمللین نیسللت و آیللةت   

دارنللد کلله ایللن  وضللوعةت را ایللن  یسلل  در   از را بیللةن  لل گةنلله  وضللوعةت خداگةنلله سلله

 وضوح بیةن کمد و بة احتمة ،   ا  را به پةیةن ب د  استنردز نتوانسته به وا
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 منابع و مآخذ
 .کریم قرآن

  ( ن 1415آلوسلل ،  حمللودبن عبللداهللن)روح الماةةانی فةةی تفسةةیر القةةرآن الاظةةیم   قن

 نالعلمي ن بی وت: دارال ت  1چ  .و السبع المثانی

 ن النعمةة  تمةةام و الةةدینکمةةال(ن قن 1395بةبویلله،  حمللدبن عالل  )صللدوق(ن )   ابللن

 ن اسالمي ته ان: 

 ( ن  1415بح ان ، سید هةشمن)ن البعث ن قم:   سس  البرهان فی تفسیر القرآنشن 

 ن 1ن چ قةةةرآن الفةةةاظ مفةةةرداتقن(ن  1412بلللن  حملللدن )را للل  اصلللیهةن ، حسلللین

 بی وت: نش  دار الشة یهن

 فةةی تفسةةیر بالمةةاثور الةةدر المنثةةورقن(ن  1404ب لل ن )بللن ابلل سللیوط ، عبللدال حمةن. 

 قم: کتةبخةن  نجی ن 

  ( 1390طبةطبللةئ ،  حمدحسللینن )ن بیلل وت: 2ن چ المیةة ان فةةی تفسةةیر القةةرآن    نقن

   سس  ا عام ن

 ن البیةةةان فةةةی تفسةةةیر القةةةرآن مجمةةةعشن(ن  1372بلللن حسلللنن )طب سللل ، ف لللو

 نةص يس و: ته انن 

 ته ان:   ت وزنن 3ن چ البحرینمجمعشن(ن  1375بن  حمدن )ط یح ، فخ الدین 

 ( ن 1380عیةش ،  حمدن)ن ته ان:   تبه الحامیه ا سال یهن1ن چ تفسیر الایاشی قن 

  ن 3ن چ الریةةب(التفسةةیر الکبیةةر )مفةةاتیح   قن(ن 1420بللن عملل ن ) فخلل  رارز،  حمللد

 بی وت: دار احیة  الت اث الح ب ن 

 ( ن قن 1415فیض کةشةن ،  حمدن)به الصدرن ن ته ان:   ت2ن چ تفسیر صافی 

  ن قم: دارال تةگن3ن چ تفسیر القمیشن(ن  1363بن اب اهیمن )قم ، عا 

 ( ن  1371  ةرم شی ارزن)ن ته ان: دارال ت  ا سال یهن 10ن چ نمونه تفسیرشن  


