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 141 .............................................................................. 160:  ص.....  آيات ترجمه

 144 ................................................................................. 163:  ص.....  آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره

 144 ..................... 163:  ص.... . است شده ياد قسم بدان كه "لوامه نفس "از مقصود]

 ميزآ انكار پرستش و قيامت تكذيب انگيزه دلخواه، كار هر انجام براي انسان طلبي آزادي]

 144 ..................................................................... 163:  ص.....  است آن زمان از

 رادم بيان و است، آدمي ملكات ظهور باب از قيامت در گريزگاه جستجوي اينكه به اشاره]

 144 .. 160:  ص[ ..... "است پروردگار سوي به فقط انسان مستقر "قيامت روز در اينكه از

 146 .......... 161:  ص.....  است شده گفته "أَخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما "از مقصود باره در كه وجوهي]

 141 ............................... 169:  ص.....  است بصيرة خود نفس بر انسان اينكه از مراد]



:  ص...([ .....  و جدان، و لوامه، نفس: گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

102 .......................................................................................................... 144 

 144 .................................................. 100:  ص[ ..... 42 تا 16 آيات(: 03) القيامة سوره]

 144 ......................................................................................................... اشاره

 141 .............................................................................. 100:  ص.....  آيات ترجمه

 144 ................................................................................. 103:  ص.....  آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره

 ..... "قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ "از مراد و "بِهِ عْجَلَلِتَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال ":نهي از مقصود]

 144 ................................................................................................ 104:  ص

:  ص[ ..... "بَيانَهُ عَلَيْنا إِنَّ ثُمَّ ":آيه و "قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا ":آيه معناي در وجوهي]

103 ....................................................................................................... 144 

 تاس شده گفته "... بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال ":آيات مفاد باره در كه ديگري وجه دو]

 144 ........................................................................................... 106:  ص..... 

 از مستفاد انحصار مورد در توصيفي و رويند گشاده قيامت در كه ايطائفه حال وصف]

 144 ............................................................. 101:  ص[ ..... "ناظِرَةٌ رَبِّها إِلي ":آيه

 الْتَفَّتِ وَ جمله از مراد و رويند، گرفته قيامت در كه ديگر ايطائفه احتضار حال حكايت]

 461 ..................................................................... 112:  ص[ ..... "بِالسَّاقِ السَّاقُ

 464 ................. 111:  ص.....  است پروردگار سوي به "مساق "قيامت در اينكه از مراد]

 464 . 110:  ص[ .....  فَأَوْلي لَكَ أَوْلي ثُمَّ فَأَوْلي لَكَ أَوْلي ":آيه معناي باره در مختلف وجوه]

 464 .. 114:  ص[ ..... "... لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال ":آيات نزول باره در روايت چند] روايتي بحث

 464 ...................................................................................................... اشاره

 464 ..................................... 113:  ص.....  ["ناظِرَةٌ رَبِّها إِلي ":آيه معناي در رواياتي]

 نا االنسان يحسب ا "،"... فَأَوْلي لَكَ أَوْلي "مرگ، دم به مربوط آيات توضيح در رواياتي]

 464 .................................. 110:  ص ..... اموات احياء بر خداوند قدرت و "سدي يترك



 416 ................................ 192:  ص( ..... 31) دارد آيه يك و سي و است مدني دهر سوره(76)

 416 .................................................. 192:  ص[ ..... 00 تا 1 آيات(: 06) اإلنسان سوره]

 416 ......................................................................................................... اشاره

 416 .............................................................................. 191:  ص.....  آيات ترجمه

 414 ................................. 190:  ص[ ..... دهر مباركه سوره مضامين به اشاره] آيات بيان

 414 ...................................................................................................... اشاره

:  ص.....  است متضمن بيان اين كه احتجاجي و نبوده، مذكوري ءشي انسان اينكه از مراد]

193 ....................................................................................................... 414 

 استفاده آن بر "بَصِيراً سَمِيعاً فَجَعَلْناهُ "تفريع از آنچه و( نبتليه) انسان ابتالء از مقصود]

 414 ............................................................................... 194:  ص[ ..... شودمي

 "كَفُوراً إِمَّا وَ شاكِراً إِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْناهُ إِنَّا ":آيه از كه اينكته دو و كفر و شكر معناي]

 411 ..................................................................... 193:  ص ..... [شودمي استفاده

 رب شاهد آدمي خلقت و فطرت اينكه بيان و تشريعي هدايت و تكويني هدايت بين فرق]

 414 ......................... 196 : ص.....  است الهي تشريعي دعوت بودن االتباع واجب و حق

 414 ................................................ 199:  ص.....  ايشان صفات و ،"ابرار "از مراد]

[ ..... "... اللَّهِ عِبادُ بِها يَشْرَبُ "كه ايچشمه از نوشيدنشان و ابرار تنعم مورد در توضيحي]

 446 ................................................................................................ 022:  ص

 441 ......... 020:  ص[ ..... "... حُبِّهِ عَلي الطَّعامَ يُطْعِمُونَ وَ ":آيه نزول محل و سبب مفاد،]

 444 ............................ 024:  ص[ ..... شود انجام اللَّه وجه خاطر به عملي اينكه معناي]

:  ص[ ..... اندشده داده خدا راه در صبرشان مقابل در كه ابرار بهشتي هاينعمت وصف]

026 ....................................................................................................... 444 

 ص.....  است نشده برده نام العين حور از ابرار، بهشتي نعم شمار در اينكه وجه به اشاره]

 :012 ..................................................................................................... 444 

 446 ................. 011:  ص.....  اتي هل سوره بودن مدني از حاكي روايت چند] روايتي بحث



 446 ...................................................................................................... اشاره

.. ([ ...السالم عليهما) فاطمه و المؤمنين امير شان در اتي هل سوره نزول به راجع رواياتي]

 441 ................................................................................................ 010:  ص

 و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول نزد سياه مردي حضور بر دال عامه طرق از روايت چند]

 444 ........................................................ 014:  ص.....  اتي هل سوره نزول و( سلم

 444 ....... 016:  ص.....  است مكي اتي هل سوره اينكه بر دائر مفسرين از يكي سخن رد]

 444 ..................... 011:  ص[ ..... "مَذْكُوراً شَيْئاً يَكُنْ لَمْ ":جمله معناي بيان در رواياتي]

 عِبادُ ابِه يَشْرَبُ عَيْناً "،"... السَّبِيلَ هَدَيْناهُ إِنَّا ":گذشته آيات برخي ذيل در ديگر رواياتي]

 444 ......................................... 019:  ص...[ .....  و "... الطَّعامَ يُطْعِمُونَ وَ "،"... اللَّهِ

 عَلَي أَتي هَلْ ":آيه ذيل در)] است قائل انسان براي هويتي چه كريم قرآن اينكه در گفتاري

 444 .............................. 001:  ص([ ..... "مَذْكُوراً شَيْئاً يَكُنْ لَمْ الدَّهْرِ مِنَ حِينٌ الْإِنْسانِ

 411 ................................................ 004:  ص[ ..... 31 تا 03 آيات(: 06) اإلنسان سوره]

 411 ......................................................................................................... اشاره

 411 .............................................................................. 004:  ص.....  آيات ترجمه

 414 ................................................................................. 003:  ص.....  آيات بيان

 414 ...................................................................................................... اشاره

 414 ................................. 006:  ص[ ..... كفار و فساق از اطاعت از نهي و صبر به امر]

 قدرت مورد در توهم يك دفع متضمن كه "... أَسْرَهُمْ شَدَدْنا وَ خَلَقْناهُمْ نَحْنُ ":آيه معناي]

 411 ................................................................... 001:  ص.....  است تعالي خداي

([ ..... اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِلَّا تَشاؤُنَ ما وَ) است خدا مشيت بر موقوف بنده مشيت اينكه به اشاره]

 414 ................................................................................................ 009:  ص

:  ص([ ..... "... تَشاؤُنَ ما وَ "جمله از گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

032 .......................................................................................................... 414 

 414 ................................. 030:  ص( ..... 32) دارد آيه پنجاه و است مكي مرسالت سوره(77)



 414 ............................................... 030:  ص[ ..... 13 تا 1 آيات(: 00) المرسالت سوره]

 414 ......................................................................................................... اشاره

 414 .............................................................................. 030:  ص.....  آيات ترجمه

 414 ................................................................................. 033:  ص.....  آيات بيان

 414 ...................................................................................................... اشاره

 سوره آغاز ديگر سوگندهاي و "نَشْراً النَّاشِراتِ وَ "،"عُرْفاً الْمُرْساَلتِ وَ "قسم از مراد]

 446 ........................................ 034:  ص ..... قيامت وقوع تاكيد براي مرسالت مباركه

 444 ....................... 030:  ص.....  قرآن در تعالي خداي كردن ياد سوگند پيرامون گفتاري

 444 ...................................................................................................... اشاره

 444 ................................................................................... 031:  ص.....  بيان]

 شؤون همه در دنيوي نظام و اخروي نظام تغاير از حاكي كه قيامت هاينشانه و حوادث]

 444 ................................................................................... 031:  ص.....  است

 444 ............................ 041:  ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 444 ............................................. 043:  ص[ ..... 32 تا 16 آيات(: 00) المرسالت سوره]

 444 ......................................................................................................... رهاشا

 444 .............................................................................. 044:  ص.....  آيات ترجمه

 ":آيه از هك الفصل يوم اثبات بر و ربوبيت، در خداوند يگانگي بر احتجاجاتي بيان] آيات بيان

 446 ..................... 043:  ص[ ..... شودمي استفاده آن از بعد آيات و "... الْأَوَّلِينَ نُهْلِكِ لَمْ أَ

 446 ...................................................................................................... اشاره

 444 . 040:  ص[ ..... شوندمي روانه آن سوي به روز آن در قيامت مكذبان كه عذابي وصف]

 آيات با آيه اين اتصال وجه و "يَرْكَعُونَ ال ارْكَعُوا لَهُمُ قِيلَ إِذا وَ ":آيه در ركوع از مقصود]

 444 ..................................................................................... 031:  ص.....  قبل

 444 ........................030:  ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در روايت چند]) روايتي بحث

 444 .......................................... 033:  ص( ..... 42) دارد آيه چهل و است مكي نبا سوره(78)



 444 ....................................................... 033:  ص[ ..... 16 تا 1 آيات(: 01) النبإ سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 033:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 036:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 ستا بوده مشركين بين در آن از "تسائل "و قيامت "عظيم نبا "از مقصود اينكه بيان]

 446 .................................................................. 030:  ص...([ .....  يَتَساءَلُونَ عَمَّ)

 441 .......................................... 031:  ص[ ..... معاد باره در مشركين اختالف از مراد]

 اًمِهاد الْأَرْضَ نَجْعَلِ لَمْ أَ ":آيات از مستفاد جزا، و بعث ثبوت بر استدالل و احتجاج بيان]

 444 .................................................................................... 039:  ص[ ..... "...

 خوابتان "و ،"كرديم خلقتان ازواج "و "داديم قرار هاميخ را هاكوه ":فرمود اينكه معناي]

 441 ........................................................ 061:  ص...[ .....  و "داديم قرار سبات را

 444 ........................... 064:  ص([ ..... گذشته آيات برخي بيان در رواياتي]) روايتي بحث

 444 ..................................................... 066:  ص[ ..... 42 تا 10 آيات(: 01) النبإ سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 066:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 061:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 444 .............................. 061:  ص [ .....شد خواهد واقع كه عظيمي نبا قيامت، اوصاف]

 تْفَكانَ الْجِبالُ سُيِّرَتِ وَ) شدنشان سراب و هاكوه شدن انداخته راه به پيرامون توضيحي]

 446 ................................................................................. 069:  ص([ ..... سَراباً

 ص[ ..... "أَحْقاباً فِيها البِثِينَ ":فرمود جهنم در طاغيان ماندن باره در كه "احقاب "معناي]

 :001 ..................................................................................................... 444 

 441 ......... 003:  ص[ ..... اندشده ضبط و ثبت كه اعمالي اعمال، با جزا مطابقت به اشاره]



 444 ......................................... 004:  ص.....  بهشتي هاينعمت: متقين نيك پاداش]

 444 ...................006:  ص[ ..... "... خِطاباً مِنْهُ يَمْلِكُونَ ال ":فرمود اينكه از مقصود بيان]

 444 ...................... 000:  ص[ ..... "... ئِكَةُالْمَال وَ الرُّوحُ يَقُومُ يَوْمَ ":در "روح "از مراد]

 الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا ":استثناء از مراد و "يَتَكَلَّمُونَ ال "قيامت در كه كساني از منظور]

 444 .................................................................................... 001:  ص[ ..... "...

 در آن مراتب و روح معناي باره در گفتاري] است معنا چه به قرآن در روح اينكه در گفتاري

 441 ....................................................................................... 012:  ص.....  قرآن

 441 .......................................................................................014:  ص.....  بيان]

 گذشته آيات ذيل در...  و ،"روح "از مراد ،"احقاب "معناي باره در رواياتي] روايتي بحث

 444 .............................................................................................. 013:  ص..... 

 444 ...................................................................................................... اشاره

 444 ........ 010:  ص.....  كنيممي تشفاع داشته سخن اجازه قيامت در كه آنها هستيم ما]

 444 ......................... 011:  ص( ..... 46) دارد آيه شش و چهل و است مكي نازعات سوره(79)

 444 ................................................. 011:  ص[ ..... 41 تا 1 آيات(: 09) النازعات سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 019:  ص.....  آيات ترجمه

 466 ................................................................................. 092:  ص.....  آيات بيان

 466 ...................................................................................................... اشاره

 النَّاشِطاتِ وَ غَرْقاً النَّازِعاتِ وَ ":نازعات سوره آغاز سوگند پنج از مراد باره در مختلف اقوال]

 466 ............................................................................ 092:  ص[ ..... "... نَشْطاً

 461 ........... 094:  ص.....  است شده ياد سوگند مالئكه به سوگند پنج اين در اينكه بيان]

096:  ص([ ..... أَمْراً فَالْمُدَبِّراتِ آيه ذيل در]) تدبير در مالئكه بودن واسطه پيرامون گفتاري

 ................................................................................................................ 464 

 464 ...................................................................................................... اشاره



 دايخ به آنها استناد با ايشان، به حوادث استناد و مالئكه بودن واسطه بين منافات عدم]

 464 .......................................................... 091:  ص.....  ظاهري اسباب به و تعالي

:  ص[ ..... "الرَّادِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَةُ تَرْجُفُ يَوْمَ ":فرمود قيامت باره در اينكه معناي(بيان)]

099 ....................................................................................................... 464 

 416 ........................................... 322:  ص[ ..... معاد استبعاد در كفار سخن حكايت]

 افاده مقام اين در داستان اين به اشاره آنچه و فرعون و( السالم عليه) موسي داستان]

 414 ................................................................................ 320:  ص[ ..... كندمي

 رمامو( السالم عليه) موسي كه فَتَخْشي رَبِّكَ إِلي أَهْدِيَكَ وَ تَزَكَّي أَنْ إِلي لَكَ هَلْ "معناي]

 414 .................................................................304 : ص[ ..... بگويد فرعون به شد

 411 .... 323:  ص[ .....  الْأَعْلي رَبُّكُمُ أَنَا ":گفت مصر مردم به خطاب اينكه از فرعون مراد]

 414 ..................... 326:  ص[ .....  الْأُولي وَ الْآخِرَةِ نَكالَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ "معناي در وجه چند]

[ ..... "... بَناها السَّماءُ أَمِ خَلْقاً أَشَدُّ أَنْتُمْ أَ "توبيخي استفهام و خطاب در معاد استبعاد رفع]

 414 ................................................................................................ 320:  ص

 414 ............................................ 329:  ص[ ..... "الكبري الطامة "به قيامت تسميه]

 او ماواي بهشت كه پروردگار مقام از خائف و دوزخي، طاغي: دسته دو به مردم تقسيم]

 414 ........................................312:  ص.....  يك هر صفات براي ضابطه بيان و است

 446 ......................................... 311:  ص.....  رب مقام از خوف و طغيان آثار و لوازم]

 441 ......................................... 310:  ص.....  آن از خوف و پروردگار مقام از مقصود]

 از خوف كفار، توسط معاد استبعاد نازعات، سوره سوگندهاي باره در رواياتي]) روايتي بحث

 444 ..................................................... 313:  ص([ ..... هوي از پيروي پروردگار، مقام

 441 ............................................... 316:  ص[ ..... 46 تا 40 آيات(: 09) النازعات سوره]

 441 ......................................................................................................... رهاشا

 441 .............................................................................. 316:  ص.....  آيات ترجمه

 441 ................................................................................. 310:  ص.....  آيات بيان



 441 ...................................................................................................... اشاره

 يمَفِ ":فرمود قيامت وقوع زمان از مشركين سؤال حكايت از بعد اينكه معناي در وجه چند]

 444 .................................................................... 310:  ص[ ..... "ذِكْراها مِنْ أَنْتَ

 و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر علم عدم تعليل مقام در كه "مُنْتَهاها رَبِّكَ إِلي "آيه از آنچه]

 444 .................................. 311:  ص[ ..... شودمي استفاده است قيامت زمان به( سلم

 كينزدي تمثيل قالب در كه "ضُحاها أَوْ عَشِيَّةً إِلَّا يَلْبَثُوا لَمْ يَرَوْنَها يَوْمَ كَأَنَّهُمْ ":آيه مفاد]

 444 .............................................................. 302:  ص[ ..... كندمي بيان را قيامت

([ تعالي خداي جواب و قيامت وقوع زمان از مردم سؤال به راجع روايت چند]) روايتي بحث

 444 .............................................................................................. 301:  ص..... 

 446 ............................... 303:  ص( ..... 40) دارد آيه دو و چهل و است مكي عبس سوره(80)

 446 ..................................................... 303:  ص[ ..... 16 تا 1 آيات(: 12) عبس سوره]

 446 ......................................................................................................... اشاره

 446 .............................................................................. 303:  ص.....  آيات ترجمه

 كه كس هر عتاب از عبارتست كه سوره غرض و آيات اين نزول شان به اشاره] آيات بيان

 441 .................................304:  ص ..... [داردمي مقدم مساكين و ضعفاء بر را ثروتمندان

 441 ...................................................................................................... اشاره

.... . توانگران به توجه و عنايت و نابينا مرد يك از گرداندن روي از يحاك آميز عتاب خبري]

 444 ................................................................................................ 303:  ص

 441 ............ 301:  ص[ ..... "... مُكَرَّمَةٍ صُحُفٍ فِي ":فرمود قرآن باره در اينكه از مقصود]

 و حمل متصدي -جبرئيل امر تحت -و وحي سفراي مخصوص، ايمالئكه اينكه به اشاره]

 444 ...................................................... 309:  ص[ ..... اندبوده پيامبران به آن ابالغ

 و توممك ام ابن از( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر اعراض از حاكي رواياتي] روايتي بحث

 444 ...................................................... 332:  ص ..... ["... تَوَلَّي وَ بَسَعَ ":آيات نزول

 444 ...................................................................................................... اشاره



 نزول و تنيس( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر متوجه روشني به عتاب آيات اينكه بيان]

 مردود و مخدوش مختلف جهات از مكتوم ام ابن از حضرت آن گرداندن روي مورد در آن

 444 ................................................................................... 331:  ص.....  است

 444 ....... 330:  ص.....  اميه بني از مردي مورد در عتاب آيات نزول از حاكي ديگر روايتي]

 416 ................................................... 334:  ص[ ..... 40 تا 10 آيات(: 12) عبس سوره]

 416 ......................................................................................................... اشاره

 416 .............................................................................. 334:  ص.....  آيات ترجمه

 411 ................................................................................. 333:  ص.....  آيات بيان

 411 ...................................................................................................... اشاره

 414 ................... 336:  ص.....  آن در كفر از مراد و "أَكْفَرَهُ ما الْإِنْسانُ قُتِلَ ":آيه معناي]

 و وا خلقت مبدأ ناچيزي و حقارت بيان با استكبارش، و ورزيدن كفر در بشر از عذر نفي]

 414 ...................................................................................... 330:  ص...[ ..... 

.... . انسان بودن مختار با است خدا ناحيه از تقدير و خلقت اينكه منافات عدم به اشاره]

 411 ................................................................................................ 331:  ص

 411 . 339:  ص[ ..... -فَأَقْبَرَهُ أَماتَهُ ثُمَّ -كرد( دفن) إقبار را انسان خدا فرمود اينكه از مراد]

.... . است كفر به مبتال هايانسان مالمت متضمن كه "أَمَرَهُ ما يَقْضِ لَمَّا كَلَّا ":آيه معناي]

 414 ................................................................................................ 342:  ص

 ار ربوبي تدبير سعه( است الهي شمار بي نعم از يكي كه) خود طعام در نظر با انسان]

 414 ................................................................ 341:  ص[ ..... كرد خواهد مشاهده

 نزديكانش و كسان از حتي انسان كه نحوي به قيامت روز سختي و شدت به اشاره]

 414 ............................................................................. 343:  ص[ ..... گريزدمي

 "معناي به عمر و بكر، ابو جهل ،"أَكْفَرَهُ ما الْإِنْسانُ قُتِلَ ":باره در رواياتي]) روايتي بحث

 414 .......................................................... 344:  ص ..... [(... و قيامت روز شدت ،"ابا

 441 ............................. 340:  ص( ..... 09) دارد آيه نه و بيست و است مكي تكوير سوره(81)



 444 ................................................... 340:  ص[ ..... 14 تا 1 آيات(: 11) التكوير سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 340:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................... 341:  ص......  قيامت وقوع زمان وقايع و حوادث] آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

[ ..... "... حُشِرَتْ الْوُحُوشُ إِذَا وَ عُطِّلَتْ لْعِشارُا إِذَا وَ ":فرمود قيامت باره در اينكه از مراد]

 444 ................................................................................................ 349:  ص

[ ..... "قُتِلَتْ ذَنْبٍ بِأَيِّ ":شودمي پرسيده شده گور به زنده دختران از فرمود اينكه وجه]

 444 ................................................................................................ 332:  ص

 444 ................................. 330:  ص([ ..... گذشته آيات معناي در رواياتي]) روايتي بحث

 444 ................................................. 334:  ص[ ..... 09 تا 13 آيات(: 11) التكوير سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 334:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 333:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 444 ...... 333:  ص.....  است فرموده ياد قسم بدانها كه "الكنس الجوار الخنس "از مراد]

 446 ........................... 336:  ص[ ..... "تَنَفَّسَ إِذا الصُّبْحِ وَ عَسْعَسَ إِذا اللَّيْلِ وَ "معناي]

 441 ......................................... 330:  ص.....  صفت شش به جبرئيل توصيف و مدح]

 441 ............................. 331:  ص.....  نيست ديوانه "شما صاحب ":فرمود اينكه وجه]

 ستا ديده نمبي افق در را جبرئيل( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول اينكه از مراد]

 444 ........................................................................................... 339:  ص..... 

 : ص.....  است هدايت كتاب آن اينكه و قرآن حقانيت باره در ترديد و شبهه گونه هر دفع]

362 ....................................................................................................... 444 

 444 ............................ 361:  ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث



 444 .................................... 364:  ص( ..... 19) دارد آيه نوزده و است مكي انفطار سوره(82)

 444 .................................................. 364:  ص[ ..... 19 تا 1 آيات(: 10) االنفطار سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 364:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 363:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

:  ص[ ..... شودمي عالم داشته مؤخر و مقدم آنچه به نفسي هر قيامت در اينكه از مراد]

366 ....................................................................................................... 444 

 "كريم "وصف آنچه و "الْكَرِيمِ بِرَبِّكَ غَرَّكَ ما الْإِنْسانُ أَيُّهَا يا "توبيخي استفهام مفاد]

 441 ......................................................................... 361:  ص[ ..... كندمي افاده

 اعمال كتابت و ثبت مامور ملك دو كس هر بر و دارند علم ما نيات و افعال به مالئكه]

 441 .................................................................................. 300:  ص[ ..... اويند

 444 .................. 303:  ص[ ..... رودمي بين از عادي اسباب تاثر و تاثير رابطه قيامت در]

 "لَحافِظِينَ عَلَيْكُمْ إِنَّ وَ "،"أَخَّرَتْ وَ قَدَّمَتْ ما نَفْسٌ عَلِمَتْ "ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 444 ................................................................ 304:  ص([ ..... "لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ الْأَمْرُ وَ "و

 444 ............... 300:  ص( ..... 36) دارد آيه شش و سي و است مدني يا مكي مطففين سوره(83)

 444 ................................................ 300:  ص[ ..... 01 تا 1 آيات(: 13) المطففين سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 300:  ص.....  آيات ترجمه

 446 ................................................................................. 301:  ص.....  آيات بيان

 446 ...................................................................................................... اشاره

 وْفُونَيَسْتَ النَّاسِ عَلَي اكْتالُوا إِذَا الَّذِينَ "به "مطففين "توصيف در اينكه باره در وجه چند]

 446 ................................................... 309:  ص ..... نشده گفته وزن به خريدن "...



312:  ص.....  است كافي محرمات از اجتناب براي مرگ از بعد شدن انگيخته بر احتمال]

 ............................................................................................................. 441 

 444 311:  ص[ ..... "... سِجِّينٍ لَفِي الفُجَّارِ كِتابَ إِنَّ كَلَّا ":آيات جمالت و مفردات توضيح]

 441 ............... 313:  ص.....  آيات اين جمالت و مفردات از مراد بيان در مفسرين اقوال]

314:  ص[ ..... كندمي منتهي جزا روز تكذيب به را انسان انجام سر مستمر، و زياد گناه]

 ............................................................................................................. 444 

 درك از كه دهندمي صورتي و نقش آن به كرده تيره را نفس جالي و صفا زشت اعمال]

 444 ................................................................... 313:  ص[ ..... گرددمي مانع حق

316:  ص.....  باره اين در قول چند و است آن در ابرار كتاب فرمود كه "عليين "معناي]

 ............................................................................................................. 444 

 444 ........................ 310:  ص[ ..... بينندمي را عليين ايشان اينكه و "مقربون "از مراد]

 رد و ابرار كتاب بودن عليين در ،"مطففين سوره نزول ":به راجع رواياتي]) روايتي بحث

 444 ...... 311:  ص([ ..... گناه ارتكاب اثر بر قلب "رين "و فساد و فجار، كتاب بودن سجين

 441 .............................................. 391:  ص[ ..... 36 تا 00 آيات(: 13) المطففين سوره]

 441 ......................................................................................................... اشاره

 441 .............................................................................. 391:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ....................... 390:  ص.....  ايشان بهشتي هاينعمت و ابرار قدر جاللت] آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 : ص[ ..... "... الْمُتَنافِسُونَ لْيَتَنافَسِفَ ذلِكَ فِي وَ "در عطف حرف دو توالي نحوي توجيه]

393 ....................................................................................................... 444 

:  ص[ ..... دنيا در مؤمنان به مجرمان آن خنده مقابل در جزا روز در كفار به مؤمنان خنده]

393 ....................................................................................................... 441 

 الَّذِينَ "از و منافقين "أَجْرَمُوا الَّذِينَ "از مراد اينكه از حاكي روايت چند]) روايتي بحث

 444 ........................................ 396:  ص([ ..... است (السالم عليه) المؤمنين امير "آمَنُوا

 444 .......................... 391:  ص( ..... 03) دارد آيه پنج و بيست و است مكي انشقاق سوره(84)



 444 ................................................ 391:  ص[ ..... 03 تا 1 آيات(: 14) االنشقاق سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 391:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 399:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 شوديم كشيده زمين و منشق آسمان فرمود قيامت مقدمات از تا چند بيان در اينكه معناي]

 444 ................................................ 422:  ص ..... ["حُقَّتْ وَ لِرَبِّها أَذِنَتْ وَ ":فرمود و

[ زاج و بعث بر آن داللت و "فَمُالقِيهِ كَدْحاً رَبِّكَ إِلي كادِحٌ إِنَّكَ الْإِنْسانُ أَيُّهَا يا ":آيه مفاد]

 166 ........................................................................................... 421:  ص..... 

 ازب خود "اهل "سوي به شادمان شود داده راست دست به كتابش فرمود اينكه از مقصود]

 161 ............................................................................... 420:  ص[ ..... گرددمي

 خود "اهل "در دنيا در و شودمي داده او به سر پشت از اعمالش نامه كه كس آن پندار رد]

 164 .. 423:  ص[ ..... ندارد بازگشتي حساب براي و خدا سوي به پنداشتمي و بود مسرور

 كِتابَهُ أُوتِيَ مَنْ "زمره در گنهكار مؤمنان كه شده داده اشكال و سؤال اين به كه جوابي]

 164 ............................ 424:  ص[ ..... ؟"ظَهْرِهِ وَراءَ كِتابَهُ أُوتِيَ مَنْ "يا هستند "بِيَمِينِهِ

 164 .......................................... 420:  ص[ ..... "طَبَقٍ عَنْ طَبَقاً لَتَرْكَبُنَّ ":آيه معناي]

 164 ........................................ 421:  ص[ ..... "يُوعُونَ بِما أَعْلَمُ اللَّهُ وَ ":جمله معناي]

 كِتابَهُ أُوتِيَ مَنْ فَأَمَّا ":آيه نزول قيامت، در اعمال محاسبه باره در رواياتي]) روايتي بحث

 164 ............................................... 429:  ص...([ .....  و "طَبَقٍ عَنْ طَبَقاً لَتَرْكَبُنَّ "،"...

 164 .............................. 411:  ص( ..... 00) دارد آيه دو و بيست و است مكي بروج سوره(85)

 164 .................................................... 411:  ص[ ..... 00 تا 1 آيات(: 13) البروج سوره]

 164 ......................................................................................................... اشاره

 164 .............................................................................. 411:  ص.....  آيات ترجمه

 116 ................................ 410:  ص.....  بروج مباركه سوره مضامين به اشاره] آيات بيان



 116 ...................................................................................................... اشاره

 111 ................................................ 413:  ص.....  آسمان بودن البروج ذات از مراد]

 مراد و( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول "مَشْهُودٍ وَ شاهِدٍ وَ "در "شاهد "از مقصود]

:  ص.....  است كدام هر اخروي كيفر و ثواب و مؤمنين به كفار هايشكنجه "مشهود "از

414 ....................................................................................................... 114 

 114 ................. 413:  ص[ ..... "مَشْهُودٍ وَ شاهِدٍ "از مراد باره در مفسرين عديده اقوال]

 111 ........... 416:  ص[ ..... "الْأُخْدُودِ أَصْحابُ قُتِلَ "معناي و "االخدود اصحاب "از مراد]

 براي چيز هر بر بودن شهيد و ارض و سماوات مالكيت حميد، عزيز،: اوصاف آوردن آنچه]

 114 ........................... 410:  ص ..... [كندمي افاده "... منهم نقموا ما و ":آيه در خداوند

411:  ص.....  حريق عذاب و جهنم عذاب به مؤمنات و مؤمنين كنندگان شكنجه تهديد]

 ............................................................................................................. 114 

419:  ص.....  است معيد و مبدء او اينكه به پروردگار بطش بودن شديد تعليل توضيح]

 ............................................................................................................. 114 

 لوح وصف اخدود، اصحاب داستان "مَشْهُودٍ وَ شاهِدٍ وَ "از مراد باره در رواياتي] روايتي بحث

 114 ........................................................................... 400:  ص...([ .....  و محفوظ،

 144 .................................... 400:  ص( ..... 10) دارد آيه هفده و است مكي طارق، سوره(86)

 144 ................................................... 400:  ص[ ..... 10 تا 1 آيات(: 16) الطارق سوره]

 144 ......................................................................................................... اشاره

 141 .............................................................................. 400:  ص.....  آيات ترجمه

 141 ................................................................................. 401:  ص.....  آيات بيان

 141 ...................................................................................................... اشاره

 144 ...................................................... 401:  ص[ ..... "ثاقب "و "طارق "معناي]

409:  ص[ ..... "است حافظي آن بر اينكه جز نيست نفسي هيچ ":فرمود اينكه از مراد]

 ............................................................................................................. 144 



 عين شودمي اعاده قيامت در كه انساني لذا و است او روح و نفس به انسان شخصيت]

 144 ............................................. 432:  ص[ ..... او مثل نه است دنيوي انسان همان

 "صلب "بين از كه جهنده آبي از انسان خلقت به اموات احياء بر خدا قدرت بر استدالل]

 144 ........................................................ 431:  ص[ ..... شودمي خارج "ترائب "و

 144 .................................. 430:  ص[ ..... "السَّرائِرُ تُبْلَي يَوْمَ "به قيامت تسميه وجه]

 144 ................ 433:  ص[ ..... "نيست هزل "و است "فصل قول "اينكه به قرآن وصف]

 لقول أنه "و "السَّرائِرُ تُبْلَي يَوْمَ "جمله از گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 146 .................................................................................. 434:  ص([ ..... "فصل

 144 ...................................... 430:  ص( ..... 19) دارد آيه نوزده و است مكي اعلي سوره(87)

 144 .................................................... 430:  ص[ ..... 19 تا 1 آيات(: 10) األعلي سوره]

 144 ......................................................................................................... اشاره

 144 .............................................................................. 430:  ص.....  آيات ترجمه

 144 ................................................................................. 431:  ص.....  آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره

 اقوال و "كن تنزيه را پروردگارت نام -رَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ ":فرمود اينكه معناي توضيح]

 141 .................................................................. 439:  ص.....  باره اين در مختلف

 144 .................... 441:  ص...[ .....  و هدايت تقدير، تسويه، خلقت،: الهي تدبير مظاهر]

 : ص[ ..... "... اللَّهُ شاءَ ما إِلَّا "استثناء مفاد و تَنْسي فَال سَنُقْرِئُكَ "در "اقراء "معناي]

440 ....................................................................................................... 144 

 را تو لِلْيُسْري نُيَسِّرُكَ وَ ":فرمود (سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر به خطاب اينكه معناي]

 116 ....... 443:  ص.....  است متضمن تعبير اين كه اينكته و "كنيممي آسان يسري براي

 دبخش به سود تذكر اگر: اينكه به نمود مشروط را دادن تذكر به امر اينكه مفاد و سبب]

 111 ............................................................446 : ص[ .....  الذِّكْري نَفَعَتِ إِنْ فَذَكِّرْ)



 قَدْ ":در تزكي از مراد و شود،مي زنده نه و ميردمي نه آتش در دوزخي شقي اينكه معناي]

 114 .................................................................... 449:  ص[ ..... "تَزَكَّي مَنْ أَفْلَحَ

 قَدْ "، تَنْسي فَال سَنُقْرِئُكَ "،"الْأَعْلَي رَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ ":آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 114 ........................................... 432:  ص([ ..... اولي صحف باره رد و "تَزَكَّي مَنْ أَفْلَحَ

 114 ......................... 434:  ص( ..... 06) دارد آيه شش و بيست و است مكي غاشيه سوره(88)

 114 .................................................. 434:  ص[ ..... 06 تا 1 آيات(: 11) الغاشية سوره]

 114 ......................................................................................................... اشاره

 114 .............................................................................. 434:  ص.....  آيات ترجمه

 114 ................................................................................. 433:  ص.....  آيات بيان

 114 ...................................................................................................... اشاره

 اندخاشعه وجوهي قيامت در اينكه معناي و "گيرنده فرا -غاشيه "به قيامت تسميه وجه]

 146 ................................................................... 436:  ص[ ..... "ناصِبَةٌ عامِلَةٌ "و

 141 .. 431:  ص[ ..... دارند جاي آن در قيامت در ناعمه هايچهره كه ايعاليه جنت وصف]

 144 ............................................. 439:  ص.....  الهي تدبير مظاهر در نظر به دعوت]

462:  ص[ ..... "مُذَكِّرٌ أَنْتَ إِنَّما فَذَكِّرْ "از "كَفَرَ وَ تَوَلَّي مَنْ إِلَّا "استثناء به راجع توضيحي]

 ............................................................................................................. 141 

 ابحس باره در و "مُذَكِّرٌ أَنْتَ إِنَّما فَذَكِّرْ ""ناصِبَةٌ عامِلَةٌ "آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 144 ................................................................................... 460:  ص([ ..... اعمال

 144 ........................................ 464:  ص( ..... 32) دارد آيه سي و است مكي فجر سوره(89)

 144 ..................................................... 464:  ص[ ..... 32 تا 1 آيات(: 19) الفجر سوره]

 144 ......................................................................................................... اشاره

 144 .............................................................................. 463:  ص.....  آيات ترجمه

 144 ............................................ 466:  ص[ ..... فجر مباركه سوره مضامين] آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره



 ياد سوگند بدانها كه "وتر و شفع "و "عشر ليال "،"فجر "از مراد باره در مختلف وجوه]

 144 ............................................................................. 460:  ص.....  است شده

 144 ....................................................... 469:  ص[ ..... "الْعِمادِ ذاتِ إِرَمَ "از مراد]

 144 ......................................... 401:  ص[ ..... "االوتاد ذي "به فرعون توصيف وجه]

 ممتاز حساب به را دادن نعمت و اكرام با خدا آزمايش كه آدمي نوع حال زبان حكايت]

 141 ................................................... 400:  ص[ ..... گذاردمي ديگران از خود بودن

:  ص[ ..... پنداردمي خدا ناحيه از خواري و اهانت را تنگدستي و فقر با خدا آزمايش و]

403 ....................................................................................................... 144 

 144 ................ 403:  ص...([ .....  الْمَلَكُ وَ رَبُّكَ جاءَ وَ) قيامت در پروردگار آمدن از مراد]

 144 ........................... 406:  ص.....  قيامت در انسان گفتن "ليتني يا "و شدن متذكر]

 رضا قامم به يافته، سكونت او ياد و پروردگار به ايمان با كه است نفسي "مطمئنة نفس "]

 144 ................................................................... 400:  ص...[ .....  و است رسيده

 شدن آورده األوتاد، ذي به فرعون تسميه وتر، و شفع از مراد باره در رواياتي]) روايتي بحث

 146 ............................................................... 401:  ص...([ .....  و خدا، آمدن جهنم،

 141 ...................................................................................................... اشاره

[ ..... وا به "... الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أَيَّتُهَا يا "خطاب و مؤمن روح قبض كيفيت باره در روايتي]

 144 ................................................................................................ 411:  ص

 144 ....................................... 410:  ص( ..... 02) دارد آيه بيست و است مكي بلد سوره(90)

 141 ...................................................... 410:  ص[ ..... 02 تا 1 آيات(: 92) البلد سوره]

 141 ......................................................................................................... اشاره

 141 .............................................................................. 410:  ص.....  آيات ترجمه

 144 413:  ص[ ..... كندمي بيان بلد مباركه سوره كه انسان خلقت باره در حقيقتي] آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره

 144 ............................. 414:  ص[ ..... "الْبَلَدِ بِهذَا حِلٌّ أَنْتَ وَ ":آيه معناي در وجه سه]



 است (السالم عليهما) اسماعيل و ابراهيم به سوگند "وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ "سوگند اينكه بيان]

 144 ........................................................................................... 413:  ص..... 

 144 .............................. 416:  ص[ ..... "وَلَدَ ما وَ والِدٍ "از مراد باره در ديگر قول چند]

 144 ....... 410:  ص.....  خستگي و رنج با او حيات بودن آميخته و "كبد "در انسان خلقت]

 ار هنگفتي مال: گويدمي نموده، انفاق را خود مال از مقداري كه كسي گذاري منت حكايت]

 146 ............................................................................. 411:  ص.....  كردم تلف

[ "لُبَداً مالًا أَهْلَكْتُ ":گفت آمده گران او بر مال از انفاق كه كسي سخن الزمه انكار و رد]

 146 ........................................................................................... 419:  ص..... 

 ":گفت كه كسي ،"وَلَدَ ما وَ والِدٍ "از مراد مكه، شهر به قسم باره در رواياتي]) روايتي بحث

 144 ........................... 490:  ص([ ..... برده كردن آزاد و مسكين اطعام ،"لُبَداً مالًا أَهْلَكْتُ

 144 ................................. 493:  ص( ..... 16) دارد آيه شانزده و است مكي شمس سوره(91)

 144 ................................................. 493:  ص[ ..... 13 تا 1 آيات(: 91) الشمس سوره]

 144 ......................................................................................................... اشاره

 144 .............................................................................. 493:  ص.....  آيات ترجمه

 144 ................................................................................. 496:  ص.....  آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره

 144 ..................... 490:  ص[ ..... "جَلَّاها اإِذ النَّهارِ وَ "در ضمير مرجع باره در وجه چند]

 ص ..... است شده "ما "به تعبير آسماني باني از "بَناها ما وَ السَّماءِ وَ ":آيه در اينكه وجه]

 :491 ..................................................................................................... 144 

 كرده الهام او به را نفس تقواي و فجور خداوند اينكه از مراد و "تقوي "و "فجور "معناي]

 144 ........................................................................................... 499:  ص..... 

 ص[ ..... "دَسَّاها مَنْ خابَ قَدْ وَ زَكَّاها مَنْ أَفْلَحَ قَدْ ":فرمود هاقسم جواب در اينكه معناي]

 :322 ..................................................................................................... 146 



 مَنْ خابَ قَدْ وَ "از اينمونه ،(السالم عليه) صالح ناقه كردن پي و ثمود قوم طغيان]

 141 ............................................................................... 321:  ص[ ..... "دَسَّاها

 اشقاي و اولين اشقاي اختيار، و جبر تقوي، و فجور الهام باره در رواياتي]) روايتي بحث

 144 .................................................................................. 323:  ص([ ..... آخرين

 144 .................................... 326:  ص( ..... 01) دارد آيه و بيست و است مكي ليل سوره(92)

 144 ...................................................... 326:  ص[ ..... 01 تا 1 آيات(: 90) الليل سوره]

 144 ......................................................................................................... اشاره

 144 .............................................................................. 326:  ص.....  آيات ترجمه

 144 ................................................................................. 320:  ص.....  آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره

 بخل باره در و لِلْيُسْري فَسَنُيَسِّرُهُ ":فرمود متقي كننده انفاق مؤمن باره در اينكه از مراد]

 144 ................................... 312:  ص[ .....  لِلْعُسْري فَسَنُيَسِّرُهُ ":فرمود مكذب ورزنده

 هادي با و لَلْهُدي عَلَيْنا إِنَّ) كرده واجب خود بر كه است الهي قضاهاي از خلق هدايت]

 144 .......................................312:  ص ..... [ندارد منافات( السالم عليهم) انبياء بودن

310:  ص.....  هدف به ايصال معناي به هدايت و طريق ارائه معناي به هدايت بين فرق]

 ............................................................................................................. 466 

 مفاد اينكه و است، "اشقي "آن از گرداننده روي و حق دعوت كننده تكذيب اينكه بيان]

 : ص.....  است جهنم در خالد اشقي كافر فقط كه اينست "... الْأَشْقَي إِلَّا يَصْالها ال "آيه

314 ....................................................................................................... 464 

:  ص[ ..... كندمي انفاق خود مال از خدا رضاي راه در كه است كسي افراد ترينمتقي]

313 ....................................................................................................... 461 

 "دحداح ابو "شان در "... اتَّقي وَ أَعْطي مَنْ فَأَمَّا ":آيات نزول باره در رواياتي]) روايتي بحث

 464 .............................. 310:  ص[ ..... 3( است خدا كننده هدايت اينكه باره در روايتي و

 464 ......................... 301:  ص( ..... 11) دارد آيه يازده و است مدني يا مكي ضحي، سوره(93)

 464 .................................................. 301:  ص[ ..... 11 تا 1 آيات(: 93) الضحي سوره]



 464 ......................................................................................................... اشاره

 464 .............................................................................. 301:  ص.....  آيات ترجمه

 464 ................................................................................. 300:  ص.....  آيات بيان

 464 ...................................................................................................... اشاره

 "و "ميتي "را تو خدا فرمود( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر به خطاب اينكه از مقصود]

 416 ................................................ 523 : ص.....  باره اين در وجه چند. يافت "ضال

 فقر طعم و ايبوده تهيدست .مكن قهر يتيم بر پس اي،كشيده يتيمي درد و بودي يتيم تو]

 414 ......................................525 : ص...[ .....  و مران خود از را سائل پس اي،چشيده

 ايمعن و شفاعت، ، فَتَرْضي رَبُّكَ يُعْطِيكَ لَسَوْفَ وَ ":آيه نزول باره در رواياتي] روايتي بحث

 414 ................................................. 303 : ص...[ .....  "فَحَدِّثْ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ ":آيه

 411 ........................ 301:  ص( ..... 1) دارد آيه هشت و است مدني يا مكي انشراح، سوره(94)

 414 ..................................................... 301:  ص[ ..... 1 تا 1 آيات(: 94) الشرح سوره]

 414 ......................................................................................................... اشاره

 414 .............................................................................. 301:  ص.....  آيات ترجمه

 414 ................................................................................. 301:  ص.....  آيات بيان

 414 ...................................................................................................... اشاره

 يك "نشرح الم "و "الضحي و "سوره كه قول اين رد در رازي فخر سخن نادرستي]

 414 .............................................................................. 309:  ص[ ..... اندسوره

 رادم باره در مختلف وجوه و ،(سلم و آله و عليه اللَّه صلي) هاللَّ رسول صدر شرح از مقصود]

 414 ..................................................... 332:  ص.....  حضرت آن از "وزر وضع "از

:  ص.....  باره اين در زمخشري از سخني رد و "يُسْراً الْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ ":آيه مفاد توضيح]

330 ....................................................................................................... 414 

 "... فَانْصَبْ فَرَغْتَ فَإِذا "امر باره در وجه چند و "يُسْراً الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ ":جمله تكرار مفاد]

 446 .......................................... 334:  ص([ ..... سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر به



 و عليه اللَّه صلي) پيامبر سينه شدن شكافته از حاكي تمثيلي متضمن رواياتي]) روايتي بحث

 441 ........... 333:  ص([ ..... گذشته آيات ذيل در ديگر رواياتي و او قلب تبديل و( سلم و آله

 444 ....................................... 331:  ص( ..... 1) دارد آيه هشت و است مكي تين، سوره(95)

 444 ........................................................ 331:  ص[ ..... 1 تا 1 آيات(: 93) التين سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 331:  ص.....  آيات ترجمه

 441 ................................................................................. 339:  ص.....  آيات بيان

 441 ...................................................................................................... اشاره

 441 ........339:  ص[ ..... "الْأَمِينِ الْبَلَدِ "به مكه تسميه وجه و "زيتون "و "تين "از مراد]

 و اولي طبع حسب بر او رفيع مقام به اشاره و تقويم احسن در انسان خلقت از منظور]

 444 ......................................................................... 342:  ص.....  ذاتي استعداد

 ["سافِلِينَ أَسْفَلَ "به( العمل صالح مؤمنان جز) انسان "رد "از مراد باره در احتمال چند]

 444 ........................................................................................... 341:  ص..... 

 زاج و بعث اثبات براي كه احتجاجي تقرير و "... بِالدِّينِ بَعْدُ يُكَذِّبُكَ فَما ":آيه معناي]

 444 ......................................................................... 340:  ص.....  است متضمن

:  ص([ ..... "االمين البلد "و "زيتون "،"تين "از مراد به راجع روايت چند]) روايتي بحث

344 .......................................................................................................... 444 

 446 ....................................... 343:  ص( ..... 19) دارد آيه نوزده و است مكي علق سوره(96)

 446 ..................................................... 343:  ص[ ..... 19 تا 1 آيات(: 96) العلق سوره]

 446 ......................................................................................................... اشاره

 446 .............................................................................. 343:  ص.....  آيات ترجمه

 441 ................................................................................. 346:  ص.....  آيات بيان

 441 ...................................................................................................... اشاره

 441 ................. 346:  ص[ ..... "... خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ "مفاد و "قرائت "معناي]



 444 341:  ص.....  ربوبيت در خداوند يگانگي بر شاهدي و برهان "علق "از انسان خلقت]

 "بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي "به خدا توصيف مفاد و "الْأَكْرَمُ رَبُّكَ وَ اقْرَأْ "در قرائت به امر از مراد]

 444 .................................................................. 349:  ص ..... قرائت به امر از بعد

 444 ....................... 332:  ص.....  است آدمي طغيان علت و منشا خود، دانستن نياز بي]

 رَأَيْتَ أَ ":آيه از كه قرآن نزول از قبل و معراج شب از قبل نماز تشريع به راجع توضيحي]

 444 .................................. 331:  ص[ ..... شودمي استفاده "صَلَّي إِذا عَبْداً يَنْهي الَّذِي

333:  ص.....  شدهمي( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر گزاردن نماز مانع آنكه تهديد]

 ............................................................................................................. 444 

 و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر بر وحي نخستين نزول ماجراي باره در رواياتي] روايتي بحث

334:  ص[ ..... شودمي ديده روايات اين در كه اشكالي بيان و "... رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ "(:سلم

 ................................................................................................................ 444 

 444 ...................................................................................................... اشاره

 سور رب، به عبد حالت تريننزديك سجده ،"... يَنْهي الَّذِي رَأَيْتَ أَ ":آيات نزول شان]

 411 ...................................................................................330:  ص.....  عزائم

 414 ............................................ 339:  ص( ..... 3) دارد آيه پنج و است مكي قدر سوره(97)

 414 ........................................................ 339:  ص[ ..... 3 تا 1 آيات(: 90) القدر سوره]

 414 ......................................................................................................... اشاره

 414 .............................................................................. 339:  ص.....  آيات ترجمه

 414 ................................................................................. 339:  ص.....  آيات بيان

 414 ...................................................................................................... اشاره

.... . است شده نازل قدر شب در قرآن همه كه اينست "الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا ":آيه مفاد]

 414 ................................................................................................ 362:  ص

 رمضان هايشب از يكي قدر، شب در سال يك امور احكام و تقدير قدر، شب تسميه وجه]

 411 ................................................... 361:  ص[ ..... شودمي تكرار سال هر و است



 اذن به روح و مالئكه تنزل از منظور و شب، هزار از قدر شب بودن بهتر از مراد]

 414 ..................................................... 363:  ص[ ..... "أَمْرٍ كُلِّ مِنْ "پروردگارشان

 و يكم و بيست نوزدهم، شب سه از يكي قدر شب اينكه از حاكي رواياتي] روايتي بحث

 414 ............................................... 363:  ص.....  است سال هر رمضان سوم و بيست

 414 ...................................................................................................... اشاره

 كه( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه لرسو به تسليت براي قدر سوره اينكه بر دال روايتي]

 414 .......................... 366:  ص.....  شده نازل بود ديده خود منبر بر را اميه بني رؤيا در

 آن در روح و مالئكه نزول و امور تقدير ماه، هزار از قدر شب بودن بهتر باره در رواياتي]

 446 .................................................................................... 360:  ص.....  شب

 444 ........................................ 369:  ص( ..... 1) دارد آيه هشت و است مدني بينه سوره(98)

 444 ....................................................... 369:  ص[ ..... 1 تا 1 آيات(: 91) البينة سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 369:  ص.....  آيات ترجمه

 كلمش از شده گفته كه "... الْكِتابِ أَهْلِ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَكُنِ لَمْ ":آيه تفسير] آيات بيان

 444 ................................................................ 302:  ص ..... است قرآني آيات ترين

 444 ...................................................................................................... اشاره

 صلي) پيامبر كه ايمطهره صحف در فرمود اينكه از مراد و "كتاب "واژه استعمال موارد]

 444 ................... 300:  ص.....  هست "قَيِّمَةٌ كُتُبٌ "كندمي تالوت( سلم و آله و عليه اللَّه

 كِتابَالْ أُوتُوا الَّذِينَ تَفَرَّقَ ما وَ ":آيه و شده آورده بشر عموم براي آسماني كتب اينكه بيان]

 444 ............................................ 304:  ص ..... هست نيز مشركين حال حكايت "...

 امر به قائم توحيد دين كه شودمي استفاده "الْقَيِّمَةِ دِينُ ذلِكَ وَ ":آيه از اينكه توضيح]

 آله و يهعل لَّهال صلي) اسالم پيامبر رسالت و است حياتشان مصالح حافظ و بشري مجتمع

 444 ............................................... 306:  ص[ ..... شودمي بشر عموم شامل( سلم و

 444 .................................................... 300:  ص.....  مردم بدترين و مردم بهترين]



 المؤمنين امير "مردم بهترين -البريه خير "از مراد اينكه باره در روايت چند]) روايتي بحث

 446 ..................................................... 301:  ص([ ..... اويند شيعيان و( السالم عليه)

 444 ..................................... 312:  ص( ..... 1) دارد آيه هشت و است مدني زلزال سوره(99)

 444 ...................................................... 312:  ص[ ..... 1 تا 1 آيات(: 99) الزلزلة سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 ............................................................................. 312:  ص......  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 311:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 را آن گويدمي "انسان "و كندمي رونبي را خود "اثقال "زمين قيامت در اينكه از مقصود]

 444 ........................................................................ 311:  ص.....  است شده چه

:  ص[ ..... گويدمي سخن خود اخبار از الهي وحي به زمين قيامت روز در اينكه معناي]

310 ....................................................................................................... 444 

 فَمَنْ ":آيه بين منافات عدم بيان و "... أَشْتاتاً النَّاسُ يَصْدُرُ يَوْمَئِذٍ ":فرمود اينكه معناي]

 و سناتح انتقال و سيئات تكفير و تبديل اعمال، حبط بر كه آياتي با "... ذَرَّةٍ مِثْقالَ يَعْمَلْ

 441 ................................................................ 313:  ص[ ..... دارند داللت سيئات

 رؤيت زمين، اخبار: قيامت وقايع به راجع زلزال سوره آيات ذيل در رواياتي] يروايت بحث

 444 ............................................................................ 314:  ص...([ .....  و اعمال،

 444 ................................ 310:  ص( ..... 11) دارد آيه يازده و است مدني عاديات سوره(100)

 444 ............................................... 310:  ص[ ..... 11 تا 1 آيات(: 122) العاديات سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 310:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 311:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره



 ينا اينكه بيان و شده گفته "... ضَبْحاً الْعادِياتِ وَ ":سوگندهاي از مراد باره در كه وجوهي]

 444 .......................................... 311:  ص ..... است رزمنده سوارگان به قسم هاقسم

 441 ................................ 392:  ص.....  مال حب و بودن "كنود ":آدم بني خصلت دو]

( المالس عليه) المؤمنين امير نبرد باره در عاديات سوره نزول به راجع روايتي]) روايتي بحث

 444 ............................................ 593 : ص([ ..... ديگر روايتي و السالسل، ذات جنگ در

 444 ...................................394:  ص( ..... 11. )دارد آيه يازده و است مكي قارعه سوره(101)

 441 ................................................. 394:  ص[ ..... 11 تا 1 آيات(: 121) القارعة سوره]

 441 ......................................................................................................... اشاره

 441 .............................................................................. 394:  ص.....  آيات ترجمه

 441 ................................................................................. 393:  ص.....  آيات يانب

 441 ...................................................................................................... اشاره

.....  لخم توده به و شدن، انگيخته بر از پس مردم تشبيه و "قارعه "به قيامت تسميه وجه]

 444 ................................................................................................ 393:  ص

396:  ص[ ..... "هاويه فامه ":فرمود است سبك اعمالش كه كسي باره در اينكه معناي]

 ............................................................................................................. 444 

:  ص([ ..... "هاويه فامه "جمله از گذشته آيات برخي معناي در روايت چند]) روايتي بحث

390 .......................................................................................................... 444 

 444 ..................................... 399:  ص( ..... 1) دارد آيه هشت و است مكي تكاثر سوره(102)

 444 ................................................... 399:  ص[ ..... 1 تا 1 آيات(: 120) التكاثر سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 399:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 399:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره



 بيختو متضمن كه "... الْمَقابِرَ زُرْتُمُ حَتَّي التَّكاثُرُ أَلْهاكُمُ ":آيات مفاد و مفردات توضيح]

 444 ........................................ 622:  ص.....  است نفرات و مال جمع در مردم شديد

 ص.... [ ."الْيَقِينِ عَيْنَ لَتَرَوُنَّها ثُمَّ "و "الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ "معناي و متكاثران تهديد و تخطئه]

 :621 ..................................................................................................... 446 

:  ص....  قيامت در آن از سؤال و اطاعت راه در آن از استفاده و "نعمت "باره در توضيحي]

623 ....................................................................................................... 441 

 444 ..................... 624:  ص[ ..... تكاثر سوره نزول شان باره در روايت چند] روايتي بحث

 444 ...................................................................................................... اشاره

 ،(مالسال عليهم) او آل و محمد شودمي السؤ آن از كه نعيمي از مراد اينكه بيانگر رواياتي]

 عمتن بين رابطه بيان با باره، اين در توضيحي و است( السالم عليهم) بيت اهل واليت يا

 444 ...................................................... 623:  ص ..... ديني هدايت و هانعمت بودن

 444 ......................................... 621:  ص( ..... 3) دارد آيه سه و است مكي عصر سوره(103)

 444 .................................................... 621:  ص[ ..... 3 تا 1 آيات(: 123) العصر سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 621:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 621:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 444 .. 621:  ص.....  است فرموده ياد قسم بدان كه "عصر "از مراد باره در مختلف اقوال]

 : ص.....  انسان جنس زيانمندي از العمل صالح مؤمنان بودن مستثني مورد در شرحي]

612 ....................................................................................................... 444 

 استفاده آن از و دارد داللت صالح اعمال همه به عمل بر "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ "جمله]

 444 .................................... 611:  ص ..... [خسرانند در نيز گنهكار مؤمنان كه شودمي

 عَمِلُوا وَ "كلي عنوان از بعد كه صبر به تواصي و حق به تواصي اهميت و خصوصيت]

 446 ............................................ 610:  ص[ ..... يافتند ذكر به اختصاص "الصَّالِحاتِ



 446 .......................... 610:  ص([ ..... عصر سوره آيات ذيل در روايت چند]) روايتي بحث

 441 .......................................... 614:  ص( ..... 9) دارد آيه نه و است مكي همزه سوره(104)

 441 .................................................... 614:  ص[ ..... 9 تا 1 آيات(: 124) الهمزة سوره]

 441 ......................................................................................................... اشاره

 441 .............................................................................. 614:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 613:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 مال و "لمزه "و اند "همزه "كه آنان اوصاف ذكر و مال آورندگان گرد به شديد تهديد]

 444 ............................................. 615 : ص...[ .....  و پندارندمي جاوداني مايه را خود

 دٍعَمَ فِي "معناي و "الْأَفْئِدَةِ عَلَي تَطَّلِعُ الَّتِي ":فرمود جهنم آتش وصف در اينكه معناي]

 441 ............................................................................... 610:  ص[ ..... "مُمَدَّدَةٍ

 مراد...  و "لمزه "و "همزه "معناي همزه، سوره نزول شان باره در رواياتي]) روايتي بحث

 444 ..................................................................... 611:  ص([ ..... "مُمَدَّدَةٍ عَمَدٍ "از

 444 ......................................... 602:  ص( ..... 3. )دارد آيه پنج و است مكي فيل سوره(105)

 444 ...................................................... 602:  ص[ ..... 3 تا 1 آيات(: 123) الفيل سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 602:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 602:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 444 ................................... 601:  ص.....  فيل مباركه سوره آيات مفاد و مفردات بيان]

 444 .............................. 600:  ص([ ..... هالكتشان و فيل اصحاب داستان]) روايتي بحث

 466 ...................................... 603:  ص( ..... 3) دارد آيه پنج و است مكي قريش سوره(106)

 466 ................................................... 603:  ص[ ..... 4 تا 1 آيات(: 126) قريش سوره]



 466 ......................................................................................................... اشاره

 461 .............................................................................. 603:  ص.....  آيات ترجمه

 461 ................................................................................. 603:  ص.....  آيات بيان

 461 ...................................................................................................... اشاره

 461 . 609:  ص.....  استقالل صورت در و فيل سوره با وحدت فرض در ايالف سوره معناي]

 464 ................................ 631:  ص([ ..... ايالف سوره مفاد باره در روايتي]) روايتي بحث

 464 .......................... 630:  ص( ..... 0) دارد آيه هفت و است مكي يا مدني ماعون سوره(107)

 464 .................................................. 630:  ص[ ..... 0 تا 1 آيات(: 120) الماعون سوره]

 464 ......................................................................................................... اشاره

 464 .............................................................................. 630:  ص.....  آيات ترجمه

 464 ................................................................................. 630:  ص.....  آيات بيان

 464 ...................................................................................................... اشاره

 در انگاري سهل مسكين، طعام به اهتمام عدم يتيم، راندن: دين كنندگان تكذيب اوصاف]

 464 ....................................... 633:  ص[ ..... "ماعون "منع و كاري ريا گزاردن، نماز

 رادم و نماز باره در انگاري سهل: جمله از گذشته آيات مفاد باره در روايت چند]) روايتي بحث

 464 ...................................................................... 634:  ص([ ..... "ماعون "منع از

 411 ......................................... 630:  ص( ..... 3) دارد آيه سه و است مكي كوثر سوره(108)

 411 .................................................... 630:  ص[ ..... 3 تا 1 آيات(: 121) الكوثر سوره]

 411 ......................................................................................................... اشاره

 411 .............................................................................. 630:  ص.....  آيات ترجمه

 411 ................................................................................. 630:  ص.....  آيات بيان

 411 ...................................................................................................... اشاره



 پيامبر ذريه آن از مراد اينكه بر دال شواهد بيان و "كوثر "از مراد باره در فمختل اقوال]

 414 . 631:  ص.....  است( السالم عليها) فاطمه فرزندان يعني( سلم و آله و عليه اللَّه صلي)

 414 ............ 639:  ص[ ..... كوثر اعطاء به گذاردن منت از بعد نحر و صالة به امر از مراد]

 كردن بلند "انْحَرْ وَ لِرَبِّكَ فَصَلِّ "در "نحر "از مراد اينكه باره در رواياتي] روايتي بحث

 411 ............................................. 642:  ص.....  است نماز تكبير اداء موقع در هادست

 411 ...................................................................................................... اشاره

 ننداشت مورد در( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر به زدن زبان زخم به راجع رواياتي]

 414 ..................... 641:  ص[ ..... كوثر سوره نزول و زد، زبان زخم كه كسي ذكور، اوالد

 414 .................................. 644:  ص( ..... 6. )دارد آيه شش و است مكي كافرون سوره(109)

 414 ................................................ 644:  ص[ ..... 6 تا 1 آيات(: 129) الكافرون سوره]

 414 ......................................................................................................... اشاره

 414 .............................................................................. 644:  ص.....  آيات ترجمه

 414 ................................................................................. 644:  ص.....  آيات بيان

 414 ...................................................................................................... اشاره

 ال وَ "و بوده كفار از معين و معهود گروهي به "... الْكافِرُونَ أَيُّهَا يا "در خطاب اينكه بيان]

 414 ............................... 643:  ص.....  است آينده از غيبي اخبار "أَعْبُدُ ما عابِدُونَ أَنْتُمْ

 : ص[ ..... "أَعْبُدُ ما عابِدُونَ أَنْتُمْ ال وَ عَبَدْتُّمْ ما عابِدٌ أَنا ال وَ "در سابق مضمون تكرار وجه]

646 ....................................................................................................... 414 

 صلي) پيامبر مخاطب كافران كه اينست از اخبار "دِينِ لِيَ وَ دِينُكُمْ لَكُمْ ":آيه اينكه بيان]

 ص.....  آيه اين معناي در ديگر وجه چند. گرويد نخواهند او دين به( سلم و آله و عليه اللَّه

 :640 ..................................................................................................... 446 

 نمضمو يك تكرار به راجع روايتي و كافرون سوره نزول شان باره در روايتي]) روايتي بحث

 441 ................................................................................ 640:  ص([ ..... سوره در

 444 ......................................... 632:  ص( ..... 3) دارد آيه سه و است مدني نصر سوره(110)



 444 ..................................................... 632:  ص[ ..... 3 تا 1 آيات(: 112) النصر سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 632:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 632:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 وييپيشگ آن رسيدن "... الْفَتْحُ وَ اللَّهِ نَصْرُ جاءَ إِذا "در كه فتح و نصر از مراد اينكه بيان]

 444 ................................................................. 631:  ص.....  است مكه فتح شده

 441 630:  ص.....  الهي نصر ديدن از بعد پروردگار، استغفار و حمد به امر مناسبت و وجه]

 444 .......................... 633:  ص[ ..... نصر سوره نزول به مربوط روايت چند] روايتي بحث

 444 ...................................................................................................... اشاره

 وارد اه،ر بين وقايع اسالم، قواي حركت مكيان، شكني پيمان: مكه فتح داستان تفصيل]

 444 ..................................................................634:  ص...[ .....  و شهر به شدن

 444 .................. 662:  ص.....  مكه فتح از بعد( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر خطبه]

 444 ......................................... 663:  ص( ..... 3) دارد آيه پنج و است مكي تبت سوره(111)

 444 .................................................... 663:  ص[ ..... 3 تا 1 آيات(: 111) المسد سوره]

 441 ......................................................................................................... اشاره

 441 .............................................................................. 663:  ص.....  آيات ترجمه

 441 ................................................................................. 663:  ص.....  آيات بيان

 441 ...................................................................................................... اشاره

 دهش ياد كنيه به لهب ابو از نفرين اين در اينكه وجه و "تَبَّ وَ لَهَبٍ أَبِي يَدا تَبَّتْ "معناي]

 444 ................................................................................... 664:  ص.....  است

 ابو اختيار عدم "... ناراً سَيَصْلي ":فرمود اينكه و لهب ابو به نفرين اينكه باره در توضيحي]

 444 .......................................... 666:  ص ..... [كندنمي افاده را شدن جهنمي در لهب



 اللَّه صلي) اللَّه رسول با همسرش و لهب ابو رفتاري بد باره در روايت چند]) روايتي بحث

 444 ............................................... 667 : ص([ ..... تبت سوره نزول و( سلم و آله و عليه

 444 ................................... 669:  ص( ..... 4) دارد آيه چهار و است مكي اخالص سوره(112)

 444 ................................................ 669:  ص[ ..... 4 تا 1 آيات(: 110) اإلخالص سوره]

 444 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 669:  ص.....  آيات ترجمه

 416 ................................................................................. 669:  ص.....  آيات بيان

 416 ...................................................................................................... اشاره

 416 .............. 602:  ص.....  عاليت خداي بودن احد معناي و "واحد "و "احد "بين فرق]

 و است او محتاج صفات و آثار و ذات در چيزي هر كه اينست است صمد خدا اينكه معناي]

 411 ............................................................ 601:  ص.....  است المقاصد منتهي او

 ذات در او يگانگي و بودن صمد بر فرع خدا نداشتن كفو و نشدن زاده نزائيدن، اينكه بيان]

 414 .............................................................. 603:  ص.....  است افعال و صفات و

:  ص([ ..... آن عاليه مضامين توضيح و اخالص سوره فضيلت باره در رواياتي]) روايتي بحث

604 .......................................................................................................... 411 

 414 .......................................... 609:  ص( ..... 3) دارد آيه پنج و است مكي فلق سوره(113)

 414 ..................................................... 609:  ص[ ..... 3 تا 1 آيات(: 113) الفلق سوره]

 414 ......................................................................................................... اشاره

 414 .............................................................................. 609:  ص.....  آيات ترجمه

 414 ................................................................................. 609:  ص.....  آيات بيان

 414 ...................................................................................................... اشاره

 414 .... 612:  ص[ ..... "خَلَقَ ما شَرِّ مِنْ "مفاد و "الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ "در "فلق "معناي]

 باب از "خلق ما شر من "ذكر از بعد حاسد شر و ساحران شر شبانگاه، شر خصوص ذكر]

 446 .................................................... 611:  ص.....  است شرط سه اين به اهتمام



 عليه لَّهال صلي) پيامبر شدن بيمار از بعد "معوذتين "نزول از حاكي روايت چند] روايتي بحث

 441 ................................................ 682 : ص.....  يهودي يك سحر اثر بر( سلم و آله و

 441 ...................................................................................................... اشاره

 هاينك بيان و نظر اين رد نيست، قرآن جزء "معوذتين "اينكه بر دائر مسعود ابن نظر]

 444 .................. 613:  ص[ ..... دارد وجود قرآنند جزء سوره دو اين اينكه بر قطعي تواتر

 444 .................... 614:  ص[ ..... حسد آثار باره در و "فلق "از مراد باره در روايت چند]

 441 ..................................... 616:  ص( ..... 6) دارد آيه شش و است مدني ناس سوره(114)

 441 .................................................... 616:  ص[ ..... 6 تا 1 آيات(: 114) الناس سوره]

 441 ......................................................................................................... اشاره

 444 .............................................................................. 616:  ص.....  آيات ترجمه

 444 ................................................................................. 616:  ص.....  آيات بيان

 444 ...................................................................................................... اشاره

 اله "و "الناس ملك "،"الناس رب "جهت سه از تعالي خداي اينكه مورد در شرحي]

 444 .................................................. 610:  ص.....  است معاذ و ملجا بودن "الناس

 444 ....... 619:  ص[ ..... "النَّاسِ وَ الْجِنَّةِ مِنَ ":فرمود اينكه و "خناس وسواس "از مراد]

 و وساوس و "خناس وسواس "از مراد ناس، سوره نزول شان باره در رواياتي] روايتي بحث

 444 .......................................................................... 692:  ص([ ..... آن تسويالت

 446 .................................................................. اصفهان قائميه ايرايانه تحقيقات مركز درباره

 

 مشخصات كتاب

 1441 - 1446سرشناسه: طباطبائي محمدحسين 

 عنوان و نام پديدآور: ترجمه تفسير الميزان از محمدحسين طباطبائي مترجم محمدباقر موسوي همداني 

 [وضعيت ويراست:]ويرايش



 .1441انتشارات اسالمي مشخصات نشر:]قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر 

 ج نمونه  46مشخصات ظاهري:

 (414 - 444فروست:)دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم(

 كامل ريال دوره416666شابك:بها: 

 وضعيت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي 

رات اسالمي با ترجمه محمدباقر ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشا1444يادداشت:چاپ قبلي 
 موسوي همداني 

 يادداشت:عنوان اصلي الميزان في تفسير القرآن 

 يادداشت:كتابنامه 

 عنوان ديگر:تفسير الميزان 

 11قرن  --موضوع:تفاسير شيعه 

 11قرن  --موضوع:تفاسير 

 ، مترجم - 1466شناسه افزوده: موسوي محمدباقر، 

 شناسه افزوده: جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسالمي 

 1441 4611م44ط/BP44 :رده بندي كنگره

 444/144رده بندي ديويي: 

 4414-44شماره كتابشناسي ملي: م

 جلد بيستم

 3( ..... ص : 44سوره معارج مكي است و چهل و چهار آيه دارد )(70)

 3[ ..... ص : 11تا  1(: آيات 02سوره المعارج )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ  (3)( مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ 4لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) (1)سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ 
 (1سَنَةٍ )فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ 

( وَ تَكُونُ الْجِبالُ 4( يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ )4( وَ نَراهُ قَرِيباً )4إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً ) (4فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيالً )



 (4كَالْعِهْنِ )

( وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ 11يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ )( يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ 16وَ ال يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً )
 (11( وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ )14( وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ )14)

 (14( وَ جَمَعَ فَأَوْعي )14( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّي )14( نَزَّاعَةً لِلشَّوي )14كاَلَّ إِنَّها لَظي )

 3ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1شد )سائلي از كفار درخواست عذابي كرد كه ال محاله واقع مي

 .(4و كافران دافعي براي آن نداشتند )

 .(4عذابي از ناحيه خدايي كه در درگاهش براي فرشتگان درجاتي دارد )

كنند كه مقدار آن پنجاه هزار سال است )يعني در روز قيامت( به سوي او عروج ميمالئكه و روح در روزي 
(1). 

 .(4اي به خوبي صبر كن )پس تو كه مورد چنين درخواستي از آنان قرار گرفته

  .(4پندارند )كفار آن روز را دور مي

 1، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4بينيم )ولي ما نزديكش مي

 .(4شود )چون مس ذوب شده مي روزي است كه آسمان

 .(4گردند )ها چون پشم حالجي شده ميو كوه

 .(16گيرد )و هيچ حامي و دوستي سراغ دوستش را نمي

شد فرزندان را در برابر عذاب كند اي كاش ميدهند، مجرم آرزو ميبا اينكه دوستان را به دوستان نشان مي
 .(11آن روز فدا كرد )

 .(14)و دوستان و برادر را 

 .(14دانستند )و خويشاونداني كه او را از خود مي

 .(11و بلكه همه مردم روي زمين را تا خودش از عذاب نجات پيدا كند )

 .(14ور است )اما هيهات چه آرزوي خامي كه آتش دوزخ شعله

 .(14و در هم شكننده اعضاي بدن است )

 .(14ند )خوااو هر روگردان از حق و مستكبري را به سوي خود مي

 .(14دهد )و همه آنهايي را كه اموال را جمع و ذخيره كردند در خود جاي مي



 4بيان آيات ]مضامين سوره مباركه معارج و مكي يا مدني بودن آنها[ ..... ص : 

 اشاره

خواهد روز قيامت را توصيف كند به آن عذابهايي كه در دهد اين است كه ميآنچه سياق اين سوره دست مي
كند كه از عذاب براي كفار آماده شده، از همان آغاز، سخن از عذاب دارد. و سؤال سائلي را حكايت ميآن 

وگير تواند از آمدنش جلكند به اينكه اين عذاب آمدني است، و هيچ مانعي نميالهي كفار پرسيده، و اشاره مي
ه صفات آن روز و عذابي كه براي آنان پندارند، آن گاه بشود، و نيز عذابي است نزديك، نه دور كه كفار مي

 .كندپردازند استثنا ميتهيه شده پرداخته، مؤمنين را كه به انجام وظائف اعتقادي و عملي خود مي

هاي مكي است، چيزي كه هست از برخي از مفسرين حكايت شده كه و اين سياق شبيه به سياق سوره
در مدينه نازل شده، و اعتبار عقلي هم اين نظريه را تاييد  "حَقٌّ مَعْلُومٌوَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ  "اند: آيهگفته
زكات است كه در مدينه و بعد از هجرت تشريع شد، و اگر ما  "حَقٌّ مَعْلُومٌ "كند، براي اينكه ظاهر عبارتمي

اند، هرند و چهارده آيشويم كه آيات بعدي آن را هم كه تحت استثنا قرار دااين آيه را مدني بدانيم، ناگزير مي
شوند، مدني بدانيم، براي اينكه ختم مي "فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ "شروع و به جمله "إِلَّا الْمُصَلِّينَ "كه از جمله

 .همه سياقي متحد دارند،و مستلزم يكديگرند

 4، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 إِنَّ "هم كه حد اقل سه آيه است و از جمله و مدني بودن آيات بعد از استثنا اقتضا دارد مستثني منه را
فَما لِ الَّذِينَ  "شود، مدني بدانيم، عالوه بر اين آيهختم مي "منوعا "شروع و به جمله "الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً

وره س ، نيز به روشني متفرع بر ما قبل خودش است، و از سوي ديگر آيه مذكور تا آخر"كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
 .سياقي واحد دارند، پس بايد بگوييم اينها هم مدني هستند

اين از جهت سياق، و اما از جهت مضامين، همين آيات آخر سوره خيلي با وضع منافقين كه اطراف پيامبر را 
 عَنِ "راند كهاش كرده بودند، مناسبت دارد، چون سخن از كساني ميگرفته بودند، و از چپ و راست احاطه

بودند و اين مناسب حال كساني است كه  "شونداز راست و چپ متفرق مي -مِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِينَالْيَ
عَلي أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً  "و آيه "أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ... "كردند، و مخصوصا آيهبعضي از احكام خدا را رد مي

 "... مِنْهُمْ

دانيم كه چسبد تا به كفار مكه. و اين را هم ميخواهيم گفت: به منافقين بيشتر ميكه بيانش خواهد آمد، و 
تعبير  "الذين كفروا "پيدايش نفاق منافقين در مدينه بوده، نه در مكه. خواهي پرسيد: پس چرا از منافقين به

 .(كفر استگوييم: نظير اين تعبير در سوره توبه و غير آن آمده، )چون واقعيت منافقين كرده؟ مي

للَّهُمَّ إِنْ ا "اند كه اين سوره در باره كسي نازل شد كه گفته بود:از اين هم كه بگذريم مفسرين روايت كرده
كه در آن سوره « 1» "كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ



و گفتيم سياق آن و سياق آيات بعد از آن سياقي مدني است نه مكي، و ليكن از امام  تفسيرش گذشت،
در آيه شريفه حقي است كه صاحب مال به عنوان  "حَقٌّ مَعْلُومٌ "صادق )ع( روايت شده كه فرمود: مراد از

 .كند، نه زكات واجبصدقه از مال خودش جدا مي

ينكه اين سوره در مكه نازل شده مالك قرار داد، عالوه بر اين توان اتفاق مفسرين را بر او باألخره نمي
اعتنا « 4»چنين اتفاقي هم در كار نيست، بلكه بين آنان اختالفي روشن است. و نيز نبايد به گفته ابن عباس 

 .اين سوره بعد از سوره الحاقه نازل شده :كرد كه گفته

 به معناي طلب و هم به معناي دعا است، و به همين جهت باهم  "سؤال "كلمه "سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ "

__________________________________________________ 

اگر اين حق است و از طرف تو است باراني از سنگ از آسمان بر ما فرود آر، يا عذاب  !پروردگارا(1)
 .44دردناكي براي ما بفرست. سوره انفال، آيه 

 .به نقل از مجمع البيان 44، ص 44روح المعاني، ج (2)
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 "اند: فعلگفته« 4»و بعضي  .«1» "يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ "متعدي شده، نظير آيه "باء "حرف
متعدي شده، و  "باء "در خصوص اين آيه متضمن معناي اهتمام و اعتنا بوده، و بدين جهت با حرف "سال

در  "باء "اند: اصال حرفديگر گفته« 4»باشد. بعضي مي "درخواست و اعتناء كرد به عذاب واقع "نايشمع
اينجا زيادي است، و تنها به منظور تاكيد آورده شده. ولي برگشت همه اين وجوه به يك معنا است، و آن 

 .عبارت است از درخواست عذاب از خدا از در كفر و طغيان

فَسْئَلْ بِهِ  "است، هم چنان كه در جمله "از -عن "اند: حرف باء در اينجا به معنايديگر گفته« 1»بعضي 
 "عن "ولي اين وجه درست نيست، چون در آيه سوره فرقان هم به معناي .، به اين معنا آمده«4» "خَبِيراً

سار و ال به معناي استفبا سؤ "فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا "نيست، عالوه بر اين سياق آيات بعدي و مخصوصا آيه
 .سازدخبرگيري نمي

 6مراد از سؤال سائل بعذاب واقع ..... ص : ]

كند، نه خبرگيري از آن را، و عذاب درخواست پس آيه شريفه درخواست عذاب را از بعضي از كفار حكايت مي
و  "واقع "وصف شده را به اوصافي وصف كرده كه به نوعي تهكم و تحقير بر اجابت دعا داللت دارد، و آن

است، و معنايش اين است كه سائلي از كفار عذابي را از خدا درخواست كرد كه  "لَيْسَ لَهُ دافِعٌ "وصف
شود، و دافعي برايش ندارند، رسد، و قطعا بر آنان واقع ميمخصوص كافران است، و به زودي به آنان مي

در آيه جوابي است  "واقع "مين كلمهخالصه چه درخواست بكنند و چه نكنند واقع شدني است، پس ه
 .تحقيرآميز، و اجابتي است نسبت به درخواست سائل



متعلق است به عذاب  "لَيْسَ لَهُ دافِعٌ "و همچنين جمله "للكافرين "جار و مجرور "لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ "
مله مذكور، هم اجابت درخواست واقع، و صفت آن است و ما قبال به معناي آيه اشاره كرديم و گفتيم كه ج

 .آن سائل است و هم تحقير او است

فرمايد: سائل هيچ ، مي"دافع "متعلق است به كلمه "من اللَّه "جار و مجرور "مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ "
 برگرداننده و دافعي از جانب خدا ندارد، چون اين معنا مسلم است كه اگر سائل نامبرده دافعي

__________________________________________________ 

 .برندگيرد، و در نهايت امنيت به سر مياي را بخواهند در اختيارشان قرار ميآنها هر نوع ميوه(1)

 .44سوره دخان، آيه 

 .44، ص 44( روح المعاني، ج 1و  4و  2)

 .44از او بپرس كه خبير است. سوره فرقان، آيه  (5)

 4، ص: 46ميزان، جترجمه ال

براي آن عذاب داشته باشد، از ناحيه غير خدا نيست. البته احتمال هم دارد كه متعلق به كلمه عذاب باشد، و 
است كه مفسرين آن را  "معرج "جمع "معارج ". و كلمه"عذابي از ناحيه خداي ذي المعارج "فرموده باشد:

كه فرشتگان هنگام مراجعه به خداي سبحان به آن  به آلت صعود يعني نردبان معنا و به مقامات ملكوت
 "تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ... "فرمايد:جمله بعد هم كه مي«. 1»اند كنند تفسير كردهعروج مي

ارد كه دمعارج را به همين معنا تفسير كرده، پس خداي سبحان معارجي از ملكوت و مقاماتي از پايين به باال 
تر است، و مالئكه و روح هر يك بر حسب قربي كه به خدا دارند تر خود شريفهر مقام باالتر، از مقام پايين

 .روند، و اين مقامات حقايقي ملكوتي هستند، نه چون مقامات دنيا وهمي و اعتباريدر آن مقامات باال مي

 0 [ ..... ص :"ذي المعارج "مقصود از توصيف خداي تعالي به]

اند: مراد از معارج، درجاتي است كه اعتقادات حقه و اعمال صالحه به حسب از مفسرين گفته« 4»بعضي 
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ  "روند، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:اختالف ارزشهايش بدان مقامات باال مي

 .«1» "وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي مِنْكُمْ "موده:، و نيز فر«4» "الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

اند: مراد از معارج، مقامات قربي است كه مؤمنين، با ايمان و عمل صالح خود به آن ديگر گفته« 4»بعضي 
، «4» "مَلُونَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْ "يابند، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:مقامات ارتقا مي

 "رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ ":، و نيز فرموده«4» "لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ "و نيز فرموده:
«4». 

و ليكن حق مطلب آن است كه برگشت دو وجه اخير به همان وجه اول است، و درجات ياد شده همانطور 
 هاي خارجي هستند، نه چون مقامات دنيايي كهعيتكه گفتيم واق



__________________________________________________ 

 .144، ص 46تفسير فخر رازي، ج (1)

 .44، ص 44روح المعاني، ج (2)

روند، و عمل صالح در باال رفتن آنها كمك عقايد حقه كه موجودات پاك خدايند به سوي او باال مي(3)
 .16سوره فاطر، آيه  كنند.مي

 .44رسد. سوره حج، آيه رسد( ليكن تقواي شماست كه به او ميگوشت و خون قربانيها به خدا نمي)(4)

 .44، ص 44روح المعاني، ج (5)

 .144كنيد دانا است. سوره آل عمران، آيه مؤمنين نزد خدا درجاتي هستند و خدا بدانچه مي(6)

 .1و مغفرت و رزقي كريم دارند. سوره انفال، آيه ايشان نزد پروردگارشان درجات (7)

 .14خداي تعالي رفيع الدرجات و صاحب عرش است. سوره مؤمن، آيه (8)

 4، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .صرف و هم و اعتبار است

 1منظور از عروج مالئكه و روح در روز قيامت به سوي خدا[ ..... ص : ]

منظور از روزي كه مقدارش پنجاه هزار  "حُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍتَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّو "
به طوري كه  -آيد، روز قيامت است، و مراد از اين مقدارسال است، به طوري كه از سياق آيات بعدي بر مي

ي در آن تطبيق شود، معادل پنجاه هزار اين است كه اگر آن روز با روزهاي دنيا و زمان جار -«1»اند گفته
 (آيدشود، )نه اينكه در آنجا هم از گردش خورشيد و ماه سالهايي شمسي و قمري پديد ميسال دنيا مي

منظور از عروج مالئكه و روح به سوي خدا در آن روز، رجوع آنها است به سوي خداي تعالي در هنگامي كه 
رود و روابط ن روز قيامت روزي است كه اسباب و وسائط از بين ميگردند، چوهمه عالم به سوي او بر مي

اند گردد و مالئكه، كه وسائط موكل بر امور عالم و حوادث هستيبين آنها و بين مسبباتشان مرتفع مي
هنگامي كه سببيت بين اسباب و مسببات قطع گردد و آن را خداوند زايل گرداند و همه به سوي او برگردند 

و همه مالئكه پيرامون عرش پروردگارشان را فرا  .كنندگردند و به معارج خود عروج ميبر مي آنها نيز
، و نيز «2» "وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ "كشند، هم چنان كه فرمود:گيرند و صف ميمي

 .«3» "يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا "فرموده:

 "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "آن روحي است كه در آيه شريفه "روح "آيد كه مراد ازو از ظاهر كالم چنين بر مي
يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ  "آن را از امر خودش خوانده، و اين روح غير مالئكه است، هم چنان كه از ظاهر آيه« 1»

از مفسرين « 4»شود، پس نبايد به گفتار بعضي اوت به روشني استفاده مي، اين تف«4» "بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
، «4» "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ "اند: مراد از روح، جبرئيل است. هر چند كه در آيهاعتنا كرد كه گفته



 "شده، و ليكن در اولي مقيد شده به قيد ، به جبرئيل اطالق«8» "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ "و آيه
 ، و"قدس "، و در دومي به قيد"امين
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 .مطلق غير مقيد است

از آنجا كه درخواست عذاب واقع از ناحيه سائل مورد نظر از روي استكبار و زورآزمايي  "فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا "
نان بر رسول خدا )ص( گران بود، در اين جمله آن جناب را امر به صبر بوده و تحمل شنيدن اين قسم سخ

ز اي اكرد، و صبر را به صفت جميل توصيف فرمود، و صبر جميل صبري است خالص كه در آن شايبه
تابي و شكايت نباشد، و در آيه بعدي اين دستور را تعليل كرده به اينكه آن روزي كه عذاب مورد سؤال در بي

 .دارد نزديك استآن قرار 

 9بيند[ ..... ص : بينند و خداوند نزديك ميمراد از اينكه كفار عذاب قيامت را دور مي]

به عذاب، و يا به يوم القيامه و عذابي كه  "نريه "و در "يرونه "دو ضمير در "إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً "
 .«1» "يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ "فرمايد:اول آيه بعدي است كه ميگردد، مؤيد احتمال در آن است بر مي

نزديك بودن آن عذاب و يا آن روز و اعتقاد به آن است، كه به نوعي عنايت مجازي  "رؤيت "و مراد از
ست، و ي ابينند و به دوري آن معتقدند، اين اعتقادشان ظنرؤيتش خوانده، و اگر كفار عذاب قيامت را دور مي

پندارند، نه اينكه معتقد به معاد باشند ولي آن را دور بپندارند، چون كسي كه معتقد به امكان آن را بعيد مي
كند، و اگر هم بكند صرف لقلقه زبان است، و اما رؤيت خداي معاد است هرگز درخواست عذاب آن را نمي

 .ت، و آنچه آمدني است نزديك هم هستتعالي به معناي علم آن حضرت است به اينكه قيامت محقق اس

در اين دو آيه امر خدا به صبر جميل تعليل شده، چون تحمل اذيت و صبر در مقابل ناگواريها، وقتي ناگواريها 
سازد كه يقين داشته باشد به اينكه فرج نزديك است، و همواره به ياد آن باشد، در نتيجه كالم را آسان مي



است كه فرموده باشد: در برابر استكبار آنان كه به آنان جرأت داد درخواست عذاب در اين آيه در معناي اين 
زديك دانيم كه عذاب نكنند، صبري جميل كن صبري كه آميخته با جزع و شكوه نباشد، براي اينكه ما مي

 ها واقعپذير نيست، نه تندانيم كه آن عذاب تخلفپندارند، و ما مياست، بر خالف آنان كه آن را دور مي
 .شود بلكه نفس واقع استمي

__________________________________________________ 

يم بينايشان آن روز را بعيد و ما آن را نزديك مي "شود:چون اگر ضمير به يوم برگردد معنا چنين مي(1)
را به عذاب و اين معناي خوبي نيست به خالف اينكه ضمير  "شودروزي كه آسمان چنين و چنان مي

بينيم، روزي كه آسمان چنين و ايشان آن عذاب را دور و ما نزديك مي ":شودبرگردانيم، كه معنا چنين مي
 ."مترجم "شود.چنان مي
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ا ي به معناي فلزات ذوب شده است، مس ذوب شده و يا طال و "مهل "كلمه "يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ "
 .غير آن

به معناي قير  :اندديگر گفته« 4»اند: به معناي ته مانده روغن زيتون است. بعضي گفته «1»بعضي 
 ."واقع "ظرفي است متعلق به كلمه -آيدبه طوري كه از سياق بر مي -"يوم "نامرغوب است. و كلمه

ست، و شايد مراد از آن پشم حالجي شده به معناي مطلق پشم ا "عهن "كلمه "وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ "
 .«4» "وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ "اي ديگر فرموده:باشد، هم چنان كه در آيه

اند: پشم الوان است، چون ديگر گفته« 4»به معناي پشم قرمز است. و بعضي  "عهن "اند:گفته« 1»بعضي 
بعضي سفيد و بعضي قرمز و بعضي به فرموده خداي تعالي در سوره ها هم داراي رنگهاي مختلفند، كوه

 .)سياه( است "غرابيب سود "فاطر

 12ص :  ..... [كنند آنها را فدايي خود كنندپرسند و حتي آرزو ميبيان سختي روز قيامت بر گنهكاران به نحوي كه از فرزندان و كسان خود حالي نمي]

به معناي خويشاوند نزديكي است كه انسان اهتمام به امر او  "حميم "كلمه "اًوَ ال يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيم "
داشته و برايش دلسوزي بكند، و اين جمله اشاره است به سختي روز قيامت، به طوري كه هر انساني در آن 

ز ا برد، به طوري كه هيچ حميميروز آن قدر مشغول به خويشتن است كه به كلي نزديكان خود را از ياد مي
 .پرسدحال حميم خود نمي

گردد، خواهي گفت ها بر ميهر دو به حميم "هم "و ضمير جمع "يبصرون "ضمير جمع در "يُبَصَّرُونَهُمْ "
 جمع حميم كه أحماء باشد قبال در كالم نيامده بود تا ضمير جمع به آن برگردد؟

از آن مشتق است، به  "يبصر "فعلكه  "تبصير "فهماند، و مصدرآري، ليكن سياق آن را مي :گوييممي
گري است، و معناي جمله مورد بحث اين است كه خويشاوند هر كسي را به او معناي نشان دادن و روشن



 .پرسددهند، ولي او به خاطر گرفتاريهاي خودش احوالي از آنان نمينشان مي

 قدراي است مستانفه و در معناي جواب است از سؤالي مو جمله مورد بحث جمله

__________________________________________________ 
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، شخصي پرسيده: مگر انسان آن روز "پرسدهيچ حميمي از حال حميم خود نمي "گويي وقتي گفته شد:
باشد،  "حميما "، ممكن هم هست اين جمله صفت"يُبَصَّرُونَهُمْ "دهد:بيند؟ جواب ميخويشاوند خود را مي

 ."پرسددهند نميهيچ حميمي از حال حميمي كه نشانش مي "شود:آن وقت معنا چنين مي

 :انداز مفسرين است كه گفته« 1»رهاي بسيار ناچسب كالم بعضي و يكي از تفسي

ديگر كه  «2»دهند. و نيز كالم بعضي اين است كه مالئكه كفار را نشان مي "يبصرونهم "معناي جمله
شوند و آن وقت به دهند كه چگونه در عذاب شكنجه مياند: مؤمنين دشمنان كافر خود را نشان ميگفته

اند پيروان ضاللت پيشوايان ضاللت را ديگر كه گفته« 4»زنند و همچنين كالم بعضي يايشان زخم زبان م
 .دهند كه اينها رؤساي ما بودند. همه اين وجوه باطل است، چون دليلي بر آنها نيستنشان مي

مِيعاً وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ "
از آن مشتق است، هم به معناي آرزو  "يود "كه فعل "مودت "در مجمع البيان گفته: مصدر "ثُمَّ يُنْجِيهِ

و هم گفته  "من آرزومند فالن چيزم -ءوددت الشي "شودآيد و هم به معناي محبت، هم گفته ميمي
دهد ، و گاهي در يك مورد هر دو معنا را مي"دارممن فالن چيز را دوست مي -ءوددت الشي ":شودمي

 .و ممكن است استعمالش در معناي آرزو از باب تضمين باشد، يعني به طور ضمني بر آن داللت كند«. 1»

ه جان رري متوجكه مصدر آن است به معناي اين است كه مثال اگر ض "افتداء "گفته: "يفتدي "و در معناي
خودت و يا شخصي ديگر شده چيزي را فداي او كني، و آن ضرر را با آن بدل و عوض برگرداني. و در 

گفته است وقتي از يك قبيله كه همه در جد بزرگ مشتركند، يك تيره جدا شود، و  "فصيلة "معناي كلمه
« 4»و بعضي « 4»گويند قبيله مي جدي اختصاصي و جداگانه براي خود قائل شود، آن تيره را فصيله از آن

به معناي عشيره نزديكي است كه از يك قبيله جدا شده باشد، نظير پدران نزديك و  "فصيله "اند:ديگر گفته
 .عموهاي نزديك

 است، در نتيجه چنين "وَ ال يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً "و سياق اين آيات سياق اعراض و ترقي نسبت به جمله
 شود كهمجرم به خاطر جرمش آن قدر عذابش شديد مي دهد كهمعنا مي
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ترين عزيزان خود مثال فرزندان و برادران و انست نزديكترين اقارب، و گراميتوكند اي كاش ميآرزو مي
 -اگر اختيارشان به دست او بود -كرد، و بلكه تمامي انسانهاي روي زمين رافصيله خود را قربان خود مي

كرد، و معلوم است كسي كه از شدت عذاب حاضر است عزيزان خود را داد و عذاب را از خود دور ميمي
 .پرسدفداي خود كند، ديگر كي احوال آنان را مي

 كه اي -حال چه مسلمان گنهكار و چه كافر -كندگنهكار آرزو مي "يَوَدُّ الْمُجْرِمُ "و معناي آيه اين است كه
 "اين جمله قائم مقام مفعول -كرد، و در مقابل برداشتن عذاب از خودشتوانست قرباني خود ميكاش مي

و رفيق خود را كه  "و صاحبته "ترين مردم نزد او است،فرزندان خود را كه محبوب "بنيه "-است "يود
و  "و أخيه "داشتداشت، و چه بسا بر پدر و مادر خود مقدمش ميورزيد و دوستش ميهمواره با او انس مي

، و او را از خود و "ؤْوِيهِالَّتِي تُ "كه عشيره نزديك او بودند، "وَ فَصِيلَتِهِ "برادر خود را كه پشت و پناهش بود،
م ث "كرد،، و همه انسانهاي روي زمين را فداي خود مي"وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "دانستند،متصل به خود مي

 .داددر نتيجه اين عوض دادن او را از عذاب نجات مي "ينجيه

ن به معناي ردع و زير بار نرفت "كال "تَوَلَّي وَ جَمَعَ فَأَوْعي كلمه كَلَّا إِنَّها لَظي نَزَّاعَةً لِلشَّوي تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ "
خوانده، براي اين است كه  "لظي "گردد، و اگر آتش رابه جهنم و يا به آتش بر مي "انها "است و ضمير

 "است، و كلمه -كندن -اسم مبالغه از نزع "نزاعة "سازد، و كلمهور ميكند و شعلهاندرون را كباب مي
 "رماه فاشواه "شود:به معناي اطراف بدن از قبيل دست و پا و امثال آن است، وقتي گفته مي "شوي

 "و كلمه«. 1»معنايش اين است كه او را پرت كرد و دست و پايش را خرد ساخت. اين گفتار راغب بود 

 -ظرف -ن در وعاءشود، به معناي نگهداري آاست وقتي در مورد مال استعمال مي "أوعي "كه مصدر "ايعاء
 .است

، خواست آرزوي نجات از عذاب به وسيله دادن فداء را رد كند، و در بيان علت اين "كال "پس اينكه فرمود:
ور، كه اعضاء و جوارح إِنَّها لَظي و حاصل اين تعليل اين است كه جهنم آتشي است شعله ":رد فرموده

طلبد تا عذابشان كند، پس با فديه دادن از مين را ميسوزاند، كار آن اين است كه مجرواردين خود را مي
 .خواهد باشدگردد، حال آن فديه هر چه ميمجرمين بر نمي

 إِنَّها لَظي اين است كه: دوزخ آتشي است كه صفتش "بنا بر اين، معناي جمله

__________________________________________________ 



 ."شوي "مفردات راغب، ماده(1)
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 "نزاعة للشوي "اشتعال است، و ممكن نيست صفت خود را از دست داده خمود و خاموش گردد، و معناي
هاي دوزخيان است، و هرگز اثرش در مورد هيچ كسي كه در آن اين است كه صفت ديگر آن سوزاندن اندام

 .شودمعذب است باطل نمي

طلبد كه به دعوت الهي كه آنان را يعني آتش دوزخ كساني را مي -وَلَّي وَ جَمَعَ فَأَوْعي تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَ "
ها كرد پشت كردند، و به جاي آن اموال را جمع نموده، در گنجينهبه ايمان به خدا و عبادت او دعوت مي

نايي است كه با سياق دادند، و اين معنا آن معنمودند، و در راه خدا به سائل و محروم نمينگهداري مي
 .تناسب دارد "إِلَّا الْمُصَلِّينَ ... وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ "فرمايداستثناي بعدي كه مي

امير المؤمنين )عليه در باره مردي كه از نصب  "سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ... "بحث روايتي ]رواياتي در باره نزول آيات

 13به خالفت به خشم آمده تقاضاي عذاب كرد[ ..... ص :  (السالم

 اشاره

گويد: سيد ابو احمد براي ما حديث كرد كه حاكم ابو القاسم حسكاني برايم حديثي با ذكر در مجمع البيان مي
از آنكه رسول خدا )ص(  سند از جعفر بن محمد الصادق از پدران بزرگوارش )ع( نقل كرد كه فرمودند: بعد

هر كه من موالي او هستم علي  -من كنت مواله فعلي مواله "علي )ع( را به خالفت نصب كرد و فرمود:
، خبر به شهرهاي عرب رسيد از آن جمله خبر به گوش نعمان بن حارث فهري رسيد، از ديار "موالي او است

ال اله اال  "اشت: به ما دستور دادي كه بهخود حركت نموده به نزد رسول خدا )ص( مشرف شد و عرضه د
اعتراف كنيم، و نيز به اينكه تو رسول خدايي شهادت دهيم، و دستور دادي جهاد كنيم، حج بجاي  "اللَّه

آوريم، روزه بگيريم، نماز بخوانيم، و ما هم قبول كرديم، آيا به اين مقدار راضي نشدي تا اينكه اين پسر را به 
، حال بگو بدانم اين از ناحيه خودت بود و يا از "من كنت مواله فعلي مواله "تي:خالفت نصب نموده گف

 .ناحيه خداي تعالي؟ فرمود: به آن خدايي سوگند كه به جز او معبودي نيست، اين دستور از ناحيه خدا بود

 ت پسبار الها اگر اين سخن حق است و از ناحيه تو اس "گفت:نعمان بن حارث برگشت، در حالي كه مي
همين كه سخنش تمام شد خداي تعالي با سنگي آسماني بر سرش كوبيد و  "سنگي از آسمان بر سر ما ببار

 .«1» "سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ "او را در جا كشت، و اين آيه را نازل فرمود:

__________________________________________________ 

 .تهران ، ط444، ص 16مجمع البيان، ج (1)
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علي اند كه حديثي جاين معنا به چند طريق از طرق شيعه نيز نقل شده، و بعضي از علما آن را رد كرده :مؤلف



است، چون سوره معارج در مكه نازل شده. ولي خواننده عزيز توجه نمود كه گفتيم در مكي بودن اين سوره 
 .اشكال است

است كه فاريابي، عبد بن حميد، نسايي، ابن ابي حاتم، حاكم )وي حديث را صحيح دانسته(  و در الدر المنثور
ر گفته است: سائل نض "سال سائل "اند كه در تفسير جملهو ابن مردويه، همگي از ابن عباس روايت كرده

 "ارسر ما بببار الها اگر خالفت علي حق و از ناحيه تو است سنگي از آسمان بر  "بن حارث بود كه گفت:
«1». 

گفته: اين آيه  "سَأَلَ سائِلٌ "و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از سدي روايت كرده كه در تفسير
بار الها اگر اين همان حقي است كه از ناحيه تو نازل  "در مكه در باره نضر بن حارث نازل شده، كه گفته بود:

 .«4»شد  ، و عذاب وي در روز جنگ بدر واقع"شده ...

 :از روايتشان آمده كه« 4»مؤلف: اين معنا از غير سدي نيز روايت شده. و در بعضي 

حارث بن علقمه بوده كه مردي از عبد الدار بود. و در  "بار الها اگر اين حق و از ناحيه تو است ... "گوينده
درخواست آن را كرد. و  ديگر آمده كه سائل عذاب ابو جهل بن هشام بوده كه در روز جنگ بدر« 1»بعضي 

الزمه اين حديث آن است كه سوره معارج در مدينه نازل شده باشد، و اين با آنچه كه در اين احاديث آمده 
بار الها اگر اين  "كه در مكه نازل شده مغايرت دارد و به هر حال سوره بعد از سخن آن گوينده كه گفت:

 .ما در سابق در باره سياق آيه سخن گفتيم نازل شده، و "همانا حق و از ناحيه تو است ...

 14چند روايت ديگر در ذيل آيات مربوط به طول روز قيامت و احوال آن روز[ ..... ص : ]

و در امالي شيخ به سندي كه به امام صادق )ع( رسانده از آن جناب نقل كرده كه فرمود: آگاه باشيد و به 
كه خداي تعالي از شما حساب بكشد براي اينكه در قيامت كشي از نفس خود بپردازيد، قبل از اينحساب

وْمٍ فِي يَ "پنجاه موقف است، هر موقفي مثل هزار سال از سالهاي دنيا است، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:
 .«4» "كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

__________________________________________________ 

 .444، ص 4المنثور، ج  الدر(1)

 .441، ص 4الدر المنثور، ج (2)

 .441، ص 4الدر المنثور، ج (3)

 .44، ص 44روح المعاني، ج (4)

 .1، ح 441امالي شيخ مفيد، ص (5)

 14، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1»مؤلف: اين معنا در روضه كافي هم از حفص بن غياث از آن جناب نقل شده 



ص( پرسيد: بلندي )كه ابو سعيد خدري روايت كرده كه گفت: شخصي از رسول خدا  و در مجمع البيان است
روز قيامت چقدر است؟ فرمود به آن خدايي كه جان محمد به دست اوست براي مرد مؤمن آن قدر سبك 

 .«4»كشد است كه به قدر يك نماز واجبي كه در دنيا بخواند بيشتر طول نمي

 .«4»اي از كتب حديث از ابو سعيد از آن جناب نقل كرده ور هم از عدهمؤلف: اين روايت را الدر المنث

مهل به معناي قلع و مس آب شده  :گويدمي "يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»شود است، آن روز آسمان نيز اينطور ذوب مي

فرمود: يعني مي "يبصرونهم "باقر )ع( آمده كه در معاني جمله و در همان كتاب در روايت ابي الجارود از امام
كنند )كه اين فالن رفيق تو است( با اين حال احوال يكديگر را با اينكه دوستان ايشان را معرفي مي

 .«5»پرسند نمي

و باز « 4»كند كند و رويش را سياه مينَزَّاعَةً لِلشَّوي فرمود: چشم او را مي "و در همان كتاب در تفسير جمله
گريزد كشاني و او ميفرمود: يعني تو او را به سوي ايمان مي "تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّي "همان كتاب در تفسير

«4». 

__________________________________________________ 

 .114، ص 4روضه كافي، ج (1)

 .، ط بيروت44، جزء 44، ص 4مجمع البيان، ج (2)

 .، ط بيروت441، ص 4الدر المنثور، ج (3)

 .444، ص 4(تفسير قمي، ج 4و  4و  4و  4)
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 16[ ..... ص : 33تا  19(: آيات 02سوره المعارج )]

 اشاره

الَّذِينَ  (44( إِالَّ الْمُصَلِّينَ )41مَنُوعاً )وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ  (20)( إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً 14إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً )
 (44هُمْ عَلي صاَلتِهِمْ دائِمُونَ )

( وَ الَّذِينَ هُمْ 44( وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ )44( لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ )41وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ )
 (44( إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ )44مْ مُشْفِقُونَ )مِنْ عَذابِ رَبِّهِ

( فَمَنِ 46( إِالَّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )44وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ )
( وَ الَّذِينَ هُمْ 44وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ ) (31)ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ 



 (44بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ )

 (44( أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ )41وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صَالتِهِمْ يُحافِظُونَ )

 16ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14كمال حريص خلق شده )آري انسان به منظور رسيدنش به 

 .(46آيد )و نيز اينطور خلق شده كه در برابر شر به جزع در مي

 .(41نمايد )و از رساندن خير به ديگران دريغ مي

  .(44مگر نمازگزاران )
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 .(44كه بر اين كار خود مداومت دارند )

 .(41برند( و كساني كه در اموالشان حقي معلوم است )و حرص خود را در راه بندگي خدا به كار مي)

 .(44براي سائل و محروم )

 .(44كنند )و كساني روز جزا را همواره تصديق مي

 .(44و كساني كه از عذاب پروردگارشان نگران هستند )

 .(44چون هيچ كس از عذاب پروردگارش ايمن نيست )

 .(44كنند )و كساني كه شهوت خود را حفظ مي

شوند مگر در مورد همسران و كنيزان خود كه به خاطر به كار بردن نيروي شهوت در آن موارد مالمت نمي
(46). 

 .(41پس اگر كسي براي اطفاي شهوت به دنبال غير آنچه ياد شد باشد چنين كساني تجاوزگرند )

 .(44شمارند )ها و پيمان خود را محترم ميو كساني كه امانت

 .(44ايستند )هاي خود ميهادتو كساني كه پاي ش

 .(41و كساني كه بر نماز خود محافظت دارند )

 .(44چنين كسانند كه در باغهاي بهشت مورد احترامند )

 10بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اي كه انسان را به رذيله اعراض از ياد خدا و به جمع اموال و گنجينه كردن اين آيات به اولين سبب و انگيزه
 . لَظي نَزَّاعَةً لِلشَّوي "كند، آتشي كه فرمود:دارد اشاره ميدر آخر دچار آتش خالد شدن وا ميآن و 



كه حكمت الهي اقتضا كرد آدمي را  "شدت حرص -هلع "و آن سبب عبارت است از حالتي در انسان به نام
يزي كه د هدايت شود، چباشبه اين صفت بيافريند، تا به وسيله اين صفت به آنچه مايه خير و سعادتش مي
سازد، و به جاي اينكه در راه هست اين خود انسان است كه اين مايه سعادت خود را مايه بدبختي خود مي

كند، و همين مايه سعادت خويش را مايه هالكت سعادت خود صرف كند، در راه بدبختي خود صرف مي
كنند، كه در جنات از عزت و احترام يكند، مگر كساني كه ايمان آورده و عمل صالح مدائمي خود مي

  .برخوردارند
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ص :  ..... [باشدو تقسيم آن به حرص خدادادي كه مفيد و مطلوب است و حرص بشري كه انحرافي و مذموم مي "هلع "و "حرص "توضيح راجع به صفت]

11 

صفتي است كه از  "هلوع "كلمه "الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاًإِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسَّهُ  "
 اند كه اينكه به معناي شدت حرص است اشتقاق يافته. و نيز گفته -به فتحه هاء و الم -"هلع "مصدر

كند، و يجزع مكلمه را دو آيه بعد تفسير كرده، پس هلوع كسي است كه هنگام برخورد با ناماليمات بسيار 
كند. و به نظر ما اين وجه بسيار وجه خوبي است و رسد از انفاق به ديگران خودداري ميچون به خيري مي

 "إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً "و "إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً "سياق آيه هم با آن مناسب است، چون از سياق دو جمله
 .نا كندخواهد هلوع را معپيداست كه مي

از نظر اعتبار عقلي هم هلوع چنين كسي است، چون آن حرصي كه جبلي انسان است حرص بر هر چيزي 
نيست، كه چه خير باشد و چه شر، چه نافع باشد و چه ضار نسبت به آن حرص بورزد، بلكه تنها حريص بر 

و در رابطه با او خير باشد، و  خير و نافع است، آن هم نه هر خير و نافعي، بلكه خير و نافعي كه براي خودش
الزمه اين حرص اين است كه در هنگام برخورد با شر مضطرب و متزلزل گردد، چون شر خالف خير است، 

و اضطراب هم خالف حرص. و نيز الزمه اين حرص آن است كه وقتي به خيري رسيد خود را بر ديگران 
دهد قدح بگيرد، پس جزع اي ميدر جايي كه اگر كاسه مقدم داشته، از دادن آن به ديگران امتناع بورزد، مگر

 .در هنگام برخورد با شر و منع از خير در هنگام رسيدن به آن از لوازم هلع و شدت حرص است

به خودي خود از رذائل اخالقي  -و خود از فروع حب ذات است -و اين هلع كه انسان مجبول بر آن است
ه اينكه كند باي است كه انسان را دعوت مياشد با اينكه تنها وسيلهتواند صفت مذموم بنيست، و چطور مي

 شود كه انسانخود را به سعادت و كمال وجودش برساند، پس حرص به خودي خود بد نيست، وقتي بد مي
آن را بد كند و درست تدبير نكند، در هر جا كه پيش آمد مصرف كند، چه سزاوار باشد و چه نباشد، چه حق 

ه غير حق، و اين انحراف در ساير صفات انساني نيز هست، هر صفت نفساني اگر در حد اعتدال باشد و چ
 .شودنگاه داشته شود فضيلت است، و اگر به طرف افراط و يا تفريط منحرف گردد، رذيله و مذموم مي



و با آن  ،بيندپس انسان در بدو پيدايشش در حالي كه طفل است هر آنچه كه برايش خير و يا شر است مي
فهمد كه چه چيزي را دوست دهد، و ميغرائز عاطفي كه مجهز به آن شده خير و شر خود را تشخيص مي

اي قائل باشد. و وقتي دارد و قواي درونيش اشتهاي آن را دارد، اما بدون اينكه براي آن چيز حد و اندازهمي
خواهد مزاحمش شود، به هر طريقي كه مي شود، و چون كسيخورد دچار جزع ميبه درد و يا مكروهي بر مي

 .كندبتواند و لو به گريه و فرياد از تجاوز او جلوگيري مي
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كودك هم چنان بر اين حال هست تا به حد رشد و عقل برسد و حق و باطل و خير و شر را تشخيص داده و 
است كه بسياري از حق و باطلها و خير و شرها در نظرش  كند اعتراف نمايد، در اين هنگامبه آنچه درك مي

 .شودشود، يعني بسياري از اموري كه به نظرش حق بود، باطل و باطلها حق ميبر عكس مي

حال اگر در همان أوان بخواهد نسبت به حق و باطلهاي دوران كودكيش كه مصادر همه آنها هواي نفس و 
بار احكام عقلش در تعيين حق و باطلها نرود، خداي تعالي بر دلش اشتهاي دلش بود، پافشاري كند و زير 

انگارد، و به هيچ صاحب حقي بر خورد مگر آنكه آن را باطل ميزند، در نتيجه به هيچ حقي بر نميمهر مي
كند، و اما اگر عنايت الهي او را دريابد، همه غرائز او و از آن جمله خورد مگر آنكه به حقش ستم مينمي
شود، چنين كسي ديگر در برابر هيچ حقي طلبي ميصش به جاي حرص بر هواي نفس، حرص بر حقحر

 .كندورزد و هيچ صاحب حقي را از حقش منع نمياستكبار نمي

پس هر انساني در همان آغاز تولدش، و در عهد كودكي و قبل از رشد و بلوغش مجهز به حرص شديد 
ت كمالي كه اگر نبود به دنبال كمال و جلب خير و دفع شر از هست، و اين حرص شديد بر خير صفتي اس

 .«1» "وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ "آمد، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:خود بر نمي

شود، و آن عبارت است از عقل كه با آن حقائق و چون به حد بلوغ و رشد رسيد به دستگاهي ديگر مجهز مي
دهد، آن وقت است كه كند، اعتقاد حق و عمل خير را تشخيص ميكه هست درك ميامور را آن طور 

آورد، و در هنگام رسيدن به حرص شديد در ايام كودكيش كه او را در هنگام برخورد با شر به جزع در مي
شود، و آن حرص شديد به خير واقعي و فزع شد، مبدل به حرصي ديگر ميخير از بذل خير جلوگيرش مي

د از شر اخروي است، و با در نظر گرفتن اينكه خير واقعي عبارت است از مسابقه به سوي مغفرت شدي
شود، و پروردگار، و شر واقعي عبارت است از نافرماني خداي تعالي، در نتيجه چنين كسي از كار خير سير نمي

حدودي كه خداي تعالي  ورزد، و ازگردد، و اما نسبت به شر و خير دنيوي حرصي نميپيرامون گناه نمي
كند، و كند، در هنگام برخورد با گناه حرص خود را با فضيلت صبر كنترل ميبرايش معين كرده تجاوز نمي

 نيز در برابر اطاعت پروردگار حرص خود به جمع مال و اشتغال به دنيا را با
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كند، كند، و همچنين هنگام برخورد با مصيبت، جزع خود را با فضيلت صبر ضبط ميفضيلت صبر كنترل مي
 .شودو همين حرص به منافع واقعي براي چنين انساني صفت كمال مي

نمايد روي بگرداند، و هم چنان ش به آن اعتراف ميكند و فطرتو اما اگر انسان از آنچه عقلش درك مي
بند هواي نفس خود باشد، و همواره آن را پيروي نموده مشتاق باطل و متجاوز از )مانند دوران طفوليتش( پاي

حق باشد، و حرصش بر خير دنيوي كنترل نداشته باشد، خداي تعالي نعمتش را مبدل به نقمت نموده، آن 
آن غريزه خلقش كرده بود، و آن را وسيله سعادت دنيا و آخرتش قرار داده بود، از او  صفت غريزيش را كه بر

كند به وسيله شقاوت و هالكتش تا او را به اعراض از حق و جمع مال دنيا و گنجينه گيرد و مبدل ميمي
 .كردن آن وا بدارد، و اين معنا همان است كه در آيات متعرض آن شده است

ا گويد، و بن شد كه اگر صفت حرص را در آيات مورد بحث )كه از خلقت بشر سخن مياز آنچه گذشت روش
ر بودن خلقت ه "احسن "خواهد حرص را مذمت كند(، به همه انسانها نسبت داده، بادر نظر گرفتن اينكه مي

چون حرصي كه منسوب به  دهد منافات ندارد،از آن خبر مي« 1» "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "چيز كه آيه
شود منسوب به خود خداست حرص بر خير واقعي است، و حرصي كه صرف جمع مال و غفلت از خدا مي

گي ها به سوء اختيار و كج سليقهانسانها است، اين خود انسان است كه حرص خدادادي را مثل ساير نعمت
 .سازدخود به نقمت مبدل مي

اي بكار رفته، و معنايش اين است كه باال گفته: در اين كالم استعارهزمخشري به منظور فرار از اشكال 
دارد، و خالصه جزع و منع در او انسان از آنجايي كه هميشه در مقام عمل، جزع و منع را مقدم بر صبر مي

حكومت دارند، مثل اين شده كه جزع و منع فطري و جبلي او است، و گويا اين دو صفت را از شكم مادر با 
خواهد اين دو صفت را تشبيه كند به صفاتي كه ود آورده، و اختياري خود او نيست. و خالصه آيه شريفه ميخ

خواست چنين چيزي را افاده جبلي آدمي است، نه اينكه بخواهد آن دو را فطري و جبلي بداند، چون اگر مي
كند، دليل اينكه اساس كالم كرد، چون خدا عمل خودش را مذمت نميكند ديگر اين دو صفت را مذمت نمي

، دهندكنند و آن را از جزع و منع نجات ميتشبيه است، اين است كه مؤمنين را كه با نفس خود جهاد مي
 .«4»استثناء كرده 

 ليكن اين توجيه درست نيست، چون گفتيم صفت حرص كه جزع و منع الزمه آن
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 [.....] .4آن خدايي كه هر چيز را به نيكوترين وجه خلقت كرد. سوره سجده، آيه (1)

 .414، ص 1تفسير كشاف، ج (2)

 41، ص: 46ترجمه الميزان، ج

است، به عنوان نعمت و فضيلت خلق شده بود، و اين خود انسان است كه آن را از فضيلت بودن خارج 



آورد، و از نعمت بودن خارجش ساخته به صورت نقمت در مي آورد،اش در ميكند و به صورت رذيلهمي
مذمتي هم كه شده از حرص منحرف شده است نه حرص خدادادي، و يا به عبارت ديگر از حرص بشري 

 .شده است، نه حرصي كه خدا در بشر قرار داده

استثناي آنان از  ، بلكه«1»و استثناي مؤمنين هم نه از اين جهت است كه اين صفت در آنان وجود ندارد 
اين جهت است كه مؤمنين حرص خود را به همان صورت كمال و فضيلت اصلي باقيش گذاشتند، و به 

 .صورت رذيله و نقمت مبدل نكردند

ديگر براي توجيه اين استثناء گفته است: استثناي منقطع و بدون مستثني منه است. و خواننده « 4»مفسري 
 .يه آگاه استگرامي خودش از نادرستي اين توج

 01اند[ ..... ص : بودن استثنا شده "هلوع "اوصاف نمازگزاراني كه از]

اين استثناء از انسان هلوع است، و اگر از ميان همه امتيازات مؤمنيني كه در آيات بعد ذكر  "إِلَّا الْمُصَلِّينَ "
يده، و بفهماند نماز بهترين اعمال شود نماز را اختصاص به ذكر داد، براي اين بود كه شرافت نماز را رسانمي

 .است

إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ  "عالوه بر اين، نماز اثر روشني در دفع رذيله هلع مذموم دارد، چون در آيه
 .نماز را بازدارنده از هر فحشاء و منكر دانسته« 4» "الْمُنْكَرِ

اضافه كرده داللت دارد بر اينكه  "هم "را به ضمير "صالة "اينكه كلمه "الَّذِينَ هُمْ عَلي صاَلتِهِمْ دائِمُونَ "
اند، و ستودن آنان به مداومت در نماز اشاره اند، نه اينكه دائما در نماز بودهبر خواندن نمازشان مداومت داشته

 .شوداست به اينكه اثر هر عملي با مداومت در آن كامل مي

از مفسرين حق معلوم را به زكات واجب « 1»بعضي  "حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ "
 اند. و در حديثي از امامتفسير كرده

__________________________________________________ 

ت و در عبادبينيم حرص مؤمنين اگر از ديگران بيشتر نباشد كمتر نيست، اما حرصشان را چون مي(1)
شوند، هم چنان كه مرحوم حاج ميرزا حسن كنند، و سير هم نميخدمت به خلق و تحصيل علم مصرف مي

 .جلوه اين بيت را در باره حرصش نسبت به علم سروده است

 تاركم من مال دنيا را و ليكن بهر دانش گوئيا عباس دوسم يا از او دختر گرفتم 

 (مترجم)
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 "ائلس "كنند، وع( آمده كه حق معلوم زكات نيست، بلكه مقدار معلومي است كه به فقرا انفاق مي)صادق 
اي حديث نيست، بربه معناي فقيري است كه از گدايي و سؤال عفت دارد، و سياق آيه خالي از تاييد اين 

 "اينكه زكات مواردي معين دارد، و منحصر در سائل و محروم نيست، كه در قرآن مواردش چنين بيان شده:
بِيلِ اللَّهِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ 

و ظاهر آيه مورد بحث انحصار موارد حق معلوم در دو مورد سائل و محروم « 1» "ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
 "آيد اين است كه مراد ازآنچه از سياق شمردن اعمال صالحه بر مي "وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ "است.

كنند، به اين است كه مصلين عالوه بر تصديق قلبي روز جزا عمال هم آن را تصديق مي "تصديق يوم الدين
اين معنا كه سيره زندگيشان سيره كسي است كه معتقد است هر عملي كه انجام دهد به زودي در مورد آن 

د جزاي شود، حال چه اينكه عملي خير باشد و چه شر، اگر خير باشبازخواست، و بر طبق آن جزا داده مي
 .دهنددهند، و اگر شر باشد جزاي شرش ميخيرش مي

داللت دارد بر اينكه تصديقشان استمرار هم دارد، پس دائما مراقبند در هر  "يصدقون "و تعبير به جمله
خواهند انجام دهند خدا را فراموش نكنند، اگر او آن عمل را خواسته انجامش دهند، و اگر عملي كه مي

 .دنخواسته تركش كنن

 00توضيحي راجع به توصيف مؤمنين به اينكه از عذاب پروردگارشان بيمنا كند[ ..... ص : ]

و كساني كه از عذاب پروردگارشان ترسانند، كه آنچه در باره  "وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ "
ني دارند، و هم عملشان عملي است كه آيد، پس هم ترس دروتصديق به يوم الدين گفتيم، در اينجا نيز مي

 .دهداز اين ترس خبر مي

و الزمه اشفاقشان از عذاب پروردگار، عالوه بر مداومتشان به اعمال صالحه و مجاهدتشان در راه خدا، اين 
است كه به اعمال صالحه خود اعتماد ندارند، و از عذاب خدا ايمن نيستند، چون ايمني از عذاب با خوف و 

 .سازدمياشفاق ن

و سبب و علت اشفاق از عذاب اين است كه عذاب در مقابل مخالفت است، پس بجز اطاعت دروني چيزي 
نيست كه آدمي را از عذاب نجات دهد. از سوي ديگر اطميناني هم به نفس و درون آدمي نيست، چون ما 

 رسد، مگر به آن مقدارزورمان به هواي نفسمان نمي

__________________________________________________ 

آوري زكات و كفاري كه با دادن زكات به زكات مخصوص است به فقرا و مساكين و مامورين جمع(1)
توان دلهايشان را متمايل به اسالم كرد، و آزاد كردن بردگان، و هر موردي كه خدا راضي باشد اين ايشان مي

 .46يك فريضه الهي است. سوره توبه، آيه 
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توانايي كه خداي سبحان به ما داده، خدايي كه مالك هر چيز است، و مملوك چيزي نيست هم چنان كه 
 .«1» "قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً "خودش فرمود:

ا خلف عالوه بر اين خداي سبحان هر چند اهل اطاعت را وعده نجات داده، و هر چند خودش فرموده: خد
كند، پس او در عين اينكه خلف كند، ليكن اين هم هست كه وعده، اطالق قدرت او را مقيد نميوعده نمي
توان از او ايمن بود، كند به هر چه بخواهد قادر است، و مشيتش نافذ، در نتيجه در هيچ حالي نميوعده نمي

بينيم با ، و به همين جهت است كه مياش قادر نباشدبه اين معنا كه چنين نيست كه نسبت به خلف وعده
 "يَخافُونَ رَبَّهُمْ "فرمايد:اينكه مالئكه خود را به عصمت معرفي كرده به خوف هم توصيفشان نموده، مي

وَ يَخْشَوْنَهُ وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا  "، و با اينكه انبياي خود را معصوم معرفي نموده در باره آنان فرموده:«4»
أُولئِكَ  "، همين طور در عين اينكه در آخر آيات مورد بحث به طور جزم در باره مؤمنين فرموده«4» "هَاللَّ

 .فرمايد از عذاب خدا اشفاق و ترس دارند، در عين حال در آيه مورد بحث مي"فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ

از عذاب پروردگارشان را بيان نموده، روشن  اين جمله علت ترس مؤمنين "إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ "
 .سازد كه مؤمنين در ترسيدن از عذاب مصابند، و وجه آن را بيان كرديممي

 .تفسير اين سه آيه در اول سوره مؤمنون گذشت "وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ... هُمُ العادُونَ "

 03حافظت بر صالة[ ..... ص : مقصود از مراعات امانات و عهد و مراد از م]

 "وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ

هايي است كه مردم به يكديگر رسد، انواع امانتزودتر از هر معنايي به ذهن مي "امانات "آنچه از كلمه
رعايت آن را سپارد، از قبيل مال و جان و عرض، و شخص امين اعتماد نموده، و هر يك به ديگري مي

كند، و به قول بعضي از مفسرين به صيغه جمع آمدنش به كوشد و به آن خيانت نمينموده در حفظش مي
 .اعتبار انواع آن است، به خالف عهد كه چون انواع مختلفي ندارد مفرد آمده

 اند: منظور تنها مال و جان و عرض نيست، بلكه مطلق وظايفگفته« 1»ولي بعضي 
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اعتقادي و عملي است، كه خدا به عهده آنان گذاشته، در نتيجه آيه شريفه شامل همه حقوق چه حق اللَّه و 



 .اندشود، و اگر يكي از آن حقوق را تضييع كنند، به خداي تعالي خيانت كردهچه حق الناس مي

اش قرار داده، امانت خدا به دست اوست، اند: هر نعمتي كه خداي تعالي در اختيار بندهديگر گفته« 1»بعضي 
ها را در غير آن مواردي كه خدا براي چه اعضاي بدنش، و چه چيزهاي ديگر، در نتيجه اگر كسي اين نعمت

آنها خلق كرده، و اجازه مصرف در آن را داده استعمال كند، به خدا كه صاحب نعمت و امانت است خيانت 
 .كرده است

بندد، كه در آيه مورد بحث قراردادهاي زباني و عملي است كه انسان با غير مي "عهد "و ظاهرا مراد از كلمه
فالن عمل را انجام و يا فالن امر را رعايت و حفظ كند، و بدون مجوز آن قرارداد را نقض ننمايد. بعضي از 

اشد، حتي م به آن باند: مراد از عهد تنها اين نيست، بلكه تمامي قرارهايي است كه انسان ملتزمفسرين گفته
كند ايمان بنده خدا به خدا هم عهدي است كه او با پروردگارش بسته، و قرار گذاشته آنچه خدا تكليفش مي

اي به يكي از اوامر و يا نواهي خدا عمل نكند، و خدا را در آن نافرماني كند، عهد اطاعت نمايد، پس اگر بنده
 .خدا را شكسته است

معناي شهادت معلوم و معروف است و قائم بودن به شهادت به معناي  "شَهاداتِهِمْ قائِمُونَوَ الَّذِينَ هُمْ بِ "
گيرند شهادت را اين است كه از تحمل و اداي آنچه تحمل كرده استنكاف نورزد، اوال وقتي او را شاهد مي

كم و زيادي آنچه شود استنكاف نورزد، و بدون هيچ تحمل كند، و ثانيا وقتي براي اداي شهادت دعوت مي
 .ديده بگويد، و آيات قرآن در اين باره بسيار است

اين است كه صفات كمال نماز را  "محافظت بر صالة "منظور از "وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صاَلتِهِمْ يُحافِظُونَ "
نماز،  اند: محافظت براز مفسرين گفته« 4»رعايت كند، و آن طور كه شرع دستور داده نماز بخواند. بعضي 

غير مداومت بر آن است، چون دوام مربوط به خود نماز و نفس عمل است، و اما محافظت مربوط به كيفيت 
رار تك "الَّذِينَ هُمْ عَلي صاَلتِهِمْ دائِمُونَ "بعد از آيه "الَّذِينَ هُمْ عَلي صاَلتِهِمْ يُحافِظُونَ "آن است، پس آيه
 .يك مطلب نيست

__________________________________________________ 
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را نكره و  "جنات "، و اگر كلمه"المصلين "اشاره است به "اولئك "كلمه "أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ "
خبر  "مكرمون "خبر، و جمله "في جنات "نات است، و جملهبدون الف و الم آورده براي بزرگداشت آن ج

. بنا بر احتمال اول معنا چنين "مكرمون "ظرف است براي "في جنات "بعد از خبر است، و يا جمله
ها ايشان در بهشت "شود:، و بنا بر احتمال دوم چنين مي"هايند و محترمندايشان در بهشت "شود:مي

 ."محترمند



 03ياتي در ذيل برخي آيات گذشته راجع به نماز، حق سائل و محروم، و ...([ ..... ص : بحث روايتي ])روا

وَ  "، فرموده: شر عبارت است از فقر و فاقه، و خير در جمله"إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً "در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»عبارت است از غنا و وسعت  "إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً

نمازگزاران را استثنا  "إِلَّا الْمُصَلِّينَ "در روايت ابي الجارود از ابو جعفر )ع( آمده كه فرمود: سپس با جملهو 
الَّذِينَ هُمْ عَلي صَالتِهِمْ  "كرد و آنان را به بهترين اعمالشان كه همان مداومت در نماز است ستود و فرمود:

 .«4»كنند، بر آن مداومت دارند ا بر خود واجب ميفرمايد: وقتي نمازي مستحبي ر، مي"دائِمُونَ

 -نمازشان -"هم "بر "صالة "امام )ع( مساله نذر و واجب كردن نماز مستحبي بر خود را از اضافه :مؤلف
 .استفاده كرده كه در سابق هم به اين نكته اشاره كرديم

ع( از كالم خداي عز و )ابو جعفر  و در كافي به سند خود از فضيل بن يسار روايت آورده كه گفت: از امام
، فرمود: منظور نمازهاي واجب است. "وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صاَلتِهِمْ يُحافِظُونَ "فرمايد:جل پرسيدم كه مي

 .«4»چطور؟ فرمود: نماز نافله است  "الَّذِينَ هُمْ عَلي صَالتِهِمْ دائِمُونَ "عرضه داشتم: در آيه

گويد: از ابو عبد اللَّه )ع( روايت شده كه مي "وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ "يهو در مجمع البيان در ذيل آ
اي است كه يا جمعه به جمعه از مالت بيرون فرمود: حق معلوم زكات واجب نيست، بلكه آن مقدار صدقه

 .كني، و يا همه روزه كه هر صاحب فضيلتي فضل خود را داردمي

 د: و نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود: وقتي در اموالت حق معلوميگويآن گاه مي

__________________________________________________ 

 .444، ص 4(تفسير قمي، ج 4و  1)

 [.....] .1، ح 441، ص 1تفسير برهان، ج (3)

 44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

رومت كرد عطا كني، و با كسي كه در حقت دشمني كرد داري كه صله خويشاوندان كني، و به كسي كه مح
 .«1»دوستي كني 

، صاحب «4»اين معنا را صاحب كافي هم از امام ابو جعفر و ابو عبد اللَّه )ع( به چند طريق نقل كرده  :مؤلف
 .«4»محاسن هم آن را از امام ابو جعفر )ع( روايت كرده است 

لِلسَّائِلِ وَ  "امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله و در كافي به سند خود از صفوان جمال، از
خواهد از دسترنج خود استفاده كند، اما فرمود: محروم كاسبي است كه خريد و فروش ندارد، او مي "الْمَحْرُومِ

 .«1»كند كسي به او مراجعه نمي

رمودند: محروم مردي است كه عقلش گويد در روايتي ديگر از امام باقر و امام صادق )ع( آمده كه فكليني مي
 .«4»به جاست، ولي كاسبي است كه خدا روزيش را تنگ گرفته است 



گويد: محمد بن فضيل از حضرت مي "وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صَالتِهِمْ يُحافِظُونَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
ما هستند كه داراي پنجاه ركعت نمازند ابي الحسن )ع( روايت كرده كه فرمود: اينان آن افراد از شيعيان 

«4». 

 :اندمؤلف: شايد اساس اين كالم رواياتي باشد كه از حضرات رسيده كه فرموده

 .هاي يوميه به منظور تكميل نمازهاي واجب بوده استتشريع نافله

__________________________________________________ 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .، به نقل از كافي114، ص 4فسير نور الثقلين، ج ت(2)

 .، به نقل از محاسن114، ص 4تفسير نور الثقلين، ج (3)

 .، به نقل از كافي114، ص 4تفسير نور الثقلين، ج (4)

 .، به نقل از كافي114، ص 4تفسير نور الثقلين، ج (5)

 .، ط تهران444، ص 16مجمع البيان، ج (6)

 44ص: ، 46ترجمه الميزان، ج

 00[ ..... ص : 44تا  36(: آيات 02سوره المعارج )]

 اشاره

( أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ 44( عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِينَ )44فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ )
 (16( فاَل أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ )44مِمَّا يَعْلَمُونَ ) ( كَالَّ إِنَّا خَلَقْناهُم44ْيُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ )

( فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 11عَلي أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ )
( خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ 14وْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلي نُصُبٍ يُوفِضُونَ )( ي14َ)

 (11الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ )

 00ترجمه آيات ..... ص : 

اين كفار را كه در پيرامون تواند چه  (ندارد با اينكه خداي تعالي مقدر فرمود كه كفار را با بهشت خود گرامي)
 .(36)دارند شود كه چشم از تو بر نميمي

 .(44شوند )و در عين اينكه با همند( از چپ و راستت متفرق مي)

 .(44آيا هر يك از آنها طمع آن دارند كه تقدير الهي را بر هم زده داخل بهشت نعيم شوند؟ )

 .(44ايم )دانند كه ما از چه چيز خلقشان كردهخود مينه، حاشا كه كوچكتر از اينند و 



 .(16پس )گو اينكه قسم الزم ندارد ولي( به پروردگار همه مشرقها و مغربها سوگند كه ما قادريم )

بر اينكه اينان را منقرض نموده خلقي بهتر از ايشان بيافرينيم و كسي نيست كه با اراده خود اراده ما را از كار 
 .(11بيندازد )

 44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

بنا بر اين تو هم اي پيامبر رهاشان كن در لجن فرو روند و سرگرم بازي باشند تا ناگهان و تهي دست به 
 .(14اش را از پيش به ايشان داده بودند )روزي برخورند كه وعده

فتند گويي در آنجا به سوي روزي كه به سرعت از قبرها در آيند و همه به سوي يك نقطه به سرعت به راه ا
 .(14شوند )عالمتي روان مي

ان گفته بارد و به ايشاما در حالتي كه چشمهايشان از شدت شرمندگي به پايين افتاده ذلت از سراپايشان مي
 .(44)دادند اش را ميشود اين است همان روزي كه وعدهمي

 01بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ز آيات اين سوره در ذيل داستان درخواست عذاب بيان كرد كه عذابي واقع شدني بعد از آنكه در فصل اول ا
دارند، كه هيچ دافعي از آن نيست، و آن عذاب آتشي است متلظي، و نزاعة للشوي، كه هر اعراضگر، و هر 

 .كشدسازد به سوي خود ميكند و گنجينه ميكسي را كه مال جمع مي

 :آن آيات مالك گرفتاري آنان به اين بدبختي را ذكر كرد و فرمود كه و نيز بعد از آنكه در فصل دوم از

ها او را مالك آن اين است كه انسان مجهز به غريزه هلع و غريزه حب خير براي خويش است، و اين غريزه
شود استكبار كند، و از كند در برابر هر حقي كه با آن مواجه ميكشاند و وادار ميبه پيروي هواي نفس مي

كند، آتشي كه به جز صالحان و معتقدين به روز جزا و ترسندگان از اش مبتال مياين راه به آتش جاودانه
 .يابدعذاب پروردگار، كسي از آن نجات نمي

روي سخن را به همان كفار نموده مثل كسي كه از رفتار  -كه فصل سوم است -اينك در اين فصل از آيات
د، چون ايشان دورادور رسول خدا )ص( را گرفته چپ و راست او را احاطه گويآنان به تعجب آمده، سخن مي

اند، ولي شوند، اما با دلهايي متفرق. و با چشم ظاهري به آن جناب اقبال نمودهاند، و از او جدا نميكرده
چرا اينان  :فرمايددلهايشان از آن جناب اعراض دارد، لذا رسول گرامي خود را مخاطب قرار داده مي

اينطورند؟ آيا يك يك اينان انتظار دارند در عين اينكه كافرند داخل در جنت نعيم شوند؟ با اينكه خداي 
سبحان مقدر فرموده با جنت خود به جز افراد مؤمن را كه خود استثنا كرده كسي را گرامي ندارد، آيا اينها با 

؟ و حكم او را نقض و تقدير او را باطل خواهند از خدا سبقت بگيرند و او را عاجز سازنداين توقعشان مي



 سازند؟ حاشا كه بتوانند، زيرا خدايي كه آنان را از 
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مقدار آفريده قادر است از همين نطفه كه آنان را آفريده كساني بهتر از ايشان بيافريند، اي خوار و بينطفه
 .كساني كه او را بپرستند و داخل جنتش شوند

دهد به اينكه خصام و بگومگوي با آنان را تعطيل كند، و و در آخر اين فصل رسول گرامي خود را دستور مي
آنان را به حال خودشان وا گذارد، تا هم چنان به لجبازي و سرگرمي خود مشغول باشند، تا آن روزي را كه 

 .وعده رسيدنش داده شده ديدار كنند

م( منافقيني هستند كه اطراف پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سل "الَّذِينَ كَفَرُوا "و بيان اينكه مراد از "ذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ...فَما لِ الَّ "توضيح معناي آيه:]

 09ص :  ..... [را گرفته بودند

 "عِزِينَفَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ 

به معناي كسي است كه با نگاه خود به چيزي  "مهطع "در مجمع البيان از زجاج نقل كرده كه گفته: كلمه
خيره شود، و چشم از آن برندارد، و اين قسم نظر كردن خاص دشمنان است، و از ابو عبيده نقل كرده كه 

جماعات متفرق است، كه به واحد به معناي  "عزين "به معناي سرعت دادن است، و كلمه "اهطاع "گفته:
 .«1»شود گفته مي "عزة "آنان

به معناي آن جهتي است كه هر چيزي رو بدان جهت دارد، و  -به كسره قاف و فتحه باء -"قبل "و كلمه
 .در اول آيه فصيحه است "فاء "حرف

است،  سوي آتش و معناي آيه اين است كه: وقتي بازگشت انسانهاي كافر به خاطر كفر و استكبارشان به
 دارند؟ به ظاهر نزد توآورند و چشم از تو بر نميشود كه به تو روي ميپس اين كفار را كه نزد تواند چه مي

شوند، آيا طمع دارند كه داخل جنت شوند و خدا را عاجز مجتمع هستند، ولي از چپ و راست تو متفرق مي
ينكه او اين قضا را رانده كه تنها صالحان از مؤمنين ساخته از آنچه او قضايش را رانده سبقت گيرند، با ا

طْمَعُ أَ يَ "خواهند اين قضا را لغو نموده، با اينكه كافرند داخل بهشت شوند؟!داخل بهشت شوند، ايشان مي
شته كه پرسد چه چيز ايشان را وادااين استفهام انكاري است، مي "كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

اطراف تو را بگيرند، آيا اين طمع وادارشان كرده كه يك يكشان با اينكه كافرند داخل بهشت شوند؟ نه، 
 .بدانند كه كافران چنين اميدي نبايد داشته باشند

 "در اين جمله طمع به داخل شدن در بهشت را به يك يك كفار نسبت داده، نه به جماعت آنان، و نفرموده:
 "ولي مساله اهطاع را به همه نسبت داد و فرمود: "آيا طمع دارند كه داخل شوند؟ -خلواأ يطمعون ان يد

 ، و اين بدان جهت بوده كه طمع در سعادت و"مهطعين

__________________________________________________ 
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كه در دل فرد طمع كار پيدا شود و او را وادار كند به ايمان و عمل صالح، نه طمع رستگاري وقتي نافع است 
قائم به جماعت، بدان جهت كه جماعت است، پس طمع مجموع من حيث المجموع در سعادت تك تك 

 .افراد كافي نيست

 د به اينكه داخلو اگر داخل شدن در بهشت را به صيغه مجهول از باب افعال آورد، براي آن بود كه اشاره كن
شدنشان در بهشت به اختيار و خواست خودشان نيست، بلكه اگر چنين فرض و طمعي درست باشد كس 

كند، و البته هرگز كند، و او خداي تعالي است، كه اگر بخواهد چنين ميديگري ايشان را داخل بهشت مي
 .خواهد، چون خود او چنين مقدر كرده كه كفار داخل بهشت نشوندنمي

كرد، مشركين خواند و قرآن تالوت مياند كه: رسول خدا )ص( در كنار كعبه نماز ميگفته« 1»بعضي 
فتند: گكردند، و مياش مينشستند و به او گوش فرا داده مسخرهشدند و حلقه حلقه ميپيرامونش جمع مي

خل خواهيم شد. و بدين گويد داخل بهشت شوند، ما قبل از آنان دااگر اين مؤمنين آن طور كه محمد مي
 .مناسبت بود كه اين آيات نازل گرديد

خواهد آيد كه ميبر مي "...فَما لِ الَّذِينَ  "ليكن اين معنا با سياق آيات سازگار نيست، چون از ظاهر جمله
ي لاي از آنان )مؤمنين(. ورفتار آنان را متفرع كند بر ما قبل، يعني بر محروميت مردم از بهشت، بجز طايفه

ر چه خواستند هبنا به مضمون روايت جمع شدن پيرامون پيغمبر از ناحيه مشركين از شدت عداوت بوده، مي
ا اينكه ب -شويمبيشتر آن جناب را اذيت و اهانت كنند، و اينكه گفتند ما قبل از مؤمنين داخل بهشت مي

 .تواند جز از در استهزاء باشدنمي -مشرك و منكر معاد بودند، و اصال دوزخ و بهشتي را قبول نداشتند

با اين حال چگونه ممكن است اين رفتار مشركين را متفرع بر آيات قبل كرد كه سخن از دوزخ و بهشت 
دارد؟ و به طور تعجب پرسيده: چه چيز اينان را وادار كرده كه به جنت طمع ببندند، با اينكه خداي تعالي 

 .ول ندارندداند كه آنان اصال بهشت و دوزخي را قبمي

منافقيني است كه ظاهرا به رسول خدا )ص( ايمان  "لِلَّذِينَ كَفَرُوا "پس ناگزير بايد بگوييم مراد از جمله
 اي از احكام را رد نمودند، هم چنان كه از آيهآوردند ولي دوباره در دل به كفر اول خود برگشتند، و پاره
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، و «4» "ال تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ "و آيه «1» "ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ "
 .آيد كه قرآن منافقين را كافر خواندهبر مي« 4» "فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ "آيه

اي از مسلمانان است كه ايمان آورده و داخل مؤمنين بودند، و بنا بر اين، آيه مورد بحث مربوط به طايفه



كردند، ولي در باطن به بعضي از احكام بيشتر از مؤمنين واقعي چپ و راست رسول خدا )ص( را احاطه مي
ر ورزيدند و اعتنايي به آن نكردند. خداي سبحان در اين آيات توبيخشان كه بر رسول خدا )ص( نازل شده كف

كرده كه از احاطه كردن رسول خدا )ص( و همواره با آن جناب بودن سودي نخواهند برد، و نبايد طمع 
 داتوانند قضا و قدر خدا را لغو كنند، و نه خبهشت كنند، چون از آناني كه داخل بهشت شوند نيستند، و نه مي

 .را به ستوه آورند

 كه معنايش به زودي "إِنَّا لَقادِرُونَ عَلي أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ ... "فرمايد:مؤيد اين وجه آيه بعدي است كه مي
 .آيدمي

ر داخل كفكند كه به هيچ وجه ممكن نيست با در اين آيه طمع آنان را رد مي "كَلَّا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ "
ت ، اين اس"دانندايم كه خودشان ميما ايشان را از چيزي خلق كرده "بهشت شوند، و منظور از اينكه فرمود:

كه ما ايشان را از نطفه خلق كرديم، و اين جمله مربوط به ما بعد است، و مجموع آن و جمله ما بعدش رد 
آنان را از نطفه خلق كرديم، كه خودشان هم كند. و خالصه آن تعليل اين است كه: ما قبلي را تعليل مي

دانند، وقتي چنين است براي ما آسان است كه آنان را از بين برده، قومي ديگر بجاي آنان خلق كنيم كه مي
بهتر از آنان و مؤمن باشند، و چيزي از احكام دين خدا را رد نكنند، و كسي نيست كه بر قضا و قدر ما سبقت 

زد، تا اين كفار هم طمع كنند از آنان باشند، و با كفر داخل بهشت گردند و قضاء و قدر گيرد و ما را عاجز سا
 .ما را نقض كنند

 31[ ..... ص : "إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ "چند وجه در معناي]

 معناي الم تعليل "مِمَّا يَعْلَمُونَ "در جمله "من "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
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، كه همان استكمال به "دانند خلق كرديمما آنان را براي آنچه مي "دهد:دهد، و به آيه چنين معنا ميرا مي
اند، پس چون براي از طريق وحي و اخبار رسول خدا )ص( اين معنا را فهميده وسيله ايمان و اطاعت است، و

ايم، بايد خود را به اين غرض برسانند، و داراي ايمان و اطاعت كنند، تا ما داخل اين منظور خلقشان كرده
 .جنتشان كنيم، پس چگونه طمع دارند با حالت كفر داخل جنت شوند



رساند، و معناي آيه اين است كه: ما ابتداي ابتداي غايت را مي "من "اند: كلمهديگر گفته «1»بعضي 
اي چركين كه هيچ تناسبي با عالم قدس و طهارت ندارد آغاز كرديم، تا به وسيله ايمان خلقت آنان را از نطفه

ند توانو اطاعت طاهر شود و به اخالق مالئكه متخلق گردد و داخل بهشت شود، و اينان كه كافرند كجا مي
 .چنين شوند

جنس است، و معنايش اين است كه ما اين كفار را از جنس  "مِمَّا يَعْلَمُونَ "اند: مراد ازديگر گفته« 4»بعضي 
دانند خلق كرديم، نه از جنس حيواناتي دانند خلق كرديم، و يا از جنس آنچه خود ميآدميان كه خودشان مي

 .ارزش استام است. ليكن اين سه وجه از نظر ما وجوهي بيكه عقل و فهم ندارند، پس حجت ما بر آنان تم

 يعني "وقِينَفاَل أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ عَلي أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُ "
شمسي مشرق و مغربي جداگانه دارد، مشارق خورشيد، و مغارب آن. چون خورشيد در هر روز از ايام سالهاي 
كند، مگر در مثل همان روز در سالهاي هيچ روزي از مشرق ديروزش طلوع و در مغرب ديروزش غروب نمي

 .آينده. احتمال هم دارد مراد از مشارق و مغارب مشرقهاي همه ستارگان و مغربهاي آنها باشد

م با غير، التفاتي از تكل "فال اقسم "كار رفته، در جملهدر اين آيه شريفه با همه كوتاهيش وجوهي از التفات ب
خورم( به كار رفته، و وجه آن تاكيد بيشتر سوگند )ما ايشان را خلق كرديم( به متكلم وحده )من سوگند مي

 .دهداست، چون سوگند را به شخص خودش نسبت مي

خورم(، به غيبت )به پروردگار وحده )من سوگند ميالتفاتي از تكلم  "بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ "و در جمله
مشرقها و مغربها( به كار رفته، و وجه آن اين است كه خواسته به صفتي از صفات خودش اشاره نموده، 

يعني همان من كه مبدأ خلقت انسانها در قرون متوالي هستم، و اداره كننده  "من "گويمبفهماند اينكه مي
 طلوعهاي پشت سر هم ومشرقها و مغربهايم، چون 
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غروبهاي متوالي مالزم با گذشت زمان است، و گذشت زمان دخالتي تام در تكون انسانها در قرون متوالي، و 
 .داردنيز پيدايش حوادث در روي زمين 

دوباره از غيبت )پروردگار مشارق و مغارب( به متكلم مع الغير التفات شده و وجه آن  "انا لقادرون "و در جمله
اين است كه خواسته به عظمت خودش اشاره كند، چون زمينه كالم زمينه به رخ كشيدن قدرتش بود. و 

گفتن، در حقيقت علت قدرت را ذكر  اي سخن از ربوبيت مشارق و مغاربنكته ديگر اينكه در چنين زمينه
اي او را كردن است، تا با اين تعليل بفهماند كسي كه تدبير همه حوادث عالم منتهي به او است، هيچ حادثه

شود، چون حوادث، فعل او هستند، پس هيچ آورد و او را از پديد آوردن حادثي ديگر جلوگير نميبه ستوه نمي
 تواند بشود، و گر نه خود آن خلقآن خلق را مبدل به خلقي بهتر كند مانع نمي خلقي از خالئق او را از اينكه



دقت  -شد، و خداي سبحان واحدي است كه در ربوبيت شريكي نداردهم شريك او در تدبير عالم مي
 .فرماييد

است، و مفعول اول  "لقادرون "متعلق به "علي "كلمه "إِنَّا لَقادِرُونَ عَلي أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ "و در جمله
 "گردد، و به اين منظور حذف شده، و نفرمودهاي است كه به كفار بر ميضمير حذف شده "نبدل "فعل

مقداري امر آنان اشاره نموده، بفهماند كه خداي تعالي اعتنايي به كارشان ندارد. و كه به خواري و بي "نبدلهم
انا  "صفتي است كه جاي موصوف خود نشسته، و تقدير كالممفعول دوم است كه در حقيقت  "خيرا "كلمه

است، يعني ما قادريم بر اينكه ايشان را مبدل كنيم به قومي كه  "لقادرون علي أن نبدلهم قوما خيرا منهم
بهتر از آنان باشند، و بهتر بودن آنها به اين است كه مردمي با ايمان باشند و به او كفر نورزند، پيرو حق 

 .حق را رد نكنندباشند و 

غلبه است كه به طور استعاره سبقت خوانده شده، و مسبوق  "سبقت "منظور از -"وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ "
شدن خدا استعاره از اين است كه مخلوق او جلو كار او را بگيرد و نگذارد آنان را مبدل به قومي بهتر كند. و 

قين است نه قومي از مناف "الَّذِينَ كَفَرُوا "نيست كه گفتيم مراد ازسياق آيه شريفه خالي از تاييد مطالب قبل 
يا  "خيرا منهم "مشركين، كه معاند با دين و منكر اصل معادند، وجه اين تاييد اين است كه ظاهر عبارت

ني اخواهد كسداللت دارد و يا حد اقل اشعار دارد بر اينكه در افراد مورد نظر شائبه خيريت هست، كه خدا مي
را به جاي آنان قرار دهد كه از آنان خيريت بيشتري داشته باشند، و در مشركين هيچ شائبه خيريت نيست تا 

آيند بهتر باشند، به خالف منافقيني كه اين مقدار خيريت دارند كه حفظ ظاهر آنان كه به جاي ايشان مي
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عليل را ت "كال "تا آخر سه آيه، كلمه "إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ "س، از آنچه گذشت روشن گرديد كه جملهپ
طفه دانند كه از نكند، و حاصل مضمون اين سه آيه اين است كه: نه، حاشا، براي اينكه اينها خودشان ميمي

و مدبر اين حوادث جاريه كه يكي از آنها همين  اند و خلقت از نطفه خلقتي است جاري، و ربخلق شده
خلقت انسانها نسال بعد نسل است، خداست، و خدا قادر است كه اينان را از بين برده اشخاصي بهتر از آنان را 

به جايشان قرار دهد، اشخاصي كه اعتناي به امر دين دارند و لياقت دارند كه داخل بهشت شوند، و اين 
ا را از خلقت اشخاص بهتر و داخل بهشت كردن آنان جلوگير شوند، البته اگر آنان را توانند خدطايفه نمي

داخل بهشت كند به خاطر كمال ايمان ايشان است، نه اينكه محكوم و مجبور به اينكار شده باشد، پس اين 
 .شودتقدير الهي كه بهشت مخصوص صالحان از اهل ايمان است، هرگز نقض نمي

دهد در اين آيه رسول گرامي خود را دستور مي "وضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّي ياُلقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَفَذَرْهُمْ يَخُ "
آنان را در آنچه هستند رها كند و اصرار نورزد به اينكه با استدالل آنان را به راه آورد و با موعظه و اندرز 

 .آنان، خود را به تعب اندازد



را خوض و لعب ناميده، داللت دارد بر اينكه طايفه مورد بحث از اصرار و لجبازي كه دارند  و اينكه وضع آنان
بينند، و اين اصرارشان نظير بازي است كه جز در عالم خيال هيچ سود حقيقي در آن نيست، پس خير نمي

 .اند ديدار كنند، و آن روز قيامت استبايد رها شوند، تا آن روزي را كه وعده داده شده

، اشاره دارد به "روزشان "گردد، و فرمودرا اضافه كرد به ضميري كه به آنان بر مي "يوم "و اينكه كلمه
 .اينكه آن روز به نوعي اختصاص به ايشان دارد، و آن عبارت است از اختصاص به عذاب

اش را به آنان اين آيه روز مذكور را كه وعده "يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلي نُصُبٍ يُوفِضُونَ "
 .كنداند، يعني روز قيامت را بيان ميداده

 "است، و كلمه "سريع "جمع "سراع "است كه به معناي قبر است، و كلمه "جدث "جمع "اجداث "كلمه
ا گم ، راه ركنند تا رهنورد به وسيله آنآن چيزي را گويند كه به منظور عالمت در سر راهها نصب مي "نصب

 از مفسرين اين كلمه را به معناي« 1»نكند. ولي بعضي 
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دگان ور است، كه مراند. ليكن اين معنا از كالم خدا به دشود گرفتهبت( كه به منظور عبادت نصب مي)صنم 
 "يوفضون "كه فعل "ايفاض "دوند. چون مصدرزنده شده از قبر را به كساني تشبيه كند كه به سوي بت مي

 .از آن مشتق است به معناي سرعت گرفتن است

ي تاثر خاصي است در كلمه خشوع به معنا "خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ "
شود، نظير اين كلمه در اعضاي بدن كلمه خضوع قلب كه به دنبال مشاهده عظمت و كبريا در قلب پيدا مي

است، و اگر خشوع را به ديدگان نسبت داده، با اينكه گفتيم حالت قلبي است، بدين جهت است كه آثار 
وشاندن و فراگرفتن چيزي است به قهر و به معناي پ "رهق "شود، و كلمهخشوع قلبي در چشم ظاهر مي

آيند، در حالي كه سرگردان غلبه. و معناي اين آيه و آيه قبلش اين است كه: روز قيامت از قبرها در مي
دوند تا راه را پيدا كنند، در حالي كه اثر خشوع قلبي در ديدگانشان هويدا دوند، گويا به سوي عالمتي ميمي

 .شدند، همين روز استدنيا وعده داده ميباشد، آري آن روزي كه در 

اشاره است به اوصافي كه قبال براي قيامت ذكر كرده بود،  "ذلك "كلمه -"ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ "
 .يعني بيرون شدن از قبر و سرگردان دويدن و هويدا شدن آثار خشوع قلبي در ديدگان

 33آيات گذشته([ ..... ص :  بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي

 :در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از عبادة بن انس روايت كرده كه گفت

هايي كه در ايد، مانند حلقهبينم حلقه حلقه جمع شدهرسول خدا )ص( داخل مسجد شد و فرمود: چرا مي



 .«1»داديد، كه مردي پشت سر برادر خود نشسته است جاهليت تشكيل مي

روايت را از ابن مردويه از ابو هريره نيز نقل كرده، ولي عبارت روايت دوم چنين است: رسول خدا )ص(  اين
بينم. مي -حلقه حلقه -"عزين "خارج شد، در حالي كه اصحابش حلقه حلقه نشسته بودند، فرمود: چرا شما را

 .«4»و نيز اين معنا را از جابر بن سمره نقل كرده 

__________________________________________________ 
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از معصوم نقل كرده كه فرمود: يعني از نطفه و  "كَلَّا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ  ". و در معناي جمله"اقسم "فرمود: يعني "فاَل أُقْسِمُ "جملهسپس علقه. و در معناي 

فرمود: يعني مشرقهاي زمستاني، و مشرقهاي تابستاني، مغربهاي زمستاني و مغربهاي تابستاني  "الْمَغارِبِ
«1». 

كه تا امير المؤمنين برسد، از و در كتاب معاني به سند خود از عبد اللَّه بن ابي حماد، و او بدون ذكر سندي 
آن جناب روايت كرده كه فرمود: خورشيد سيصد و شصت مشرق و سيصد و شصت مغرب دارد، از آن 

 .«4»كند تا سال بعد در همان روز اي كه امروز طلوع كرده ديگر طلوع نمينقطه

 .فرمود: يعني از قبر "يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً "و در تفسير قمي در ذيل جمله

زنند. روند و صدا ميفرمود: يعني به طرف دعوت كنندگان مي "كَأَنَّهُمْ إِلي نُصُبٍ يُوفِضُونَ "و در معناي جمله
 .«4»شوند فرمود: يعني دچار ذلت مي "تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ "و در معناي

__________________________________________________ 

 .444، ص 4قمي، ج  تفسير(1)

 .441معاني االخبار، ص (2)

 .444، ص 4تفسير قمي، ج (3)
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 30( ..... ص : 01سوره نوح مكي است و بيست و هشت آيه دارد )(71)

 30[ ..... ص : 04تا  1(: آيات 01سوره نوح )]

 اشاره



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( 4( قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ )1أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )إِنَّا 
إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ ال  ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُم4ْأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ )

 (1يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )

 ( وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا4( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِالَّ فِراراً )4قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَياْلً وَ نَهاراً )
( ثُمَّ إِنِّي 4( ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً )4أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً )

 (4أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً )

( وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ 11يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ) (10)اراً فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّ
 (11( وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً )14( ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً )14لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً )

( وَ اللَّهُ 14( وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً )14خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ) أَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ
 (14بِساطاً )( وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ 14( ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً )14أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً )

( وَ 41( قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِالَّ خَساراً )46لِتَسْلُكُوا مِنْها سُباُلً فِجاجاً )
وَ قَدْ  (44وَ ال سُواعاً وَ ال يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً )( وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ ال تَذَرُنَّ وَدًّا 44مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً )

 (24)أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ال تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِالَّ ضاَلالً 
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 31ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خدايي كه رحمتي عام و خاص و محدود و نامحدود دارد

ش فرستاديم و گفتيم كه قوم خود را قبل از آنكه عذابي دردناك فراشان گيرد انذار ما نوح را به سوي قوم
 .(1كن )

 .(4رساني روشنگرم )او به قوم خود گفت: اي مردم من براي شما بيم

 .(4و دعوتم اين است كه اللَّه را بپرستيد و از عذابش پروا نموده مرا اطاعت كنيد )

تا اجلي كه برايتان مقدر كرده مهلت دهد، كه اگر چنين نكنيد قبل از رسيدن تا گناهاني از شما را بيامرزد و 
دانيد كه اجل خدايي وقتي شويد آري اگر بناي فهميدن داشته باشيد ميبه اجل حتمي دچار اجل ديگر مي

 .(4)پذيرد برسد تاخير نمي

من  ش مايوس شد( گفت پروردگارا!اما هر چه بيشتر تذكر داد كمتر به نتيجه رسيد تا به كلي از هدايت قوم)
 .(4قوم خود را شب و روز دعوت كردم )

 .(4اي نداد )ولي دعوتم جز زيادتر شدن فرارشان فايده



ها به گوش نهاده جامه به سر كشيدند و بر عناد و من هر چه دعوتشان كردم تا تو ايشان را بيامرزي انگشت
 .(4) خود اصرار و به وجهي ناگفتني استكبار ورزيدند

 .(4اين بار به بانگ بلند دعوتشان كردم )

 .(4و نوبتي علني و گاهي سري آن هم به چه زباني دعوت نمودم )

 .(16مثال به ايشان اينطور گفتم( كه از پروردگارتان طلب مغفرت كنيد كه او بسيار آمرزنده است ))

 .(11باراند )كه اگر چنين كنيد ابر آسمان را مرتب بر شما مي

 .(14سازد )كند و برايتان باغها رويانيده و نهرها جاري ميوسيله اموال و فرزندان ياريتان مي و به

 .(14شود كه براي خدا عظمتي قائل نيستيد )راستي شما را چه مي

 .(11با اينكه اوست كه شما را به اشكال و احوالي مختلف آفريد )

 .(14رد )آيا نديديد كه چگونه خدا هفت طبقه آسمان را خلق ك

 .(14و ماه را در آنها نور و خورشيد را چراغ فروزنده قرار داد )

 .(14آري و خدا بود كه شما را چون گياه از زمين به نحوي ناگفتني رويانيد )

 .(14كند )و سپس او است كه شما را به زمين برگردانيده و باز به نحوي ناگفتني از زمين خارج مي
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 .(14و خدا است كه زمين را برايتان گسترد )

 .(46هاي باريك و فراخ و يا كوهي و دشتي طي كنيد )هاي آن را با راهتا بعضي از قسمت

نوح سپس اضافه كرد پروردگارا! ايشان نافرمانيم كردند و فرمان كساني را بردند كه مال و اوالد به جز 
 .(41خسارت برايشان بار نياورد )

 .(44الها( نيرنگي عظيم كردند )بار )

 .(44گوييد مخصوصا بت ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را )و به مردم گفتند آلهه خود را ترك مي

 .(41و آنها گروه بسياري را گمراه كردند، خداوندا! ستمگران را جز ضاللت بيشتر سزا مده )

 39بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ه سوي قومش، و به اجمالي از دعوتش، و اينكه قوم او اجابتش نكردند، و در آخر اين سوره به رسالت نوح ب
به پروردگار خود شكوه نمود و نفرينشان كرد، و براي خود و پدر و مادر خود و هر مرد و زني كه با ايمان 

، اشاره اش شود استغفار كرد، و به اينكه در آخر عذاب بر آن قوم نازل شده، همگي غرق شدندداخل خانه
 .كند. اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده استمي



، "...أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ  "جمله "إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ "
ه سوي است، يعني ما نوح را ب "و أوحينا اليه أن أنذر ... "مكند، در حقيقت تقدير كالرسالت نوح را تفسير مي

 .قومش فرستاده و به وي وحي كرديم كه قوم خودت را قبل از اينكه عذابي اليم به سراغشان آيد انذار كن

اند، هم چنان كه از و اين سخن داللت دارد بر اينكه قوم نوح به خاطر شرك و گناهان در معرض عذاب بوده
اده ، نيز اين معنا استف"إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ "جناب در آيه بعدي كه فرموده:كالم آن 

به معناي ترساندن است، و ترساندن همواره از خطر محتملي است كه اگر هشدار و  "انذار "شود، چونمي
رساند كه اين عذاب اليم متوجه مي "نْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌمِنْ قَبْلِ أَ "رسد. و جملهتحذير نباشد حتما مي

 .ايشان بوده، و اگر هشدار نوح )ع( نباشد، حتما خواهد آمد، و از ايشان دست بردار نخواهد بود

 39ص :  [ ....."أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ "دعوت نوح )عليه السالم( به اصول سه گانه دين:]

اين آيه شريفه رسالت نوح )ع( را به طور  "قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ "
به  "أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ... "، به طور اجمال و جمله"إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ "كند، جملهاجمال و تفصيل بيان مي

 .طور تفصيل
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ن مخفف آ "يا قوم "كه جمله "يا قومي "را به ضمير راجع به خودش اضافه كرد و گفت "قوم "و اگر كلمه
است، براي اين بود كه اظهار دلسوزي و مهرباني كند، و خواست بفرمايد شما همگي مردم منيد، و مجتمع 

كند، و من براي شما جز مع كرده، بدي و ناراحتي شما مرا هم ناراحت ميقومي ما، من و شما را يك جا ج
 .دهمخواهم، به همين جهت شما را از عذابي كه پشت سر داريد هشدار ميخير و سعادت چيزي نمي

 پرست بودند، و مذهبخواند، چون مردم نوح بتايشان را به توحيد در عبادت مي "أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ "در جمله
دهد مردم خداي تعالي را بپرستند، نه به تنهايي، و نه با غير، بلكه پرستي( داشتند، كه اجازه نميوثنيت )بت

زد خدا پرستند، نها را بپرستند، تا آن ارباب كه مستقيما خدا را ميتنها مجازند با پرستش بتها ارباب بت
بادت خود نهاده تحويل خدا دهند و اگر اين شفاعت ايشان كنند در حقيقت عبادت پرستندگان خود را روي ع

پرستيدند، پس دعوت چنين مردمي به داد حتما خدا را به تنهايي ميمذهب اجازه پرستش خداي تعالي را مي
 .عبادت خدا در حقيقت دعوت به توحيد در عبادت است

رك، و تر از شني شرك و پاييندعوتشان را به اجتناب از گناهان كبيره و صغيره است، يع "وَ اتَّقُوهُ "و جمله
 .اي كه انجام ندادنش گناه استانجام اعمال صالحه

دعوتشان به اطاعت از خودش است، و اطاعتشان از او مستلزم اين است كه رسالتش را  "وَ أَطِيعُونِ "و جمله
ي خود قرار نت حياتتصديق نموده، معالم دين خود را و دستور يكتاپرستي را از او بگيرند، و اين دستورات را س

كند. جمله گانه دين دعوت مي، ايشان را به اصول سه"أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ "دهند. پس جمله



كند، به تصديق معاد كه اساس تقوي است دعوت مي "وَ اتَّقُوهُ "به توحيد، و جمله "وَ اعْبُدُوا اللَّهَ "اول يعني
به  "وَ أَطِيعُونِ "داشت، و جملهساب و جزاي آن نبود، تقواي ديني معناي درستي نميچون اگر معاد و ح

 .خواندچون و چرا است ميتصديق اصل نبوت كه همان اطاعت بي

گناهان به مقدار وسعت ايمان و عمل صالح يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ( و اشاره به اينكه وسعت آمرزش )شود بيان منظور از بعضي گناهان كه با ايمان آمرزيده مي]

 42است ..... ص : 

در اينجا مجزوم است، چون جواب امر است، و در قواعد عربيت قرار  "يغفر "كلمه "يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ "
 در اين جمله به "من "گيرد به جزم بخوانند، و كلمهبر همين است كه فعلي را كه در جواب امر قرار مي

از او  اينكه خدا را بپرستيد، و "شود براي تبعيض است، و معناي اينكه فرمود:طوري كه از سياق استفاده مي
كند، ، اين است كه اگر چنين كنيد، خدا چنين مي"بترسيد، و مرا اطاعت كنيد تا بعضي از گناهانتان را بيامرزد

است، و بدين سبب جوابش به جزم خوانده  )پس در حقيقت برگشت امر و جواب امر به دو جمله شرط و جزا
 شود(، و منظور از بعضي مي

 11، ص: 46ترجمه الميزان، ج

گناهان آن گناهاني است كه قبل از ايمان و در حال كفر مرتكب شدند، به خدا شرك ورزيدند، و گناهاني 
ب ايمان آوردن در آينده مرتك اند، و بعد ازكوچكتر مرتكب شدند، و اما گناهاني كه از آن به بعد مرتكب نشده

شوند، منظور نيست، چون معنا ندارد گناهاني كه هنوز رخ نداده آمرزيده شود، و نيز معنا ندارد كه از حاال مي
آمرزد، چون وعده آمرزش آن را بدهد و بفرمايد گناهان آينده شما و يا هر گناهي كه از شما محقق شود مي

تكاليف الهي ملغي شود، چون وقتي مجازات در مقابل مخالفت آن اي مستلزم آن است كه چنين وعده
وْمَنا يا قَ "فرمايد:شود. مؤيد اين معنا ظاهر آيه زير است كه ميتكاليف لغو شد، خود تكاليف هم لغو مي

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ  "يد:فرما، و آيه زير كه مي«1» "أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
 .«4» "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ "فرمايد:، و آيه زير كه مي«4» "ذُنُوبِكُمْ

عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ  "و اما آيه شريفه
مْ وَ يُدْخِلْكُمْ  ذُنُوبَكُتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ

افاتي با آيات مذكور ندارد، براي اينكه مغفرت را در كه ظاهرش آمرزش همه گناهان است، من«. 1» "جَنَّاتٍ
اين آيه مترتب كرده بر استمرار ايمان و عمل صالح، و ادامه آن تا آخر عمر، پس اين آيه هم شامل گناهاني 

اي نداده كه ايمان امروز گناهان آينده و يا به طور كلي گناهان را شود، و چنين وعدهكه هنوز واقع نشده مي
د، نه، بلكه وسعت آمرزش درست به مقدار وسعت ايمان و عمل صالح است، و حاصلش اين است كه آمرزمي

 .آمرزدايمان تا آخر عمر، گناهان تا آخر عمر را مي

__________________________________________________ 



ن را بيامرزد. سوره احقاف، آيه اي از گناهانتااي قوم ما، دعوت كننده به سوي خدا را اجابت كنيد، تا پاره(1)
41. 

 .16اي از گناهانتان را بيامرزد. سوره ابراهيم، آيه كند تا خدا پارهاو شما را دعوت مي(2)

ه آمرزد. سوره انفال، آيشان را ميبه كساني كه كفر ورزيدند بگو اگر دست بردارند خدا گناهان گذشته(3)
44. 

شما را به تجارتي راهنمايي كنم كه از عذاب دردناك شما را رهايي  ايد آيااي كساني كه ايمان آورده(4)
بخشد. به خدا و رسول او ايمان بياوريد و در راه خداوند با اموال و جانهايتان جهاد كنيد، اين براي شما از مي

شت داخل از بهبخشد و شما را در باغهايي هر چيز بهتر است اگر بدانيد. اگر اين كار را بكنيد گناهانتان را مي
 .14 -16كند. سوره صف، آيات مي
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 اند كه آمرزشاز مفسرين به عموميت آيه سوره صف اعتماد نموده، متمايل به اين نظريه شده «1»بعضي 
ن ها فرق دارد، به حكم اين آيه در امت اسالم باعث آمرزش همه گناهاگناهان به وسيله ايمان در بين امت

شود كما اينكه اين ظاهر قول نوح به امتش ها باعث آمرزش بعضي از گناهان مياست و در ساير امت
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ  "و قول رسوالن در آيه دهم سوره ابراهيم: "يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ":باشدمي

و قول جن در آيه سي و يكم سوره  "از گناهانتان را بيامرزدكند تا بعضي خداوند شما را دعوت مي -ذُنُوبِكُمْ
اي قوم ما! دعوت كننده الهي را اجابت  -يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ "احقاف:

 ."كنيد و به او ايمان آوريد تا بعضي از گناهانتان را ببخشد

ه درست نيست براي اينكه هر چند ظهور آيه سوره صف چنين ظهوري است، اما مورد آن با ليكن اين نظري
مورد آيات ديگر تفاوت دارد، كه بيانش گذشت. عالوه بر اين، آيه سوره انفال صراحت داشت در مغفرت 

 .گناهان گذشته و مخاطب در آن، كفار همين امتند

اصال براي تبعيض نيست، تا اين همه بگو  "من ذنوبكم "در جمله "من "اند: كلمهديگر گفته« 4»بعضي 
مگو راه بيندازد، بلكه زايده است. اين سخن هم درست نيست، براي اينكه اين كلمه در جمله اثباتي )مثبت( 

شان اند، قولشود و اگر بعضي از علما اين كلمه را در بعضي از جمالت اثباتي زايده گرفتهزايده واقع نمي
بيانيه است. و قول آن  "من "است كه گفته: كلمه« 4»نظير اين قول در ضعف، قول كسي ضعيف است. و 

 .كه گفته: اين كلمه براي ابتداي غايت است« 1»ديگري 

[ اندازدتا اجل مسمي تاخير ميگويد اگر عبادت و تقوي و اطاعت پيشه كنيد خدا اجل غير مسمايتان را كه مي "...وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي  "شرح مفاد آيه:]
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در اين آيه تاخير مرگ تا اجلي  "وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ ال يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "
است كه دو اجل در كار معين را نتيجه عبادت خدا و تقوي و اطاعت رسول دانسته، و اين خود دليل بر اين 

تر است، و ديگري اجلي كه معين بوده، يكي اجل مسمي، يعني معين، كه از آن ديگري دورتر و طوالني
 .نشده و كوتاهتر از اولي است

بنا بر اين، خداي تعالي در اين آيه كفار را وعده داده كه اگر صاحب ايمان و تقوا و اطاعت شوند، اجل 
 ،"... إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ "اندازد، و جملهسمي تاخير ميكوتاهترشان را تا اجل م

 كند، در نتيجه منظور از اجل اللَّه كه وقتي برسد ديگر عقباين تاخير انداختن را تعليل مي
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 .شود، مطلق اجل حتمي است، حال چه اجل مسمي باشد، و چه غير مسميانداخته نمي

تواند قضاي خدا را رد كند و حكم او را عقب شود، پس هيچ عاملي نميخالصه هر دو قسم اجل را شامل مي
 .اندازد

ناي آيه اين است كه اگر داراي عبادت و تقوا و اطاعت شويد خداي تعالي اجل غير مسماي شما را تا و مع
شود، چون اندازد، براي اينكه اگر چنين نكنيد و اجل شما برسد، ديگر تاخير انداخته نمياجل مسمي تاخير مي

م عالوه بر اينكه وعده به تاخير شود، در نتيجه در اين كالرسد ديگر تاخير انداخته نمياجل خدا وقتي مي
اجل مسمي در صورت ايمان داده شده، تهديدي هم شده به اينكه اگر ايمان نياورند عذابي عاجل به سر 

 .وقتشان خواهد آمد

اند: مراد از اجل اللَّه اجل غير مسمي گفته« 1»از آنچه گذشت نادرستي تفسير زير روشن گرديد، كه بعضي 
است كه آن را به اجل مسمي تفسير كرده. چون گفتيم « 4»تر سخن كسي اين ضعيفاست. و همچنين از 

 .منظور از آن مطلق اجل است

اند: مراد از اجل اللَّه روز قيامت است، و ظاهرا اين مفسر خواسته اجل مسمي را نيز به هم گفته« 4»بعضي 
 :يمشود كه بگويروز قيامت تفسير كند، آن وقت معناي آيه مثل اين مي

رساند، و اگر ايمان بياوريد اگر ايمان نياوريد، خداي تعالي در عذاب دنيايي شما تعجيل نموده آن را فرا مي
 .ودشاندازد، روزي كه وقتي موعدش فرا رسد ديگر تاخير انداخته نميسزاي شما را تا روز قيامت تاخير مي

متضمن آن  "يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ "تي كه جملهليكن خواننده عزيز توجه دارد به اينكه اين نظريه با بشار



 .سازداست نمي

لو كنتم تعلمون ان للَّه  "مربوط به اول كالم است، و معنايش اين است كه: "لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "و جمله
داشتيد اگر علم مي -أجلين، و ان أجله اذا جاء ال يؤخر استجبتم دعوتي و عبدتم اللَّه و اتقيتموه و اطعتموني

شود، آن وقت دعوت مرا اجابت به اينكه خدا دو اجل دارد، و اجل او وقتي فرا برسد تاخير انداخته نمي
 "له. بنا بر اين مفعول جم"كرديدداشتيد و مرا اطاعت ميپرستيديد و از او پروا ميكرديد، يعني خدا را ميمي

 .كردهاللت ميحذف شده، چون سابقه كالم به آن د "تعلمون

 "لو "نازل به منزله فعل الزم، و جواب "تعلمون "اند: جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
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لو كنتم من اهل العلم الستجبتم دعوتي و  "است، كه يا مربوط به اول گفتار است و معنايش اين است كه:
و يا مربوط به آخر كالم است  "آورديدكرديد، و ايمان مياگر از اهل علم بوديد، دعوت مرا اجابت مي -آمنتم

ن للَّه أجلين، و أن أجله اذا جاء ال يؤخر و استجبتم لو كنتم من اهل العلم لعلمتم ا "و معنايش اين است كه:
آن  افتد،دانستيد كه خدا دو اجل دارد، و وقتي اجلش برسد تاخير نمياگر از اهل علم بوديد، مي -دعوتي ...

 ."... پذيرفتيدوقت دعوتم را مي

گوينده اين سخن نوح )ع( است، و منظور  "دُعائِي إِلَّا فِراراًقالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ  "
اين است كه به عبادت خدا و تقوي و طاعت رسولشان خواندم،  "شب و روز ايشان را خواندم "از اينكه گفت:

 .و خواندن در شب و روز كنايه است از اينكه دائما و به طور خستگي ناپذير خواندم

استعاره از تمرد و نپذيرفتن  "فرار "يعني فرار از اجابت دعوتم، پس تعبير به -"ي إِلَّا فِراراًفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِ "
است، در اين جمله زيادتر شدن فرارشان را به دعوت خود نسبت داده و گفته دعوت من فرار ايشان را زيادتر 

خير در غير مورد صالح  كرد، و اين براي آن است كه در دعوت آن جناب شائبه سببيت هست، چون وقتي
سازد، هم چنان واقع شود، خود آن مورد و محل به خاطر فسادي كه دارد آن خير را فاسد نموده، شرش مي

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ  "فرمايد:كه خود قرآن در باره صفت خود مي
 .«1» "لَّا خَساراًالظَّالِمِينَ إِ

 "... وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ "

در اين آيه مغفرت را هدف دعوت قرار داده، با اينكه هدف دعوت نخست ايمان آوردن ايشان، و سپس 
بود كه خواسته به خيرخواهي خود براي آنان اشاره كند، و بفهماند كه اگر مغفرت خدا است، و اين براي آن 



 .كند منظورش تنها و تنها تامين خير دنيا و آخرت ايشان استدعوتشان مي

معنايش اين نيست كه حقيقتا انگشت در گوش خود كردند، بلكه اين تعبير  -"جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ "
، هم هر چند "وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ "كه از شنيدن دعوت او استنكاف ورزيدند، و معناي جملهكنايه است از اين

اين است كه جامه خود بسر كشيدند تا مرا نبينند، و سخنم را نشنوند، ولي اين تعبير هم كنايه است از تنفر 
 .آنان و گوش ندادنشان به سخن وي
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ايم كه شفاء و رحمت براي مؤمنين است، و در ستمكاران جز زيادتر شدن ما در قرآن چيزهايي نازل كرده(1)
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ن رزيدند، و از شنيدن سخنم و پذيرفتيعني در امتناع از گوش دادن اصرار و -"وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً "
 .دعوتم استكبار نمودند، استكباري عجيب

اي رساند، و در اينجا بعديت و تاخير مرتبهبعديت و تاخير را مي "سپس -ثم "كلمه "ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً "
جهارا( )بعدا به بانگ بلند  رساند، البته مرتبه از نظر كالم، و معنايش اين است كه اول به آرامي ورا مي

 .دعوتشان كردم

اعالن و اسرار دو واژه مقابل همند، اولي به معناي اظهار، و  "ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً "
در هر دو جا يكي است. در  "لهم "دومي به معناي اخفاء است، و ظاهر سياق اين است كه مرجع ضمير

معناي آيه اين است كه: من آنان را، هم سري دعوت كردم و هم علني، يك بار علني بار ديگر سري،  نتيجه
 .تا در دعوتم همه راههايي را كه ممكن است مؤثر باشد رفته باشم

 43ها[ ..... ص : اثر استغفار از گناهان در رفع مصائب و باليا و فتح باب نعمت]

در اين جمله دعوت قوم را به اينكه استغفار كنيد تعليل كرده  "أَنْهاراً ... مْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراًفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُ "
دهد، و كه صيغه مبالغه است، معناي كثير المغفرة را مي "غفار "، و"آخر پروردگارتان غفار است "به اينكه:

 .ي او استفهماند عالوه بر اينكه كثير المغفرة است، مغفرت سنت مستمرمي

است، به جزم خوانده  "استغفار كنيد "به خاطر اينكه جواب امر "يرسل "كلمه "يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً "
به معناي كثير الدرور است يعني بسيار  "مدرارا "ابر آسمان است، و كلمه "سماء "شود، و مراد از كلمهمي

از خدا طلب مغفرت كنيد، ابر بسيار ريزنده و بارنده را به سويتان ريزنده. و معناي آيه اين است كه: اگر 
 .فرستدمي

به معناي رساندن مدد به دنبال مدد ديگر است، و مدد به معناي  "امداد "كلمه "وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ "
هاي ترين كمككهر چيزي است كه آدمي را در رسيدن به حاجتش كمك كند، و اموال و فرزندان نزدي



 .ابتدايي براي رسيدن جامعه انساني به هدفهاي خويش است

دو تا از اقسام مال است، ليكن از آنجايي كه  "انهار "و "جنات ""وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً "
 .افتندآيه اختصاص به ذكر يتري دارند در از ساير اقسام مال نسبت به ضروريات زندگي بشر دخالت گسترده

، 46شمارد، و از نوح ترجمه الميزان، جهاي دنيايي را ميفرماييد نعمتو اين آيات به طوري كه مالحظه مي
 14ص: 

دهد، به شرطي كه از پروردگار ها و تواتر آن را ميكند كه به قوم خود وعده فراواني نعمتحكايت مي (ع)
شود استغفار از گناهان اثر فوري در رفع مصائب و گرفتاريها و س معلوم ميخود طلب مغفرت گناهان كنند. پ

فهماند بين صالح جامعه انساني و فساد آن، و بين هاي آسماني و زميني دارد، ميگشوده شدن درب نعمت
اوضاع عمومي جهان ارتباطي برقرار است، و اگر جوامع بشري خود را اصالح كنند، به زندگي پاكيزه و 

 .رسند، و اگر به عكس عمل كنند عكس آن را خواهند داشترايي ميگوا

ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي  "شود كه فرموده:اين معنا از آيه شريفه زير هم استفاده مي
، و آيه «4» "ةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْوَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ "فرمايد:، و همچنين آيه زير كه مي«1» "النَّاسِ
و ما در تفسير آيات « 4» "وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "شريفه

 .مذكور مطالبي گفتيم كه براي اينجا سودمند است

 46و بيان احتجاجي كه بر ربوبيت و معبود بودن خداي تعالي متضمن است ..... ص :  "رْجُونَ لِلَّهِ وَقاراًما لَكُمْ ال تَ "معناي آيه:]

به معناي عظمت  -هم آمده« 1»همانطور كه در مجمع البيان  -"وقار "كلمه "ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً "
در مقابل خوف است، كه اولي به معناي اميد، و مظنه  "رجاء "است، و اسمي از توقير )تعظيم( است، و كلمه

رسيدن به چيزي است كه باعث مسرت است، و دومي مظنه رسيدن به چيزي است كه مايه اندوه باشد، و 
 .تنها مظنه نيست، بلكه مطلق اعتقاد است -اندبه طوري كه گفته -در آيه مورد بحث "رجاء "منظور از كلمه

منظور از نداشتن رجاء، داشتن خوف است، چون بين اين دو مالزمه هست. و  اند:ديگر گفته« 4»بعضي 
د، و يا شويمعناي آيه اين است كه چه سبب و علتي براي شما حاصل شده كه شما معتقد به عظمت خدا نمي

 ترسيد، و اين نترسيدن باعث شده كه او را عبادت نكنيد؟از عظمت خدا نمي

__________________________________________________ 
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باشد كه مقابل خوف است، و همان معناي معروفش مي "رجاء "ولي حق مطلب اين است كه مراد از كلمه
ند به نداشتن كنشود كه از نوميدي به طور كنايه تعبير مييدي، چون بسيار مينداشتن رجاء كنايه است از نوم

، معنايش اين است كه من "من اميد خيري در او ندارم -ال ارجو فيه خيرا "گويدرجاء، مثال وقتي كسي مي
او در  در مورد خداي تعالي به معناي ثبوت و استقرار "وقار "از اينكه در او خيري باشد مايوسم. و كلمه

ربوبيت است، كه قهرا مستلزم الوهيت و معبوديت هم هست، وثني مسلكان به دنبال يافتن ربي بودند كه 
جه به اند، در نتيداراي وقار و ثبوت در ربوبيت باشد، تا او را بپرستند، و از ثبوت ربوبيت خدا مايوس بوده

توان اينكه مسلك وثنيت معتقد است كه نمي اند. و واقع قضيه هم همين است، برايعبادت غير خدا پرداخته
كند و خدا را عبادت كرد و وجهه عبادي خود را متوجه او ساخت، براي اينكه فهم ما انسانها او را درك نمي

يابد، و از سوي ديگر عبادت هم همين است كه انسان حق ربوبيت رب خويش را ادا كند، به او احاطه نمي
مور عالم فرع آن است، و تدبير امور عالم به دست خدا نيست تا ما بخواهيم با ربوبيتي كه تمامي تدابير ا

عبادت خود حق ربوبيت او را ادا كرده باشيم، چون خدا اين تدبير را به انواع فرشتگان و جن واگذار كرده، 
را  خداي تعالي ماكنند، و ما بايد آنان را بپرستيم تا در درگاه پس رب ما همانهايي هستند كه ما را اداره مي

شفاعت كنند اما خود خدا جز خلقت و ايجاد عالم، و يا به عبارت ديگر ايجاد ارباب و مربوبين هيچ كار 
 .ديگري ندارد، و هيچ دخالت مستقيم در تدبير عالم ندارد

 زمينه اثبات وقار و، و آيات بعدش تا هفت آيه، تمام "ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً "و آيه شريفه يعني آيه
كه خواهد وجوب عبادت مالئپايه مشركين است، ميثبوت در ربوبيت براي خداي تعالي، و نفي پندارهاي بي

 توان توجه عبادي به خدايو جن را، و استناد تدبير عالم به آنان را رد كند، و با اين بيان روشن سازد كه مي
 .تعالي كرد

چيز شما را وادار كرد به اينكه ربوبيت خداي تعالي را نفي، و به تبع آن و حاصل حجت آيه اين است كه: چه 
دانيد كه او شما و اين عالم را الوهيت و معبوديت او را نفي، و از وقار او مايوس شويد؟ با اينكه شما خود مي

ري است كنيد خلق كرده و طوري خلق فرموده كه هرگز از اين نظام كه در آن جاكه شما در آن زندگي مي
هم جز همين تطورات پديد آمده در  -دهيدكه شما آن را به ارباب نسبت مي -شود، و تدبير عالممنفك نمي

اجزا نيست، تدبير عبارت است از همين تطورات، و از اين نظامي كه در عالم جاري است، و آن نيز مستند به 
خدا عبارت است از اينكه او مالك و خود خداست، پس تدبير عالم همان خلقت عالم است، و خالق بودن 

مدبر عالم باشد، پس رب عالم نيز خود او است، و جز او هيچ ربي نيست پس بايد تنها او را معبود و اله 
 .گرفت
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ات فبينيم با صگردد، چون ما خدا را اگر نميبا اين بيان صحت توجيه به سوي خدا و عبادت او نيز روشن مي
 ... دانيم كه او خالق، رازق، رحيم وشناسيم، و مياش ميكريمه

 .شناسيمباشد، پس بايد در عبادت متوجه او شويم، كه به اين صفاتش ميمي

خواهي پرسيد كه چطور در اين مقام تنها صفات فعلي خدا را كه همان خلقت و رزق و رحمت و امثال آن 
ن روي سخن در آيات كريمه با وثني مذهبان است كه قائل به صفات گوييم چواست نام برده؟، در جواب مي

ي و قادر و گويند: معناي حكنند، و ميذاتي براي خدا نيستند، و صفات ذاتي او را به سلب نقيصه تفسير مي
عالم بودن خدا اين است كه او مرده و عاجز و جاهل نيست، عالوه بر اين، آيات مورد بحث هم خدا را با 

 .ستايدفعلي او ميصفات 

 "جمع طور است، و "اطوار "است، و كلمه "ترجون "اين جمله حال از فاعل فعل "وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً "
 :به معناي حد هر چيز و آن حالتي است كه دارد. و حاصل معناي جمله اين است كه "طور

خود شما را او خلق كرد و به اطوار و احوال شما براي خدا اميد وقار و ثبات در ربوبيت نداريد، در حالي كه 
گوناگون خلق كرد، كه هر طوري طور ديگر را به دنبال دارد، يك فرد از شما را نخست خاك آفريد، آن گاه 
نطفه، سپس علقه و در مرحله چهارم مضغه و در مرحله پنجم جنين، و در مرحله ششم طفل و آن گاه جوان 

آفريد، اين راجع به فرد فرد شما بود. جمع شما را هم مختلف آفريد، هم از و سپس سالخورده و در آخر پير 
نظر نر و مادگي، و هم از نظر رنگ، قيافه، نيرومندي، ضعف و غير ذلك، و آيا اين چيزي به جز تدبير است؟ 

 .پس مدبر امور شما خود اوست، پس او رب شماست

مطابق بودن هفت آسمان با يكديگر به اين معنا است كه  "سَماواتٍ طِباقاًأَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ  "
هاي پياز( بعضي بر باالي بعضي ديگر قرار گرفته باشد، و يا به معناي اين است كه مثل هم )مانند پوسته

 و علم است. "مگر نديديد "باشند، كه اين دو احتمال در اوائل سوره ملك گذشت. و مراد از ديدن در جمله
داللت دارد بر اينكه  -خواهد اقامه حجت كنداي كه ميآن هم در زمينه -اينكه آسمانها را هفتگانه خوانده

شمردند و قرآن با آنان به وسيله مشركين معتقد به هفتگانه بودن آسمانها بودند، و آن را امري مسلم مي
ال داستان هفتگانه بودن آسمانها كه در دانستند احتجاج كرده و به هر حهمين چيزي كه خود آنان مسلم مي

  .ترين زمانها رسيده استاز قديم (كالم نوح )ع( آمده به خوبي داللت دارد بر اينكه اين مساله از انبياء )ع
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در  -دهدسياق هم شهادت ميهمانطور كه  -اين آيات "وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً "
ه بيند كه چكند، چون ميمقام اثبات ربوبيت خداي تعالي از اين راه است كه خدا امور انسان را تدبير مي

 .نمايد، پس واجب است كه تنها او را بپرستدنعمتهايي بر او افاضه مي

 49 :ص  اشاره به وجه اينكه ماه را نور در آسمانها، و خورشيد را چراغ ناميد و مراد از اينكه فرمود شما را چون نبات از زمين رويانيد[ .....]



كند، و اگر اين چراغ خداي تعالي اين است كه عالم ما را روشن مي "سراج بودن خورشيد "بنا بر اين، معناي
اين است كه ماه به وسيله نوري كه از خورشيد  "نور بودن ماه "گرفت. و معنايمينبود ظلمت عالم ما را فرا 

 .كند، پس ماه خودش روشنگر نيست تا سراج ناميده شودگيرد زمين ما را روشن ميمي

اند به طوري كه گفته -و آسمانها را ظرف قمر خواند "قمر را در آسمانها نور قرار داد "و اما اينكه فرمود:
ل دهد، مثنظور اين است كه بفرمايد قمر در ناحيه آسمانها قرار دارد، نه اينكه همه آسمانها را نور ميم -«1»

ها يك چاه آب هست، با اينكه چاه آب در يكي از آنها است، و بدين گوييم در اين خانهاينكه خود ما مي
است كه در همه باشد، و باز نظير  كه وقتي در يكي از آنها باشد مثل اين "هادر اين خانه "گوييمجهت مي
 .امگوييم: من به ميان مردم بني تميم رفتم، با اينكه به خانه بعضي از آنان رفتهاينكه مي

يعني خدا شما را از زمين رويانيد، روياندن نبات، چون خلقت انسان باألخره  "وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً "
ود، و به شاصر زميني، و خالصه همين عناصر زمين است كه به طور خاصي تركيب ميشود به عنمنتهي مي

شود، و پس از نقل خورند، و در مزاجشان نطفه ميآيد، و پدران و مادران آن را ميصورت مواد غذايي در مي
رت يك از پشت پدران به رحم مادران، و رشد در رحم كه آن هم به وسيله همين مواد غذايي است، به صو

حقيقت نبات هم همين است، پس جمله مورد بحث در مقام بيان يك  .شودآيد و متولد ميانسان در مي
 .اي را به كار ببردحقيقت است، نه اينكه بخواهد تشبيه و استعاره

ر ميراند، و دمي اين است كه شما را "برگرداندن به زمين "منظور از "ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً "
آورد. پس آيه مورد اين است كه روز قيامت براي جزا از قبر بيرونتان مي "اخراج "كند. و منظور ازقبر مي

 :خواهند افاده كنند كه آيه زير در مقام افاده آن استبحث با آيه قبليش مجموعا همان را مي

__________________________________________________ 
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 .«1» "فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ "

اشاره است به اينكه اعاده شما به زمين و بيرون  "ثم يخرجكم "و نفرمود: "وَ يُخْرِجُكُمْ "و در اينكه فرمود:
اده جنبه مقدمه را براي اخراج دارد، و انسان در دو حال اعاده و آوردنتان در حقيقت يك عمل است، و اع

 .اخراج در يك عالم است، آن هم عالم حق است، هم چنان كه در دنيا در عالم غرور بود

خواهد بفرمايد زمين را مثل فرش برايتان گسترده ، مي"كالبساط "يعني "وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً "
 .اي به ناحيه ديگر منتقل شويدبتوانيد به آساني در آن بگرديد و از ناحيهكرد تا 

جمع  "فجاج "جمع سبيل است كه به معناي راه است، و كلمه "سبل "كلمه "لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاجاً "
واقع شده  راهي است كه بين دو كوه :اندگفته« 4»فج است كه آن هم به معناي جاده گشاده است. و بعضي 

 .باشد



 50 :شكوه دو باره نوح )عليه السالم( از اينكه قومش او را نافرماني كرده از كسي كه مال و فرزند جز زيانش نيفزود پيروي كردند[ ..... ص ]

اينجا نوح )ع( به شكايتي كه قبال در  "قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً "
كرد برگشته، قبال به طور تفصيل گفته بود كه: من چگونه قومم را دعوت كردم و به آنان چه از قوم خود مي

مطالبي گفتم، گاهي به بانگ بلند، گاهي آهسته، )تا آخر آيات( و قبل از اين تفصيل به طور اجمال هم 
 ."نِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراًرَبِّ إِ "شكايت كرده و گفته بود كه:

پس اينكه دوباره به طور اجمال شكوه كرد، خواسته است بفهماند: بزرگان قومش و توانگران عياش، مردم را 
مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ  ":كنند. و معناي اينكه گفتشورانند، و بر مخالفت و آزار او تحريك ميعليه او مي

اين  -ها شمرده بودبا اينكه قبال آن دو را از نعمت -، و در آن مال و ولد را مايه خسران شمرد"إِلَّا خَساراً
است كه آن مال و ولدي كه از نعمت توست، و واجب است شكرش بجا آورده شود، در اين گونه افراد جز 

 .نبخشيد، و به همين جهت مستوجب خسران از رحمت تو شدند ايزيادتر شدن كفر ثمره

 .اسم مبالغه از كبر است، يعني مكر كردند مكري بسيار بزرگ "كبار "كلمه "وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً "
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سفارش همان بزرگان قوم به  "وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ ال تَذَرُنَّ وَدًّا وَ ال سُواعاً وَ ال يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً "
 .دست ندهيد، و به خاطر نوح دست از عبادت آنها برنداريدمردم است، كه خدايان خود را از 

و اسامي نامبرده در آيه، يعني ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر، نام پنج بت از بتهاي آنان است كه از ساير 
 ورزيدند، و به همين جهت بعد از سفارشبتها مورد احترام بيشتري بوده، و به پرستش آنها اهتمام بيشتر مي

سك به همه آلهه، نام خصوص اين پنج بت را بردند و بعيد نيست اينكه اول نام ود را بردند و بعدا به تم
تر همها مي تاكيد نفي ذكر كردند، بدين جهت بوده كه ود نزد آنان از ساير نامبرده "ال "سواع و يغوث را با

 .و خدا داناتر است -بوده

آنان  گردد كه قوم ازبه همان رؤسا بر مي "اضلوا "ضمير در "الظَّالِمِينَ إِلَّا ضاَللًا وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ال تَزِدِ "
 وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ "و جمله "وَ مَكَرُوا "كند كه در جملهكردند، و همين معنا اين احتمال را تاييد ميپيروي مي

كه  "أصنام "اند: ضمير مذكور بهفسرين گفتهاز م« 1»گردد. ولي بعضي نيز ضمير به آنان بر مي "آلِهَتَكُمْ
 .گردد، ليكن اين احتمال خالي از بعد نيستمايه گمراهي مردم بودند بر مي

خواهد گمراهيشان را بيشتر نفرين نوح )ع( به آنان است، از خدا مي "وَ ال تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضاَللًا "و جمله
خواهد ت، بلكه مجازاتي است، پس آن جناب در اين نفرين خود از خدا ميكند، البته اين گمراهي ابتدايي نيس



كفار را به جرم كفر و فسقشان مجازات كند، البته اين غير آن نفريني است كه در آيات بعد كرده و از خدا 
 .هالكتشان را خواسته

عيت ، تب"ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً "از شود، مرادبحث روايتي ]رواياتي در باره اينكه استغفار سبب وسعت رزق و نعمت مي

 31قوم نوح )عليه السالم( از اغنياء، بت هاي آن قوم و ...[ ..... ص : 

در نهج البالغه آمده كه: خداي سبحان استغفار را باعث فراواني رزق و مايه رحمت به خلق قرار داده و 
 .«4» "اً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّار "فرموده:

خداي رحمت كند مردي را كه توبه خود را جلو اندازد، و از خطاي خود طلب عفو كند، و به اصالح روز 
 .مرگش بپردازد

 عت روزي ومؤلف: روايات در استفاده اين نكته از آيات شريفه كه استغفار سبب وس
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 .امداد به مال و فرزندان است، بسيار زياد است

: استغفار بسيار كن تا رزق را به سوي خود و در خصال از علي )ع( روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود
 .«1»جلب كني 

 "ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در معناي جمله:
 .«4»فرموده: يعني براي خدا عظمتي كه از آن بترسيد معتقد نيستيد 

 .«4»بن عباس هم نقل شده مؤلف: اين معنا از طرق اهل سنت از ا

رمود: ف "سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً "و نيز در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده است كه در باره
 .«4»بعضي از آنها فوق بعضي ديگر است 

 "يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراًرَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ  "و در همان كتاب است كه در معناي آيه

 .«4»فرموده: منظور تبعيت از اغنياء است 

 :اند كه گفتو در الدر المنثور است كه بخاري، ابن منذر، و ابن مردويه، همگي از ابن عباس روايت كرده

 .همان اصنام و اوثان كه در قوم نوح، خدا بودند، در عرب هم معبود شدند

از آن مراد و سپس  "يغوث "از آن هذيل، و "سواع "متعلق بود به كلب در دومة الجندل، و اما "ود "اما بت
از آن حمير شاخه  "نسر "از آن همدان، و "يعوق "زيستند بود، و امااي از بني غطيف، كه در سبأ مياز شاخه

 .آل ذي الكالع بود



قتي آنها از دنيا رفتند شيطان به بازماندگانشان وحي و اين اسماء قبال اسامي مرداني صالح از قوم نوح بوده، و
ها هايي نصب كنيد و نام ايشان را بر سر آن مجسمهكرد كه در مجلسي كه ايشان جلسه داشتند مجسمه
پرستيدند تا آن نسل منقرض شد، و نسل ها را نميبگذاريد، مردم هم اين كار را كردند، ولي آن مجسمه

 .«4»ها مورد پرستش قرار گرفتند علم نسل قبلي را نداشتند مجسمه بعدي روي كار آمد، و چون

هاي عرب همنام ، اين باشد كه بت"در عرب هم معبود شدند "مؤلف: شايد منظور آن جناب از اينكه فرمود:
ها از قوم نوح به عرب منتقل هاي ايشان بوده، و يا اسامي و اوصاف آنها را داشته، نه اينكه عين آن بتبت
 .ده باشد، چون اين معنا بسيار بعيد استش
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 .«1»و عين اين قصه در كتاب علل الشرائع به سند صاحب كتاب از امام صادق )ع( نيز روايت شده 

به سند خود از مفضل از امام صادق )ع( روايت شده كه در ضمن حديثي فرمود: پس « 4»و در روضه كافي 
آورد تا اينكه از كار حلي دور مينوح كشتي خود را در مسجد كوفه به دست خود ساخت، و چوب آن را از م

 .ساختن كشتي فارغ گشت

كه محل خانه ابن  "داريين "مفضل گفت: امام )ع( متوجه طرف دست چپ خود شد، و به محل سكناي
هاي قوم نوح يعني ها و بتحكيم بود، كه همان فرات امروز باشد و فرمود: اي مفضل اينجا بود كه مجسمه

 .ديده بوديغوث و يعوق و نسر نصب گر
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 34[ ..... ص : 01تا  03(: آيات 01سوره نوح )]

 اشاره



( وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي الْأَرْضِ 44فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصاراً )مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا 
لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ  ( رَبِّ اغْفِر44ْ( إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ ال يَلِدُوا إِالَّ فاجِراً كَفَّاراً )44مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً )

 (44لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ ال تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِالَّ تَباراً )

 34ترجمه آيات ..... ص : 

 ر وو آن قوم از كثرت كفر و گناه، عاقبت غرق شدند و به آتش دوزخ در افتادند و جز خدا براي خود هيچ يا
 .(44ياوري نيافتند )

كشند( تو هم اين كافران را هالك كن و و نوح عرض كرد پروردگارا )اينك كه قوم از كفر و عناد دست نمي
 .(44از آنها دياري بر روي زمين باقي مگذار )

افر و ككنند و فرزندي هم جز بدكار كه اگر از آنها هر كه را باقي گذاري بندگان پاك با ايمانت را گمراه مي
 .(44رسد )از آنان به ظهور نمي

آن گاه به درگاه خدا دعا كرد كه( بار الها! مرا و پدر و مادر من و هر كه با ايمان به خانه )يا بكشتي( من )
داخل شود و همه مردان و زنان با ايمان عالم را ببخش و بيامرز و ستمكاران را جز بر هالك و عذابشان 

 .(44ميفزاي )

 44، ص: 46زان، جترجمه المي

 33بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 .كنداين آيات داستان هالكت قوم نوح، و تتمه نفرين آن جناب عليه ايشان را حكايت مي

 55 : بر وجود برزخ، و بيان تتمه نفرين نوح )عليه السالم( عليه قوم خود[ ..... ص "أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً "اشاره به داللت جمله]

 "... مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً "

رساند، به حسب مورد، تعليل را هم در عين اينكه ابتدايي است، و ابتداي هدف را مي "مما "در "من "كلمه
 "ئاتخطي "زايده است، كه تنها براي تاكيد و پر اهميت بودن سخن آمده، و كلمه "ما "كند، و كلمهافاده مي

 .را نكره آورده، به منظور بزرگ جلوه دادن آن بوده "نار "عناي معاصي و ذنوب است، و اگر كلمهبه م

و معناي آيه اين است كه: قوم نوح به خاطر معاصي و ذنوبشان به وسيله طوفان غرق شده و داخل آتشي 
اين  بكار رفته، و آن گيري كرد. و در آيه نظم لطيفيتوان عذابشان را اندازهشدند كه با هيچ مقياسي نمي

 .است كه ميان غرق شدن به وسيله آب، و سوختن به وسيله آتش جمع كرده



در آيه شريفه آتش برزخ است، كه مجرمين بعد از مردن و قبل از قيامت در آن معذب  "آتش "و مراد از
خواهد يفه نميدانيم كه آيه شرشوند، نه آتش آخرت، و اين آيه خود يكي از ادله برزخ است، چون ميمي

شوند تا منظور از آتش، آتش قيامت باشد. و بفرمايد قوم نوح غرق شدند، و به زودي در قيامت داخل آتش مي
 .اند مراد از آتش، آتش آخرت باشد درست نيست، و نبايد به آن اعتنا كرداحتمال داده« 1»اينكه بعضي 

يعني جز خدا كسي را نيافتند كه در غرق نشدن ياريشان كند، و  -"اًفَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصار "
 .عذاب را از ايشان بگرداند، و اين جمله تعريضي است به اصنام و آلهه آنان

به معناي كسي است كه براي منزل  "ديار "كلمه "وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً "
، "مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا ... "بر آنان است، و جمله (پياده شده باشد، و اين آيه تتمه نفرين نوح )ع گرفتن

 اي بود كه بين دو فقره از نفرين آن جناب فاصله شده، تا اشاره كند به اينكه هالكتشانجمله معترضه
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به خاطر آن خطاهايي بوده كه نوح )ع( شمرده، و نيز براي اين بوده كه زمينه را براي نفرين بعدي خود و 
درخواست هالكت عليه آنان فراهم سازد، و روشن شود كه غرق شدن قوم استجابت نفرين آن جناب بود، و 

 .شان را هالك كرداين عذاب تا آخرين نفر

اين آيه درخواست هالكت تا آخرين نفر آنان را  "إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ ال يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً "
كند، و حاصلش اين است كه: اگر درخواست كردم كه همه آنان را هالك كني، براي اين بود كه تعليل مي
اي آنان نيست نه براي مؤمنين و نه براي فرزندان خودشان، اما براي مؤمنين فايده ندارد، اي در بقهيچ فايده

كنند، و اما براي فرزندان خود فايده ندارد، براي اينكه اگر زنده بمانند آن چند نفر مؤمن را هم گمراه مي
ر به آورند )و فجوكافر ميآورند، اگر بياورند فرزنداني فاجر و دليلش اين است كه اينان فرزند صالح نمي

 .(صيغه مبالغه از كفر است -به فتحه كاف -معناي فسق بسيار شنيع است، و كفار

زايند را از راه وحي فهميده بود، هم چنان كه در و نوح )ع( اين معنا را كه كفار در آينده جز فاجر و كفار نمي
 .تفسير آيات راجع به اين داستان در سوره هود گذشت

 "... اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ رَبِّ "

ها تمامي زن "و للمؤمنين و المؤمنات "مؤمنين از قوم او است، و منظور از جمله "لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ "منظور از
 .و مردهاي مؤمن تا روز قيامت است

آن هالكتي  "تبار "به معناي هالكت است، و ظاهرا مراد از "تبار "كلمه -"دِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراًوَ ال تَزِ "
است كه در آخرت باعث عذاب آخرت شود، و چنين هالكتي همان ضاللت است، و در دنيا باعث نابودي 

فرين آخرين كالمي است كه گردد، و آن غرق شدن بود، كه هر دو عذاب قبال در نفرينش آمده بود و اين ن



 .قرآن كريم از آن جناب نقل كرده

 44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 30( ..... ص : 01سوره جن مكي است و بيست و هشت آيه دارد )(72)

 30[ ..... ص : 10تا  1(: آيات 00سوره الجن )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يَهْدِي إِلَي الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ  (1)قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً 
 (1وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَي اللَّهِ شَطَطاً )( 4( وَ أَنَّهُ تَعالي جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ ال وَلَداً )4بِرَبِّنا أَحَداً )

( وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ 4وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَي اللَّهِ كَذِباً )
( وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً 4نُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً )( وَ أَنَّهُمْ ظ4َفَزادُوهُمْ رَهَقاً )
 (4( وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً )4شَدِيداً وَ شُهُباً )

وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا  (16أَنَّا ال نَدْرِي أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ) وَ
( وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدي آمَنَّا بِهِ 14زَهُ هَرَباً )( وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْج11ِطَرائِقَ قِدَداً )

وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ  (13)فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فاَل يَخافُ بَخْساً وَ ال رَهَقاً 
 (11تَحَرَّوْا رَشَداً )

( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ 14( وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَي الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً )14ونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً )وَ أَمَّا الْقاسِطُ
 (14وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً )

 30ترجمه آيات ..... ص : 

 .ت و هم رحيمبه نام خدا كه هم رحمان اس

تو اي پيامبر( بگو از راه وحي به من چنين رسيده كه چند نفر از طايفه جن قرآن را شنيده و سپس به بقيه )
 .(1اند: ما قرآني عجيب شنيديم )گفته

  44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

ريك كند و به همين جهت بدان ايمان آورديم و هرگز احدي را شقرآني كه به سوي رشد هدايت مي
 .(4پروردگار خود نخواهيم گرفت )

 .(4و اينكه خداي تعالي پروردگار عظيم ما است نه همسري گرفته و نه فرزندي )



 .(1گفت از حق دور بود )و اينكه آنچه سفيه و ناداني از ما در باره خدا مي

 خدا دروغ ببندند وليداديم انس و جن به ايم چون( احتمال نميايم فريب خوردهكه تا كنون مشرك بوده)ما 
 .(4اينك كه قرآن به گوشمان خورد فهميديم دروغ بسته بودند )

شدند بردند و همانها باعث بيشتر شدن بدبختي انسيان ميو اينكه مردمي از انس به مردمي از جن پناه مي
(4). 

 .(4كند )آنها هم مثل شما پنداشتند كه خدا احدي را مبعوث نمي

 .(4گرفتيم ديديم پر شده است از نگهبانان قوي و شهابها )و ما با آسمان تماس 

نشستيم ولي امروز هر كس بخواهد چيزي بشنود شهابها را در با اينكه ما قبال به راحتي در آسمان بگوش مي
 .(4بيند )كمين مي

 .(16ت )اس توانيم بفهميم كه پروردگار زمينيان شر آنان را خواسته و يا رشد ايشان را خواستهو ديگر نمي

و اينكه ما نيز دو قسم هستيم بعضي براي ايمان آوردن صالحيت دارند و بعضي ندارند و هميشه اين 
 .(11اختالف در بين ما هم بوده است )

تواند خدا را در زمين عاجز كند و يا از زمين بگريزد به طوري و اينكه ما يقين كرديم كه هيچ كس از ما نمي
 .(14بت او عاجز شود )كه خدا از گرفتن و عقو

ه گوييم هر كس بو اينكه وقتي ما اين هدايت را شنيديم بدان ايمان آورديم، اينك به همه شما جنيان مي
پروردگار خود ايمان بياورد ترسي ندارد از اينكه چيزي به ظلم از او ناقص شود و نه از اينكه ناماليمات 

 .(14اش كند )بيچاره

ايم بعضي از ما مسلمانند و بعضي منحرف پس هر كس تسليم خدا گردد راه رشد را و اينكه ما نيز دو طايفه
 .(11پيش گرفته است )

 .(14و اما منحرفين براي دوزخ هيزم خواهند بود )

 .(14چشانيم )و اينكه اگر جن و انس بر راه رشد استقامت بورزند ما ايشان را آبي گوارا و زياد مي

ازد اندكسي كه از ياد پروردگارش اعراض كند خدا او را به راه عذابي دشوار مي تا در آن آزمايششان كنيم و
(14). 
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كند كه صوت قرآن را شنيدند، و ايمان آورده، به اصول اين سوره به داستان چند نفر از طايفه جن اشاره مي
ه شود، و نيز اين سورگيري مياين اشاره تسجيل نبوت رسول خدا )ص( نتيجهمعارف دين اقرار كردند. و از 



كند. اين سوره به شهادت سياقش در مكه به وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت و مساله معاد هم اشاره مي
 .نازل شده

ه در اين آيه شريف "ا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَي الرُّشْدِقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْن "
من  به "رسول گرامي خود را دستور داده كه داستان زير را براي امتش نقل كند. و منظور از اينكه بگويد

قرآن است، كه البته در ظاهر آيه  "استمع "اين است كه خدا به من وحي كرده، و مفعول كلمه "وحي شده
به معناي جماعت است، كه شامل از سه نفر تا نه نفر  "نفر "چون كالم بر آن داللت داشته. و كلمهنيامده، 

 .شوداند از سه تا چهل نفر را شامل ميگفته «1»شود، اين طور مشهور است. ولي بعضي مي

را  يبه معناي چيزي است كه به خاطر غير عادي بودنش آدم -به فتحه عين و فتحه جيم -"عجب "و كلمه
به تعجب وا دارد، و اگر قرآن را عجب خواندند، براي همين بوده كه كالمي است خارق العاده، هم در 

الفاظش و هم در معاني و معارفش، مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه اين كالم از شخصي صادر شده كه 
 .تواند بخواند و نه بنويسدسواد است، نه ميبي

 "ن به واقع در هر نظريه است، كه خالف آن يعني به خطا رفتن از واقع رابه معناي رسيد "رشد "و كلمه
همان دعوت او است به سوي عقايد حق و اعمالي كه  "هدايت قرآن به سوي رشد "گويند. ومي "غي

 .رساندعاملش را به سعادت واقعي مي

كه چند نفري  -وحي كردهخدا به من  -و معناي آيه اين است كه: اي رسول! به مردم بگو به من وحي شده
از جن قرآن را شنيدند و وقتي به قوم خود برگشتند به ايشان گفتند: ما كالمي را شنيديم خواندني، كه 

كرد كه دارنده آن عقايد و اعمال را به نيل به كالمي خارق العاده بود، و به سوي عقايد و اعمالي دعوت مي
 .ندگرداواقع و رسيدن به حقيقت سعادت پيروز مي

__________________________________________________ 

 .44، ص 44روح المعاني، ج (1)
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 62گفتاري پيرامون جن ])آنچه در باره جن در آيات قرآن آمده است([ ..... ص : 

يم وجود چنين به معناي نوعي از مخلوقات خداست كه از حواس ما مستورند، و قرآن كر "جن "كلمه
 :موجوداتي را تصديق كرده، و در آن باره مطالبي بيان كرده

 .انداول اينكه: اين نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شده

و  اند،اند، هم چنان كه نوع بشر از جنس خاك خلق شدهدوم اينكه: اين نوع مخلوق از جنس آتش خلق شده
 .«1» "قْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِوَ الْجَانَّ خَلَ "در اين باب فرموده:

كَ أُولئِ "سوم اينكه: اين نوع از مخلوقات مانند انسان زندگي و مرگ و قيامت دارند، و در اين باب فرموده:



 .«4» "الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ

و چهارم اينكه: اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد و تكاثر دارند، و در اين 
 .«4» "وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ "باره فرموده:

و عالوه بر اين، كارهايي سريع و اعمالي شاقه پنجم اينكه: اين نوع مانند نوع بشر داراي شعور و اراده است، 
توانند انجام دهند، كه از نوع بشر ساخته نيست، هم چنان كه در آيات مربوطه به قصص سليمان )ع( و را مي

 .اينكه جن مسخر آن جناب بودند، و نيز در قصه شهر سبا آمده است

و بعضي ديگر فاسدند، و در اين باره آيات ششم اينكه: جن هم مانند انس مؤمن و كافر دارند، بعضي صالح 
إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَي الرُّشْدِ فَآمَنَّا  "،«1» "وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "خوانيمزير را مي

 «"بِهِ

 ، و«4» "وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ "،«4» "وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ "،

__________________________________________________ 

 .44جان راي ما قبال از آتشي سموم آفريده بوديم. سوره حجر، آيه (1)

هاي گذشته جني و انسي راي منقرض كرده بود، برايشان اينان كسانيند كه همان عذابهايي كه امت(2)
 .14ده. سوره احقاف، آيه حتمي ش

 .4بردند. سوره جن، آيه و اينكه مرداني از انس بودند كه به مرداني از جن پناه مي(3)

 .44من جن و انس راي خلق نكردم مگر براي اينكه مرا عبادت كنند. سوره ذاريات، آيه (4)

 .4و  1سوره جن، آيه (5)

 [.....] .11سوره جن، آيه (6)

 .11سوره جن، آيه (7)
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قٍ مُسْتَقِيمٍ وَ إِلي طَرِيقالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ  "
 .كندت جنيان اشاره مي، و آيات ديگري كه به ساير خصوصيا«1» "يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ

ون در اي است، چشود كه ابليس از طايفه جن بوده، و داراي فرزندان و قبيلهاز كالم خداي تعالي استفاده مي
مِنْ  أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ "خوانيم:، و نيز مي«4» "كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "خوانيم:قرآن مي

 .«1» "إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ "خوانيم:، و نيز مي«3» "دُونِي

 61بيان ..... ص : ]

 اشاره



 "فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً

ا وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّن "جملهدهد، و اين جمله از ايمان جنيان به قرآن و تصديق آن به اينكه حق است خبر مي
فهماند كه ايمان جنيان به قرآن همان ايمان به خدايي است كند و مي، ايمانشان به قرآن را تاكيد مي"أَحَداً

كه قرآن را نازل كرده، در نتيجه رب ايشان هم همان خداست، و ايمانشان به خداي تعالي ايمان توحيدي 
 .گيرندخدا نمياست، يعني احدي را ابدا شريك 

و آيات بعد از آن كه حكايت سخنان جنيان است بعد از ايمان آوردنشان ..... ص :  "وَ أَنَّهُ تَعالي جَدُّ رَبِّنا ... "در -وجوه مختلف در باره قرائت ان به فتح همزه]

61 

به « 4»را به عظمت و بعضي  "جد "كلمه «4»مفسرين  "وَ أَنَّهُ تَعالي جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ ال وَلَداً "
 و قرائت "وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً "اند. و آيه شريفه در معناي تاكيدي است براي جملهبهره معنا كرده
آن را و آيات بعدش را كه دوازده آيه است به « 4»را به فتحه همزه خوانده، و بعضي  "أنه "مشهور، كلمه

د، و درست هم همين است، چون سياق ظهور در اين دارد كه آيات حكايت كالم جن انكسر همزه خوانده
 .است

عطف  "و انه ... "اند به اينكه جملهها آن را توجيه كرده« 4»و اما قرائت به فتحه وجه روشني ندارد، بعضي 
 امنا به و بانه تعالي "و تقدير كالم "امنا به "است بر ضمير مجرور در جمله
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 ايم كه بعد از موسي نازل شده و كتابهاي آسماني قبلگفتند اي قوم ما آگاه باشيد كه ما كتابي را شنيده(1)
كند، اي قوم ما منادي را تصديق دارد، كتابي است كه به سوي حق و به سوي طريق مستقيم هدايت مي

 .31حقاف، آيه خدا را اجابت كنيد. سوره ا

 .46او از جن بود و در آخر از امر پروردگارش سرپيچي كرد. سوره كهف، آيه (2)

 .46گيريد. سوره كهف، آيه آيا ابليس و ذريه او را به جاي من اولياي خود مي(3)

 .44بينند. سوره اعراف، آيه اش از جايي كه شما ايشان را نبينيد ميو او و قبيله(4)

 .4، ص 14ر قرطبي، ج (تفسي4و  4و  5)

 .41، ص 44روح المعاني، ج (8)
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رستان پخواهد از جنيان خبر دهد به اينكه نسبت به نفي صاحب و ولد براي خدا كه بتاست، مي "جد ربنا ...
 .بدان معتقدند ايمان دارند

كه عطف بر ضمير متصل مجرور را جائز آيد، ليكن اين توجيه بر اساس عقيده نحويين كوفي درست در مي
 -از قبيل فراء و زجاج و زمخشري« 1»دانند، بعضي اند، و اما بنا بر مذهب بصريها كه آن را جائز نميدانسته



عطف است بر محل جار و مجرور، و محل  "و انه "اند كه: كلمهگفته -به طوري كه از ايشان حكايت شده
ن آ "باشد كه كلمهمي "تصديق داريم آن را "صب است، چون اين جمله در معناين "فَآمَنَّا بِهِ "جار و مجرور

خواننده  باشد. وليمي "و صدقنا انه تعالي جد ربنا ... "مفعول ايمان به معناي تصديق است، و تقدير كالم "را
 .داند كه اين توجيه، توجيه درستي نيستخود مي

د به اينكه: در جمله عطف شده حرف جري در تقدير است، و انديگر اين قرائت را توجيه كرده« 4»بعضي 
 "امنا به و بانه تعالي جد ربنا ... "شايع است، و تقدير كالم "أن "و "ان "چنين تقديري در دو حرف

 .باشدمي

عطف به ضمير مجرور  "و انه ... "گفت جملهيك اشكال به همه اين وجوه وارد است، چه آن وجهي كه مي
گفت حرف جري در جمله معطوف در گفت عطف به محل آن است، و چه آن كه ميكه مي است، و چه آن

وَ أَنَّهُ  "، و"وَ أَنَّهُ تَعالي جَدُّ رَبِّنا ... "توان دو آيهتقدير است. و آن اشكال اين است كه با اين سه وجه تنها مي
 "در اول آن آمده، مانند آيه "ان "بقيه آياتي كه كلمهرا توجيه كرد، و اما براي  "كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَي اللَّهِ

، قطعا چاره "... وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ "، و آيه"وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ ... "، و آيه"وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ...
صديق كرديم كه گمان كرديم انس و جن ساز نيست، چون معنا ندارد جان بگويند ما ايمان آورديم و يا ت

عليه خدا حرف زشت نخواهند گفت. و باز معنا ندارد گفته باشند ما ايمان آورديم و تصديق كرديم كه رجالي 
بردند، و يا گفته باشند: ما ايمان آورديم و تصديق كرديم كه ما به از انس همواره به رجالي از جن پناه مي

 .كه چنين و چنان بود آسمان نزديك شديم، و ديديم

از مفسرين ابراز « 4»شود، تنها چاره در همان است كه بعضي پس با آن سه توجيه هيچ دردي دوا نمي
اند، و آن اين است كه اگر دو آيه اول با تقدير گرفتن ايمان و يا تصديق توجيه شد، قهرا بايد هر يك داشته

 با مفاد آن باشد از بقيه آيات را با تقدير گرفتن فعلي كه متناسب
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 .توجيه نمود

ن آيه اند كه ايدر آيه مورد بحث را اينطور توجيه كرده "أنه "ديگر از مفسرين مفتوح بودن كلمه «1»بعضي 
، و فساد اين توجيه بر "أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ ... "در آغاز آن آمده عطف است بر جمله "ان "كلمهو همه آياتي كه 

كسي پوشيده نيست، براي اينكه در اين صورت بايد بگوييم همه آيات در مقام خبر دادن از مطالبي است كه 
 به مردم بگو "إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ... قُلْ أُوحِيَ "ها چنين و چنان گفتند:به رسول خدا )ص( وحي شده، كه جني

كه به من وحي شده كه چند نفر از جنيان به صداي تالوت قرآن گوش دادند، و نزد قوم خود رفته گفتند كه: 
كه او پروردگار عظيم ما است، و نيز به  "أَنَّهُ تَعالي جَدُّ رَبِّنا "چنين و چنان شده و نيز به من وحي شده كه



 .گفتنده كه بعضي از سفيهان ما عليه خدا حرفهاي بدي ميمن وحي شد

اگر جزو كالم جنيان نبوده، و قرآن آن را  "انا "و "انهم "و "انه "آيد كه كلمهآن وقت اين سؤال پيش مي
زند، و اگر جزو كلمات خود جنيان است، زياد كرده كه اين يك زيادي مخل است، و نظم كالم را بر هم مي

و ما بعد آن كالم تامي نخواهد بود، و بايد چيزي در تقدير  "أن "تش كرده، آن وقت مجموعكه قرآن حكاي
سْتَمَعَ أَنَّهُ ا "گرفته شود تا حكايت آن صحيح باشد، و اگر چيزي در تقدير نگيريم عطف شدنش بر جمله

 .«4»كند. دقت فرماييد و از اين نكته غفلت نورزيد دردي را دوا نمي "...

فس به معناي خفت ن -به طوري كه راغب گفته -"سفه "كلمه "هُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَي اللَّهِ شَطَطاًوَ أَنَّ "
 است، كه از كمي
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قرآني عجيب شنيديم كه چنين و چنان بود، و خداي  ما "تر اينكه: اگر جنيان گفته بودند:به عبارت ساده(2)
، در اين صورت چند جمله "تعالي پروردگار عظيم ما است ...، و افراد نادان ما عليه خدا چنين و چنان گفتند

تام از جنيان حكايت شده بود، و ديگر احتياج نداشت قرآن كريم از ناحيه خودش در سر هر جمله بگويد و 
ين اند: ما قرآني عجيب شنيديم كه چنو اگر چنانچه خود چنين گفته "انه، انهم، انا "اينكه، اينكه، و اينكه، و

و چنان بود، و اينكه خداي تعالي پروردگار عظيم ما است، و اينكه افراد نادان ما عليه خدا چنين و چنان 
 ا جمله را تمام كند، مثالخواست تبود، و يك خبري ميها ناقص مياند، در اين صورت تمامي اين جملهگفته

گفته باشند و اينكه خداي تعالي پروردگار عظيم ما است اعتقاد ما است، و اينكه نادانان ما عليه خدا حرف 
ند تراشزشت گفتند باعث شرمندگي ما است، و اينكه ما خيال كرديم كه انس و جن عليه خدا دروغ نمي

 .مخيال خام ما است، و همچنين تا آخر سوره. مترج

 41، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«4»به معناي سخن دور از حقيقت است  "شطط "و كلمه«. 1»شود عقل ناشي مي

ني مشركي "سفيه ما "است، و منظورشان از جمله "لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً "اين آيه هم در مقام تاكيد جمله
 :اندهم گفته« 4»اند. بعضي است كه قبل از ايشان در ميان جنيان بوده

 .«1»منظور ابليس است كه او نيز از جنيان بوده. ليكن اين احتمال از سياق آيه بعيد است 

اين آيه اعترافي است از جنيان به اينكه خيال كرده  "وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَي اللَّهِ كَذِباً "
گويند در نتيجه وقتي به مشركين يند راست است، و هرگز عليه خدا دروغ نميگوبودند انس و جن هر چه مي

دهند باور كردند، و آن وقت به آن برخوردند و از ايشان شنيدند كه نسبت داشتن زن و فرزند به خدا مي
آن رهاي ناروا ايمان آورده در نتيجه مثل خود آنان مشرك شدند، و هم چنان در شرك بودند تا اينكه قنسبت



را شنيدند، و حقيقت برايشان روشن گرديد، و اين اعتراف جنيان در حقيقت تكذيب مشركين انسي و جني 
 .است

 64[ ..... ص : "وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ "مراد از پناهنده شدن مرداني از انس به مرداني از جن در آيه:]

 "أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاًوَ 

معنايش اين است  "رهقه االمر "به معناي ملتجي شدن به غير است و جمله "عوذ "گويد: كلمهراغب مي
هم آن را « 4»بعضي  به گناه و طغيان هم تفسير شده. "رهق "كلمه« 4»كه قهر فالن امر بر او احاطه كرد 

اند: به معناي ذلت و ضعف است. و همه اين معاني ديگر گفته «7»اند. بعضي به ترس و شر معنا كرده
 .الزمه معناي اصلي كلمه است

اين است كه در عرب رسم بوده كه وقتي در  «4»اند بطوري كه گفته -و مراد از پناه بردن انس به جن
خوردند از شر جانوران و شر سفيهان جني به عزيز آن بيابان كه سرپرست يمسافرت در شب به بياباني بر م

برم به عزيز اين وادي از شر سفهاي قومش. و از مقاتل گفتند: من پناه ميبردند و ميجنيان است پناه مي
 نقل شده كه گفته: اولين كسي كه به جن پناهنده شد« 4»
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 ."سفه "مفردات راغب، ماده(1)

 ."شطط "مفردات راغب، ماده(2)

 .44، ص 44روح المعاني، ج (3)

شود كه در سابق در بين ما سفيهي بود كه پيش اين معنا استفاده مي "كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا "چون از جمله(4)
ل از ما ابليس چنين و چنان گفت. گفت، نه اين كه قرنها قبروي ما به خدا حرفهاي دور از حقيقت مي

 [.....] .مترجم

 ."رهق "و ماده "عوذ "مفردات راغب، ماده(5)

 .444، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  4و  6)
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 .گرديداي از يمن، و سپس قبيله بني حنيفه بودند، و آن گاه در همه عرب شايع طايفه

اين باشد كه براي رسيدن به مقاصدشان به كاهني مراجعه  "پناهنده شدن به جن "و بعيد نيست مراد از
رسم بوده هر گاه از اذيت و مضرت «: 1»اند نموده، از او بخواهند جن را به كمك دعوت كند، و اينكه گفته

 .كندبرگشت مي كردند، به همين معناترسيدند، به مرداني از انس مراجعه ميجن مي

گردد، و به رجالي از انس، و دومي به رجالي از جن بر مي "فزادوهم "بنا بر اين، ضمير اولي از دو ضمير در



 .معناي جمله اين است كه رجال جن گناه رجال انس و طغيان و يا ذلت و ترس آنان را زيادتر كردند

 "گردد و خطاب دربه رجالي از انس بر مي "انهم "ضمير "عَثَ اللَّهُ أَحَداًوَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْ "
، بعث رسول به رسالت است، كه مشركين منكر آنند. "بعث "متوجه قوم جني ايشان است، و مراد از "ظننتم

 .كنداند: مراد از بعث زنده كردن مردگان است، ولي سياق آيات معناي اول را تاييد ميبعضي گفته

 ها نيست، بلكه كالم خداياند: اين آيه و آيه قبلش اصال جزو كالم جنينقل شده كه گفته« 4»از بعضي  و
تعالي است كه در وسط آيات حاكي كالم جنيان به عنوان جمله معترضه قرار گرفته، بنا بر اين نظريه، 

ين نظريه از سياق آيات به به مردم است، ولي ا "ظننتم "گردد، و خطاب دربه جنيان بر مي "انهم "ضمير
 .دور است

به معناي نزديك شدن به آسمان  "لمس سماء ""وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً "
اسم جمع كلمه حارس است، و به  -«4»اند به طوري كه گفته -"حرس "به وسيله صعود بدان است، و كلمه

گذارند ، نگهبانان قدرتمندي است كه نمي"حرس شديد "با صفت مفرد توصيف شده، و مراد ازهمين جهت 
، كه منظور از شهابها "و شهبا "شيطانها در آسمانها استراق سمع كنند، و به همين جهت دنبالش فرمود:

 .سالح آن نگهبانان است

ه از صدر اين آيه اگر منضم با آي "يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ "
شود: پر شدن آسمان از حارسان شديد اخيرا پيش آمده، و قبال قبلي در نظر گرفته شود اين معنا استفاده مي

 چنين نبوده، بلكه جنيان آزادانه به
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د. و از ذيل نشستنرفتند، و در جايي كه خبرهاي غيبي و سخنان مالئكه به گوششان برسد ميآسمان باال مي
شود و ذيل آيه را متفرع بر همه مطالب گذشته نموده، استفاده مي "فمن ... "تفريع فرموده "فاء "آيه كه با

هاي قبلي آسمان به گوش بنشيند، اند بگويند از امروز هر كس از ما بخواهد در آن نقطهكه جنيان خواسته
 .يابد كه از خصوصياتش اين است كه تيراندازي در كمين داردتيرهاي شهابي را مي

كه از ممنوع شدن جنيان از صعود به آسمان و استراق سمع، همزمان با بعثت پيامبر اسالم  "وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها ... "و آيه: "لَمَسْنَا السَّماءَ ...وَ أَنَّا  "مفاد آيه:]

 66دهد[ ..... ص : )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( خبر مي



اي اند، حادثه: جنيان به يك حادثه آسماني برخوردهآيد كهدر نتيجه از مجموع دو آيه اين خبر به دست مي
جديد كه مقارن با نزول قرآن و بعثت خاتم االنبياء )صلوات اللَّه عليه( رخ داده، و آن عبارت از اين است كه با 

 .اندبعثت آن جناب، جنيان از تلقي اخبار غيبي آسماني و استراق سمع براي به دست آوردن آن ممنوع شده

خوريم، و آن اين است كه اين دو آيه رد بر كساني ا به استدالل عجيبي از بعضي از مفسرين بر ميدر اينج
است كه معتقدند داستان رجم شيطانها از آسمان، قبل از بعثت رسول خدا )ص( هم بوده، و آنچه بعد از بعثت 

ظهور دارد در اينكه اصل  و اين جمله "ملئت حرسا "رخ داده پر شدن آسمان از نگهبان است، چون فرموده:
قْعُدُ نَ "اند، آنچه بعد از بعثت رخ داده پر شدن آسمان از نگهبان است. و نيز جمله:نگهبانان در آسمان بوده

ها را خالي از حارس و شهب ، ظهور دارد در اينكه ما در آسمان بعضي از نشيمنگاه"مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ
جاي خالي نيست، همه جا پر شده، به طوري كه در هر نقطه بنشيني براي يافتيم، و اما امروز هيچ مي

 .«1»بيني استراق سمع شهابي را در كمين مي

مان خواستند از پر شدن آسو اين استدالل همانطوري كه گفتيم عجيب است، براي اينكه اگر اين دو آيه مي
مانده خبر دهد، بايد نفي را متوجه شنيدن از از حارسان و زياد شدن عدد آنان به حدي كه جاي خالي در آن ن

، نه توانستند در بعضي نقاط بنشينند، و اسرار را بشنوندتمامي نقاط كند، در قبال وضع گذشته كه جنيان مي
 "صَداًفَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَ "بينيم در آيه شريفهاينكه نفي را متوجه صرف شنيدن كند، و ما مي

سخني از همه نقاط و بعضي نقاط نگفته، تنها فرموده: هر كس از جنيان بخواهد چيزي بشنود شهابي را در 
 .بيندكمين مي

ند خواهد سمع را علي االطالق نفي كشود و ميو بر فرض قبول كنيم كه از اين عبارت نفي كلي استفاده مي
 دانيم غرضو همين مقدار در نفي كلي كافي باشد، ليكن همين كه مي
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خبر دادن از پر شدن آسمان از حارسان است، با اينكه قبال بعضي از نقاطش خالي بوده، و همچنين اينكه 
، خود دليل بر اين است كه امر جديدي در باره رجم جن "االن "يدرا مقيد كرد به ق "فَمَنْ يَسْتَمِعِ ... "جمله

كنند، و از بگوش نشستن آنان به طور رخ داده، و آن امر جديد اين است كه جنيان را از تمامي نقاط رحم مي
 معاند در بعضي از نقاط استراق ستوانستهشود، در حالي كه قبال اينطور نبوده، و آنها ميمطلق جلوگيري مي

 .كنند، و كسي جلوگيري ننمايد، و اين مقدار براي اثبات ادعاي مدعي كافي است

و بايد اين را هم متوجه بود كه مفاد آيه رخ دادن رجم جن به وسيله شهاب رصد است، نه پيدايش اصل 
ص( و نزول )شهاب آسماني، پس اين اشكال وارد نيست كه كسي بگويد شهابها قبل از زمان رسول خدا 

شود اين است كه در عهد رسول خدا )ص( اين حادثه رخ داد، هم بودند، چون آنچه از قرآن استفاده مي قرآن



كه شيطانها به وسيله شهاب رجم شدند، و قرآن در هيچ موردي متعرض اصل شهابها نشده، و ما در اول 
 .سوره صافات هم مطالبي مربوط به اين بحث ايراد كرديم

 ."أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداًوَ أَنَّا ال نَدْرِي  "

به معناي رسيدن به واقع است، بر  -با ضمه راء و سكون شين -"رشد "و كلمه -دو فتحه -با "رشد "كلمه
ي براي اين است كه بفهماند خدا "رشدا "كه به معناي خالف آن است، و نكره آوردن "غي "خالف كلمه

 .تعالي نوع خاصي از رشد براي آنان خواسته

دانيم آيا خداي تعالي شر اهل زمين را خواسته يا رشد آنان را، براي جهل و و اينكه جنيان گفتند ما نمي
اند، چيزي تحيري است كه نسبت به مساله رجم و جلوگيري از اطالع يافتن شيطانها از اخبار آسماني داشته

هميده بودند كه اين حادثه كه در آسمان رخ داده، مربوط به اهل زمين است، حال يا كه هست اين مقدار را ف
براي خير آنان است و يا شر آنان، اگر خداي تعالي از پديد آوردن اين حادثه خير اهل زمين را خواسته باشد، 

مال خود كه قطعا آن خير يك نوع هدايت و سعادت اهل زمين خواهد بود، و به همين جهت در شق دوم احت
 "مْأَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُ "مؤيد اين معنا جمله "و يا رشد ايشان را "گفتند "و يا خير ايشان را "جا داشت بگويند

 .است، كه اشعار به رحمت و عنايت دارد

ر أ ش "جنيان در اين كالم خود فاعل اراده رشد را ذكر كردند ولي در جانب شر فاعل را ذكر نكردند و نگفتند:
بلكه فعل اراده را به صيغه مجهول آوردند، تا هم رعايت ادب را نسبت به خداي تعالي  "اراد بمن في األرض

خواهد، مگر آنكه خود انسان كاري كرده باشد كرده باشند، و هم فهمانده باشند خداي تعالي شر كسي را نمي
 .كه مستحق شر خدايي شده باشد
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 68 : [ ..... ص"وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً "ح معناي اينكه مؤمنان جني گفتند:توضي]

به معناي شايستگي است، در مقابل  "صالح "كلمه "وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً "
 -شده «1»به طوري كه گفته  -"دون ذلك "كه به معناي ناشايستگي است، و مراد از "حطال "كلمه
 "تر و نزديك به رتبه صالحان است. و ليكن آنچه به نظر ما ظهور دارد اين است كه: كلمهاي پايينرتبه
ؤيد اين ظهور بعضي از ما صالحند، و بعضي ديگر غير صالح. م :اند بگويندبه معناي غير است، خواسته "دون

هاي متفرق بوديم، و اين عبارت بر تفرقه و ، ما داراي مسلك"كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً "فرمايد:جمله بعد است كه مي
هايي است كه مورد عمل واقع جمع طريقه است كه به معناي روش "طرائق "تشتت داللت دارد. و كلمه

و به معناي قطعه است، و اگر طرائق را به  "قد "راست، كه از مصد "قده "جمع "قدد "شده باشد، و كلمه
ها مقطوع از طريقه ديگر است، و سالك وصف قدد توصيف كرد، به اين مناسبت بود كه هر يك از آن طريقه

را به راههاي متفرق  "قدد "هم كه كلمه« 4»رساند، آن مفسري خود را به هدفي غير هدف ديگري مي



 .ن معنا استتفسير كرده برگشت كالمش به همي

صالحان به حسب طبع اولي است، آنهايي كه در معاشرت و معامله طبعا  "الصالحون "و ظاهرا مراد از كلمه
تر آن اشخاصي سازگارند، نه صالحان به حسب ايمان، چون اگر منظور صالحيت به حسب ايمان بود مناسب

قرار گيرد، كه در آن سخن از ايمان آوردن بعد  "دي آمَنَّا بِهِ ...وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُ "بود كه اين آيه بعد از آيه
 .از شنيدن هدايت رفته است

 "شود به خاطر ظرفيت است، و حرفاگر به فتحه خوانده مي "طرائق قددا "اند:از مفسرين گفته« 4»بعضي 
 .بوده، يعني در مذاهب متفرق "في طرائق قددا "در تقدير است، در حقيقت "في

صاحبان  -ذوي طرائق قددا "اند: فتحه آن به خاطر حذف مضاف است و تقدير آنديگر گفته« 1»ي بعض
بوده، اين احتمال هم بعيد نيست كه جمله مذكور استعاره باشد و خواسته باشند خودشان را  "هاي متفرقراه

 .آورددر ميدر اختالف و تضادي كه دارند تشبيه به طرقي كنند كه هر يك سر از جايي جداگانه 

و معناي آيه اين است كه: بعضي از ما صالحان بالطبع هستند و بعضي غير صالحند، و ما در مذاهب مختلف 
 بوديم )بنا بر اينكه في در تقدير بگيريم( و يا صاحب مذاهب مختلف
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بنا بر اينكه كلمه ذوي را تقدير بگيريم( و يا ما خودمان مثل راههاي بريده از هم هستيم، كه هر )بوديم 
 .(آورد )بنا بر اينكه جمله استعاره باشدكدام از يك جا سر در مي

 ماضي آن است "ظننا "كه "ظن "در اينجا كلمه "ا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباًوَ أَنَّا ظَنَنَّ "
اين باشد  "لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ "تر آن است كه مراد از اينكه گفتند:به معناي علم يقيني است، و مناسب

ساد در ارض جلو خواست خدا را بگيريم، و او را عاجز سازيم، و نگذاريم نظامي توانيم در زمين از راه فكه نمي
كه در زمين جاري كرده جاري شود، چون افساد خود آنان هم اگر محقق شود، تازه يكي از مقدرات خود خدا 

باشد كه اگر خدا  اين "وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً "است، نه اينكه خدا را عاجز ساخته باشند. و نيز مراد از جمله
 .توانيم از چنگ او بگريزيم، و او نتواند به ما دست يابدبخواهد ما را دستگير كند نمي

اند: معناي جمله اول اين است كه ما تا چندي كه در زمين هستيم از مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
ه آسمان بگريزيم، در نتيجه توانيم بتوانيم خدا را عاجز سازيم. و معناي جمله دوم اين است كه نمينمي

داند توانيم خدا را عاجز كنيم و نه در آسمان. ليكن خواننده خود ميمعناي آيه اين است كه نه در زمين مي
 .كه اين معنا درست نيست



 قرآن "هدي "منظور از كلمه "وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدي آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَال يَخافُ بَخْساً وَ ال رَهَقاً "
به معناي نقص است، اما نه هر نقصي، بلكه  "بخس "است به اين اعتبار كه متضمن هدايت است، و كلمه

 .به معناي فرا گرفتن و احاطه كردن ناماليمات به انسان است "رهق "نقص بر سبيل ظلم، و كلمه

اين است كه مطلب را نتيجه و فرع مطالب قبلي كند، آمده، براي  "فَمَنْ يُؤْمِنْ "كه در جمله "فاء "و حرف
البته در اينجا علت را تفريع بر معلول كرده تا بفهماند حجت و علت ايمان آوردنشان به قرآن به محض 

شنيدن آن و بدون درنگ اين بوده كه هر كس به پروردگار خود ايمان داشته باشد، نه دچار ترس از بخس 
 .شود و نه ترس از رهقمي

و حاصل معناي آيه اين است كه: ما وقتي قرآن را كه كتاب هدايت است شنيديم، بدون درنگ ايمان 
آورديم، براي اينكه هر كس به قرآن ايمان بياورد، در حقيقت به پروردگار خود ايمان آورده و هر كس به 

خدا به ظلم، خير او را  پروردگار خود ايمان بياورد، ديگر ترس ندارد، نه ترس از نقصان در خير، كه مثال
 اش كند،ناقص كند، و نه ترس از اينكه مكروه احاطه

__________________________________________________ 

 .444، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 46، ص: 46ترجمه الميزان، ج

ال رديد كند كه مثچنين كسي ديگر چرا عجله نكند و بدون درنگ ايمان نياورد و در اقدام بر ايمان آوردن ت
 .نكند ايمان بياورم و دچار بخس و رهق شوم

كه  اين است "مسلمون "مراد از كلمه "وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً "
ردند، و در هر چه بخواهد و دستور دهد كسانيند كه امر را تسليم خدا ك "مسلمون "ما تسليم امر خداييم، پس

 "اسطق "مايلين به سوي باطل است، در مجمع البيان گفته كه "قاسطون "مطيع او هستند. و مراد از كلمه
كه به معناي عدول كننده به سوي حق است  "مقسط "به معناي عدول كننده از حق است، بر خالف كلمه

«1». 

دا شويم: يك طايفه آنهايي كه تسليم امر خيان به دو طايفه تقسيم ميو معناي آيه اين است كه: ما گروه جن
و مطيع او هستند، و طايفه ديگر كساني كه از تسليم شدن براي امر خدا با اينكه حق است عدول كرده و 

 .اندمنحرف شده

ي استعمال شود به معناي در مورد هر چيز "فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً "در جمله "تحري "و كلمه
گشتن براي يافتن آن است. و معناي جمله اين است كه: كساني كه تسليم امر خدا شدند، آنها در صدد يافتن 

 .واقع و پيدا كردن حق بر آمدند

 "َ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً

گردد، عينا نظير ند، جانشان مشتعل ميشوو اما منحرفين هيزم جهنمند و در دوزخ با سوختن معذب مي



 .«4» "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ ":منحرفين از انس، كه قرآن كريم در باره آنها فرموده

 "فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ ...جَهَنَّمَ حَطَباً "جمله« 4»بسياري از مفسرين 

بگويند مؤمنين از جن با اين كالم خود قوم خود را مخاطب قرار اند اند، خواستهرا تتمه كالم جن دانسته
 .اندداده

 .اند: اين قسمت كالم خداي تعالي است، و خطاب در آن به رسول خدا )ص( استگفته« 1»ولي بعضي 

با  -"أن "در اول آيه مخففه از "أن "هكلم "وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَي الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ "
به معناي مالزمت و ثبات بر  "استقامت بر طريقه "طريقه اسالم است، و "طريقه "است و مراد از -تشديد

 اعمال و اخالقي است كه
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 .ايمان به خدا و به آيات او اقتضاي آن را دارد

 "دَقاًلَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَ "ق استفاده شود كه جملهبه معناي آب بسيار است، و بعيد نيست از سيا "ماء غدق "و
ند، چون كهم اين احتمال را تاييد مي "لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ "مثلي باشد كه بخواهد توسعه در رزق را برساند، جمله
 .كندخداي تعالي غالبا با توسعه رزق بندگان را امتحان مي

 01اعراض از ياد خدا عذاب رو به فزوني در پي دارد[ ..... ص : استقامت بر طريقه اسالم وسعت رزق، و ]

و معناي آيه اين است: به درستي كه داستان از اين قرار است كه اگر جن و انس بر طريقه اسالم يعني 
كنيم، تا در رزقشان امتحانشان كنيم. در تسليم خدا بودن استقامت بورزند، ما رزق بسياري روزيشان مي

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ  "فرمايد:ريفه در معناي آيه زير خواهد بود كه مينتيجه آيه ش
 .«1» "بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ

، در الم جنيان بودتا آيه مورد بحث نقل ك "إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً "آيات شريفه از اوائل سوره يعني از جمله
، و معناي مجموع معطوف و معطوف عليه اين "أَنَّهُ اسْتَمَعَ ... "نتيجه آيه مورد بحث عطف است بر جمله

است كه: بگو به من وحي شد، كه جمعي از جن قرآن را شنيدند ...، و به من وحي شد كه اگر جن و انس بر 
 .شودطريقه اسالم استقامت بورزند چنين و چنان مي

د، و شوآن عذابي است كه دائما بيشتر مي "عذاب صعد ""وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً "



 «كند. بعضيتر ميمعذب را مغلوب

 .اند: به معناي عذاب شاق استگفته

همين است، و به و اعراض از ذكر خدا الزمه استقامت نداشتن بر طريقه است، و اصل در سلوك عذاب هم 
آن را  ، الزمه"و من لم يستقم علي الطريقه يسلكه ... "همين جهت بجاي اينكه ملزوم را بياورد و بفرمايد

 .ذكر كرد، تا به اين وسيله بفهماند سبب اصلي در دخول آتش همين اعراض از ذكر خداست

، )ذكر ربه( دهيم( به غيبتآب بسيار ميو همين معنا نيز علت التفاتي است كه از تكلم مع الغير )ما به ايشان 
ا با ذكر ، خواست ت"و من يعرض عن ذكرنا نسلكه ... "بكار رفته، و گر نه مقتضاي ظاهر اين بود كه بفرمايد:

بفهماند صفت ربوبيت مبدأ اصلي عذاب كردن معرضين از ياد خداست، و به همين جهت به  "رب "كلمه
 ما چنين و چنان "جاي جمله
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وره گشوديم. سكردند، بركاتي از آسمان و زمين بر آنان ميها ايمان آورده و تقوا پيشه مياگر اهل قريه(1)
 .44اعراف، آيه 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .تا به مبدأ اصلي اشاره كند "كندپروردگارش چنين و چنانش مي "فرمود: "كنيممي

 :انددانسته و گفته "يدخل "را در بردارنده معناي "يسلكه "از مفسرين جمله« 1»بعضي 

ن و به همي "كندبرد، و داخل آتش مييسلكه در اينجا به معناي اين است كه او را به سوي آتش راه مي "
 .گيردود دو مفعول نميبه خودي خ "يسلك "جهت مفعول دوم گرفته، و گر نه فعل

 .و معناي آيه روشن است

بحث روايتي ])رواياتي در باره استماع جن از رسول خدا، بيعت آنها با پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و ...([ ..... ص 

 :00 

 :در مجمع البيان گفته: واحدي از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده كه گفت

اي خصوص جن قرآن نخوانده بود، و اصال در اين جريان جن را نديده بود، بلكه به اتفاق رسول خدا )ص( بر
اي از اصحاب خود راه افتاده بود تا به بازار عكاظ برود، و اين در ايامي بود كه جنيان و شياطين از طايفه

ده ا يكديگر را ديرسيد، و شيطانهصعود به آسمان ممنوع شده بودند، ديگر خبرهاي آسمان به ايشان نمي
رسد، هر كس از ما بخواهد باال برود بودند كه چه پيش آمده؟ گفتند ديگر دست ما به خبرهاي آسمان نمي

اي رخ فرستند، و بعد از بگومگوها به اين نتيجه رسيدند كه حتما در عالم حادثهشهاب را به سركوبيش مي
 .ا پيدا كنيدداده، بايد مشرق و مغرب عالم را بچرخيد و علت اين ر



اي از جن براي جستجوي آن علت به آن روز كه رسول خدا )ص( به سوي بازار عكاظ روانه بود، طايفه
سرزمين تهامه آمده بودند، و از جلو رسول خدا )ص( گذر كردند، در حالي كه آن جناب مشغول نماز صبح 

ش دهند، سپس گفتند حادثه همين بود، همين كه صوت قرآن را از آن جناب شنيدند، ايستادند تا خوب گو
إِنَّا سَمِعْنا  "است، اين است كه بين ما و اخبار آسماني حائل شده، بدون درنگ نزد قوم خود برگشتند و گفتند:

ل گرامي رسو ، خداي تعالي بعد از اين جريان به"قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَي الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً
 ."قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ "خود وحي كرد كه به امتت بگو كه: چنين و چنان شده

 .«4»اند اين روايت را بخاري و مسلم هم در صحيح خود آورده
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 "خود نزديك به اين معنا را آورده، و آن روايت را در سوره احقاف در ذيل آيه« 1»قمي هم در تفسير  :مؤلف
ند نفري كه ، نقل كرديم. ليكن ظاهر روايت قمي اين است كه آن چ"...وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ 

شان اند كه آيات سوره مورد بحث دربارهآيات سوره احقاف در موردشان نازل شده، همين چند نفري بوده
سازد، براي اينكه ظاهر كالم آنان در سوره احقاف كه نازل شده است، و ظاهر آيات دو سوره با اين معنا نمي

اين است كه به موسي و تورات آن « 4» "مُوسي ... يَهْدِي إِلَي الْحَقِّإِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ  "گفتند:
جناب هم ايمان داشته بودند، و ظاهر آيات اين سوره اين است كه قبل از شنيدن قرآن مشرك بوده، و اصال 

بول قمعتقد به مساله نبوت نبودند، و الزمه اين معنا دوگونگي آيات است، مگر آنكه كسي ظهور اين آيات را 
 .نكند

و در همان كتاب از علقمة بن قيس روايت آورده كه گفت: از عبد اللَّه بن مسعود پرسيدم: از شما چه كساني 
در شب جن با رسول خدا )ص( بود؟ گفت احدي از ما در آن شب در حضور آن جناب نبود، در شب جن ما 

و در آخر گفتيم حتما آن جناب را را در مكه گم كرديم، و در بدر به دنبالش گشتيم،  (رسول خدا )ص
آيد. گشتيم، ديديم از ناحيه حراء ميها دنبالش مياند، و يا به معراج رفته. در هنگامي كه در درهربوده

 پرسيديم يا رسول اللَّه كجا بوديد؟ ما خيلي ناراحت شديم، و بر جان تو ترسيديم؟

ر تا اين ساعت شبي را گذرانديم كه هيچ قومي بدت و نيز به وي گفتيم امشب از ساعتي كه شما را گم كرديم
از آن را به سر نبرده است. حضرت در پاسخ ما فرمود: امشب مبلغ جنيان نزدم آمد، رفته بودم تا برايش قرآن 
بخوانم. آن گاه ما را با خود برد، و جاي پاي جنيان را و جاي آتش و اجاقشان را به ما نشان داد، و اما اينكه 

 .«4»ا با او بوده نه، احدي نبوده كسي از م

مندي( ندارد، و جن اين و نيز در همان كتاب از ربيع بن انس روايت آورده كه گفت: خداي تعالي جد )بهره



اند، و خداي تعالي هم عين گفته آنان را حكايت كرده. اين معنا از امام باقر و امام سخن را از ناداني گفته
 .«1»صادق )ع( نيز روايت شده 

مندي و شانس است، نه جد به معناي مؤلف: مراد از جدي كه روايت آن را نفي كرده به معناي حظ و بهره
 .عظمت

 جن وقتي به :و در احتجاج از علي )ع( روايت كرده كه در حديثي فرمود
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رسول خدا )ص( برخورد، كه آن جناب در بطن النخل بود، و در آنجا عذر خواهي كردند كه ما مثل مشركين 
كند، و در آن هنگام از جنيان هفتاد و يك هزار نفر بودند، و با از مردن زنده نمي پنداشتيم خدا احدي را بعد

رسول خدا )ص( بر اين پيمان بيعت كردند كه نماز و روزه و زكات و حج و جهاد را انجام دهند، و خيرخواه 
كردند  عذرخواهي مسلمانان باشند، جنيان پذيرفته و از اينكه قبال عليه خدا سخنان دور از حق گفته بودند،

«1». 

با پيامبر )ص( كه نماز و روزه و ساير واجبات را بجاي آورند مطلبي است كه خداي  "جنيان "مؤلف: بيعت
، "نَّا بِهِفَآمَ "تعالي آن را تصديق فرموده، آنجا كه در اوائل همين سوره سخن آنان را حكايت كرده كه گفتند:

و اما اينكه عبادات جنيان و مخصوصا زكات و جهادشان به چه  "نَا الْهُدي آمَنَّا بِهِوَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْ "و نيز گفتند:
 .نحو است، براي ما مجهول است، و عذرخواهي اول آنان هم خيلي براي ما روشن نيست

جالٌ مِنَ وَ أَنَّهُ كانَ رِ "و در تفسير قمي به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: من از امام باقر )ع( از آيه
رسم دوره جاهليت اين بود كه مردي راه  :پرسيدم. فرمود "الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً

طان خواست تا به شيكند، و از كاهن ميافتاد تا به نزد كاهن برود، و معتقد بود شيطان به كاهن وحي ميمي
 .«4»بگويد فالن شخص به تو پناه برده 

به  "بخس "آمده كه فرمود: "فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فاَل يَخافُ بَخْساً وَ ال رَهَقاً "و نيز در همان كتاب در تفسير آيه
 .«4»به معناي عذاب است  "رهق "معناي نقصان و

و  تشوند؟ فرمود: نه، و ليكن خداي تعالي بين بهشو از عالم سؤال شد آيا مؤمنين از جن داخل بهشت مي
 .«1»كنند هايي دارد كه مؤمنين جن و فاسقان شيعه در آنجا منزل ميها و دشتدوزخ حظيره

 .تر از بهشت صالحان استها بعضي از درجات بهشت باشد، كه پايينمؤلف: گويا منظور از اين حظيره

ر واليت علي )ع( اين را هم بايد دانست كه در بعضي از روايات از طرق ائمه اهل بيت )ع( هدي و طريقه ب



 .كه صرفا همان تطبيق كلي بر مصداق است نه تفسير«. 4»تطبيق شده 
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 اشاره

( قُلْ 14وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ) (14وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً )
قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ  (41( قُلْ إِنِّي ال أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ ال رَشَداً )46أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً )إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ ال 

 (44اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً )

( حَتَّي إِذا رَأَوْا ما 44إِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً )إِالَّ بَالغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِساالتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَ
( قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً 41يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً )

( إِالَّ مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ 44يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً )( عالِمُ الْغَيْبِ فَال 44)
 (44خَلْفِهِ رَصَداً )

 (44ءٍ عَدَداً )لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصي كُلَّ شَيْ

 03مه آيات ..... ص : ترج

 .(14و اينكه مساجد از آن خداست پس با خدا احدي را مخوانيد )

 .(14و اينكه وقتي بنده خدا )محمد( برخاست تا او را عبادت كند جمعيت بسياري دورش جمع شدند )

 .(46سازم )خوانم و احدي را در عبادتم شريك او نمياي محمد( بگو من تنها پروردگارم را مي)

  .(41و من به خودي خودم هيچ نفع و ضرري و هيچ رشد و هدايتي را براي شما مالك نيستم )بگ

 44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(44بگو احدي نيست كه مرا از عذاب خدا پناه دهد و من به جز او هيچ پناهگاهي ندارم )

را نافرماني كند آتش جهنم  هاي او به مردم است و كسي كه خدا و رسولشتنها وظيفه من رساندن رسالت
 .(44براي ابد نصيبش خواهد شد )



شمارند تا روزي كه ببينند آنچه را كه وعده داده شده بودند، كفار هم چنان رسول خدا را ضعيف و خوار مي
 .(41پس به زودي به دست خواهند آورد كه ياور چه كسي ناتوان و اندك است )

اند نزديك است و يا پروردگارم مدتي براي اش را به شما دادهوعده دانم كه آن عذابي كهبگو من خود نمي
 .(44آن مقرر فرموده )

 .(44كند )داند چون او كسي را بر غيب خود مسلط نميعالم به غيب اوست پس جز او كسي غيب نمي

پشت سر  ومگر كسي از رسوالن را كه شايسته و مرضي اين كار بداند كه خدا براي چنين كساني از پيش رو 
 .(44گمارد )حافظاني در كمين مي

تا معلوم كند آيا رساالت پروردگار خود را ابالغ كردند يا نه و او بدانچه در نفس رسوالن است نيز احاطه دارد 
 .(44و عدد هر چيزي را شمرده دارد )

 06بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

خداي تعالي و مساله معاد را به عنوان نتيجه از در اين آيات مساله نبوت تسجيل شده، و مساله وحدانيت 
 .كندداستان جن ذكر مي

أَنَّ الْمَساجِدَ  "و جمله "أَنَّهُ اسْتَمَعَ "اين آيه عطف است بر آيه "وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً "
، پس در "پس با خدا احدي را نپرستيد و نخوانيد "د:فرمايبه منزله تعليل براي جمله بعد است كه مي "لِلَّهِ

با خدا احدي غير او را مخوانيد،  -ال تدعوا مع اللَّه احدا غيره الن المساجد للَّه "حقيقت تقدير آيه چنين است:
 ."براي اينكه مساجد تنها مال او است

 "ا را عبادت خوانده و فرموده:عبادت و پرستش است، در جاي ديگر هم عبادت را دعا و دع "دعا "و مراد از
 .«1» "وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ

__________________________________________________ 

دعايتان را استجابت كنم، چون كساني كه از عبادت من استكبار پروردگارتان گفته كه مرا بخوانيد تا (1)
 .46ورزند، به زودي در كمال خواري داخل جهنم خواهند شد. سوره مؤمن، آيه مي
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 00وجوه مختلف در باره مراد از اينكه مساجد از آن خدا است )وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ...([ ..... ص : ]

 :اندگفته« 1»اند، بعضي چيست اختالف كرده "مساجد "مفسرين در اينكه منظور از

آن را مسجد الحرام و مسجد « 4»اند: مسجد الحرام است. بعضي گفته« 4»مراد از آن، كعبه است. بعضي 



با يك  وجمع است،  "مساجد "اند. و اشكالي كه به اين سه قول وارد است اين است كه كلمهاألقصي دانسته
 .شودمسجد و دو مسجد منطبق نمي

 .اند: همه حرم است. اين قول هم بدون دليل حرف زدن استديگر گفته« 1»بعضي 

 :اند: همه سطح زمين است، چون رسول خدا )ص( فرمودگفته« 4»بعضي 

اسالم  ، اين حديث هم به بيش از اين داللت ندارد كه امت"همه زمين را براي من مسجد و طهور كردند "
توانند در هر نقطه از زمين نماز بخوانند، به خالف آنچه از كيش يهود و نصاري مشهور است كه نمازشان مي

رساند، و اما اينكه همه زمين را مسجد بخواند تا تنها بايد در كنيسه و كليسا واقع شود حديث تنها جواز را مي
 .مين گردد چنين داللتي نداردهاي سطح زهر جا كلمه مساجد گفته شد شامل قطعه قطعه

شود، اين نيز بدون دليل سخن اند: مراد از آن نمازها است كه جز براي خدا خوانده نميهم گفته« 4»بعضي 
 .گفتن است

و از امام جواد )ع( روايت شده كه مراد از مساجد اعضاي هفتگانه بدن آدمي است كه در هنگام سجده بايد 
ند از: پيشاني، دو كف دست، دو سر زانو و دو سر انگشتان بزرگ پا، كه روايتش روي زمين قرار گيرد و عبارت

به زودي در بحث روايتي از نظر شما خواهد گذشت ان شاء اللَّه، و همين معنا از سعيد بن جبير و فراء و زجاج 
 .نيز نقل شده

دا براي خ "بگوييم: مراد ازتر است اين است كه و اما با در نظر گرفتن اين حديث آنچه به نظر ما مناسب
بودن مواضع سجده از انسان اين است كه مواضع هفتگانه سجود تشريعا به خدا اختصاص دارد )نه اينكه غير 

 .از اين هفت عضو از بدن انسان ملك خدا نيست

 "كه فرموده "دعاء "نه، همه ملك تكويني خدا هست و اين هفت عضو تشريعا هم از آن خداست( و مراد از
ترين مظاهر و مصاديق عبادت و يا خصوص نيز همان سجده است، چون روشن "س غير خدا را نخوانيدپ

 .شودنماز همان سجده است، و اصال نماز به خاطر سجده است، كه عبادت ناميده مي

__________________________________________________ 

 [.....] .144، ص 16(روح البيان، ج 4و  4و  1)

 .41، ص 44روح المعاني، ج (4)

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (5)

 .144، ص 46تفسير فخر رازي، ج (6)

 44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

و معناي آيه اين است كه: بگو به من وحي شده كه چند نفر جني چنين و چنان كردند، و نيز به من وحي 
را تنها براي خدا كنيد، و اين اعضا را در  شده كه اعضاي سجده مختص به خداي تعالي است، پس سجده



او  و سجده مكنيد و يا عبادت مكنيد غير -و يا او را تنها با اين اعضا عبادت كنيد -سجده براي او بكار بنديد
 .را

 01كُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً([ ..... ص : آمدند )كادُوا يَايستاد در اطرافش گرد ميمراد از كساني كه چون پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( به نماز مي]

 -مع لبدهج -به كسره الم و فتحه باء -"لبد "كلمه "وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً "
عبد  "ز كلمهبه معناي مجتمعي متراكم و فشرده است، و منظور ا "لبده "است، و -به ضمه الم و سكون باء

رسول خدا )ص( است، آيه بعدي هم بر اين معنا داللت دارد. و اگر از آن جناب تعبير به عبد اللَّه كرده  "اللَّه
 :فرمايدچيني باشد براي آيه بعدي كه ميبراي اين بود كه به منزله زمينه

 "يكونون "و در "كادوا "ه ضمير جمع درتر با سياق آيات بعدي اين است ك، و مناسب"قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي "
ه خواند ازدحام كردبه مشركين برگردد، چون مشركين بودند كه بر آن جناب در هنگامي كه نماز و قرآن مي

اند صداي آن جناب بگوش كسي كردند، تا به طوري كه گفتهو استهزايش نمودند، و صداي خود را بلند مي
 .نرسد

خاست تا خدا را با نماز عبادت كند، مشركين آن قدر تي رسول خدا )ص( برميو معناي آيه اين است كه: وق
 .شد جمعيت انبوهي بشوندآمدند كه نزديك ميبه طرفش مي

گردد، و اين جنيان بودند كه پيرامون آن اند: دو ضمير مذكور به جن بر مياز مفسرين گفته« 1»بعضي 
ديدند از عبادتش و از تالوت قرآن از آنچه از آن جناب ميكردند و از در تعجب جناب جمع شده، تراكم مي

 .نگريستند، چون چنين چيزي تا آن روز نديده و نشنيده بودندبه آن جناب خيره مي

گردد، آنان بودند كه اند: ضميرها به مؤمنين و گروندگان به رسول خدا )ص( بر ميديگر گفته «4»بعضي 
شدند تا خواند سكوت محض ميكردند، و وقتي قرآن ميوي اقتدا مي دور آن جناب جمع شده، و در نماز به

سازد، هم چنان كه قبال هم كالم خدا را بشنوند. ولي اين دو وجه آن طور كه بايد با سياق آيات بعدي نمي
 .اشاره شد

 مر فرموده تا وجه عبادت خود رادر اين آيه به رسول خدا )ص( ا "قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ ال أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً "
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ي ديده اعمالبراي آنان بيان كند، به بياني كه حيرت و تعجب آنان را بر طرف سازد، چون گفتيم از آن جناب 
بودند و سخناني شنيده بودند كه تا آن روز از احدي نه ديده و نه شنيده بودند، و اين تعجب وادارشان كرده 

هاي ما را از بين خواهد بتبود عمل آن جناب را حمل بر نوعي حيله و مكر نموده، بگويند با اين خدعه مي



 .ببرد، تا به اغراض مادي خود برسد

دهم هيچ بينيد انجام ميكه چنين اثري را دارد اين است كه بگويد: من از آنچه ميو حاصل آن بيان 
ام را كنيد ندارم، تنها و تنها پروردگار يگانهمقصدي از آن مقاصد كه در نظر شما است و مرا به آن متهم مي

ار خود شناخته گيرم، و عبادت انسان نسبت به كسي كه او را پروردگخوانم، و احدي را شريك او نميمي
 .چيزي نيست كه مورد مالمت و تعجب قرار گيرد

 09بيان موقعيت پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( نسبت به پروردگار و نسبت به مردم ..... ص : ]

ل خدا رسو شود اين است كه:آنچه از سياق آيات كريمه استفاده مي "قُلْ إِنِّي ال أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ ال رَشَداً "
)ص( به دستور پروردگار موقعيت خود نسبت به پروردگارش و نسبت به مردم را بيان كرده، در باره موقعيتي 

وَ  إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي "دانم،خوانم و كسي را شريك او نميكه نسبت به خداي تعالي دارد گفته كه من او را مي
ش نسبت به مردم فرموده: من هم بشري مثل شمايم، و مثل شما مالك و در باره موقعيت "ال أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً

رشد و ضرر خودم نيستم، تا چه رسد به اينكه با اراده خودم به شما ضرر برسانم، و يا با قدرتي كه دارم شما 
 خواهم ارشاد كنم، بلكه من تنها ماموري از ناحيه خدا هستم كه شما را دعوت كنم،را به خيري كه خودم مي

اي ندارم، و كسي كه مرا از كيفر خدا پناه دهد سراغ ندارم، نه تنها من سراغ ندارم بلكه و جز امتثال او چاره
چنين ملجا و پناهي براي مخالفان و عصيانگران او وجود ندارد، نه براي من و نه براي شما، پس شما هم 

ا عصيان كند، آتش جهنم را دارد، كه در اي جز اطاعت خدا و رسولش نداريد و كسي كه خدا و رسولش رچاره
 .آن تا ابد جاودانه بسر ببرد، و به زودي يعني وقتي وعده خدا را ببينيد همه خواهيد فهميد

، قدرت بر واقع ساختن ضرر بر مشركين باشد، هر "مالكيت ضرر "و الزمه اين سياق اين است كه مراد از
ت بر رساندن نفع به ايشان از راه اصابه واقع باشد. و بنا بر ، قدر"مالكيت رشد "وقت كه بخواهد. و مراد از

« 1»توانم به شما ضرر و يا نفع برسانم. بعضي كنم كه ميباشد كه: من ادعا نمياين، معناي آيه اين مي
 )گمراهي و "غي "اند: مراد از ضرر،گفته
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 .به ضرر از باب تعبير به مسبب از سبب است "غي "خطا( است، كه در مقابلش رشد را آورده، و تعبير از

از  "يجيرني "فعل "رِساالتِهِقُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً إِلَّا بَالغاً مِنَ اللَّهِ وَ  "
است، كه به معناي دادن جوار )پناه و همسايگي( است، و حكم جوار دادن اين است كه جوار  "اجاره "مصدر

دهنده بايد از پناهنده خود حمايت كند، و جلو هر كسي را كه بخواهد به او آسيب رساند بگيرد، و ظاهرا 
اشد كه شخص مورد آسيب خود را به آن محل كنار بكشد، تا اسم مكان و به معناي محلي ب "ملتحد "كلمه



اند: اين كلمه به معناي محل دخول است، و گفته« 1»از شري كه متوجه او است ايمان بماند. ولي بعضي 
متعلق به اين كلمه، و به منزله قيدي توضيحي براي آن است، و ضمير در آن به خداي  "من دونه "جمله

 .به معناي تبليغ است "بالغ "كلمهگردد، و تعالي بر مي

 "متعلق است به مقدر، و تقدير آن "من اللَّه "است، و جمله "ملتحدا "استثنا از كلمه "اال بالغا "و استثناي
واند متعلق تباشد، ولي نمي "بالغا "است، هر چند كه شايد به ذهن برسد كه متعلق به كلمه "كائنا من اللَّه

، "نم "شود نه با حرفمتعدي مي "عن "ماده بالغ اگر بخواهد متعدي شود با حرفبه آن باشد، براي اينكه 
 :انداند گفتهدانسته "بالغا "را متعلق به "من اللَّه "از همانهايي كه «2»و به همين جهت است كه بعضي 

شما من تفاوتي با  :است، و معناي جمله به هر حال اين است كه "عن "در اينجا به معناي "من "كلمه
 .ندارم، به جز تبليغ اسما و صفاتي كه خدا داراي آن است

اال بالغا من  "، و تقدير كالم"بالغا "اند: عطف است بر كلمهگفته« 4»بعضي  "و رساالته "و در باره كلمه
به  "من "، و كلمه"اللَّه "اند: عطف است بر كلمه جاللهديگر گفته« 1»است. بعضي  "اللَّه و اال رساالته

 .است "اال بالغا عن اللَّه و عن رساالته "است، و معناي جمله "عن "ايمعن

 ديگر« 4»كند قولي بالغ و رساالت را از چه چيزي استثناء مي "اال "و در باره اينكه كلمه
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است، و معناي آيه اين است كه من براي  "ال املك "هست، و آن اين است كه: مستثني منه مفعول جمله
تم بالغ از خدا و رساالت او است. ليكن شما نه مالك ضرري هستم و نه رشد، تنها چيزي را كه مالك هس

بايست سازد، و آن اين است كه اگر اينطور بود ديگر نمييك مطلب در آيه هست كه اين توجيه را بعيد مي
اصله بين مستثني و مستثني منه ف -كه كالمي از نو و استينافي است -"لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ... "جمله

 .فهميم كه مستثني منه ضرا و رشدا نيستبينيم فاصله شده ميمي شود، و از اينكه

و معناي دو آيه بنا بر آنچه ما گفتيم اين است: بگو احدي نيست كه مرا از عذاب خدا پناه دهد و من بدون او 
اده ديابم اال تبليغ از او يعني اال اينكه آنچه دستورم هيچ ملتحد و مكاني كه بتوان به آنجا پناه برد نمي

امتثال كنم و به شما برسانم و آن دستور اين است كه اسما و صفاتش را براي شما بيان كنم. و اال اينكه 
 .رسالتهايي را كه در باره شرايع دين دارد به شما برسانم



ان با اينكه عاصي "له "ضمير در مفرد آوردن "وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً "
به  "نخالدي "است هم چنان كه جمع آوردن در "كسي كه -من "خدا و رسول يك نفر نيستند به اعتبار لفظ

بدين جهت بوده كه عصيان  "وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ "اعتبار معناست و عطف رسول بر خدا در جمله
زي به جز رساالت خدا ندارد و معلوم است كه رد چنين كسي رد رسول هم عصيان خدا است چون رسول چي

مَنْ  "بر خداي سبحان است و طاعتش هم طاعت خداي تعالي است هم چنان كه در جاي ديگر هم فرمود:
 .«1» "يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ

ي خدا در دستوراتي است كه نافرمان -دهدبه طوري كه سياق آيات سابق شهادت مي -"معصيت "و مراد از
 .در باره اصول دين دارد، مانند توحيد و نبوت و معاد و ساير متفرعات آن

ود، نه شبنا بر اين، وعده و تهديد به خلود در آتش كه در آيه آمده، تنها شامل كفار و منكرين اصول دين مي
اند بر اينكه: ين آيه استدالل كردهها با ا« 4»هر عاصي و گنهكار و متخلف از فروع دين، پس اينكه بعضي 

 .هر گنهكاري مخلد در آتش است، استدالل صحيحي نيست

جزو كالم خداي سبحان است، نه اينكه تتمه كالم  "وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ ... "آيد كه جملهو از ظاهر كالم بر مي
 .رسول خدا )ص( باشد
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 د بر معنايي كهداللت دار "حتي "كلمه "حَتَّي إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً "
آيد كه مشركين در به دست مي "إِذا رَأَوْا ... "مدخول حتي غايت آن معناست، و از مدخول حتي يعني جمله

شمردند، و عدد آنها را ضعيف مي -يعني مؤمنين -صدد استضعاف رسول خدا )ص( بودند، و ياوران آن جناب
ي كه از كالم حذف شده، و كالم غايت آن را بيان دانستند، پس اين كالم داللت دارد بر معنايرا اندك مي

مردند و شكردند و يارانت را ضعيف و اندك ميكفار همواره تو را استضعاف مي "كند، مثال چنين بوده كهمي
 ."... شمردند، تا اينكه عذاب خدا را ديدندمي

در آيه همان است، و آيه  آتش جهنم است، چون عذاب موعود "اندآنچه وعده داده شده "و منظور از جمله
شريفه جزو كالم خداي تعالي و خطابي است كه به رسول گرامي خود كرده، و اگر جزو كالم رسول )ص( 

حتي اذا رأيتم ما توعدون  "بايد فرموده باشد "بگو -قل "بود، با در نظر گرفتن اينكه در اول آيه فرمود:
 ."... فهميدا ببينيد آن وقت ميتا روزي كه شما مشركين وعده خدا ر -... فستعلمون

به معناي غايت است، و آيه شريفه به  "امد "كلمه "قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً "
اند گيري از يك توهمي است كه حال مشركين اقتضاي آن را دارد، گويا وقتي تهديد را شنيدهمنزله پيش



ك است دانم نزديپيوندد؟ در پاسخ به ايشان فرموده: بگو من نمياند: اين تهديد چه روزي به وقوع ميپرسيده
 ... يا دور

كند، و اظهار كسي بر هر چيز يعني احدي را بر غيب خود اظهار نمي "عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً "
 فرمايد: من كسيه آن چيز كمك كني و او را بر آن مسلط سازي. ميبه معناي آن است كه او را در رسيدن ب

خبري  "عالم الغيب "سازم. و كلمهكنم، و بر غيب خود مسلط نميرا براي احاطه به غيب خودم كمك نمي
است براي مبتدايي كه حذف شده، و تقدير كالم هو عالم الغيب است، و مفاد كلمه به كمك سياق اين است 

بفهماند علم غيب مختص به خداي تعالي است، و علم او ظاهر و باطن سراسر عالم را فرا  خواهدكه مي
گرفته، و به همين جهت براي نوبت دوم غيب را به خودش نسبت داد و فرمود: كسي را بر غيب خود مسلط 

 .درسانيتا اختصاص را برساند، و گر نه نمي "كندكسي را بر آن مسلط نمي "كند، و نفرمود:نمي

ها است، آن هم به علمي كه اختصاص به و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي عالم به تمامي غيب
 خودش دارد، پس هيچ كس از مردم را به غيب خود كه مختص به
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اصرار از مفسرين « 1»كند، در نتيجه مفاد آيه سلب كلي است. هر چند بعضي باشد آگاه نميخودش مي
خواهد بفرمايد خداي تعالي تمامي غيب خود را در اختيار اند در اينكه مفاد آن سلب جزئي است، و ميورزيده

 .آيددهد. و مؤيد گفتار ما ظاهر سياق آياتي است كه به زودي ميكسي قرار نمي

 13ن را دارا شوند[ ..... ص : توانند آعلم غيب باالصالة از آن خدا است و بالتبع و به تعليم الهي ديگران هم مي]

 "بيان جمله "من رسول "است، و جمله "احدا "اين استثنا، استثناي از كلمه "إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ "
فهماند كه خداي تعالي هر پيغمبري از پيامبران را كه بخواهد به هر مقدار از مَنِ ارْتَضي است، در نتيجه مي

سازد. پس اگر اين آيه را ضميمه كنيم به آياتي كه علم غيب را واهد آگاه ميغيب مختص به خود كه بخ
وَ لِلَّهِ  "و آيه« 4» "وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ "داند، مانند آيه شريفهمختص به خداي تعالي مي

اين « 1» "مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ ال يَعْلَمُ "، و آيه«4» "غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
ه هر توانند بآيد كه علم غيب به اصالت از آن خداست، و به تبعيت خدا ديگران هم مينتيجه به دست مي

 .مقداري كه او بخواهد به تعليم او داشته باشند

داند، و دسته ديگر را در ن را مختص به خدا ميتوان گفت كه آيات راجع به غيب كه يك دسته آپس مي
داند و داند، نظير آيات راجع به ميراندن است، كه يك جا آن را مختص خدا ميباره غير خدا هم ممكن مي

 قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ "فرمايد:دهد و ميو يك جا آن را به مالئكه نسبت مي« 4» "اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ "فرمايد:مي
حَتَّي إِذا جاءَ  "فرمايد:دهد و ميو جايي ديگر آن را به رسل نسبت مي« 4» "مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ



، پس توفي به اصالت منسوب به خداست، و به تبعيت منسوب به مالئكه و «4» "أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا
 .اسباب متوسطي هستند كه مسخر خدا و تحت فرمان اويند يا به عبارتي رسل است، چون مالئكه

كه سلوك رصد در پيش رو و پشت سر رسول )صلي اللَّه عليه و  "فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ... "احتماالت و وجوه مختلف در باره معناي آيه:]

 13.... ص : كند[ .آله و سلم( و علت آن را بيان مي

 "و "يديه "به خداي تعالي، و ضمير "فانه "ضمير "عَدَداً ...فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً  "
 (ص)به رسول  "خلفه
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هم بر واحد اطالق  "راصد "كلمهبه معناي مراقب و نگهبان است، اين كلمه و  "رصد "گردد، و كلمهبر مي
پيش روي رسول،  "ما بين يديه "در اصل مصدر است، و مراد از "رصد "شود، و هم بر جماعت، و كلمهمي

بين او و بين مصدر وحي يعني خداي  "خلفه "و مردمي است كه به سوي آنان فرستاده شده، و مراد از
در ذهن  "رسالت "مي است كه انسان از شنيدن كلمهسبحان است، و منشا اين تعبير امتداد و مسافت موهو

گوييم مثال فرمانده فالن مامور را به سوي لشكريان فرستاد تا پيامش را به آنان كند. وقتي ميخود تصور مي
شود كه فرستنده در ابتداي آن و لشكر در انتهاي آن قرار دارد، و برساند، فورا در ذهن مسافتي تصور مي

ه است، لشكر در پيش روي او و فرمانده در پشت سرش قرار گرفته. آيه شريفه راه رسيدن مامور در بين را
داند كه تا ب "كند، هم چنان كه جملهشود را وصف ميپيام غيبي يعني آن رسالتهايي كه به رسول وحي مي

 .به آن اشاره دارد "اندرساالت پروردگارشان را رسانده

كند، مگر رسولي را كه پسنديده باشد، كه چنين بر غيب خود مسلط نمي و معناي آيه اين است كه: احدي را
كند، چون او نگهباناني از مالئكه بين رسول و مردم دارد، و نگهباناني هم رسولي را بر غيب خود مسلط مي

دانيم كه سلوك رصد در پيش رو و پشت سر رسول، براي بين رسول و خودش گمارده است. البته اين را مي
وحي از هر تخليط و تغيير دادن، يعني كم و زياد كردن است، كه ممكن است از ناحيه شيطانها با  حفظ



 .واسطه صورت بگيردواسطه و يا بي

 گردد، و ضمير جمعبه خداي سبحان بر مي "ليعلم "ضمير در "لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ "در جمله
گردد، به اعتبار اينكه معناي اين كلمه جمع، و بر مي "كسي كه -من "به كلمه "ربهم "و در "ابلغوا "در

 .منظور از آن هر پيغمبري است كه او پسنديده باشد

بر گردد، به اعتبار اينكه منظور از آن جنس رسول است، نه يك رسول  "رسول "ممكن هم هست به كلمه
داند، علم فعلي خدا است، اينكه خدا هميشه و همه چيز را ميبا  "تا خدا بداند "معين، و مراد از اينكه فرمود:

 "كه عبارت است از تحقق ابالغ در خارج، و اين گونه تعبيرها در قرآن كريم بسيار آمده، از آن جمله فرموده:
 «"فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ

فرمايد: براي اين رصد كند، ميدر پيش رو و پشت سر رسول را بيان ميو اين جمله علت سلوك رصد .
 .اندگماريم تا محقق شود كه رسوالن بدون تغيير و تبديل رساالت پروردگارشان را به مردم ابالغ كردهمي

__________________________________________________ 

ي راست گفتند، و براي اين است كه بداند كاذبين را پس همه براي اين است كه خدا بشناسد چه كسان(1)
 .4سوره عنكبوت، آيه 
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هاي بر گردد، در نتيجه نگهبان "غيبه "به كلمه "من خلفه "و در "بين يديه "احتمال هم دارد كه ضمير در
كن ن دستبرد به رسول برسد. ليگمارده شده در پيش رو و پشت سر غيب گمارده شده باشند، تا آن غيب بدو

ه به آن معنايي ك "لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ "اين احتمال ضعيف است، بدين جهت كه با تعليل
سازد، چون محفوظ ماندن غيب از دستبرد، و سالم به دست رسول رسيدنش ربطي به اين ندارد گذشت نمي

 .سالم به دست مردم رسانده و ابالغ كردهكه خدا بداند رسول هم آن را 

 "دو ضمير«: 1»شود، برگشت سخنش به همين احتمال است، او گفته و مفسري كه ذيال كالمش نقل مي
 .گرددبه جبرئيل حامل وحي و حامل غيب بر مي "من خلفه "و "بين يديه

است كه قبال نامي از و ضعف اين قول عالوه بر مطالب گذشته در اين است كه اين سخن وقتي درست 
 .جبرئيل ذكر شده باشد در صورتي كه نشده

 به مالئكه "ربهم "و در "قد أبلغوا "به رسول، و دو ضمير در "ليعلم "اند: ضمير درهم گفته «2»بعضي 
ل كنند تا رسوگردد، و معناي آيه اين است كه: مالئكه خدا وحي او را هم چنان نگهباني مينگهبان بر مي

اند، و دلش مطمئن هاي خدا يعني وحي خدا را همانطور كه صادر شده به او رساندهمالئكه، رسالت بداند كه
 .شود كه وحي خدا از دستبرد شيطانها سالم مانده، چون الزمه ابالغ مالئكه بلوغ وحي است

ارد بود و مؤيد اين احتمال است، و اشكالي كه به وجه قبلي "ليعلم "هر چند ذكر كلمه رسول قبل از كلمه
سازد، كه قبال كلمه جبرئيل ذكر نشده به اين وجه وارد نيست، اال اينكه ظاهر سياق اين احتمال را بعيد مي



كند تا به مردم آيد كه مراد از رساالت، رساالتي است كه رسول آن را حمل ميچون از ظاهر سياق بر مي
ر به رسوالن ب "ربهم "ساند، پس ضمير دركند تا به رسول بربرساند، نه آنچه كه فرشته وحي حمل مي

گردد نه به مالئكه. عالوه بر اين، آيه شريفه اشاره به مالئكه دارد، و آنان را در تحت عنوان رصد ذكر مي
 .كرده، و معلوم است كه عنوان رصد غير عنوان رسالت است، شان رصد نگهباني و حفظ است نه رسالت

له اين است كه: تا محمد )صلوات اللَّه عليه( بداند كه رسوالن قبل از اند: معناي جمديگر گفته« 4»بعضي 
 وي رساالت پروردگارشان را ابالغ كردند. و اين، وجه سخيفي است كه

__________________________________________________ 
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اند: معناي جمله اين است كه: گفته« 1»تر اين است كه بعضي هيچ دليلي بر آن نيست، و از آن سخيف
 .گران رسوالن بدانند كه رسوالن، رساالت پروردگار خود را به ايشان ابالغ كردندتكذيب

ا گردد، و ظاهرنا بر وجهي كه ما اختيار كرديم به رسوالن بر ميضمير جمع ب "وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ "و در جمله
م، به نگهبانان بين رسول و مرد "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ "اين جمله متمم معناي حراست سابق الذكر است، پس جمله

 به اينكه "وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ "كند، و جملهبه نگهبانان بين رسول و خدا اشاره مي "و من خلفه "و جمله
ه فهماند ككند، در نتيجه آيه شريفه ميخداي تعالي احاطه علمي به دل و نفس رسول )ص( دارد اشاره مي

از مصدر وحي گرفته تا نفس رسول و از رسول گرفته تا مردم. از هر گونه تغيير و تبديلي ايمن  -وحي خدا
 .است

د، بلكه هم آن را شامل باشد و هم مسير ممكن هم هست مراد از جمله مورد بحث تنها نفس رسول نباش
وحي را و هم همه اموري را كه به نحوي با رسول و رسالت تعلق و ارتباط دارد، هم چنان كه جمله بعدي كه 

در صدد اين است كه عموميت علم خدا به اشيا را افاده كند، البته علم  "ءٍ عَدَداًوَ أَحْصي كُلَّ شَيْ "فرمايد:مي
 .تميز آنها از يكديگر، پس از آنچه در باره سه آيه اخير گذشت چهار نكته به دست آمد به عدد اشيا و

 16شود[ ..... ص : چهار مطلب كه از سه آيه اخير مورد بحث استفاده مي]

اول اينكه: علم به غيب باألصاله و مستقال خاص خداي تعالي است، به آن معنايي كه توضيح داديم، پس 
خودش عالم به غيب است، و ديگران اگر علمي به غيب داشته باشند به تعليم او دارند،  خداي تعالي به ذات

شود كه هر جا خداي تعالي از انبيا حكايت كرده كه منكر علم با اين نكته كه از آيه استفاده كرديم روشن مي
ينكه به غيب نداريم، نه ااند، منظور اين بوده كه بفهمانند ما رسوالن، باألصاله و مستقال علم غيب خود شده



قُلْ ال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال  "شويم، مانند آنجا كه فرموده:با وحي خدا هم داناي به غيب نمي
 "جا كه فرموده:، و آن«4» "وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ "و آنجا كه فرموده:« 4» "أَعْلَمُ الْغَيْبَ

 .«1» "قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحي إِلَيَّ

__________________________________________________ 

 .444، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 .46دانم. سوره انعام، آيه دا در دست من است، و من غيب نميهاي خكنم كه خزينهبگو من ادعا نمي(2)

 .144كردم. سوره اعراف، آيه دان بودم خيرات و منافع زيادي جمع ميو اگر من غيب(3)

ه كنند، و نه اينكه با شما چدانم كه با من چه ميبگو من از ميان رسوالن رسولي نوظهور نيستم نه مي(4)
 [.....] .4شود. سوره احقاف، آيه م مگر آنچه را كه به من وحي ميكنكنند، و پيروي نميمي
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 10[ ..... ص : "فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً "مستثنيات از عموم]

نِ ارْتَضي مِنْ إِلَّا مَ "به وسيله جمله "فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً "دوم اينكه: بعد از آنكه عموميت جمله
تواند باز هم تخصيص بخورد، هم چنان كه در شكسته شد، به صورت عام مخصص در آمده كه مي "رَسُولٍ

ود، شمورد بحث در باره انبيا تخصيص خورده، چون آيات قرآني داللت دارد بر اينكه بر آن حضرت وحي مي
، و نيز داللت دارد بر اينكه وحي «1» "إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا "مثال فرموده:

يكي از مصاديق غيب است. بنا بر اين، يك پيغمبر دسترسي به غيب دارد، هم چنان كه رسول دارد، البته اين 
ابل مقام نبوت باشد، و اما مقامي مق "إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ "در صورتي است كه مراد از رسول در جمله

شوند نبي هم از همان كسان است، اگر منظور مطلق كساني باشد كه از ناحيه خدا به سوي خلق گسيل مي
چون « 4» "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ ... ":دهدهم چنان كه آيه زير بر اين معنا شهادت مي

پس نبي هم مانند رسول جزو « 4» "وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ "داند، و آيهنبي را هم ارسال شده مي
 .استثنا شدگان از عموم نفي است، بدون اينكه عموم مذكور نيازمند به تخصيص جديدي بشود

عالي امام كند، چون خداي تو همچنين در مورد امام به آن معنايي كه قرآن كلمه امام را در آن استعمال مي
وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا  "فرمايد:را به صفت صبر و يقين توصيف كرده، مثال مي

، و نيز امامان را چنين توصيف كرده كه پرده و حجاب از پيش رويشان برداشته شده، «1» "بِآياتِنا يُوقِنُونَ
، و نيز «4» "كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَوَ  "مثال فرموده:

و ما در بعضي از مباحث سابق در اين باره سخن « 4» "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "فرموده:
 .گفتيم

 كنند، و همچنين آنچهحي آسمان كه قبل از نزولش حمل ميو اما مالئكه آنچه از و



__________________________________________________ 

 .144ما به تو وحي كرديم، همانطور كه به نوح و پيغمبران بعد از او وحي كرديم. سوره نساء، آيه (1)

 .44سوره حج، آيه  ما قبل از تو هيچ رسول و پيامبري نفرستاديم )مگر اينكه ...((2)

 .41ما در هيچ شهر و آبادي پيامبري نفرستاديم )مگر اينكه ...( سوره اعراف، آيه (3)

 كنند، و بدين جهت چنين كرديم كه صبرو ما بعضي از آنان را پيشواياني كرديم كه به امر ما هدايت مي(4)
 .41كردند، و به آيات ما يقين داشتند. سوره الم سجده، آيه 

ا اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم ارائه داديم )تا چنين و چنان شود، و( تا از صاحبان و م(5)
 .75يقين گردد. سوره انعام، آيه 

كنيد اگر شما علم اليقين داشتيد )به سراغ اين موهومات و تفاخرها چنان نيست كه شما خيال مي(6)
 .4و  4سوره تكاثر، آيه  رفتيد(. شما قطعا جهنم را خواهيد ديد.نمي
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اشد، بكنند، نسبت به خود آنان شهود است، نه غيب، هر چند كه براي ما غيب مياز عالم ملكوت مشاهده مي
تنها شامل  "فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً "توان مالئكه را مشمول استثنا دانست، عالوه بر اين جملهپس نمي

كنند و اگر بنا باشد از سكنه زمين تجاوز كنيم تا شامل مالئكه شود كه در روي زمين زندگي ميهل دنيا ميا
كنند هم باشد، بايد مردگان را هم كه امور آخرت را كه به نص قرآن غيب اين عالم است مشاهده مي

گر گان هم مشمول باشند ديمشمول استثنا بدانيم، و حال آنكه قطعا مشمول نيستند، براي اينكه اگر مرد
ماند، چون هر انسان زميني روزي از باقي نمي "فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً "حتي يك نفر هم در تحت عموم

 "ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ "، و نيز"يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ "بيند، و در روز قيامت كهرود و غيب عالم را ميدنيا مي
گردد، پس شوند، و غيب عالم براي همه مشهود مياش فرموده، تمامي مردم يك جا مبعوث ميدر باره

همانطور كه اموات مشمول استثنا نيستند، به خاطر اينكه عالم اموات غير اين عالم است، همچنين مالئكه 
 .هم مشمول نيستند، براي اينكه عالمشان غير اين عالم است

 11ر گرفتن، حفظ و ابالغ وحي به زبان و به عمل ..... ص : معصوم بودن انبياء و رسل د]

داللت دارد بر اينكه وحي الهي از آن  "فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ... عَدَداً "سوم اينكه: جمله
 لش تا وقتي كهرسد و همچنين در طريق نزوشود تا زماني كه به مردم ميلحظه كه از مصدر وحي صادر مي

 .به شخص مورد وحي برسد از هر دستبرد و تغييري محفوظ است

بر آن  "من خلفه "اما مصونيت آن از حين صدور تا وقتي كه به رسول برسد، اگر هيچ دليلي به جز جمله
نباشد همين جمله كافي است، البته اين در صورتي است كه ضمير در آن به رسول برگردد. و اما بنا بر آن 

خواهد  "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ "حتمال كه مرجع ضمير غيب باشد، دليل بر مدعاي ما مجموع دو جملها



 .بود، و ليكن در سابق كه اين احتمال را نقل كرديم گفتيم اين احتمال ضعيف است

 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ "ملهكند، دليلش جو اما مصونيت وحي در آن حال كه رسول آن را از فرشته وحي دريافت مي
كند كه در گرفتنش فهميم رسول طوري وحي الهي را دريافت مياست، كه از آن مي "أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ

اندازد، در نتيجه وحي خدا كند و شيطان در دل او دست نميدهد و ذهنش آن را فراموش نمياشتباه رخ نمي
نيز در رساندن وحي به مردم نيز اين مصونيت هست، و شيطان در اين گردد. و دچار تغيير و تبديل نمي

فرمايد غرض از ها داللت دارد، چون ميتواند بكند، جمله مذكور بر همه اين مصونيتمرحله هم كاري نمي
گماردن رصد اين است كه بداند انبيا رساالت پروردگار خود را رساندند، يعني اين ابالغ در خارج محقق شد. 

 الزمه آن، مصونيت وحي در همه مراحل و رسيدن آن به مردم است، و اگر رسول درو 
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گانه باال )گرفتن و حفظ كردن و رساندن( مصونيت نداشته باشد، غرض خداي تعالي حاصل جهات سه
غير از مساله سلوك شود، و اين كامال روشن است، و چون خداي تعالي براي حاصل شدن اين غرض نمي

فهميم كه وحي، آن زمان هم كه به دست رسول رسيده به وسيله رصد طريقه ديگري ذكر نكرده، مي
وَ  "شد، و جملهشود همانطور كه در طريق رسيدنش به رسول به وسيله آنان حراست ميمالئكه حراست مي

 .كندها را تاييد مياين داللت "أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ

 "دَيْهِمِنْ بَيْنِ يَ "صونيت وحي در مسيرش از ناحيه رسول تا رسيدنش به مردم اگر دليلي به جز جملهو اما م
نباشد، همين جمله كافي است البته به شرطي كه جمله را به آن معنايي بگيريم كه ما ذكر كرديم، البته 

 .يبي كه ما برايش كرديم نيز بر اين معنا داللت داردبه آن تقر "لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ "جمله

شود كه نبي و رسول در گرفتن وحي از پروردگار و در حفظ آن و در رساندنش از اين بيان اين نتيجه عايد مي
به مردم مؤيد به عصمت و محفوظ از خطا در هر سه جهتند، براي اينكه گفتيم آيه شريفه داللت دارد بر 

كند مصون در همه مراحل است تا از دين خودش بر مردم و از طريق رسالت و وحي نازل مياينكه آنچه خدا 
به دست مردم برسد، و يكي از آن مراحل مرحله گرفتن وحي و دوم مرحله حفظ آن و سوم مرحله تبليغ آن 

 .به مردم است

د در مرحله عمل رسول باي و تبليغ رسالت به مردم تنها به زبان نيست بلكه تبليغ عملي هم تبليغ است، پس
از هر معصيت و ارتكاب هر گناه و ترك واجب ديني معصوم باشد، چون اگر معصوم نباشد نقيض و ضد دين 

را تبليغ كرده، پس پيغمبر از ارتكاب معصيت معصوم است، هم چنان كه از خطاي در گرفتن وحي معصوم 
 .در رساندنش به مردم معصوم است است، و هم چنان كه از فراموش كردن آن و از خطاي زباني

و ما در سابق اشاره كرديم كه نبوت هم در اينكه دائر مدار وحي است، مثل رسالت است، پس نبي هم در 
خصوصيت عصمت مانند رسول است، و با اين بيان معلوم شد كه اصحاب وحي چه نبي باشند و چه رسول، 



 .ردم، چه رساندن به زبان و چه به عمل معصوم هستنددر گرفتن وحي و حفظ كردنش، و در رساندن آن به م

استثنا شد، به اينكه رسوالن به غيب آگاه  "فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً "در آيه شريفه عموميت :چهارم اينكه
فهماند كه رسوالن در هر چيزي كه تحقق يافتن رسالتشان مشروط شوند. چيزي كه هست اين را هم ميمي

اشد كه نسبت به آن علم غيب داشته باشند، اين علم را خواهند داشت، حال چه متن رسالتشان از به آن ب
ها و مواعظ باشد، و چه اينكه نشانيهاي قبيل معارف اعتقادي و شرايع دين و قصص و عبرتها و حكمت

 رسالتشان باشد و مردم با ديدن آن 
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صدق رسول در ادعاي رسالتش پي ببرند، هم چنان كه در قرآن كريم از بعضي نشانه و آن معجزه به 
عُوا فِي تَمَتَّ "هايي از اين قبيل حكايت كرده، مثال در باره صالح فرموده كه به قوم خود گفت:رسوالن نمونه

مْ وَ أُنَبِّئُكُ "به بني اسرائيل فرمود: و در باره عيسي فرموده كه« 1» "دارِكُمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
هاي رسوالن ، و نيز آياتي كه در باره وعده«4» "بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ

 .آمده، و پيشگوييهايي كه در خود قرآن كريم آمده، همه اينها از موارد اظهار غيب است

و اينكه پيغمبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و ائمه )عليهم  "أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ "يتي ])رواياتي راجع به جملهبحث روا

 92اند([ ..... ص : السالم( عالم به غيب بوده

در تفسير عياشي از امام جواد )ع( روايت كرده كه معتصم )خليفه عباسي( از بريدن دست سارق پرسش نمود، 
از كجا بايد دستش را قطع كنند؟ فرمود: بايد از آخرين بند انگشتان قطع كنند، و كف دست را باقي كه 

بگذارند. معتصم پرسيد دليل بر اين معنا چيست؟ فرمود: كالم رسول خدا )ص( است، كه فرمود سجده بايد 
 پس اگر دست دزد را ازبر هفت موضع بدن واقع شود. پيشاني و دو كف دست و دو سر زانو و دو انگشت پا، 

اجِدَ أَنَّ الْمَس "ماند تا با آن سجده كند، خداي تعالي هم فرموده:مچ و يا از آرنج قطع كنند، دستي باقي نمي
فَال  "شود، و معناي جملهاي است كه بر آن سجده ميو منظورش از مساجد همان عضوهاي هفتگانه "لِلَّهِ

 .«4»مين است كه چيزي كه خاص خدا است نبايد قطع شود )تا آخر حديث( هم ه "تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً

و در كافي به سند خود از حماد بن عيسي از امام صادق )ع( روايت كرده كه در حديثي گفت: و سجده كرد، 
بر هشت استخوان، يعني دو كف دست و دو سر زانو و دو انگشت ابهام پا و پيشاني و بيني،  (امام صادق )ع

ن گاه فرمود هفت موضع آن واجب است، و آنها همان مواضعي است كه خداي تعالي در كتابش آورده و و آ
 و آن عبارت است از پيشاني و دو كف دست و دو سر "وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً "فرموده:

__________________________________________________ 

 .44اي است كه دروغ نخواهد بود. سوره هود، آيه هايتان متمتع گرديد و اين وعدهسه روز در خانه(1)

هايتان ذخيره كرديد و همين دهم كه چه خورديد، و چه چيز در خانهاگر بخواهيد به شما خبر مي(2)



 .14اي است براي شما. سوره آل عمران، آيه نشانه

 .164، ح 1تفسير عياشي، ج (3)
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 .«1»زانو و دو ابهام پا، و اما نهادن بيني بر خاك مستحبّ است 

و از كتاب خرائج و جرائح از محمد بن فضل هاشمي، از حضرت رضا )ع( روايت شده كه آن جناب نظر كرد 
شود، آيا كشته ميبه ابن هذاب، و سپس فرمود: اگر به تو خبر دهم كه در همين روزها يكي از ارحامت 

عالي داند. فرمود: مگر اين خداي تكني؟ گفت: نه، براي اينكه كسي به جز خداي تعالي غيب نميتصديقم مي
ص( ، پس رسول اللَّه )"عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ "فرمايد:نيست كه مي

داند، ما هم ورثه همان رسولي هستيم كه خدا او را به هر مقدار از غيب است غيب ميكه مرضي نزد خدا 
 .«4»دانيم آنچه شده و آنچه كه تا روز قيامت خواهد شد خود خواسته آگاه كرده، پس ما هم مي

 :مؤلف: روايات در اين باب از حد شمار بيرون است، و مدلول آنها اين است كه

 .اندب را از راه وحي از خداي تعالي گرفته، و امامان )ع( از آن جناب به ارث گرفتهرسول اللَّه )ص( علم غي
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 90( ..... ص : 02بيست آيه دارد )سوره مزمل مكي است و (73)

 90[ ..... ص : 19تا  1(: آيات 03سوره المزمل )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1الْقُرْآنَ تَرْتِيالً ) ( أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّل4ِ( نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيالً )4قُمِ اللَّيْلَ إِالَّ قَلِيالً ) (1يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ )

( إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيالً 4( إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيالً )4إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْالً ثَقِيالً )
 (4الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيالً ) رَبُّ (8)( وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيالً 4)

( إِنَّ 11( وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيالً )16وَ اصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيالً )
( يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ 14( وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلِيماً )14) لَدَيْنا أَنْكاالً وَ جَحِيماً

 (11كَثِيباً مَهِيالً )



الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً  ( فَعَصي فِرْعَوْن14ُإِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلي فِرْعَوْنَ رَسُوالً )
( إِنَّ 14( السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً )14( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً )14وَبِيالً )

 (14هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيالً )

 90آيات ..... ص :  ترجمه

 به نام خداوند بخشايشگر و مهربان

 .(1هان اي جامه به خود پيچيده! )

  .(4اي از شب به جز اندكي از آن را بر خيز و زنده بدار )پاره

 44، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4يا نصف آن را و يا كمي كمتر از نصف را )

 .(1ه بخوان )و يا اندكي بر نصف بيفزا و قرآن را شمرده شمرد

 .(4كنيم )آماده باش كه به زودي كالمي سنگين بر تو نازل مي

كالمي كه قبال بايد خود را براي تحملش آماده كرده باشي( و بهترين وسيله براي صفاي نفس و سخن با )
 .(6)حضور قلب گفتن هنگام شب است كه خدا آن را پديد آورده 

 .(4ري )چون تو در روز دوندگي و مشاغل بسيار دا

 .(4و ذكر خدا را بگو و دست حاجت به سويش دراز كن )

 .(4همان پروردگار مشرقها و مغربهاي عالم كه بجز او معبودي نيست پس او را وكيل خود بگير )

كني قهري ماليم و خوشايند و سازنده بكن و در برابر زخم زبانهاي مشركين صبر كن و اگر هم قهر مي
(16). 

اي براي تكذيب آيات من ندارند امرشان را به خود من كه بجز داشتن نعمت من انگيزه گرانو اما تكذيب
 .(11واگذار كن و اندكي مهلتشان ده )

 .(14ها و در آخر عذاب دوزخ هست )كه نزد ما انواع شكنجه

 .(14و طعامي گلوگير و عذابي دردناك است )

 .(11چون تلي از ماسه شوند ) هاها به لرزه در آيند و كوهدر روزي كه زمين و كوه

هان اي انسانها! ما رسولي به سوي شما گسيل داشتيم كه شاهد بر شما نيز هست همانطور كه رسولي به 
 .(14سوي فرعون فرستاديم )

 .(14ولي فرعون از اطاعتش سر برتافت پس او را به عذابي سخت بگرفتيم )

كند مت خود را كنار بكشيد روزي كه كودكان را پير ميتوانيد از عذاب قياشما اگر كفر بورزيد چگونه مي



(14). 

 .(14شود و وعده خدا شدني است )و آسمان به وسيله تحول آن روز شكافته مي

 .(14تواند راهي به سوي پروردگارش اتخاذ كند )و اين محققا تذكر است پس اگر كسي خواست مي

 93بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند به اينكه نماز شب بخواند، تا به اين وسيله آماده و مستعد گرفتن )ص( را امر مي اين سوره رسول خدا
شود، و آن قرآني است كه به وي وحي خواهد شد، و دستورش مسئوليتي گردد كه به زودي به او محول مي

 اي دهد در برابر حرفهاي بيهودهمي

 41، ص: 46ترجمه الميزان، ج

خوانند صبر كند، و به نحوي پسنديده از آنان اش مير و كاهن يا ديوانهزنند، و شاعكه دشمنان مي
گيري نمايد، و در اين آيات تهديد و انذاري هم به كفار شده، و حكم صبر را به همه مؤمنين تعميم كناره

 .كندداده، در آخر تخفيفي را كه براي رسول خدا )ص( و مؤمنين قائل شده ذكر مي

ومين اند: دومين يا سهايي است كه در اول بعثت نازل شده. حتي بعضي گفتهن سورهو اين سوره از نخستي
 .اي است كه بر قلب مقدس نبي اكرم )ص( نازل شده استسوره

 94[ ..... ص : "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "مفاد خطاب]

بوده، اسم فاعل از باب  "متزمل "اصلدر  -با تشديد زاء و تشديد ميم -"مزمل "كلمه "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "
ا بخوابد پيچد تتفعل )تزمل( است، و معنايش لفافه به خود پيچيده است. كسي كه جامه يا چيزي به خود مي

آيد در آن ساعتي كه اين سوره گويند، و از ظاهر اين جمله بر ميمي "مزمل "يا مثال سرما را دفع كند، آن را
 .مورد خطاب قرار گرفته "مزمل "اي را به خود پيچيده بوده، از اين جهت بهشده آن جناب جامهنازل مي

اين را بدان جهت گفتيم كه كساني خيال نكنند اين خطاب جنبه توبيخ و يا تحسين دارد، بله ممكن است از 
طر اسياق آيات استفاده شود كه گويا آن جناب در مقابل دعوتش مورد استهزا و اذيت قرار گرفته، و براي خ

اي استراحت كند، در اين اي به خود پيچيده تا لحظهخدا اندوهناك شده، و براي دفع غم و اندوه خود جامه
بر گويند صهنگام خطاب شده كه اي جامه به خود پيچيده بر خيز، نماز شب بخوان و در برابر آنچه به تو مي

در برابر ناماليمات از صبر و نماز كمك كن، همانطور كه به عموم مسلمانان سفارش كرده براي مقاوم شدن 
با اين دستور به آن جناب فهمانده كه بايد خود را در مقابل « 1» "اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ "بخواهند،

 .هاي بزرگتر و مصائب تلخ به وسيله نماز و صبر مقاوم سازد، نه به وسيله پيچيدن جامه و خوابيدناندوه



ل اي، يعني متحماند: اي كسي كه با مشقت و دشواري نبوت متزمل شدها چنين معنا كردهآيه ر« 4»بعضي 
 .اي. و ليكن از جهت لفظ هيچ دليلي در آيه بر اين معنا نيستهاي اين مقام گشتهدشواري
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 93[ ..... ص : "قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ... "چند وجه در معناي آيه:]

يام در ق "قيام در ليل "مراد از "قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا "
مفعول فيه است، كه مجازا مفعول به واقع شده، مثل اينكه  "ليل "شب براي نماز است، پس كلمه

 .است "داخل شدم در خانه -دخلت في الدار "، كه حقيقتش"داخل شدم خانه را -دخلت الدار "گويند:مي

صوب شده، و تقدير به خاطر ظرفيت من "ليل "در تقدير است، و كلمه "قم "اند: معمولگفته «1»بعضي 
 .است "ليل "استثنا از كلمه "اال قليال "است، و جمله "قم الي الصالة في الليل "كالم

 إِلَّا اللَّيْلَ "، بدل باشد از جمله"نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ "آيد كه جملهو از ظاهر سياق بر مي
به  "نصفه "، و ضمير در"نصف "به كلمه "عليه "و "منه "است، و دو ضمير "قم "، كه متعلق تكليف"قَلِيلًا

گردد، و معناي آيه اين است كه نيمي از شب را بپا خيز، و يا كمي از نصف كم كن، و يا بر مي "ليل "كلمه
كه خواهد بفرمايد: مخيري بين ايناندكي بر نصف بيفزا، و اين ترديد بين سه امر ترديد تخيير است، مي

 .درست نيمي از شب را زنده بداري، و يا كمي كمتر از نصف، و يا كمي بيشتر از آن را

نطور باشد، است، و اگر اي "قليال "بدل از مستثني، يعني كلمه "نصفه "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 4»بعضي 
ف را بپا تر از نصشود: شب را بپا خيز اال نصف آن را، و يا از نصف كمي كمتر كن، يعني بيشمعنا چنين مي

خيز، و يا كمي زيادتر كن، يعني كمتر از نصف بپا خيز. و در اين صورت بر عكس وجه قبلي جمله بدل، ابهام 
 .داردرا از مستثني به مطابقه و از مستثني منه به التزام بر مي

فع احتياج به ررسد، چون و اين دو وجه هر چند در نتيجه يكي هستند، و ليكن وجه قبلي زودتر به ذهن مي
ابهام كردن به وسيله بدل از متعلق حكم، سابقه بيشتري دارد، تا احتياج به رفع ابهام از توابع و ملحقات آن. 

كه الزمه آن رفع ابهام از متعلق تكليف است به داللت  "ليل "از كلمه "نصفه ... "پس بدل بودن جمله
 ."قليال "كلمه رسد، از اينكه بدل باشد ازمطابقي زودتر به ذهن مي

بدل از ليل است، و ليكن مراد از قليل، قليل از شبهاست، نه قليل  "نصفه "اند: كلمهديگر گفته« 4»بعضي 
 ها بر خيز،از ساعتهاي يك شب، و معناي آيه اين است كه: همه نيمه شب
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يا شبهاي اندكي از آن كم كن، و يا شبهاي اندكي بر آن اضافه كن، و منظور از اين شبهاي اندك آن 
ا خواب بر او غلبه كرده و يا عذري ديگر دارد. و اين وجه شبهايي است كه انسان عذر دارد، يا بيمار است، و ي

 .آيدعيبي ندارد، جز اينكه وجه اول زودتر به ذهن مي

به معناي تالوت آن است به نحوي كه حروف پشت سر هم آن  "ترتيل قرآن "-"وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا "
، و معناي آن دو اين "قُمِ اللَّيْلَ "است بر جملهروشن و جداي از هم بگوش شنونده برسد، و اين جمله عطف 

 .است كه شب برخيز و قرآن را به ترتيل بخوان

و ظاهرا مراد از ترتيل قرآن، ترتيل آن در نماز، و يا اصال منظور از قرآن خود نماز است، و خداي تعالي نظير 
وكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُ "اين تعبير را از نماز كرده، مثال فرموده:

 .«1» "الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً

 .اند: مراد آيه شريفه اين است كه قرائت قرآن را واجب كند نه نماز راگفته« 4»بعضي 

 96لًا( و چند وجه در اين باره ..... ص : بيان جهات مختلف سنگين بودن قرآن )إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِي]

 "إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

كيفيت خاصي براي جسم است، و خاصيت آن اين است كه حمل چنين جسمي و جابجا  -سنگيني -"ثقل "
ه كردن آن دشوار است، و چه بسا همين كلمه در غير جسم، مثال در امور معنوي هم به عنوان استعار

گويند درس امروز سنگين بود، يعني تحمل آن براي فهم و درك شاگردان دشوار شود، مثال مياستعمال مي
هاي علمي دقيق بود براي عوام سنگين بود، كه در اين اش نظريهگويند سخنراني امروز كه همهبود و يا مي

ر درك آن دشوار است و يا حقايقي د گونه تعبيرها كلمه سنگين در غير جسم به كار رفته، در امور معنوي كه
بر دارد كه رسيدن به آن سخت است، و يا فرمانهايي را متضمن است كه امتثال آن و مداومت بر انجام آن 

 .دشوار است

قرآن كريم كه كالم الهي است به هر دو اعتبار ثقيل است، اما از حيث فهم معنايش ثقيل است براي اينكه 
پيامبر آن را از ساحت عظمت و كبريايي گرفته، و معلوم است چنين كالمي را كالمي الهي است كه 

فهمد مگر نفوس طاهر از هر پليدي، نفوسي كه از هر سببي قطع اميد كرده و تنها به خداي سبحان كه نمي
مسبب االسباب است دل بسته، كالمي است الهي و كتابي است عزيز، كه ظاهر و باطني دارد، تنزيل و 

لي دارد، تبيان براي هر چيز است، و سنگيني آن از حال و وضع رسول خدا )ص( مشهود بود، همه تاوي



 ديدندمي
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 .شد، و اين معنا در روايات بسيار زياد آمدهمي -حالتي شبيه بيهوشي -كه در هنگام گرفتن آن دچار برحاء

تر بگويم توحيد و معارف اعتقادي و اخالقيش را در و اما از حيث تحقق بخشيدن به حقايق معارفش، و ساده
 "فرمايد:سنگين است كه در بيان سنگينيش كافي است آيات زيرا را بخوانيم كه مي خود پياده كردن، آن قدر

لَّهُمْ رِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْ
كه در اولي « 4»لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتي وَ  "و« 1» "يَتَفَكَّرُونَ

شد كوه خاشع و از ترس فرمايد كوه تحمل آن را ندارد كه قرآن بر او نازل شود، و اگر بر كوه نازل ميمي
ها را به حركت در آورد، و توان كوها خبر داده كه با اين قرآن ميشد، و در دومي از اين معنخدا پاره پاره مي

 .زمين را پاره پاره كرد، و با مردگان سخن گفت

قرآن كريم نه تنها به آن دو اعتبار سنگين است، بلكه به اعتبار پياده كردنش در جامعه و دعوت مردم به 
اين دين حنيف بر ساير اديان نيز سنگين است،  اينكه مراسم دين حنيف را بپا دارند، و خالصه برتري دادن

در راه خدا تحمل كرد، و آزارهايي است كه  (شاهد سنگينيش مصائب و ناماليماتي است كه رسول خدا )ص
اي از انواع ايذاءها و استهزاءها و خطاكاريهايي كه آن جناب از براي خدا چشيد، كه آيات قرآن هم پاره

 .بيماردالن ديد حكايت كرده استمشركين و كفار و منافقين و 

ل همين قرآن عظيم است، به دلي "قول ثقيل "منظور از "إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ":فرمايدپس اينكه مي
رسد، مفسرين هم اينكه اين آيات را كه در اول بعثت نازل شده براي هر كس بخواني همين به ذهنش مي

 .اندسير كردهقول ثقيل را به قرآن تف

 -بر آن داللت دارد، در نتيجه به مقتضاي سياق "... قُمِ اللَّيْلَ "اين آيه در مقام تعليل حكمي است كه جمله
رساند كه اگر گفتيم اين معنا را مي -با در نظر گرفتن اينكه خطاب به خصوص رسول خدا )ص( است

ما شو، براي اين بود كه خود را براي كرامت قرب داري كن، و در شب با خواندن نماز متوجه درگاه زندهشب
 .و شرف حضور، و افتخار همكالمي با ما آماده سازي، تا ما قول ثقيلي را بر تو القاء كنيم

__________________________________________________ 

و از خوف خدا كند ديدي كه در برابر آن خشوع ميكرديم مياگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي(1)
 .41زنيم تا در آن بينديشند. سوره حشر، آيه شكافد. و اينها مثالهايي است كه براي مردم ميمي



ها به حركت در آيند و زمينها قطعه قطعه شوند و بوسيله آن با مردگان سخن اگر به وسيله قرآن كوه(2)
 .41گفته شود )باز هم ايمان نخواهند آورد(. سوره رعد، آيه 

 44، ص: 46ه الميزان، جترجم

سازد. در جاي ديگر هم بنا بر اين، نماز شب راهي است كه آن جناب را به چنين موقعي كريم منتهي مي
 :فرمايدخداي سبحان نماز شب را راه به سوي خدا خوانده، مي

 .«1» "إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "

وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ  "در آيه زير وعده بيشتري داده، فرموده:خداي سبحان 
 .كه در تفسير همين آيه معناي مقام محمود را بيان كرديم« 4» "رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً

ر امت رايع و احكام آن است قهرا بو وقتي يكي از جهات سنگيني قرآن سنگيني معارف آن، و نيز پذيرفتن ش
سنگين بود، پس معناي آيه اين است كه: ما به زودي  (هم ثقيل خواهد بود، همانطور كه بر رسول خدا )ص

كنيم قولي را كه هم بر خودت سنگين است و هم بر امتت، اما سنگيني آن بر خود تو از جهت به تو وحي مي
است كه در طريق ابالغ آن خواهي ديد، و سلب راحت و  صعوبت تحقق حقائق آن، و از جهت مصائبي

فراغتي است كه از تو خواهد شد، و از جهت مجاهدت نفس و انقطاع به سوي خدا، و زحماتي است كه الزمه 
اي از جهات ياد شده با تو گرفتن وحي است. و اما سنگيني آن بر امتت از اين جهت است كه آنها هم در پاره

له تحقق دادن به حقائق قرآن در نفس، و نيز پيروي اوامر و نواهي خدا و رعايت حدود آن شريكند، از آن جم
 .است، كه هر طايفه از طوايف امت به قدر وسع و طاقتش بايد اين رنجها را تحمل كند

 .در اينكه سنگيني قرآن چه معنا دارد، اقوالي ديگر دارند« 4»مفسرين 

اين كالم وزين و  :گوييمو مستدل است، هم چنان كه خود ما مي يكي اينكه: قرآن عظيم الشان و متين
 .سنگين است، يعني در موقع خود واقع شده است

ديگر اينكه: قرآن در ميزان روز قيامت سنگين است، حال يا حقيقتا سنگين است و يا مجازا و به  «1»يكي 
 .مهم استدهند بسيار و اين عنايت كه ثوابي كه در برابر قرآن به اشخاص مي

 ديگر اينكه: قرآن بر كفار و منافقين سنگين است، براي اينكه هم اعجاز دارد« 4»يكي 

__________________________________________________ 

تواند به سوي پروردگارش راهي اتخاذ كند. اين يك تذكر و يادآوري است پس هر كس بخواهد مي(1)
 .44سوره دهر، آيه 

ي از ساعات شب تهجد كن، تهجدي داوطلبانه كه اميد است پروردگارت تو را به مقامي محمود ادر پاره(2)
 .44مبعوث فرمايد. سوره اسراء، آيه 
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 .يشان استبر تهديد عليه اتوانند قبولش كنند، و هم اينكه مشتمل توانند مثلش را بياورند و نه ميكه نه مي

ديگر اينكه: سنگيني قرآن كنايه است از بقاي آن در طول روزگار، چون يكي از خصوصيات هر  «1»يكي 
 .چيز سنگين، اين است كه در جاي خود ثابت بماند

عيب است، و ليكن اند كه هر چند هر كدام در جاي خود صحيح و بيو بعضي ديگر وجوهي ديگر گفته
 .آيدا آورديم چيزي است كه از ظاهر آيه به ذهن ميوجهي كه م

 99[ ..... ص : "إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا "چند قول در معناي دو آيه:]

آيه اولي در اين مقام است كه  "قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ "
بيان كند چرا شب را براي اين نماز اختيار كرديم، و آيه دوم در مقام اين است كه بيان كند چرا روز را 

در مقام بيان اين بود كه  "ثَقِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ":فرمودانتخاب نكرديم هم چنان كه آيه قبلي كه مي
 .اصال چرا نماز شب تشريع شد

مصدر،  "عاقبت "و "عافيت "يكي اينكه مانند كلمه :دو احتمال هست "ناشئة "در آيه مورد بحث در كلمه
و به معناي نشئه و حدوث و تكون باشد. و دوم اينكه اسم فاعل از ماده نشئه باشد، كه به موصوف خود 

هر كدام كه باشد مراد از آن، شب است، و اگر حادثه را بر شب اطالق كرده، نظير اطالق آن بر  اضافه شده،
 .اجزاي خلقت است

 «و چه بسا بعضي

قدم نهادن بر آنست و اينكه  "وطء زمين "منظور از حادثه شب همان نماز شب است. و معناي :اندگفته
ست از اينكه اين عمل از هر عمل ديگر در صفاي كنايه ا "حادثه شب شديدترين قدم نهادن است "فرمود

سازد، و بهتر از هر چيز نفس آدمي را از اينكه به وسيله شواغل روز، دچار تر ميقدمنفس، انسان را ثابت
 .كندكدورت شود حفظ مي

كه: نمطابقت قلب با زبان است. آن گاه گفته خود را تاييد كرده به اي "وطء "اند: منظور ازگفته« 4»بعضي 
 .اندبه كسره واو خوانده "وطء "ها كلمه رابعضي

خن ترين ساين است كه نماز شب استوارترين و صائب "حادثه شب اقوم قيال است "و مراد از اينكه فرمود
 .تر استاست، براي اينكه در نماز شب حضور قلب بيشتر و توجه به كالم دقيق

 و يا در -تر استقدمدر دل شب ثابتو معناي آيه اين است كه حادثه شب و يا نماز 

__________________________________________________ 
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ون خداي تعالي شب را مايه آرامش قرار تر است، چمطابقت قلب و زبان شديدتر، و سخني استوارتر و صائب
داده، و نتيجه اين آرامش اين است كه خاطر انسان از شواغل معيشت فارغ، و دست انسان از اسباب ظاهري 

 .بريده است

ح سب "به معناي دويدن و تند راه رفتن در آب است، و "سبح "كلمه -"إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا "
وز كنايه از غور در مهمات زندگي و انواع زدوبندها در برآوردن حوائج زندگي است. و معناي آيه در ر "طويل

رد تا در گذااين است كه تو در روز مشاغل بسيار داري كه همه وقتت را فرا گرفته، فراغتي برايت باقي نمي
 ا بر اين بر تو است كه از شبآن با توجه تام متوجه درگاه پروردگارت باشي، و از هر چيزي منقطع گردي، بن

 .استفاده كني، و در آن به نماز بپردازي

تواني بخوابي و امر معاش خود را تدبير اند: تو در روز مياز مفسرين آيه را اين چنين معنا كرده« 1»بعضي 
 .كني، و در حوائج خود تصرف نمايي، پس شبت را به تهجد اختصاص ده

اند: تو در روز فراغت داري، حال اگر شب نتوانستي به كارت برسي، در هديگر اينطور معنا كرد« 4»بعضي 
روز آن را تالفي كن، و آنچه در شب انجام ندادي در روز قضاء كن. بنا به گفته اين مفسر آيه مورد بحث 

 "رادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراًوَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَ "خواهد بگويد كه: آيههمان را مي
 .تر استكند. ليكن آنچه ما اختيار كرديم با سياق مناسب، بيان مي«4»

 122[ ..... ص : "وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ "در خطاب: "ذكر "مقصود از]

خواهد نماز شب را توصيف كند، و بنا بر اين به ظاهرا اين جمله مي "وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا "
ذكر  "ذكر اسم رب "است، و روي اين فرض مراد از "وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا "منزله عطف تفسيري براي جمله

 .، تضرع و زاري با زبان است"تبتل "باشد، و همچنين مراد اززباني با رعايت مطابقت آن با قلب مي

در اين جمله تعميمي بعد از تخصيص آيه قبل شده، در آيه قبل تنها به نماز  :اندرين گفتهاز مفس« 1»بعضي 
شد، در اين آيه به مطلق ذكر، و مراد از ذكر، دوام در ذكر خداي تعالي در شب و روز است، شب سفارش مي

 به هر نحوي كه باشد، چه با تسبيح و چه با تحميد و چه با

__________________________________________________ 
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خداي تعالي آن كسي است كه شب و روز را پشت سرهم قرار داد، براي هر كسي كه بخواهد متذكر (3)
 [.....] .44شود، و يا بخواهد شكري بگزارد. سوره فرقان، آيه 
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نماز و چه با قرائت قرآن و چه غير آن، و اگر ذكر را به دوام تفسير كرديم، براي اين است كه رسول خدا 
)ص( هرگز خدا را از ياد نبرده بود، تا آيه بخواهد او را به ياد خدا بيندازد، پس ناگزير بايد بگوييم منظور دوام 

 .حقيقي، چون دائما به ياد خدا بودن امكان ندارد ذكر است، البته مراد از دوام هم دوام عرفي است نه

كند كه اگر منظور از ذكر، ذكر زباني بوده باشد، چه منافاتي دارد با اينكه آن ولي او اين اشكال را چه مي
جناب در دل خدا را فراموش كند، و اگر اعم از ذكر لفظي و قلبي باشد، آيه شريفه از رساندن آن قاصر است، 

بتوانيم از اين اشكال صرفنظر كنيم، دو اشكال ديگر هست، يكي اينكه فراموش نكردن خدا تا بر فرض هم 
روزي كه اين خطاب به آن جناب شده منافات ندارد كه براي از آن به بعد سفارش كند كه همانطور كه تا 

 ن كه دوام حقيقياي از اين به بعد هم فراموشش مكن. دوم اينكه اين سخكنون پروردگارت را از ياد نبرده
ذكر غير ممكن است و ناگزير بايد دوام را حمل بر عرفي آن كنيم، و همي بيش نيست، و همي كه از 

نفهميدن معنا ناشي شده، چون خداي عز و جل دائما مذكور انسان هست، و حتي يك لحظه از او غايب 
پس جاي آن هست كه خداي تعالي نيست، حال چه اينكه آدمي متوجه به آن باشد و يا از آن غفلت بورزد، 

خود را به انسان معرفي كند، به طوري كه ديگر در هيچ حالي از او غفلت ننمايد، خواننده عزيز به دو آيه زير 
لَّيْلَ وَ النَّهارَ يُسَبِّحُونَ ال "و« 1» "فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَ "توجه كند:
، و ما در تفسير اين دو آيه و در آخر سوره اعراف گفتيم كه: اين خصوصيت اختصاص به «4» "ال يَفْتُرُونَ

 .مالئكه ندارد

كند به اينكه اسمي از اسماي خدا، و يا خصوص لفظ امر مي "وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ "و كوتاه سخن اينكه: جمله
 .منظور خصوص بسم اللَّه است :اندگفته« 4»ضي جالله را ذكر كند. بع

به غيبت به كار رفته، يعني در جمله مورد  "إِنَّا سَنُلْقِي "در آيه مورد بحث التفاتي از تكلم با غير در جمله
ذلت عبوديت عبد را  "رب "بحث خداي تعالي غايب فرض شده، و شايد وجه آن اين باشد كه با ذكر كلمه

 .و پروردگارش است و عبد از آن غافل شده متذكر گرددكه رابط ميان عبد 

 به انقطاع يعني بريدن از خلق و متوجه« 1»را بعضي  "تبتل "كلمه -"وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا "
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ه است كه دست التماس باند، و از ائمه اهل بيت )ع( روايت شده كه تبتل به اين معنخدا شدن تفسير كرده
عناي تر از مدرگاه خدا برآري و تضرع و زاري كني. و اگر ما ذكر را به ذكر لفظي حمل كنيم اين معنا مناسب



 .اول است

، اگر اين "و تبتل اليه تبتال "ظاهرا مفعول مطلق است، و مقتضاي ظاهر اين بود كه بفرمايد: "تبتيال "كلمه
 "بتل "براي اين بود كه باب تفعل از« 1»را آورد، به قول بعضي  "تبتيال "طور نفرمود، و به جاي آن كلمه

و معنايش يا  "بتل اليه تبتيال "متضمن معناي باب تفعيل آن نيز هست، پس مثل اين است كه فرموده باشد:
س فاين است كه ارتباط نفس خود را از هر چيز ديگر قطع كن، و تنها به خدا دل ببند، و يا اين است كه ن

به  "تبتيال "ديگر آوردن« 4»خود را وا بدار به اينكه دست تضرع به درگاه خدا بردارد. و به قول بعضي 
 .براي اين بوده كه رعايت قافيه آخر آيات قبل شده باشد "تبتال "جاي

في است كه به اصطالح از وصفيت جمله اول آيه وص "رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا "
 "در معناي "رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ "است، و جمله "هو رب المشرق و المغرب "مقطوع شده، و تقدير آن

است براي اينكه مشرق و مغرب دو جهت نسبي است كه مشتمل بر تمامي جهات عالم  "رب همه عالم
دو جهت را ذكر كرد، براي اين بود كه با ليل و نهار كه قبال  مشهود است، و اگر از ميان شش جهت تنها اين

 .تر بود، چون شب و روز مربوط به طلوع و غروب استذكرش شده بود مناسب

كافي بود، چه باعث شد كه دوباره  "ربك "خواهي پرسيد براي اشاره به ربوبيت خداي تعالي همان كلمه
 ؟"رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ "بفرمايد:

گوييم: خواست تا از زبان رسول خدا )ص( فهمانده باشد كه اگر مامور شده خداي تعالي را رب در پاسخ مي
خود بگيرد، براي اين بود كه پروردگار هم رب او است و هم رب همه عالم، نه اينكه تنها رب او باشد، 

گران كردند، غير آن بتي كه دييهمانطور كه چه بسا بعضي از مشركين به تنهايي براي خود بتي انتخاب م
داشتند، و اگر رب گرفتن خداي تعالي از ناحيه رسول خدا )ص( از اين باب باشد، و يا حد اقل كسي چنين 

تواند مردم را به سوي توحيد دعوت كند، چون مردم در پاسخش احتمالي را بدهد، ديگر آن جناب نمي
 .ب ما هم رب ما باشدگويند: خيلي خوب خداي تعالي رب تو باشد، رمي
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 "معناي هست اين است كه چون اين جمله به "رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ "نكته ديگري كه در آوردن جمله
 و آن را "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "فرمايدشود براي جمله بعدي كه ميچيني مياست، در نتيجه زمينه "رب همه عالم

گويم معبودي جز خدا نيست، براي اين است كه الوهيت و معبوديت از فهماند اگر ميكند، و ميتعليل مي
بير، كه مكرر بيانش گذشت، و چون رب همه عالم فروع ربوبيت است، و ربوبيت عبارت است از مالكيت و تد

 .خداست پس جز او هم معبودي نيست



 123معناي اينكه فرمود: خدا را وكيل بگير[ ..... ص : ]

يعني خدا را در همه امورت وكيل بگير، و وكيل گرفتن به اين معناست كه انسان غير  -"فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا "
ه طوري كه اراده او به جاي اراده آدمي كار كند، و عمل او هم عمل خود خودش را در جاي خود بنشاند، ب

آدمي باشد، پس اينكه انسان خداي تعالي را وكيل بگيرد، به اين است كه آدمي تمامي امور را از آن خدا و به 
باب دست او بداند، اما در امور خارجي و حوادث عالم، به اينكه نه براي خودش و نه براي هيچ يك از اس

ظاهري استقالل در تاثير قائل نباشد، چون در عالم وجود، هيچ مؤثري )به حقيقت معناي تاثير( به جز خدا 
وجود ندارد، و در نتيجه داشتن چنين اعتقادي، در احوال مختلف رضايت و خشم و مسرت و تاسف و غيره، 

رده، شود كه خداي تعالي معرفي كدل به هيچ سببي نبندد، بلكه در مقاصد و آرزوهايش متوسل به آن سببي 
آن هم نه به طوري كه براي آن سبب استقالل در تاثير قائل باشد و بدان مطمئن گردد بلكه ظفر يافتن به 

 .مطلوب را از خدا بداند، تا هر چه خدا برايش صالح دانست اختيار كند

ات و معامالتش، اراده خود را تابع و در اموري كه ارتباط به عمل او دارد و خالصه در وظايف عمليش در عباد
 .اراده تشريعي خدا كند، در نتيجه طبق اراده او و مطابق قوانين او عمل كند

 و اوامر تشريعي "وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ... "چگونه با جمله "فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا "شود جملهاينجاست كه روشن مي
وَ  "و جمله "وَ اهْجُرْهُمْ "و جمله "وَ اصْبِرْ "مطالب بعد يعني جمله كند، و چگونه باقبل از آن ارتباط پيدا مي

 .شودمرتبط مي "ذَرْنِي

، در "فاء "اين آيه و ما بعد آن عطف است بر مدخول "وَ اصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا "
و را وكيل بگير كه الزمه وكيل گرفتن او اين است كه بر شود: ا، پس معنا چنين مي"فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا "جمله

گويند و با آن تو را اذيت و استهزا نموده به اموري از قبيل كهانت و شاعري و جنون متهمت نموده آنچه مي
خوانند صبر كني، و نيز الزمه آن اين است كه با آنها به خوبي قهر كني. و مراد قرآنت را اساطير اولين مي

 آيد اين است كه با به طوري كه از سياق بر مي "قهر كردن به خوبي -راً جَمِيلًاهَجْ "از
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هاي آنان را با آنان به حسن خلق معامله نموده و به خيرخواهي به سوي حق دعوتشان كند، و گفته
اينكه  فه منافاتي با آيه قتال ندارد، پستواند بگويد مقابله به مثل ننمايد، و اين آيه شريهايي كه ميگفته

 .اند: اين آيه با آيه قتال نسخ شده، وجهي نداردگفته« 1»بعضي 

 124تهديد تكذيب كنندگان صاحب نعمت ..... ص : ]

 -ني و فالنادع "گوييم:مياين آيه تهديد كفار است، وقتي  "وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا "
 "، معنايش اين است كه بين من و او حائل مشو، و بگذار تا از او انتقام بگيرم. و مراد از"ذرني و فالنا -و يا



، همان كفاري است كه در آيه قبلي نامشان برده شد، و يا حد اقل رؤساي آنان "مكذبين صاحبان نعمت
اره جمع كرد براي اين بود كه اش "اولي النعمة "و صفت "ينمكذب "است، و اگر در توصيف آنان بين صفت

كند به علت آن تهديدي كه متوجه ايشان كرد، چون تكذيب دعوت الهي از ناحيه افراد متنعم، كفران نعمت 
 .گري سلب نعمت و تبديل آن به نقمت استاوست، و جزاي كفران

ك است، يعني همان زمان اندكي كه در زمين زندگي ، زماني اند"اندكي مهلتشان بده "و مراد از اينكه فرمود
ه در بينند، هم چنان كگردند، و حساب و جزا ميانتها به سوي پروردگارشان بر ميكنند، و براي زماني بيمي

واهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْ "، و نيز فرموده:«4» "إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً "جاي ديگر فرمود:
 .«3» "الْمِهادُ

اند: منظور تهديد ايشان به واقعه بدر است. ولي آيه هيچ گفته« 1»اين آيه به ظاهرش عام است، ولي بعضي 
بكار رفته، و شايد وجه آن  "ذرني "به تكلم "ربك "ظهوري در آن ندارد. و در اين آيه التفاتي از غيبت

و آن گاه  .دهدتهديد را به خودش نسبت مي "ذرني "، چون خداي سبحان با گفتنتشديد همان تهديد باشد
ان  "را به سياق متكلم مع الغير "ذرني "برد. و آن اين است كه سياق متكلم وحدهالتفاتي ديگر به كار مي

 .گرداند، تا عظمت خود را به رخ آنان بكشدبر مي "لدينا

 و به معناي كنده "انكال "كند. و كلمهرا تعليل مي "ذرني ... "اين آيه، جمله "ماًإِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَ جَحِي "
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ز معنايش اين است كه فالني ا "ءفالن نكل عن الشي "شود:گويد: وقتي گفته ميزنجيرها است. راغب مي
 "معنايش اين است كه من فالني را مقيد كردم، و كلمه "نكلته "شود:ميفالن كار عاجز شد، و وقتي گفته 

به معناي طناب پابند حيوان و آهن لجام آن است، چون هر دو مانع  -به كسره نون، و سكون كاف -"نكل
به معناي  "جحمة "و در معناي كلمه جحيم گفته: كلمه«. 1»آزادي حيوان است، و جمع آن أنكال است 

 .«4»شي آتش است، و جحيم هم به اين مناسبت اطالق شده است كشدت زبانه

به معناي تردد لقمه در حلق است،  "غصه "كلمه :گويددر مجمع البيان مي "وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلِيماً "
 "غص بريقه، يغص، غصصا "شودبه طوري كه خورنده نتواند به راحتي آن را فرو ببرد، وقتي گفته مي

يعني در دلش از فالن  "في قلبه غصة من كذا "عنايش اين است كه آب دهانش در گلويش گير كرد، وم



گذارد طعام و شراب گوارا شود پيشامد اندوهي گره خورده، و خالصه غصه هم نظير سكسكه است، كه نمي
«4». 

انشان به آن عذابها و هاي دنيا به كيفر كفركنند كه نعمتو اين دو آيه عذابهاي آخرت را يادآوري مي
 .گرددها مبدل مينقمت

 ظرف است براي عذابي كه در دو آيه "يوم "كلمه "يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا "
رجفت  "شود:به معناي اضطراب شديد است و گفته مي "رجف "گويد:اش داده شد. راغب ميسابق وعده

به  "كثيب رمل "و در مجمع البيان گفته:«. 1»يعني زمين زلزله كرد و دريا موج فرستاد  "رض و البحراال
ها به معناي آن است است، و مهيل شدن كوه "هيل "از مصدر "مهيل "اي از شن است، و كلمهمعناي توده

 .و معناي آيه روشن است«. 4»اش تكان بخورد از باال فرو بريزد كه وقتي ريشه

م اين آيه مكذبين صاحب نعمت از قو "إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلي فِرْعَوْنَ رَسُولًا "
رد به ككند، بعد از آنكه در آيات قبل مطلق مكذبين صاحب نعمت را تهديد ميرسول خدا )ص( را تهديد مي
 ان تهيه ديده شده و سپس حال آنان را با حال فرعون مقايسه كرد، كه برعذابي كه در روز قيامت برايش
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خدا و رسول او استكبار ورزيد، و فرستاده خدا و گروندگان به او را خوار شمرد، و سپس عاقبت امر فرعون را 
به ايشان گوشزد كرد كه چگونه او را به بدترين وجهي گرفتار كرد تا از سرنوشت او پند بگيرند و مراقب رفتار 

 .خود باشند

 "رمود:في از غيبت به خطاب بكار رفته، در آيات قبل كفار غايب فرض شده بودند، ميدر اين آيه التفات
جهش ، و گويا و"ما به سوي شما رسولي فرستاديم "فرمايد:اند، ميو در اينجا حاضر فرض شده "مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

.. داد، خودش دچار اندوه شد اين باشد كه وقتي گوينده، كفار را وعده عذاب انكال و جحيم و طعام گلوگير و .
كه اين بيچارگان چرا بايد به خاطر سفاهت و ندانم كاري خود را به هالكت ابدي بيندازند، و براي اينكه 

گفت رو براي آخرين بار كاري كنند كه مبتال به آن هالكت نگردند، سخن را كه تا كنون پشت سر آنان مي
و شك و ترديدي كه در باره قيامت دارند از دلهايشان بر طرف در روي آنان بگويد، شايد مؤثر واقع شود، 

شده، حجت بر آنان تمام شود، تا شايد به اين وسيله پروايي بكنند، و لذا به همين منظور حال آنان را با حال 
اً تُمْ يَوْمفَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْ "را با حال موسي )ع( مقايسه كرد، و با جمله (فرعون، و حال رسول خدا )ص



 .، به عاقبت امر فرعون اشاره نمود"...

اشاره است به تصديق رسالت رسول خدا )ص( از  "إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ "پس اينكه فرمود:
يد كنناحيه خود خداي تعالي، و اينكه رسول خدا )ص( شاهد بر اعمال شما است، امروز در دنيا آنچه مي

دهد، و ما در طول كتاب هر جا به آيات مربوط به كند، و فردا در آخرت شهادت ميبيند و نظارت ميمي
شهادت برخورديم، معناي شهادت پيغمبران بر اعمال مردم را بيان كرديم، و در اينكه به شهادت رسول خدا 

 "است، منظور از رسول در جمله )ص( اشاره كرده نوعي نهي مردم از نافرماني و مخالفت و تكذيب آن جناب
 .موسي بن عمران )ع( است "كَما أَرْسَلْنا إِلي فِرْعَوْنَ رَسُولًا

 120هشدار به كفار با اشاره به هالكت فرعون بر اثر نافرماني از فرستاده خدا[ ..... ص : ]

معناي سخت و ثقيل است، در اين جمله به به  "وبيل "كلمه "فَعَصي فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلًا "
عاقبت امر نافرماني فرعون از موسي اشاره كرده و اگر از موسي به رسول تعبير كرده، براي اين است كه 
اشاره كند به اينكه آن سببي كه باعث گرفتاري فرعون شد، مخالفتش با شخص موسي بدان جهت كه 

خداست بود، پس اين كفار هم از مخالفت محمد )صلوات اللَّه موسي است نبود، بلكه بدان جهت كه فرستاده 
 164، ص: 46عليه( بر حذر باشند، چون او نيز رسول خدا است. ترجمه الميزان، ج

براي اين بود كه اشاره كند به  "فَعَصي فِرْعَوْنُ "هم چنان كه به كار بردن اسم ظاهر بجاي ضمير در جمله
ت فرعون همان تفرعن او بود، و ثانيا عزت و علو در زمين و باليدن به كثرت اينكه اوال منشا تكذيب و مخالف

عده و وسعت آب و خاك و نفوذ مشيت. و خالصه تفرعن او حتي به قدر يك خردل در دفع عذاب الهي از او 
ان و وگر كه مردمي ناتاثر نكرد، و عذاب الهي او را با آن همه قدرتش بگرفت، تا چه رسد به اين كفار تكذيب

 .«1» "جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ "اند، و به فرموده قرآن:گرسنه

)فرعون نتوانست خود را از عذاب دور بدارد، شما چگونه  "فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً "
كنيد؟( نسبت دادن اتقاء و حفظ كردن خود، به يوم حفظ ميكند خود را از عذاب روزي كه جوان را پير مي

مفعول  "يوما ")روز( از باب مجاز عقلي است، و مراد حفظ كردن از عذاب آن روز است، بنا بر اين كلمه
ظرف براي عذاب است، و  "يوما "حذف شده و "تتقون "اند: مفعولگفته« 4»بعضي  .است "تتقون "براي

 "اند: مفعولاز مفسرين گفته« 4»است، بعضي  "ن العذاب الكائن في يوم كذافكيف تتقو "تقدير كالم
ظرف براي اتقاء است، و معنا اين است كه اتقاي شما در آن روز چگونه  "يوما "حذف شده، و كلمه "تتقون

 .انداست؟ بعضي ديگر سخناني ديگر گفته

كه به معناي  "شاب "است، مقابل كلمه "أشيب "جمع كلمه "پير -شيب "كلمه -"يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً "
كنايه است از شدت عذاب آن روز نه طوالني  "كندآن روز كودكان را پير مي "جوان است، و اين تعبير كه

 .بودنش



 "طارفان "كند، و كلمهاين آيه براي بار دوم به شدت آن روز اشاره مي "السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا "
را مذكر آورد، براي اين بود كه سماء جائز الوجهين  "سماء "به معناي شكاف برداشتن است، و اگر صفت

 "گردد، و حرفبر مي "يوم "به كلمه "به "توان صفتش را مذكر آورد و هم مؤنث، و ضميراست، هم مي
وز و يا به سبب شدت آن روز فهماند. و معناي آيه اين است كه: آسمان در آن ردر آن سببيت را مي "باء

 .شودشكافته مي

اي جديد را افاده كند، و آن اين است كه خواهد نكتهاستينافي است، يعني مي "كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا "و جمله
را به ضمير  "وعد "كند، و اگر كلمهوعده خدا شدني است. و با آوردن اين جمله تهديد سابق را مسجل مي

 كان وعد "لي نسبت داد و نفرمود:راجع به خداي تعا
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 164، ص: 46ترجمه الميزان، ج

كه اشاره كند به اينكه غير از خدا كسي نيست كه صالحيت داشته باشد چنين ، شايد براي اين بود "اللَّه
 .تهديدي بكند، پس آوردن ضمير هم كافي است و احتياج به آوردن نام خداي تعالي نيست

ر ل باشاره است به آيات سابق كه مشتم "هذه "كلمه "إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "
به معناي هر هشداري است كه آدمي با ديدن و  "تذكره "تهديدهاي كوبنده و تذكر و موعظه است، و كلمه

 .گيرد كه عمل خود را طبق آن انجام دهديا شنيدن آن الگويي مي

حذف شده، و معروف در مثل اين موارد اين است كه مفعولي در تقدير  "شاء "مفعول "فمن شاء "و در جمله
من شاء أن ف "كه از جنس جواب شرط باشد و با سياق بسازد، بنا بر اين بايد بگوييم تقدير جمله:بگيرند 

تواند هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگار خود اتخاذ كند مي -يتخذ الي ربه سبيال اتخذ الي ربه سبيال
در تقدير  "پندگيري -اتعاظ "اند: كلمهگفته «1»باشد. بعضي مي "راهي به سوي پروردگارش اتخاذ كند

كند: و است، و معنايش اين است كه هر كس بخواهد پند بگيرد، راهي به سوي پروردگار خود اتخاذ مي
، همان ايمان "راه "اتخاذ راه به سوي تقرب به او است. و منظور از "از اتخاذ راه به سوي پروردگار "منظور

 .انددهو اطاعت است. اين آن معنايي است كه مفسرين ذكر كر

داري و تهجد سفارش را اشاره به آيات اول سوره بگيريم كه به شب زنده "هذه "ولي ممكن است كلمه
ص( در اول سوره را به همه مؤمنين )خواهد خطاب اختصاصي به رسول خدا كرد، و بگوييم اين آيه ميمي

 ."... فَمَنْ شاءَ ":عموميت دهد، و به طور كلي بفرمايد

اي قرار گرفته ل اين است كه آيه مورد بحث عينا در سوره دهر هم آمده، و در آنجا بعد از آيهمؤيد اين احتما



ه توان نتيجه گرفت ك، و از اين معنا مي"وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا "فرمايد:گويد و ميكه از نماز شب سخن مي
 .ندكنماز شب راه مخصوصي است كه آدمي را به سوي پروردگارش هدايت مي

 121[ ..... ص : "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ... "بحث روايتي ]رواياتي در باره نزول آيات:

 اشاره

 ، و ابو نعيم در كتاب"اوسط "در الدر المنثور است كه بزار و طبراني در كتاب
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اي تشكيل دادند، كه بياييد براي اين اند كه گفت: قريش در دار الندوه جلسه، از جابر روايت كرده"دالئل "
مرد )رسول خدا ص( نامي انتخاب كنيد، كه مردم با شنيدن آن نام و عنوان ديگر دورش جمع نشوند، و از او 

اي عده .اش معرفي كنيماي گفتند چطور است او را كاهن بناميم. جمعي گفتند ديوانهيرند. عدهفاصله بگ
چسبد. جمعي پرسيدند چطور است ساحرش بخوانيم؟ گفتند: نه، ساحر ديگر گفتند اتهام ديوانگي به او نمي
آخر به همين معنا رأي  زند، و دركند، چون بين دو دوست را به هم ميهم نيست، گفتند: كار ساحران را مي

 .دادند و متفرق شدند

اي پيچيد، جبرئيل به حضورش آمد و جريان به اطالع رسول خدا )ص( رسيد، از شدت اندوه خود را در ملحفه
 .«1» "يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "،"يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "عرضه داشت:

آيد هر دو سوره با هم نازل شده، از ظاهر آن بر ميمؤلف: آخر روايت خالي از سؤال نيست، براي اينكه 
اند: آيد كه مشركين هر تهمت ناروايي به آن جناب زدهعالوه بر اين از آيات قرآن و حتي از سوره مدثر برمي

گويد، اكتفاء اند، و تنها به تهمت زدن به ساحر كه روايت ميكاهن، ساحر، مجنون، و شاعرش خوانده
هم كه بگذريم در هيچ جاي قرآن نيامده كه اين تهمت را به آن جناب زده باشند كه بين  اند، از ايننكرده

 .زنددوستان را به هم مي

از عايشه  "الصالة "و محمد بن نصر در كتاب "زهد "و در همان كتاب آمده كه عبد اللَّه بن احمد در كتاب
قُمِ  "بيد، چون خداي تعالي دستور داده بودخوااند كه گفت: رسول خدا )ص( شبها بسيار كم ميروايت كرده
 .«4» "اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

و در تفسير كشاف از عايشه روايت كرده كه در پاسخ شخصي كه پرسيده بود تزميل )روانداز( رسول خدا 
خدا خوابيدم، و رسول )ص( چه بود؟ گفت رواندازي بود به طول چهارده ذراع، كه من در زير نيمي از آن مي

خواند، پرسيدند از چه جنسي بود؟ گفت به خدا سوگند نه خز بود و نه قز )ص( بر روي نيم ديگرش نماز مي



 .«4»)ابريشم غير مرغوب( و نه پوست مرعز، و نه ابريشم، و نه پشم، رويه آن از مو و آستريش از كرك بود 

 هم هست، اند، و درستمؤلف: اهل فن اين روايت را به جعلي بودن متهم كرده

__________________________________________________ 
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سر شد، عايشه همهاي قرآن است در مكه نازل ميترين سورهبراي اينكه آن زماني كه اين سوره كه ابتدايي
 .نشده بود، ازدواج آن جناب با وي بعد از هجرت در مدينه واقع شد رسول خدا )ص(

در روايتي آمده كه رسول خدا )ص( داخل خانه خديجه  :و از كتاب جوامع الجامع نقل شده كه گفته است
توانست روي پاي خود بايستد، و فرمود: مرا بپيچيد، شد، در حالي كه از شدت كوفتگي و فزع و ترس نمي

 .«1» "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "كه جبرئيل ندايش در داد كه: چيزي نگذشت

د كه گفت: انو در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابي حاتم از سعيد بن جبير روايت كرده
ها را به قيام و ده سال شب نازل شد، رسول خدا )ص( مدت "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا "وقتي آيه

بَّكَ إِنَّ رَ "كردند، خداي تعالي بعد از ده سال آيهاي از اصحابش نيز او را متابعت ميعبادت گذرانيد، طايفه
 .«2»را نازل كرد، و بعد از ده سال تخفيفي به كار آنان داد  "يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ... وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ

روايات بعد از هشت ماه نازل شد،  «1»كه آيه تخفيف بعد از يك سال، و در بعضي « 4»ه مؤلف: روايت شد
نيز به بياني كه  "إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ "و قيام در شب براي غير رسول خدا )ص( واجب نبوده، هم چنان كه جمله

از اصحاب چنين كردند )نه  ايگويد: طايفهگذشت به اين معنا اشاره دارد، و مؤيد آن خود روايت است كه مي
 .(همه

و در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم از امام باقر )ع( روايت كرده كه گفت: من از آن جناب از اين 
 :. فرمود"قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا "فرمايد:كالم خدا پرسيدم كه مي

 .«4»مگر آنكه استثنائا شبي نتواند  خداي تعالي به آن جناب دستور داد كه در هر شب نماز شب بخواند،

 .كندمؤلف: اين روايت به يكي از وجوهي كه مفسرين در آيه ذكر كردند اشاره مي

شود ، در نتيجه بياني مي"قليل "بدل است از كلمه "نصفه "اند كلمهو در مجمع البيان است كه: بعضي گفته
م صادق )ع( فرموده: قليل عبارت است از نصف، و براي استثناء و مؤيد اين قول روايتي است كه در آن اما

 و جمله "أَوِ انْقُصْ مِنْهُ "جمله
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 .«1»به معناي كمتر از نصف و بيشتر از آن است  "أَوْ زِدْ عَلَيْهِ "

 111چند روايت در باره مراد از ترتيل قرآن و آداب تالوت قرآن ..... ص : ]

و در الدر المنثور است كه عسكري در كتاب مواعظ از علي )ع( روايت كرده كه فرمود: از رسول خدا )ص( 
چيست؟ فرمود: حروفش را واضح بگويي، و چون خواندن شعر صداي  "وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا "ند معنايپرسيد

خوري خود را ترجيع ندهي نه مانند بحر طويل يكسره باشد و نه مانند شعر پاره پاره، وقتي به عجائبش برمي
نهار! همتتان اين نباشد كه زودتر به آخر سوره در آنجا بايستي، )و با تكرار آن( دل را به حركت در آوري، و ز

 .«4»برسيد 

مؤلف: نظير اين معنا را كليني در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سليمان از امام صادق از علي )ع( به اين 
عبارت نقل كرده كه فرمود: يعني حروف آن را واضح بگوييد، و مانند خواندن شعر، به صوت خود ترجيع 

وبرهمش مكنيد، بلكه با )تكرار( آياتش دلهاي مبتال به قساوت را از قساوت تهي و مانند ريگ، درهمندهيد، 
 .«3»كنيد، و هم هيچ يك از شما اين نباشد كه زودتر سوره را تمام كنيد 

از رسول خدا )ص( پرسيدند  :و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه از طاووس روايت كرده كه گفت
شنوي احساس كني كه او خوانند؟ فرمود: آن كس كه وقتي تالوتش را ميردم قرآن را بهتر ميكداميك از م

 .«1»ترسد از خدا مي

ع( فرمود: قرآن نبايد )و در اصول كافي به سند خود از علي بن ابي حمزه روايت كرده كه گفت: امام صادق 
خوري كه در آن سخن از بهشت ي برميابه سرعت خوانده شود، بلكه بايد ترتيل شود، پس وقتي به آيه

رسي از رفته، همانجا بايست و از خداي عز و جل درخواست بهشت كن، و چون به آيه مربوط به دوزخ مي
 .«4»خدا بخواه تا از آتش پناهت دهد 

 و در مجمع البيان در معناي ترتيل از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ترتيل آن است كه
 «در آن مكث كني و صوتت را نيكو گرداني
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 110رواياتي راجع به كيفيت نزول وحي بر رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم([ ..... ص : ]

 .«1»كرد و نيز در همان كتاب از ام سلمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( قرائتش را آيه آيه مي

 .«4»كشيد ايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( صوت خود را در قرائت ميو در همان كتاب از انس رو

و نيز در همان كتاب روايت كرده كه: حارث بن هشام از رسول خدا )ص( پرسيد وحي چگونه بر تو نازل 
شوم، و گويد از بر ميخورد، و من آنچه را ميشود؟ فرمود: احيانا صدايي چون صداي زنگ به گوشم ميمي

كند، و گاهي فرشته وحي به صورت تر است، و بدنم عرق ميوحي از ساير انواعش بر من سختاين نوع 
 .شومگويد از بر ميشود، و من آنچه را ميمردي برايم مجسم مي

شد در حالي كه سوار بر شتر بود ناچار به گردن شد كه وحي بر آن جناب نازل ميگاه مي :عايشه هم گفته
د و شام كه گاهي در روز بسيار سرد وحي بر آن جناب نازل مي. و نيز گفته: من ديدهزد تا بخوابدحيوان مي

 .«4»چكيد شد، به طوري كه عرق از پيشانيش ميخيس عرق مي

و از تفسير عياشي نقل شده كه او به سند خود از عيسي بن عبيد از پدرش از جدش از علي )ع( روايت كرده 
كند، و لذا بايد به دستور رسول خدا )ص( به همه آيات ي ديگر را نسخ ميكه فرمود: قرآن بعضي آياتش بعض

اي را هم كه نازل شده در نظر بگيريم. و از جمله آخرين آياتي كه به آن جناب تمسك كرد، يعني آخرين آيه
ي لكند، اين سوره در حانازل شد سوره مائده است، كه ما قبل خود را نسخ كرده ولي چيزي آن را نسخ نمي

بر آن جناب نازل شد كه بر ناقه شهباء سوار بود، و وحي آن چنان بر آن حيوان گران آمد كه نتوانست راه 
 .«1»كرد و من خود ديدم كه نزديك بود نافش به زمين برسد برود، بلكه شكمش را به زمين نزديك مي

ز قبيل ي وحي در ناقه و يا قاطر، امؤلف: اين روايت اگر درست باشد ناگزير بايد بگوييم ظاهر شدن اثر سنگين
تجسم معاني است، نه اينكه وحي هم امري مادي و داراي سنگيني وزن است، چون اين سخن معقول 

 .كنند، بسيار استنيست. و نظير اين تعبيرها در رواياتي كه معجزات و كرامات اولياء را نقل مي

)ع( روايت كرده كه در تفسير كالم خداي عز و جل  و در تهذيب به سند خود از هشام بن سالم از امام صادق
 :، فرمود"إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا "كه فرموده

__________________________________________________ 

 .444، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  4و  1)

 .444، ص 1تفسير عياشي، ج (4)

 114، ص: 46الميزان، جترجمه 



اين است كه برخاستن آدمي از بستر براي رضاي خدا )و نه براي هيچ كس ديگر(  "أقوم قيال "منظور از
 .«1»قيامي است استوار 

 .«4»مؤلف: اين روايت به دو سند ديگر در تهذيب و علل از هشام از آن جناب نقل شده 

آمده كه از امام باقر و امام صادق )ع( روايت شده كه  "اللَّيْلِ إِنَّ ناشِئَةَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
و در الدر المنثور است كه ابن منذر از حسين بن علي « 4»فرمودند: منظور به نماز ايستادن در آخر شب است 

 خواند، سببش را پرسيدند، فرمود: اين از)ع( روايت كرده كه آن جناب را ديدند، بين مغرب و عشا نماز مي
 .«1»همان ناشئه است 

 113مراد از تبتل به سوي خدا )وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا([ ..... ص : ]

گويد محمد بن مسلم و زراره و حمران از امام باقر و مي "وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا "و در مجمع البيان در ذيل آيه
، بلند كردن دستها در نماز است. و در "تَبَتَّلْ "ر از ايناند كه فرمودند: منظوامام صادق )ع( روايت كرده

اين است كه در نماز دست به سوي خدا برداري و تضرع كني  "تبتل "روايت ابي بصير آمده كه فرمود:
«4». 

به معناي بلند كردن  "تبتل "ديگر آمده كه« 4»مؤلف: اين روايت با قنوت نماز منطبق است. و در روايتي 
ديگر آمده كه اشاره كردن با انگشتان است. و « 4»ت دادن انگشتان سبابه است. و در روايتي دستها و حرك

 .ديگر آمده كه دعا كردن با يك انگشت و اشاره كردن با آن است« 4»در روايتي 

 "خواند:باز در مجمع البيان است كه از عبد اللَّه بن عمر نقل شده كه وقتي رسول خدا )ص( شنيد كسي مي
 .«4»، از شنيدن آن غش كرد "عاماً ذا غُصَّةٍوَ طَ

آمده: يعني مانند تل ريگ كه از باال فرو بريزد  "وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا "و در تفسير قمي در ذيل آيه
«16». 

__________________________________________________ 

 .444، ص 4تهذيب، ج (1)

 .444 ، ص4علل الشرائع، ج (2)

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (3)

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (5)

 .114، ص 4(تفسير نور الثقلين، ج 4و  4و  6)

 .446، ص 16مجمع البيان، ج (9)



 .444، ص 4تفسير قمي، ج (10)

 111، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 114[ ..... ص : 02(: آيه 03سوره المزمل )]

 اشاره

لَّيْلَ وَ النَّهارَ كَ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ الإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْني مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضي وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ 

الةَ وَ آتُوا قِيمُوا الصَّفِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَ
غْفِرُوا تَقَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْ الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ

 (46اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 114ترجمه آيات ..... ص : 

تو هستند نزديك از دو ثلث شب و گاهي نصف آن و داند كه تو و گروهي از مؤمنين كه با پروردگار تو مي
داريد و خدا كه تقدير كننده شب و روز است )و در فصول چهارگانه آن را بلند و گاهي ثلث آن را زنده مي

داند كه تشخيص دو ثلث و نصف و ثلث در فصول مختلف براي شما ممكن نيست به مي (كندكوتاه مي
ه داند كس هر مقدار كه برايتان ميسر است از قرآن بخوانيد. و نيز ميهمين جهت بر شما بخشود از اين پ

روند تا از رزق خدا به دست آورند جمعي ديگر در راه خدا اي به سفر ميآيد عدهبراي شما بيماري پيش مي
هيد. و دتوانيد از قرآن بخوانيد و نماز بپا بداريد و زكات بكنند در چنين احوال نيز هر مقدار كه ميجنگ مي

ايش فرستيد نزد خدكنيد و از پيش براي خود ميبه خدا وام دهيد وامي نيكو و بدانيد آنچه از كارهاي خير مي
تر. و از خدا طلب مغفرت كنيد كه خدا آمرزنده و رحيم يابيد، اما بهتر از آنچه كه كرديد و با أجري عظيممي

 .(46است )

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 113..... ص : بيان آيه 

 اشاره

سخن در اين آيه شريفه براي تخفيف دادن به دستوري است كه در اول سوره به شخص رسول خدا )ص( 
در وسط سوره آن دستور را به عموم مؤمنين تعميم داد، و آن عبارت بود از  "إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ ... "داد، و در آيه



خواهد بفرمايد: خدا از مؤمنين اكتفاء كرد به هر مقداري كه يپرداختن به نماز شب و تهجد، در اين آيه م
خواهد دستور اول سوره را تخفيف دهد، نه اينكه آن را نسخ بتوانند از قرآن تالوت كنند، پس آيه شريفه مي

 .نموده از قيام در دو ثلث شب و يا نصف آن و يا ثلث آن منع كند

 113دستور قيام در دو ثلث شب يا نصف يا ثلث آن است ..... ص : زمان نزول اين آيه شريفه كه متضمن تخفيف ]

در اخبار زيادي وارد شده كه خصوص اين آيه بعد از گذشتن هشت ماه و يا يك سال و يا ده سال از نزول 
مُوا أَقِي "آيات اول سوره در مكه نازل شد، و ليكن اين حرف از اين نظر سست است كه در آيه شريفه جمله

مخصوصا  -"زكات "آمده، و ظاهر آن اين است كه مراد از "وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً الصَّالةَ
 دانيم كه زكاتزكات واجب باشد، و همه مي -بدان جهت كه بعد از نماز و قبل از مساله انفاق مستحبي آمده

 .بعد از هجرت در مدينه واجب شده

زكات در مكه واجب شد، ولي نصاب آن  :اندگفته« 1»مدينه بوده، و اينكه بعضي  پس نزول اين آيه در
 :اندديگر گفته« 4»تعيين نشد تا در مدينه معين گرديد، و همچنين اينكه بعضي 

ممكن است آيه شريفه قبل از حكمش نازل شده باشد، و حكمش بعد از مدتي كه از نزول آيه گذشت واجب 
 .دليل هستندشده باشد وجوهي بدون 

وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي  ":فرمايددليل بودن اين سخنان در آيه شريفه سخن از قتال هم رفته، ميعالوه بر بي
دانيم در مكه در جو آن چناني مصلحت نبوده كه در متن آيه سخن از قتال به ميان با اينكه مي "سَبِيلِ اللَّهِ

ه شريفه در مدينه نازل شده باشد نه در مكه، و بعضي از مفسرين هم آيد، و به هر حال ظاهر اين است كه آي
 .اندبه اين نظريه متمايل شده

 "... إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْني مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ "

به اينكه رحمت و عنايت الهي اشاره است  "ربك "خطاب در اين آيه به رسول خدا )ص( است، و تعبير به
 شامل آن جناب است، و همچنين تعبير به

__________________________________________________ 

 .111، ص 44(روح المعاني، ج 4و  1)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

از آن جناب تشكر كند، آري  خواهددهد، و از لحنش پيداست كه مي، بويي از شكر مي"يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ... "
 "أدني "كلمه -"تَقُومُ أَدْني مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ "«1» "وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً "خودش فرموده

است، كه به معناي نزديكي است، ولي در عرف استعمال اين ماده در موردي  "دنو "اسم تفضيل از مصدر
هر دو  "يازده "و عدد "نه "وه بر نزديك بودنش به چيزي كمتر از آن هم باشد، مثال عددشايع شده كه عال

كنند، نه در استعمال مي "نه "تر از ده مثالرا تنها در پايين "أدني من عشرة "به عدد ده نزديكند، اما كلمه



 .كمي كمتر از دو ثلث شب است "أَدْني مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ "، پس معناي جمله"يازده "باالتر از آن مثال

داند خواهد بفرمايد خداي تعالي ميصرفا براي مطلق جمع است، و مي "و نصفه و ثلثه "واو عاطفه در جمله
كه تو در بعضي از شبها كمتر از دو ثلث شب، و در بعضي از شبها نصف شب، و در بعضي ثلث شب را به 

 .ايستينماز مي

براي تبعيض  "من "معيت در ايمان است، و حرف "طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ "در جمله "معيت "و مراد از
سول خواندند، همانطور كه راست، و بنا بر اين، آيه شريفه داللت دارد بر اينكه بعضي از مؤمنين نماز شب مي

 .د درست نيستدانياند، كه ميرا بيانيه گرفته "من "از مفسرين حرف «2»خواند. ولي بعضي خدا )ص( مي

است، و معناي مجموع آن دو  "إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ "در مقام تعليل براي جمله "وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ "و جمله
اين است كه چگونه خدا نداند با اينكه خدا آن كسي است كه خلقت و تدبير منتهي به او است. در اين تعليل 

 "ي تعيين مقدار شب و روز و ثلث و نصف و دو ثلث آنها را به اللَّه نسبت داده، نه به نامبينيم تقدير، يعنمي
گيري مخلوق از شؤون خلقت است، و خلقت مستند به اللَّه ، يا نام ديگر، و اين براي آن است كه اندازه"رب

 .شوداست، كه هر چيزي به او منتهي مي

 "وهتحص "كه مصدر فعل "احصاء "كلمه -"لَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِعَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَ "
 "لَنْ تُحْصُوهُ "است، به معناي به دست آوردن و احاطه يافتن به مقدار هر چيز، و تعداد آن است و ضمير در

ما فرمايد: همه شگردد، ميبر مي "قُومُ أَدْني ...تَ "، و يا به قيام مستفاد از"يُقَدِّرُ اللَّيْلَ ... "به تقدير مستفاد از
توانيد يك سوم و يك دوم و دو سوم شبهاي سال را به خاطر كوتاهي و بلندي آن در ايام سال نمي

 گيري بكنيد، و مخصوصااندازه

__________________________________________________ 

 .44ه دهر، آيه و سعي و تالش شما مورد قدرداني است. سور(1)

 [.....] .414، ص 16تفسير روح البيان، ج (2)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

شود كه كسي بخواهد اول شب بخوابد، و درست در يك دوم و يا گيري وقتي بيشتر ميدشواري اين اندازه
ند آن ماند تا يقين كيك سوم و يا دو سوم شب از خواب برخيزد، مگر اينكه از باب احتياط همه شب را بيدار ب

 .اي ديگر بينديشدخواسته بيدار باشد، بيدار بوده است، و يا چارهمقداري كه مي

 110دهد[ ..... ص : كند بلكه تخفيف ميداري مفاد آيات اول سوره را نسخ نميآيه شريفه مربوط به حكم شب زنده]

 اين است كه اين "مقادير را به دست آوريدتوانيد اين خدا دانست كه شما نمي "پس مراد از اينكه فرمود:
 .دا كنداي پيتواند چنين احاطهاحاطه براي عموم شما مكلفين ميسر نيست، نه اينكه حتي هيچ فردي نمي

اش به طرف شما اين است كه به رحمت الهيه "به همين جهت بر شما توبه كرد "و مراد از اينكه فرمود:



در اين باب تخفيف داد، بنا بر اين، خداي تعالي بر بندگان خود توبه و توجه و رجوع كرد و تكليف شما را 
رجوعي دارد، و آن اين است كه رحمت خود را بر آنان بسط دهد، و اثر اين توبه خدا آن است كه بندگان، 

 موفق به توبه و رجوع به وي شوند. و يا اين است كه موفق به هر اطاعتي گردند. و يا اين است كه بعضي از
تكاليف دشوار را به كلي بردارد، و يا در آن تخفيفي بدهد، كه قرآن كريم در باره اولين اثر كه براي توبه خدا 

 .«1» "ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا "شمرديم فرموده:

 عالوه بر آن توبه، خداوند يك توبه ديگري دارد، و آن بعد از توبه بندگان است، و اثرش اين است كه توبه
 .آمرزد، و ما در سابق هم به اين معنا اشاره كرده بوديمآنان را قبول نموده، گناهانشان را مي

، اين است كه در وظيفه "پس از قرآن هر چه برايتان ميسور بود بخوانيد "و منظور از اينكه فرمود:
 "ورد، و فرمود:را بر سر جمله آ "فاء "داري و مقدار آن براي عموم تخفيف دهد، و اگر حرفزندهشب

فين ها براي مكلگيري، براي اين بود كه بفهماند اين تخفيف نتيجه علم خدا به دشواري آن اندازه"فاقرؤا
 .است

داري زندهو الزمه اين تخفيف توسعه يافتن تكليف براي عموم مكلفين، و برخورداري همه از نعمت شب
كم ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث را حتي براي آن است، هر كس به مقدار وسعش، نه اينكه خواسته باشد ح

فردي كه قدرت احصاي آن را دارد نسخ كند، و بفرمايد: از اين به بعد اين عمل بدعت و حرام است، براي 
اينكه گفتيم اين عمل براي غالب مردم دشوار است نه براي همه، و اگر براي همه غير ميسر بود، و حتي 

 يك نفر هم قادر به انجام
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كَلِّفُ اللَّهُ ال يُ "كندشد، چون خداي تعالي هيچ فردي را تكليف به غير ميسور نميآن نبود از اول تشريع نمي
 .«1» "نَفْساً إِلَّا وُسْعَها

اي از مؤمنين را تصديق كرده كه ثلث و يا نصف و يا كمتر عالوه بر اين، در آيه شريفه پيغمبر خود و طايفه
ها را رعايت كنند، و ميسر نبودن آن را به توانستند اين اندازهكردند، و ميداري ميزندهاز دو ثلث را شب

كردند، و آنهايي كه نسبت داده، و معلوم است كه جميع مردم عبارتند از آنها كه اين كار را مي جميع مردم
داري شاق بر مجموع من حيث المجموع است، نه شاق بر تك تك عموم زندهكردند، پس حكم شبنمي

بر  درمسلمانان، و چون چنين است تكليف را طوري تخفيف داد كه هم اصل تكليف براي افرادي كه قا
، و "فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ "گيري هستند بماند، و هم آسانتر آن براي همه ميسور شود، و فرمود:اندازه

داري چه حد اكثرش يعني ثلث و دو ثلث و نصف و چه حد اقلش يعني خواندن مقدار ميسور از زندهحكم شب
 .قرآن براي عموم مؤمنين مستحبّ است



اند، آيا قرائت قرآن در خارج نماز است و يا خود چيست اختالف كرده "قيام ليل "اينكه منظور از مفسرين در
ر اند در اينكه آيا اين نماز بر پيامبنماز خواندن در شب است؟ و بنا بر اينكه منظور نماز باشد، اختالف كرده

ول خدا )ص( واجب و بر سايرين )ص( و همه مؤمنين واجب است، و يا براي همه مستحبّ است، و يا بر رس
اند در اينكه آيا آيه مربوط به قيام ليل به وسيله آيه مورد بحث نسخ شده؟ مستحبّ است؟ و نيز اختالف كرده

و آيا حكم نماز شب مبدل به قرائت قرآن به قدر ميسور شده؟ و اين اقوال كثير چيزي نيست كه تعرض به 
 .آنها فايده داشته باشد

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضي وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي  عَلِمَ أَنْ "
اين قسمت از آيه به مصلحت ديگري كه باعث تخفيف در امر به قيام در ثلث و نصف و كمتر  -"سَبِيلِ اللَّهِ

مايد: عالوه بر اينكه حكم ياد شده بر عامه مكلفين دشوار است، اين فركند، مياز دو ثلث شد اشاره مي
، مسافرت، و مراد "ضرب في االرض "دشواري در باره بيماران و مسافران و رزمندگان بيشتر است، و مراد از

 .طلب روزي از راه مسافرت به نواحي زمين براي تجارت است "ابتغاء من فضل اللَّه "از

در اين قسمت از آيه حكم  -"يَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناًفَاقْرَؤُا ما تَ "
 به قرآن بر "منه "كند تا مطلب تاكيد شود، و ضميرتخفيف را تكرار مي
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گردد، و مراد از خواندن از قرآن به مقداري كه ميسور باشد، نماز خواندن به مقداري است مناسب، با مي
 .اندداري كردهزندهوسعت زماني كه شب

بدانيم  نمازهاي واجب است، بنا بر اين، اگر آيه را مدني "اند به جاي آورندنمازي كه مامور شده "و مراد از
منظور همين نمازهاي واجب پنجگانه خواهد بود، و اگر مكي باشد بايد بگوييم منظور نمازهايي است كه قبل 

، "قرض دادن آن به خداي تعالي "زكات واجب است، و منظور از "زكات "از هجرت واجب بوده، و مراد از
و عطف امر به اقامه نماز و دادن زكات  شود.انفاقهاي غير زكات و صدقات مالي است كه در راه خدا داده مي

و قرض دادن به خدا به مساله تخفيف، براي اشاره به اين معنا بوده كه تكاليف ديني هم چنان به وجوب و 
اهميت خود باقي است، و خداي تعالي هم چنان به امر آن اعتنا دارد، پس كسي خيال نكند كه تخفيف از 

كرده، در حقيقت آيه مورد بحث از اين نظر شبيه به آيه نجوي است،  داري به ساير وظائف سرايتزندهشب
دارد، بالفاصله كه وقتي )به منظور تخفيف( حكم صدقه دادن قبل از نجواي با رسول خدا )ص( را بر مي

 تابَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ "فرمايد:سازد و ميمساله وجوب نماز و زكات و اطاعت خدا و رسولش را خاطرنشان مي
 .«1» "اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

و  است، "ما "بيان "من خير "كلمه -"وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً "



يا ضمير فصل است، و يا تاكيد  "هو "، اطاعت است، چه واجب و چه مستحبّ، و كلمه"مطلق خير "مراد از
عني براي ي -است. و معناي آيه اين است كه: هر اطاعتي كه به نفع خود از پيش بفرستيد "تجدوه "ضمير در

ر از لقاء اللَّه آن را بهتنزد خدا آن را خواهيد ديد، يعني در روز  -اينكه با آن زندگي آخرتي خود را تامين كنيد
گذاريد، و پراجرتر از آن خواهيد كرديد، و يا بهتر از هر چيزي كه در دنيا باقي ميهمه كارهاي نيك كه مي

 .يافت

 به "سوره مورد بحث را با امر به استغفار ختم نمود، و در اينكه فرمود: -"وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
 "استغفار "اشعاري به وعده مغفرت و رحمت هم دارد، و بعيد نيست مراد از "درستي خدا غفور و رحيم است

شود، پس انجام مطلق طاعات باشد، چون طاعات وسائلي هستند كه با آن مغفرت خدا شامل حال آدمي مي
 .توان گفت: هر طاعتي استغفار استمي

__________________________________________________ 

اكنون كه اين كار را نكرديد و خداوند توبه شما را پذيرفت نماز را بپا داريد و زكات را ادا كنيد و خدا و (1)
 .4پيامبرش را اطاعت نماييد. سوره مجادله، آيه 
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 102قرض به خدا، و ...([ ..... ص : بحث روايتي ])روايتي در باره تخفيف تهجد شبانه، قرائت قرآن، تجارت، 

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْني  "در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در تفسير آيه
آن بشارت داد،  فرمود: رسول خدا )ص( اين عمل را انجام داد، و مردم را به "مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ

، و خداي تعالي دانست كه ضبط يك سوم و نصف و دو سوم "عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ "ولي بر آنان دشوار آمد و
شب در اين )داند خيزد، در حالي كه نميبراي مردم دشوار است، يك مسلمان نيمه شب از خواب برمي

. هاي معين تا به صبح بيدار بمانددرك آن ساعتشود، و چه بسا براي فصل(، چه ساعتي نصف يا ثلثان مي
اند دو فرمود: خدا مي "إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ... عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ "لذا خداي تعالي اين آيه را نازل كرد:

اقْرَؤُا ما فَ "د،توانيد نصف و ثلث را به دست بياوريد. و لذا اين آيه شريفه آن حكم را نسخ كركه شما نمي
خواند، و هيچ و بدانيد كه هيچ پيغمبري نيامده مگر اينكه نماز شب را در خلوت مي "تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

 .«1»آورد پيغمبري اين نماز شب را در اول شب بجا نمي

ب بته قريحاصل روايت اين است كه صدر سوره نماز شب را واجب كرده، و ذيلش آن را نسخ كرده. ال :مؤلف
به اين معنا از طرق اهل سنت هم از ابن عباس و غيره روايت شده كه ما در بيان سابقمان درباره نسخ 

 .صحبت كرديم

و در مجمع البيان است كه حاكم ابو القاسم ابراهيم حسكاني، به سند خود از كلبي از ابي صالح از ابن عباس 
 .گفته است "الَّذِينَ مَعَكَ وَ طائِفَةٌ مِنَ "روايت كرده كه در مورد جمله



 .«4»منظور علي و ابو ذر است 

گفته: از حضرت رضا از پدرش از  "فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ "و در همان كتاب است كه در ذيل جمله
جدش )ع( روايت شده كه فرمود: حد اقل چيزي كه در قرائت قرآن براي شما ميسر است خشوع قلب و 

 .«4»ن است صفاي باط

و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه، از ابن عباس از رسول خدا )ص( روايت 
 "فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ "اند كه در ذيلكرده
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 .«1»فرمود: حد اقل صد آيه است 

 :و در همان كتاب است كه ابن مردويه از عبد اللَّه بن مسعود روايت كرده كه گفت

مسلمين وارد رسول خدا )ص( فرمود: هيچ كاسبي نيست كه طعامي را از جايي به سوي شهري از شهرهاي 
كند، و آن كاال را به نرخ روز در آن شهر به فروش برساند، مگر آنكه نزد خدا منزلت شهيد را دارد، آن گاه 

وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ  "رسول خدا )ص( اين آيه را تالوت كردند:
 .«4» "للَّهِيُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ا

و در تفسير قمي به سند خود از زرعه از سماعه روايت كرده كه گفت: من از آن جناب )ظاهرا امام صادق ع 
 .«4»پرسيدم، فرمود: منظور غير زكات است  "وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً "است( از جمله

فرمود: بسيار استغفار كنيد تا رزق را جلب  "ئةاربعة ما "و در خصال از امير المؤمنين )ع( آمده كه در حديث
 .«1»توانيد امروز عمل خير انجام دهيد تا فردا آن را بيابيد كرده باشيد، و تا مي

 "وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً "ذيل اين حديث از جمله :مؤلف
 تفاده شدهاس
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 100( ..... ص : 36سوره مدثر مكي است و پنجاه و شش آيه دارد )(74)

 100[ ..... ص : 0تا  1آيات (: 04سوره المدثر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ )4( وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ )4( قُمْ فَأَنْذِرْ )1يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ )

 (4( وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ )4( وَ ال تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ )4وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ )

 100ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوندي كه در دنيا رحمتي عام براي همه و در آخرت رحمتي خاص براي مؤمنين دارد

 .(1هان اي روپوش به خود پيچيده )

 .(4برخيز و انذار كن )

 .(4و پروردگارت را تكبير گوي )

 .(1ات را از هر آلودگي پاك بدار )و جامه

 .(4)و از پليديها دوري نما 

 .(4و در برابر احسانت نه منت بگذار و نه آن را بسيار و بزرگ بدان )

 .(4و به خاطر پروردگارت صبر كن )

 100بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

دهد به اينكه مردم را انذار اين سوره مشتمل بر مطالب زير است: اول اينكه رسول خدا )ص( را دستور مي
 در سياقي بيان  كند، و اين دستور را با لحني و
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كند به عظمت شان قرآن و كرده كه از آن پيداست جزو دستورهاي اوائل بعثت است. دوم اينكه اشاره مي
جاللت قدرش. سوم اينكه كساني را كه منكر قرآن شوند و نسبت سحر به آن دهند تهديد، و كساني را كه از 

 .كرده استدعوت قرآن سر بتابند مذمت 

 103جمع بين روايات مختلف در باره زمان نزول سوره مباركه مدثر[ ..... ص : ]



اند گفته« 1»هاي نازل در اوائل بعثت و ظهور دعوت اسالمي است. حتي بعضي و اين سوره از اولين سوره
ساند رند، چون ميكاي است كه از قرآن نازل شده. هر چند كه خود آياتش اين قول را تكذيب مياولين سوره

كردند و از آن اعراض خوانده، و مردم تكذيبش ميرسول خدا )ص( قبل از اين سوره قرآن را بر مردم مي
 .دادندنمودند و نسبت سحر به آن ميمي

اند كه اولين آياتي كه از قرآن نازل شد، هفت و به همين جهت بعضي از مفسرين متمايل به اين قول شده
سوره بوده، و الزمه اين قول آن است كه سوره مورد بحث يكباره نازل نشده باشد. و اين  آيه از اول همين

ون ظاهر كند، چقول هر چند از نظر متن آيات هفتگانه بعيد نيست، ليكن سياق اول سوره علق آن را دفع مي
 .آن اين است كه آيات اول سوره علق اولين آيات نازله از قرآن است

اي باشد كه بعد از مامور شدن آن جناب به دعوت اند سوره مورد بحث اولين سورهدهبعضي هم احتمال دا
علني نازل شده باشد، و سوره علق اولين سوره نازله از قرآن باشد، چون رسول خدا )ص( بعد از بعثت و نزول 

نِ ما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَفَاصْدَعْ بِ "سوره علق مدتها دعوتش پنهاني بود، در نتيجه سوره مورد بحث به منزله آيه
كند، با همين نكته بين سه دسته از روايات را جمع است، كه دعوت علني را اعالم مي «4» "الْمُشْرِكِينَ

 گويد سوره مدثر بعد ازگويد سوره مدثر اولين سوره قرآن است، دوم آنهايي كه ميكرده: اول آنهايي كه مي
اند. ليكن اين قول گويد سوره مزمل و مدثر با هم نازل شدهكه ميسوره علق نازل شده، و سوم آنهايي 

 .قدمي از احتمال فراتر نگذاشته

و به هر حال آنچه يقيني و مسلم است اين است كه اين سوره در اوائل بعثت نازل شده و جزو اولين 
ر و ساير لوازم انذار اي كه در اين فصل آورديم متضمن امر به انذاهاي قرآني است، و آيات هفتگانهسوره

 .است، كه خداي تعالي به آن سفارش فرموده

 103[ ..... ص : "يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "معناي خطاب]

 بوده، كه از مصدر "متدثر "در اصل -با تشديد دال و تشديد ثاء -"مدثر "كلمه "يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "

__________________________________________________ 

 .411، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 .41به طور آشكار آنچه را ماموريت داري بيان كن و از مشركان روي گردان. سوره حجر، آيه (2)

 141، ص: 46ترجمه الميزان، ج

ر هنگام خواب است، و خطاب در مشتق شده، و معنايش پيچيدن جامه و پتو و امثال آن به خود د "تدثر "
ه خود پتو ب "اين جمله به رسول خدا )ص( است، كه در چنين حالي بوده، و لذا به همان حالي كه داشته يعني

ت كه اين انس و مالطف "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "مورد خطاب قرار گرفته، تا مالطفت را برساند، نظير جمله "پيچيده
 .رساندرا مي



جامه نبوت به تن پوشيدن آن جناب است، نه جامه ظاهري،  "تدثر "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .دهدآرايد و زينت ميو در حقيقت در اين تعبير نبوت تشبيه به لباس شده، كه صاحبش را مي

ايامي كه گيري و غيبت آن جناب از انظار مردم است، چون در اند: مراد از آن گوشهديگر گفته «2»بعضي 
اند: مراد از آن استراحت و ديگر گفته« 4»بعضي  .كردگرفت در غار حرا زندگي ميمورد اين خطاب قرار مي

اي! زمان خيال استراحت كردهفراغت است، گويا به آن جناب خطاب فرموده: هان اي كسي كه فارغ و بي
 .ايت مردم رسيده استفراغت و راحت تمام شد، و اينك زمان دشواريهاي تكاليف و رنج هد

اشكال است، اما آنچه از عبارت مورد اينها كه ذكر شد وجوهي است كه هر چند در جاي خود درست و بي
 .آيد همان معناي اول استبحث به ذهن مي

ظاهرا مراد تنها اين است كه آن جناب را امر به انذار كند، بدون اينكه نظري داشته باشد به  "قُمْ فَأَنْذِرْ "
نكه چه كسي را انذار كند، پس در حقيقت معناي جمله اين است كه به وظيفه انذار قيام كن. ولي بعضي اي
اند: )اين دستور به كساني كه بايد انذار شوند نيز( نظر دارد، چيزي كه هست مفعول جمله يعني گفته «1»

است، يعني برخيز و  "قم فانذر عشيرتك االقربين "انذار شونده از كالم حذف شده، و تقدير كالم
خويشاوندان نزديكت را انذار كن، چون انذار در ابتداي دعوت با همان نزديكان مناسبت دارد، هم چنان كه 

 .در سوره شعراء هم همين طور آمده

است و در كالم حذف شده، عموم مردم  "فانذر "اند: انذار شونده كه مفعول جملهديگر گفته« 4»بعضي 
 .«4» "وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ "گر فرموده:است، چون در جاي دي

 قم فانذر و "در مقام مورد بحث تنها انذار را آورد، و تبشير را ذكر نكرد، و نفرمود:
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هاي ، با اينكه تماميت دعوت هر دو را الزم دارد، و اين بدان جهت بود كه سوره مورد بحث از سوره"بشر
 .شتر انذار كاربرد داردابتداي دعوت است، و در ابتداي دعوت بي

 103معناي تكبير و فرق آن با تسبيح ..... ص : ]

يعني هم در باطن دل و مرحله اعتقاد، و هم در مرحله عمل و هم به زبان پروردگار خود را  "وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ "
ست ، چون چيزي نيبه عظمت و كبريا منسوب كن، و او را از اينكه معادل و يا ما فوقي داشته باشد منزه بدار



شود، و هيچ وصفي از كه شريك او و يا غالب بر او و يا مانع سر راه او باشد، و نقصي عارض بر او نمي
وارد شده كه معناي تكبير )اللَّه اكبر( اين است كه  (كند، و لذا از ائمه معصومين )عاوصاف، او را تحديد نمي

اي تعالي از هر وصفي كه ما با آن توصيفش كنيم، و خدا از اينكه در وصف بگنجد بزرگتر است، پس خد
حتي از خود اين وصف بزرگتر است، و همين معنا با توحيد اسالمي مناسب است، چون توحيدي كه اسالم 

 .تر استپيشنهاد كرده از هر توحيد ديگري كه در ساير شرايع ديني سراغ داريم باالتر و مهم

، كرديم فارق ميان دو كلمه تكبير و تسبيح )اللَّه اكبر و سبحان اللَّه( استو اين معنايي كه ما براي تكبير ذكر 
سبحان اللَّه منزه داشتن خدا از هر صفت عدمي است، كه چون مرگ و عجز و جهل و غيره نقص شمرده 
 شود، و اما اللَّه اكبر منزه دانستن خداي تعالي است از هر وصفي كه ما برايش ذكر كنيم، چه وجودي و چه

عدمي، و حتي منزه بودنش از اين تنزيه ما، براي اينكه هر صفتي كه ما براي خدا ذكر كنيم، محدود در 
شود، و خداي تعالي اين چنين نيست، چون به هيچ حدي چارچوبه خودش است، و شامل مفاهيم ديگر نمي

 .دقت بفرماييد -گرددمحدود نمي

 .تكبير در نماز استاند: منظور، امر به از مفسرين گفته« 1»بعضي 

خالي از اين اشعار نيست كه توحيد خداي تعالي در آن روزها كه اوائل  "ربك "و تعبير از خداي تعالي به
 .بعثت بوده، اختصاص به رسول خدا )ص( داشته، كسي غير آن جناب يكتاپرست نبوده است

كلمه آمده كه معناي شرط  بدين جهت بر سر "فاء "حرف :گفته "فكبر "در تفسير كشاف در معناي جمله
 ."هر طور كه باشد پس تكبير او را ترك مكن "در آن خوابيده بوده، گويا فرموده:

__________________________________________________ 
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 106فطهر([ ..... ص :  ها )و ثيابكاقوال مختلف در باره مراد از تطهير جامعه]

اند: اين عبارت كنايه است از اصالح عمل. و سخن اين از مفسرين گفته« 1»بعضي  "وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ "
اي است براي جان آدمي كه حامل عقائد او است، وجه نيست، براي اينكه عمل آدمي به منزله جامهمفسر بي

شود كه از طهارت باطن و صالح م عرب بسيار ديده ميچون ظاهر، عنوان و معرف باطن است، و در كال
 .آورندعمل به طهارت جامه كنايه مي

و  هاي گناهاناند: اين تعبير كنايه است از تزكيه نفس، و پاك نگه داشتن آن از لكهگفته« 4»بعضي 
هاي روي ) اند: مراد از پاك داشتن جامه كوتاه كردن آن است، تا از نجاستها، بعضي ديگر گفتهزشتي

سايد، و ايمن از آلوده شدن به نجاست زمين( پاك بماند، چون وقتي دامن جامه بلند بود، به زمين مي
 .ماندنمي



 «بعضي

اند: منظور از تطهير جامه، پاك نگه داشتن همسران از كفر و معاصي است، چون قرآن كريم ديگر گفته
 ."ندآنها لباس شما هست -هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ "فرموده:

اند: منظور همان معناي ظاهري كالم، يعني پاك كردن جامه از نجاسات براي نماز است. گفته «1»و بعضي 
تر آن است كه بگوييم: منظور از تكبير براي پروردگار هم همان تكبير نماز و اگر اين معنا منظور باشد مناسب

ش به دوش و هم زمان با فرمان دعوت است، و در نتيجه دو آيه مورد بحث در صدد تشريع اصل نماز دو
 .خواهد بود

كه نزول اين آيات در زماني اتفاق افتاده كه اصال نماز  -اندهم چنان كه كرده -ممكن است كسي ايراد كند
گوييم: هر چند تشريع نمازهاي واجب يوميه با اين خصوصياتي كه امروز دارد واجب نشده بود؟ در پاسخ مي

تاده، و جمعا ده ركعت يعني پنج تا دو ركعت بوده، و سپس هفت ركعت بر آن افزوده در شب معراج اتفاق اف
شده است، اال اينكه اصل نماز از همان اوائل بعثت تشريع شده بود، به شهادت اينكه در سوره علق اولين 

هم بر اين اي كه نازل شده و نيز در سوره مزمل در باره آن سخن رفته است. و عالوه بر آن، روايات سوره
 .معنا داللت دارد

 ها تخلق به اخالق حميده و ملكات فاضلهاند: مراد از تطهير جامهديگر گفته« 4»بعضي 

__________________________________________________ 
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توان آنها را به و در معناي تطهير ثياب اقوالي ديگر هست كه ما از نقل آنها اغماض كرديم، چون مي .است
 .يكي از وجوه نقل شده ارجاع داد، و از همه آن وجوه بهتر وجه اول و پنجم است

به معناي  -به ضمه راء و كسره آن و سكون جيم -"رجز "كلمه :اندگفته« 1»بعضي  "فَاهْجُرْ وَ الرُّجْزَ "
ها است. و دوري كردن از سبب آن يعني گناهان و زشتي "دوري كردن از عذاب "عذاب است، و مراد از

 ."از گناهان و نافرمانيها دوري كن "معناي آيه اين است كه:

اسم است براي هر قبيح و هر عمل و اخالقي كه طبع سليم آن را  "رجز "لمهاند: كديگر گفته« 4»بعضي 
اي است كه خدا را خوش نيايد، و پليد بداند، و امر از دوري از رجز، امر به اجتناب از خصوص اخالق و عقيده

وَ  "يا أمر به اجتناب از خصوص اخالق زشت است. اين احتمال دوم بنا بر آن وجهي است كه در باره آيه



 ها است، در نتيجه آيه گذشته در باره عمل و آيهنقل كرده گفتيم: منظور ترك گناهان و زشتي "ثِيابَكَ فَطَهِّرْ
 .شودمورد بحث در باره اخالق مي

دهد به اينكه عبادت و به معناي صنم است، و آيه شريفه دستور مي "رجز "اند: كلمههم گفته« 4»بعضي 
 .()و به آنها نزديك نشودها را ترك كند پرستش بت

 منت "آيد و با سياق هم تناسب دارد، اين است كه مراد ازآنچه از سياق بر مي "وَ ال تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "
اين است كه شخص احسانگر آن قدر احسان خود را به رخ احسان شده بكشد كه نعمتش مكدر  "گذاري

يَمُنُّونَ  "و نيز فرموده:« 1»تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذي  ال "شود، و از نظر وي بيفتد كما اينكه فرموده:
دهد به چشمش زياد آيد، اين است كه آدمي چيزي را كه مي "استكثار "و مراد از« 4» "عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا

و كار نيكت در  كني، به رخ طرف مكش،دهي و يا كار نيكي مياي ميوقتي صدقه :فرمايدآيه شريفه مي
به معناي زياده طلبي هم هست، ولي در اينجا آن معنا منظور  "استكثار "نظرت بزرگ نيايد، البته كلمه

 .نيست
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 101[ ..... ص : "وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "و "وَ ال تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "چند وجه در معناي آيه:]

اوامر را امتثال كردي، يعني قوم خود را انذار و پروردگار خود  و معناي آيه مورد بحث اين است كه وقتي اين
ات را تطهير كردي، و از پليديها دوري نمودي، بر كسي منت مگذار، در حالي كه اطاعت را تكبير، و جامه

لك اي هستي كه از خودت ماخود را بزرگ و بسيار ببيني، و نسبت به آن عجب بورزي، )براي اينكه تو بنده
يستي، آنچه داري خدا به تو داده، و تو را بر آن توانا كرده، و آنچه داري مالكش خداي تعالي است، و چيزي ن

 .(او خودش بر آنچه تو را بر آن قدرت داده قادر است

اند كه با سياق آن طور كه بايد سازگار نيست، مثال مفسرين در معنا و تفسير آيه وجوهي ديگر ذكر كرده
دهي به اين منظور مده كه بيشتر از آن را به تو بدهند. و يا يش اين است كه آنچه ميمعنا :«1»اند گفته
نعمت نبوت و قرآني را كه خدا به تو داده بر مردم منت مگذار، تا با منت نهادن اجر بيشتري از «: 4»اند گفته

به خيال اينكه «: 1»اند و يا گفته .ابالغ رسالت را بر امت خود منت منه :«4»اند آنان بگيري. و يا گفته
وقتي به مردم چيزي  :«5»اند طاعاتت بسيار است و به اين بهانه، در انجام وظيفه سست مشو. و يا گفته



كني به وقتي عطايي مي«: 4»اند كني نه بر آنان منت بگذار و نه عطيه خود را بسيار بدان. و يا گفتهعطا مي
اين آيه از ربا خواري نهي «: 4»اند ات او باشد. و يا گفتهدهنده خاطر پروردگارت بكن، و صبر كن تا پاداش

 .دهي براي اين مده كه بيشتر از آن را مطالبه كنيفرمايد: اگر به كسي قرضي ميكرده، مي

مطلق آمده، شامل همه اقسام  "صبر "يعني به خاطر پروردگارت صبر كن، و چون كلمه "وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "
 شود. و معناي آيه اين استر در هنگام مصيبت و صبر بر اطاعت و صبر بر ترك معصيت ميآن يعني صب

كني، و در برابر امتثال اين اوامر، به خاطر پروردگارت در هنگام مصيبت و آزار مردمي كه تو انذارشان مي :كه
 .و در برابر اطاعت خدا و ترك معصيتش صبر كن

اند: گفته« 4»اند، مثل اينكه بعضي اي كه در تفسير آيه گفتهمتفرقهو اين معناي جامعي است براي مطالب 
خواهد بفرمايد صبر كن، اما در برابر چه اين جمله امر به خود فعل است و نظري به متعلق آن ندارد، فقط مي

ي ضاند: منظور صبر در برابر اذيت و آزار مشركين است. و يا بعگفته« 4»صبر كند ساكت است. و يا بعضي 
 اند: منظور صبر بر اداي فرائض است. وگفته« 16»

__________________________________________________ 

 .414، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 [.....] .444، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  4و  4و  1و  3)

 .414، ص 1(تفسير كشاف، ج 16و  4و  8)

 144، ص: 46ان، جترجمه الميز

 .اندبعضي ديگر وجوهي ديگر ذكر كرده

 109بحث روايتي ])رواياتي در باره نزول سوره مدثر و بعضي آيات نخست آن([ ..... ص : 

در الدر المنثور است كه طيالسي، عبد الرزاق، احمد، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ترمذي، ابن الضريس، ابن 
ند كه ااز يحيي بن ابي كثير روايت كرده "مصاحف "مردويه، و ابن االنباري در كتابجرير، ابن منذر، ابن 

ا أَيُّهَا ي "اي كه از قرآن نازل شده پرسيدم، گفت سورهگفت: من از ابو سلمة بن عبد الرحمن از اولين سوره
بوده؟ ابو سلمه گفت: خود من از  "ذِي خَلَقَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّ "گويند اولين سورهاست. گفتم: آخر مي "الْمُدَّثِّرُ

جابر بن عبد اللَّه از اين معنا سؤال كردم، همين را كه به شما گفتم پاسخ داد و اضافه كرد: من به تو 
 .گويم مگر همان را كه رسول خدا )ص( براي ما فرمودنمي

در حرا به پايان رسيد، صدايي  رسول خدا )ص( فرمود: من مجاور در غار حرا بودم، همين كه ايام اقامتم
خواند، سمت راست خود را نظر كردم كسي را نيافتم، سمت چپم را نظر كردم كسي را شنيدم كه مرا مي

ه اي را كه قبال در حرا نزدم آمدنيافتم، پشت سرم را نظر كردم چيزي نديدم، باالي سرم را نظر كردم فرشته



نشسته بود، از ديدنش دچار رعب شده به خانه برگشتم، و گفتم بود ديدم، كه بين زمين و آسمان بر كرسي 
 .«1» "يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ... وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ "مرا بپيچيد، در اين هنگام اين آيات نازل شد:

لق بوده، مؤلف: اين حديث معارض است با احاديث ديگر كه داللت دارد بر اينكه اولين سوره، سوره ع
اي را كه قبال در حرا نزدم فرشته "هم مؤيد اين احاديث است، عالوه بر اين جمله "اقرء "مضمون سوره
 .هشد، در خود اين حديث اشعار دارد بر اينكه قبل از اين سوره هم وحي بر آن جناب نازل مي"آمده بود ديدم

ه كه گفت: به رسول خدا )ص( عرضه داشتيم: و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرد
را  "وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ "خواهيم داخل در نماز شويم چه بگوييم؟ در پاسخ اين سؤال خداي تعالي آيهوقتي مي

 .«4»نازل كرد، رسول خدا )ص( هم به ما دستور داد نماز را با تكبير افتتاح كنيم 

 نكه ابو هريره از كساني است كه مدتاي است، براي ايمؤلف: در اين روايت شبهه

__________________________________________________ 
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 .441، ص 4الدر المنثور، ج (2)
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ه يره و بلكبسياري بعد از هجرت مسلمان شد، و اين سوره قبل از هجرت و در اوائل بعثت نازل شده، ابو هر
 اند؟همه صحابه آن روز كجا بوده

و در خصال از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه در حديث اربعة مائة )چار صد بند( فرمود: جمع كردن جامه، 
 .«1»ات را جمع كن يعني دامن جامه "وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ "فرمايد:طهارت آن است، كه خداي تعالي مي

از امام باقر و امام صادق و امام ابي « 4»و مجمع البيان « 4»اي از اخبار در كافي عده مؤلف: و در اين معنا
 .الحسن )ع( روايت شده

ت: اند كه گفو در الدر المنثور است كه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه از جابر روايت كرده
خواند، و گفت منظور را به ضمه راء مي "زَ فَاهْجُرْوَ الرُّجْ "در آيه "رجز "از رسول خدا )ص( شنيدم كه كلمه

 .«1»ها است از رجز، بت

كالم جابر و يا شخصي ديگر است، كه در سلسله سند  "ها استمنظور از رجز، بت "مؤلف: اينكه فرموده:
 .قرار داشته

 جارود آمده كه هيچ وقت چيزياست كه در روايت ابي ال "وَ ال تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»عطا مكن كه چشم داشت بيشتر از آن را داشته باشي 
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 131[ ..... ص : 31تا  1(: آيات 04سوره المدثر )]

 اشاره

مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ( ذَرْنِي وَ 16عَلَي الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ) (9)( فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ 4فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ )
 (14( وَ جَعَلْتُ لَهُ ماالً مَمْدُوداً )11)

( سَأُرْهِقُهُ 14( كاَلَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً )14( ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ )11( وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً )14وَ بَنِينَ شُهُوداً )
 (14صَعُوداً )

 (44( ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ )41( ثُمَّ نَظَرَ )46ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ) (19)( فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ 14) إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ

ما  ( و44َسَأُصْلِيهِ سَقَرَ ) (44( إِنْ هذا إِالَّ قَوْلُ الْبَشَرِ )41( فَقالَ إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ )44ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ )
 (44أَدْراكَ ما سَقَرُ )

وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِالَّ مَالئِكَةً وَ ما جَعَلْنا  (46( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ )44( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ )44ال تُبْقِي وَ ال تَذَرُ )
وتُوا الْكِتابَ وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً وَ ال يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا عِدَّتَهُمْ إِالَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُ

لَّهُ مَنْ كَذلِكَ يُضِلُّ الالْكِتابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثاَلً 
 (41دِي مَنْ يَشاءُ وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِالَّ هُوَ وَ ما هِيَ إِالَّ ذِكْري لِلْبَشَرِ )يَشاءُ وَ يَهْ

 131ترجمه آيات ..... ص : 

 .(4گردند( )شود و مردگان زنده ميشود )و در صور دميده ميوقتي فرمان كوبنده حق صادر مي

 .(4است سخت ) آن روز كه روز بازگشت خالئق به سوي خدا است روزي

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(16و بر كافران روزي ناهموار است )

 .(11مرا با آن كسي كه در خلقتش از كسي كمك نگرفتم واگذار )

 .(14همان كسي كه براي او اموالي عريض و طويل قرار دادم )

 .(14اند )و فرزنداني كه همه برايش مانده

 .(11و منظم كردم )و همه وسائل را برايش فراهم 



 .(14و او تازه از من طمع دارد كه بيشترش دهم )

ما  كنم، چون او نسبت به آياتدهم هيچ، بلكه به زودي از هر سو دچار گرفتاريش ميولي نه، بيشتر كه نمي
 .(14عناد ورزيد )

 .(14) افكنم(كنم كه از قله زندگي باال رود )سپس او را به زير ميبه زودي او را مجبور مي

 .(14اي گرفت )وقتي همفكرانش در باره قرآن از او داوري خواستند( فكري كرد و اندازه)

 .(14اي كه گرفت )مرگ بر او باد با آن اندازه

 .(46گيريش )و باز هم مرگ بر او باد با آن اندازه

 .(41آن گاه نظري كرد )

 .(44و سپس چهره در هم كشيد و رويي ترش نمود )

 .(44و كبر ورزيد ) پس پشت كرد

 .(41تواند چيزي به جز سحرهاي قديمي باشد )و در آخر گفت اين قرآن نمي

 .(44اين نيست مگر سخن بشر )

 .(44آورم )و من به زودي او را به دوزخ در مي

 .(44داني كه دوزخ چيست )و تو چه مي

 .(44اندازد )گذارد و نه فردي را از قلم مينه چيزي باقي مي

 .(44كننده بشره پوست است )سياه 

 .(46و نوزده فرشته بر آن موكل است )

و خازنان آتش را جز مالئكه قرار نداده و عدد آنها را جز به منظور آزمايش كفار نياورديم تا كساني كه اهل 
اب و تكتابند به يقين در آيند و آنها كه ايمان دارند با ايمان آوردن اهل كتاب ايمانشان بيشتر شود و اهل ك

مؤمنين شكي برايشان باقي نماند، و كفار و بيماردالن بگويند منظور خدا از توصيف )عدد نوزده( چيست. آري 
كند هر كه را بخواهد و عدد جنود پروردگار تو را كند هر كه را بخواهد و هدايت ميخدا اين چنين گمراه مي

 .(41داند و اين جز براي تذكر بشر نيست )كسي جز خود او نمي

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 133بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

خواندند و بعضي از حقائق آن را استهزاء در اين آيات شريفه به طعنه زنندگان به قرآن كه آن را سحر مي
 .كردند، تهديد شديدي شده استمي



به معناي هر چيزي است كه به آن  "ناقور "به معناي كوبيدن، و كلمه "نقر "كلمه "فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ "
كنايه از زنده كردن مردگان در  "نفخ در صور "نظير جمله "نقر در ناقور "كوبند تا صدا كند، و جملهمي

 "فذلك ... "رسي است، و جمله مورد بحث شرطي است، و جزاي آن جملهقيامت و احضار آنان براي حساب
 .است

 133[ ..... ص : "وْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَي الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍفَذلِكَ يَ "تركيب نحوي آيه:]

 "فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَي الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

ي روزي باشد كه خالئق برا "يومئذ "به زمان نقر در ناقور است، و بعيد نيست كه مراد از كلمه "ذلك "اشاره
گردند، در گردند. يا ممكن است منظور روزي باشد كه به سوي خدا بر ميسوي خدا بر ميحساب و جزا به 

 "شود. و بنا بر اين در آيه مورد بحث كلمهشود براي روزي كه در ناقور نقر ميظرف مي "يوم "نتيجه كلمه

ر، هم چنان اي ديگاي از زمان ظرف شود براي قطعهشود قطعه، پس مي"روز "ظرف واقع شده براي "روز
گيريم براي روز، و اين نوعي از عنايت است كه زمان گيريم براي ماه، و ماه را ظرف ميكه سال را ظرف مي
گيرند، به خاطر اختالفي كه در صفات و حوادث واقعه در آن دارند، آن گاه به اعتبار را دو چيز مختلف مي

 .ات ديگرششود براي خودش به اعتبار بعضي صفبعضي از صفات ظرف مي

زمان نقر  پس "شود:، معناي آيه چنين مي"فذلك "را قيد بگيريم براي كلمه "يومئذ "و در صورتي كه كلمه
و اگر كلمه مذكور را  "شود، زماني بس دشوار بر كافران استناقور كه در روز رجوع خالئق به خدا واقع مي

 :شود، معنا چنين مي"يوم "قيد بگيريم براي كلمه

 ."گردندنقر ناقور زماني بس دشوار بر كافران است، در روزي كه خالئق به سوي خدا بر ميزمان  "

 "يومئذ "با چه عاملي منصوب شده، و چگونه ممكن است "اذا "و در تفسير كشاف گفته: اگر بپرسي كلمه
لت چيزي است كه جزا بر آن دال "اذا "گويم: عامل نصب؟، در پاسخ مي"يوم عسير "ظرف شود براي

 141، ص: 46كند، چون جمله مورد بحث به يك قضيه شرطيه ترجمه الميزان، جمي

گردد. و شود، امر بر كافران سخت ميزماني كه در ناقور كوبيده مي :دهدشود، و چنين معنا ميمنحل مي
ف ظر "يومئذ "است، و اما علتي كه تجويز كرده كلمه "اذا "عامل نصب در "گرددسخت مي "همين جزاي

شود، و معناي آن اين است كه: اي ديگر منحل مياين است كه باز جمله به جمله "يوم عسير "شود براي
شود كه مشغول نقر در آيد و واقع ميوقوع اين وقت نقر در روز سخت است، چون روز قيامت در حيني مي

 .«1»ناقورند 

 "دير مرفوع بگيريم تا بدل باشد از كلمهرا در تق "يومئذ "در همان كتاب( گفته: ممكن است كلمه)و نيز 
 .«4»خبر آن باشد گويا فرموده: روز نقر، روزي است سخت  "يوم عسير "و كلمه "ذلك

فهماند سختي آن ، و عسر آن را تاكيد نموده مي"يوم "صفت ديگري است براي كلمه "غير يسير "و جمله



 .روز از يك جهت و دو جهت نيست، بلكه از هر جهت است

اين جمله كلمه تهديد است، و روايات بسيار زيادي وارد شده كه اين جمله تا  "رْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداًذَ "
تمام بيست آيه بعدش همه در باره وليد بن مغيره نازل شده، كه داستانش در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه 

 .آيدمي

معنايش اين است كه: مرا با آن كس كه خلقش كردم است، و حاصل  "خلقت "حال از فاعل "وحيدا "كلمه
واگذار، با آن كس كه در حالي خلقش كردم كه احدي با من در خلقت وي شركت نداشت، و بعد از خلقت به 

 .بهترين وجهي تدبيرش كردم، مرا با او واگذار، و بين من و او حائل مشو كه من او را كافي خواهم بود

 "خلقت "هم آن را حال از مفعول« 4»باشد. بعضي  "ذرني "حال از مفعول "اوحيد "احتمال هم دارد كلمه
گردد، و حاصل معنا اين است اند، و آن مفعول ضميري است كه به موصول )من( بر ميكه حذف شده گرفته

كه: مرا با كسي كه خلقش كردم در حالي كه او تنها بود نه مالي داشت و نه فرزنداني واگذار. بعضي هم 
شد. كنم( بامذمت مي -اصال حال نباشد، بلكه منصوب به فعل تقديري )أذم "وحيدا "اند كلمهمال دادهاحت

 .ولي از همه اين وجوه بهتر همان وجه اول است

يعني من براي او مالي ممدود يعني گسترده و يا ممدود به مدد نتايج و فايده قرار  "وَ جَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً "
 .دادم
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ند و از خرامبيند كه مييعني برايش پسراني قرار دادم حاضر كه آنها را پيش روي خود مي "وَ بَنِينَ شُهُوداً "
 ."ماال "گيرد، اين جمله عطف است بر كلمههدفهاي خود كمك مي آنان در رسيدن به

به معناي تهيه است، كه به طور مجاز در مورد گستردگي مال و جاه و  "تمهيد "كلمه "وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً "
 .شودرو به راهي زندگي استعمال مي

يعني سپس همين شخص طمع دارد كه مال و فرزنداني را كه  "ا عَنِيداًثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كانَ لِآياتِن "
 .ام زيادتر كنم، و زندگيش را بيش از پيش رو به راه سازمبه او داده

 فهماندعلت اين ردع را بيان نموده مي "إِنَّهُ كانَ "كند، و جملهاو را در اين طمع و توقع رد مي "كال "كلمه
به معناي معاندي است كه به عناد خود  "عنيد "ورزد. كلمهاو به آيات ما عناد ميكه  "كال "براي اين گفتيم

 .كندو آنچه دارد مباهات هم مي

اند: وليد بن مغيره بعد از نزول اين آيات رفته رفته مال و اوالد خود را از دست داد تا در آخر گفته« 1»بعضي 
 .خودش هم هالك شد



است به معناي فراگيري به زور است و كلمه صعود به  "ارهق "كه مصدر "ارهاق "كلمه "سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً "
 چشد بهمعناي گردنه صعب العبور كوه است. در اين جمله جزاي سوء و عذاب تلخي را كه وي به زودي مي

 .اي صعب العبور تشبيه شدهگرفتار شدن در دره

 133در انداختنش به دوزخ ..... ص :  وصف حال وليد بن مغيره و تكذيب نمودن او، و اخبار از]

 ."إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ "

است به معناي  "قدر "كه مصدر "تقدير "است به معناي انديشيدن است، و "فكر "كه مصدر "تفكير "
معناي آن است كه چند معنا و چند وصف را در  به "تقدير از روي تفكير "گيري و سنجيدن است، واندازه

ذهن بچيني، يعني آنها را در ذهن جابجا كني، يكي را بگذاري و ديگري را برداري تا از رديف شدن آنها 
غرض مطلوب خود را نتيجه بگيري، وليد بن مغيره هم در اين انديشه بود كه چيزي بگويد كه با آن گفته، 

مردم معاند مثل خودش آن گفته را بپسندند، پيش خود فكر كرد آيا بگويد اين دعوت اسالم را باطل كند، و 
 قرآن شعر است، يا بگويد كهانت و جادوگري است؟ آيا بگويد هذيان ناشي از جنون است، يا بگويد از
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گيري كرد كه بگويد: هاي قديمي است؟ بعد از آنكه همه فكرهايش را كرد اينطور اندازهها و افسانهاسطوره
 .اندازدقرآن سحري از كالم بشر است، چون بين زن و شوهر و پدر و فرزند جدايي مي

للَّهُ قاتَلَهُمُ ا "ريني است بر او، نظير جملهنف -آيدبه طوري كه از سياق بر مي -اين جمله -"فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ "
 .تكرار همان نفرين و تاكيد آن است "ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ "و جمله« 1» "أَنَّي يُؤْفَكُونَ

ات حال اين آي "إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هذا  "
ترين ترين و در عين حال رساسازد، و با لطيفوليد را كه بعد از تفكير و تقدير به خود گرفته بود ممثل مي

اين  -شودبه طوري كه از سياق استفاده مي "ثُمَّ نَظَرَ "كند، چون معناي اينكه فرمودهتمثيلي مجسم مي
خواهد درباره امري كه از او نظريه خواسته ر و تقدير مثل كسي نظر كرد كه مياست كه: وي بعد از تفكي

 .باشند، نظريه بدهد

از ماده عبوس است كه به معناي تقطيب چهره است، در مجمع البيان  "عبس "فعل -"ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ "
همه، ترش كردن رو، و  گويد: عبوس كردن چهره و تقطيب و تكليح آن در معنا نظير همند، و جامعمي

 "مصدر از "بسر "رويي است. و فعلگرفتگي صورت است در مقابل طالقت و بشاشت كه به معناي گشاده

ميلي و كراهت نمايان از چهره است. پس معناي جمله اين است كه وليد بعد از است، كه به معناي بي "بسور
 .«2»نظر كردن، چهره خود را گرفت و اظهار كراهت نمود 



به معناي امتناع  "استكبار "به معناي اعراض از آن است، و "ادبار از هر چيزي "-"ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ "
ورزيدن از در كبر و طغيان است، و اين دو يعني ادبار و استكبار از احواالت روحي و دروني است، و اگر آن را 

االت ظاهر و محسوس آدمي است گرفته، از اين جهت فرع و نتيجه تمثيل بر نظر و عبوس و بسور كه از احو
 "است كه اثر ادبار و استكبار وليد در ظاهر حالش هم اثر گذاشته، و آن اثر را قرآن كريم نقل كرده كه گفت:

رَ بَثُمَّ أَدْ "گيري عطف كرده، فرمود:، و به همين جهت اين جمله را با فاي تفريع و نتيجه"إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ ...
 .عطف كند "ثم "توانست اين را هم با كلمهو گر نه مي "وَ اسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هذا ...

 يعني در نتيجه ادبار و استكبار، باطن خود را اينطور -"فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ "
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، مگر سحري كه از قديم روايت شده و "إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ "-يعني قرآن -نيست اين "ان هذا "اظهار كرد كه
 .نددههم اكنون نيز دانايان آن به نادانان تعليم مي

كند كالم خدا نيست، بلكه كالم يعني اين قرآن آن طور كه محمد )ص( ادعا مي -"إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ "
اند: اين آيه به منزله تاكيد آيه قبلي است، هر چند دو معناي مختلف دارند، ولي گفته «1»بشر است. بعضي 

رساندند، جمله دوم را با چون هر دو يك معنا را ميمقصود از هر دو اين است كه قرآن كالم خدا نيست و 
 .واو به جمله اول عطف نكرد

را داخل  يعني به زودي او "سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ ال تُبْقِي وَ ال تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ "
 "اي از دركات آن است، و جملهامهاي جهنم و يا دركهدر عرف قرآن يكي از ن "سقر "كنم، وسقر مي

به اين  "وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ "است، و يا بدل از آن است و جمله "سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً "يا بيان "سَأُصْلِيهِ سَقَرَ
 .آور استمنظور آورده شده كه بفهماند سقر بسيار مهم و هراس

 130[ ..... ص : "تُبْقِي وَ ال تَذَرُ ...ال  "مقصود از توصيف سقر به اينكه]

به خاطر اينكه نفي مطلق است، و مقيد نكرده كه چه چيزي را باقي  "ال تُبْقِي وَ ال تَذَرُ "و در جمله
كند، اقتضا دارد كه مراد از آن را اين بگيريم كه سقر هيچ چيزي از آنچه او به دست گذارد و رها نمينمي

افتند از قلم نينداخته همه را سوزاند و احدي را هم از آنهايي كه در آن ميو همه را ميگذارد آورده باقي نمي
ر سوزاند، و اگافتد نميشود بعضي از چيزها كه در آن ميشود، به خالف آتش دنيا كه بسيار ميشامل مي

ات روحيش سوزاند، و به روح او و صفمثال انساني در آن بيفتد پوست ظاهري و صفات جسميش را مي
د گيرد، زيرا خداونگذارد بلكه همه را فرا ميافتند باقي نميرسد اما سقر احدي از كساني كه در آن مينمي



گذارد و وقتي آنها را فرا گرفت چيزي از روح و جسمشان را باقي نمي« 4» "تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّي "فرموده:
 .«4» "نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ "موده:سوزاند هم چنان كه فربلكه همه را مي

ميراند، در اين صورت در گذارد، و احدي را نميممكن هم هست منظور اين باشد كه احدي را زنده نمي
 .«1»تُ فِيها وَ ال يَحْيي الَّذِي يَصْلَي النَّارَ الْكُبْري ثُمَّ ال يَمُو "فرمايد:معناي آيه زير خواهد بود كه مي
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اين است كه سقر چيزي را كه در آن بيفتد باقي  "ال تبقي "اند: معناي جملههم گفته «1»بعضي 
كند، بلكه دوباره كند وقتي هالك شد به حالت هالكت هم رهايش نميمگر آنكه هالكش مي گذارد،نمي
 .كند تا باز شكنجه شوداش ميزنده

 " ال تَذَرُوَ "گذارد واين است كه براي آنان گوشتي باقي نمي "ال تبقي "اند: معنايديگر گفته «2»بعضي 
 .اندمعاني ديگري ذكر كردهگذارد. و بعضي ديگر يعني و استخواني باقي نمي

از مصدر تلويح است كه به معناي دگرگون كردن رنگ چيزي به سياهي  "لواحة "كلمه "لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ "
جمع بشره است، كه به معناي ظاهر پوست بدن است.  "بشر "اند به سرخي. و كلمهاست. و بعضي گفته

 .سازده رنگ بشره بدنها را دگرگون ميفرمايد: يكي ديگر از خصوصيات سقر اين است كمي

 131[ ..... ص : "وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ... "مراد از نوزده نفر موكالن بر جهنم و اينكه فرمود:]

دار عذاب دادن به مجرمينند. و هر چند نوزده نفر موكلند، كه عهده -سقر -يعني بر آن "عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ "
اند، ليكن از آيات قيامت و مخصوصا مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده كه از فرشتگانند و يا غير فرشته

 .اندشود كه از مالئكهتصريح آيات بعدي استفاده مي

اند: ظاهر اين عبارت آن است كه مميز )در اصطالح نحو معدود هر عددي را از مفسرين گفته« 4»بعضي 
هاي باشد، آن گاه گفته: دليل اين معنا همين است كه عرب "ملكا "كلمه "عة عشرتس "نامند( عددمميز مي

عَةَ عَلَيْها تِسْ "اند، چون از ابن عباس روايت شده كه گفت: وقتي جملهفصيح از اين عبارت چنين فهميده
)رسول اللَّه  هشنوم پسر ابي كبشنازل شد ابو جهل به قريش گفت مادرانتان به عزايتان بنشينند، مي "عَشَرَ

ص( به شما خبر داده كه خازنان آتش نوزده نفرند و شما كه جمعيت انبوهي هستيد آيا عاجزيد از اينكه هر 



ده نفرتان بر سر يكي از آن مردان موكل بر آتش بتازيد، در آن جمع، ابو اسد بن اسيد بن كلده جمحي كه 
ان هستم، شما همگي كار دو نفر ديگر را مردي سخت دالور بود گفت: من يك تنه حريف هفده نفر آن

 .بسازيد
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يلي بر مدعاي خود نياورده، عالوه بر اينكه حديث، خازنان خواننده عزيز توجه دارد كه مفسر نامبرده هيچ دل
شود، مخصوصا در عرف مشركين دوزخ را رجل )مرد( خوانده و كلمه رجل به هيچ وجه بر فرشته اطالق نمي

به طور كلي از  ، مالئكه را«1» "وَ جَعَلُوا الْمَالئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً "كه به نقل قرآن كريم در آيه
 .دانستندجنس زن مي

 "... وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَالئِكَةً "

دهد بر اينكه مردم بعد از شنيدن آيه قبلي كه در باره عدد خازنان دوزخ بود در باره سياق آيه شهادت مي
وايات وارده در شان نزول آيه تاييد اند، در نتيجه اين آيه نازل شد. با اين استظهار رخازنان بگو مگو كرده

 .شود كه ان شاء اللَّه در بحث روايتي آينده از نظر خواننده خواهد گذشتمي

دار همان خازنان موكل بر دوزخند كه عهده "اصحاب النار "مراد از -"وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَالئِكَةً "
 وَ ما "شود و هم جملهاستفاده مي "عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ "هم از جملهشكنجه دادن به مجرمينند، و اين معنا 

 .دهدبه آن شهادت مي "جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ...

و حاصل معناي آيه اين است كه: ما اصحاب آتش و موكلين بر آن را از جنس مالئكه قرار داديم كه قادر بر 
عَلَيْها مَالئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما  "چنان كه در جاي ديگر فرمود:انجام ماموريت خود هستند. هم 

پس موكلين بر آتش از جنس بشر نيستند تا مجرمين اميد آن داشته باشند « 4» "أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
 .در برابرشان مقاومت كنند، و از بينشان ببرند

د منظور گوينبه معناي محنت و آزمايش است، مي "فتنة "كلمه -"ا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواوَ ما جَعَلْن "
از اين جعل، جعل به حسب آگهي دادن است، نه جعل به حسب تكوين، در نتيجه معناي آيه اين است كه ما 

گر براي اينكه همين خبر باعث آزمايش كفار از عدد آن مالئكه و اينكه نوزده نفرند به شما خبر نداديم، م
 :فرمايدشود. ذيل آيه هم كه مي

 .كنداين گفتار را تاييد مي "لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ... "

ست ابه معناي يقين يافتن در دل است، و معناي اين جمله اين  "استيقان "-"لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "



و اند كه اهل كتاب يقين كنند به اينكه قرآن نازل بر تكه ما براي اين گفتيم موكلين بر آتش نوزده فرشته
 بينند قرآن هم مطابق كتابحق است، چون مي

__________________________________________________ 

 .14يه آنها فرشتگان را كه بندگان خدايند مؤنث پنداشتند. سوره زخرف، آ(1)

دهد نافرماني ننموده، هر اي غالظ و شداد موكل بر آتشند كه هيچگاه خدا را در آنچه فرمان ميمالئكه(2)
 .4دهند. سوره تحريم، آيه ماموريتي را انجام مي
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 .آسماني ايشان است

مؤمنين به اسالم هم وقتي ببينند كه اهل كتاب هم اين خبر و نيز براي اينكه  -"وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً "
 .اند، ايمانشان زيادتر شودقرآن را تصديق كرده

و نيز براي اين بود كه در نتيجه  -"وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا "
ست، الم عاقبت ا "ليقول "چنين و چنان كنند. بايد توجه داشت كه الم در جملهبيماردالن منافق و كافران 

ما ذا أَرادَ  "كه الم تعليل به غايت است، براي اينكه كالم منافقان و كفار كه "ليستيقن "به خالف الم در
تواند كفر است، و نميشود، و اين خود كالمي تحقيرآميز است، و به منظور استهزاء گفته مي "اللَّهُ بِهذا مَثَلًا

غايت و نتيجه براي عمل خداي تعالي شود، و مثال بگوييم خداي تعالي به اين منظور عدد خازنان دوزخ را 
اي كفر و نفاق بورزند، مگر اينكه اين به تبع چيز ديگري غايت فعل خدا قرار گيرد، به بيان كرد كه عده

 "شايد همين اختالف بين دو معنا باعث شده كه حرف اي از ايمان است، وخالف استيقان كه خود مرحله
، و گر نه اگر هر دو الم براي تعليل بود "ليقول "و "ليستيقن ":دوباره تكرار شود، و بفرمايد "الم
 ."ليستيقن و يقول ":فرمودمي

كه مايه  اگر ما از عدد خازنان دوزخ خبر داديم، براي اين بود "و معناي مجموع اين چند آيه چنين است كه:
آزمايش كفار و باعث يقين اهل كتاب و بيشتر شدن ايمان مؤمنين باشد، البته اين نتيجه هم بر آن غايات 

 :شود كه منافقين و كافردالن خواهند گفتمترتب مي

 ."خدا از اين مثل چه منظوري داشته

بازي د كه دلهايشان مبتال به شك و لجانرا به كساني تفسير كرده "الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ "مفسرين جمله
و چه از  كنند، چه از مشركيناند كه تظاهر به كفر ميو نفاق باشد و كلمه كافرون را به كساني تفسير كرده

 «ديگران

اره اش "هذا "تحقير و استهزاء بوده، و منظورشان از كلمه "ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا "گفتيم منظور از جمله.
به معناي وصف است، و معناي جمله اين است كه: خدا  "مثل "و كلمه "عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ "به جمله است

توصيف كرده؟ و خالصه چطور ممكن  "تِسْعَةَ عَشَرَ "چه منظور داشته از اينكه خازنان دوزخ را به صفت



 ر افراد جن و انسند عذاب كنند؟است اين عده اندك قدرت آن را داشته باشند كه تمامي دوزخيان را كه اكث

__________________________________________________ 

 .464، ص 46تفسير فخر رازي، ج (1)
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 141هاي نفاق قبل از هجرت نيز وجود داشته است ..... ص : دنباله بحثي كه پيرامون نفاق داشتيم ]و بيان اينكه انگيزه

اند سوره مورد بحث در مكه نازل شده، و منافقين و بيماردالن در مدينه از مفسرين كه پذيرفته« 1»بعضي 
نكه اند كه: يك پيشگويي غيبي است از اي، گفته"وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ "پيدا شدند، در باره آيه

 .بعد از هجرت جمعي منافق پيدا خواهند شد

اش در مكه نازل شده باشد مطلبي است كه از نظر روايات متعين م: اينكه سوره مورد بحث همهگوييو ما مي
ا وَ ما جَعَلْن "اند كه آيهاند، و اينكه از مقاتل نقل كردهاست، و بعضي از مفسرين ادعاي اجماع بر آن كرده

ل ثابت نشده كه به راستي او چنين چيزي گفته در مدينه نازل شده از طريق نق "...أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَالئِكَةً 
باشد و بر فرض هم كه ثابت باشد، يك نظريه شخصي از مقاتل است كه فكر كرده نفاق در مدينه پيدا شده 

 .دهدو آيه از آن خبر مي

نكه اند به اياز مفسرين بر آن اصرار ورزيده و استدالل كرده« 4»و اما اينكه نفاق در مدينه پيدا شد، بعضي 
رسول خدا )ص( و مسلمانان قبل از هجرت آن قدر نيرومند نبودند، و امرشان نافذ و دستشان باز نبوده كه 

مردم از هيبت آنان حساب ببرند، و كفر باطني خود را پنهان كنند، و يا به اميد خيرشان دم از اسالم بزنند، به 
 .خالف حالي كه مسلمانان بعد از هجرت در مدينه داشتند

ن اين استدالل تمام نيست، زيرا همانطور كه در سوره منافقون در بحثي كه پيرامون نفاق داشتيم به ليك
ناتمامي آن اشاره نموديم و حاصلش اين است كه: انگيزه و علت نفاق منحصر در ترس و پروا داشتن، و يا به 

راز مدت نفاق بورزد، و دست آوردن خير عاجل نيست، چون ممكن است كسي به اميد نفع و خير مؤجل و د
لي خود اش اين باشد كه نسبت به كفر قبممكن است كسي به انگيزه تعصب و حميت نفاق بورزد، و يا انگيزه

ث هايي ديگر باععادت داشته، دست برداشتن از عادت برايش مشكل باشد، و همچنين ممكن است انگيزه
 .نفاق شود

ه ها در مورد هيچ يك از مسلمانان مكاينكه پاي اين انگيزهو هيچ دليلي در دست نيست كه داللت كند بر 
در كار نبوده، بلكه از بعضي از همان مسلمانان نقل شده كه در مكه ايمان آورده، و سپس برگشته، و يا با 

 .شك و ترديد ايمان آورده و سپس ثابت قدم شده

__________________________________________________ 

 .144، ص 44المعاني، ج  (روح4و  1)
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وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ  "عالوه بر اين خداي تعالي خودش فرموده:
نَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَ وَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ وَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِ

 .«1» "لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ

دهد، يبينيد كه از وجود نفاق در مكه خبر مو اين دو آيه در سوره عنكبوت است، كه در مكه نازل شده، و مي
نه و بينيم مشتمل بر مساله فتو بر فرض كه از همه ادله مكي بودن اين سوره صرفنظر كنيم، همين كه مي

اذيت شدن در راه خداست، بايد بفهميم كه حد اقل اين دو آيه در مكه نازل شده، چون در مدينه فتنه و اذيت 
گوييم: صرف اين نصرت خدايي ذكر شد. مي ديدن در راه خدا رخ نداد. و اگر بگويي آخر در آيه اول مساله

شود بر اينكه آيه در مدينه نازل شده، چون نصرت مصاديق ديگري هم غير از فتح و پيروزي در دليل نمي
 .جنگ كه فتحي فوري و نقد است دارد

زند، اي باشد كه بعد از هجرت در مكه رخ داد به مطلب ما ضرري نميو احتمال اينكه مراد از فتنه، واقعه
براي اينكه منافقين مفتون كه بعد از هجرت و در مكه مفتون شدند، و دچار نفاق گرديدند از همانهايي بودند 

 .كه قبل از هجرت ايمان آورده بودند، هر چند كه بعد از هجرت مورد اذيت واقع شدند

أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ فَإِنْ "و جا دارد كه آيه
 :را هم به مثل همين بياني كه ما كرديم حمل نموده بگوييم «4» "عَلي وَجْهِهِ

هر  شود،در صورتي كه منظور از فتنه عذاب باشد شامل بعضي از مسلماناني كه در مكه اسالم آوردند مي
 .دينه نازل شده باشدچند كه سوره حج در م

 اشاره است به "كذلك "كلمه -"كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "

__________________________________________________ 

ه نگويند به خدا ايمان آورديم، ولي همين كه در راه خدا اذيتي ببينند فتو بعضي از مردم كسانيند كه مي(1)
ا گويند ما هم بگيرند، و اگر نصرتي از ناحيه پروردگارت برسد به طور قطع ميمردم را نظير عذاب خدا مي

هاي اذيت و دانند؟ خداي تعالي اين صحنهشماييم، آيا خدا را داناتر به آنچه در دلهاي عالميان است نمي
كساني ايمان آوردند، و چه كساني نفاق آورد )تا چنين و چنان شود و( تا معلوم كند چه نصرت را پيش مي

 .11و  16ورزيدند. سوره عنكبوت، آيه 

پرستند همين كه دنيا به آنها رو كند و نفع و و بعضي از مردم كساني هستند خدا را به زبان و ظاهر مي(2)
رگون دگكنند اما اگر مصيبتي به عنوان امتحان به آنها برسد خيري به آنان رسد حالت اطمينان پيدا مي

 .11آورند. سوره حج، آيه شوند و به كفر رو ميمي
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اطالعي غير خداي بي "وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ "و در جمله "وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ... "مضمون آيه



هاي فشرده و متراكمي است كه خداي تعالي براي عناي گروهكه به م -"جنود "تعالي را مقيد كرده به قيد
فهماند كه علم به نه خصوص عده خازنان دوزخ، در نتيجه به اطالقش مي -اجراي اوامر خود خلقشان كرده

ه دهند، و دقائق حكمتي كحقيقت آن جنود، و خصوصيات خلقتشان، و عده نفراتشان، و اعمالي كه انجام مي
نهفته است، مخصوص به خداي تعالي است، و احدي با خدا در آن شريك نيست، پس هيچ در همه اين امور 

اي تواند عده آنان را اندك و يا زياد بشمارد، و يا در باره خصوصيات آنان با اينكه جاهل است طعنهاحدي نمي
 .بزند و اظهار نظري كند

گردد، و اگر آن را مؤنث آورد بر مي "عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ "به جمله "هي "ضمير -"وَ ما هِيَ إِلَّا ذِكْري لِلْبَشَرِ "
براي اين بود كه خبر مؤنث است. و معناي جمله: اين است كه بشر هيچ راهي به علم و  "هو "و نفرمود

 آگهي از جنود پروردگار تو ندارد، و اگر ما خود خبر داديم كه خازنان دوزخ نوزده نفرند، براي اين بود كه مايه
 .«1»تذكر آنان شود، و از آن انذار گيرند 

و بعضي  "سقر "اند: به كلمهديگر گفته« 4»و بعضي  "جنود "به كلمه "هي "اند: ضميرگفته «2»بعضي 
گردد، كه وجه آخري از همه ، بر مي"آتش دنيا "اند: بهگفته« 4»، و بعضي "سوره "اند: بهگفته« 1»

آيه مورد بحث داللت دارد بر اينكه خطابهاي قرآني متوجه به عموم بشر تر است. ناگفته نماند كه پايهبي
 .است

 143بحث روايتي ])رواياتي در باره آنچه وليد بن مغيره در باره قرآن گفت، و نزول آيات گذشته در باره او([ ..... ص : 

ن آيات در باره وليد بن مغيره پير مردي آمده كه اي "فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ... وَحِيداً "در تفسير قمي در ذيل
 .كردمجرب از هوشمندان عرب نازل شد، وي يكي از كساني است كه به رسول خدا )ص( استهزاء مي

 خواند،نشست و قرآن ميرسول خدا )ص( در حجر اسماعيل مي

__________________________________________________ 

و قال راه بيندازند، و خالصه قرآن كريم كتاب هدايت است، نه وسيله  نه اينكه بر سر اين عدد قيل(1)
 .مترجم -سرگرمي و بگو مگو

 [.....] .44، ص 14تفسير قرطبي، ج (2)

 .144، ص 44روح المعاني، ج (3)

 .141، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  4)
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دند از او پرسيدند: اي ابو عبد الشمس اين چيست كه محمد روزي قريش كه دور وليد بن مغيره جمع شده بو
گويد؟ آيا شعر است يا كهانت، و يا خطابه؟ در پاسخ گفت بگذاريد نزديكش شوم و كالمش را )ص( مي

اي برايم بخوان، فرمود: آنچه بشنوم پس نزد آن جناب رفت و گفت: اي محمد از اشعاري كه سروده



مي از خداي تعالي است، كه آن را براي مالئكه و انبيا و رسوالن خود خوانم شعر نيست، بلكه كالمي
 .پسنديده است، وليد گفت: مقداري از آن برايم تالوت كن

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً  "را خواند، وقتي رسيد به آيه شريفه "حم سجده "سوره (رسول خدا )ص
لرزه بر اندام وليد افتاد و موي بدنش راست شد، و بدون اينكه براي قريش خبر  "دَمِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُو

 .ببرد كه چه شد، مستقيما به خانه خود رفت

قريش نزد ابو جهل رفته گفتند: اي ابو حكم، ابو عبد الشمس از دين خود بيرون شد و به دين محمد گرويد 
رفت ديگر نزد ما برنگشت. روزي صبح ابو جهل نزد  بيني كه از آن زمان كه به نزد محمد )ص(مگر نمي

وليد رفت و گفت: اي عمو تو ما را سرافكنده و رسوا كردي، و زبان شماتت دشمن را بر سر ما دراز كردي، و 
ام و ليكن از او كالمي شنيدم كه از سنگيني و به دين محمد گرويدي. وليد گفت: من به دين او نگرويده

 شود، ابو جهل گفت: حال بگو ببينم آيا كالم او خطابه نبود؟جمع ميدشواري پوست بر بدن 

نه، براي اينكه خطابه كالمي متصل و پيوسته است، و كالم او بند بند است، آن هم بند بندي كه  :گفت
بندهايش شباهتي به هم ندارند. ابو جهل پرسيد: آيا شعر است؟ گفت: نه، شعر هم نيست، براي اينكه تو خود 

ام، بسيطش و مديدش و رجزش را، و كالم محمد به هيچ ي كه من همه اقسام اشعار عرب را شنيدهآگاه
ش فكر اتواند شعر باشد. ابو جهل پرسيد: پس چيست؟ وليد گفت بايد به من مهلت بدهي دربارهوجه نمي

 .كنم

يد شد؟ گفت شما بگوي فرداي آن روز قريش به وليد گفتند: اي ابو عبد الشمس، نظرت در باره سؤال ما چه
 "كند، لذا خداي تعالي درباره وي فرمود:كالم محمد )ص( سحر است، براي اينكه دل انسان را مسخر مي

 ."ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً

و اگر او را وحيد خواند، براي آن بود كه او به قريش گفته بود پوشش خانه كعبه يك سال به عهده من به 
يك سال به عهده همه شما، چون او مال بسيار و باغهاي زيادي داشت، و دوازده پسر در  تنهايي است، و

مكه داشت، و داراي ده برده بود، كه نزد هر يك از آنها هزار دينار مال التجاره بود، و قنطار آن روز هم 
 .«1»شد عبارت بود از پوست گاوي كه مملو از طال با "قنطار "گويند:همين هزار دينار بود. مي
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از طريق عكرمه  "دالئل "و در الدر المنثور است كه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و بيهقي در كتاب
از ابن عباس روايت كرده كه گفت: وليد بن مغيره نزد رسول خدا )ص( آمد، رسول خدا )ص( از قرآن برايش 

، جريان به اطالع ابو جهل رسيد، نزد وي رفت و گفت عمو جان قوم خواند، به طوري كه گويا دلش نرم شد
تا  اياند تو به دين او گرويدهآوري نموده، در اختيارت قرار دهند، چون شنيدهخواهند برايت مالي جمعتو مي

: تداند كه من ثروتمندترين ايشانم؟! ابو جهل گفاز اين راه مالي به دست آوري. وليد گفت: مگر قريش نمي



اگر چنين است پس در باره محمد چيزي بگو تا قومت بفهمند كه تو منكر دين او هستي، و يا حد اقل 
ميل به گرويدن به آني، وليد پرسيد آخر چه بگويم؟ به خدا سوگند احدي در ميان شما نيست كه از من به بي

وگند كالم محمد هيچ شباهتي به شعر و به رجز و قصيده آن، و حتي به اشعار جنيان داناتر باشد، به خدا س
خواند، حالوتي و بر آن هيچ يك از اين اقسام شعر ندارد، و به خدا سوگند براي كالم او كه كالم خدايش مي

طالوتي )حسن و بهجتي( مخصوص است، كالم او اعاليش مثمر و اسفلش مغدق است، كالمي است برتر 
 .كندمقدار ميكالمي است كه ما دون خود را خرد و بيشود، از هر كالم، و هيچ كالمي برتر از او نمي

شوند تا در باره او چيزي بگويي. وليد گفت: مرا واگذار تا ابو جهل گفت: قوم تو به اين سخنان راضي نمي
فكري كنم، بعد از آنكه همه فكرهايش را كرد گفت: كالم او چيزي به جز سحر نيست، سحري كه آن را از 

 .«4»نازل شد  "ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً "اينجا بود كه آيه ديگران گرفته است،

و در مجمع البيان است كه عياشي به سند خود از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام صادق و امام باقر 
( باقر )عاند: وحيد به معناي ولد زنا است. و زراره گفته كه: شخصي به امام اند كه فرمودهروايت كرده ()ع

عرضه داشت يكي از مردم بني هشام )يعني دودمان وليد بن مغيره( در خطبه خود افتخار كرده كه من پسر 
كرد. پرسيديم وحيد دانست وحيد چيست هرگز به فرزندي او افتخار نميوحيدم، فرمود: واي بر او اگر مي

 چيست؟

 .«4»فرمود كسي است كه مردم برايش پدري نشناسند 
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 .441و  444، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .444و  444، ص 4الدر المنثور، ج (2)

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (3)
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رير، ابن ابي ، ابن ج"صفة النار "و در الدر المنثور است كه احمد، ابن منذر، ترمذي، ابن ابي الدنيا در كتاب
، از ابو سعيد خدري روايت "البعث "حاتم، ابن حبان، حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و بيهقي در كتاب

به معناي كوهي است در آتش كه كفار هفتاد سال  "صعود "رسول خدا )ص( فرمود كلمه :اند كه گفتكرده
 .«1»آيند و آن تا ابد چنين است روند و پايين مياز آن باال مي

 .«4»يعني اخم كرد  "و بسر "فرمود: يعني روي خود را ترش كرد، "ثم عبس "و در تفسير قمي در ذيل آيه

__________________________________________________ 

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .441، ص 4تفسير قمي، ج (2)
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 140[ ..... ص : 41تا  30(: آيات 04سوره المدثر )]

 اشاره

 (36)( نَذِيراً لِلْبَشَرِ 44( إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ )41( وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ )44( وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ )44كاَلَّ وَ الْقَمَرِ )

فِي  (39)( إِالَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ 44بَتْ رَهِينَةٌ )كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَ (44لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ )
 (11( عَنِ الْمُجْرِمِينَ )16جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ )

( وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ 11( وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ )14( قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ )14ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ )
 (14وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ) (45) الْخائِضِينَ

 (14( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ )14حَتَّي أَتانَا الْيَقِينُ )

 140ترجمه آيات ..... ص : 

 .(44چنين نيست قسم به ماه )تابان( )

 .(44)و قسم به شب تار چون )به سحر كه وقت راز و نماز مشتاقان خداست( باز گردد 

 .(41و قسم به صبح چون جهان را روشن سازد )

 .(44كه اين قرآن يكي از بزرگترين آيات )خدا( است )

 .(44پند و اندرز آدميانست )

 .(44تا از شما آدميان هر كه بخواهد )در مقام ايمان و طاعت و سعادت( پيش افتد يا باز ماند )

 .(44هر كسي در گرو عملي است كه انجام داده است )

  .(44مگر اهل يمين )كه به يمن و سعادت نيكوكار شدند( )

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(16كنند )آنان در باغهاي بهشت متنعمند و سؤال مي

 .(11از احوال دوزخيان گنهكار )

 .(14كه شما را چه عملي به عذاب دوزخ در افكند؟ )

 .(14آنان جواب دهند كه ما از نمازگزاران نبوديم )

 .(11داديم )اي( نميو به مستمند طعام )و صدقه

 .(14و ما با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم )

 .(14كرديم )و ما روز جزا را تكذيب مي



 .(14تا آنكه )با مرگ( يقين به قيامت يافتيم )

 .(14پس در آن روز شفاعت شفيعان )از انبيا و اوليا( در حق آنان هيچ پذيرفته نشود )

 141آيات ..... ص : بيان 

 اشاره

هايي كه بدان زده شده تنزيه گرديده و اين معنا مسجل گشته كه قرآن در اين آيات قرآن كريم از تهمت
يكي از آيات كبراي حق است. در آن انذار تمامي بشر است، و در پيرويش آزادي نفوس از گروگان اعمال 

 .كشانداست، اعمالي كه او را به سوي سقر مي

)مانند حاشا در فارسي( رد و انكار مطالب ما قبل خودش است، در تفسير كشاف گفته:  "كال "كلمه "كال "
انكار ذكري بودن قرآن براي منافقين و كفار  "وَ ما هِيَ إِلَّا ذِكْري لِلْبَشَرِ "بعد از جمله "كال "آوردن كلمه

وند، احتمال شنيست، چون اينان متذكر نميفرمايد قرآن كه براي بشر تذكر است، براي اينان تذكر است، مي
واقع شده، رد منكرين همين جمله باشد و بفرمايد  "إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ "هم دارد به خاطر اينكه قبل از جمله

 .«1»علي رغم منكرين قيامت، واقعه قيامت يكي از بزرگترين دواهي است 

و بنا بر احتمال دوم انكار و رد مطلب آينده است. البته پس بنا به احتمال اول انكار مطلب گذشته است، 
 .نيز هست كه به زودي از نظر خواننده خواهد گذشت« 4»احتمال سومي 

 ."وَ الْقَمَرِ وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ "

 قابلگذشتن شب در م "ادبار ليل "در اين جمله سه بار سوگند ياد شده، و منظور از

__________________________________________________ 

 .444، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 .146، ص 44روح المعاني، ج (2)
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 .هويدا گشتن صبح و بيرون شدن آن از پرده شب است "اسفار صبح "پيش آمدن شب است، و منظور از

 149[ ..... ص : "نَذِيراً لِلْبَشَرِ "و "إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ "چند وجه در باره مقصود از]

 "جمع "برك "گردد و كلمهبر مي "سقر "اند: ضمير در اين جمله به كلمهمفسرين گفته "إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ "
 .است "كبري

، ين دواهي و تحوالت استو مراد از اينكه سقر يكي از بزرگترين است، اين است كه سقر يكي از بزرگتر
گوييم: فالني رسد، هم چنان كه خود ما مياي است كه هيچ داهيه ديگري به آن پايه از عظمت نميداهيه



 .يكي از رجال است، يعني در بين رجال نظيري ندارد، و جمله مورد بحث جواب سوگند است

سقر يكي از بزرگترين تحوالت و دواهي خورم، كه و معناي آيه اين است كه: من به فالن و فالن سوگند مي
 .كنداز نظر اينكه بشر را تهديد مي -بزرگترين آن -عالم است

ه رد گفتار وليد درباره قرآن باشد، ك "كال "و بعيد نيست وجه سومي در بين باشد، و آن اين است كه كلمه
به قرآن برگردد، بدان جهت كه قرآن  "انها "و ضمير "رِإِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَ "گفت:

با خبر آن باشد به اين معنا كه  "ان "و يا از باب مطابقت اسم "انه "بايد فرموده باشدآيات است و گر نه مي
 .مؤنث است ضمير هم كه اسم آن است مؤنث آورده شده "احدي "يعني كلمه "ان "چون خبر

م كه خورآن طور كه وليد گفت نيست، من به قمر و شب و صبح سوگند مي و معناي آيه اين است كه: نه،
 .از نظر انذار يكي از آيات كبراي الهي است -البته يعني آياتش -قرآن

، و سوگندهايي كه بعد از اين "كال "تعليل است براي "إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ "اند: جملههم گفته« 1»بعضي 
شده براي تاكيد است، نه جواب سوگند، و جواب سوگند در تقدير است، كه خود كلمه و آن تعليل فاصله 

 .«4»كند بر آن داللت مي "كال "كلمه

 مصدر و به معناي بيم رساندن است، و اگر منصوب آمده به خاطر اين "نذير "كلمه "نَذِيراً لِلْبَشَرِ "

__________________________________________________ 

 .46، ص 4سير ابي السعود، ج تف(1)

براي  -شود: حاشا، به قمر و شب و صبح سوگند كه چنين نيست،بنا به گفته اين مفسر معنا چنين مي(2)
 .مترجم -اينكه قرآن يكي از بزرگترين آيات الهي است

 146، ص: 46ترجمه الميزان، ج

فهميده  "إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ "ه از سياقحال از مطلبي است ك« 1»بوده كه به نظر ما تميز، و به نظر بعضي 
رسان است، از آيات كبراي الهي شود، و به قول آن مفسر معنايش اين است كه قرآن در حالي كه بيممي

 .رساني از آيات كبراي حق استشود كه قرآن از حيث انذار و بيماست، و به نظر ما معنايش اين مي

گفته: صفت پيغمبر است، و آيه  «4»د كه قابل اعتناء نيست، مثال يكي انبعضي وجوه ديگري ذكر كرده
گفته: صفت خداي تعالي « 4»است. و آن ديگري  "قم نذيرا للبشر فانذر "متصل به اول سوره و تقدير آن

 .است

ه بشر، چه آنها كه ايمان دهد به هماين جمله انذار را عموميت مي "لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ "
مفعول  "أَنْ يَتَقَدَّمَ ... "و جمله "بشر "بدل است از كلمه "لمن شاء "بياورند و چه آنها كه نياورند و جمله

، پيروي كردن از حق است كه مصداق خارجيش ايمان و اطاعت "تقدم "است، و منظور از "شاء "كلمه
مصداقش كفر و معصيت است و معنايش اين است كه: از  ، پيروي نكردن است كه"تاخر "است، و منظور از

اين جهت از بزرگترين آيات الهي است كه نذير است براي همه بشر، چه آنهايي از شما كه حق را پيروي 



 .رابطه با قرآن باشدكنند، و احدي نيست كه بيكنند، و چه آنهايي از شما كه حق را پيروي نميمي

ت، خبر آن اس "لمن شاء "در موضع رفع است تا مبتدا باشد، و جمله "أَنْ يَتَقَدَّمَ "اند: جملهگفته« 1»بعضي 
پس معني  "تواند نماز بخواندكسي كه وضو گرفته مي -لمن توضأ ان يصلي "و مثل اين است كه بگويي:

د متاخر توانتواند متقدم شود، و كسي كه تاخر را بخواهد ميكسي كه تقدم را بخواهد مي "مطلق است يعني
، و "فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ "و يا مثل كالم خداي تعالي است كه در جاي ديگر فرموده: "باشد

 .مراد از تقدم و تاخر، سبقت گرفتن و نگرفتن به سوي خير است

 132[ ..... ص : "إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ "و مراد از استثناء "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ "معناي اينكه فرمود:]

است، و  "بسبب "به معناي باي فارسي و يا به معناي "بما "در "باء "حرف "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ "
به معناي رهن و گروگان است، هم چنان كه زمخشري در  "رهينة "است، و كلمه "در مقابل "يا به معناي
مؤنث رهين نيست، كه كسي خيال كند  "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ "در آيه "رهينة "كلمه :كشاف گفته
 مؤنث است، رهينه نيز مؤنث آمده، چون اگر "نفس "چون كلمه
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يغه فعيل براي اينكه ص "بما كسبت رهين "توانست مذكر بياورد، و بفرمايداين منظور هم در كار باشد باز مي
آيد و هم در مؤنث، در صورتي كه به معناي مفعول باشد مذكر و مؤنث در آن يكسان است، هم در مذكر مي

كل  "اسم شتم است، گويا فرموده: "شتيمة "مثل اينكه كلمهبلكه اين كلمه اسمي است به معناي رهن، 
 .«1» "نفس بما كسبت رهن

هر نفسي در گرو است، با آنچه كه كرده، و يا به سبب آنچه  "و معناي جمله بنا به گفته وي اين است كه:
 ."كرده، و يا در مقابل آنچه كرده است

خداي تعالي اين حق را به گردن خلق دارد كه با اين بوده كه  "رهينه شمردن هر نفس "و گويا عنايت در
ايمان و عمل صالح او را بندگي كنند، پس هر نفسي از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس است، تا اين حق و 

شود، و اگر كفر ورزيد و اين دين را بپردازد، حال اگر ايمان آورد و عمل صالح كرد از گرو در آمده آزاد مي
ن حال مرد، هم چنان رهين و براي ابد محبوس است، و اين يك نوع رهين بودن مرتكب جرم شد و با اي

متعرض آن است و ما فرق ميان دو نوع « 4» "كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ "است، غير آن نوع ديگر كه آيه
 .رهين بودن را در سوره طور بيان كرديم

رهين  كند، چون وقتي نفس انسانيت آن تعميم را بيان ميداد، اين آيه علگفتيم آيه قبلي انذار را تعميم مي



هاي خود باشد، قهرا هر نفسي بايد از آتش قيامت كه او را در صورت مجرم بودن و پيروي حق نكردن كرده
 .كنند دلواپس باشد كه، همين دلواپسي تقوي استدر آن حبس مي

د كه در روز حساب نامه عملشان را به دست راستشان كساني هستن "اصحاب يمين ""إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ "
 "دهند، و اينان دارندگان عقايد حق و اعمال صالح از مؤمنين متوسط الحالند، كه نامشان به عنوانمي

در مواردي از قرآن كريم مكرر آمده و به همين جهت استثناي مورد بحث استثنايي است  "اصحاب اليمين
 .متصل

شود اين است كه نفوس داراي عمل به دو قسم استفاده مي "مستثني "و "تثني منهمس "و آنچه از مجموع
هاي خويشند، و اين نفوس مجرمين است، و دوم نفوس آزاد شوند، يكي نفوسي كه رهين به كردهتقسيم مي

، يعني آنهايي كه خداي تعالي در "سابقون مقرب "شده از رهن، و اين نفوس اصحاب يمين است، و اما
 ي از موارد كالمش قسم سوم براي دوبعض
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داخل در « 1» "أَزْواجاً ثَالثَةً فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ... أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَوَ كُنْتُمْ  "قسم نامبرده شمرده، و فرموده:
تقسيم مورد بحث نيستند، چون در اول قيد كرديم، نفوس داراي عمل. و اما مقربين آن چنان در مستقر 

انند، هم صاحب عمل بددانند، تا چه رسد به اينكه اند كه اصال خود را صاحب نفس نميعبوديت استقرار يافته
شوند، و نه به دانند، و هم اعمالشان را، آنان نه در محضر خداي تعالي حاضر مينفس خود را ملك خدا مي

 "فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "شود، هم چنان كه در آيه زير فرموده:حسابشان رسيدگي مي
 .قسيم مورد بحث به كلي بيرونند، پس اين طايفه از ت«4»

حكايت شده كه بعضي از آنان اصحاب يمين را به مالئكه، و بعضي ديگر به اطفال « 4»و از مفسرين 
مسلمين، و بعضي ديگر به كساني كه در روز ميثاق در سمت راست آدم بودند، و بعضي ديگر به كساني كه 

هُمْ مِنَّا الْحُسْني كساني كه از طرف ما برايشان سرنوشت خوب الَّذِينَ سَبَقَتْ لَ "قرآن درباره آنان فرموده:
 .اند. ولي همه اينها وجوهي ضعيف است كه ضعفش بر كسي پوشيده نيستتفسير كرده "نوشته شده

 130كه در جواب مجرمين به سؤال بهشتيان )ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ( آمده است ..... ص :  "يقين "مقصود از]

 خبري است براي مبتدايي "في جنات "كلمه "اتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَفِي جَنَّ "
ها بود، براي تعظيم بهشت "هاييدر بهشت "را بدون الف و الم آورد و فرمود: "جنات "محذوف، و اگر

درك نيست. البته ممكن هم هايي كه از عظمت به حدي است كه وصفش قابل خواست بفرمايد: در بهشت



 .باشد "اصحاب يمين "هست خبر نباشد، بلكه حال از

اين است كه مجموعه اهل بهشت از مجموعه مجرمين  "يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ "و منظور از جمله
 .پرسند، نه اينكه هر يك نفر از اهل بهشت از يك نفر از اهل دوزخ بپرسدمي

يعني چه چيز شما را داخل سقر كرد؟ و اين سؤال بيانگر همان تسائل، و از قبيل  -"سَقَرَما سَلَكَكُمْ فِي  "
ي قائلين ما سلككم ف "بيان جمله به جمله است، و ممكن هم هست قولي در تقدير باشد، و تقدير كالم

 .بوده باشد "گويند: چه چيز شما را داخل سقر كرددر حالي كه مي -سقر
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 نماز معمولي "صالة "گردد، و مراد ازبه مجرمين بر مي "قالوا "ضمير جمع در "قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ "
نيست، بلكه منظور توجه عبادتي خاص است به درگاه خداي تعالي، كه با همه انحاي عبادتها يعني عبادت 

 .سازدم مختلفند ميدر شرايع معتبر آسماني كه از حيث كم و كيف با ه

انفاق بر تهي دستان جامعه است، به مقداري كه  "اطعام مسكين "مراد از "وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ "
بتوانند كمر راست كنند و حوائجشان برطرف شود. و اطعام مسكين اشاره است به حق الناس، و صالت اشاره 

 .را عمال بايد پرداختاست به حق اللَّه، و اينكه اين دو قسم حق 

سرگرمي عملي و زباني در باطل، و فرو رفتن در آن  "خوض "منظور از "وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ "
 .است، به طوري كه به كلي از توجه به غير باطل غفلت شود

ه چهار خصلتي كه در اين آيات بر روز جزا است، در نتيج "يوم الدين "منظور از "وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ "
شمرد از خصائص مجرمين است، كه مجرم يا هر چهار خصلت را دارد، و يا بعضي از آنها را، و چون 

گوي از اين سؤالها مجموع مجرمينند صحيح است كه نسبت هر چهار را به همه مجرمين داده، از قول پاسخ
كرديم، و ما خائض بوديم، و ما روز جزا را اطعام مسكين نميايشان بفرمايد: ما از نمازگزاران نبوديم، و ما 

كرديم. هر چند كه بعضي از فرد فرد آنان مبتال به همه اين اوصاف نبوده، بلكه مبتال به بعضي از تكذيب مي
 .آنها باشد

ا آنكه يقين يم تگويند: ما هم چنان تكذيب كرداين جمله قيد تكذيب است، مجرمين مي "حَتَّي أَتانَا الْيَقِينُ "
منظور از آن در اينجا مرگ است، و از اين جهت يقين بر مرگ «: 1»اند نزد ما آمد. و در باره يقين گفته

اطالق شده كه شكي در آمدنش نيست، در نتيجه معناي آيه اين است كه: ما در دنيا روز جزا را هم چنان 



ي ما تمام شد. و خالصه ما در تمام دوران زندگي تكذيب كرديم تا مرگ فرا رسيد، و با آمدنش زندگي دنياي
 .كرديمدنيا روز جزا را تكذيب مي

هاي آخرت، و اند: مراد از يقين آن يقيني است كه به دنبال مشاهده نشانهاز مفسرين گفته« 4»بعضي 
 شود، آرينزديك شدن به حيات برزخي براي آدمي حاصل مي
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 .كند. و اين معنا معناي خوبي استهاي مرگ و بعد از مرگ انسان به حقانيت روز جزا يقين پيدا مينزديكي

پيرامون شفاعت بحث كرديم، گفتيم كه اين آيه داللت در سابق آنجا كه  "فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ "
شوند، مند نميدارد بر اينكه روز قيامت اجماال شفاعتي در كار هست، ولي اين طايفه از شفاعت شافعان بهره

روايات  (گردد، و در همان بحث )كه در جلد اول اين كتاب گذشتبراي اينكه شفاعت شامل حالشان نمي
 .شفاعت را آورديم

 144، ص: 46جمه الميزان، جتر

 133[ ..... ص : 36تا  49(: آيات 04سوره المدثر )]

 اشاره

( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ 41( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ )46( كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ )14فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ )
 (44( كَالَّ بَلْ ال يَخافُونَ الْآخِرَةَ )44مُنَشَّرَةً )أَنْ يُؤْتي صُحُفاً 

 (44( وَ ما يَذْكُرُونَ إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوي وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ )44( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ )41كاَلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ )

 133ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14كنند؟ )وز سخت خود )و از ذكر قرآن( اعراض مياينك چرا از ياد آن ر

 .(46گويي گورخران گريزاني هستند )

 .(41گريزند )كه از شير درنده مي

 .(44خواهند كه برايشان صحيفه وحي آسماني باز آيد )تا ايمان آرند( )بلكه هر يك از آنها مي

ترسند ه پنداشتند بلكه از عذاب آخرت نميهرگز اين نخواهد شد )كه همه مقام رسالت يابند( چنين نيست ك
(44). 



 .(41چنين نيست كه آنها پنداشتند، قرآن محققا همه پند و اندرز است )

 .(44تا هر كه خواهد متذكر حق شود )

گيرد جز آنكه خدا بخواهد )يعني بدون مشيت الهي كسي بهشتي و سعادتمند نخواهد و هيچ كس پند نمي
 .(44آمرزش و مغفرت است )شد( او اهل تقوي و اهل 
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 136بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

گيري از مطالب يعني وعد و وعيدهاي گذشته را به صورت تعجب از اعراض كفار از در اين آيات نتيجه
ب عقال واجتذكرات قرآن و تنفرشان از حق صريح بيان كرده، گويا فرموده: وقتي جريان بدين قرار است 

شود كه دعوت حق را اجابت نموده، به وسيله تذكرات قرآن متذكر شود، پس بسيار عجيب است كه مي
تابند، نه، نه، علت اصلي اين است كه اينان به رسالت ايمان ندارند، و چطور باز هم از اين تذكر روي بر مي

، نه، بلكه علت اين است كه از آخرت تك تكشان توقع دارند كه كتابي از خدا بر يك يك آنان نازل گردد
 .شوندترس ندارند، و در نتيجه از وعيد و تهديدهاي قرآن مرتدع نمي

كند، و در قبول و رد آن آن گاه روي سخن را به خود آنان كرده، مجددا آن تذكره را بر آنان عرضه مي
تن كن بايد بدانند كه در اين خواسمخيرشان نموده، تا اگر خواستند قبول كنند، و اگر خواستند رد كنند، لي

متذكر  توانندتوانند با خواست خود خداي سبحان را عاجز سازند، و به همين جهت نميمستقل نيستند و نمي
 .شوند، مگر وقتي كه خدا بخواهد، و حكم قدر به طور قطع در ميان آنان نيز جاري است

جمله تفريعي است بر تذكره و اندرزي كه قبال گذشت، و استفهام در اين  "فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ "
اي كه حذف شده، و  "كان "متعلق است به كلمه "لهم "اين جمله براي برانگيختن تعجب است، و كلمه

 "عن التذكرة "و جمله "هم "حال است از ضمير "معرضين "است. و كلمه "فما كان لهم "تقدير كالم
 .است "نمعرضي "متعلق به كلمه

براي مشركين كه تذكره  -چه پيش آمد -و معناي جمله اين است: حال كه مطلب چنين است، پس چه شد
كنند، در حالي كه از آن روي گردانند. و خالصه چرا با اينكه واجب بود بر آنان كه قرآن قرآن را تكذيب مي

 .ي تعجب استرا تصديق كنند، و بدان ايمان آورند از آن اعراض نمودند، و اين جا

 136تشبيه كفار اعراض كننده از قرآن، به گورخران رميده از شير، و بيان انگيزه آنان در تكذيب ..... ص : ]



 كه جمع "حمر "حال كفار را در اعراض از تذكره تشبيه كرده به "كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ "
 "به معني نفرت است، و كلمه "استنفار "ار وحشي يعني گورخر است، وحمار است، و البته منظور حم

 به معناي شير و شكارچي است، چون به هر دو معنا تفسير شده، و معناي آيه اين است كه: اين  "قسورة
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 .گريزندو يا شكارچي مي اند، و از شيركنند كه گويي خران وحشيكفار در حالي از تذكره نفرت و اعراض مي

كتاب آسماني بر دعوت حق  "صحف منشره "منظور از "بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتي صُحُفاً مُنَشَّرَةً "
فرمايد اعراضشان از تذكر، صرفا به از سخن قبلي اعراض شده، مي "بل "است، در اين كالم با آمدن كلمه

فردي از ايشان توقع دارد كه كتابي از ناحيه خدا و مشتمل بر آنچه قرآن مشتمل  خاطر نفرت نيست، بلكه هر
 .بر آن است نازل شود

ان به شرطي فرمايد اينو اين نسبتي كه به كفار داده كنايه است از استكبار آنان نسبت به خداي سبحان، مي
از ايشان مستقال كتابي آسماني حاضرند دعوت محمد )ص( را بپذيرند، و آن را رد نكنند كه براي هر يك 

پذيرند، هر چند كه حق باشد و معجزاتي روشن نازل شود، و اما دعوت از طريق رسالت را به هيچ وجه نمي
 .آن را تاييد كند

مِثْلَ ما  لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّي نُؤْتي "پس آيه شريفه در معناي آيه زير است كه حكايت گفتار كفار است كه گفتند:
إِنْ  "ها به رسوالن خويش استو نيز در معناي آيه زير است كه حكايت گفتار امت«. 1» "سُلُ اللَّهِأُوتِيَ رُ

 .، و اساس اين گفتار و حجت آنان بر نفي رسالت رسوالن، در سابق بيان شد"أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا

رسول خدا )ص( گفتند، و قرآن را اند: آيه شريفه در معناي سخني است كه كفار مكه به گفته« 4»بعضي 
 .«4» "وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّي تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ "كند:چنين حكايت مي

ليكن اين سخن درست نيست، براي اينكه مدلول آيه مورد بحث اين است كه بر يك يك آنان صحفي 
گويد، بلكه مدلول آن اين شده، و آيه سوره اسري اين را نمي منشره نازل شود، غير از آنچه بر ديگران نازل

 .است كه يك كتاب از آسمان بر پيامبر نازل شود كه همه آن را بخوانند

__________________________________________________ 

دا نازل شده. هرگز ايمان نخواهيم آورد تا وقتي كه براي ما نازل شود همانند آنچه كه براي رسوالن خ(1)
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ما به افسون تو ايمان نخواهيم آورد، تا كتابي بر خود ما نازل شود كه آن را بخوانيم. سوره اسري، آيه (3)
44. 

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

به نام يك يك آنان نازل شود، و در اند: مراد كفار اين بوده كه كتابهايي از آسمان ديگر گفته «1»بعضي 



 ."ص( ايمان بياوري)فالني! بايد به محمد  "آنها به هر يك از آنان بگويد:

اند: مرادشان اين بوده كه كتابي از آسمان بر آنان نازل شود، و در آن برائت از عذاب و ديگر گفته« 4»بعضي 
 «3»مانند. بعضي مژده نعمتي فراوان به آنان بدهد، تا ايمان بياورند، و گر نه هم چنان بر كفر خود مي

 .تاند، كه از سياق آيه به دور است، و بيانش گذشوجوهي ديگر گفته

اين جمله رد توقع بيجاي آنان است، به اين بيان كه دعوت رسالت يك ادعاي  "كَلَّا بَلْ ال يَخافُونَ الْآخِرَةَ "
گذارد، دليل نيست، بلكه آيات و معجزات روشن و دليلهاي قطعي جاي هيچ شكي براي كسي باقي نميبي

است، و حاجتي نيست به اينكه براي هر  پس حجت خدا بر رسولش و بر ديگران به طور مساوي قائم و تمام
 .يك از افراد دعوت شده به دين صحفي منشره نازل شود

عالوه بر اين رسالت نيازمند به طهارت ذات و صالحيت نفس است، آن طهارت و صالحيتي كه نفوس ساير 
ار شود، كفده ميمردم فاقد آنند، هم چنان كه اين معنا از پاسخي كه خداي تعالي به توقع كفار داده فهمي

 "تَهُاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَ "، در پاسخ فرمود:"لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّي نُؤْتي مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ "گفته بودند:
«1». 

بر  توقع دارند كه "فرمود:براي اعراض از مطلب قبلي است كه مي "بل "كلمه -"بَلْ ال يَخافُونَ الْآخِرَةَ "
خواهد بفرمايد اين پيشنهادشان يك پيشنهاد جدي نيست، مي "يك يك آنان صحفي منشره نازل شود

خواهند به وسيله آن خود را از گير دعوت دين رها سازند، و علت حقيقي كفر و اي است كه ميبهانه
ند، و بعد آوردمان ميترسيدند ايترسند، و اگر ميتكذيبشان به دعوت ديني اين است كه اينان از آخرت نمي
 .كردنداز تماميت حجت و وجود آيات بينات هرگز پيشنهادي نمي

اين جمله رد و منع دومي از پيشنهاد كفار است، و معنايش اين است كه: ما چنين كتابي  "كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ "
 از اين كنيم، قرآن براي تذكره و اندرز كافي است، و ما از قرآن چيزي بيشنازل نمي
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 .كه نزد ما براي مطيع و عاصي آماده شده است ايم، اثر اين قرآن همان جزايي استنخواسته

گيرد چرا كه دعوت و موعظه قرآن اجباري نيست و در يعني هر كه بخواهد از آن پند مي "فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ "
 .كندظرف اختيار و آزادي اراده دعوت مي

كند كه ممكن اين آيه توهمي را دفع مي "هْلُ الْمَغْفِرَةِوَ ما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوي وَ أَ "
به ذهن كساني بيايد و خيال كنند اختيار به دست خودشان است، و خود  "فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ "است از جمله



اند، و اگر نخواستند متذكر شوند بر خدا غالب گشته، و او را در به كرسي نشاندن اراده خود مستقل در اراده
 .اند، او خواسته بود اينان متذكر بشوند، و اينان خواستند نشوند و نشدنداجز ساختهع

البته اگر  -و حاصل دفع اين است كه: حكم قدر در افعال آنان مانند همه چيز ديگر جاري است، و تذكر آنان
 ، خداي تعالي همهر چند فعل اختياري و صادر از ايشان است، و اكراه و اجباري در كار نيست -متذكر شوند

خواسته تا به اختيار خود متذكر شوند، به اين معنا خداي تعالي هيچ وقت از هيچ انساني با خواست تكوينيش 
اراده  كند به اختيار واختيار انجام بدهد، بلكه اراده تكويني كرده كه هر چه مينخواسته كه فالن عمل را بي

ت به انسان فاعل نسبت امكان دارد، در عين حال نسبت به خود كند، پس فعل اختياري در عين اينكه نسب
 .شداراده الهي ضروري التحقق است، و گر نه محقق نمي

يعني او اهليت آن را دارد كه از او پروا شود، چون او واليت مطلقه بر هر  -"هُوَ أَهْلُ التَّقْوي وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ "
دست اوست، و نيز اهليت آن را دارد كه پروا كنندگان خود را بيامرزد، چيز دارد، و سعادت و شقاوت انسان به 

 .چون او آمرزگار رحيم است

إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ  "تواند تعليل جمله قبل يعنيمي "هُوَ أَهْلُ التَّقْوي وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ "و اين جمله يعني جمله
را تعليل كند، چون اهل تقوي  "وَ ما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ "لهباشد كه روشن است، و نيز جم "شاءَ ذَكَرَهُ

ها و اعمال خلق اي نافذ در ارادهو اهل مغفرت بودن خداي تعالي وقتي صحيح و تمام است كه داراي اراده
 .ز نسازندخواهند آزاد نباشند، و با تمرد و استكبار خود خدا را عاجباشد، و خالصه خلق در آنچه مي

 139خواستند به هر كدام صحفي منشره داده شود[ ..... ص : بحث روايتي ]چند روايت در باره مراد از اينكه كفار مي

 اشاره

 در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در تفسير 
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شان نزول اين آيه آن بود كه مردم به  "فرموده: "مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتي صُحُفاً مُنَشَّرَةًبَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ  "جمله
شد رسول خدا )ص( گفته بودند: اي محمد به ما چنين رسيده كه در بني اسرائيل هر كس مرتكب گناهي مي

 .(ين نيست؟ديد، )چرا در اين امت چناي پهلوي سرش ميصبح، گناه و كفاره گناه خود را در نوشته

جبرئيل به رسول خدا )ص( نازل شد، و عرضه داشت: قوم تو سنت جاريه در بني اسرائيل در باره گناهان را 
كنيم، و آنان را به همان عذابهايي كه بني اسرائيل را خواستند، اگر بخواهند ما با ايشان نيز همان رفتار را مي

 «دوست ندارد كه چنين سنتي در امتش جريان يابد گيريم، و مردم حس كردند رسول خدا )ص(گرفتيم مي

اي است به اينكه اين قصه معتبر نيست، سازد و در خود روايت هم اشارهمؤلف: اين داستان با لحن آيه نمي.
 .(... )چون در آخرش آمده: حس كردند رسول خدا )ص( دوست ندارد



 اند كهنذر از سدي از ابي صالح روايت كردهو در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن م
مردم گفتند اگر محمد )ص( در ادعايش صادق است اين معجزه را بياورد كه هر روز صبح زير سر هر  :گفت

اي ديده شود، كه در آن نوشته باشد تو اي فالني از آتش دوزخ برائت و امنيت داري، در يك از ما نوشته
 .«4» "يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتي صُحُفاً مُنَشَّرَةًبَلْ  "پاسخ اين آيه نازل شد:

 .مؤلف: سياق آيات و ردعي كه در آن است، با اين قصه سازگار نيست

دُ بَلْ يُرِي "اند كه در تفسير آيهو نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد و ابن منذر، از مجاهد روايت كرده
اي از خداي تعالي به يك يك آنان گفته: يعني در هر صبح نامه "أَنْ يُؤْتي صُحُفاً مُنَشَّرَةًكُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ 

زد خيهمين كه از خواب برمي "اي است از رب العالمين به فالن بن فالناين نامه "برسد به اين مضمون:
 .«4»نامه را پهلوي سرش ببيند، و آن را بخواند 

ه قابل انطباق با مضمون روايت قبلي، و هم با بياني است كه ما در معناي آيه مؤلف: آنچه در اين روايت آمد
 .داشتيم

يدُ كُلُّ بَلْ يُرِ "اند كه در تفسير آيهو نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد و ابن منذر از قتاده روايت كرده
 م به محمداي از مردگفته عده "امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتي صُحُفاً مُنَشَّرَةً
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ص( گفتند اگر خيلي دوست داري پيرويت كنيم بايد كتابي براي خصوص ما نازل شود، و به ما فرمان دهد )
 .«1»ا پيروي كنيم تا تو ر

حث گفت: آيه مورد باي است كه در تفسير اين آيه گذشت، و مياين روايت قابل انطباق با آن نظريه :مؤلف
 توان احتمال داد صاحبكند، و خالصه اينكه ميبيانش مي "وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ ... "گويد كه آيههمان را مي

 .ايت گرفته، و اشكال ما به اين نظريه گذشتآن نظريه، نظريه خود را از اين رو

 161[ ..... ص : "هُوَ أَهْلُ التَّقْوي وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ "رواياتي در باره معناي]

آمده كه امام فرمود: يعني خدا اهليت آن را  "هُوَ أَهْلُ التَّقْوي وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»پروا كنند و اهليت آن را دارد كه بيامرزد دارد كه از او 

وي هُوَ أَهْلُ التَّقْ "و در كتاب توحيد به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت آورده كه در تفسير آيه
م افرمايد: من اهليت آن را دارم كه از من پروا شود، و بندهفرموده: خداي عز و جل مي "وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

اي شريكي برايم نگيرد داخل بهشتش كنم. و چيزي را شريكم نگيرد، و من اهليت آن را دارم كه اگر بنده



نيز فرموده: خداي تبارك و تعالي به عزت و جالل خود سوگند ياد كرده كه احدي از اهل توحيد را به آتش 
 .«4»نسوزاند 

ن دينار روايت آورده كه گفت: من از ابو هريره و ابن عمر و در الدر المنثور است كه، ابن مردويه از عبد اللَّه ب
هُوَ أَهْلُ التَّقْوي وَ أَهْلُ  "گفتند: شخصي از رسول خدا )ص( پرسيد معناي جملهو ابن عباس شنيدم كه مي

فرمايد من اهليت آن را دارم كه خلق از من پروا كند، و كسي و خداي تعالي مي :چيست؟ فرمود "الْمَغْفِرَةِ
يزي را شريكم نكند، كه اگر پروا كرد و شريكي برايم قرار نداد، در آن صورت من اهليت آن را دارم كه ما چ

 .«1»سواي شرك را بيامرزم 

 .مؤلف: در معناي اين روايت روايات زيادي از رسول خدا )ص( رسيده است
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 160( ..... ص : 42سوره قيامت مكي است و چهل آيه دارد )(75)

 160[ ..... ص : 13تا  1(: آيات 03سوره القيامة )]

 اشاره

 اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ 

( بَلي قادِرِينَ 4( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ )4( وَ ال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ )1ال أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ )
 (1عَلي أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ )

( وَ جُمِعَ 4وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ) (4( فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ )4يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ ) (5)هُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَ
 (4الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ )

يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما  (14إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ) (11( كَالَّ ال وَزَرَ )16يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ )
 (11( بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )14قَدَّمَ وَ أَخَّرَ )

 (14وَ لَوْ أَلْقي مَعاذِيرَهُ )

 160ترجمه آيات ..... ص : 



 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1چنين نيست )كه كافران پنداشتند(، قسم به روز )بزرگ( قيامت )

 .(4قسم به نفس بسيار مالمت كننده )و 

 .(4كنيم؟ )آيا آدمي پندارد كه ما ديگر ابدا استخوانهاي )پوسيده( او را باز جمع نمي

 .(1بلي ما قادريم كه سرانگشتان او را هم درست گردانيم )

 .(4خواهد ما دام العمر گناه كند )بلكه انسان مي

 .(4قيامت )و حساب( خواهد بود؟ )پرسد كي روز كه دايم با شك و انكار( مي)

 .(4بگو( روزي كه چشمها از وحشت و هول خيره بماند ))
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 .(4و ماه )تابان( تاريك شود )

 .(4و ميان خورشيد و ماه جمع گردد )

 .(16و در آن روز انسان )زشت كار( گويد: )اي واي از سختي عذاب( كجا مفر و پناهي خواهد بود؟ )

 .(11هرگز مفري نيست )

 .(14آن روز جز درگاه خدا هيچ آرامگاهي نيست )

 .(14آن روز آدمي به هر نيك و بدي كه در مقدم و مؤخر عمر كرده از نتيجه همه آگاه خواهد شد )

 .(11بلكه انسان خود بر نيك و بد خويش به خوبي آگاهست )

 .(14فكند )هاي( عذر بر )چشم بصيرت( خود بيو هر چند )پرده

 163بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ه دهد، و در مرحلزند، نخست از وقوع روز قيامت خبر ميبيان اين سوره پيرامون مساله قيامت كبري دور مي
كند، دوم آن روز را يك بار با ذكر چند نشانه، و بار ديگر با اجمالي از سرگذشت انسان در آن روز توصيف مي

لين قدم در سير به سوي قيامت مرگ است، و در مرحله سوم سوره را با استدالل بر دهد كه اوو خبر مي
كند همانطور كه خداي تعالي بر خلقت نخستين عالم قدرت خداي تعالي بر اعاده عالم ختم نموده، اثبات مي

ش ق آياتقادر بود همچنين بر خلقت بار دوم آن، كه همان قيامت است قادر است و اين سوره به شهادت سيا
 .در مكه نازل شده است

را  "ال "را كلمه سوگند بدانيم، و چه اينكه حرف "ال اقسم "ما چه اينكه مجموع "ال أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ "



ند به سوگند در اين آيه سوگ -كه البته اقوال هم مختلف است -زايد بدانيم، و چه اينكه آن را نافيه بگيريم
 .قيامت است

 163كه بدان قسم ياد شده است ..... ص :  "نفس لوامه "زمقصود ا]

اين جمله به مقتضاي سياق و از نظر شباهت لفظي كه با جمله قبلي دارد  "وَ ال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ "
گند، و اند: جمله دوم نفي سوگند است نه سوسوگند دوم است، پس نبايد به گفته بعضي اعتنا كرد كه گفته

 .كنمخورم، و به نفس لوامه سوگند ياد نميخواهد بفرمايد: من به روز قيامت سوگند ميمي

، 46نفس مؤمن است، كه همواره در دنيا او را به خاطر گناهانش ترجمه الميزان، ج "نفس لوامه "و منظور از
 141ص: 

 .رساندكند، و در روز قيامت سودش ميو سرپيچي از اطاعت خدا مالمت مي

اند: منظور از نفس لوامه جان آدمي است، چه انسان مؤمن صالح، و چه انسان كافر فاجر، گفته «1»بعضي 
كند، به كنند، نفس كافر، كافر را مالمت ميبراي اينكه هر دوي اين جانها آدمي را در قيامت مالمت مي

مي اطاعتش، و اينكه در صدد كند، به خاطر كخاطر اينكه كفر و فجورش، و نفس مؤمن، مؤمن را مالمت مي
 .بر نيامد خيري بيشتر كسب كند

اند: مراد از نفس لوامه تنها نفس كافر است كه در قيامت او را به خاطر كفر و معصيتي كه گفته« 4»بعضي 
، كه البته «4» "وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ "كند، هم چنان كه فرمود:در دنيا مرتكب شده مالمت مي

 .براي هر يك از اين اقوال وجهي است

است، و به اين جهت  "ليبعثن "و جواب قسم حذف شده، و آيات بعدي بر آن داللت دارد، و تقدير كالم
ثَقُلَتْ  "حذف شده كه بر عظمت امر بعث داللت كند، هم چنان كه در جاي ديگر در عظمت بعث فرموده:

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ  "، و نيز فرموده:«1» "ال تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةًفِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ 
 .«4» "عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ "، و نيز فرموده«4»بِما تَسْعي 

است به معناي ظن )پندار(  "يحسب "كه مصدر فعل "حسبان "كلمه "أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ "
م؟ كنياست، و اگر استخوان را به صيغه جمع آورده و فرمود انسان گمان كرده ما استخوانهايش را جمع نمي

براي آن بود كه كنايه باشد از زنده كردن همه مردگان، و استفهام در اين آيه توبيخي است، و معناي آيه 
 .روشن است

 "حال از فاعل مدخول "قادرين "كنيم. و جملهبلي ما آن را جمع مي "بَلي قادِرِينَ عَلي أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ "
 است، "بلي

__________________________________________________ 

 .144، ص 44روح المعاني، ج (1)



 .441، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 .41دارند. سوره يونس، آيه خود را پنهان ميبينند ندامت وقتي عذاب را مي(3)

 .144دهد. سوره اعراف، آيه حادثه قيامت در آسمانها و زمين سنگين است، و جز به ناگهاني رخ نمي(4)

كند جزا اش بدارم، تا هر كس بدانچه ميقيامت آمدني است، و من بناي آن دارم كه هم چنان پوشيده(5)
 .14ببيند. سوره طه، آيه 

 .4و  1پرسند از خبر عظيم. سوره نبا، آيه ز يكديگر چه ميا(6)
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به معناي اطراف انگشتان، و به قول بعضي  "بنان "است، و كلمه "كنيمآن را جمع مي "كه گفتيم جمله
 .بينيمصورتگري آن به همين صورتي است كه مي "تسويه بنان "خود انگشتان است. و« 1»

كنيم، در حالي كه قادريم حتي انگشتان او را به ناي آيه اين است كه: آري ما آن استخوانها را جمع ميو مع
 .همان صورتي كه بر حسب خلقت اول داشت دوباره صورتگري كنيم

براي اين بوده كه به خلقت عجيب آن كه  -شايد -و اگر از بين اعضاي بدن خصوص انگشتان را ذكر كرد
رتب آيد بر آن متف، و خصوصيات تركيب و عدد در آمده و فوايد بسياري كه بشمار نميبه صورتهاي مختل

كند و ساير حركات لطيف و اعمال دقيق و صنايعي ستاند، قبض و بسط ميدهد، ميشود، اشاره كند. ميمي
به  خطوطي كه شود، عالوه بر شكلهاي گوناگون وظريف دارد، كه با همانها انسان از ساير حيوانات ممتاز مي

 .شودطور دايم اسرارش براي انسان كشف مي

احد ء وها و پاها را شياين است كه انگشتان دست "تسويه بنان "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 4»بعضي 
كند، بدون اينكه از هم جدا باشند همانطور كه دست و پاي شتر و االغ را چنين كرد آن وقت ديگر انسان 

دهد انجام دهد. ولي وجه قبلي به نظر بهتر اي گوناگوني را كه با داشتن انگشتان انجام ميتواند كارهنمي
 .است

 163آزادي طلبي انسان براي انجام هر كار دلخواه، انگيزه تكذيب قيامت و پرستش انكار آميز از زمان آن است ..... ص : ]

به معناي انفجار و شكاف وسيع برداشتن است، آن  "فجر "ه كلمهراغب گفت "بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ "
گويد: گناه را هم بدان جهت فجور ناميدند كه باعث شكافته شدن و دريده شدن حرمت ديانت است، گاه مي

 .«3»اند گوييم: فالني مرتكب فجور شد، و يا او فاجر است، و ايشان فجار و فجرهمي

شود، و منظور از اينكه كه به عنوان استعاره در زمان آينده استعمال ميظرف مكان است،  "أمام "و كلمه
خواهد در آينده عمرش جلوش شكافته و باز خواهد، اين است كه ميفرمود: انسان، فجور امام خود را مي

 .باشد و هر فجوري خواست مرتكب شود

مان تكذيب قيامت و زنده شدن بعد از مرگ تعليلي است كه در جاي معلل خود كه ه "لِيَفْجُرَ أَمامَهُ "و جمله



 اعراض از اين پندار و گمان است كه بعث "بل "باشد نشسته، و كلمه

__________________________________________________ 

 .41، ص 14تفسير قرطبي، ج (1)

 .446، ص 1تفسير كشاف، ج (2)

 ."فجر "مفردات راغب، ماده(3)

 144 ، ص:46ترجمه الميزان، ج

 .و احيايي بعد از موت نباشد

 خواهد مساله بعث را تكذيبكنيم، بلكه ميكند كه ما استخوانهايش را جمع نمينه، او گمان نمي :فرمايدمي
كند تا به اين وسيله پيش روي خود را در مدت عمرش باز كند، چون وقتي بعث و قيامتي نباشد، انسان چه 

 .ايمان دست و پاي خود را ببنددداعي دارد با قيد و بند تقوي و 

م از اند، كه هدهد، و مفسرين وجوه ديگري در معناي آيه گفتهاين آن معنايي است كه سياق آيه به آيه مي
 .فهم بدور است، و هم با سياق سازگاري ندارد، و لذا از نقل آنها صرفنظر كرديم

خواهد ه او ميبلك -بل يريد أن يفجر امامه "يد:توانست به ضمير انسان اكتفاء كند و بفرمادر آيه شريفه مي
را آورد، تا در توبيخ و سركوبي او مبالغه كرده باشد، و به همين منظور اين  "انسان "، ولي كلمه"آزاد باشد

 .كلمه را در اين آيه و آيات بعد از آن، چهار بار تكرار كرد

باشد، در  "بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ "آيد كه بيان جملهه بر مياز ظاهر اين آي "يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ "
ا اين معن "أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ "، بلكه از سؤال او يعني"بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ ... "فهماند بيهوده نگفتيمنتيجه مي

ه به د بگويد اصال روز قيامتي نيست، نه اينكخواهپيداست، و نيز پيداست كه سؤالش سؤال تكذيب است، مي
آن ايمان داشته باشد و بخواهد از تاريخ وقوعش آگاه شود، چون اگر انسان سر تكذيب نداشته باشد، وقتي به 

گردد، و آيات بينات و ادله قاطعه هم شود، و به چنين خبر عظيمي تهديد ميسوي ايمان و تقوي دعوت مي
كند، بايد از چنان خطري بر حذر شود و خود را به ايمان و تقوي ديد داللت ميبر صحت آن دعوت و آن ته

مجهز نموده، آماده لقاي آن روز گردد، حال چه اينكه آن روز نزديك باشد و چه دور، براي اينكه هر آنچه 
ز به جكند، پس اين سؤال آمدني و شدني است نزديك است، ديگر معنا ندارد بپرسد قيامت چه وقت قيام مي

 .تواند باشدانگيزه تكذيب و استهزا نمي

ده، هاي قيامت ذكر شدر اين آيه چند نشانه از نشانه "فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ "
ر شدن نوبي "خسوف قمر "زدگي آن است، و منظور ازتحير چشم در ديدن و دهشت "برق بصر "منظور از
 .آن است

نكه روز آيد كه با اييعني كجاست گريزگاه، در اينجا اين سؤال پيش مي "يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ "
 "رُّأَيْنَ الْمَفَ "پرسدداند مفر و فراري نيست، چطور ميقيامت روز ظهور سلطنت الهي است، و هر انساني مي
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؟ جواب اين سؤال آن است كه در سؤالهاي مشابه اين سؤال مكرر خاطرنشان كرديم كه اينگونه سخنان در 
 ايگرفت، يا مهلكهروز قيامت از باب ظهور ملكات آدمي است، كسي كه در دنيا وقتي در شدت قرار مي

وز هم ناخودآگاه گشت، آن ركرد، )بدون توسل به خداي تعالي( در جستجوي مفري ميتهديدش مي
هم چنان كه در اثر ملكه شدن دروغ در نفس انسانها، روز قيامت هم با اينكه روز  "أَيْنَ الْمَفَرُّ "پرسد:مي

 "و« 1» "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ "گويند:اختيار ميكشف سرائر است بي
 .«4» "مَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْيَوْ

به معناي پناهگاهي چون كوه و قلعه و  "وزر "اين جمله رد آنان در سؤال از مفر است، و كلمه "كَلَّا ال وَزَرَ "
 .امثال آن است، و اين كالم خداست نه تتمه گفتار انسان

[ "مستقر انسان فقط به سوي پروردگار است "جستجوي گريزگاه در قيامت از باب ظهور ملكات آدمي است، و بيان مراد از اينكه در روز قيامتاشاره به اينكه ]

 160..... ص : 

و  "توانست بفرمايد:ص( است، و با اينكه مي)خطاب در اين آيه به رسول خدا  "إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ "
را از خود كلمه جلوتر ذكر كرد براي اين بود كه افاده حصر  "مستقر "اگر متعلق كلمه "قر الي ربكالمست

كند، و بفهماند به سوي كسي جز خدا مستقري نيست، پس وزر و پناهگاهي هم كه به آن پناهنده شوند، و 
 .آن از ايشان دفاع كند وجود ندارد

 يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ "كند، هم چنان كه خودش فرمود:يتوضيح اينكه انسان به سوي خداي تعالي سير م
 إِلي رَبِّكَ الرُّجْعي  "، و نيز فرموده:«4» "كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَماُلقِيهِ

كند، ، پس انسان خواه ناخواه خداي خود را ديدار مي«4»وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي  "و همچنين فرموده: «4»
انجامد، و هيچ حاجبي كه او را از وي بپوشاند و يا از عذاب وي مانع شود وجود و سيرش به سوي او مي

 ":ندارد، و اما حجابي كه در آيه قرآن ياد شده و فرموده

__________________________________________________ 

ندي كه پروردگار ما است سوگند كه گويند به خداوسپس پاسخ و عذر آنها چيزي جز اين نيست كه مي(1)
 [.....] .44ما مشرك نبوديم. سوره انعام، آيه 

خورند، همانطور كه امروز براي شما كند براي خدا هم قسم ميروزي كه خدا همه آنان راي مبعوث مي(2)
 .14خورند. سوره مجادله، آيه سوگند مي

كني، پس او راي مالقات خواهي كرد. رت ميهان اي انسان تو هر تالشي كه بكني به سوي پروردگا(3)
 .4سوره انشقاق، آيه 

 .4بازگشت به سوي پروردگارت است. سوره علق، آيه (4)



 .14به يقين سرانجام به سوي پروردگارت است. سوره نجم، آيه (5)
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، از سياق دو آيه استفاده «1» "ا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَكَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّ
خبر باشد، و يا ايشان از خدا شود منظور محروميت از كرامت خداي تعالي است نه اينكه خدا از حالشان بيمي

 .غايب و پنهان باشند

، اين باشد كه زمام امر در سعادت و "تمستقر انسان به سوي اوس "ممكن هم هست بگوييم مراد از جمله
شقاوت و بهشت و دوزخ بودن مستقر آدمي به دست خداست، و به مشيت او وابسته است، هر كس را 

دهد كه جاي متقين است، و هر كس را بخواهد در دوزخ كه جاي مجرمين بخواهد در بهشت منزل مي
 :است، هم چنان كه خودش در جاي ديگر فرموده

 .«4» "مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ يُعَذِّبُ "

و ممكن است منظور اين باشد كه استقرار مردم در روز قيامت به حكم خداي تعالي است، تنها اوست كه در 
 مُءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْكُلُّ شَيْ "بين بشر نفوذ دارد نه غير او، هم چنان كه باز خود خداي تعالي فرموده:

 .«4» "وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

 161گفته شده است ..... ص :  "بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ "وجوهي كه در باره مقصود از]

خوبي و بديهايي است كه انسان در اول عمرش  "ما قدم "منظور از "يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ "
كارهاي نيك و بد آخر عمر است، و يا منظور از اولي نيك و بدهايي است كه  "و أخر "كرده. منظور از

خودش در همه عمر كرده، و منظور از دومي آثار خير و شري است كه او منشاش را در بين مردم باب نموده، 
اي باب كرده عقاب بيند، و اگر سنت سيئهاي براي بعد از خودش باب كرده پاداش ميو اگر سنت حسنه

 .بيندمي

اعمالي است كه كرده، اگر حسنه بوده پاداش و اگر سيئه  "ما قدم "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
كارهايي است كه ترك كرده اگر حسنه بوده عقاب و اگر سيئه بوده  "اخر "بيند، و مراد ازبوده عقاب مي
 .بيندثواب آن را مي

 .طاعات است "ما اخر "گناهان، و مراد از "مما قد "اند: مراد ازديگر گفته« 4»بعضي 

__________________________________________________ 

نه، بلكه اثر گناهان در دلهايشان مانده، نه، ايشان از پروردگارشان در آن روز محجوبند. سوره مطففين، (1)
 .14و  11آيه 

 .16آمرزد. سوره مائده، آيه كند، و هر كه را بخواهد ميهر كه را بخواهد عذاب مي(2)

گرديد. سوره قصص، آيه هر چيزي هالك است، جز وجه او، تنها حكم از آن او است، و به سوي او بر مي(3)
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 .441، ص 1تفسير كشاف، ج (4)

 .44، ص 14تفسير قرطبي، ج (5)
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 .اندرا عبارت از حقوق ضايع شده خدا دانسته "أخر ما "را عبارت از طاعت خدا، و "ما قدم "«1»و بعضي 

را عبارت از  "ما أخر "اند كه صاحبش در راه خدا انفاق كرده، ورا اموالي دانسته "ما قدم "ديگر «2»بعضي 
 .اند كه براي ورثه گذاشته. و همه اين وجوه از فهم بدور استاموالي دانسته

 169است ..... ص : مراد از اينكه انسان بر نفس خود بصيرة ]

ود، در اين شكه در مقام اعراض استعمال مي "بل "كلمه "بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقي مَعاذِيرَهُ "
 "... يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ "فرمودآيه از مطلب قبل اعراض كرده كه مي

 "ست، و اطالق اين بصيرت بر خود انسان يا از باببه معناي رؤيت قلبي و ادراك باطني ا "بصيرت "و كلمه
 .است "االنسان علي نفسه ذو بصيرة "باشد، و يا تقدير آنمي "زيد عدل است

ما أَنْزَلَ هؤُالءِ إِلَّا رَبُّ  "اند: مراد از بصيرت حجت است، هم چنان كه در آيهاز مفسرين گفته« 4»بعضي 
به اين معنا آمده، و انسان هم خودش حجتي است عليه خودش، در آن روز « 1» "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ

شود، همان چشم و گوش و حتي پوست بدنش و شود، و از چشم و گوش و دلش سؤال ميوقتي بازجويي مي
دهند، هم چنان كه درباره مورد سؤال قرار گرفتن دو دست و دو پايش به سخن آمده، عليه او شهادت مي

و در مورد شهادت « 4» "إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا "و دل فرموده:گوش و چشم 
، و در باره سخن «4» "شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ ":دادن گوش و چشم و پوست فرموده

 "وَ لَوْ أَلْقي مَعاذِيرَهُ "«4» "وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ "رموده:ها و شهادت دادن پاها فگفتن دست

جمع معذرت است، و معذرت آن است كه موانعي را كه نگذاشته كاري را انجام دهي ذكر  "معاذير "كلمه -
 .كني

اسد، شنبهتر از هر كس مي و معناي آيه اين است كه انسان صاحب بصيرت بر نفس خويش است، و خود را
 كند، صرفا براي اين است كهو اگر با ذكر عذرها از خود دفاع مي

__________________________________________________ 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .44، ص 4(تفسير ابي السعود، ج 4و  2)

 .164ها نفرستاده. سوره اسراء، آيه اين آيات را جز پروردگار آسمانها و زمين براي روشني دل(4)

 .44همانا گوش و چشم و دلها همه مسئولند. سوره اسراء، آيه (5)



 [.....] .46دهند. سوره فصلت، آيه گوش و چشم و پوست بدنهايشان بر جرم و گناه آنها گواهي مي(6)

 .44ه يس، آيه اند گواهي دهد. سورو دستهايشان با ما سخن گويد و پاهايشان به آنچه كرده(7)
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 .عذاب را از خود برگرداند

به معناي ستر و پوشش است،  "معذار "جمع معذار است، و "معاذير "اند: كلمهاز مفسرين گفته «1»بعضي 
 هاشناسد، هر چند كه براي نهان كردن نفس خود پردهو معناي آيه اين است كه انسان خودش را خوب مي

 .بيندازد، چون همان نفسش شاهد عليه او است. ليكن برگشت هر دو وجه به يك معنا است

 102بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته: نفس لوامه، و جدان، و ...([ ..... ص : 

ه ، نفس آدمي است كآمده كه امام فرمود نفس لوامه "ال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ "در تفسير قمي در ذيل آيه
 «نافرماني كرده و خداي عز و جل مالمتش فرموده

 .مؤلف: انطباق اين روايت با آيه شريفه روشن نيست.

 آمده است كه امام فرمود: گناه را مقدم "بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ "و در همان كتاب در تفسير آيه شريفه
 «كنمگويد بعدا توبه مياندازد و مييدارد و توبه را به تاخير ممي

تواند زند و ديگر نميفرموده، چشم برقي مي "فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ "و نيز در همان كتاب آمده كه در تفسير جمله.
 «در حدقه بگردد

 "يرَهُبَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقي مَعاذِ "و نيز در همان كتاب در تفسير آيه.

 .«4»داند چه كرده هر چند عذر و بهانه بياورد فرموده: انسان خودش مي

 خوردم،و در كافي به سند خود از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت: من داشتم با امام صادق )ع( شام مي
 "بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقي مَعاذِيرَهُ "امام آيه

اي دارد كه انسان بر خالف آنچه خدا از آدمي خبر دارد كرد، سپس فرمود: اي ابا حفص چه فايده را تالوت
اي را كه دارد پنهان نگه دارد، فرمود: هر كس سريرهنزد مردم عذر و بهانه بياورد؟ رسول خدا )ص( بارها مي

و چه بد، اگر باطن و سريره  پوشاند، حال چه سريره خوب باشدخداي تعالي ردايي طبق آن بر ظاهر تنش مي
كند، و اگر سريره بد باشد با زنجير خوبي داشته باشد، هر قدر هم بخواهد مردم نفهمند خدا آن را بر مال مي

 هم

__________________________________________________ 

 .441، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 .444، ص 4(تفسير قمي، ج 1و  4و  2)

 .444، ص 4ج تفسير قمي، (5)
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 .«1»دهد تواند آن را ببندد، و خداي تعالي آن را از باطنش به ظاهرش سرايت مينمي

روايت كرده كه فرمود:  (و در مجمع البيان است كه عياشي به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق )ع
وده بديهاي خود را پنهان بداريد، آيا جز اين است كه وقتي به آيد كه اظهار خوبيها نماين به چه كار شما مي

فهميد كه چنين واجد خوبيها و فاقد بديها نيستيد؟ آري حتما كنيد خودتان ميو جدان خود مراجعه مي
 "بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ "يابيد، چون خداي تعالي فرموده:مي

 .«4»گردد نيرومند ميوقتي باطن آدمي اصالح شد ظاهرش 

مؤلف: اين روايت را كليني هم در اصول كافي به سند خود از فضل ابي العباس از آن حضرت روايت كرده 
«4». 

پرسيدم: حد آن مرضي كه بيمار  (و در همان كتاب از عياشي از زراره روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع
 "بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ "را تالوت كردند:خورد چيست؟ در پاسخ من اين آيه روزه را مي

شود، و تا چه حدي طاقت تحمل مرض و داند كه چه وقت طاقتش تمام مي، و فرمودند: خود انسان بهتر مي
 .«1»روزه را دارد 

 .«4»مؤلف: اين روايت را صاحب فقيه هم آورده 

__________________________________________________ 
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 100[ ..... ص : 42تا  16(: آيات 03) سوره القيامة]

 اشاره

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا  (14( فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ )14( إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ )14ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ )
 (20)( كَالَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ 14بَيانَهُ )

( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ 41( وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ )44إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ ) (44( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ )41ذَرُونَ الْآخِرَةَ )وَ تَ
 (44بِها فاقِرَةٌ )



( إِلي رَبِّكَ 44الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) ( و44َ( وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ )44وَ قِيلَ مَنْ راقٍ ) (26)كاَلَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ 
 (30)يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ 

 (41( أَوْلي لَكَ فَأَوْلي )44ثُمَّ ذَهَبَ إِلي أَهْلِهِ يَتَمَطَّي ) (44( وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي )41فاَل صَدَّقَ وَ ال صَلَّي )

 (44ثُمَّ أَوْلي لَكَ فَأَوْلي )

( 44( ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّي )44( أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْني )44لْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُديً )أَ يَحْسَبُ ا
 (40)( أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي 44فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثي )

 100... ص : ترجمه آيات ..

 .(14اي رسول!( با شتاب و عجله زبان به قرائت )قرآن( مگشاي ))

 .(14كه ما خود آن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فراخوانيم )

 .(14و آن گاه كه آن را خوانديم تو از آن پيروي كن )و به تعليم امت بكوش( )

 .(14كام آن را بر قلبت مشروح سازيم( )پس از آن بر ماست كه حقايق آن را بر تو بيان كنيم )و اح
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پنداريد )و داليل معاد را مخفي شماريد( بلكه شما دنياي زودگذر را دوست هرگز چنين نيست كه شما مي
 .(46داريد )

 .(41كنيد )و به كلي كار آخرت و نشانه قيامت را رها مي

 .(44برافروخته و نوراني است )اي از شادي آن روز رخسار طايفه

 .(44كنند )و با چشم قلب جمال حق را مشاهده مي

 .(41و رخسار گروهي ديگر عبوس و غمگين است )

 .(44شكند )دانند حادثه ناگواري در پيش است كه پشت آنها را ميكه مي

 .(44چنين نيست كه منكران قيامت پنداشتند، باش تا جانشان به گلو رسد )

 .(44( گويند كيست كه درد اين بيمار را عالج كند )و او را از مرگ نجات دهد(؟ )و )اهلش

 .(44و بيمار خود يقين به مفارقت از دنيا كند )كه ملك الموت را به چشم ببيند( )

 .(44و ساقهاي پا )از شدت غم عقبي و حسرت دنيا( به هم در پيچد )

 .(46در آن روز خلق را به سوي خدا خواهند كشيد )

 .(41آن روز واي بر آنكه چون ابو جهل( حق را تصديق نكرد و نماز و طاعتش را بجا نياورد ))

 .(44بلكه خدا را تكذيب كرد و از حكمش رو بگردانيد )

 .(44و آن گاه با تكبر و نخوت به سوي اهل خويش روي آورد )



 .(41تر )تر است، شايستهعذاب الهي براي تو شايسته

 .(44تر )تر است، شايستهر تو شايستهسپس عذاب الهي ب

 .(44آيا آدمي پندارد كه او را مهمل از تكليف و ثواب و عقاب گذارند )و غرضي در خلقتش منظور ندارند( )

 .(44آيا در اول، قطره آب مني نبود؟ )

 .(44و پس از آن، خون بسته و آن گاه )به اين صورت زيباي حيرت انگيز( آفريده و آراسته گرديد )

 .(44پس آن گاه از او دو صنف نر و ماده پديد آورد )

تواند پس از مرگش آيا چنين خداي با قدرت و حكمت )كه اول او را از قطره آبي آفريده( دگر بار نمي
 .(16اش گرداند؟ )زنده

 103بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

، 46آن روز چه حالي ترجمه الميزان، ج اين آيات تتمه صفات روز قيامت است، البته از اين نظر كه مردم در
 141ص: 

ر اي ديگاي شكفته و دلي شاد دارند، و طايفهاي كه چهرهاند، طايفهدارند، و اينكه مردم در آن روز دو طايفه
كند به اينكه آغاز اين تقسيم از زمان اي درهم كشيده و دلي نوميد از نجات دارند، و اشاره ميكه چهره

گذارند، همان خدايي كه او را كند به اينكه انسان را آزاد و رها نميشود. و سپس اشاره ميياحتضار شروع م
 .شوددر آغاز آفريد قادر است بار ديگر او را زنده كند و در اينجا سوره ختم مي

 104..... ص :  "وَ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ "و مراد از "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ "مقصود از نهي:]

آنچه از سياق آيات چهارگانه به ضميمه آيات قبل و  "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ... ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ "
آيد، اين است كه اين چهار آيه در بين آيات قبل و بعدش جمالت كند بر ميبعد كه روز قيامت را توصيف مي

كند به اينكه در هنگام گرفتن آنچه به اي است كه با ارائه ادب الهي، رسول خدا )ص( را تكلف ميرضهمعت
شود رعايت آن ادب را نموده، قبل از آنكه وحي تمام شود آياتي را كه هنوز بطور كامل وحي وي وحي مي

 "فرمايد:آيه زير است كه مينشده نخواند، و زبان خود را بخواندن آن حركت ندهد، پس اين آيات در معناي 
 .«1» "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ

بنا بر اين، گفتار در آيات مورد بحث به منزله سفارش يك گوينده از ما آدميان است، كه در ضمن سخني كه 
ا لمه سخن ما را تكميل كند، و قبل از اينكه مگوييم، و شنونده بخواهد با يك كلمه و دو كبا شنونده خود مي

گذارد به طور كامل سخن آن را به زبان بياوريم او به زبان بياورد، و ما احساس كنيم كه اين عمل وي نمي



گوييم در سخن من عجله مكن، و هيچ مگو تا سخن مرا كنيم و به وي ميما را بفهمد، سخنش را قطع مي
 .دهيمكر، مجددا به سخن خود ادامه ميبهتر بفهمي، بعد از اين تذ

 "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ "پس در اين جمله كه فرموده:

گردد، و به قرآني كه به او وحي شده و يا به وحي بر مي "به "خطاب به رسول خدا )ص( است، و دو ضمير
ه باشي، و چيزي را كه معناي آن اين است كه: زبان خود را به وحي حركت مده، تا به عجله وحي را گرفت

ايم در خواندنش از ما پيشي گرفته باشي. و اين همانطور كه گفتيم آن مضموني است كه آيه هنوز ما نخوانده
 .«4» "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ "رساند:زير آن را مي

 "إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ "

 در اين جمله نام كتاب آسماني اسالم "قرآن "كلمه -

__________________________________________________ 
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 گردد، واندن است، و ضمير در آن به وحي بر مينيست، بلكه مانند فرقان و رجحان مصدر و به معناي خو
شود و پيوسته كردن معناي جمله اين است كه به قرآن عجله مكن، چون جمع كردن آنچه به تو وحي مي

 شود تا تو عجلهاجزاي آن به يكديگر، و قرائت آن بر تو به عهده ماست، و هيچ يك از اينها از ما فوت نمي
 .را بخواني كني و قبل از خواندن ما آن

اند: معنايش اين است كه بر ماست كه قرآن را در سينه تو جمع كنيم، به طوري كه چيزي گفته« 1»بعضي 
از معاني آن از دلت محو نشود، و نيز بر ماست كه قرائت آن را هم بر زبانت جاري سازيم، به طوري كه هر 

 .ور از فهم استوقت خواستي بخواني به زبانت جاري گردد. ليكن اين معنايي د

 103[ ..... ص : "ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ "و آيه: "فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ "وجوهي در معناي آيه:]

 "فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

 يروي كن، ويعني وقتي قرائت وحي آن را تمام كرديم، و خالصه وحي ما تمام شد، آن وقت خواندن ما را پ -
 .بعد از تمام شدن كار ما تو شروع به خواندن كن

اند: منظور از پيروي قرآن وحي، پيروي ذهني آن است، به اينكه اوال سكوت كند، و ثانيا به گفته« 4»بعضي 
 .طور كامل توجه نمايد. اين معناي بدي نيست

 .ي قرآن وحي رااند: مراد اين است كه پيروي كن اوامر و نواهديگر گفته« 4»بعضي 

اند: منظور از اتباع تكرار قرائت قرآن است، تا آنجا كه در ذهن رسوخ كند. ولي اين دو ديگر گفته« 1»بعضي 
 .معنا از ظاهر آيه بعيد است



يعني ايضاح آن براي تو به عهده ماست، ما همانطور كه جمع و قرآن وحي را به عهده  -"ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ "
ير است، براي افاده تاخ "ثم "كنيم، و بنا بر اين، كلمهايم، بعد از جمع و قرائتش براي تو بيان هم ميهگرفت

 .البته نه تاخير زماني، بلكه تاخير رتبي، چون معلوم است كه رتبه بيان وحي بعد از جمع و قرائت قرار دارد

ه عهده ما است، ما آن را با زبان تو اند: معنايش اين است كه بيان قرآن براي مردم بگفته« 4»بعضي 
كنيم، نخست آن را در ذهن تو از فراموشي و دگرگون شدن حفظ نموده، و سپس با زبانت برايشان بيان مي

 .كنيمخوانيم و بيان ميبراي مردم مي

 ياند: رسول خدا )ص( هنگامي كه آياتي از قرآن به او وحاز مفسرين در معناي اين آيات گفته« 4»بعضي 
 شد، زبان خود را به خواندن آنچه شنيده بودمي

__________________________________________________ 
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فراموش كند خداوند در اين آيات آن جناب را از اين كار نهي كرد و دستور داد ترسيد داد، چون ميحركت مي
 "ال تُحَرِّكْ بِهِ "در "به "سكوت كند تا وحي تمام شود. بنا به گفته اين مفسر ضمير

گردد. ولي اين معنا با سياق آيات آن طور كه بايد به قرآن و يا به وحي خوانده نشده و تمام نشده بر مي
ندارد، چون در اين آيات از عجله نهي شده، و به اتباع قرآن بعد از خواندن خداي تعالي امر شده،  سازگاري

سازد، و شما نمي "جمع و قرآن به عهده ماست "فرمايد تو بعد از خواندن خدا بخوان. و نيز با جملهمي
 .ماييدن معنا گذشت مراجعه نخواننده عزيز براي بيشتر روشن شدن اين معنا به بياني كه در آياتي كه در اي

 106گفته شده است ..... ص :  "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ... "دو وجه ديگري كه در باره مفاد آيات:]

اند كه منظور خواندن از مفسرين نقل شده كه در معناي اين آيات اين احتمال را اختيار كرده« 1»و از بعضي 
خواندن نامه اعمال در روز قيامت است، چون آيات قبل و بعد هم بر اين معنا داللت دارد، قرآن نيست، بلكه 

و در خود آيات مورد بحث هم هيچ دليلي كه داللت كند بر اينكه منظور قرآن و يا حكمي از احكام دنيا باشد 
 .وجود ندارد

رمايد زبانت را بدانچه از نامه فخواهد ايشان را سرزنش كند به اينكه عجله هيچ سودي ندارد، ميو مي
خوري حركت مده، و خالصه نامه عملت را بخوان و عجله مكن، خواني و به اعمالت در آن برمياعمالت مي

بيند جزع و چون خواننده نامه همان كسي است كه بصير به وضع خويش است، وقتي گناهان خود را مي
ه مكن و خود را كنترل كن، تا بداني چه حجتي عليه تو گويند عجلكند، و از در توبيخ به او ميعجله مي



ايم، وقتي همه را خواندي آن وقت نسبت به حكم يك يك آنها داريم، چون ما آن را براي تو جمع كرده
تواني آن را انكار كني، و بر فرض كه منكر شوي تسليم شده، و تبعات آنها را بپذير، چون به هيچ وجه نمي

 .ستبيان آن به عهده ما

كند، و آن اين است كه گفتيم آيات مورد بحث جمله معترضه است، و جمله ليكن اشكال زير آن را باطل مي
معترضه در تماميت معنايش احتياج به اين ندارد كه ما قبل و ما بعدش هم بر آن داللت كند. عالوه بر اين 

با اين آيات در سياق، خود مؤيد « 4» "ي إِلَيْكَ وَحْيُهُوَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْض "شباهت آيه
 .كنندشباهت اين آيات است با آن آيه، و اينها نيز همان معنا را افاده مي

 ديگر از مفسرين حكايت شده كه گفته است: اين آيات چهارگانه متصل« 4»و از بعضي 

__________________________________________________ 
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به رسول خدا  "ال تحرك "فرمايد:است به داستان روز قيامت كه قبال ذكر شده بود، و خطاب در آن كه مي
يش اين است كه: اي پيامبر! زنهار، كه زبان خود گردد، و معنابه روز قيامت بر مي "به ")ص( است، و ضمير

جل لتع "كني،را به سؤال از وقت قيامت حركت مده، هر چند كه تو نه منكر قيامتي، و نه آن را استهزا مي
 "إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ "ليكن داعيت بر اين سؤال عجله در تشخيص آن است "به

ست كه مردم را در آن روز جمع كنيم، و شرح اوصاف آن را در قرآن به ، يعني به حكم حكمت ما واجب ا
 فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ  "كنيم،سوي تو وحي مي

خوانيم، با اعمالي كه مقتضاي ايمان به قيامت است خواندن ما را يعني وقتي آيات راجع به قيامت را مي "
، يعني بعد از بيان آن در قرآن با نفخه صور آن را بيان "إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ثُمَّ "پيروي كن، و مستعد آن روز بشو،

 .كنيم. اين بود خالصه تفسير آن مفسر، كه خواننده خود به نادرستي آن واقف استمي

ايات روگفتيم اين نهي از عجله به قرآن مؤيد مطلبي است كه در  "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ "و ما در تفسير جمله
 .اند: نزول دفعي همه قرآن بر قلب نازنين رسول خدا )ص( غير نزول تدريجي آن استآمده كه فرموده

خطاب در اين آيه به همه مردم است، و از باب تعميم خطاب قبلي  "كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ "
خطابي است  "ال تحرك "، براي اينكه خطاب در"ركال تح "فرمود:است كه به رسول خدا )ص( مي

 .معترضه، و هيچ ارتباطي به ما قبل و ما بعد خود ندارد

 "فرمود:، و مي"أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ "فرمود:ردعي است از كالم سابق كه مي "كال "و كلمه
رت يعني زندگي آخ "وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ "-كه همان زندگي دنيا است يعني زندگي عاجله -"بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ



از اين پندار كه بعد از مرگ، احياء و بعثي نباشد، اعراض كرده، نظير اعراضي  "بل "كنيد، و كلمهرا ترك مي
 .كرده است "بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ "كه همين كلمه در جمله

هاي مردم را دو قسم اين دو جمله وصف روز قيامت است كه چهره "وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌوُجُوهٌ يَ "
و نضره و نضارت چهره و درخت و امثال آن به معناي خرمي و  "باسرة "و ديگري "ناضره "كند، يكيمي

اسِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ب "نكه در مقابلزيبايي و بهجت آنها است: و معناي دو جمله مورد بحث با در نظر گرفتن اي
شود زيبا و خرم است، و مسرت و شود كه وجوهي در آن روز كه قيامت بپا ميقرار گرفته چنين مي "...

تَعْرِفُ فِي  ":ها نمايان است، هم چنان كه در جاي ديگر در باره اين وجوه فرمودهبشاشت دروني از چهره
 «4» "وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً "و نيز فرموده:« 1» "عِيمِوُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّ
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 101[ ..... ص : "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "اي كه در قيامت گشاده رويند و توصيفي در مورد انحصار مستفاد از آيه:وصف حال طائفه]

 "متعلق است به كلمه "الي ربها "، و(عد از خبر براي مبتدا )وجوهخبري است ب "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "و جمله
ناظرة  "فرمود:، كه به خاطر افاده حصر، و يا رساندن اهميت مطلب از خود آن جلوتر آمده، و گر نه مي"ناظرة

 ."الي ربها

رهان شود نيست، چون بنظر كردن حسي كه با چشم سرانجام مي "نظر كردن به خداي تعالي "و مراد از
قاطع قائم است بر محال بودن ديده شدن خداي تعالي، بلكه مراد نظر قلبي و ديدن قلب به وسيله حقيقت 

گويد، و اخبار رسيده از اهل بيت عصمت )ع( هم بر ايمان است، همانطور كه براهين عقلي هم همين را مي
و « 4» "قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ "يفهاي از آن اخبار را در ذيل تفسير آيه شرهمين داللت دارد، و ما پاره

 .ايراد كرديم« 1»ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي  "آيه

پس اين طايفه دلهايشان متوجه پروردگارشان است، و هيچ سببي از اسباب دلهايشان را از ياد خدا به خود 
تند، ايسموقفي از مواقف آن روز نمي ها از سببيت ساقطند، و در هيچكند، چون آن روز همه سببمشغول نمي
كنند، مگر آنكه رحمت الهي شامل حالشان است، و از فزع آن روز اي از مراحل آنجا را طي نميو هيچ مرحله

كنند، و به هيچ ، و هيچ مشهدي از مشاهد جنت را شهود نمي«4» "وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ "ايمنند
كنند، چون نظر شوند، مگر آنكه در همان حال پروردگار خود را مشاهده ميمتنعم نمي هايشنعمتي از نعمت

بينند، مگر از اين دريچه كه آيت خداي سبحان است، و معلوم كنند، و هيچ چيزي را نميبه هيچ چيز نمي
 ناست كه نظر كردن به آيت از آن جهت كه آيت است عينا نظر كردن به صاحب آيت يعني خداي سبحا

 .است

شده، روشن  "ناظرة "بر كلمه "ربها "الي "با اين بيان جواب از ايرادي كه به انحصار مستفاد از تقدم
شود كه اين طايفه غير از پروردگار خود چيزي را شود، و آن اشكال اين است كه از اين تقدم استفاده ميمي



 بينند،هاي بهشتي را ميبينند، با اينكه مسلما نعمتنمي
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جوابش اين شد كه اينان به خاطر آنكه محجوب از پروردگار خود نيستند، نظرشان به هر چيزي به عنوان 
آيت خداست، و آيت بدان جهت كه آيت است محجوب از صاحب آيت نيست، و خودش بين ناظر و او 

آيت است، و اين طايفه در حقيقت جز به  شود، پس نظر كردن به آيت عينا نظر كردن به صاحبحاجب نمي
 .كنندپروردگار خود نظر نمي

براي  "إِلي رَبِّها "و آن اين است كه: مقدم آمدن« 1»اند مفسرين ديگر از اين اشكال جواب ديگري داده
افاده حصر نيست بلكه تنها براي رعايت قافيه آخر آيات است، و بر فرض هم كه براي افاده حصر باشد، نظر 

شود، و بر فرض هم كه شمرده شود منظور آيه كردن به غير خدا در جنب نظر كردن به خدا نظر شمرده نمي
نظر كردن به خداي تعالي در بعضي از احوال است، نه در همه احوال، و اين جواب خالي از تكلف نيست، 

ظر را ود كه آيه شريفه رؤيت و نشچون بدون هيچ دليلي آيه را تقييد كرده. عالوه بر اين، پاسخ اين معنا نمي
، از اين هم كه بگذريم "الي ربها ناظرة -و يا ابصار -عيون "به وجه نسبت داده، نه به ديدگان، و نفرمود:

هاي بهشتي، بلكه وجوه آنان دائما به نفرموده: وجوه اهل بهشت گاهي ناظر به خداست، و گاهي به نعمت
 .سوي خداي تعالي است

را به شدت خشم و عبوس  "بسور "مصدر« 4»مفسرين  "وْمَئِذٍ باسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌوَ وُجُوهٌ يَ "
صفتي است كه موصوفش حذف  "فاقره "به معناي علم است، و كلمه "ظن "اند، و در اينجاتفسير كرده

آسيب ديدن ستون فقرات است، كه به معناي  "فقر "است، و فاقره از ماده "فعلة فاقرة "شده، تقديرش
 .است

 .است، يعني بيني شتر را با آتش داغ نهاد "فقرت البعير "اند: از بابگفته« 4»و بعضي 

ه شود كداند كه با آنان رفتاري ميو معناي آيه اين است كه: وجوهي در آن روز به سختي عبوس است، مي
خطاب به رسول خدا  "تظن "م دارد كلمهاحتمال ه .پشتشان شكسته شود، و يا دماغشان به آتش داغ شود

 .)ص( بوده باشد بدان جهت كه فردي شنونده است و ظن هم به همان معناي معروفش باشد

ند و داراين جمله رد از اين عمل ايشان است كه زندگي دنياي عاجله را دوست مي "كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ "



 از اين رفتارتان دست برداريد كه اين زندگي :گويا فرمودهدارند، آن را مقدم بر زندگي آخرت مي
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، و به زودي مرگ بر شما نازل گشته، به سوي پروردگارتان روانه و اين طرز فكر براي شما دوام ندارد
 .شويدمي

 فَلَوْ ال "كرده، هم چنان كه در آيهحذف شده، چون سياق بر آن داللت مي "بلغت "در اين جمله فاعل فعل
 "ت، و كلمهاس "بلغت النفس "نيز فاعل حذف شده، و در هر دو جمله تقدير كالم« 1» "إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

است كه به معناي استخوانهاي اطراف گردن است، كه از طرف چپ و راست گردن را  "ترقوه "جمع "تراقي
 .اند. و معناي آيه روشن استدر ميان گرفته

 "وَ قِيلَ مَنْ راقٍ "

است، كه به معناي افسون كردن و شفا دادن است،  "رقي "اسم فاعل از مصدر "راقي -راق "كلمه
تواند او را شفا دهد و دردش را د: چه كسي از اهل و عيال و دوستانش در آنچه كه پيرامون اويند ميفرمايمي

 .برنددوا كند؟ و اين جمله را در هنگام نوميدي بكار مي

اند: معنايش اين است كه بعضي از مالئكه از بعضي ديگر كه روح او را باال از مفسرين گفته« 4»بعضي 
 شما مالئكه عذابيد يا مالئكه رحمت، )كيست باال برنده(؟پرسند: برند ميمي

 112[ ..... ص : "اي ديگر كه در قيامت گرفته رويند، و مراد از جمله وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِحكايت حال احتضار طائفه]

د از كند كه ديگر بايقين ميكند، ييعني انسان محتضر وقتي اين احوال را مشاهده مي "وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ "
 .داد جدا شودزندگي عاجله دنيا كه عالقمند بدان بود، و بر آخرت ترجيحش مي

ظاهر اين عبارت اين است كه مراد از آن پيچيدن ساقهاي پاي محتضر در  "وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ "
 اطراف بدن باطل گشته، ديگر تعادلي بينرسد حيات ساري در يكديگر است، چون وقتي روح به گلوگاه مي

 .مانداعضا نمي

 .اند: مراد از اين جمله پيچيدن شدت امر آخرت به امر دنيا استگفته« 4»بعضي 

 .اند: منظور درهم شدن حال جاندادن با حال زندگي استديگر گفته« 1»بعضي 

 ، به ساقاند: پيچيدن ساق دنيا كه همان سختي جان دادن استگفته« 4»و بعضي 
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 .رت يعني شدت هول مطلع استآخ

 توان گفت كه آيهولي در الفاظ آيه هيچ دليلي بر هيچ يك از اين معاني وجود ندارد، بله اين مقدار را مي
خواهد با تعبير پيچيدن ساق به ساق از احاطه شدائد و ورود پي در پي آنها خبر دهد، چون از دم مرگ تا مي

 .شودآورد، و اين معنا با معناهايي كه نقل كرديم منطبق ميي ميروز قيامت شدائد يكي پس از ديگري رو

 111به سوي پروردگار است ..... ص :  "مساق "مراد از اينكه در قيامت]

دهد، و مصدر ميمي است، كه همان معناي مصدر )سوق( را مي "مساق "كلمه "إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ "
روز مرگ سوق به سوي خداي تعالي است، اين است كه بازگشت به سوي  مراد از اينكه در قيامت يا در

اوست، و اگر از بازگشت، به مساق تعبير آورد، براي اشاره به اين بود كه آدمي در اين بازگشت، اختياري از 
برد، و او راند، آدمي را هم ديگري به سوي اين سرنوشت ميخود ندارد، مانند حيواني كه ديگري او را مي

از روز مرگش به سوي پروردگارش  "إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ "اي از آن ندارد، پس او به حكمخود هيچ چاره
 إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ "شود، تا به حكمرانده مي

ر ذك "مَئِذٍ الْمَساقُيَوْ "جلوتر از جمله "الي ربك "در قيامت بر او وارد شود. و اگر در باره اينكه چرا جمله "
فهماند كه غايت و نقطه نهايي هستي شده؟ بگوييم به منظور افاده حصر بوده، آن وقت آيه شريفه مي

 .برگشتن به خداي تعالي است

براي افاده حصر است، و  "الي ربك "اند: مضافي از كالم حذف شده، و جلوتر آمدن جملهگفته« 1»بعضي 
اش به رانند تا خداي تعالي دربارهاست، يعني در آن روز او را مي "مئذ المساقالي حكم ربك يو "تقدير كالم

 .است، و موعد پروردگار يا بهشت است، و يا دوزخ "الي موعد ربك "حكم خود حكم فرمايد، و يا تقديرش

و  قبه سوي خداي تعالي است، اين است كه سائ "مساق "اند: منظور از اينكه فرمودهديگر گفته« 4»بعضي 
 .راننده تنها خداي تعالي است و ال غير. و ليكن وجه صحيح همان است كه گذشت

همه ضميرها به انسان نامبرده در  "فاَل صَدَّقَ وَ ال صَلَّي وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي ثُمَّ ذَهَبَ إِلي أَهْلِهِ يَتَمَطَّي "
ديق ، تص"نه تصديق كرد و نه نماز خواند "از اينكه فرمود:گردد، و مراد بر مي "أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ ... "جمله

اين است توجه بندگي و  "نماز نخواندن "دعوت حقي است كه قرآن كريم متضمن آن است، و مراد از
 عبادت كه همان نماز و
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 .عمود دين است به خداي تعالي نكرد

به معناي تمدد بدن از كسالت است، و اصل آن به « 1» -به طوري كه در مجمع البيان آمده -"تمطي "و
اين معنا بوده كه آدمي پشت و كمر خود را تاب دهد، و تمطي در حال رفتن استعاره است از راه رفتن با تكبر 

و معناي آيه اين است كه: انسان دعوت حقه اسالم و معارف آن را تصديق نكرد، و براي و تبختر. 
پروردگارش نماز نگذاشت، و خالصه نه اصول دعوت را پذيرفت و نه فروع آن را كه ركن آن فروع نماز 

سي كرفت )مثل است، و ليكن آن را تكذيب نموده، از قبولش اعراض نمود، و تازه وقتي به طرف اهلش مي
 .رفتكه فتحي نمايان كرده( باد به دماغش انداخته، با تكبر مي

 110أَوْلي لَكَ فَأَوْلي ثُمَّ أَوْلي لَكَ فَأَوْلي [ ..... ص :  "وجوه مختلف در باره معناي آيه:]

رر شده، گر مكأَوْلي لَكَ فَأَوْلي ثُمَّ أَوْلي لَكَ فَأَوْلي در اينكه اين جمله كلمه تهديد است حرفي نيست، و ا "
ي كه خبري باشد براي مبتداي "أَوْلي لَكَ "كه جمله -و خدا داناتر است -به منظور تاكيد بوده. و بعيد نيست

حذف شده، و آن ضميري است كه به حال انسان كه قبال ذكر شده بود برگردد، و بخواهد همان حال 
د، رگشتن( را براي انسان نامبرده اثبات كن)نخواندن نماز و تصديق نكردن و تكذيب كردن و با حال تبختر ب

 .تا كنايه باشد از اثبات تبعات و عواقب سوء آن حال

در نتيجه كالم مذكور فرمان و نفريني باشد از ناحيه خداي تعالي عليه اين انسان، تا با همين فرمان مهر بر 
اهل آتش است، و آن گاه دو آيه دلش بزند، و ايمان و تقوي را بر او حرام كند، و بنويسد كه اين شخص از 

فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي  "شود به آيهمورد بحث به وجهي شبيه مي
 .«4» "قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلي لَهُمْ

و معناي آيه اين است: اين حال كه تو داري برايت بهتر و بهتر است، آري براي تو بهتر آن است كه وبال 
 .اند تو را بگيردأمر خود را بچشي، و عذابي كه برايت آماده كرده

 پذيرد، و معنايش ايناسم فعل و مبني است، يعني اعراب نمي "أَوْلي لَكَ "اند: جملهگفته« 4»ولي بعضي 
 .است كه بدبختيتان پشت سر هم باد
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است، كه به معناي نزديكي  "ولي "فعل ماضي دعائي، و از ماده "اولي "اند: كلمهديگر گفته «1»بعضي 
ده زاي "لك "گردد، و الم در كلمهضمير مستتري است كه به هالك بر مياست، و فاعل اين فعل ماضي، 

 .است، يعني هالكتت نزديك باد "اوالك الهالك "است، و معنايش

گردد، و الم زايده است و اند: فاعل آن ضميري است كه به خداي تعالي بر ميديگر گفته« 4»بعضي 
كه مكروه تو است، ممكن هم هست آن را غير زايد  معنايش اين است كه خداي تعالي نزديك كند آنچه را

 .بگيريم، و چنين معنا كنيم: خداوند برايت نزديك كند آنچه را كه مايه كراهت تو است

اند: معنايش اين است كه مذمت كردن تو سزاوارتر از نكردن است، و چون اين كالم ديگر گفته «3»بعضي 
شده، به طوري كه محذوف  "ويل لك "نچه باقي مانده مشابهشده زوايدش حذف شده، و آزياد استعمال مي

 .هايي شده كه اظهارش جايز نيستآن از محذوف

اند: معنايش اين است كه خدا تو را هالك كند، به هالكتي كه از هر شر و هالكت ديگر گفته« 1»بعضي 
 .تر باشدديگري نزديك

 «بعضي

راي است، و اين كلمه خبر است ب "سزاوارتر -احري "معناي افعل تفضيل، و به "أولي "اند: كلمهديگر گفته
 "مبتدايي كه حذف شده، تقدير كالم چيزي است كه اليق مقام چنان كس باشد، مثال تقديرش اين است كه

اينجا آتش براي تو بهتر است، يعني تو سزاوارتر به آتشي و اهليت آن را داري، پس همان برايت بهتر 
يان وجوه سست ديگري هم هست كه خالي از تكلف نيست، و وجه اخير قريب به ، البته در اين م"است

 .همان وجهي است كه ما ذكر كرديم، ولي عين آن نيست

در اين آيه به مساله مورد بحث اول سوره بازگشت شده، كه همان  "أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُديً "
 و استفهام در آن "أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ "فرمود:م ميمساله رد بر منكرين قيامت است، آنجا ه

ندارد پبه معناي مهمل است، و معناي آيه اين است كه: آيا انسان چنين مي "سدي "توبيخي است، و كلمه
 كنيم و اعتنايي به او نداريم،كه ما او را مهمل رها مي
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زايي ج كنيم، و در نتيجه تكليف واش نميو چون نداريم بعث و قيامتي هم نيست، و بعد از مردن ديگر زنده
 در كار نيست؟

ه ب "و امناء مني "گردد،ضميري است كه به انسان بر مي "كان "أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْني اسم "
 .ريزنداي كه در رحمش مياي نبود از منيمگر او نطفه :فرمايدمعناي ريختن آن در رحم است، مي

ون اي لخته خآري او همين نطفه بود( و سپس آن انسان و يا آن مني قطعه) "ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّي "
 .گيري و سپس صورتگريش كردبود كه خداي تعالي با تعديل و تكميل، اندازه

 .فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثي يعني از انسان دو صنف درست كرد، يكي نر و ديگري ماده "

كَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي در اين آيه بر مساله بعث كه مورد انكار كفار است، و آن را بعيد أَ لَيْسَ ذلِ "
شمارند استدالل شده، و دليل آن را عموم قدرت خداي تعالي و ثبوتش در خلقت ابتدايي دانسته، فرموده مي

ر ر خلقت نخستين او قادر بود، و خلقت دوم اگخداي تعالي قادر بر خلقت بار دوم انسان است، به دليل اينكه ب
تر از خلقت اول نباشد دشوارتر نيست، كه ما تقريب اين استدالل را در تفسير آياتي كه متعرض آن شده آسان

 .گذرانديم

 114[ ..... ص : "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ ... "بحث روايتي ]چند روايت در باره نزول آيات:

 اشاره

المنثور است كه طيالسي، احمد، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ترمذي، نسايي، ابن جرير، ابن منذر، در الدر 
، طبراني، ابن مردويه، ابو نعيم، و بيهقي )هر دو در كتاب دالئل (ابن ابي حاتم، ابن انباري )در كتاب مصاحف

شد دچار ناراحتي بر او نازل مي اند كه گفت: رسول خدا )ص( هر بار كه وحيخود( از ابن عباس روايت كرده
خواست آن را ترسيد در ذهنش نماند، و ميداد، چون ميگشت، و لب و زبان خود را به وحي حركت ميمي

 "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ "حفظ كند، لذا خداي تعالي اين آيه را نازل فرمود:

اين به عهده ما است كه قرآن را در سينه تو جمع كنيم، و  "فرمايد:عباس اضافه كرد خداي تعالي ميابن 
 "فَإِذا قَرَأْناهُ "سپس قرائت نماييم،

 "فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ "پس همين كه آن را بر تو نازل كرديم،

 بر ما  "ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ "، يعني آن را گوش بده و بشنو،
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لذا  ، و"بر ما است كه آن را بر تو بخوانيم "است كه آن را با زبان تو بيان كنيم. و در عبارتي ديگر آمده
هر  -انداخت. و در روايتي ديگر آمدهآمد، سر به زير ميرسول خدا )ص( از آن به بعد هر وقت جبرئيل مي

 .«1»كرد ا داده بود شروع به خواندن مياي كه خدرفت طبق وعدهوقت جبرئيل مي



ص( )اند كه گفت: رسول خدا و در همان كتاب است كه ابن منذر و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده
كرد، تا آن را حفظ كند، پس شد، در خواندنش عجله ميچنين بود كه هر وقت )آياتي از( قرآن بر او نازل مي

 "رِّكْ بِهِ لِسانَكَال تُحَ "اين آيه نازل شد كه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  "شود، تا آنكه آيهاي كه نازل شده تمام ميدانست چه وقت سوره، و رسول خدا )ص( نمي
 .«4»فهميد سوره قبلي تمام، و سوره بعدي شروع شده است شد، آن وقت مينازل مي "الرَّحِيمِ

اتي از ابن جبير و در معناي همه روايت رواياتي ديگر وارد در معناي اول حديث در مجمع البيان رواي :مؤلف
 .، و ما در سابق گفتيم كه انطباق اين معنا با آيات مورد بحث روشن نيست«4»شده 

 113[ ..... ص : "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "رواياتي در معناي آيه:]

مده كه معصوم فرمود: عاجله همين دنياي حاضر آ "كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
، يعني "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ "در "ناضرة "كنيد آخرت را. و فرموده، يعني رها مي"وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ "است و

 .«1»نظر كردن به رحمت و نعمت خداست  "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "نوراني و معناي نظر كردن به وجه اللَّه در

به سندي كه به ابراهيم بن ابي محمود دارد،  "آنچه از اخبار توحيد از حضرت رضا رسيده "و در عيون در باب
ود: فرم "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "روايت كرده كه گفت: علي بن موسي الرضا )ع( در معناي آيه

 .«4»تظر ثواب پروردگارش است هايي كه در آن روز نوراني است، و منيعني چهره

 از علي )ع( نقل« 4»و مجمع « 4»و احتجاج « 4»مؤلف: اين روايت در كتاب توحيد 
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اند كه چطور ناظره را به معناي منتظره گرفته، با اينكه انتظار هيچ وقت با شده، و بعضي به آن اعتراض كرده
شود، بلكه خودش به خودي خود متعدي است؟ و صاحب مجمع پاسخ داده كه: ماده متعدي نمي "الي "رفح

 :آيد، و استشهاد كرده به شعر شاعر كه گفته استنظر به معناي انتظار مي

 «1»و اذا نظرت اليك من ملك و البحر دونك جدتني نعما 



 :و به شعري ديگر كه گفته

 «4»نظر الفقير الي الغني الموسر اني اليك لما وعدت لناظر 

 .«4»و در كشاف استعمال نظر در آيه را در معناي انتظار، استعمالي كفايي دانسته، و اين سخن خوبي است 

 "و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، ترمذي، ابن جرير، ابن منذر، آجري در كتاب
ر ، و بيهقي، از ابن عم"السنة "م، ابن مردويه، اللكائي در كتاب، حاك"رؤيت "، دارقطني در كتاب"شريعت

ترين منازل بهشت منزل كسي است كه همه نظرش اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: پستروايت كرده
هاي خويش است، كه به مسافت هزار سال به بهشت خود و همسران و نعيم و خدمتگزاران و ميز و صندلي

ترين آنان نزد خدا كسي است كه صبح و شام به روي خدا ترين اهل بهشت و محترماميراه طول دارد، و گر
 .كندنظر مي

هايي كه در آن روز سفيد و با صفا ، يعني صورت"وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ "آن گاه آيه زير را تالوت فرمود:
 .«4» كنديعني همه روزه به روي خدا نظر مي "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "است،

توان بر مؤلف: اين روايت با بياني كه ما در تفسير آيه آورديم، قابل انطباق است، و با صرفنظر از آن بيان، مي
رحمت و فضل و كرم و ساير صفات فعلي خدا حملش كرد، چون وجه هر چيز آن جهتي است كه رو به غير 

ق و خلق رو به او دارند، صفات كريمه خودش قرار دارد، و آن جهتي كه خداي تعالي با آن جهت رو به خل
 اوست، پس نظر كردن به رحمت

__________________________________________________ 

رسد، نعمتي جديد عايدم هر وقت از چون تو ملكي چشم احسان داشتم كه دريا به وسعت سخايت نمي(1)
 .شد

 .طور كه يك فقير منتظر توانگري دست باز استاي منتظر توام، آن اي كه دادهمن به خاطر آن وعده(2)

 .444، ص 1تفسير كشاف، ج (3)

 .446، ص 4الدر المنثور، ج (4)
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 .خدا و فضل و كرم و ساير صفات كريمه او نظر كردن به وجه كريم او است

 :تو در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس بن مالك روايت كرده كه گف

 :فرمود "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "رسول خدا )ص( در معناي آيه

 .«1»كنند، اما نه با كيفيت و حدي محدود، و نه صفتي معلوم به پروردگار خود نظر مي

ه قلب و بكند كه گفتيم منظور از آن نظر كردن اين روايت بيان گذشته ما در تفسير آيه را تاييد مي :مؤلف
رؤيت قلبي است، نه رؤيت حسي و با چشم سر و اين روايت مضمون برخي از روايات را كه از طرق اهل 

كند، چون در اين روايت آمده رؤيت شود، تفسير ميسنت آمده، و از ظاهرش تشبيه خدا به خلق استفاده مي



 .ور نداردخدا رؤيتي است كه محدوديت در آن نيست، و رؤيت حسي بدون محدوديت تص

 "رقوهت "آمده كه امام فرمود: يعني وقتي كه جان به "كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 "وَ قِيلَ مَنْ راقٍ "برسد،

فراق از  كند كه، يقين مي"وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ "شود كيست كه تو را با افسون خود نجات دهد؟، به او گفته مي
 .«4»دنيا رسيده است 

وَ قِيلَ مَنْ راقٍ وَ ظَنَّ أَنَّهُ  "در كافي به سند خود از جابر روايت كرده كه گفت از امام باقر )ع( معناي آيه
 "الْفِراقُ

گويد: آيا طبيبي نيست كه مرا نجات دهد؟ لذا خداي رسد ميرا پرسيدم، فرمود آخر وقتي مرگ آدمي فرا مي
 "قِيلَ مَنْ راقٍ وَ "فرمايد:تعالي مي

 "كند كه بايد از أحباب خود مفارقت كنديقين مي "ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ "فهمد پاي مردن در بين استو وقتي مي
إِلي رَبِّكَ  "شوددر آن لحظه آخرين لحظات دنيا و اولين لحظات آخرت درهم مي "وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

 .«3»مود: يعني مسير در امروز به سوي رب العالمين است فر "يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ

شود. آمده كه امام فرمود: يعني دنيا با آخرت درهم مي "وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»شوند فرمود: يعني به سوي خدا رانده مي "إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ "و در معناي جمله

 110ص :  .....و قدرت خداوند بر احياء اموات  "ا يحسب االنسان ان يترك سدي "،"أَوْلي لَكَ فَأَوْلي ... "رواياتي در توضيح آيات مربوط به دم مرگ،]

و در عيون به سند خود از عبد العظيم حسني روايت كرده كه گفت: از امام جواد محمد بن علي الرضا )ع( از 
 ي لَكَ فَأَوْلي ثُمَّ أَوْلي لَكَ فَأَوْلي پرسشأَوْل "معناي آيه
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 .«1»فرمايد از خير دنيا دور باشي، و از خير آخرت دور باشي خداي تعالي است، مينمودم، فرمود: نفرين 

ممكن است اين روايت را به همان معنايي كه ما براي دو آيه كرديم ارجاع داد، هم چنان كه ممكن  :مؤلف
 .اند ارجاع داداست به بعضي از وجوهي كه ديگران گفته

 "ده: روزي رسول خدا )ص( دست ابو جهل را گرفت و به او فرمود:و در مجمع البيان است كه در روايت آم
ه من كاري تواني بكني؟ نه تو ميأَوْلي لَكَ فَأَوْلي ثُمَّ أَوْلي لَكَ فَأَوْلي ابو جهل پرسيد: به چه چيز تهديدم مي



ول خدا الم رسكني و نه پروردگارت، من عزيزترين فرد اين سرزمينم. به دنبال گفتار او خداي تعالي همان ك
 .«4»)ص( را نازل كرد 

اي از راويان از قتاده روايتي آورده، و در آن آمده كه رسول خدا مؤلف: در اين معنا صاحب الدر المنثور از عده
 .«4»)ص( خودش اين جريان را براي ما نقل كرد 

 :ه كه امام فرمودآمد "أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُديً "و در تفسير قمي در ذيل آيه

 .«1»كنند؟ شود و از او بازخواست نميرسند و عذاب نميكند به حسابش نمييعني آيا انسان گمان مي

و در علل به سند خود از مسعدة بن زياد روايت آورده كه گفت: مردي به امام صادق عرض كرد: يا ابا عبد 
گويي؟ عرضه داشت: د: اين چه حرفي است كه ميفرمو .اللَّه )من معتقدم( كه خلقت عالم تعجب انگيز است

م، بلكه ايانگيز نيست؟ فرمود: اي برادر زاده، ما براي فنا خلق نشدهآخر خلقتي كه آخرش فنا است شگفت
پذيرد و دوزخي كه خاموشي ندارد؟ پس مرگ را شود بهشتي كه فساد نميباقي هستيم، و چگونه فاني مي

 .«4»شويم اي ديگر متحول مياي به خانهفنا مخوان، بلكه بگو از خانه

أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ  "گويد: در حديث منقول از براء بن عازب آمده كه گفت: وقتي آيهو در مجمع البيان مي
عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي نازل شد، رسول خدا )ص( عرضه داشت: سبحانك اللهم، بله تو قادري كه مردگان را 

 اين مضمون از امام زنده كني. و
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 .«1»ع( نيز نقل شده باقر و امام صادق )

خواند عرضه در الدر المنثور از ابو هريره و غير او روايت شده كه رسول خدا )ص( وقتي اين آيه را مي :مؤلف
 .«4»داشت: منزهي تو اي خدا، بلي قادر هستي مي

شد خواند و فارغ مياز حضرت رضا )ع( روايت شده كه وقتي اين سوره را مي« 4»و همچنين در عيون 
 .داشت: سبحانك اللهم، بلي تو قادر هستيضه ميعر
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 192( ..... ص : 31سي و يك آيه دارد )سوره دهر مدني است و (76)

 192[ ..... ص : 00تا  1(: آيات 06سوره اإلنسان )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ 1هَلْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً )
( إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ ساَلسِلَ وَ أَغاْلالً وَ 4( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً )4فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً )

 (1سَعِيراً )

( يُوفُونَ 4( عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً )4) إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً
( إِنَّما 4( وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً )4بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً )

 (4هِ ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُوراً )نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ

( وَ جَزاهُمْ 11( فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً )16إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً )
( وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ 14فِيها عَلَي الْأَرائِكِ ال يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ ال زَمْهَرِيراً ) ( مُتَّكِئِين14َبِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً )

 (11ظاِللُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيالً )

( وَ يُسْقَوْنَ فِيها 14وها تَقْدِيراً )( قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّر14ُوَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا )
( وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ 14( عَيْناً فِيها تُسَمَّي سَلْسَبِيالً )14كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيالً )

 (14حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً )

( عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ 46عِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً )وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَ
 (44إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ) (21)سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً 
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 191آيات ..... ص : ترجمه 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1آيا بر انسان روزگاراني بگذشت كه چيزي قابل ذكر نبود؟ )

حس و شعور( خلق كرديم و داراي قواي چشم و گوش )و مشاعر و عقل و ما او را از آب نطفه مختلط )بي



 .(4هوش( گردانيديم )

ديم )و با تمام حجت بر او رسول فرستاديم( حاال خواهد ما به حقيقت راه )حق و باطل( را به انسان نمو
 .(4هدايت پذيرد و شكر اين نعمت گويد و خواهد آن نعمت را كفران كند )

 .(1ايم )ما براي كيفر كافران غل و زنجيرها و آتش سوزان مهيا ساخته

خاصه و اخبار عامه و نيكوكاران عالم )كه حضرت علي و فاطمه و حسن و حسين ع و شيعيانشان به اجماع 
 .(4مقصودند( در بهشت از شرابي نوشند كه طبعش )در لطف و رنگ و بوي( كافور است )

 .(4شود )نوشند كه به اختيارشان هر كجا خواهند جاري مياز سرچشمه گوارايي آن بندگان خاص خدا مي

ه شر و سختيش همه اهل كنند و از قهر خدا در روزي ككه آن بندگان، نيكو به عهد و نذر خود وفا مي
 .(4ترسند )محشر را فرا گيرد مي

 .(4دهند )و بر دوستي خدا به فقير و اسير و طفل يتيم طعام مي

 .(4طلبيم )دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسي هم نميو )گويند( ما فقط براي رضاي خدا به شما طعام مي

 .(16ترسيم )آن رخسار خلق درهم و غمگين است ميما از قهر پروردگار خود به روزي كه از رنج و سختي 

 .(11خدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و به آنها روي خندان و دل شادمان عطا نمود )

 .(14و خداوند پاداش آن صبر كامل )بر ايثار( شان را باغ بهشت و لباس حرير بهشتي لطف فرمود )

 .(14تكيه زنند و آنجا نه آفتابي )سوزان( بينند و نه سرماي زمهرير ) كه در آن بهشت بر تختها )ي عزت(

 .(11هايش در دسترس و به اختيار آنهاست )و سايه درختان بهشتي بر سر آنها و ميوه

 .(14هاي بلورين بر آنها دور زنند )و )ساقيان زيباي حور و غلمان( با جامهاي سيمين و كوزه

، 46(. ترجمه الميزان، ج14اند )گيري شدهاي به اندازه و تناسب )اهلش( اندازههاي بلورين نقرهكه آن كوزه
 144ص: 

 .(14و آنجا شرابي كه طبعش مانند زنجبيل گرم و عطرآگين است به آنها بنوشانند )

 .(14اي است كه سلسبيلش نامند )و شرابش از خوبي از حد وصف بيرون است( )در آنجا چشمه

گري گروند كه وقتي در آنها بنپسراني زيبا كه تا ابد نوجوانند و خوش سيما به خدمت ميو دور آن بهشتيان، 
 .(19)اند )از فرط صفا( گمان بري كه لؤلؤ پراكنده

 .(46نهايت بزرگ خواهي ديد )و چون آن جايگاه نيكو را مشاهده كني عالمي پر نعمت و كشوري بي

زك سبز رنگ و از ديباي ضخيم، و با دستبندهايي از نقره تزيين بر اندام بهشتيان لباسهايي است از حرير نا
 .(41نوشاند )اند، و پروردگارشان شراب طهور به آنها ميشده

اين بهشت بدين نعمت و عظمت به حقيقت پاداش اعمال شماست و سعيتان )در راه طاعت حق( مشكور و 
 .(44مقبول است )



 190دهر[ ..... ص :  بيان آيات ]اشاره به مضامين سوره مباركه

 اشاره

رمايد فسازد، و سپس مياين سوره در آغاز، خلقت انسان را بعد از آنكه نامي از او در ميان نبود خاطرنشان مي
 گزارد، وكه خداي تعالي او را به راهي كه تنها راه اوست هدايت كرد، حال يا اين انسان شكر هدايتش را مي

مايد براي كافران انواعي از عذاب و براي ابرار الواني از نعمت آماده كرده، و فركند. آن گاه مييا كفران مي
دهد، و همين دليل است بر اينكه مقصود اصلي هم بيان ها را در طي هجده آيه شرح مياوصاف آن نعمت
 .همين جهت بوده

 :فرمايدو پس از بيان اوصاف آن نعمت، روي سخن را به رسول گرامي خود نموده مي

آن نازل شده از ناحيه اوست، و مايه تذكر بشر است، پس بايد كه در برابر حكم پروردگار خود صابر باشد، و قر
هاي كفار را پيروي نكند، و بايد كه پروردگار خود را صبح و شام به ياد بياورد و براي او شبها به هوا و هوس

د اقل اش و يا حسياقي كه دارد يا همه سجده بيفتد، و شبي طوالني تسبيح گويد. و اين سوره به شهادت
اوائل آن كه دوازده آيه است، در مدينه و نه آيه ذيلش در مكه نازل شده است. روايات ائمه اهل بيت )ع( 

 .همه متفقند بر اينكه اين سوره در مدينه نازل شده، روايات اهل سنت هم در اين باره بسيار زياد است

 اين سوره تماميش در مكه نازل شده، و به زودي بحث اند:گفته« 1»با اين حال بعضي 
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 .مفصل در اين باره در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه خواهد آمد

 193نبوده، و احتجاجي كه اين بيان متضمن است ..... ص : ء مذكوري مراد از اينكه انسان شي]

 "هَلْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً

معناي آن  كند، واستفهام در اين آيه براي تثبيت مطلب است، و در نتيجه معنا را به طور سربسته اثبات مي
« 1»وزگاري بوده كه نام و نشاني از انسان نبوده، و چه بسا مقصود آن مفسري اين است كه به طور مسلم ر

است همين باشد، نه اينكه خواسته باشد بگويد:  "قد "در اين آيه به معناي كلمه "هل "هم كه گفته كلمه
 .اندخيال كرده« 4»است، كه بعضي  "بتحقيق ""هل "يكي از معاني كلمه

اند: مراد از آن آدم ابو البشر گفته« 4»ه جنس بشر است، و اما اينكه بعضي در اين آي "انسان "و مراد از
است، با آيه بعدي سازگار نيست، چون آدم ابو البشر از نطفه خلق نشده، و آيه بعدي در باره همين انسان 

 ."إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ "فرمايدمي



 "دهر "ود از زمان است، حال چه كوتاه باشد و چه طوالني، و كلمهبه معناي يك قطعه محد "حين "و كلمه
 .به معناي زماني ممتد و طوالني و بدون حد است، يعني زماني كه نه اولش مشخص است، و نه آخرش

اين است كه انسان چيزي نبود كه با ذكر نامش جزو مذكورات باشد مثال  "شَيْئاً مَذْكُوراً "و منظور از جمله
مقابل زمين يا آسمان و خشكي و تري و غيره بوده باشد، و بدين جهت نامي از او در ميان نبود. چيزي در 

هنوز خلق نشده بود تا موجود بشود و مثل ساير موجودات نامش برده شود، و گفته شود: آسمان، زمين، 
 في آن يعني نفيانسان، درخت و غيره، پس مذكور بودن انسان كنايه است از موجود بودن بالفعل او، و ن

ء خواهد بفرمايد انسان شيء بودن انسان، نميمذكور بودنش تنها به مذكور بودنش خورده، نه به اصل شي
ا خَلَقْنَا إِنَّ "فرمايد:ء كه مذكور شود نبوده، شاهدش اين است كه ميء بوده، ولي شيدانيم، شينبود، چون مي

فهماند كه ماده انسان موجود بوده، و ليكن هنوز بالفعل به صورت ه ميبراي اينك "الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ ...
خواهد بفهماند انسان موجودي انسان در نيامده بود. و زمينه آيه شريفه و آيات بعدش زمينه احتجاج است مي

ن ياست حادث، كه در پديد آمدنش نيازمند به صانعي است تا او را بسازد و خالقي كه او را خلق كند، و هم
طور هم بوده است، پروردگارش او را آفريده و به تدبير ربوبيش به ادوات شعور يعني سمع و بصر مجهزش 

كرده، تا با آن ادوات شعور به راه حق هدايت شود، راهي كه در طول حياتش واجب است طي كند، حال اگر 
 كفران كند به سوي
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 .كندرود، و اگر شكر كند به سوي نعيمي مقيم سير ميعذابي اليم مي

اي محدود از زماني ممتد و غير : به تحقيق آمد بر آدمي قطعه"قد أتي -هل اتي "و معناي آيه اين است كه:
 .در حالي كه انسان بالفعل در شمار مذكورات نبود محدود

 194شود[ ..... ص : بر آن استفاده مي "فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً "مقصود از ابتالء انسان )نبتليه( و آنچه از تفريع]

اي آبي اندك در اصل به معن "نطفه "كلمه "يراًإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِ "
بوده، و سپس استعمالش در آب ذكوريت حيوانات كه منشا توليد مثل است بر معناي اصلي غلبه يافته، و 

 -به فتحه اول و كسره دوم -"مشج "و يا -به دو فتحه -"مشج "و يا "مشيج "جمع كلمه "أمشاج "كلمه
ط و ممتزج است، و اگر نطفه را به اين صفت معرفي كرده، به اعتبار است، و اين سه كلمه به معناي مخلو

 .اجزاي مختلف آن و يا به اعتبار مخلوط شدن آب نر با آب ماده است

از آن مشتق است، به معناي نقل چيزي از حالي به حالي و طوري به طور  "نبتليه "كه جمله "ابتالء "و كلمه



ي خواهند در آيد، و خداي تعالكنند، تا ذوب شود و به شكلي كه ميمي ديگر است، مثال طال را در بوته ابتال
كند، تا آخر كند، و سپس آن نطفه را علقه و علقه را مضغه ميكند، يعني از نطفه خلقش ميانسان را ابتال مي

 .كنددهد، تا در آخر خلقتي ديگرش مياطواري كه يكي پس از ديگري به او مي

اند: مراد از ابتالي انسان، امتحان او از راه تكليف است، ليكن اين سخن با فتهاز مفسرين گ «1»بعضي 
ان انسان تواند متفرع بر امتحسازد، چون سميع و بصير شدن انسان نمينمي "فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً "تفريع

ه عكس، ن انسان كند، نه بباشد، و اگر مراد از آن تكليف بود جا داشت تكليف را متفرع بر سميع و بصير بود
لناه خلقناه من نطفة أمشاج فجع "و اگر از اين اشكال جواب بدهند، و بگويند كالم پس و پيش شده، و تقدير:

 .است، قابل اعتنا نيست "سميعا بصيرا لنبتليه

 "... إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ "سياق آيات و مخصوصا آيه -"فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً "

فهماند كه ذكر سميع و بصير كردن بشر، براي اين بوده كه به وسيله آن تدبير ربوبي را به باد آورده، مي
بفهماند تدبير ربوبي اقتضا كرد تا براي رساندن انسان به غايت هستيش، او را سميع و بصير كند، تا آيات داله 

رسد ارش و از راه ارسال رسل و انزال كتب ميبر مبدأ و معاد را ببيند، و كلمه حق را كه از جانب پروردگ
 بشنود، و اين ديدن و شنيدن او را به
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شد خداي تعالي او را به نعيم سلوك راه حق، و سير در مسير حيات ايمان و عمل صالح وادار سازد، اگر وادار 
 .سازدرساند و گر نه به عذاب مخلد دچارشان ميابدي مي

 "قبال ذكر شده بود، و جا داشت به ضمير آن اكتفاء كند، و بفرمايد "انسان "در آيه مورد بحث با اينكه كلمه
ظاهر در موضع ضمير براي اگر دوباره خود كلمه را ذكر كرد، به حكم اينكه همواره وضع اسم  "انا خلقناه ...
 .اي است، براي اين بوده كه مسجل كند خداي تعالي خالق و مدبر امر او استافاده نكته

اي خلق كرديم كه اجزايي است مختلط و ممتزج، در حالي كه و معناي آيه اين است كه: ما انسان را از نطفه
و به همين منظور او را سميع و بصير كرديم، تا  دهيم،ما او را از حالي به حالي، و از طوري به طوري نقل مي

 .رسد بشنود، و آيات الهي و داله بر وحدانيت او و بر نبوت و معاد را ببينددعوت الهي را كه به وي مي

 193ص :  ..... [شودياستفاده م "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "اي كه از آيه:معناي شكر و كفر و دو نكته]

به معناي ارائه طريق است، نه رساندن به  "هدايت "كلمه "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "
، سبيل به حقيقت معناي كلمه است، و آن مسيري است كه آدمي را به غايت "سبيل "مطلوب، و مراد از

 .همان حق استمطلوب برساند، و غايت مطلوب 



به معناي آن است كه نعمت را طوري آشكار به كار ببري كه به همه بفهماني اين نعمت را  "شكر "و كلمه
ايراد نموده، « 1» "وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ "فالن منعم به من داده، و ما تفسير اين كلمه را در ذيل آيه

است كه خالص براي پروردگارش باشد، و در مقابل، كفران به گفتيم حقيقت شاكر بودن بنده براي خدا اين 
 .معناي استعمال آن به نحوي است كه از خلق بپوشاني كه اين نعمت از منعم است

كه  -"سبيل "، نه از كلمه"هديناه "دو حال هستند از ضمير در "و اما كفورا "و "اما شاكرا "و دو جمله
در  دهد: مردمرساند، و آيه را چنين معنا ميتقسيم و تنويع را مي "اي -اما "و كلمه -اندپنداشته« 4»بعضي 

قبال هدايتي كه ما كرديم دو قسم و دو نوعند، يا شاكرند و يا كفور، خالصه چه شاكر باشند و چه كفور، به 
 .اندهر حال هدايت شده

 :بر دو نكته داللت دارد "إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "و تعبير به

اي است كه بر هر انساني واجب است كه در زندگي دنيائيش كته اول اينكه: مراد از سبيل، سنت و طريقهن
 آن را بپيمايد، و با پيمودن آن به سعادت دنيا و آخرت برسد، كه اين
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دهد، كرامتي كه حاصلش دين حق است كه نزد سبيل او را به كرامت زلفي، و قرب پروردگارش سوق مي
 .خداي تعالي همان اسالم است

راه بيرون شدن انسان از رحم تفسير  از مفسرين سبيل را به« 1»اين را گفتيم تا روشن گردد اينكه بعضي 
 .اند تفسير صحيحي نيستكرده

اين است كه: آن سبيلي كه خدا بدان هدايت كرده سبيلي است  -كه اين تعبير بر آن داللت دارد -نكته دوم
اختياري، و شكر و كفري كه مترتب بر اين هدايت است، در جو اختيار انسان قرار گرفته، هر فردي به هر 

تواند متصف شود، و اكراه و اجباري در كارش نيست، هم چنان كه در جاي آن دو كه بخواهد مييك از 
فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا وَ ما  ":، و اينكه در آخر سوره فرموده«4» "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ "ديگر فرمود:

 «"تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ

آنچه از بنده وابسته به اراده خداي تعالي است مشيت بنده است، نه عمل بنده، كه مورد مشيت فهماند مي
خواهد تاثير مشيت بنده در عمل او را نفي كند، كه مكرر در اين كتاب خود بنده است، پس اين آيه هم نمي

 .ايمبه اين نكته اشاره كرده

 196 : كه فطرت و خلقت آدمي شاهد بر حق و واجب االتباع بودن دعوت تشريعي الهي است ..... صفرق بين هدايت تكويني و هدايت تشريعي و بيان اين]



 :گذاري بر سر راه بشريت است، دو قسم استو هدايتي كه خود نوعي اعالم از ناحيه خداي تعالي و عالمت

و هستيش را به  قسم اول هدايت فطري است: و آن عبارت از اين است كه بشر را به نوعي خلقت آفريده،
دهد، هم چنان كه در جاي ديگر الهامي مجهز كرده كه با آن الهام اعتقاد حق و عمل صالح را تشخيص مي

تر آيه زير تر و عموميو از اين آيه شريفه وسيع« 1» "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "فرمود:
جْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ فَأَقِمْ وَ "فرمايد:است كه مي
 .داند، نه تنها بر انسانو فطرت خداي را حاكم بر تمامي خالئق مي« 4» "الدِّينُ الْقَيِّمُ

 شود، يعنييقسم دوم هدايت كالمي و زباني است: كه از طريق دعوت انجام م
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اين وسيله  كند، و به، و كتبي را انزال، و شرايعي را تشريع ميخداي تعالي انبيايي را مبعوث، و رسلي را ارسال
كند، و اين دعوت به طور مدام در بين پيش پاي بشر را در زندگيش روشن، و سعادت و شقاوتش را بيان مي

وْحَيْنا أَ إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما "شده، هم چنان كه فرمود:بشر جريان داشته، و به وسيله دعوت فطرت تاييد مي
 ... إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

 .«1» "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

رسد، هايي است، يكي اين است كه هدايت فطري عمومي است و به همه ميو بين اين دو هدايت فرق
از انسانها نيست كه از اين عموميت مستثني باشد، براي اينكه هدايت فطري الزمه خلقت بشر است،  احدي

شود به خاطر عواملي، ضعيف و در همه افراد در آغاز خلقتشان بالسويه موجود است، چيزي كه هست بسا مي
ن متوجه شود به اينكه گذارد انساگردد، و آن عوامل اموري است كه نمياثر ميو در بعضي در نهايت بي

خواند، و يا اگر چنين شواغل و موانعي در كار نيست، و دعوت عقل و فطرتش عقل و فطرتش او را به چه مي
را  گذارد دعوت فطرتفهمد، ليكن ملكات زشتي كه )در اثر تكرار گناه( در دلش رسوخ يافته نميرا خوب مي

آن، كه خداي تعالي در آيه زير جامع همه آنها را هواي نفس اجابت كند، از قبيل ملكه عناد، لجاجت و نظائر 
أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلي سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ  "معرفي نموده، فرموده:



و هدايتي كه در اين آيه از هواپرستان نفي شده هدايت به « 4» "هِعَلي بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّ
 .معناي ايصال به مطلوب است، نه هدايت به معناي ارائه طريق

 "ه:كنيم، چون دنباله آيه آمدرسانيم، نه اينكه هدايت نميخواهد بفرمايد: ما او را به مطلوبش نميخالصه مي
 ."وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ

اما هدايت زباني كه دعوت ديني متضمن آن است، چيزي نيست كه خداي تعالي از كسي دريغ بدارد، اين و 
ها قرار گيرد، تا هر كس كه حق را بر باطل مقدم هدايت بايد به جامعه برسد و در معرض و دسترس عقل

د جامعه برسد، چه بسا دارد دسترسي به آن هدايت داشته باشد، و اما اينكه اين هدايت به تك تك افرامي
 شود علل وفراهم نشود، چون بسا مي

__________________________________________________ 

اينان رسوالني بودند كه  ... ما به تو وحي كرديم، همانطور كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم(1)
اي براي گمراهي مام شود، و مردم ديگر بهانهكردند، تا حجت بر مردم تبشر را بشارت داده و تهديد مي
 [.....] .144نداشته باشند. سوره نساء، آيه 

آيا ديدي آن كسي را كه هواي نفس خويش را معبود و خداي خود گرفت، و خداي تعالي او را با داشتن (2)
دا كيست كه او را اش پرده افكند، ديگر بعد از خعلم گمراه نموده، بر گوش و قلبش مهر نهاد، و بر ديده

 .44هدايت كند. سوره جاثيه، آيه 
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اي اي زمانها و يا پارهاي جوامع و يا پارهاسبابي كه وسيله ابالغ اين هدايت به تك تك افراد است، در پاره
افراد بشر  واسطه يا با واسطه از تمامياشخاص مساعدت نكند، چون معموال هيچ انساني چيزي را بي

 .تواند خواسته خود را به تمام افراد بشر برساندخواهد، و اگر بخواهد نمينمي

لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ  "، به معناي اول و آيه«1» "وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خاَل فِيها نَذِيرٌ "آيه شريفه
پس همين كه دعوت انبيا به آدمي برسد، و به طوري برسد كه حق  به معناي دوم اشاره دارد.« 4» "غافِلُونَ

شود، و كسي كه اين دعوت به وي نرسد، و يا اگر رسيد آن برايش روشن گردد، حجت خدا بر او تمام مي
طور واضح كه حق برايش منكشف شده باشد نرسيده، چنين كسي را خداي تعالي مورد فضل خود قرار داده، 

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ال يَسْتَطِيعُونَ  "نده در باره آنان فرموده:او را مستضعف خوا
 .«4» "حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

كند بر اينكه دعوت الهي كه همان هدايت به سبيل است حق و واجب االتباع اي كه داللت ميو يكي از ادله
كند، و خلقتش مجهز به جهازي است كه آن جهاز ان است، اين است كه فطرت انسان بدان حكم ميبر انس

كند، و عالوه بر اين در نيز آدمي را به سوي آن سبيل كه همان اعتقاد حق و عمل صالح است دعوت مي
و كمال خارج هم اين دعوت از طريق نبوت و رسالت صورت گرفته، و معلوم است كه سعادت هر موجودي 



وجودش در آثار و اعمالي است كه مناسب با ذات او و سازگار با ادوات و قوايي باشد كه مجهز به آن است، 
انسان هم از اين كليت مستثني نيست، سعادت و كمال او نيز در پيروي دين الهي است، كه سنت حيات 

)ع به سوي آن دعوتش  كند و هم انبيا و رسوالنفطري او است، سنتي كه هم عقلش بدان حكم مي
 .اندكرده

 "به معناي تهيه كردن است، و كلمه "اعتاد "كلمه "إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ ساَلسِلَ وَ أَغاْللًا وَ سَعِيراً "
 "بندند، و كلمهجمع سلسله است، كه به معناي قيدي است كه دست و پاي مجرم را با آن مي "سالسل

 "غل "جمع "اغالل
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 .41و هيچ امتي نبوده مگر آنكه در ميانشان ترساننده و راهنمايي بوده است. سوره فاطر، آيه (1)

تا قومي كه پدرانشان به كتب آسماني پيشين انذار شدند تو هم خود آنها را به اين قرآن انذار كني و (2)
 .4ه يس، آيه بترساني كه ايشان غافلند. سور

اي بينديشند و نه راه بجايي توانند چارهمگر مستضعفين از مردان و زنان و فرزندان، كه نه مي ...(3)
 .44برند. سوره نساء، آيه مي
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به معناي قيدي است كه دست و پاي مجرم را به گردنش « 1»است، كه به گفته بعضي  -به ضمه غين
شود كه اعضاي مجرم در وسط آن گويد: بنا بر اين غل در خصوص چيزي استعمال ميد. راغب ميبندنمي

 .به معناي آتش افروخته است، و معناي آيه روشن است "سعير "و كلمه« 4»شود جمع مي

ان مش به مينا "إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "و اين آيه شريفه به عاقبت وخيم انسان كفوري كه قبال در جمله
كند، و اگر جزاي انسان كفور را بر جزاي انسان شاكر مقدم داشت، براي اين بود كه در آمده بود اشاره مي

 .مورد كفور كالم را مختصر نموده، سپس به طور مفصل به جزاي افراد شاكر بپردازد

 هابه معناي ظرف مخصوص نوشيدني "كاس "كلمه "إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً "
به معناي هر چيزي است كه به وسيله آن  "مزاج "است، البته در صورتي كه نوشيدني در آن باشد، و كلمه

كه به معناي چيزي است كه به وسيله آن عمل حزم انجام  "حزام "گيرد، نظير كلمهامتزاج صورت مي
زنند. ولي بعضي و هر چيز خنك و خوشبويي را به آن مثل مي معروف است، "كافور "شود، و معناي كلمهمي

 .اي است در بهشتاند: در اينجا نام چشمهگفته «4»

 199، و صفات ايشان ..... ص : "ابرار "مراد از]

سره به ك -"بر "صفت مشبهه از مصدر "بر "است، و كلمه -به فتحه باء -"بر "جمع كلمه "ابرار "و كلمه
معناي احسان است، و اين معنا در مورد كسي صادق است كه عمل خود را نيكو بسازد، و از است، كه به  -باء



نيكو ساختن آن هيچ نفعي كه عايد خودش بگردد در نظر نگرفته باشد، نه جزايي كه در مقابل عملش به او 
دان را ببه معناي كسي است كه خير  -به فتحه باء -"بر "بدهند، و نه حتي تشكري را. و خالصه كلمه

شود، بلكه حتي در صورتي خواهد، نه بدان جهت كه اگر انجام دهد نفعي عايدش ميجهت كه خير است مي
دهد، و بر تلخي آن كه مخالف دارد صرفا به خاطر اينكه خير است انجام ميهم كه خودش آن را دوست نمي
دهد، هر خير است انجام ميكند، و عمل خير را بدان جهت كه في نفسه با خواهش نفسش است صبر مي

چند به زحمت و ضرر خود تمام شود، نظير وفاي به نذر. و يا بدان جهت كه براي ديگران نافع است انجام 
 .دهد مانند اطعام طعام به بندگان مستحق خدامي

 و با در نظر گرفتن اينكه هيچ خير و صالحي در هيچ عملي نيست مگر با ايمان به خدا
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و آياتي « 1» "أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ "و رسولش، و ايمان به روز جزا هم چنان كه در آيه
كساني هستند كه عمل خير را به خاطر ايمان به خدا و رسول او و روز  "ابرار "ديگر از اين معنا خبر داده، لذا

رشد و بصيرت است، يعني خود را بنده و مملوك پروردگار خود  دهند، چون ايمانشان ايمانجزا انجام مي
دانند، و معتقدند كه خلق و امرشان به دست او است، و خودشان مالك نفع و ضرري براي خود نيستند، مي

قهرا معتقدند كه نبايد اراده كنند مگر چيزي را كه پروردگارشان اراده كرده، و انجام ندهند مگر عملي را كه 
كنند، هر چند دارند، و براي خشنودي او عمل ميندد، در نتيجه اراده او را بر اراده خودشان مقدم مياو بپس

كنند، و زحمت اطاعت او كه به ضرر خودشان تمام شود، بر آن ضرر و ناسازگاري با ميل دروني خود صبر مي
ر مرحله عمل عبوديت را خالص كنند، و در نتيجه دكنند به خاطر خشنودي او ميرا تحمل نموده، آنچه مي

 .سازندبراي خدا مي

اين صفات همان صفاتي است كه خداي سبحان ابرار را با آن توصيف كرده، اينك آيات آن از نظر خواننده 
لَيْسَ  "،«4» "رُواوَ جَزاهُمْ بِما صَبَ "،«4» "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُوراً "گذرد:مي

، و ما در تفسير همين آيه در «1» "الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
سوره مطففين نيز بحثي خواهيم داشت ان شاء  14داشتيم، در آيه  "بر "سوره بقره سخني پيرامون معناي

 .لَّهال

 "إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ ... "از آنجا كه در مقابل آيه "إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ ... "فرمايد:و از آيه مورد بحث كه مي



خواهد حال ابرار در آخرت را آيد كه ميكه بيانگر حال كفار در آخرت است قرار گرفته اين معنا به ذهن مي
 .نوشند، شرابي خنك و معطرايشان در بهشت از شرابي ممزوج به كافور مي بيان كند، و بفهماند كه

 022[ ..... ص : "يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ ... "اي كهتوضيحي در مورد تنعم ابرار و نوشيدنشان از چشمه]

منصوب شده به خاطر حذف حرف جر بوده، و اگر  "عينا "كلمه "عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً "
 "من عين "تقدير آن
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 .14نتيجه كرد. سوره احزاب، آيه ايشان به خاطر اينكه ايمان نياوردند خدا اعمالشان را بي(1)

 .4خواهيم. سوره دهر، آيه نميكنيم و هيچ پاداش و تشكري از شما ما شما را براي خدا طعام مي(2)

 .14و پاداش ايشان در برابر شكيباييشان )بهشت و لباسهاي حرير بهشتي است(. سوره دهر، آيه (3)

ها را به سوي مشرق و مغرب كنيد، احسان عمل آن كسي است كه به خدا احسان اين نيست كه چهره(4)
 .144ايمان داشته باشد. سوره بقره، آيه 

 461، ص: 46، جترجمه الميزان

 بوده باشد يعني "أخص عينا "بوده است، ممكن هم هست به خاطر اختصاص منصوب شده، و تقدير كالم
چنين  اي كهدهم به چشمهنوشيدن از كاس را كه گفتيم از هر كاسي نيست، بلكه آن كاس را اختصاص مي

شود، و ود متعدي ميهم به خودي خ« 1» -به طوري كه گفته شده -"شرب "و چنان است. و كلمه
با  -شربت بالكاس "گويي:شود، و مي، و هم با حرف باء متعدي مي"آب را نوشيدم -شربت الماء "گويي:مي

رساند. و اگر از نوشندگان آن كاس تعبير به عباد اللَّه كرد، براي پس هر دو يك معنا را مي "كاسه نوشيدم
نوشند به خاطر اين است كه به زيور عبوديت آراسته شدند، مي اين بود كه اشاره كند به اينكه اگر از آن كاس

 .شودو به لوازم آن عمل كردند، اين معنا از سياق فهميده مي

هاي زير زميني، و ما ناگزيريم در اينجا عبارت است از شكافتن زمين براي جاري ساختن آب "تفجير عين "و
 هاين معنا مسلم است كه جاري ساختن چشمهتفجير عين را حمل كنيم بر صرف خواستن آن، چون اي

هاي بهشتي به جز خواست و اراده اهل بهشت هيچ هزينه بهشتي نيازمند بيل و كلنگ نيست، آري نعمت
 :ديگري الزم ندارد، هم چنان كه فرمود

 .«4» "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها "

كند، كه چگونه از شراب بهشت و آخرت مي و اين دو آيه همانطور كه قبال اشاره كرديم تنعم ابرار را بيان
ه اند، و بعيد نيست كه اين دو آيشوند، ديگران هم دو آيه مورد بحث را به همين معنا تفسير كردهمتنعم مي

در مقام بيان حقيقت عمل صالح آنان بر اساس تجسم اعمال باشد، و بفهماند وفاي به نذر و اطعام طعام 
اطعام طعام است اما باطنش نوشيدن از كاسي است كه مزاجش كافوري براي رضاي خدا ظاهرش وفا و 



شكافند، و به زودي حقيقت اي كه به طور مستمر خودشان با اعمال صالح خود مياست، آن هم از چشمه
شود، هر چند كه در دنيا به صورت وفا و اطعام طعام است. در نتيجه عملشان در جنة الخلد برايشان ظاهر مي

« 4» "إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغاْللًا فَهِيَ إِلَي الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ "ورد بحث در مجراي امثال آيهدو آيه م
 .است

فهماند همين حاال مشغول است، كه مي "يشرب بها "و جمله "يشربون "مؤيد اين معنا ظاهر جمله
 ، و"سيشربون "فرمودمينوشند، و گر نه نوشيدنند، نه اينكه در قيامت مي
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عالوه بر اين، نوشيدن، وفا كردن، اطعام نمودن و ترسيدن، همه را در يك سياق آورده و  "سيشربوا بها "
يگري د دمؤي "يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً "و نيز ذكر تفجير در جمله "يشربون، يوفون، يخافون، يطعمون "فرموده

است، براي اينكه ظهور دارد در اينكه شكافتن چشمه و جاري ساختن آب آن را با اسباب اين كار انجام 
 .دهند، كه همان وفا و اطعام و خوف است، پس حقيقت اين اعمال همان تفجير عين استمي

ل آمده، در تفاسير مفصمفسرين در تفسير مفردات اين دو آيه و اعراب آنها سخناني بسيار و مختلف دارند كه 
 .هر كس بخواهد از آنها مطلع شود بايد به تفاسير مطول مراجعه كند

ست، كه ا "استطار "اسم فاعل از فعل "مستطير "كلمه "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً "
اين «: 1»اند جه انتشار، و بطوري كه گفتهبه معناي فاش كردن و منتشر كردن در اقطار است به منتها در

وزي سمعنايش اين است كه دامنه آتش "استطار الحريق "گويند:است، وقتي مي "طار "تر از كلمهكلمه بليغ
، معنايش اين است كه روشني صبح گسترده گشت. و "استطار الفجر "گويند:گسترده شد، و يا وقتي مي

 .روز قيامت است، كه روز به نهايت رسيدن شدائد و اهوال و عذابها استشر  "استطار شر آن روز "منظور از

 :اندهمان معناي معروف آن است. و اينكه بعضي گفته "ايفاي به نذر "و مراد از

مراد از آن تصميم قلبي بر عمل به واجبات، و يا پيروي شارع در همه احكام اوست، خالف ظاهر لفظ است، 
 .كندين سخن داللت نميو هيچ دليلي در كالم بر ا

 020[ ..... ص : "وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ ... "مفاد، سبب و محل نزول آيه:]



 به طوري كه از ظاهر -"علي حبه "ضمير در جمله "وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً "
اشتياق و اشتهاي زياد به طعام  "حب طعام "گردد، و منظور ازبر مي "طعام "به كلمه -آيدعبارت بر مي

است  "لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "است، به خاطر شدت احتياج به آن، مؤيد اين معنا آيه شريفه
«4». 

و معناي آيه اين است كه طعام را  گردد،اند: ضمير به خداي سبحان بر مياز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
خورانند، نه به خاطر ثوابي كه خدا به ايشان بدهد. ليكن به خاطر محبتي كه به خدا دارند به ديگران مي

 كه حكايت كالم ايشان است "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ "جمله
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ام را به خاطر محبت به طع :كند، زيرا با بودن اين جمله ديگر احتياج نبود كه بفرمايداين نظريه را دفع مي
 "كنند، لذا به خاطر اينكه تكرار بدون جهتي در آيات نشده باشد، ناگزير بايد بگوييم منظور ازخدا انفاق مي

 .حب طعام است "حبه

 "به اطعام كه از جمله "حبه "ضمير در«: 1»تر نظريه آن مفسر ديگر است كه گفته از اين نظريه ضعيف
گردد. براي اينكه اگر منظور از حب اطعام حقيقت معناي آن است، عمل ر ميشود بفهميده مي "يطعمون

اطعام في نفسه فضيلتي نيست كه خداي تعالي آن را بستايد، و اگر منظور اين است كه اطعام طعام را با 
دهند، خالف ظاهر آيه است، بلكه ظاهر آيه همين است كه ضمير به طيب خاطر و بدون تكلف انجام مي

 .برگردد "طعام "كلمه

هم همان معنايي است كه از اين اسم به ذهن  "اسير "معلوم است، و مراد از "يتيم "و "مسكين "و مراد از
 .رسد، يعني كسي كه از اهل دار الحرب گرفتار مسلمين شده باشدمي

ه و يا زنان منظور از اسير را مسلمان اسير شده در دست كفار و يا محبوس و يا برد «4»و اما اينكه بعضي 
اند، ادعاهايي است بدون هيچ دليل، و به خاطر اثبات آن خود را به زحمت اسير در دست مردان دانسته

 .اندانداخته

 سرايي است، داستان مردمي از مؤمنينآنچه تنبه بدان الزم است اين است كه سياق اين آيات سياق داستان
كارهايشان يعني وفاي به نذر و اطعام مسكين و يتيم و اسيرشان  ايكه قرآن نامشان را ابرار خوانده، و از پاره

 .دهدستايد، و وعده جميلشان ميخبر داده، ايشان را مي



شود سبب نزول اين آيات هم همين داستان بوده، و اين داستان در خارج واقع شده نه اينكه معلوم مي
ر شمرده، و كساني را كه آن چنان عمل كنند بخواهد يك قصه فرضي را جعل كند، آن گاه آثار خوب آن را ب

 .وعده جميل بدهد

برار اي كه به وسيله انكته ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه در اين آيات يكي از سه طايفه
اند اسير دانسته، و اين خود شاهد بر آن است كه آيات در مدينه نازل شده، و داستان بعد از هجرت اطعام شده

 .دا )ص( و قوت يافتن اسالم، و غلبه مسلمين بر كفار و مشركين اتفاق افتاده، نه قبل از آنرسول خ

به معناي آن روي هر چيز است كه  "وجه "كلمه "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُوراً "
 رو به روي تو و يا هر كس ديگر
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و  اي كه افاضه خير بر خلقباشد، و وجه خداي تعالي عبارت است از صفات فعلي خداي تعالي، صفات كريمه
تر رحمت عامه او كه قوام تمامي موجودات بدان است، از آن خلقت و تدبير و رزق آنها، و يا به عبارت جامع

گيرد، و بنا بر اين معناي اينكه عملي به خاطر وجه اللَّه انجام شود اين است كه در انجام صفات نشات مي
عمل اين نتيجه منظور گردد كه رحمت خداي تعالي و خشنوديش جلب شود، منظور تنها و تنها اين باشد و 

هايي كه در دست غير خداي تعالي است منظور نباشد، و به همين جهت خانواده اطعامگر اداشاي از پذره
 ما از شما -ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُوراً "اضافه كردند: "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ "دنبال اين سخن خود كه

 ."خواهيم، و نه حتي تشكرينه پاداشي مي

 024ينكه عملي به خاطر وجه اللَّه انجام شود[ ..... ص : معناي ا]

گفتيم وجه خداي تعالي عبارت است از صفات فعلي او، كه صفات ذاتي خداي تعالي ما وراي آن صفات قرار 
دارد، و مبدأ آن و در آخر مبدأ تمامي خيرات عالم است. و بنا بر اين برگشت اينكه عمل براي وجه اللَّه باشد، 

شود كه عمل انسان به اين انگيزه از انسان سر بزند كه باعث رضاي اوست، و او محبوب ما و مي به اين
رضايتش منظور ما است، براي اينكه او جميل علي االطالق است، و به تعبير ديگر: برگشت چنين عملي به 

 .اق آن را دارداين است كه انسان خداي را تنها به اين جهت عبادت كند كه او اهليت عبادت و استحق

هدف واقع شدن وجه اللَّه، و آن را غايت و انگيزه اعمال قرار دادن، در چند جا از كالم مجيدش آمده، مانند 
، و در اين معنا است «1» "وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ "آيات زير:

 "وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ "، و آيه شريفه«4» "وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "ريفهآيه ش



 .«4» "أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ "، و آيه«1» "فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "، و آيه شريفه«4»

به معناي آن است كه عمل كسي را به چيزي كه معادل و برابر  "جزاء "-"نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُوراًال  "
 آن باشد عوض دهي، حال چه عمل خير باشد، كه معادلش جزاي خير
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شود، جزا، هم از اين جهت عموميت دارد و هم از گيرد، و چه شر كه معادلش جزاي شر واقع ميقرار مي
شود، چيزي كه هست در خصوص آيه مورد بحث به قرينه شامل جزاي عملي و زباني هر دو ميجهت اينكه 

خواهيم و نه تشكري( تنها جزاي عملي منظور است، نه جزا و اينكه در مقابل شكور قرار گرفته )نه جزايي مي
 .تالفي زباني

ن و قلب و عمل است، و منظور هر دو به معناي ذكر نعمت، و يادآوري آن در زبا "شكور "و "شكر "و كلمه
از آن در آيه شريفه به قرينه اينكه در مقابل جزا قرار گرفته تنها ثناي جميل زباني است، و آيه شريفه يعني 

خطابي است از اين طايفه به كساني كه اطعامشان كردند، حال يا به زبان  "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ... "آيه
 "در تقدير آن است، و تقديرش: "قالوا "صورت اين آيه يا حكايت سخن ايشان است، و كلمه قال، كه در اين

اند به مسكين و يتيم و اسير اطمينان بدهند كه به احدي نخواهيم است، و خواسته "قالوا انما نطعمكم ...
م، گذارير شما منت نميريزيم، و بگفت ما افطار سه روز خود را به فالن و فالن داديم، و آبروي شما را نمي

اند، و جمله مذكور زبان حال ايشان است، و خداي و يا اينكه اطعامگران اصال چنين سخني به زبان نياورده
خواهد ايشان را به آن اخالصي كه از باطن آنان خبر دارد بستايد، و بفهماند كه اين طايفه چنين تعالي مي

 .ا بودمردمي بودند، و اطعامشان صرفا به خاطر خد

 "اينكه روز قيامت را عبوس شمرده از باب استعاره است، و مراد از "إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً "
اند به طوري كه گفته -"قمطرير "ظهور كمال شدت آن براي مجرمين است، و كلمه "عبوس بودن آن

 .به معناي دشوار و سخت است -«1»

 إِنَّما "خواهد بفهماند چرا گفتند:قام بيان علت سخني است كه از ايشان حكايت كرد، مياين آيه در م



و اينكه اگر عمل مذكور خود را تنها و تنها به خاطر خدا انجام دادند، و عبوديت خود را  "نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ...
ترسيدند، و براي بيان علت مذكور ر ميبراي خدا خالص كردند، براي اين بود كه از آن روز سخت و دشوا

ما از  "ترسيم، بلكه آن روز را به پروردگار خود نسبت داده، گفتند:اكتفاء نكردند به اينكه ما از آن روز مي
، تا فهمانده باشند وقتي از اين اطعامشان چيزي "ترسيم كه چنين و چنان استپروردگار خود از روزي مي
نظر ندارند، پس ترسشان هم از غير او نيست، هم چنان كه اميدي هم به غير او  غير از پروردگارشان را در

 ندارند،
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هت است كه روز ترسند بدان جپس ترس و اميدشان همه از خدا است، اگر از روز قيامت هم مي
 .دهدرسد، و جزاي اعمال ايشان را ميپروردگارشان است، روزي است كه خدا به حساب بندگانش مي

نسبت ترس آنان را به خود قيامت داد، براي اين بود كه  "وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً "و اگر در آيه
تعالي است كه قبل از اين آيه شدايد آن روز را به خودش گوينده اين سخن خود آنان نبودند، بلكه خداي 

 ."... إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ ساَلسِلَ "نسبت داده، و فرموده بود:

و كوتاه سخن اينكه: مساله خوفي كه اين طايفه در گفتار خود آوردند، خوف در مقام عمل است، چون حساب 
ينفك انسان است، انسان به هر درجه از كمال برسد، و حتي به  عمل بنده با خدا است، و بندگي الزمه ال

گناهي هم اگر برسد، باز هم بنده است، و بنده ممكن نيست از خوف پروردگارش تهي مقام عصمت و بي
 .«1» "إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ "باشد، هم چنان كه فرمود:

به معناي حفظ كردن و از اذيت جلوگيري  "وقايه ""شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراًفَوَقاهُمُ اللَّهُ  "
، معنايش اين است كه با او به چنين وضعي رو "فالن لقي فالن بكذا "شود:نمودن است، و وقتي گفته مي

 .در مقابل اندوه است رويي، و كلمه سروربه معناي بهجت و خوش "نضرة "به رو شد، و كلمه

و معناي آيه اين است كه خداي تعالي ايشان را حفظ و شر آن روز را از ايشان منع كرد، و با بهجت و سرور 
 "با ايشان روبرو شد، پس اين طايفه در آن روز خوشحال و مسرورند، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود

 .«4» "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ

 026اند[ ..... ص : بهشتي ابرار كه در مقابل صبرشان در راه خدا داده شدههاي وصف نعمت]

صبرشان در برابر مصيبت، و در برابر اطاعت، و از  "صبر "منظور از "وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً "
ت راده او را بر خواسمعصيت است، چون اين طايفه در زندگي دنيا به جز وجه پروردگارشان طلبي نداشتند، ا

داشتند، در نتيجه در برابر آنچه او براي آنان مقدر كرده بود، و هر محنت و مصيبتي كه براي خود مقدم مي



كردند، و نيز بر امتثال هر فرماني كه به ايشان داده بود، و بر ترك هر عملي كه آنان خواسته بود صبر مي
، هر چند كه با خواست خودشان مخالف بود، و لذا خداي تعالي كردندايشان را از آن نهي كرده بود صبر مي
 مشقت و زحمتي را كه در راه بندگي او
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 .تحمل كرده بودند به نعمت و راحت مبدل كرد

ست، كه ا "أريكه "جمع كلمه "أرائك "كلمه "مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَي الْأَرائِكِ ال يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ ال زَمْهَرِيراً "
 .به معناي سرماي شديد است "يرزمهر "به معناي هر چيزي است كه به آن تكيه دهند، و كلمه

هايي را كه تحمل كردند به بهشت و نعمت مبدل كرد، در و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي مشقت
اي آن بينند تا از گرمگاهها تكيه داشتند، و در بهشت نه آفتابي ميحالي كه اينان در آن بهشت بر تكيه

 .اراحت گردندمتاذي شوند، و نه زمهريري تا از سرماي آن ن

جمع ظل )سايه( است، و منظور از نزديكي  "ظالل "كلمه "وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظاِللُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا "
در خصوص اين مورد هم  "دانيه "سايه بر سر آنان اين است كه سايه بر سر آنان گسترده است، پس كلمه

به كسره قاف و سكون  -جمع قطف "قطوف "دهد. و كلمهگستردگي را ميمعناي خود را دارد و هم معناي 
به اين معناست كه  "تذليل قطوف براي آنان "به معناي ميوه چيده شده است. و "قطف "است، و -طاء

هاي بهشتي را براي ايشان مسخر كرده، و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده، به هر نحو خداي تعالي ميوه
 .بدون هيچ مانع و زحمتي بچينند كه بخواهند

به معناي ظرف  "اناء "جمع كلمه "آنيه "كلمه "وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا "
جمع كوب، به معناي ظرف آب است، البته  "اكواب "جمع كساء است، و "اكسية "است، همانطور كه كلمه

فام دور آنان ن نه دسته داشته باشد و نه لوله، و مراد از اينكه فرمود با چنين ظرفهاي نقرهظرفي كه مانند ليوا
آورند، و توضيح كنند، طواف كردن خدام بهشتي است كه براي اهل بهشت طعام و آب ميطواف مي

 .آيدمي "وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ ... "بيشترش در ذيل آيه

 .در اين آيه بدل است از قوارير در آيه قبلي "قوارير "كلمه "ةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراًقَوارِيرَا مِنْ فِضَّ "

اي بودن قوارير تشبيه ظرفهاي بهشتي است، كه از نظر صفا و زيبايي اند: منظور از نقرهگفته« 1»و بعضي 
 .مانند ظرف نقره است نه اينكه حقيقتا از جنس نقره باشد

 «بعضي

 .باشد "قوارير من صفاء الفضه "اي در آيه حذف شده باشد، و تقدير آند كه كلمهانهم احتمال داده
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خواهد بفهماند ظرفهاي غذا و شراب گردد، مييفه ابرار بر ميبه همان طا "قدروها "و ضمير فاعلي در فعل
كنند، از غذا و شراب هر مقداري كه بخواهند استفاده كنند گيري ميرا خود ابرار بر طبق ميل خود اندازه

كنند، و خالصه چيزي از غذا گيري ميظرف آن غذا و شراب را هم به اندازه همان مقدار طعام و شراب اندازه
نيز  "يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً "، و آيه«1» "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها "آيد، آيه شريفهابشان در ظرف زياد و كم نميو شر
 .اي به اين معنا دارداشاره

 :احتمال هم دارد ضمير به خدمتگزاران طوافگر برگردد، كه در باره آنان فرموده

گزاران ظرفهاي غذا و شراب را به آن مقدار غذا و شرابي كه ابرار و مراد اين باشد كه خدمت "يُطافُ عَلَيْهِمْ "
 .آيدماند، و كم هم نميكنند، در نتيجه چيزي از غذا و شرابشان در ظرفها نميگيري مياحتياج دارند اندازه

مرسوم بوده كه از اند: در عرب از مفسرين گفته« 4»بعضي  "وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا "
ريختند، در اين آيه هم به ابرار اند، و آن را در جام نوشيدنيها ميكردهزنجبيل استفاده عطر و بوي خوش مي

 .ريزندتر و خوشبوتر است در جام شرابشان ميوعده داده كه زنجبيل بهشتي را كه پاكيزه

خالصه منصوب بودن  "أخص عينا "و يا "أعني عينا "و يا "من عين "يعني "عَيْناً فِيها تُسَمَّي سَلْسَبِيلًا "
ل را به عنوان مفعو "عين "است، و يا فعلي در تقدير است كه كلمه "من "عين يا به خاطر افتادن حرف جر

 .«4»به معناي آبي سبك و لذيذ و برنده است  "سلسبيل "نصب داده، راغب گفته: كلمه

يعني فرزنداني بهشتي پيرامون ابرار  "دُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراًوَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّ "
 .كنند، كه هميشه طراوت و خرمي جواني و زيبايي منظر را دارندطواف مي

به  را "خلدة "به معناي جواناني است كه گوشواره معروف به "وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ "اند:گفته« 1»ولي بعضي 
كني كه لؤلؤ منثورند، اين است كه آن خدمتگزاران آن قدر گوش دارند. و منظور از اينكه فرمود: تو گمان مي

در  تابد، تو گوييهايشان نوراني است كه نور رويشان به روي يكديگر ميصفاي لون دارند، و آن قدر چهره
 كنند لؤلؤ نثارمجالسي كه ايشان خدمت مي
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 .اندكرده

ظرف مكان است، و جز در ظرف  -با فتحه اول -"ثم "كلمه "مُلْكاً كَبِيراً وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ "
اول، اين است كه اگر چشم خود را بدانجا  "رأيت "اند: معنايگفته« 1»شود، و لذا بعضي مكان استعمال نمي

كه با  بينيبيني كه با زبان قابل وصف نيست، و ملك كبيري مييعني به بهشت بيفكني، در آنجا نعيمي مي
 .توان تقديرش كردهيچ مقياسي نمي

ا و اذا رأيت م "اي است كه موصولش حذف شده، و تقدير كالمصله "ثم "اند: كلمهديگر گفته« 4»بعضي 
است، يعني و اگر ببيني آنچه در آنجا از نعيم و ملك كه هست نعيم و ملكي كبير  "ثم من النعيم و الملك

است، از ميان علماي نحو كوفيان « 4» "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ "حث نظير آيهخواهي ديد، در نتيجه آيه مورد ب
 .انداش بماند، هر چند بصريها آن را جائز ندانستهاند كه موصول حذف بشود، و صلهجائز دانسته

 "... عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ "

گردد، و و ساير ضماير جمع هم به ايشان بر مي "هم "ر، و ضميرحال است از ابرا "عاليهم "ظاهرا كلمه
به معناي پارچه نازكي  -«1»اند همانطوري كه گفته -"سندس "فاعل آن حال است، و كلمه "ثياب "كلمه

ه معناي ب "استبرق "است، و كلمه "ثياب "صفت كلمه "خضر "است كه از حرير بافته شده باشد، و كلمه
ي نبوده، در اصل عرب "سندس "باف كه از ابريشم بافته شده باشد، اين كلمه مانند كلمهاي است درشتپارچه

 .بلكه از غير عرب گرفته شده، و تغييري بدان داده شده است

از آن مشتق است به معناي زينت دادن و  "حلوا "كه فعل "تحليه "مصدر -"وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ "
 .«4»است  "دستواره "است و راغب گفته اين كلمه معرب (جمع سوار )النگو "ساورأ "آراستن است، و كلمه

خدايشان شرابي به ايشان نوشانيد كه طهور بود، يعني در پاكي به حد  -"وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً "
 گذاشت، و يكينهايت بود، شرابي بود كه هيچ قذارت و پليدي را باقي نمي
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توجهي به اوست، پس ابرار كه اين شراب طهور را از خداي سبحان، و بي از قذارتهاي دروني آدمي غفلت
توانستند خدا را حمد بگويند، هم چنان كه قرآن نوشيدند محجوب از پروردگارشان نيستند، و لذا آنان مي



حمد گفتيم: حمد وصفي است ، و ما در تفسير سوره «1» "وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "فرموده:
سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ  "كه جز بندگان خالص خدا صالحيت آن را ندارند، چون خود خداي تعالي فرموده:

 .«4» "إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

شان را مستقيما به ها را حذف كرده، و نوشاندن به ايهمه واسطه "وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ "خداي تعالي در جمله
هايي كه در بهشت به ايشان داده افضل است، و چه بسا يكي از خودش نسبت داده، و اين از همه نعمت

 .رسدخواست خود بشر بدان نمي« 4» "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ "هايي باشد كه به حكم آيهنعمت

در اين آيه شريفه دو احتمال هست، يكي اينكه حكايت  "عْيُكُمْ مَشْكُوراًإِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَ "
شود. و احتمال دوم اين است خطابي باشد كه از ناحيه خداي تعالي به هنگام پرداخت اجرشان به ايشان مي

 .در تقدير باشد "شودبه ايشان گفته مي -يقال لهم "كه جمله

خود، انشاي شكر در برابر مساعي مرضيه و اعمال مقبوله ايشان است، و  "اًوَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُور "و جمله
 .شونداي خطاب ميخوشا به حالشان كه با چه كالم پاكيزه

 012اشاره به وجه اينكه در شمار نعم بهشتي ابرار، از حور العين نام برده نشده است ..... ص : ]

تي هاي بهشزنان بهشتي يعني حور العين را جزو نعمت اين را هم بايد دانست كه در آيات مورد بحث نعمت
ين ترذكر نكرده با اينكه در كالم مجيد خداي تعالي هر جا سخن از نعيم بهشت شده، حور العين جزو مهم

ممكن است از ظاهر جريان چنين فهميده شود كه علت آن اين بوده كه در بين ابرار  .آنها ذكر شده است
طايفه زنان بوده، )و خداي تعالي براي رعايت حرمت او سخن از حور العين به ميان  مورد نظر آيات، كسي از

 .(نياورده است

ع( )تفسير روح المعاني همين معنا را از لطايف قرآن دانسته و گفته: در صورتي كه آيات در باره اهل بيت 
 "دُونَوِلْدانٌ مُخَلَّ "ر تصريح بهترين نكات خواهد بود، آري اگنازل شده باشد، ذكر نشدن حور العين از لطيف

 كرده و نامي از حور العين نبرده، به خاطر
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 .«1»رعايت احترام بتول و قرة العين رسول بوده 



 011سوره هل اتي ..... ص : بحث روايتي ]چند روايت حاكي از مدني بودن 

 اشاره

رمه خود به سندي كه به عك "دالئل النبوة "سيوطي از بيهقي روايت كرده كه او در كتاب "اتقان "در كتاب
اند: خداي تعالي از قرآن كريم سوره اقرء باسم ربك، و و حسين بن ابي الحسن داشته روايت كرده كه گفته

هايي كه در مدينه نازل شد عبارتند و سوره -اندتا آنجا كه گفته -كرد سوره ن و سوره مزمل را در مكه نازل
از سوره ويل للمطففين، بقره، آل عمران، انفال، احزاب، مائده، ممتحنه، نساء، اذا زلزلت، حديد، محمد، رعد، 

 .«4»تا آخر حديث  -الرحمن، و هل اتي علي االنسان،

كه در كتاب فضائل القرآن به سند خود از عثمان بن عطاء  و در همان كتاب از ابن الضريس روايت آورده
شد، در همان اي در مكه نازل ميخراساني، از پدرش از ابن عباس روايت كرده كه گفت: هر وقت آغاز سوره

 .كردخواست به آن اضافه ميشد، آن گاه خداي تعالي هر چه را ميمكه نوشته مي

جا تا آن -رء باسم ربك، و بعد از آن سوره ن، و سپس سوره مزمل بوداي كه نازل شد، سوره اقو اولين سوره
و آن گاه در مدينه سوره بقره، و سپس انفال، و بعد از آن آل عمران، آن گاه احزاب، و سپس  -كه گفت

ممتحنه، و بعد از آن نساء، و آن گاه اذا زلزلت، و بعد از آن حديد، قتال، رعد، الرحمن، و انسان )دهر( نازل 
 .«4»تا آخر حديث  -شد

و در همان كتاب از بيهقي روايت كرده كه وي در كتاب دالئل به سند خود از مجاهد از ابن عباس روايت 
بود، و بقيه  "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "اي كه از قرآن بر رسول خدا )ص( نازل شد سورهكرده كه گفت: اولين سوره

و حسين آمده بود، و در حديث عكرمه و حسين سه تا از  حديث همان مطالبي است كه در حديث عكرمه
 .«1»اند، و آنها عبارتند از سوره فاتحه و اعراف و كهيعص هاي مكي را ساقط كردهسوره

 و در الدر المنثور است كه ابن الضريس و ابن مردويه و بيهقي، از ابن عباس روايت
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 .«1»اند كه گفت: سوره انسان در مدينه نازل شده كرده

ي وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَل "تفسير آيهو نيز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در 
 .«4»گفته است، اين آيه در شان علي بن ابي طالب و فاطمه دختر رسول اللَّه )ص( نازل شده  "حُبِّهِ ...

توان گفت از سوره مورد بحث تنها آيه مذكور در حق آن دو بزرگوار نازل شده، زيرا آيات قبل و نمي :مؤلف



ق متصل به آن هستند، اگر آن آيه در مدينه نازل شده قطعا همه آنها در مدينه نازل بعد آن نيز از نظر سيا
 .شده است

 010رواياتي راجع به نزول سوره هل اتي در شان امير المؤمنين و فاطمه )عليهما السالم([ ..... ص : ]

ا ول خدا )ص( بو در تفسير كشاف است كه از ابن عباس روايت آمده كه حسن و حسين بيمار شدند، و رس
 -ع( گفتند چه خوب است براي بهبودي فرزندت)جمعي از صحابه از ايشان عيادت كرد، مردم به علي 

نذري كني، علي و فاطمه، و فضه كنيز آن دو نذر كردند كه اگر كودكان بهبودي يافتند سه روز  -فرزندانت
 .ماندها بهبودي يافتند، و اثري از آن كسالت باقي نروزه بدارند، بچه

بعد از بهبودي كودكان، علي از شمعون خيبري يهودي سه من قرص جو قرض كرد، و فاطمه يك من آن را 
دستاس، و سپس خمير كرد، و پنج قرص نان به عدد افراد خانواده پخت، و سهم هر كسي را جلوش گذاشت 

بيت محمد )ص(، من  به در خانه آمده( گفت: سالم بر شما اهل)تا افطار كنند، در همين بين سائلي 
هاي بهشتي طعام دهد، خاندان پيامبر مسكيني از مساكين مسلمينم، مرا طعام دهيد كه خدا شما را از مائده

آن سائل را بر خود مقدم شمرده، افطار خود را به او دادند، و آن شب را جز آب چيزي نخوردند، و شكم 
طعام را پيش روي خود نهادند تا افطار كنند، يتيمي بر  گرسنه دوباره نيت روزه كردند، هنگام افطار روز دوم

 .در سراي ايستاد، آن شب هم يتيم را بر خود مقدم و در شب سوم اسيري آمد، و همان عمل را با او كردند

صبح روز چهارم كه شد علي دست حسن و حسين را گرفت، و نزد رسول خدا )ص( آمدند، پيامبر اكرم وقتي 
آيد كه من لرزند، فرمود: چقدر بر من دشوار ميون جوجه ضعيف از شدت گرسنگي ميها را ديد كه چبچه

شما را به چنين حالي ببينم، آن گاه با علي و كودكان به طرف فاطمه رفت، و او را در محراب خود يافت، و 
 اي ديگر آمده كه شكمش به پشتشهاي پشت چسبيده )در نسخهديد كه شكمش از گرسنگي به دنده
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، و چشمهايش گود افتاده از مشاهده اين حال ناراحت شد، در همين بين جبرئيل نازل شد، و عرضه (چسبيده
گويد، آن گاه سوره را قرائت كرد تو را در داشتن چنين اهل بيتي تهنيت مي داشت: اين سوره را بگير، خدا

«1». 

مؤلف: اين روايت به چند طريق از عطاء از ابن عباس نقل شده، و بحراني آن را در غاية المرام از ابي المؤيد 
يز نقل كرده، و ن موفق بن احمد صاحب كتاب فضائل امير المؤمنين، و او به سند خود از مجاهد از ابن عباس

فرائد  "نقل كرده. و نيز از حمويني صاحب كتاب «2»از او به سند ديگري از ضحاك از ابن عباس 



نقل كرده. و نيز از ثعلبي و او به سند خود از ابي صالح « 4»به سند خود از مجاهد از ابن عباس  "السمطين
 .«4»ير واحدي روايت كرده نقل كرده است. و صاحب مجمع البيان از تفس« 1»از ابن عباس 

در مجمع البيان به سند خود از حاكم، و او به سند خود از سعيد بن مسيب، از علي بن ابي طالب روايت كرده 
هاي قرآن به از ثواب قرآن پرسيدم، و رسول خدا )ص( مرا از ثواب سوره (كه فرمود: از رسول خدا )ص

 .همان نحوي كه از آسمان نازل شده بود خبر داد

اي كه در مكه نازل شد سوره فاتحة الكتاب بود، بعد از آن سوره اقرء باسم ربك، و سپس فرمود: اولين سوره
اي كه در مدينه نازل شد، سوره بقره، سپس انفال، بعد از و اولين سوره -تا آنجا كه فرمود -سوره ن نازل شد

پس اذا زلزلت، بعد حديد، و آن گاه محمد، آن آل عمران، آن گاه احزاب، سپس ممتحنه، بعد از آن نساء، س
 .«4»تا آخر حديث  -رعد، الرحمن و هل اتي نازل شد

باز در مجمع البيان از ابو حمزه ثمالي روايت شده كه وي در تفسير خود گفته: حسن بن حسن ابو عبد اللَّه 
 .«4»نازل شد  بن حسن برايم حديث كرد كه اين سوره تماميش در مدينه در شان علي و فاطمه )ع(

و در تفسير قمي از پدرش از عبد اللَّه بن ميمون از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: نزد فاطمه )ع( 
 اي درست كرد،مقداري جو بود، با آن عصيده
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پزند( همين كه آن را پختند و پيش روي خود غذايي است كه جو را با روغن آغشته نموده و سپس مي)
آمد و گفت خدا رحمتتان كند مسكيني هستم، علي )ع( برخاست و يك سوم نهادند تا تناول كنند، مسكيني 

آن طعام را به سائل داد. چيزي نگذشت كه يتيمي آمد و گفت: خدا رحمتتان كند، باز علي برخاست و يك 
اي اسيري آمد و گفت خدا رحمتتان كند باز علي )ع( ثلث آخر را هم سوم ديگر را به يتيم داد. پس از لحظه

و داد، و آن شب حتي طعم آن غذا را نچشيدند، و خداي تعالي اين آيات را در شان ايشان نازل كرد، و به ا
 .«1»اين آيات در مورد هر مؤمني كه در راه خدا چنين كند جاري است 

از « 4»اي از داستان است، و روايت را بحراني هم در غاية المرام مؤلف: اين قصه كه در روايت آمده خالصه
به سند خود از مجاهد از ابن عباس، و نيز به سند خود از « 4»ب اختصاص مفيد، و ابن بابويه در امالي كتا

خالد از جعفر بن محمد از پدرش )ع(، و باز به سند خود از محمد بن عباس بن ماهيار، و او در تفسيرش به 



 در مناقب آمده كه اين حديث از اصبغ بناند، و سند خود از ابي كثير زبيري از عبد اللَّه بن عباس روايت كرده
 .«1»نباته روايت شده 

و در احتجاج از علي )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي كه حكايت گفتار آن جناب با مسلمانان بعد از 
دهم آيا در ميان شما غير از من كسي هست كه مرگ عمر بن خطاب است فرمود: شما را به خدا سوگند مي

. تا آخر "إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً "زندانش اين آيه نازل شده باشد:در باره او و فر
 .«5»سوره؟ گفتند: نه 

دهم آيا صاحب و در كتاب خصال در احتجاج علي بر عليه ابو بكر آمده كه فرمود: تو را به خدا سوگند مي
 :منم يا تويي؟ گفت "ونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراًيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُ "آيه

 .«4»بلكه تويي 

 014چند روايت از طرق عامه دال بر حضور مردي سياه نزد رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و نزول سوره هل اتي ..... ص : ]

ه اند كه گفت: از حبشپسر عمر روايت كردهو در الدر المنثور است كه طبراني و ابن مردويه و ابن عساكر از 
آيا اجازه هست سؤالي بكنم؟ فرمود: بپرس، اما به منظور  :مردي نزد رسول اللَّه )ص( آمد و عرضه داشت

 فهميدن بپرس. عرضه داشت
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ال حايد و هم از نظر شكل و هم از نظر نبوت، ها برتري يافتهيا رسول اللَّه شما هم از نظر رنگ بر ما حبشي
كني عمل كنم، در بهشت با اي ايمان بياورم، و بدانچه تو عمل ميبه نظر شما اگر من بدانچه تو ايمان آورده

تو خواهم بود؟ فرمود: به آن خدايي كه جانم به دست اوست آري، در بهشت سفيدي روي يك مسلمان سياه 
نزد خدا عهدي داشته، و هر  "له اال اللَّهال ا "شود. آن گاه فرمود: هر كس بگويد:از هزار سال راه ديده مي

تي هَلْ أَ "شود، و سورهصد و بيست و چهار حسنه برايش نوشته مي "سبحان اللَّه و بحمده "كس بگويد:
 .درباره او نازل شده است "عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ... مُلْكاً كَبِيراً

بيند؟ رسول خدا بيند آنچه را كه ديدگان تو مير بهشت ميمرد حبشي عرضه داشت: آيا ديدگان من هم د



اي كرد تا جان به جان آفرين تسليم نمود. پسر عمر سپس اضافه كرد )ص( فرمود: آري. پس مرد حبشي ناله
 .«1»كرد كه خودم رسول خدا )ص( را ديدم كه جنازه او را با دست خود به قبرش سرازير مي

از محمد بن مطرف روايت كرده كه گفت: ناقلي موثق  "الزهد "در كتاب و در همان كتاب است كه احمد
پرسيد، عمر بن خطاب به او گفت: برايم حديث كرد كه مردي سياه از رسول خدا )ص( از تسبيح و تهليل مي

 :كني. رسول خدا )ص( فرمودبس كن ديگر چقدر رسول خدا )ص( را اذيت مي

بر آن جناب نازل شد، تا آنجا  "لْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِهَ "عمر ساكت باش. در اين هنگام سوره
كه سخن از بهشت دارد، مرد سياه از شنيدن آن آيات فريادي كرد كه جانش با همان ناله در آمد، و رسول 

 .«4»خدا )ص( فرمود: اين مرد از شوق بهشت از دنيا رفت 

اين سوره را  (از ابن زيد روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص و باز در همان كتاب است كه ابن وهب
، و اين سوره وقتي بر آن جناب نازل شد كه مردي سياه "هَلْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ "قرائت كرد:

يرون باي سر داد و جانش از كالبدش چهره نزد آن جناب بود، همين كه رسيد به صفت بهشت، مرد سياه ناله
 .«4»آمد، رسول خدا )ص( فرمود: شوق به بهشت جان رفيقتان را بيرون كرد 

مؤلف: اين سه روايت بر فرض كه صحيح باشند )و صرفنظر كنيم از اينكه هيچ تناسبي بين آيات آن با وضع 
 آن مرد سياه ندارد( بيش از اين داللت ندارد كه سوره وقتي نازل
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شد آن مرد سياه هم نزد آن جناب نشسته بوده، و اما اينكه سبب نزول سوره داستان آن مرد بوده، آن مي
و كوتاه سخن اينكه  خورد.تر به چشم ميروايات داللتي بر آن ندارد، و اين معنا در روايت آخري روشن

 .منافاتي ميان اين سه روايت با نزول سوره در شان اهل بيت )ع( وجود ندارد

آيد خود او در داستان آن مرد سياه حاضر بوده، و با در عالوه بر اين، روايت پسر عمر كه از ظاهرش بر مي
ست بوده، خود شاهد بر اين ا نظر گرفتن اين معنا كه پسر عمر وقتي به مدينه هجرت كرد كودكي يازده ساله

 .كه اين قصه در مدينه نازل شده

 .«1»و نيز در الدر المنثور از نحاس از ابن عباس روايت كرده كه سوره انسان در مكه نازل شده 

آورده، و خود  "الناسخ و المنسوخ "اين روايت خالصه حديث طويلي است كه نحاس آن را در كتاب :مؤلف
و اين حديث معارض با حديثي است كه با طرق بسيار از ابن « 4»نقل كرده  "اتقان "سيوطي آن را در كتاب

 .عباس نقل كرد كه گفت: سوره انسان در مدينه و در شان اهل بيت )ع( نازل شد

 "وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ ... "و آيه "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ "از اين هم كه بگذريم سياق آيات اين سوره و مخصوصا آيه
سياق يك داستان واقعي است، كه در خارج اتفاق افتاده، و ذكر اسير در بين كساني كه به دست آن ابرار 



اند، بهترين شاهد است بر اينكه اين آيات در مدينه نازل شده، چون مسلمانان همانطور كه قبال اطعام شده
 .هم اشاره كرديم در مكه قدرتي نداشتند تا اسير داشته باشند

 016يكي از مفسرين دائر بر اينكه سوره هل اتي مكي است ..... ص :  رد سخن]

گذرد و آن اين است كه: روايات اش از نظر خواننده ميبعضي از مفسرين در اينجا گفتاري دارند كه خالصه
داند بر آن دسته ديگر در مكي بودن و يا مدني بودن اين سوره مختلف است، و رواياتي كه آن را مكي مي

وائل هايي كه در اهاي قرآني است، يعني سورهآيد كه از اولين سورهچربد، بلكه از ظاهر سياق سوره بر ميمي
هاي بهشتي را بعثت در مكه نازل شده، مؤيد اين نظريه آن است كه در اين سوره به طور مفصل نعمت

كه در اين سوره رسول  دهد، مؤيد ديگرش اين استتصوير نموده، صور عذابهاي غليظ قيامت را شرح مي
فرمايد اطاعت هيچ گنهكار و كفوري از كند و ميخدا )ص( را امر به صبر در برابر حكم پروردگار خود مي

 شود ثبات قدمايشان را نكند، و در برابر، آنچه از دستورات حقه كه بر او نازل مي
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به خرج دهد، و با مشركين مداهنه و سازش نكند. و اين گونه دستورات همان دستوراتي است كه در مكه در 
ه، شدشده، نظير اوامري كه در سوره قلم و مزمل و مدثر نازل هاي مشركين نازل ميها و اذيتهنگام سختي

 .پس نبايد به اين احتمال اعتنا كرد كه سوره مورد بحث در مدينه نازل شده باشد

و  هاي حسي و مفصلسوره مشتمل است بر صور نعمت "اين گفتار سراپايش فاسد است، اما اينكه گفت
 هاي مكي ندارد، تاجوابش اين است كه اينگونه بيان اختصاص به سوره "طوالني و صور عذابهاي غليظ

دليل شود بر اينكه پس سوره مورد بحث هم در مكه نازل شده، اين سوره الرحمن و سوره حج است كه به 
اند، و هر دو كنند هر دو در مدينه نازل شدههاي قرآني را ذكر ميشهادت رواياتي كه ترتيب نزول سوره

كه در آن دو سوره اين هاي حسي و مفصل و طويل، و بر صور عذابهاي غليظ، و بلمشتملند بر صور نعمت
 .معاني بيشتر از سوره مورد بحث آمده است

و اما اينكه گفت در اين سوره رسول خدا )ص( را امر به صبر كرده، و از اطاعت آثم و كفور، و مداهنه با آنان 
ن يگوييم: اشود ثبات قدم به خرج دهد، در پاسخ مينهي كرده، و دستور داده در برابر آنچه بر او نازل مي
شروع، و تا آخر  "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا "اوامر در فصل دوم از سوره مورد بحث آمده كه از آيه

دهيم كه اين فصل از آيات كه سياقي مستقل و تام يابد، و ما هم به طور جدي احتمال ميسوره ادامه مي
ين احتمال مطلبي است كه در بسياري از روايات گذشته آمده بود كه دارند، در مكه نازل شده باشند، و مؤيد ا



فرمود آنچه در باره اهل بيت نازل شده، همان فصل اول از آيات است، و بنا بر اين بايد گفت اول سوره مي
 .در مدينه و آخر آن در مكه نازل شده

گوييم امر به صبر هم اختصاص و بر فرض هم كه قبول كنيم كه سوره مورد بحث يك دفعه نازل شده، مي
وَ  "د:فرمايبينيم همين گونه دستورات در سوره كهف آمده، ميهاي مكي ندارد، به شهادت اينكه ميبه سوره

حَياةِ رِيدُ زِينَةَ الْمْ تُاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ ال تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُ
 «"الدُّنْيا وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً

رْ فَاصْبِ "سازد كه آيهو اين آيه به حكم روايات در مدينه نازل شده، و درست همان معنايي را خاطرنشان مي
 مقام بيان آن است، و سياقش بسيار در "... لِحُكْمِ رَبِّكَ

__________________________________________________ 

طلبند، هرگز چشمهاي خوانند و تنها ذات او را ميبا كساني باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مي(1)
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شبيه به آيات اين سوره است، كه با مراجعه به سوره كهف و تامل در مضمون آن آيه و آيات آخر اين سوره 
رنج و محنت و آزاري كه رسول خدا )ص( در مدينه از منافقين و شود. عالوه بر اين، مگر مطلب روشن مي

هايي بود كه در مكه از مشركين ديد، بيماردالن و جفاكاران سست ايمان ديد، كمتر و آسانتر از محنت
 .كند كه اگر دشوارتر نبوده كمتر هم نبوده استمراجعه به اخبار راجع به زندگي آن جناب ثابت مي

هم تنها شامل كفار مكه نيست، در مدينه هم كفار و آثم بودند، و اصوال قرآن كريم در عنوان آثم و كفور 
 "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ "آياتي چند آثم را براي جمعي از مسلمانان اثبات كرده، نظير آيه

 "مِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناًوَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْ "، و آيه«1»

«2». 

 011[ ..... ص : "لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً "رواياتي در بيان معناي جمله:]

و در مجمع البيان است كه عياشي به سند خود از عبد اللَّه بن بكير از زراره روايت كرده كه گفت: از امام باقر 
 .«4»پرسيدم، فرمود: يعني چيزي بود ولي مذكور نبود  "لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً "از معناي آيه)ع( 

مؤلف: در آن كتاب از عبد االعلي موالي آل سام هم روايت كرده كه وي نظير اين معنا را از امام صادق )ع( 
 .«1»نقل كرده 

ود از سعيد حذاء از امام باقر )ع( روايت كرده كه باز در همان كتاب از عياشي نقل كرده كه او به سند خ
 .«4»فرمود: يعني در علم خدا مذكور بود، ولي در خلق مذكور نبود 



مؤلف: يعني انسان قبل از خلقتش در علم خدا ثبوتي داشت، و سپس مخلوقي بالفعل شد و جزو خالئق 
 .مذكور شد

روايت كرده كه در تفسير اين جمله فرمود: مقدر بود  و در كافي به سند خود از مالك جهني از امام صادق )ع(
 .«4»ولي مذكور نبود 

 .مؤلف: اين معنا همان معناي حديث سابق است

 و در تفسير قمي در ذيل آيه مذكور آمده: يعني نه در علم بود و نه در ذكر. و در حديثي ديگر

__________________________________________________ 

 .11گناه هر يك از مسلمانان به گردن خودش است. سوره نور، آيه اثم و (1)

گناهي بيندازد وبال و بهتان و كسي كه خودش خطا يا اثمي را مرتكب شود، و آن گاه به گردن بي(2)
 .114بزرگي را به دوش كشيده است. سوره نساء، آيه 

 .164، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  1و  3)

 .4، ح 114، ص 1اصول كافي، ج (6)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1»آمده كه در علم بود، ولي در ذكر نبود 

شد، و معناي حديث معناي حديث اول اين است كه نه در علم مردم بود، و نه در بين آنان مذكور مي :مؤلف
 .دوم اين است كه در علم خدا بود، ولي نزد مردم مذكور نبود

رمود: ف "أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ "ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در معناي جملهو نيز در تفسير قمي در روايت 
 .«4»شوند نطفه مرد و نطفه زن هر دو با هم مخلوط مي

 019و ...[ ..... ص :  "يُطْعِمُونَ الطَّعامَ ...وَ  "،"عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ ... "،"إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ ... "رواياتي ديگر در ذيل برخي آيات گذشته:]

ع( از اين كالم خداي عز و )و در كافي به سند خود از حمران بن اعين روايت كرده كه گفت: از امام صادق 
داديم  او نشان فرمود يعني ما راه را به "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "فرمايد:جل پرسيدم كه مي

گيرد كه در اين صورت شاكر است، و يا تارك آن است، كه آن را كفران يا اين است كه هدايت ما را مي
 .«4»نموده 

و «. 1»مؤلف: مثل اين روايت را قمي در تفسيرش به اسناد خود از ابي عمير از حضرت باقر )ع( روايت كرده 
حضرت صادق )ع( قريب به اين روايت را ذكر كرده كه عبارتش در توحيد به اسناد خود تا حمزة بن طيار از 

 .«4» "خواهد ترك كندخواهد بگيرد و ميما )راه را( به او شناسانديم مي "چنين است:

اند كه گفت: رسول خدا )ص( و در الدر المنثور است كه احمد و ابن منذر، از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده
شود، و اين فطرتش هم چنان محفوظ هست، تا زماني كه زبانش ت متولد ميهر مولودي بر فطر :فرمود



ا كفور كند( و يبخواهد از آن تعبير كند، كه در هنگام تعبير كردن يا شاكر است، )و بر طبق فطرت حكم مي
 .«4»نمايد(، و خداي تعالي داناتر است است )و فطرت خود را انكار مي

 "امام صادق از پدر بزرگوارش )ع( روايت كرده كه در حديثي در تفسير آيه و در امالي صدوق به سند خود از
فرمود: اين چشمه در خانه رسول خدا )ص( است، كه از آنجا به  "عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً

علي و فاطمه و حسن و حسين و  يعني "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ "شود،هاي انبيا و مؤمنين جاري ميسوي خانه
 فرمود: يعنيامام باقر مي "وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً "كنيزشان، به نذر خود وفا كردند،

__________________________________________________ 

 .444، ص 4(تفسير قمي، ج 4و  1)

 .، باب الكفر1، ش 441، ص 4اصول كافي، ج (3)

 .444، ص 4تفسير قمي، ج (4)

 .111توحيد، ص (5)

 [.....] .444، ص 4الدر المنثور، ج (6)
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، يعني با اينكه اشتهاي آن طعام را داشتند "وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ "شود،روزي كه صورتها عبوس مي
 .ه اسراي مشركينب "اسيرا "به ايتام مسلمين، و "و يتيما "مين،به مسكينان مسل "مسكينا "ولي ايثار كردند،

امام  "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال شُكُوراً "گفتند:كردند ميو وقتي داشتند اطعام مي
آنان  ايشان بود، و خدا از باطنفرمود: به خدا سوگند اين سخن را به زبان نگفتند، بلكه اين زبان دل و ضمير 

خبر داده كه در باطن چشمداشت تالفي ندارند و حتي انتظار تشكر و ثنا هم ندارند، و تنها هدفشان وجه اللَّه 
 .«1»و رضاي او و به دست آوردن ثواب او است 

اند كه دهروايت آور و در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، ابن ابي شيبه، ابن منذر و ابن مردويه، از حسن
در  نازل شد اسيراني از مشركين "وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً "گفت: روزي كه آيه

 .«4»مدينه بودند 

شود كه آيه مذكور در مدينه نازل شده، و نظير اين روايت، روايت ديگري مؤلف: از مدلول روايت استفاده مي
است كه در همان كتاب از عبد بن حميد از قتاده آورده، و روايت ديگري كه از ابن منذر از ابن جريح آورده، 

 .«4»و روايت ديگري كه از عبد الرزاق و ابن منذر از ابن عباس آورده 

 "و در همان كتاب است كه ابن مردويه، از انس بن مالك از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در تفسير جمله
 .«1»كند ها را در هم ميفرمود: يعني ما بين چشم "يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً

و كليني در روضه كافي به سند خود از محمد بن اسحاق مدني از امام أبي جعفر )ع( روايت آورده كه در 
وَ  "د:است، يعني در دسترس اهل بهشت است، چنان كه فرمو "دانيه "هاي آنصفت بهشت فرمود: و ميوه



همان رام بودن، و در دسترس بودن آن  "تذليل بودن آن "، و"دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظاِللُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا
گيرد، است، مؤمن از هر يك آنها كه اشتها داشته باشد، ميوه خودش از درخت خم شده در دهان او قرار مي

گويند: اي ولي خدا مرا ها به مؤمن و ولي خدا ميو نيز انواع ميوهدر حالي كه او هم چنان تكيه داده است، 
 .«4»اول بخور قبل از آنكه آن ديگري را بخوري 

__________________________________________________ 

 .11، ح 11، باب 414امالي صدوق، ص (1)

 .444، ص 4(الدر المنثور، ج 1و  4و  2)

 .چاپ بيروت ،44، ح 44، ص 4كافي، ج (5)
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 .«1»و در تفسير قمي در ذيل كلمه مخلدون فرموده: يعني خدمتگزاراني كه دستبند به دست دارند 

در روزي كه در حضورش  (و در كتاب معاني به سند خود از عباس بن يزيد روايت كرده كه به امام صادق )ع
ر بده و خب "وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً "فرمايد:خدا كه ميبودم عرضه داشتم، مرا از معناي كالم 

بفرما اين ملكي كه خداي تعالي بزرگش دانسته تا آنجا كه ملك كبيرش خوانده چه ملكي است؟ فرمود 
ن اولياي خود اي را پيش يكي از آكند، اگر فرستادهوقتي خداي تعالي اهل بهشت را داخل بهشت مي

گويند بايست تا برايت اذن بگيريم، آن قدر ملك ولي داران جلو در ايستاده ميبيند پردهبفرستد، رسول مي
وَ إِذا  "شود، اين است معناي اينكه فرمود:خدا كبير است كه حتي فرستاده خدا بدون اجازه او بر او وارد نمي

 .«4» "كَبِيراً رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً

و در مجمع البيان در ذيل همين آيه آمده كه آن ملك، ملكي است زوال و فنا ناپذير )نقل از امام صادق ع(، 
روايت شده كه در معناي آن فرمود:  (گويد: از امام صادق )عمي "عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ "و در ذيل آيه

 .«4»كنند گيرد پس آن را در تن خود ميقرار ميجامه بهشتي خودش باالي سر اولياي خدا 

 001([ ..... ص : "هَلْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً "در ذيل آيه:)]گفتاري در اينكه قرآن كريم چه هويتي براي انسان قائل است 

 .ناميمما آن را انسان ميشكي نيست در اينكه در داخل اين هيكل محسوس كه 

مبدئي براي حيات است كه شعور و اراده آدمي مستند بدان است، و خداي تعالي در آنجا كه سخن از خلقت 
فَإِذا  "دارد، از اين مبدأ تعبير به روح، و در بعضي موارد تعبير به نفس نموده، نظير آيه -به عنوان آدم -انسان

 ، و آيه«1» "نْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَسَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِ

__________________________________________________ 

 .444، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .1، ح 416معاني االخبار، ص (2)



 .111، ص 16مجمع البيان، ج (3)

و  44. سوره حجر، آيه هنگامي كه آن راي نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم براي او سجده كنيد(4)
 .44سوره ص، آيه 

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ "

رسد، اين است كه روح و بدن دو حقيقت قرين يكديگرند، نظير و آنچه در بدو نظر از دو آيه به ذهن مي
ر دو حقيقت است، وقتي روح قرين جسد قرار گرفت، خميري كه مركب از آرد و آب است، و انسان مجموع ه

 .آن انسان زنده است و وقتي از هم جدا شد همين جدا شدن مرگ است

فهماند آن كند، چون مياين معنا را تفسير مي« 4» "قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "و ليكن آيه
گيرد، عبارت است از آن حقيقتي كه ين آيه قابض االرواح آن را ميروحي كه در هنگام مرگ و به حكم ا

گفتيم تو، شما، جناب عالي و امثال اينها، و آن عبارت است از انسان به تمام حقيقتش، نه يك عمر به او مي
اين است كه جسد را بعينه انسان كند، نه اينكه  "نفخ روح در جسد "يك جزء از مجموعش، پس مراد از

را ضميمه واحد ديگري سازد كه هم ذاتش غير آن باشد و هم آثار ذاتش غير آثار ذات آن باشد، پس واحدي 
حال  كند، در هر دوگيرد، و بعد از آنكه روحش از بدنش مفارقت ميانسان بعد از آنكه روح به بدنش تعلق مي

دْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ وَ لَقَ "شود:يك حقيقت است، و از آيه شريفه زير هم همين معنا استفاده مي
ةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا لَقْنَا الْمُضْغَطِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَ

اي است كه شود عينا همان نطفه، پس آن چيزي كه خلقتي ديگر مي«4» "خَرَالْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آ
 .مراحل علقه و مضغه و استخواني بودن را پيموده است

هَلْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً  "فرمايد:و در معناي اين آيه شريفه است آيه زير كه مي
ر فهماند انسان چيز بوده، ليكن چيز مذكوكند به قيد مذكور، و ميء نبودن انسان را مقيد ميكه شي "مَذْكُوراً

نبوده، و همين طور هم هست، چون انسان زمين بوده، نطفه بوده، ليكن در آن مراحل قبلي انسان به شمار 
 گفتند فالن مواد عينارفته، و نمينمي

__________________________________________________ 

 .4سپس آن را نيكو بياراست و از روح خود در آن بدميد. سوره سجده، آيه (1)

 .11به آنها بگو فرشته مرگ كه مامور قبض روح شما است جان شما را خواهد گرفت. سوره سجده، آيه (2)

م و در اي كردينطفهاي از گل آفريديم، و سپس او را چگونه چنين نباشد با اينكه ما انسان را از خالصه(3)
اي معتبر جاي داديم، سپس آن نطفه را علقه، و بعد آن علقه را مضغه، و آن گاه آن مضغه را محفظه

استخوانها كرديم، و آن گاه روي آن استخوانها گوشت پوشانديم، و در آخر او را خلقتي ديگر كرديم. سوره 
 .11 -14مؤمنون، آيه 
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ن شخص است، پس مفاد كالم خداي تعالي اين است كه انسان يك واحد حقيقي است، كه همان واحد فال
حقيقي يگانه مبدأ است براي تمامي آثار بدني طبيعي، و آثار روحي، هم چنان كه همين واحد حقيقي في 

فُسَ ، و آيه اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْ"مَوْتِقُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْ "نفسه مجرد از ماده است، به شهادت اينكه به حكم آيه
كه گذشت، در دم مرگ انسان مجرد از بدن مادي رها  "ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ "، و آيه«1» "حِينَ مَوْتِها

 .گيردشود و خدا انسان را ميمي

__________________________________________________ 

 .14كند. سوره زمر، آيه ه هنگام مرگ قبض ميخداوند ارواح را ب(1)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 004[ ..... ص : 31تا  03(: آيات 06سوره اإلنسان )]

 اشاره

( وَ اذْكُرِ اسْمَ 41( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً )44إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيالً )
( إِنَّ هؤُالءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ 44( وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَياْلً طَوِيالً )44رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيالً )
 (44وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيالً )

( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ 44شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيالً ) نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَ إِذا
( يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ 46( وَ ما تَشاؤُنَ إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً )44سَبِيالً )

 (41عَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً )أَ

 004ترجمه آيات ..... ص : 

 .(44اي رسول!( محققا ما اين قرآن عظيم الشان را بر تو فرستاديم ))

به شكرانه آن بر اطاعت حكم پروردگار صبور و شكيبا باش و هيچ از مردم بدكار و كفر پيشه از آنان اطاعت 
 .(41مكن )

 .(44به عظمت( ياد كن )و نام خدا را صبح و شام )

 .(44و در شبانگاه به سجده خدا پرداز و مقداري طوالني از شب را به تسبيح و ستايش او صبح گردان )

دارند و آن روز )قيامت( سخت سنگين را به كلي از اين مردم )كافر غافل( زندگي زودگذر دنيا را دوست مي
 .(44برند )ياد مي

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج



ما اينان را آفريديم و محكم بنيان ساختيم و هر گاه بخواهيم همه را فاني ساخته و مانندشان قومي ديگر 
 .(44كنيم )خلق مي

 .(44اين آيات، پند و تذكري است تا هر كه بخواهد راهي به سوي خداي خود پيش گيرد )

كنيد كه( البته خدا به ه او تفويض ميخواهيد )و كار را بو شما )اولياي حق( چيزي جز آنچه خدا بخواهد نمي
 .(30)احوال خلق دانا و به صالح بندگان آگاهست 

كند، و براي ستمكاران عالم عذابي دردناك مهيا خدا هر كه را بخواهد در )بهشت( رحمت خود داخل مي
 .(41ساخته است )

 003بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

بيان كرد و فرمود كه در برابر صبري كه در راه خدا كردند چه بعد از آنكه خداي سبحان جزاي ابرار را 
پاداشها از نعيم مقيم ابدي و ملك عظيم برايشان تهيه ديده، اينك در اين فصل از سوره خطاب را متوجه 

كند به اينكه باز هم در برابر حكم پروردگارش صبر كند، و اين او را امر مي .رسول گرامي خود نموده
اعت اند اطمندان به زندگي زودگذر دنيا را كه از آخرت روي گردانده به دنيا چسبيدهر و عالقهگنهكاران كاف

نكند، نه مشركين را، و نه ساير كفار را، و نه منافقين و هواپرستان را، و اينكه همواره به ياد نام پروردگارش 
رمان را براي همه امت عموميت داده، باشد و براي او سجده كند و مستمرا او را تسبيح گويد، آن گاه همين ف

 ."إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "فرمايد:مي

با اين بيان اتصال اين فصل از آيات سوره با فصل قبلش روشن شد، و در عين حال سياق اين آيات 
نه شده باشد، بايد بگوييم صدر آن در مدي شباهت به سياق آيات مكي نيست، و بر فرض كه در مكه نازلبي

 .و ذيلش در مكه نازل شده است

 "در اين آيه مطلب از چند راه تاكيد شده: اول اينكه در آغاز كالم حرف "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا "
 .آمده "ان

ر كالم را د "نَزَّلْنا "سوم اينكه مفعول مطلق "انا، نحن "دوم اينكه ضمير متكلم مع الغير در آن تكرار شده
تا هم مطلب را تاكيد كند و هم مسجل نمايد كه اگر قرآن به تدريج نازل شده،  "تنزيال "آورده و فرموده:

 .رود، چون نازل كننده آن خداي تعالي استاحتمال مداخله شيطان و هواهاي نفساني در آن نمي
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 006امر به صبر و نهي از اطاعت از فساق و كفار[ ..... ص : ]



 "فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً

گيري از مضمون آيه قبلي است، و همين طور هم فهماند كه مطلب آن نتيجهدر اول آيه مي "فاء "حرف
دا باشد اين است كه آنچه از احكام و فرامين كه در قرآن است هست، چون الزمه اينكه نازل كننده قرآن خ

: حال شودحكم خداي تعالي باشد، و بر پيامبر واجب باشد آن را اطاعت كند، در نتيجه معناي آيه چنين مي
كه معلوم شد نازل كردن قرآن از ناحيه ماست، پس احكامي هم كه در آن است حكم پروردگار تو است، پس 

 .است در برابر آن حكم صبر كنيبر تو واجب 

كه سياق نهي است ترديد آمده، خود دليل بر اين است كه  "وَ ال تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً "و اينكه در جمله
كند، چه آن موردي كه طرف هم آثم حكم نهي عموميت دارد، و از اطاعت آثم و كفور در هر حال نهي مي

يي كه طرف آثم هست ولي كفور نيست، و چه به عكسش، و ظاهرا مراد از آثم است و هم كفور، و چه آنجا
س آيه كنند، پمسلمان متصف به معصيت باشد، و مراد از كفور افرادي از كفار باشد كه در كفر مبالغه مي

 .شريفه هم شامل كفار است و هم فساق

هي شود كه نابر حكم خدا را آورده فهميده ميو از اينكه قبل از نهي از اطاعت اين دو طايفه امر به صبر در بر
 كند اطاعتشمذكور تفسير همان امر است، و مفاد نهي اين است كه وقتي آثم تو را به اثم خود دعوت مي

خواند اجابتش مكن، چون اثم آثم از مسلمانان، و كفر كافر، هر دو مكن، كفور هم وقتي تو را به كفر خود مي
يق شود، نه از تعلاست. اين معنا از سياق نهي كه بعد از امر واقع شده استفاده ميمخالف حكم پروردگار تو 

حكم بر وصف كه مشعر بر عليت است، چون تعليق حكم نهي بر دو وصف آثم و كفور مشعر بر عليت اثم و 
ت وكفر براي نهي از هر اطاعت است، نه عليت براي نهي از خصوص اثمي كه آثم و كفري كه كافر بدان دع

 .كندمي

 "و "بكره "يعني مداومت كن بر ذكر پروردگارت، كه همان نماز در "وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا "
 .يعني صبح و عصر باشد "اصيل

 "اي خداسجود بر "براي تبعيض است، و مراد از "من "كلمه "وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا "
نماز خواندن است، و مضمون اين دو آيه كه همان ذكر نام خدا در بكره و اصيل و سجده براي او در پاسي از 

 شود، و همين مؤيد آن احتمال است كهشب باشد، با نماز صبح و عصر و مغرب و عشا تطبيق مي
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تمل اي كه مششدن نمازهاي پنجگانه نازل شده باشد، چون آيهگفتيم اين آيات در مكه يعني قبل از واجب 
 .است« 1» "أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ "بر نمازهاي پنجگانه است آيه

وَ سَبِّحْ  "، و آيه«4» "فاً مِنَ اللَّيْلِوَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَ "پس در حقيقت دو آيه مورد بحث نظير آيه
 .است« 4» "بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ



ماز ظهر و شود، در نتيجه شامل وقت نبه بعد از ظهر اطالق مي "اصيل "اند كه: كلمهها گفته« 1»بعضي 
 .و اين سخن بدي نيست .گرددعصر هر دو مي

ي، توضيحي است، نه احتراز "طويل "به "ليل "يعني در شب طوالني، و توصيف -"وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا "
خواهد بفرمايد در شبهاي كوتاه خدا را تسبيح مكن، و منظور از تسبيح همان نماز شب است. احتمال هم نمي

ل و سبحه في اللي "صفت باشد براي مفعول مطلقي كه حذف شده، و تقدير كالم "طويل "مهدارد كه كل
 .باشد، يعني در شب خدا را تسبيح كن تسبيحي طوالني "تسبيحا طويال

اره كند، و اشياين آيه علت امر و نهي قبل را بيان م "إِنَّ هؤُالءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا "
اشاره به جمعيت آثم و كفور است، چون اين دو كلمه در سياق نهي بدون الف و الم آمده بودند،  "هؤالء "با

زندگي نقد دنيا است، و اگر  "عاجله "رساند. و مراد از كلمهو نكره در سياق نهي جمعيت و عموميت را مي
توان به گويا شدت آن روز بار بسيار سنگيني است كه نميخود روز را روز ثقيل خوانده، از باب استعاره است، 

 .همان روز قيامت است "يوم ثقيل "دوشش كشيد، و منظور از

و اما اينكه چرا روز قيامت را وراء آثمين و كفار خواند، با اينكه تحقق آن در پيش رو و آينده ايشان است، يا 
شود، و يا به خاطر اين رساند و شامل همه جهات ميمعناي احاطه را مي "وراء "به خاطر اين است كه كلمه

 است كه هر چند قيامت در پيش روي آنان است، ولي

__________________________________________________ 

 .نماز را از اول خورشيد تا نهايت تاريكي شب بر پا دار و همچنين قرآن فجر )نماز صبح( را(1)

 .44سوره اسري، آيه 

 .111ز را در دو طرف روز و اوائل شب بر پا دار. سوره هود، آيه نما(2)

 .146و همچنين در اثناي شب و اطراف روز تسبيح و حمد پروردگارت را بجاي آر. سوره طه، آيه (3)

[.....] 

 .144، ص 44روح المعاني، ج (4)
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 .دهدمعناي اعراض مي "رونيذ "اندازند، چون كلمهايشان آن را پشت سر مي

و معناي آيه اين است كه: در برابر حكم پروردگارت صبر كن و نماز به پا دار و آثمين و كفار از ايشان را 
د، و كنندارند، و جز براي آن عمل نمياطاعت مكن، براي اينكه اين آثمين و كفار زندگي دنيا را دوست مي

سازند، و يا از آن روز كه حتما ديدارش خواهند كرد اعراض نموده، روز شديدي را كه در پيش دارند رها مي
 .اندازندپشت سر خود مي

 001كه متضمن دفع يك توهم در مورد قدرت خداي تعالي است ..... ص :  "نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا أَسْرَهُمْ ... "معناي آيه:]



 "هبر خالف كلم -بستن -"شد "كلمه "إِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًانَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَ  "
در اصل به معناي بستن و طناب پيچ كردن است، و بر خود طناب و  "أسر "است. و كلمه -باز كردن -"فك

كه ما مفاصل آنان اين است  "شَدَدْنا أَسْرَهُمْ ":شود، پس معناي اينكه فرمودزنجير و امثال آن نيز اطالق مي
به  "أسر "هاي عضالني محكم به هم پيوستيم. و ممكن هم هست كلمههاي اعصاب و بافترا با رشته

معناي ماسور و معناي آيه اين باشد كه: ما پيوند اعضاي مختلف و به هم پيوسته آنان را محكم كرديم، به 
 .طوري كه از شدت به هم پيوستگي انسان واحدي شدند

بين  كنيم، يعني آنان را ازيعني هر گاه بخواهيم امثال آنان را مبدل مي -"شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًا وَ إِذا "
آوريم، و اين همان منقرض كردن يك نسل و پديد آوردن نسلي ديگر بريم و امثال آنان را بجاي آنان ميمي

 .است

ه دنيايي آنان، به نشاه آخرتي ايشان است، ولي اين معنا از اند: مراد تبديل نشااز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .سياق به دور است

و آيه شريفه در معناي دفع توهمي است كه ممكن است به ذهن كسي بيايد و توهم كند كه آثمين و 
لم به اتوانند خدا را به ستوه آورند و نگذارند اراده او در عكفرانگران با دنيا دوستي و اعراضشان از آخرت مي

ع اين كنند. براي دفكرسي بنشيند، او اراده كرده كه اينان ايمان بياورند و اطاعتش كنند، ولي چنين نمي
توهم جواب داده كه آنها هر چه باشند مخلوق خدايند، و اين خداي تعالي است كه با سلسله اعصاب و 

برد و گسلد و از بينشان مياز هم ميعضالت، اعضايشان را به هم پيوسته، و هر وقت بخواهد اين پيوند را 
توانند خدا را عاجز كنند، با اينكه خلقت و تدبير آورد، پس چگونه اينان ميمردمي ديگر بجاي آنان مي

 امرشان و زندگي و مرگشان به دست اوست؟

اشاره  "هذه "ه مزمل گذشت، و كلمهتفسير اين آيه در سور "إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "
 به مطالبي است كه در

__________________________________________________ 

 .444، ص 1تفسير كشاف، ج (1)
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 .سوره آمده

 009اللَّهُ([ ..... ص : اشاره به اينكه مشيت بنده موقوف بر مشيت خدا است )وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ ]

آيد در اين آيه استثنايي آمده كه از آن به دست مي "وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً "
شود مشيت خداي تعالي در كه تحقق يافتن مشيت بنده موقوف برخواست خداي تعالي است، معلوم مي

اثر دارد، به اين معنا كه اگر خدا بخواهد عملي از بنده سر بزند نخست در او مشيت و مشيت و عمل بنده 



ال گيرد نه به فعل عبد. و به عبارت ديگر مستقكند، پس مشيت خدا به مشيت عبد تعلق ميخواست ايجاد مي
ت خدا مشيگيرد، پس تاثير گيرد و با واسطه به فعل او تعلق ميو بدون واسطه به مشيت عبد تعلق مي

طوري نيست كه مستلزم جبر در بنده بشود، و چنان هم نيست كه بنده در اراده خود مستقل باشد و هر كاري 
خواست بكند هر چند كه خدا نخواسته باشد. پس فعل بنده اختياري است، چون مستند به اختيار و اراده خود 

ه توضيح اين بحث در چند مورد در سابق او است، و اما اختيار بنده، مستند به اختيار ديگري نيست، ك
 .گذشت

و اين آيه در مقام دفع توهمي است، و آن اين است كه كفار توهم كرده بودند كه در مشيت خود مستقلند و 
خواستشان وابسته به خواست پروردگارشان نيست، و شايد توجه دادن آنان به اين حقيقت باعث شد كه در 

هم چنان كه علت  "وَ ما تَشاؤُنَ ... "به خطاب التفات نموده بفرمايد: "...فمن شاء  "آيه شريفه از غيبت
كه خداي تعالي گوينده فرض شده بود، به غيبت در  "نَحْنُ خَلَقْناهُمْ ... "التفات از تكلم مع الغير، در آيه

 ه است بفهماند آنكه خداي تعالي غايب فرض شده، اشاره به علت حكم بوده، خواست "يَشاءَ اللَّهُ ... "جمله
شود، و هر شود، كسي است كه هر موجودي از ساحت او صادر ميناميده مي "اللَّه "كسي كه به نام جليل

گردد، پس هيچ مشيتي بدون مشيت او نخواهد بود، و بدون خواست او مؤثر چيزي به سوي او منتهي مي
 .چيني است براي مضمون آيه بعديزمينه "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً "شود، و جملهواقع نمي

ه حذف شده، چون گفتار آي "يشاء "مفعول فعل "يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً "
در  ، داخل"يدخل في رحمته من يشاء دخوله في رحمته "فهماند كه آن چيست، و تقدير آيه چنين است:مي

خواهد مگر داخل كردن كسي را كه ايمان كند هر كسي را كه بخواهد داخل آن كند، و نميرحمت خود مي
 "وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً "آورد و تقوي پيشه كند. و اما غير اينان يعني اهل اثم و كفر را در جمله

 .وضعشان را بيان فرمود

، 46الي را كه در بندگانش از حيث سعادت و شقاوت جاري است ترجمه الميزان، جو اين آيه سنت خداي تع
 446ص: 

كند، در نتيجه چيني براي اين آيه است تعليل ميبيان نموده، و اين بيان را با ذيل آيه قبلي كه گفتيم زمينه
با هر  بلكه او حساب و ناشي از جهالت نيست،فهماند كه سنت خداي تعالي در بندگانش يك سنت بيمي

كند كه شايسته آن هستند، و به زودي هر دو طايفه را به حقيقت آنچه يك از دو طايفه طوري عمل مي
 .سازدكردند آگاه ميمي

 032([ ..... ص : "وَ ما تَشاؤُنَ ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته از جمله



و ال  "اند كه در باره آيهابن جرير و ابن ابي حاتم، از قتاده روايت كردهدر الدر المنثور آمده كه عبد بن حميد، 
اند كه اين آيه در باره دشمن خدا يعني ابو جهل گفته است: براي ما حديث كرده "تطع منهم اثما أو كفورا

 .«1»نازل شده است 

 .مؤلف: ليكن اين روايت به تطبيق شباهت بيشتري دارد تا تفسير

گفته: از حضرت رضا )ع( روايت شده كه احمد بن  "وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا "يان در ذيل جملهو در مجمع الب
 .«4»محمد از آن جناب از اين آيه پرسيد كه منظور از اين تسبيح چيست؟ فرمود: منظور نماز شب است 

ن ابراهيم مدني فرمود: و در كتاب خرائج و جرائح از امام قائم )ع( روايت آورده كه در حديثي به كامل ب
اند، بلكه قلوب ما ظرفهايي است براي مشيت خداي اي تا از اعتقاد مفوضه سؤال كني. آنان دروغ گفتهآمده

 .«4» "وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ "خواهيم، و خود خداي تعالي فرموده:عز و جل، وقتي او بخواهد ما مي

ابن مردويه، از طريق ابن شهاب، از سالم، از ابو هريره روايت كرده كه گفت: رسول و در الدر المنثور است كه 
 :فرمودبارها در خطبه خود مي (خدا )ص

آنچه آمدني است نزديك است، چيزي كه بناست بيايد دور نيست، و خداي تعالي به خاطر عجله كسي عجله 
خواهند و خداي تعالي اهند، مردم چيزي را ميشود، نه آنچه مردم بخوكند، آري آنچه خدا بخواهد مينمي

شود، هر چند كه مردم كراهت داشته باشند، و احدي نيست كه آنچه چيزي ديگر را، آنچه خدا خواسته، مي
 خدا نزديك كرده دور، و آنچه او دور

__________________________________________________ 

 .464، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .114، ص 16البيان، ج  مجمع(2)

 .44الخرائج و الجرائح، ص (3)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1»دهد مگر به اذن خدا اي رخ نميكرده نزديك سازد، هيچ حادثه

 "و نيز رحمت در جمله "فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ "در بعضي از روايات از طرق اهل بيت )ع( حكم در آيه :مؤلف
بر واليت امامان )ع( تطبيق شده. و اين همان تطبيق آيات بر مصاديق روشن  "يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِيُدْخِلُ مَنْ 

 .تواند تفسير باشداست، و يا از باب بيان باطن قرآن است، و به هيچ وجه نمي

__________________________________________________ 

 .464، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 444، ص: 46، جترجمه الميزان

 030( ..... ص : 32سوره مرسالت مكي است و پنجاه آيه دارد )(77)



 030[ ..... ص : 13تا  1(: آيات 00سوره المرسالت )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1ارِقاتِ فَرْقاً )( فَالْف4( وَ النَّاشِراتِ نَشْراً )4( فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً )1وَ الْمُرْسَالتِ عُرْفاً )

 (4( وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ )4فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ) (4( إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ )4( عُذْراً أَوْ نُذْراً )4فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً )

( وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ 14( لِيَوْمِ الْفَصْلِ )14لَتْ )( لِأَيِّ يَوْمٍ أُج11ِّ( وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ )16وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ )
 (11الْفَصْلِ )

 (14وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )

 030ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1قسم به رسوالني كه از پي هم )بر خير و سعادت خلق( فرستاده شدند )

 .(4شتابند )ت تندباد به انجام حكم حق ميقسم به فرشتگاني كه به سرع

 .(4دهند )قسم به آنان كه )وحي حق و شرع الهي را( نيكو نشر مي

 .(1كنند )و به آنان كه )بين حق و باطل را( كامال جدا مي

 .(4كنند )و به آنان كه ذكر )خدا و كتاب الهي( را به انبيا وحي مي

 .(4بدان شود )تا عذر نيكان و بيم و تهديد كافران 

 .(4قسم به همه اينان كه آنچه )از ثواب و عقاب آخرت( به شما وعده دادند البته واقع خواهد شد )

 .(4نور و محو شوند )وقتي كه ستارگان همه بي

  .(4و آسمان شكافته شود )

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(16ها )چون خاك بر دم باد( پراكنده شوند )و كوه

 .(11هنگام كه براي پيامبران )به منظور اداي شهادت( تعيين وقت شود )و در آن 

 .(14شود؟ )براي چه وقت معين مي

 .(14براي روز قيامت كه بين حق و باطل و سعيد و شقي جدايي افتد )

 .(11و تو چگونه تواني عظمت آن روز جدايي را تصور كني؟ )

 .(14تكذيب كنندگان )كتاب و رسالت( )واي در آن روز )به حال منكران خدا و قيامت( و 



 033بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 كند، واين سوره يوم الفصل كه همان روز قيامت است را خاطر نشان ساخته، خبر از وقوع آن را تاكيد مي
يش ب اين تاكيد خود را با تهديد شديدي به منكرين آن و انذار و تبشير به ديگران توأم نموده، جانب تهديد را

واي در آن  -وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ "فرمايد:بينيم ده مرتبه ميكند، براي اينكه مياز ساير مطالب تاكيد مي
 .و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده است "گرانروز بر تكذيب

يي است از خداي تعالي، به اموري كه از اين آيه و آيات بعدش تا شش آيه سوگندها "وَ الْمُرْسَالتِ عُرْفاً "
. و "عُذْراً أَوْ نُذْراً "و "ملقيات ذكرا "،"فارقات "،"ناشرات "،"عاصفات "،"مرسالت "آن امور تعبير كرده به

اگر از سياق صرفنظر كنيم و خود آن دو را در  "فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً "و "الْمُرْسَالتِ عُرْفاً "دو تعبير اول يعني
گيريم، خالي از مختصر ظهوري در بادهاي سخت و تند و پشت سر هم نيست، و ليكن تعبير آخر نظر ب
ي اي است كه حامل وحتقريبا صريح در اين است كه مراد از آن مالئكه "فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً عُذْراً أَوْ نُذْراً "يعني

اتمام حجت و انذار و ساير غراض، وحي الهي شدند، و به منظور خداي تعالي بودند و بر انبيا و رسل نازل مي
كردند و بقيه صفات پنجگانه هم آن طور نيست كه قابل حمل بر معنايي مناسب با اين معنا را بر آنان القا مي

 .نباشند

 -شتبه بياني كه گذ -توانيم تمامي صفات پنجگانه را حمل كنيم بر بادهاي تند كه دو جمله اولو ما نمي
رد، مگر اينكه خود را به سختي دچار زحمت نموده، سه صفت ديگر و مخصوصا صفت آخري ظهور در آن دا

 .را به زحمت حمل بر آن نماييم

توانيم بكنيم كه دو جمله اول را حمل كنيم بر بادهاي تند، و سه جمله بقيه را و يا تنها دو اين كار را هم نمي
 441، ص: 46وحي كنيم، براي ترجمه الميزان، ج جمله آخر و يا حد اقل جمله اخير را حمل بر مالئكه

اينكه ظاهرا هيچ تناسبي ميان بادهاي متعاقب و مالئكه وحي نيست، تا در يك سياق كه سياق سوگند است 
بين آن دو جمع شود، و هر دو نوع سوگند در سلك واحدي قرار گيرند، و توجيهات مختلفي كه در اين باب 

اي بدون توجه قبلي، به آن معاني منتقل از ذهن، به طوري كه هيچ شنوندهاند، معاني بعيدي است كرده
 .شودنمي

پس وجه صحيح همان است كه از اين سخنان كه بسيار هم زياد است صرفنظر كنيم، چون به هيچ وجه 
آيند، و بايد بگوييم در همه صفات پنجگانه مالئكه وحي منظورند نظير ساير تحت ضابطه در نمي

 "وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً "فرمايد:ي كه در ابتداي سوره صافات آمده، ميسوگندهاي
عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي  "فرمايد:، و در معناي آن است آيه شريفه زير كه مي«1»



اش كه ترجمه« 4» "نَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْمِنْ رَسُولٍ فَإِ
 .در اوائل كتاب در تفسير سوره جن گذشت

 034ص :  .....و سوگندهاي ديگر آغاز سوره مباركه مرسالت براي تاكيد وقوع قيامت  "وَ النَّاشِراتِ نَشْراً "،"وَ الْمُرْسَالتِ عُرْفاً "مراد از قسم]

 به ضمه عين و -"عرف "سوگندي است از خداي تعالي به مرسالت. و كلمه "وَ الْمُرْسَالتِ عُرْفاً "پس جمله
باشد و هر امري را كه به طور تعاقب و پشت اي دسته مويي است كه در گردن اسب ميبه معن -سكون راء

ل يال اسب ها مثشود فالنيكنند، مثال به عنوان استعاره گفته ميسر هم واقع بشود به يال اسب تشبيه مي
 :شودآمدند، يعني پشت سرهم. و يا گفته مي

به  "عرف "، يعني زنجيروار و متصل به هم آمدند. كلمه"دبه يك يال نزدش آمدن -جاءوا اليه عرفا واحدا "
آيد، چه كار نيك و چه كار زشت، و اين كلمه در آيه مورد بحث اگر به معناي معناي معروف از هر كار نيز مي

سوگند به فرشتگان روانه شده، در حالي كه پشت سرهم  "اول گرفته شود حال، و معنايش چنين خواهد بود:
سوگند به فرشتگان  ":دهداگر به معناي دوم گرفته شود مفعول له خواهد بود، و چنين معنا مي، و "آيندمي

است، اولي به  "امساك "در مقابل كلمه "ارسال "، و كلمه"اندكه به خاطر كاري خير و معروف روانه شده
 :نفرمودها را مؤنث آورد، و معناي رها كردن، و دومي به معناي نگه داشتن است، و اگر مرسل

 ، براي اين اعتبار بوده كه فرشتگان جماعتي بودند، و يا به اعتبار آن روحي"و المرسلين عرفا "

__________________________________________________ 

كنند و آنها كه پي در پي ذكر را تالوت اند، همانها كه قويا نهي ميسوگند به آنها كه صف كشيده(1)
 .4 -1افات، آيات كنند. سوره صمي

سازد. مگر رسوالني كه آنها را بر گزيده است عالم الغيب او است و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي(2)
دهد، تا بداند پيامبرانش رسالتهاي پروردگارشان را ابالغ و مراقبتي از پيش رو و پشت سر براي آنها قرار مي

 .44 -44اند. سوره جن، آيات كرده

 444، ص: 46ميزان، جترجمه ال

يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي  "كنند، هم چنان كه در قرآن كريم فرموده:است كه مالئكه نازلش مي
 .«2» "...يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  "، و نيز فرموده:«1» "مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ

« 4»شوند. بعضي خورم به جماعات مالئكه وحي، كه روانه ميمعناي جمله اين است كه سوگند مي و
اند: مراد از اين جمله بادهاي پي در پي است. كه در سابق به ضعف اين نظريه اشاره كرديم، و نظير اين گفته

يل ضعف اين قول اين است كه گفته: منظور از مرسالت انبيايند، دل« 1»قول در ضعف، سخن آن مفسري 
 .است كه با آيات بعد سازگار نيست

سرعت سير است، باد تند را  "عصف "اين جمله عطف است به جمله قبلي، و مراد از "فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً "



گويند، و سرعت سير مالئكه در رساندن وحي را به عنوان استعاره عصف خوانده، و معنايش اين عاصف مي
شوند، و ايشان با سرعت سيري كه دارند، اي كه پشت سر هم روانه ميخورم به مالئكهاست كه سوگند مي

 .دهندمانند بادهاي تند ماموريت خود را انجام مي

اين جمله سوگندي ديگر است، و نشر صحيفه و كتاب و جامه و امثال آن، به معناي  "وَ النَّاشِراتِ نَشْراً "
كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ  "ودن صحف وحي است، هم چنان كه آيهگش "نشر "گشودن آن است، و مراد از

 .كندبه اين معنا اشاره مي« 4» "ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ

كنند، آسماني را باز مي هاياي كه صحيفهخورم به مالئكهو معناي آيه اين است كه: سوگند مي
 .هايي كه وحي الهي بر آن نوشته شده، تا پيغمبر آن را تلقي كندصحيفه

اند: مراد از اين جمله بادهايي است كه خداوند قبل از نزول باران و رحمت خدا از مفسرين گفته« 4»بعضي 
 اند: مراد بادهايي است كه ابرها راديگر گفته «7»پراكند. بعضي مي

__________________________________________________ 

 .4كند. سوره نحل، آيه فرشتگان را با روح الهي به فرمانش بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل مي(1)

فرستد تا خلق را از روز قيامت بترساند. سوره مؤمن، روح را به امر خود بر هر كه از بندگان بخواهد مي(2)
 .14آيه 

 .114، ص 16ع البيان، ج (مجم1و  3)

گيرد. در الواح هرگز چنين مكن، اين )قرآن( يك تذكر و يادآوري است. و هر كس بخواهد از آن پند مي(5)
پر ارزشي ثبت است. الواحي واال قدر و پاكيزه به دست سفيراني است واال مقام و فرمان بردار و نيكوكار. 

 .14 -11سوره عبس، آيات 

 .114، ص 16، ج (مجمع البيان4و  6)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .گسترندهاي اعمال را مياي است كه نامهاند: مراد مالئكهديگر گفته« 1»گسترند. بعضي مي

گسترند. و بعضي ديگر اي است كه در هنگام نزول، بال خود را مياند: مالئكهديگر گفته« 4»و بعضي 
 .اندحرفهاي ديگري زده

هايي است كه بين حق و باطل، و حالل و حرام است، و فرق در فرق "فارقات "مراد از "تِ فَرْقاًفَالْفارِقا "
 .شوداين آيه صفتي است كه بر نشر ياد شده متفرع مي

خواندند. و ممكن قرآن است، كه او را به رسول خدا )ص( مي "ذكر "مراد از "فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً عُذْراً أَوْ نُذْراً "
 "اي كه اخيرا ذكر شده، يعنيگانهشد. و صفات سههست وحي نازل بر انبيا باشد، كه بر آنان خوانده ميهم 
، سه صفت است كه مترتب بر يكديگرند، يعني اول بايد صحف آسماني نشر بشود، "القاء "و "فرق "،"نشر

 كند، وق خود را آغاز ميتا فرق ميان حق و باطل و حالل و حرام روشن شود، پس با نشر است كه فرق تحق



تبه شود، و القاء، مراي از وجود نشر است، كه بر آن مترتب ميشود، پس فرق مرتبهبا القاء تحققش تمام مي
 .كندشود و وجود نشر را تمام ميديگري است كه بر وجود آن مترتب مي

 .ند براي افاده تنويع استاعطف شده "أو "مفعول له هستند، و اگر با حرف "نذرا "و "عذرا "و در كلمه

اي اند: اين دو كلمه مصدر و به معناي اعذار و انذار است، و اعذار به معناي آوردن بهانهگفته «3»بعضي 
تا عذر  كننداست كه به وسيله آن انسان معذور شود، و معناي آيه اين است كه: فرشتگان ذكر را تالوت مي

 .ن دارند، و تهديد باشد براي سايرينباشد براي بندگان مؤمن، كه به ذكر ايما

ر كنند تا خداي تعالي عذرش داند: معنايش اين است كه: فرشتگان ذكر را تالوت ميديگر گفته« 1»بعضي 
برابر بندگان و عقاب ايشان تمام باشد، و معلوم شود كه عقاب بندگان جز به وجه حكمت نبوده. برگشت اين 

پس بنا بر اين، حاصل معناي آيه اين است كه فرشتگان ذكر را القاء معنا هم به همان اتمام حجت است، 
 .كنند تا حجت بر تكذيب گران تمام شود، و تهديدي براي غير ايشان باشد، و اين معنا معناي خوبي استمي

__________________________________________________ 

 [.....] .141، ص 44روح المعاني، ج (1)

 .144، ص 44مراغي، ج تفسير (2)

 .114، ص 16(مجمع البيان، ج 1و  3)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 "موصوله و خطاب در "ما "اين جمله جواب از آن چند سوگند است، و كلمه "إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ "
عقاب است، و اگر  هاي قيامت و ثواب ووعده "إِنَّما تُوعَدُونَ "به عموم بشر است، و مراد از "توعدون
 اي ازرساتر است، چون در آن شايبه "واقع "براي اين بود كه كلمه "لكائن "و نفرمود: "لواقع "فرمود:

استقرار نيز هست. و معناي آيه اين است كه: آن چيزي كه خدا شما را به آن وعده داده، يعني مساله بعث و 
 .عقاب و ثواب خواه ناخواه واقع خواهد شد

 030رامون سوگند ياد كردن خداي تعالي در قرآن ..... ص : گفتاري پي

 اشاره

گانه اين است كه عالوه بر اينكه سوگند در آن خبري را كه در يكي از لطائف فن بيان در اين آيات شش
فهماند به چه دليل جزاي موعود كند، متضمن حجت بر مضمون جواب نيز هست، و ميجواب است تاكيد مي

است، به اين دليل كه تدبير ربوبي كه سوگندها بدان اشاره دارد، يعني ارسال مرسالت و واقع شدني 
عاصفات، نشر صحف، فرق و جداسازي حق از باطل، و القاء مرسالت ذكر را بر پيامبر، تدبيري است كه جز 

عاصي و  فينبا وجود تكليف الهي تصور صحيح ندارد. و تكليف هم جز با حتمي بودن روز جزا. روزي كه مكل



 .شودمطيع به جزاي خود برسند تمام نمي

پس سوگندي كه خداي تعالي ياد كرده سوگند تدبير او است، تا هم وقوع جزاي موعود را تاكيد كند، و هم 
 .خورم كه مدلولش واقع خواهد شدحجتي باشد بر وقوع آن جزا، گويا فرموده: من به اين حجت سوگند مي

آياتي كه خداي تعالي در آنها سوگند ياد كرده دقت بفرمايد، خواهد ديد كه خود آن و خواننده عزيز اگر در 
كند، نظير سوگندي كه در مورد رزق سوگندها حجت و برهاني است كه بر حقانيت جواب قسم داللت مي

ند خورده بر حقيت رزق، ، كه در عين اينكه سوگ«1» "فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ "خورده و فرموده:
دليل آن را هم بيان كرده، و آن اين است كه خداي تعالي رب و مدبر آسمان و زمين است، و مبدأ رزق 

 :فرمايدمرزوقين هم همان تدبير الهي است. و سوگندي كه در مورد مستي كفار ياد كرده مي

__________________________________________________ 

 .44ه پروردگار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است. سوره ذاريات، آيه سوگند ب(1)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

، در عين سوگند بر گمراهي و كوري آنان دليل آن را هم بيان «1» "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ "
خدايي مصون از هر نقص است، و معلوم است كه  كرده، و آن جان پيامبر است، كه جاني طاهر و به عصمت

 برد، و سوگندي كه در رستگاري نفوس الهي ومخالف چنين پيامبري معصوم، در مستي و سرگرداني بسر مي
وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ  "وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ... "فرمايد:خسران نفوس آلوده ياد كرده، مي

كه در عين اينكه سوگند ياد كرده دليلش را هم آورده، « 4» "واها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاهاتَقْ
فرمايد: نظامي كه در خورشيد و ماه و شب و روز جريان دارد، و منتهي شده به پيدايش نفسي كه فجور و مي

ري كسي كه نفس را تزكيه كند و خسران كسي كه آن را تقوايش به او الهام شده، خود دليل است بر رستگا
 .آلوده سازد

اين چند آيه را به عنوان نمونه آورديم، ساير سوگندها هم كه در كالم خداي تعالي آمده همين حال را دارد، 
هر چند كه همه آنها به روشني اين چند سوگند نيست، و نيازمند دقت نظر بيشتري است نظير اين سوگند 

 .، كه خواننده بايد در آن تدبر كند«4» "وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ "فرمايد:كه مي

 031بيان ..... ص : ]

 "اين آيات بيانگر روز موعودي است كه از وقوع آن خبر داده و فرموده بود: "فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ... أُقِّتَتْ "
 ... لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ "حذف شده، چون جمالت "اذا "، و جواب كلمه"إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ

 .كردبر آن داللت مي "لِلْمُكَذِّبِينَ

 031هاي قيامت كه حاكي از تغاير نظام اخروي و نظام دنيوي در همه شؤون است ..... ص : حوادث و نشانه]



شود، و مستلزم انقراض عالم انساني و انقطاع ميخداي سبحان روز موعود را با ذكر حوادثي كه در آن واقع 
ا، و تحول هكند، نظير تيره شدن ستارگان، شكافتن زمين، متالشي شدن كوهنظام دنيوي است معرفي مي

هاي كوچك قرآن هاي قرآني و مخصوصا سورهو اين نشانيها در بسياري از سوره .نظام دنيا به نظامي ديگر
تكوير، انفطار، انشقاق، فجر، زلزال، قارعة، و غير آن مكرر آمده است، و در رواياتي  از قبيل سوره نبا، نازعات،

 .هم كه در مورد مقدمات قيامت و نشانيهاي آن وارد شده اين امور ذكر شده

__________________________________________________ 

 .44يه به جانت سوگند اينها در مستي خود سرگردانند. سوره حجر، آ(1)

به خورشيد و گسترش نور آن سوگند ... و سوگند به نفس آدمي و آن كس كه آن را منظم ساخته. سپس (2)
فجور و تقوا را به او الهام كرده است. كه هر كس نفس خود را تزكيه كرده رستگار شده و آن كس كه نفس 

 .16 -1شمس، آيات  خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته نوميد و محروم گشته است. سوره

 .4 -1قسم به انجير و زيتون و قسم به طور سينا. سوره تين، آيات (3)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

و اين معنا از بيانات كتاب و سنت به طور بديهي معلوم است كه نظام حيات در همه شؤونش در آخرت غير 
ت، و از ساكنين آن خانه كساني كه اهل نظامي است كه در دنيا دارد، چون خانه آخرت خانه ابدي اس

سعادتند، سعادتشان خالص، و آنها كه اهل شقاوتند شقاوتشان خالص است. طبقه اول آنچه را بخواهند و 
دوست داشته باشند در اختيار دارند، و طبقه دوم بغير از مكروه سهمي ندارند، هر چه دارند ناخوشايند است، 

اي از مرگ و ست، در دنيا جز عوامل و اسباب خارجي و ظاهري، كه آميختهولي دار دنيا دار فنا و زوال ا
حيات، و فقدان و و جدان، و كام و ناكامي، و تعب و راحت، و اندوه و مسرت است، حاكم نيست، به خالف 

خانه آخرت كه دار جزا است، و در آن عملي نيست و دنيا دار عمل است، و جزايي در آن نيست، و كوتاه 
 .ينكه نشاه آخرت غير نشاه دنيا استسخن ا

ازد كه سكند، و خاطرنشان ميپس اينكه خداي تعالي نشاه قيامت و جزا را به وسيله مقدمات آن تعريف مي
 هاي آن، و پاره پارهنشاني آن برچيده شدن بساط دنيا و خراب شدن بنيان زمين آن، و متالشي شدن كوه

تارگان آن و غير اينها در حقيقت از قبيل تحديد حدود يك نشاه به نور شدن سشدن آسمان آن، و محو و بي
 .«1» "وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولي فَلَوْ ال تَذَكَّرُونَ "اي ديگر است:سقوط نظام حاكم بر نشاه

و ور و ساير آثار آن محاين است كه در آن روز اثر ستارگان، ن "فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ "پس معناي اينكه فرمود:
به معناي زايل كردن اثر و محو آن است، هم چنان كه در جاي ديگر اين  "طمس "شود، چون كلمهمي

 .«4» "وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ "طمس را معنا كرده فرموده:

به معناي پيدا شدن  "فرج، فرجه "شود، چون كلمهيعني روزي كه آسمان پاره مي -"وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ "
 .«3» "إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ "شكاف بين دو چيز است، و در جاي ديگر اين فرج را معنا كرده فرموده:



روند، وقتي گفته شوند و از بين ميها از ريشه كنده مييعني روزي كه كوه -"وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ "
ن است كه باد، علف را از ريشه در آورد و از بين برد، هم چنان كه معنايش اي "نسفت الريح الكالء "شود:مي

 :در جاي ديگر فرموده
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 .44شويد. سوره واقعه، آيه شما كه از نشاه دنيا خبردار شديد پس چرا نسبت به نشاه آخرت متذكر نمي(1)

 .4شوند. سوره تكوير، آيه زماني كه ستارگان تيره مي(2)

 .1در آن زمان كه آسمان شكافته شود. سوره انشقاق، آيه (3)

 416، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1» "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً "

شود، و يا آن ها معين ميعليه امت يعني و روزي كه زمان حضور انبيا براي شهادت -"وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ "
عل ف "اقتت "رسد. و كلمهها شهادت دهند فرا ميزماني كه منتظر رسيدنش هستيم تا رسوالن عليه امت

ماضي مجهول از باب تفعيل از مصدر تاقيت است، كه به معناي توقيت و تعيين وقت است، و در باره شهادت 
يَوْمَ  "، و نيز فرموده:«4» "لَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَفَلَنَسْئَ "انبيا در جاي ديگر فرموده:

 .«4» "يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ

 "باشد وبه معناي مدتي است كه براي چيزي معين شده  "أجل "كلمه "لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ... لِلْمُكَذِّبِينَ "
به معناي اجل قرار دادن براي چيزي است، كه البته در الزمه آن كه همان تاخير باشد نيز استعمال  "تاجيل

كه به  "قرض حال "دار است، به خالفمعنايش قرض مدت "قرض مؤجل "گويند:شود، مثال وقتي ميمي
ه امور ب "اجلت "كلمه. و ضمير در تر است تا معناي لغويمعناي قرض فوري است، و اين معنا با آيه مناسب

ها، و تعيين وقت شهادت رسوالن بر مذكور يعني طمس نجوم، شكافتن آسمان، ريشه كن شدن كوه
 :گردد. و معناي آيه اين است كهمي

 .گيرداين امور براي چه روزي تاخير داده شده، و خالصه چه روزي صورت مي

ه معناي مدت قرار دادن براي چيزي باشد، و ضمير مقدر در ب "اجلت "اين احتمال هم داده شده كه: كلمه
آن به رسل و يا به آنچه كه كالم بدان اشعار دارد، و مربوط به اخباري است كه رسوالن از احوال آخرت 

اند تا بعد از آن مهلت براي اند برگردد، و معنا چنين باشد: چند سال و يا چند قرن به رسوالن مهلت دادهداده
اند واقع شود، و صحنه هول اند تا بعد از آن آنچه انبيا خبر دادهحاضر شوند، و يا چند قرن معين كردهشهادت 

 .انگيز قيامت و تعذيب كفار و تنعيم مؤمنين محقق گردد. و ليكن اين احتمال خالي از خفا و ابهام نيست

 به صورت سؤال "وْمِ الْفَصْلِلِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَ "اين آيه شريفه و آيه بعدش يعني مجموع
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 .164برد. سوره طه، آيه پرسند، بگو پروردگارم به نحوي ناگفتني آنها را از بين ميها مياز تو از كوه(1)



خواهيم كرد. سوره به طور قطع از مردمي كه رسوالن به سويشان گسيل شدند، و از خود رسوالن سؤال (2)
 .4اعراف، آيه 

 .ها چه جوابي به شما دادندپرسد امتكند، و از ايشان ميروزي كه خدا رسوالن را جمع مي(3)

 .164سوره مائده، آيه 

 411، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 است و جواب آمده تا عظمت و هول انگيزي آن روز را رسانيده تعجب شنونده را برانگيزد، و اصل معنا اين
 .كه اين امور تاخير انداخته شده براي روز فصل

 :هاي استفهامي در معناي تقدير قول است، و معناي آن اين است كهو اين نوع جمله

پرسند: براي چه روزي اين امور دليل بر عظمت اين روز و هول انگيزي و عجيب بودنش، اين است كه مي
 .شود براي روز فصلپس جواب داده مي اند،عظيم و هائل و عجيب تاخير انداخته شده

كند، هم چنان كه روز جزا است كه در آن خداي تعالي بين خالئق فصل قضا مي "روز فصل "و منظور از
 .«1» "إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ "فرمود:

 .، و از وقايع آن روزتعظيمي است از آن روز "وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ "و جمله

روز  گرانتكذيب "مكذبين "به معناي هالكت است، و مراد از "ويل "كلمه -"فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ "
اند چون سياق آيات، سياق رساندن اين معناست كه آن روز واقع اش را به ايشان دادهفصل است، كه وعده

 .ياد شدهشدني است، و به همين منظور هم سوگند 

را نياورده،  "اذا "گران شده، و به همين نفرين اكتفاء شده، ديگر جواب كلمهو در اين جمله نفريني به تكذيب
، و تقدير كالم اين است كه "شود ...شود چه ميوقتي ستارگان تيره مي -اذا النجوم طمست ... "و نفرموده:

. و يا اين است كه وقتي چنين و "شودداده شده واقع مياش به شما آنچه وعده "شودوقتي چنين و چنان مي
هايي كه بين گيومه است شوند، )كه جملهگران هالك ميو تكذيب "روز فصل واقع گشته "شودچنان مي

 .(حذف شده و آن نفرين به جايش نشسته است

 041بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص : 

ابن عباس روايت آورده كه گفت: روزي ابو بكر به حضور رسول خدا )ص( عرضه داشت: در كتاب خصال از 
 :يا رسول اللَّه محاسنت زود سفيد شد؟ فرمود

 .«4»سوره هود، واقعه، مرسالت، و عم يتساءلون مرا پير كرد 

زي كه گفت: رو اندو در الدر المنثور است كه بخاري، مسلم، نسايي و ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده
 در حالي كه ما با رسول خدا )ص( در غار مني
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 .14كند. سوره حج، آيه خداوند در روز قيامت بين آنان فصل قضا مي(1)

 [.....] .144، ص 1خصال صدوق، ج (2)
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نازل گرديد، رسول خدا )ص( در همان حال آن را  "و المرسالت عرفا "سوره جاي گرفته بوديم، ناگهان
گرفتم هنوز دهان رسول خدا )ص( از خواندن اين سوره باز نايستاده بود كه خواند و من از دهانش ميمي

ناگهان ماري بر آن جناب حمله كرد، رسول خدا )ص( فرمود: او را بكشيد، دويديم كه مار را بكشيم، ليكن 
ام، همانطور كه شما از شر دست ما به آن نرسيد و فرار كرد، رسول خدا )ص( فرمود من از شر شما حفظ شده

 .«1»اين مار حفظ شديد 

 .«4»مؤلف: صاحب الدر المنثور اين روايت را به دو طريق ديگر نيز نقل كرده 

 .«4»ت تابع يكديگر و مترتب بر همند گفته: اين آيا "وَ الْمُرْساَلتِ عُرْفاً "و در تفسير قمي در ذيل جمله

اي هستند كه براي ابالغ اوامر و و در مجمع در ذيل همين آيه گفته: بعضي معتقدند كه مرسالت مالئكه
اند، )نقل از روايت هروي از ابن مسعود و نقل از ابي حمزه ثمالي يكي از نواهي خداي تعالي ارسال شده
 .«1»اصحاب علي ع از آن جناب( 

، و خود رودگفته است: يعني نور ستارگان از بين مي "فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ "تفسير قمي در ذيل جمله و در
 .«4»ريزند آنان فرو مي

طمس  "و در همان كتاب در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( آمده كه در تفسير جمله مذكور، فرمود:
يعني آسمان منشق  :فرمود "وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ "و در تفسير آيهاز بين رفتن روشني آنها است،  "نجوم

 .«6»شوند يعني رسوالن در اوقاتي مختلف مبعوث مي "وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ "شود.مي

فرمود: يعني در اوقات مختلف مبعوث  "اقتت "و در مجمع البيان است كه امام صادق )ع( در معناي جمله
 .«4»شدند 

 .«4»فرموده: يعني تاخير انداخته شده  "لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
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 043[ ..... ص : 32تا  16(: آيات 00سوره المرسالت )]

 اشاره

( أَ 14وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )( 14كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ) (17)( ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ 14أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ )
 (46لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ )

( أَ لَمْ 41( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )44( فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ )44( إِلي قَدَرٍ مَعْلُومٍ )41فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ )
 (44اتاً )نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِف

( انْطَلِقُوا 44وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) (44( وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً )44أَحْياءً وَ أَمْواتاً )
 (46( انْطَلِقُوا إِلي ظِلٍّ ذِي ثاَلثِ شُعَبٍ )44إِلي ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ )

( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ 44( كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ )44( إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ )41وَ ال يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ) ال ظَلِيلٍ
 (44( هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ )41لِلْمُكَذِّبِينَ )

( فَإِنْ كانَ 44( هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ )44) ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِين44َوَ ال يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ )
 (16( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )44لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ )

( إِنَّا 14بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً (42)( وَ فَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ 11إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظاِللٍ وَ عُيُونٍ )
 (45)( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 11كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )

( وَيْلٌ 14نَ )( وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا ال يَرْكَعُو14( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )14كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيالً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ )
 (46( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ )14يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )
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 044ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14آيا ما پيشينيان را )به كيفر كفر( هالك نكرديم؟ )

 .(14كنيم )مياز پي آنان هم قومي ديگر را )كه منكران قرآن باشند( نيز هالك 

 .(14سازيم )ما بدكاران عالم را همين گونه هالك مي

 .(14واي در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند! )

 .(46آيا ما شما آدميان را از آبي پست و ناچيز بدين زيبايي نيافريديم؟ )

 .(41سپس آن را )از صلب پدر( به قرارگاه رحم منتقل ساختيم )

 .(44معين و معلوم )در رحم بماند( ) تا مدتي

 .(44و ما تقدير مدت رحم )و تعيين سرنوشت او تا ابد( را كرديم، كه نيكو مقدر حكيمي هستيم )



 .(41واي در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند )

 .(44آيا ما زمين را محل اجتماع بشر قرار نداديم؟ )

 .(44ند و مردگان درونش پنهان شوند )تا زندگان روي زمين تعيش كن

 .(44هاي بلند برافراشتيم و از ابر و باران به شما آب زالل گوارا نوشانديم )و در زمين كوه

 .(44واي در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند )

 .(44خطاب رسد اي منكران! شما امروز به سوي آن دوزخي كه تكذيب كرديد برويد )

 .(46برويد زير سايه دودهاي آتش دوزخ كه داراي سه شعبه است )

 .(41اي خواهد بود و نه از شرار آتش هيچ نجاتي دارند )نه آنجا سايه

 .(44آن آتش هر شراري بيفكند مانند قصري است )

 .(44گويي آن شراره )در سرعت و كثرت( همچون شتران زرد موي است )

 .(41آيات خدا را تكذيب كردند ) واي در آن روز به حال آنان كه

 .(44اين روزي است كه كافران )براي نجات خود( سخني نتوانند گفت )

 .(44و به آنها رخصت عذرخواهي نيز نخواهند داد )

 .(44واي در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند )

گذشتگان پيشين به عرصه محشر جمع  اين روز فصل )حكم و جدايي نيك و بد( است كه شما را با همه در
 .(44گردانيم )

  .(44توانيد انجام دهيد كنيد )اي بر نجات خود ميپس اگر چاره
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 .(16واي در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند )

 .(11ي متنعمند )آن روز سخت بندگان با تقوا در سايه درختان بهشت و كنار نهرهاي جار

 .(14و از هر نوع ميوه كه مايل باشند فراهم است )

به آنها خطاب شود كه از هر طعام و شراب بخواهيد بخوريد و بياشاميد كه شما را گوارا باد پاداش اعمال 
 .(14نيكي كه در دنيا بجا آورديد )

 .(11دهيم )ما البته نيكوكاران عالم را چنين پاداش مي

 .(14ز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند )واي در آن رو

 .(14اي كافران شما هم بخوريد و تمتع بريد به عمر كوتاه دنيا كه شما بسيار بدكاريد )

 .(14واي در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند )

 .(14ند )و هر گاه به آنها گفته شد كه نماز و طاعت خدا را به جاي آريد اطاعت نكرد



 .(14واي در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند )

 .(46آوريد؟! )شما پس از آيات خدا )كه آن را تكذيب كرديد( باز به كدامين حديث ايمان مي

و  "لِينَ ...الْأَوَّأَ لَمْ نُهْلِكِ  "بيان آيات ]بيان احتجاجاتي بر يگانگي خداوند در ربوبيت، و بر اثبات يوم الفصل كه از آيه:

 043شود[ ..... ص : آيات بعد از آن استفاده مي

 اشاره

م آن اي است كه به حككند، ادلههايي است كه بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت داللت مياين آيات حجت
هيه شده، و تبايد يوم الفصلي باشد، و در آن مكذبين به جزاي خود برسند، و نيز به كيفرهايي كه براي آنان 

كند، و سوره را با توبيخ و مذمت منكرين كه به نعمت و كرامتي كه براي مردم با تقوي آماده شده اشاره مي
 .ورزند، ختم نموده استاز عبادت خدا و ايمان به گفتار او استكبار مي

ور استفهام در اين آيه انكاري است، و منظ "بِالْمُجْرِمِينَ أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذلِكَ نَفْعَلُ "
هايي امت "آخرين "هاي قديم العهدند، و منظور ازامثال قوم نوح و عاد و ثمود است، كه از امت "اولين "از

به معناي آن است كه چيزي را دنبال چيزي ديگر قرار  "اتباع "است كه بعدا به ايشان پيوستند، و كلمه
 .دهند

خوانيم، بنا بر اينكه استينافي و از نو باشد، چون عطف به را به رفع مي "نتبع "كلمه "ثم نتبعهم "در جمله
 گران را كه درشد. و معناي آيه اين است كه: ما تكذيبنيست، و گر نه آن نيز مجزوم مي "نهلك "كلمه

  .كنيمآنان هالك مي امتهاي اولين بودند هالك كرديم، و سپس ما امتهاي ديگر را به دنبال
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به منزله تعليل براي مطالب قبل است، و لذا بدون فصل )واو( آمده و  "كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ "و جمله
اي پرسيده: آخر چرا هالك شدند؟ در پاسخ فرموده: براي اين كه سنت ما عطف به ما قبل نشده، گويا گوينده

خواهد لحن بيان را به انذار است، و مي -كنيدبه طوري كه مالحظه مي -جرمين همين است، و اين آياتبا م
برگرداند، و در عين حال  "وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ "همان اصلي كه محور آيات اين سوره است يعني جمله

جرم، خود تصرفي در عالم انساني و حجتي است بر يگانگي خدا در ربوبيت، چون هالك كردن انسانهاي م
اي نيست، و خود مشركين هم به اين اعتراف دارند، تدبيري براي آن است، و چون غير از خدا هالك كننده
 .پس رب هم تنها او است و غير او رب و معبودي نيست

ائمي كه عالوه بر اشارات ياد شده بر وجود يوم الفصل هم داللت دارد، چون اهالك قومي به خاطر جر
ود كه تواند متوجه قومي بشاند وقتي تصور دارد كه قبال تكليف كرده باشد، و تكليف هم وقتي ميداشته

شود كه در اين كاران را پاداش و گنهكاران را كيفر دهند، پس معلوم ميمجازاتي هم در كار باشد، اطاعت



شوند، و پاداش و كيفر آن روز فر داده ميميان يوم الفصلي هست، و در آن افراد مطيع پاداش، و عاصيان كي
تواند همه اولين و آخرين را شامل شود، از جنس پاداش و كيفر دنيا نيست، چون پاداش و كيفر دنيوي نمي

شود، و اين همان روز پس در اين ميان روزي هست كه هر انساني در برابر هر كاري كه كرده جزا داده مي
 .است "نَّاسُمَجْمُوعٌ لَهُ ال "فصل و روز

ه ب "ماء مهين "استفهام در اين آيه انكاري است، و كلمه "أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ ... فَنِعْمَ الْقادِرُونَ "
قرار  "تواند خود را نگه دارد، و مراد از آن نطفه است، و مراد ازمعناي آبي خوار و پست است، كه خودش نمي

 .مدت حمل است "قدر معلوم "منظور ازمحفظه رحم است، و  "مكين

براي تفريع قدر بر خلق است، و  "فاء "گيري است، و حرفاز باب قدر به معناي اندازه "فقدرنا "و فعل
آيد و اوصاف و احوالي كه در معنايش اين است كه: ما شما را خلق كرديم و حوادثي كه بعدها بر سرتان مي

و تقدير كرديم. خالصه هم خلقتان كرديم، و هم حوادثي كه در طول  گيريد همه را معينآينده به خود مي
اش زيبا و آيد معين كرديم، يكي عمرش طوالني و ديگري كوتاه شد، يكي قيافهزندگي برايتان پيش مي

 .ديگري زشت شد، يكي سالم و ديگري مريض شد، و همچنين از نظر رزق و چيزهاي ديگر

 از قدرت در مقابل عجز گرفته شده باشد، "قدرنا "جملهاند كه: احتمال داده« 1»بعضي 

__________________________________________________ 

 .114، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .تر استو مراد اين باشد كه ما بر همه اينها تواناييم. ولي وجه قبلي وجيه

ايم، و آن آب را در شما را از آبي پست و ناچيز كه همان نطفه باشد آفريدهو معناي آيه اين است كه: ما 
قرارگاهي محفوظ كه همان رحم مادران باشد جاي داديم، و تا مدتي معلوم كه همان مدت حمل باشد در 
 وآنجا نگه داشتيم، پس ما همه اين حوادث و صفات و احوال را كه با هستي شما ارتباط دارند تقدير كرديم، 

 .چه خوب مقدري هستيم ما

در اين آيات و اينكه مضمونش حجتي بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت است، نظير آن بياني كه در آيات 
سابق داشتيم جريان دارد. و همچنين در اينكه اين حجت، حجت بر تحقق يوم الفصل نيز هست، چون 

ع كنند، و اين خضوع همان گرويدن به ديني ربوبيت اقتضاي آن دارد كه مربوبين در برابر ساحتش خضو
كند، و تكليف هم جز بر دائر كردن جزا در برابر اطاعت و عصيان است كه مربوب را مكلف به تكاليفي مي

 .رسند، همان يوم الفصل استشود، و روزي كه مكلفين در آن روز به جزاي اعمال خود ميتمام نمي

به معناي جمع  "كفت "و همچنين كلمه "كفات "كلمه "أَحْياءً وَ أَمْواتاً ... فُراتاً أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً "
فرمايد: مگر ما نبوديم كه زمين را كفات كرديم، يعني چنان كرديم كه همه كردن و ضميمه كردن است، مي

فات جمع كفت به اند: كگفته «1»ها را. بعضي ها را و چه زندهكند، چه مردهبندگان را در خود جمع مي



 .معناي ظرف است. و معناي آيه اين است كه: مگر ما زمين را ظرفهايي براي جمع احيا و اموات نكرديم

است، كه به معناي كوه پا بر جا و استوار  "راسيه "جمع "رواسي "كلمه -"وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ "
 "چيني است براي آيهزمينه "رواسي "گويا آوردن كلمههاي بلند است، و به معناي كوه "شامخات "است، و

ها شود، و به طرف دشتها منفجر ميهاي طبيعي همه از كوه، چون نهرها و چشمه"وَ أَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً
به معناي آب گوارا است، در دليل بودن اين آيات هم همان بيان كه در  "فرات "گردد، و كلمهسرازير مي
 .آيدداشتيم ميآيات قبل 

 040شوند[ ..... ص : وصف عذابي كه مكذبان قيامت در آن روز به سوي آن روانه مي]

شود، اين آيه حكايت فرماني است كه در يوم الفصل به ايشان داده مي "انْطَلِقُوا إِلي ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ "
 ،"اگر نيرنگي داريد به كار ببريد "فرمايد:مي صاحب كالم خداي تعالي است، به قرينه اينكه در آخر آيات
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به معناي روانه شدن و  "انطالق "جهنم است، و كلمه "كردندآنچه همواره تكذيبش مي "و مراد از جمله
شود از از جايي به جاي ديگر و بدون مكث است. و معناي آيه اين است كه: به ايشان گفته مي منتقل گشتن

 .كرديدمحشر بدون هيچ درنگي به سوي آتش روانه شويد، همان آتشي كه همواره تكذيبش مي

است كه از آتش  سايه دودي "ظل "اند: مراد از اينگفته« 1»مفسرين  "انْطَلِقُوا إِلي ظِلٍّ ذِي ثاَلثِ شُعَبٍ "
 .«4» "وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ "رود، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:جهنم باال مي

اند: اين اشاره است به عظمت دود جهنم، چون دود وقتي خيلي و نيز در مورد انشعاب آن به سه شعبه گفته
 .شودمتراكم و عظيم باشد شاخه شاخه مي

اي كه از رسيدن حرارت به به معناي سايه خنك است، سايه "ظل ظليل ""نَ اللَّهَبِال ظَلِيلٍ وَ ال يُغْنِي مِ "
نيست،  دار ظليلفرمايد سايه شعبهانسان جلوگيري كند، و براي آدمي ساتري از آزار حرارت باشد، و اينكه مي

 .كندهاي آن جلوگيري نميمنظور اين است كه از هرم آتش و شعله

گردد هر چند در كالم بر مي "آتش -نار "به "انها "ضمير "بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌإِنَّها تَرْمِي  "
هايي است كه از به معناي زبانه "شرر "برده نشده بود، و ليكن از سياق معلوم است. و كلمه "نار "نامي از

جمل است، كه به معناي شتر نر است،  جمع "جمالة "معلوم است و كلمه "قصر "خيزد. و معنايآتش بر مي
 .و معناي آيه روشن است

 "و مراد از "يوم الفصل "اشاره است به "هذا "كلمه "هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ وَ ال يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ "
 .اذن در سخن گفتن و يا عذرخواهي كردن است "يؤذن



فرمايد امروز روزي و هر دو در سلك نفي قرار دارند، مي "يؤذن "عطف است بر جمله "فيعتذرون "و جمله
شود، و يا اذن گويند و اذن سخن گفتن به ايشان داده نميسخن نمي -از انسانها -است كه اهل محشر

شود، پس اعتذاري نخواهند كرد. و نفي نطق در اين آيه با اثبات آن در عذرخواهي كردن به ايشان داده نمي
شود ندارد، چون روز قيامت مواقف بسيار و مختلف دارد، در يك موقف از ايشان سؤال مي آيات ديگر منافات

 دهند، و درجواب هم مي
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 يَأْتِ ال يَوْمَ "توانند سخن بگويند، و ما در تفسير آيه شريفهزنند و نمير بر دهان آنان مهر ميموقفي ديگ
 .، بياني در اين باره داشتيم، بدانجا مراجعه شود«1» "تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

روز قيامت را از اين جهت يوم الفصل  "دٌ فَكِيدُونِهذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْ "
كند، و ميان اهل حق و اهل باطل با داوري خود جدايي خوانده كه خداي تعالي در آن روز جدا سازي مي

، و نيز «4» "فُونَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِ "اندازد، هم چنان كه فرمود:مي
كه در يكي تعبير به فصل، و در  «3» "إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "فرموده:

 .ديگري تعبير به قضا كرده است

است، بدان جهت كه جزء  گران اين امتبه تكذيب "جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ "در جمله "شما را -كم "و خطاب
قرارشان داد، و در جاي ديگر به نحو جامع فرموده: امروز  "اولين "آخرين هستند، و به همين جهت در مقابل
و در جاي ديگر « 1» "ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ "شوند،روزي است كه همه مردم در آن جمع مي

 .«4» "مِنْهُمْ أَحَداً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ "فرموده:

آن  اي عليه من داريد تا بااين است كه اگر شما حيله "فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ "و معناي اينكه فرمود:
گويند، و حيله عذاب مرا از خود دفع كنيد، آن حيله را بكار ببريد، و اين خطاب را اصطالحا تعجيزي مي

شود، و نيرويي نداريد، در آن روز به طور كلي همه نيروها از شما گرفته ميمعنايش اين است كه شما چنين 
ينند كه بكنند، و بلكه ميخود ستمكاران با ديدن عذاب يقين مي "ال قوة اال للَّه "با ظهور اين حقيقت كه

د يروان خواش از آن خدا است، و اينكه خدا شديد العذاب است، و اين زماني است كه پيشوايان از پقوت همه
 .«4»افتد بينند، و همه اسبابها از كار ميجويند، و عذاب را ميبيزاري مي

 تر از آيه شريفه زيرمدلولي وسيع "فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ "و اين آيه يعني آيه
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مْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا ال يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُ "فرمايد:دارد كه مي
كند، به خالف آيه مورد بحث كه همه ، چون اين آيه تنها قدرت بر فرار را نفي مي«1» "تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ

 .كندانحاي حيله را نفي مي

به تكلم وحده )من( به كار رفته، چون در جمالت قبل التفاتي از تكلم مع الغير )ما(  "فكيدون "در جمله
، و در اينجا تعبير به من كرده، و نكته "كنيمما شما را جمع مي "فرمود:كرد و ميمي "ما "خداوند تعبير به

ها ها و قدرتتعجيزي است، و متعلق آن كيد با كسي است كه همه قوت "فكيدون "در آن اين است كه امر
 .رفتاز بين مي "توحيد "اشاره به "فكيدونا "فرمود:نها خداي تعالي است، و اگر مياز اوست، و او ت

هاي سايه "ظالل "مراد از كلمه "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِاللٍ وَ عُيُونٍ وَ فَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ... الْمُحْسِنِينَ "
ها استفاده نموده، و از آن شت از آن سايههاي آن است، كه اهل بهچشمه "عيون "بهشت، و مراد از كلمه

 .جمع فاكهه است كه به معناي ميوه است "فواكه "نوشند، و كلمهها ميچشمه

مفاد اين آيه اذن و اباحه است، تو گويي خوردن و نوشيدن كنايه  -"كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
هشتي و تصرف در آن، هر چند كه از مقوله خوردن و نوشيدن نباشد. و است از مطلق تنعم به نعمتهاي ب

گويند گيرند از مطلق تصرف، مثال مياستعمال اين كنايه شايع است، هم چنان كه خوردن مال را كنايه مي
 .مال مردم را مخور، يعني در آن تصرف مكن

 .سازداهل بهشت را مسجل ميدر اين جمله سعادت  -"إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ "

خطاب در اين آيه از قبيل خطابهاي تهديدآميزي است كه ما به دشمن  "كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ "
آيد كوتاهي مكن، كه خواهد بكن، و يا هر چه از دستت بر ميگوييم هر چه دلت ميكنيم و ميخود مي

اري بكني سودي به حالت ندارد، و اين نوع خطابها مخاطب را از اينكه از معنايش اين است كه هر ك
كند، و نظير آن در چند جاي قرآن آمده، هاي خود سود ببرد و در نتيجه به هدف خود برسد مايوس ميحيله
 .«4» "فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا "فرمايد:مي
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 .«1» "اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "فرمايد:و نيز مي

: بخوريد، و در اندك زماني تمتع ببريد، و يا تمتعي اندك ببريد، در "كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا "پس اينكه فرمود:
مايوس كند از اينكه با خوردن و تمتع بردن بتوانند عذاب را از خود دفع كنند، خواهد ايشان را حقيقت مي
 .خواهد از متاع قليل دنيا بخورندتوانند جلو عذاب را بگيرند، هر چه دلشان ميوقتي نمي

و اگر در اين زمينه خصوص خوردن و تمتع را يادآور شد، براي اين بود كه منكرين معاد براي سعادت معنايي 
د، عينا فهمنسعادت دنيا قائل نيستند، و براي سعادت دنيا هم معنايي جز خوردن و شهوتراني كردن نميجز 

تَّعُونَ وَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَ "فرمايد:زبان، كه قرآن كريم ايشان را به آن تشبيه نموده ميمانند يك حيوان بي
 .«4» "رُ مَثْويً لَهُمْيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّا

كرد به اينكه بخوريد و تمتع كند، كه در آن امر مي، علت مطالب ما قبل را بيان مي"إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ "و جمله
گران، ببريد كه از آن سودي نخواهيد برد، براي اينكه شما با تكذيب يوم الفصل، و تكذيب كيفر تكذيب

 .واه آتش استمجرم شديد، و جزاي مجرم خواه ناخ

 031و وجه اتصال اين آيه با آيات قبل ..... ص :  "وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا ال يَرْكَعُونَ "مقصود از ركوع در آيه:]

نماز خواندن  -«4»اند به طوري كه ديگران هم گفته -"ركوع "مراد از "وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا ال يَرْكَعُونَ "
 .اعتبار آن باشد كه نماز مشتمل بر ركوع است است، و شايد به

اند: مراد از ركوعي كه در اين آيه به آن امر فرموده، مطلق خشوع و خضوع و تواضع هم گفته« 1»بعضي 
براي خداي تعالي است، به اينكه دعوتش را بپذيرند، و كالمش را قبول نموده، دينش را پيروي نمايند، و 

 .خالصه بندگيش كنند

شوند، ولي اي است كه در قيامت مامور بدان مياند: مراد از اين ركوع همان سجدهديگر گفته« 4»بعضي 
، ليكن اين «4» "وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فَال يَسْتَطِيعُونَ "اش فرموده:توانند انجام دهند، كه قرآن در بارهنمي

 .دو وجه خالي از بعد نيست
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و اما اينكه وجه اتصال اين آيه به ما قبلش چيست؟ به نظر ما وجهش اين است كه زمينه گفتار در سابق 
و در اين مقام بود كه آثار سوء اين تكذيبشان را بيان كند، در آيه  گران روز فصل بود،زمينه تهديد تكذيب

د خوانفرمايد اينان خدا را وقتي كه ايشان را به عبادت خود ميمورد بحث هم همين مطلب را تمام نموده، مي
بيان  اينكنند، چون منكر روز جزايند، و با انكار روز جزا عبادت معنا ندارد، پس آيه مورد بحث به عبادت نمي

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ  "فرمايد:اي است براي آيه بعد كه ميمتصل به ما قبل است، و در عين حال زمينه
 ."يُؤْمِنُونَ

ه در آيه است، ك "للمكذبين "اند كه گفته است: اين آيه متصل به كلمهبه زمخشري نسبت داده« 1»بعضي 
شود ركوع تكذيب كردند، و كساني كه وقتي به ايشان گفته مي قبل بود، گويا فرموده: ويل براي كساني كه

 .كنندكنيد ركوع نمي

و در  "..بخوريد . "فرمود:در اين آيه التفاتي به كار رفته، قبال منكرين معاد مورد خطاب بودند، به ايشان مي
از  اين التفات روگرداني و وجه "شود ...وقتي به ايشان گفته مي "فرمايد:اند، مياينجا غايب به حساب آمده

ند خواهايشان را به خودشان واگذاشت، كه هر چه مي "كلوا و تمتعوا "ايشان است، چون بعد از آنكه در جمله
 .بكنند، ديگر معنا ندارد باز خطاب را متوجهشان كند

ي اين آورند، و وقتايمان نمييعني وقتي به قرآن كه معجزه و آيتي است الهي  "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ "
كند كه معبودي جز خدا ندارند، و خدا شريكي ندارد، قرآن با كمال روشني و با برهان قاطع برايشان بيان مي

كنند، ديگر بعد از اين قرآن به چه و در پيش رويشان يوم الفصلي چنين و چنان دارند، توجهي بدان نمي
 .آورندسخني ايمان مي

كند از اينكه به خدا و رسولش ايمان بياورند، و به منزله هشداري خدا )ص( را مايوس مياين جمله رسول 
ن به جايي سخ "بخورند و تمتع ببرند "است به اينكه ديگر ايشان را به ايمان دعوت مكن، و اينكه گفتيم

كه حجت بر آنان اي در دعوت كردن آنان نيست، جز همين مقدار آور نيستند، و هيچ فايدهبود، ديگر ايمان
 .تمام شود

 030بحث روايتي ])چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص : 

 آمده يعني آبي گنديده و "أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ "در تفسير قمي در ذيل آيه
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 .«1»يعني تا منتهاي اجل  "إِلي قَدَرٍ مَعْلُومٍ "، يعني در رحم و"فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ "

را بر  "أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ "و در اصول كافي در روايتي از ابي الحسن ماضي )ع( آمده كه آيه :مؤلف
ثُمَّ  "در خصوص اطاعت از اوصياي پيغمبر او را تكذيب كردند و جمله گراني تطبيق فرموده كهتكذيب

 .«4»را بر كساني تطبيق فرموده كه نسبت به آل محمد جفا كردند  "نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ

 .و اين حديث عالوه بر اضطرابي كه در متن آن هست صرف تطبيق مصداق بر آيه است، نه تفسير آن

ناي به مع "كفات "فرموده "أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتاً "كه در معناي آيه و نيز در آن كتاب آمده
مساكن است. آن گاه اضافه كرده كه امير المؤمنين )ع( در مراجعتش از صفين به قبرها نظر انداخت، و آن 

 هاي كوفه ونظر انداخت به خانهگاه فرمود: اينجا كفات اموات است، يعني منزلگاه ايشان است و سپس 
 "أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتاً "فرمود: اينها كفات زندگان است، آن گاه اين آيه را تالوت كرد:

«3». 

ع( روايت كرده كه آن جناب نظري به )مؤلف: و در كتاب معاني االخبار به سند خود از حماد از امام صادق 
 .«1»نداخت، و سخناني كه در حديث قبل آمده بود به زبان آورد مقابر ا

 .هاي مرتفع استآمده كه منظور كوه "وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ "و در همان كتاب در تفسير جمله

آمده كه: در آن، سه شعبه از آتش است، و در  "ذِي ثاَلثِ شُعَبٍ "و نيز در همان كتاب در معناي جمله
 .ها استهايي از آتش كه به بزرگي قصرها و كوهفرموده شراره "إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ "يمعنا

هايي از نور كه آمده كه فرمود: در سايه "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظاِللٍ وَ عُيُونٍ "و نيز در همان كتاب در تفسير
 .«4»تر از نور خورشيد است روشن

 گويد: مقاتل گفتهمي "وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا ال يَرْكَعُونَ "در ذيل آيهو در مجمع البيان 
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 .166، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .1، ح 144، ص 1اصول كافي، ج (2)

 .166، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 [.....] .1، ح 414معاني االخبار، ص (4)

 .166، ص 4سير قمي، ج تف(5)
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ال  "اين آيه در باره قبيله ثقيف نازل شد، كه رسول خدا )ص( به ايشان دستور داد نماز بخوانند، و آنها گفتند
مده. آن آ "ال نحني ""ال ننحني "كنيم. البته در روايت به جاي كلمهيعني ما هرگز قامت خم نمي "ننحني

قامت خم كردن ننگي است بر ما، پس رسول خدا )ص( فرمود: ديني هم كه ركوع و سجود نداشته گاه گفتند 



 .«1»باشد چيزي ندارد 

با آيه مورد بحث  -كه حتما بايد بعد از هجرت و وجوب نماز واقع شده باشد -مؤلف: در انطباق اين قصه
 .خفايي هست، و آن طور كه بايد روشن نيست

ا شود: امام را دوست بداريد و واليتش ره آيه قبلي آمده كه وقتي به ايشان گفته ميو در تفسير قمي در بار
 .«4»پذيرند بپذيريد، نمي

 .مؤلف: اين روايت هم از باب تطبيق كلي بر مصداق است، نه از باب تفسير

__________________________________________________ 
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 .161، ص 4ير قمي، ج تفس(2)
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 033( ..... ص : 42سوره نبا مكي است و چهل آيه دارد )(78)

 033[ ..... ص : 16تا  1(: آيات 01سوره النبإ )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( كاَلَّ سَيَعْلَمُونَ )4هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ )( الَّذِي 4( عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ )1عَمَّ يَتَساءَلُونَ )

( وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ 4( وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً )4( وَ الْجِبالَ أَوْتاداً )4( أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً )4ثُمَّ كاَلَّ سَيَعْلَمُونَ )
 (4سُباتاً )

( 14وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً ) (12)( وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً 11عَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً )( وَ ج16َوَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً )
 (11وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً )

 (14( وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً )14لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً )

 033ترجمه آيات ..... ص : 

 .ه نام خداي رحمان و رحيمب

 .(1كنند؟ )مردم از چه خبر مهمي پرسش و گفتگو مي

 .(4از خبر بزرگ قيامت )

كه در آن با هم به جدل و اختالف كلمه برخاستند )چون پيغمبر )ص( به نزول قرآن سخن از خدا و قيامت 



 .(4ل شد( )آغاز فرمود مؤمن و كافر در صدق و كذبش به مجادله پرداختند اين آيات ناز

 .(1اند به زودي )وقت مرگ را( خواهند دانست )چنين نيست كه منكران پنداشته

 .(4شوند )و البته )بر خطاي خود( به زودي آگاه مي

 .(4آيا ما زمين را مهد آسايش خلق نگردانيديم؟ )

 .(4هايي در آن نساختيم؟ )ها را ميخو كوه

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4ت )زن و مرد( آفريديم )تا انس و نشاط و فرزند صالح و بقاي نوع بازيابيد( )و شما را جف

 .(4و خواب را براي شما مايه قوام حيات و استراحت قرار داديم )

 .(16و پرده سياه شب را ساتر )احوال خلق( گردانيديم )

 .(11و روز روشن را براي تحصيل معاش آنان مقرر داشتيم )

 .(14ت آسمان محكم بنا كرديم )و بر فراز آنها هف

 .(14و چراغي )چون خورشيد( رخشان بر افروختيم )

 .(11و از فشار و تراكم ابرها آب باران فرو ريختيم )

 .(14تا بدان آب و دانه و گياه برويانيم )

 .(14ها( پديد آورديم )و باغهاي پر درخت )و انواع ميوه

 036بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اين سوره متضمن خبر از آمدن يوم الفصل و صفات آن و استدالل بر حقيقت آن، و ترديدناپذيري آن است، 
پرسند، آن گاه در سياق جواب و با لحني شود كه مردم از يكديگر از خبر قيامت ميو از اينجا آغاز مي

كند به اين دليل استدالل مي فرمايد: به زودي از آن آگاه خواهند شد، و سپس براي ثبوت آنتهديدآميز مي
عد ترين داللت را دارد بر اينكه باي كه در آن است، بهترين و روشنكه نظام مشهود در عالم با تدبير حكيمانه

ت و اي كه در آن عمل هساز اين نشاه دنياي متغير و فنا پذير، نشاه ثابت و باقي هست، و به دنبال اين خانه
ر آن جزا هست و عمل نيست، پس در اين ميان روزي هست كه نظام جاري اي هست كه دجزا نيست، خانه

 .دهددر اين عالم از آن خبر مي

شوند، و همه يك جا جمع كند كه مردم همگي در آن احضار ميسپس آن روز را با ذكر حوادثش توصيف مي
م را وند، و در آخر، كالشگردند، طاغيان به سوي عذابي دردناك و متقين به سوي نعيمي مقيم منتقل ميمي

 .كند. و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شدهبا يك جمله تهديدآميز ختم مي



ي استفهاميه حذف  "ما "است، و حرف الف از كلمه "از چه -عن ما "مخفف "عم "كلمه "عم يتساءلون "
ي استفهاميه در آيد، الف آن حذف  "ما "شده، و اين اختصاص به اين مورد ندارد، هر جا كه حرف جر بر سر

 و "علي م "،"مم "،"لم "شود:شود، مثال گفته ميمي
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كه مخفف لما و مما و علي ما و الي ما است، و مصدر تساؤل به معناي اين است كه مردمي از  "الي م "
خود  طلبي سؤال كنند، هر چند كه مسئول ازيكديگر از مطلبي سؤال كنند، يا بعضي بعد از بعضي ديگر از م

از  پرسيدند، و يا يكي پسآنان نباشد، در مورد ما نيز يا چنين بوده كه مردمي از يكديگر از مساله معاد مي
پرسيدند، و چون سياق سوره سياق جواب است و در اين جواب هم جانب ديگري از رسول خدا )ص( مي

كند كه متسائالن، كفار مكه بودند، همان مشركيني كه منكر را تاييد مي تهديد و انذار چربيده، اين نظريه
 .نبوت و معاد بودند، نه مؤمنين، و نه كفار و مؤمنين هر دو

پس تساؤل در ميان مشركين بوده، و اگر قرآن كريم خبر از آن را به صورت استفهام آورده براي اين است 
اند پاسخ اين تساؤل آن قدر روشن است كه اصال جايي براي كه به پوچي و حقارت آن اشاره كند، و بفهم

 .اين تساؤل نيست

 030از آن در بين مشركين بوده است )عَمَّ يَتَساءَلُونَ ...([ ..... ص :  "تسائل "قيامت و "نبا عظيم "بيان اينكه مقصود از]

پاسخ از استفهامي است كه خود خداي تعالي كرده بود  اين آيه "عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ "
دهد از خبري بس عظيم. و اين توصيفي كه از خبر مذكور كنند؟ پاسخ ميخودش پرسيد از چه تساؤل مي

 .كرده توصيفي است كه تعظيم آن خبر از آن هويدا است

كي و مخصوصا در هاي مخبر بعث و قيامت است، كه قرآن عظيم در سوره "خبر عظيم "و مراد از
هايي كه در اوائل بعثت نازل شده كمال اهتمام را درباره اثبات آن دارد، مؤيد اين معنا سياق آيات اين سوره

سوره است كه در آنها جز به مساله قيامت، و صفات يوم الفصل، و استدالل بر حقيت و واقعيت آن پرداخته 
 .نشده

كند، چون هر رآن عظيم است. ليكن سياق اين احتمال را رد مياند: مراد از آن نبا قگفته «1»ولي بعضي 
 .چند كه گفتار سوره خالي از اشاره به قرآن نيست، و ليكن سياق اجنبي از آن است

اند: نبا عظيم عبارت است از عقايدي چون اثبات صانع، و صفات او و مالئكه و رسل ديگر گفته« 4»بعضي 
 .ير آن كه مورد اختالفشان بودهاو، و مساله بعث، بهشت، دوزخ و غ

رسد صاحب اين قول بدان جهت كه در اين سوره به حقيت همه اين مطالب اشاره شده، چنين به نظر مي
گفته است. ليكن اين طرز استفاده درست نيست چون اشاره به حقيت معارف اسالمي از لوازم مساله قيامت 

 است، كه خود از لوازم جزا و تكليف است، جزاي



__________________________________________________ 
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اعتقادات حق و اعمال صالح، و جزاي كفر و جرائم عملي، و اگر در سوره به صفات يوم الفصل پرداخته تبعي 
 .و به قصد ثانوي بوده، و غرض اولي بدان متعلق نشده

اند، كه مشركين بوده -به بياني كه گذشت -اندكردهعالوه بر اين، مراد از افرادي كه از يكديگر تساؤل مي
 .صانع و مالئكه را قبول داشتند، و ما وراي آن را يعني رسالت و قيامت و بهشت و دوزخ را منكر بودند

 031مراد از اختالف مشركين در باره معاد[ ..... ص : ]

مشركين در اصل انكار معاد متفق بودند، اختالفشان تنها در طرز انكار آن بوده،  -"هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَالَّذِي  "
دانستند و به خاطر محال بودنش منكر بودند، هم چنان كه از سخني كه قرآن كريم از بعضي آن را محال مي

 هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلي رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ "شود، و آن سخن اين است:ايشان حكايت كرده اين معنا استفاده مي
دانستند، بلكه تنها به نظرشان بعيد ، بعضي ديگر آن را محال نمي«1» "كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

إِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُراباً وَ  أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ "گفتند:رسيده، از اين جهت انكارش نموده، به حكايت قرآن ميمي
دانستند، و نه بعيد ، بعضي هم نه آن را محال مي«4» "عِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ

بَلِ  "فرمايد:شمردند، بلكه انكارشان از اين جهت بود كه در آن شك داشتند، هم چنان كه آيه زير كه ميمي
كند. بعضي هم يقين بدان ، با وضع آنان تطبيق مي«4» "كَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهاادَّارَ

حكايت حال ايشان « 1» "بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ "شدند كه جملهداشتند، و ليكن از در عناد منكر آن مي
 .است

آيد اين است كه وقتي از قرآن شنيدند كه در انذار و د آن به دست ميگانه اول سوره و بعو آنچه از آيات سه
ر اند از يكديگآورد، برايشان گران آمده، شروع كردهتهديد ايشان سخن از روز قيامت و جزا و يوم الفصل مي

بپرسند كه اين چه خبر عجيبي است، كه تا كنون به گوش ما نخورده؟ و چه بسا به خود رسول خدا )ص( 
 ود؟شپرسيدند كه روز قيامت چيست و چه خصايصي دارد، و چه وقت واقع ميع كرده و يا از مؤمنين ميرجو
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آيا شما را رهنمايي بكنم به مردي كه به شما خبر آورده كه بعد از آنكه به كلي متالشي شديد دوباره با (1)
 .4شويد. سوره سبأ، آيه د ميخلقتي جديد موجو

شويد؟ دهد كه وقتي مرديد و خاك و استخوان گشتيد دوباره از خاك خارج ميآيا به شما وعده مي(2)
 .44و  44دهد. سوره مؤمنون، آيه اي دور و بعيد به شما ميهيهات، هيهات كه چه وعده

 .44شك هستند. سوره نمل، آيه نكند علم ايشان به آخرت كامل است، نه، بلكه در مورد آن در (3)



 .41ورزند. سوره ملك، آيه ولي آنها در سركشي و فرار از حقيقت لجاجت مي(4)
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و چه بسا در مورد بعضي از حقايق قرآني و معارفي جديد كه « 1» "مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "
اهل كتاب و مخصوصا به يهود مراجعه نموده، در فهم آن معارف از آنان كمك اسالم متضمن آن بود به 

 .گرفتندمي

ل از چه تساؤ "فرمايد:و خداي تعالي در اين سوره تساؤل آنان را به صورت سؤال و جوابي حكايت نموده، مي
ه مي كه در باركنند، خبر عظياز خبري عظيم تساؤل مي "دهد كهآن گاه خودش پاسخ خود را مي "كنند؟مي

ر نه، بيهوده از يكديگ "كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ... "دهد كه، و آن گاه از تساؤل آنان پاسخ مي"آن ديدي مختلف دارند
 ... نپرسند كه به زودي خواهند دانست

با  اند، كه چون هيچ يك از آنهاگانه، و تقريب معاني آن وجوهي بسيار گفتهمفسرين درباره مفردات آيات سه
 .دكنسياق سازگار نبود، از ايرادش خودداري نموديم، و آنچه آورديم مطلبي است كه سياق، آن را افاده مي

فتيم گيرد، تساؤلي كه گاين جمله جلو ايشان را از تساؤل از قيامت مي "كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ "
ها بردارند، براي اينكه بايد دست از اين پرس و جويمنشا آن مختلف بوده. و معناي آيه اين است كه 

شود، آن وقت آنچه امروز واقع مي -قيامت -شود، و اين خبرحقيقت امر به زودي برايشان كشف مي
ا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُو "دانند خواهند دانست، و در اين تعبير تهديدي هم هست همان تهديدي كه در آيهنمي

تاكيد همان ردع و تهديد سابق  "ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ "خورد، و جمله، به چشم مي«4» "لَبٍ يَنْقَلِبُونَأَيَّ مُنْقَ
اند، كه منكر معاد و است، و لحن تهديد خود قرينه است بر اينكه پرس و جوي كنندگان مشركين بوده

 .جزايند، نه مؤمنين، و نه مشركين و مؤمنين جميعا

اين آيه تا يازده آيه بعدش در مقام احتجاج و استدالل بر ثبوت بعث و جزا و  "عَلِ الْأَرْضَ مِهاداًأَ لَمْ نَجْ "
و اينكه  "كَلَّا سَيَعْلَمُونَ "فرمود:تحقق اين خبر عظيم است، و الزمه ثبوت آن صحت جمله قبلي است كه مي

 .دانندكنند و ميبه زودي مشاهده مي

 039[ ..... ص : "أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ... "ر ثبوت بعث و جزا، مستفاد از آيات:بيان احتجاج و استدالل ب]

بيان آن حجت اين است كه عالم محسوس با زمين و آسمانش و شب و روزش و انسانهايش كه نسال بعد 
 روند، و نظام جاري در سراپايش، و تدبير متقن وآيند و مينسل مي
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 .44سوره ملك، آيه (1)

 .444دانند كه بازگشتشان به كجا است. سوره شعراء، آيه و به زودي آنها كه ستم كردند مي(2)
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يچ و هدقيقي كه در همه امورش جريان دارد، ممكن نيست صرفا به خاطر بازي و سرگرمي پديد آمده باشد، 
اش نباشد، پس به طور مسلم و بديهي بايد در پي اين نظام متحول و هدف و غرضي در نظر پديد آورنده

متغير و گردنده، عالمي باشد كه نظام در آن ثابت و باقي باشد، و در آن عالم اثر صالح و فساد اين عالم، 
نيم بينمود، و ما مياز آن نهي مي كرد، و فسادي كهظهور پيدا كند، صالحي كه فطرت بشر بدان دعوت مي

كه اثر صالح و فساد، كه همانا سعادت متقين و شقاوت مفسدين است در اين عالم محسوس ظاهر نشده، و 
اين از محاالت است كه خداي تعالي در فطرت بشر آن دعوت غريزي را و اين ردع و منع غريزي را به 

ر خارج داشته باشد و نه آن منع، پس به طور يقين در اين وديعه بسپارد، در حالي كه نه آن دعوت اثري د
 .بيندميان روزي وجود دارد كه در آن روز انسان صالح اثر صالح خود را، و انسان فاسد اثر فساد خود را مي

نُّ باطِلًا ذلِكَ ظَوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما  "فرمايد:پس اين آيات در معناي آيه زير است كه مي
ضِ أَمْ فْسِدِينَ فِي الْأَرْالَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُ

ه در اين ميان روزي هست كه شود كبا اين بيان و اين استدالل ثابت مي« 1» "نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
رسد، پس مشركين انسان آن را ديدار خواهد كرد، و در آن روز به جزاي آنچه كرده چه خير و چه شر مي

توانند در آن اختالف نموده، و يا شك كنند، و يا بعضي ديگرشان آن را بعيد بشمارند، و يا بعضي نمي
به آن از در عناد و لجاج منكرش شوند، پس آمدن چنين  ديگرشان محال بدانند، و يا بعضي ديگرشان با علم

 .روزي بديهي، و وقوعش ضروري است، و جزاي در آن جاي شك نيست

اند بگويند: اين آيات در مقام اثبات قدرت است، و اينكه آيد كه خواستهاز مفسرين چنين بر مي« 4»از بعضي 
كه توانست عالم را ابتداء خلق كند، قادر است كه  خلقت است، آن خدايي -آغاز -نظير بدء -در قيامت -عود

آن را دوباره اعاده دهد. اين استدالل هر چند كه در جاي خودش تمام و صحيح است، و در كالم خداي 
تعالي هم به آن تمسك شده و ليكن استداللي است بر امكان اعاده، نه بر وقوع آن، و سياق آيات مورد بحث 

 خواهد وقوع آن رامي
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ما آسمان و زمين و آنچه بين آن دو است به باطل نيافريديم. اين پندار كساني است كه كافر شدند، پس (1)
اند كه ما مردم با ايمان و با عمل صالح را چون مفسدين ويل از آتش براي كساني كه كافر شدند، آيا پنداشته

 .28كنيم؟ سوره ص، آيه اند كه با متقين و فجار يك جور معامله ميدهيم؟ و يا پنداشتهمي در زمين قرار

 .141، ص 14تفسير قرطبي، ج (2)
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 .تر همان بياني است كه ما ذكر كرديماثبات كند نه امكانش را، پس بيان مناسب

به معناي  "مهاد "استفهامي است انكاري، و كلمه "الْأَرْضَ مِهاداً أَ لَمْ نَجْعَلِ "و به هر حال اينكه فرمود:
و  گردد.نشينند نيز اطالق ميشود، و بر فرشي كه روي آن ميبستر و قراري است كه در آن تصرف مي



 معناي جمله اين است كه مگر ما نبوديم كه زمين را براي شما قرارگاه كرديم، تا بتوانيد در آن قرار گيريد، و
 .در آن تصرف كنيد

 061و ...[ ..... ص :  "خوابتان را سبات قرار داديم "، و"ازواج خلقتان كرديم "و "ها قرار داديمها را ميخكوه "معناي اينكه فرمود:]

به معناي ميخ است، البته بنا به گفته صاحب  "وتد "جمع وتد است، و "أوتاد "كلمه "وَ الْجِبالَ أَوْتاداً "
ها را ميخ خوانده شايد از اين و اگر كوه«. 1»گويند )نه ميخهاي معمولي را(  "وتد "رگ رامجمع ميخ بز

هاي تحت االرضي است، كه هايي كه در روي زمين است از عمل آتشفشانجهت بوده كه پيدايش عمده كوه
ريزد، و به طه ميكند، و به اطراف آن نقشكافد و مواد مذاب زميني از آن فوران مييك نقطه از زمين را مي

آيد تا به صورت ميخي كه روي زمين كوبيده باشند، در آيد، و باعث آيد و ميتدريج اطراف آن نقطه باال مي
 .سكون و آرامش فوران آتشفشان زير زمين گردد، و اضطراب و نوسان زمين از بين برود

ها اين است كه معاش اهل كوهاز مفسرين حكايت شده كه گفته است: مراد از ميخ بودن « 4»و از بعضي 
بودند ها نشود، چون اگر كوهها و منافعي كه خدا در آنها به وديعت سپرده تامين ميزمين به وسيله اين كوه

اي. ولي اين سخن گذاشت، و نه خانهزمين دائما در زير پاي اهلش در حال نوسان بود، نه كشت و زرعي مي
 .برگرداندن استدر حقيقت لفظ را بدون جهت از ظاهرش 

يعني ما شما را جفت جفت از نر و ماده آفريديم، تا سنت ازدواج و تناسل در بينتان  "وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً "
 .جريان يابد، در نتيجه نوع بشر تا روزي كه خدا خواسته باشد باقي بماند

 .خلق كرديماند: مراد از ازواج، اشكال است، يعني ما شما را شكل هم گفته« 4»بعضي 

 .اند: يعني ما شما را اصناف مختلف سفيد و سياه و سرخ و زرد خلق كرديمديگر گفته« 1»بعضي 
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 .146، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 [.....] .4، ص 46روح المعاني، ج (2)

 .141، ص 16(مجمع البيان، ج 1و  3)
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اند: معنايش اين است كه خلقت هر يك نفر از شما از دو مني يعني مني مرد و مني ديگر گفته« 1»بعضي 
 .زن بوده. ولي اين وجوه ضعيفند

به كار رفته، به منظور  -خلقناكم -به خطاب -سيعلمون -اند: التفاتي كه در آيه از غيبتگفته« 4»و بعضي 
 .م و اسكات خصم بودهمبالغه در الزا

به معناي راحتي و فراغت است، چون خوابيدن باعث آرامش و تجديد  "سبات "كلمه "وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً "
 .رودشود، و خستگي ناشي از بيداري و تصرفات نفس در بدن از بين ميقواي حيواني و بدني مي



ت، و اگر خواب را قطع خوانده، بدين جهت بوده كه در به معناي قطع اس "سبات "اند: كلمهگفته« 4»بعضي 
 .شود. اين وجه هم نزديك به همان وجه قبلي استخواب تصرفات نفس در بدن قطع مي

به معناي مرگ است، و اگر خداي سبحان خواب را جزو مرگ دانسته،  "سبات "اند:ديگر گفته« 1»بعضي 
، ليكن «4» "هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ "ا مرگ خوانده و فرموده:تنها در اين آيه نبوده، در آيه ديگر نيز آن ر

وانده، خ -تحويل گرفتن -اي كه شاهد آورده، خداي تعالي در آن خوابيدن را توفياين معنا بعيد است، و آيه
لْأَنْفُسَ حِينَ يَتَوَفَّي ا اللَّهُ "نه ميراندن، بلكه قرآن كريم تصريح دارد بر اينكه خوابيدن مردن نيست، و فرموده:

 .«4» "مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها

ها يعني ما شب را چون لباس ساتري قرار داديم كه با ظلمتش همه چيز و همه ديدني "وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً "
 ت الهي كه مردم را به دست كشيدنپوشاند، و اين خود سببي اسپوشاند، همانطور كه لباس بدن را ميرا مي

 .سازدخواند، و متمايل به سكونت و فراغت و برگشتن به خانه و خانواده مياز كار و حركت مي

 اند: مراد از لباس بودن شب اين است كه چونحكايت شده كه گفته« 4»و از بعضي 
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 .4، ص 46اني، ج (روح المع4و  1)

 .141، ص 16مجمع البيان، ج (3)

 .4، ص 46روح المعاني، ج (4)

 .46ميراند. سوره انعام، آيه او كسي است كه شما را در شب مي(5)

 .گيردگيرد، و آن را هم كه در خواب است و نمرده نيز ميخدا جانها را در حين مرگ مي(6)

 .14سوره زمر، آيه 
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 .شود. ولي انصافا اين وجه وجه درستي نيستلباس است براي روز، كه روز به آساني از آن بيرون مي

به معناي زندگي است، چيزي كه  -گفته« 1»به طوري كه راغب  -كلمه عيش "وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً "
است، به اين معنا كه به زندگي خداي تعالي و مالئكه عيش  مختص به زندگي حيوان "عيش "هست كلمه

مصدر ميمي و هم اسم زمان  "معاش "شود، و كلمهشود، ولي حيات خدا و حيات مالئكه گفته ميگفته نمي
 .و مكان از عيش است، و در آيه مورد بحث به يكي از دو معناي اخير است، يعني زمان و يا مكان عيش

كه: ما روز را زمان زندگي شما و يا محل زندگي شما قرار داديم، تا در آن از فضل  و معناي آيه اين است
 .پروردگارتان طلب كنيد

اند: مراد از آن همان معناي مصدري است، چيزي كه هست مضافي از آن حذف شده، و گفته« 4»و بعضي 
 .ار داديماست، يعني ما روز را طلب معاش قر "و جعلنا النهار طلب معاش "تقدير كالم



 .يعني بر باالي سرتان هفت آسمان سخت بنياد، قرار داديم "وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً "

به معناي چيزي است كه نور و حرارت شديدي داشته باشد، و منظور  "وهاج "كلمه "وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً "
 .خورشيد است "چراغ وهاج "از

اند: گفته« 4»به معناي ابرهاي بارنده است. و بعضي  "معصرات "كلمه "الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً وَ أَنْزَلْنا مِنَ "
به معناي ابري است كه بسيار آب  "ثجاج "فشارد تا ببارد، و كلمهبه معناي بادهايي است كه ابرها را مي

ه وسيله ما ب "يم، و معنا چنين شودرا به معناي باء بگير "من "بريزد. و بنا بر اين، بهتر آن است كه كلمه
 ."بادهاي فشار آورنده آبي ريزان نازل كرديم

 ها و نباتاتي كه مايه قوت آدميان و حيوانات استيعني اين كار را كرديم تا دانه "لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً "

__________________________________________________ 

 ."عيش "دهمفردات راغب ما(1)

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 .16، ص 46روح المعاني، ج (3)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .بيرون آوريم

، و جنات الفاف به معناي درختان انبوه و در هم فرو "حبا "اين جمله عطف است بر كلمه "وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً "
 .رفته است

 .عي است كه از ماده خودش مفرد نداردجم "الفاف "اند: كلمهگفته« 1»بعضي 

 064بحث روايتي ])رواياتي در بيان برخي آيات گذشته([ ..... ص : 

علي )ع( است. ولي اين از باب بطن قرآن است، نه تفسير  "نبا عظيم "در بعضي از روايات آمده كه منظور از
 .«4»لفظ آيه 

و از خصال از عكرمه از ابن عباس روايت شده كه گفت: )روزي( ابو بكر به رسول خدا )ص( عرضه داشت يا 
 :رسول اللَّه! چقدر زود مويت سپيد شد؟ فرمود

 .«4»موي مرا سوره هود و واقعه و مرسالت و عم يتساءلون سپيد كرد 

اي است كه بشريت در آن زمين گهواره :آمده كه "داًأَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِها "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»هاي زمين يعني ميخ "وَ الْجِبالَ أَوْتاداً "يابد،پرورش مي

 .«4» "وتد بالصخور ميدان أرضه "و در نهج البالغه فرموده:

 .«4»وز اي است بر روي رآمده كه شب جامه "وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً "و در تفسير قمي در ذيل آيه

 .پوشانداي است بر روي آنچه در روز پيدا است و آن را ميمؤلف: شايد مراد اين باشد كه شب جامه



 فرموده: منظور "وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً "و باز در همان كتاب است كه در معناي آيه

__________________________________________________ 

 .11ص ، 46روح المعاني، ج (1)

 .141، ص 1اصول كافي، ج (2)

 .144، ص 1خصال، ج (3)

 [.....] .161، ص 4تفسير قمي، ج (4)

، ص 1هاي كوه پيكر، زمين را ميخكوب كرد، تا نوسان نكند. نهج البالغه صبحي صالح، خطبه با صخره(5)
44. 

 .161، ص 4تفسير قمي، ج (6)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 :فرمود "ماءً ثَجَّاجاً "فرمود: يعني از ابرها "وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ "خورشيد نوراني است

 .«1»يعني با ريزشي پي در پي 

عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ  "در آيه "يعصرون "و تفسير عياشي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: كلمه
ود بارد، آن گاه به عنوان استشهاد فرمت، يعني باران به ايشان ميبا ياء به معناي يمطرون اس "فِيهِ يَعْصِرُونَ
 .«4» "وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً "اي كه در سوره نبا فرموده:مگر نشنيده

بايد با ضمه ياء و به صيغه مجهول خوانده شود، چون معنايش  "يَعْصِرُونَ "مؤلف: مراد اين است كه كلمه
، به شهادت اينكه در سوره نبا اسم فاعل "شوندباران داده مي -يمطرون "ت كه مردم در آن سالاين اس

سحاب  "خوانده است، پس -باران داده شده -"معصر "همين فعل بكار رفته ابرها را معصرات و مردم را
 .به معناي ابر ممطر است -با كسره صاد -"معصر

 .«4»ر از پدرش از امام صادق )ع( نقل كرده و عياشي مثل اين حديث را از علي بن معم

 .«1»و قمي در تفسير خود نظير آن را از امير المؤمنين )ع( روايت كرده است 

__________________________________________________ 

 .161، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .44، روايت 146، ص 4تفسير عياشي، ج (2)

 .44وايت ، ر146، ص 4تفسير عياشي، ج (3)

 .414، ص 1تفسير قمي، ج (4)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 066[ ..... ص : 42تا  10(: آيات 01سوره النبإ )]



 اشاره

( وَ 14)( وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً 14( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً )14إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً )
 (41( إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً )46سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً )

( جَزاءً 44إِالَّ حَمِيماً وَ غَسَّاقاً ) (41( ال يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ ال شَراباً )44( البِثِينَ فِيها أَحْقاباً )44لِلطَّاغِينَ مَآباً )
 (44وِفاقاً )

( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ 44ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً )وَ كُلَّ شَيْ (44( وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً )44انُوا ال يَرْجُونَ حِساباً )إِنَّهُمْ ك
 (41( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً )46إِالَّ عَذاباً )

( جَزاءً مِنْ 44( ال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال كِذَّاباً )41ساً دِهاقاً )( وَ كَأ44ْ( وَ كَواعِبَ أَتْراباً )44حَدائِقَ وَ أَعْناباً )
 (44رَبِّكَ عَطاءً حِساباً )

( يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا ال 44رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ ال يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً )
( إِنَّا 44( ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ مَآباً )44تَكَلَّمُونَ إِالَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً )يَ

 (16ي كُنْتُ تُراباً )أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِ

 066ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14گاه خلق است )همانا روز فصل )يعني روز قيامت كه در آن فصل خصومتها شود( وعده

 .(14شود تا شما فوج فوج به محشر وارد شويد )آن روزي كه در صور دميده مي

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(14دي از آن باز شود )تا هر فوجي از دري شتابند( )و آسمان گشوده شود پس درهاي متعد

 .(46ها به حركت در آيد و مانند سراب گردد )و كوه

 .(41همانا دوزخ در انتظار بدكاران است )

 .(44آن دوزخ جايگاه مردم سركش و ستمكار است )

 .(44هاي متمادي عذاب كشند )كه در آن دوران

 .(41ب طهور نياشامند )چنان كه در دنيا از علوم انبيا بهره نيافتند( )اي آب سرد و شراهرگز در آنجا قطره

 .(44مگر آبي پليد سوزان كه از چرك و خون جهنم است به آنها دهند )

 .(44كه با كيفر اعمال آنها موافق است )

 .(44زيرا آنها به روز حساب اميد نداشتند )

 .(44و آيات ما را از فرط جهالت سخت تكذيب كردند )

 .(44ايم )و حال آنكه هر چيز را ما در كتابي به احصاء و شماره رقم كرده



پس بچشيد )كيفر تكذيب و بدكاري را( كه هرگز بر شما چيزي جز رنج و عذاب دوزخ نيفزاييم )چنان كه 
 .(46شما در دنيا هيچ متنبه نشده و جز بر بدي نيفزوديد( )

 .(41است )براي متقيان در آن جهان رستگاري و آسايش 

 .(44باغهايي سرسبز و انواعي از انگورها )

 .(44و دختران )زيباي دلربا( كه همه در خوبي و جواني مانند يكديگرند )

 .(41و جامهايي پر )از شراب طهور( )

 .(44هرگز سخن بيهوده و دروغ نشنوند )

 .(44اين )نعمتهاي ابدي( مزدي به عطا و حساب پروردگار تو است )

آسمانها و زمين و همه مخلوقاتي كه در بين آسمان و زمين است بيافريده خدايي مهربان است كه خدايي كه 
 .(44در عين مهرباني كسي از قهر و سطوتش با او به گفتگو لب نتواند گشود )

روزي كه آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده و به نظم برخيزند و هيچ كس سخن 
 .(44ه خداي مهربانش اذن دهد و او سخن به صواب گويد )نگويد جز آن كس ك

خواهد، نزد خداي خود )در آن روز( مقام و منزلتي يابد )در راه چنين روز محقق خواهد شد پس هر كه مي
 .(44ايمان و اطاعت بكوشد( )

ك و بد( ما شما را از روز عذاب كه نزديك است ترسانيده و آگاه ساختيم روزي كه هر كس هر چه )از ني
كند كه اي كاش خاك بود )تا كرده در پيش روي خود حاضر بيند و كافر در آن روز )از فرط عذاب( آرزو مي

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج .(40) (سوختچنين به آتش كفر خود نمي

 061بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

طور اجمال بدان اشاره كرده بود توصيف نموده، شرح به  "كَلَّا سَيَعْلَمُونَ "اين آيات يوم الفصل را كه در جمله
گذرد، و در آخر، سوره را با تهديدي كه به منزله نتيجه دهد كه در آن روز به طاغيان و متقيان چه ميمي

 .كنداست ختم مي

 061اوصاف قيامت، نبا عظيمي كه واقع خواهد شد[ ..... ص : ]

به معناي آخرين لحظه از مدتي است  "ميقات "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً "
از ماده  "ميعاد "كه براي حدوث امري از امور معين شده و اين كلمه از ماده وقت است هم چنان كه كلمه

 .«1»اند از قدر گرفته شده "مقدار "وعد و كلمه



كَلَّا  "يمي كه خبر از وقوع آن در آينده داده و فرمود:از اين آيه شريفه شروع شده است به توصيف آن نبا عظ
م مگر ما نبودي -أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ... "آن گاه براي اثبات مطلب چنين استدالل نمود كه "سَيَعْلَمُونَ

ضا فصل ق و آن را يوم الفصل خواند تا بفهماند در آن روز بين مردم "كه زمين را بستر و گهواره كرديم ...
رسد، پس يوم الفصل، ميقات و آخرين روزي اي بدانچه با عمل خود مستحق آن شده ميشود و هر طايفهمي

فهماند كه مخصوص رساندن ثبوت است مي "كان "است كه براي فصل قضا معين شده بود و تعبير به لفظ
ناطق است و به همين جهت  يوم الفصل از سابق ثابت و در علم خدا معين شده بود حجت قبلي هم بدان

 .مؤكد كرد "ان "جمله را با كلمه

و معناي جمله اين است كه: محققا يوم الفصل كه خبرش خبر عظيمي است در علم خدا معين شده بود و 
كرد از همان روز براي نظام آفريد و نظام جاري در آن را بر آن حاكم ميروزي كه خدا آسمانها و زمين را مي

شود چون خداي تي معين كرد كه با به سر رسيدن آن مدت عمر عالم ماده هم تمام ميمادي جهان مد
ده شود، چون خودش نشاه دنيا را آفريدانست كه اين نشاه جز با انتهايش به يوم الفصل تمام نميتعالي مي

 .كند اش اين است كه نشاه قيامت را هم به پادانست كه اگر آن را بخواهد بيافريند الزمهبود مي

 "افواج "مكررا گذشت. و كلمه "نفخ صور "در سابق گفتار در معناي "يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً "
 جمع فوج

__________________________________________________ 

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 «1»به معناي جمعيتي است كه به سرعت از پيش روي ما بگذرند.  -راغببه گفته  -است كه

لَّا كَ "سياق را طبق سياق سابق خطابي كرد، تا حق وعيد و تهديدي كه جمله "فَتَأْتُونَ أَفْواجاً "و در جمله
لَّ مَ نَدْعُوا كُيَوْ "متضمن آن است را ادا كرده باشد، و مثل اينكه آيه مورد بحث نظري هم به آيه "سَيَعْلَمُونَ

 .آيندكند بر اينكه در روز قيامت مردم فوج فوج ميدارد، كه آن نيز داللت مي« 4» "أُناسٍ بِإِمامِهِمْ

هاي آسمان باز شد قهرا عالم انساني به عالم فرشتگان متصل و وقتي درب "وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً "
 .شودمي

 است، يعني "فكانت ذات ابواب "اين آيه چيزي در تقدير است، و تقدير كالم اند: درگفته «3»بعضي 
شود، در حالي كه قبال اند: در آسمان راههايي پيدا ميديگر گفته« 1»آسمان داراي ابواب خواهد بود. بعضي 

 .(ماييدرتر است تا تفسير )دقت بفدليل حرف زدن شبيهليكن اين دو وجه به بي .چنين راههايي وجود نداشت

 069ها و سراب شدنشان )وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً([ ..... ص : توضيحي پيرامون به راه انداخته شدن كوه]



زند و به معناي آب موهوم است كه در بيابان از دور برق مي "سراب "كلمه "وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً "
حقيقت را كه به نظر حقيقت برسد نيز به عنوان استعاره آب است، و هر امر بيكند آنجا انسان خيال مي

 .گويند، و شايد مراد از سراب در آيه به معناي دوم باشدسراب مي

كل شود كه شها و متالشي كردنشان، باألخره طبعا به اينجا منتهي ميتوضيح اينكه به راه انداختن كوه
متفرق شود، هم چنان كه در چند جا از كالم مجيدش وقتي سخن از  كوهي خود را از دست داده اجزايش

و  «5» "وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً "فرمايد:ها هم خبر داده ميكند، از كوهزلزله قيامت دارد و آثار آن را بيان مي
وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً  "فرمايد:و نيز مي، «4» "وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً "فرمايد:نيز مي

وَ بُسَّتِ الْجِبالُ  "فرمايد:و نيز مي« 4» "وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ "فرمايد:و نيز مي« 4» "مَهِيلًا
 :و نيز فرموده« 4» "بَسًّا
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 .«1» "وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ "

شود به پراكنده شدن و پاره پاره شدن آنها و ها و خرد كردن آنها باألخره منتهي ميراه انداختن كوه پس به
هاي پراكنده در آمدنشان و در نتيجه چون پشم حالجي شده ساختنشان. و اما سراب شدنشان به صورت تپه

ب به آن معنا كه به نظر آبي به چه معنا است؟ و چه نسبتي با به راه انداختن آن دارد، به طور مسلم سرا
 .ها ندارددرخشنده برسد نسبتي با به راه انداختن كوه

ها به راه افتادند، و در آخر حقيقتشان باطل شد و ديگر چيزي به توان گفت كه وقتي كوهبله اين را مي
بود، و  مندكه حقايقي داراي جرمي بس بزرگ و نيرو "جبال راسيات "صورت جبال باقي نماند، در حقيقت آن

شود خالي از حقيقت، پس به اين داد با به حركت در آمدن و باطل شدن، سرابي ميهيچ چيز آن را تكان نمي
و نظير اين بيان در كالم خداي تعالي آمده، آنجا كه در  "وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً "توان گفت:اعتبار مي

فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ  "فرمايد:، و يا مي«4» "عَلْناهُمْ أَحادِيثَفَجَ ":فرمايدباره اقوام هالك شده مي



 .«1» "إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ":فرمايدها ميو يا در باره بت« 4» "أَحادِيثَ

وَ تَرَي الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ  "يد:فرماپس آيه شريفه به وجهي نظير آيه زير است كه مي
 .، كه اگر بگوييم درباره صفت زلزله قيامت است، شباهتي با آيه مورد بحث خواهد داشت«4» "السَّحابِ

 -مراقبت است،به معناي آماده شدن براي  "رصد "راغب در مفردات گفته: كلمه "إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً "
به معناي آن محلي است كه براي مراقبت در آنجا قرار بگيري، و اين كلمه  "مرصد "و -گويدتا آنجا كه مي
گاهي به براي دستگيري آنان در هر كمين -وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ "فرمايد:تا آنجا كه مي .در قرآن آمده
 ه مرصد است، اماهم شبيه ب "مرصاد ". كلمه"كمين بنشينيد
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شود، و اين كلمه نيز در قرآن آمده مرصاد تنها به آن محلي كه براي اين كار آماده شده اطالق مي
فهماند كه جهنم محل عبور همه مردم است، ، و اين آيه اين نكته را مي"إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً "فرمايد:مي

هيچ كس از شما نيست مگر آنكه به  -وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها "فرمايدو از همين باب است آيه زير كه مي
 .«1» "جهنم وارد خواهد شد

طاغيان كساني هستند كه متصف به طغيان باشند، و خروج از حد، كار هميشگي آنان باشد،  "لِلطَّاغِينَ مَآباً "
وع است، و اگر جهنم را محل برگشت است، كه به معناي رج "أوب "اسم مكان از ماده "ماب "و كلمه

طاغيان خوانده، به اين عنايت بوده كه خود طاغيان در همان دنيا، جهنم را ماواي خود كردند، پس صحيح 
 .گردنداست بگوييم به جهنم بر مي

 001[ ..... ص : "البِثِينَ فِيها أَحْقاباً "كه در باره ماندن طاغيان در جهنم فرمود: "احقاب "معناي]

به معناي زمانهاي بسيار و روزگاران طوالني است كه آغاز و انجام آن  "أحقاب "كلمه "البِثِينَ فِيها أَحْقاباً "
 .مشخص نباشد

و يا  -به ضمه اول و سكون دوم است -و اين كلمه جمع است و اما در اينكه مفردش چيست؟ آيا حقب
أَوْ  "فرمايد:در قرآن كريم آمده، مي -مهبه دو ض -اند، و حقباست، اختالف كرده -به دو ضمه -حقب



 "است، و واحد -به فتح اول و سكون دوم -"حقب "اند: مفردشهم گفته« 4»بعضي «. 4» "أَمْضِيَ حُقُباً
 .است -به كسر اول و سكون دوم -"حقبه "هم "حقب

 .«1»راغب گفته: حق اين است كه حقبه به معناي مدت نامعلومي از زمان است 

 .اندرا به هشتاد و يا هشتاد و چند سال تحديد كرده "حقب "هم كلمه« 4»بعضي 

اند كه: هر سال از اين حقب سيصد و شصت روز و هر روزش برابر هزار سال ديگر اضافه كرده« 4»و بعضي 
ديگر « 4»اند: حقب به معناي چهل سال است. و از بعضي ديگر نقل شده كه گفته« 4»است. و از بعضي 

اند، اما از خود قرآن كريم دليلي بر اند: هفتاد سال است. و أقوالي ديگر در معناي حقب گفتهتهآمده كه گف
 .هيچ يك از اين تحديدها وارد نشده، علم لغت هم چيزي در اين باب نگفته
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اين ظهور ذيل سوره است كه  آيد كه مراد از طاغيان، معاندين از كفار هستند، مؤيدو از ظاهر آيه بر مي
قب در آيه را به ح "احقاب "و مفسرين كلمه "إِنَّهُمْ كانُوا ال يَرْجُونَ حِساباً وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً "فرمايد:مي

 اند: جهنم برگشتگاه طاغيان است، در حالياند، كه در نتيجه آيه را چنين معنا كردهبعد از حقب تفسير كرده
 ها آخري داشته باشد. پس آيه شريفه بامانند، بدون اينكه اين حقبهنم حقبي بعد از حقب ديگر ميكه در ج

 .آيات ديگر قرآن كه تصريح دارد بر خلود كفار در جهنم منافات ندارد

صفت احقاب است، و معناي آيه اين است كه طاغيان در  "ال يَذُوقُونَ فِيها ... "اند: آيهگفته «1»بعضي 
احقابي ميمانند كه صفتش اين است كه در آن اثري از خنكي و نوشيدني نيست، مگر حميم و غساق، دوزخ 

و آن گاه بعد از اين احقاب وضعي غير آن وضع را خواهند داشت، و جاودانه به وضعي كه معلوم نيست 
 .عناي خوبي استچگونه است در دوزخ خواهند بود. و اين معنا در صورتي كه سياق آيه با آن مساعدت كند م

مقابله افتاده، و ظاهر اين مقابله آن  "شراب "و "برد "در اين آيه بين "ال يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ ال شَراباً "
وانند در اي كه بتاست كه مراد از برد مطلق هر چيز غير نوشيدني باشد، كه آدمي با آن خنك شود، نظير سايه

چشيدن خنكي مطلق دسترسي و تماس با خنكي است، نه خصوص آن استراحت كنند، پس مراد از 
 .چشيدنيهاي آن



به معناي چرك و خون  "غساق "به معناي آب بسيار داغ است، و كلمه "حميم "كلمه "إِلَّا حَمِيماً وَ غَسَّاقاً "
 .اهل دوزخ است

معناي آيه اين است كه ايشان جزا  مصدري است به معناي اسم فاعل. و "وفاقا "كلمه "جَزاءً وِفاقاً ... كِتاباً "
شوند جزايي موافق با اعمالي كه كردند. ممكن هم هست مضافي در تقدير گرفته بگوييم: تقدير داده مي

است، يعني جزايي داراي وفاق. و يا بگوييم اطالق وفاق بر جزا از باب مبالغه است، مثل  "جزاء ذا وفاق "آيه
 إِنَّهُمْ كانُوا ال يَرْجُونَ حِساباً وَ "گوييم زيد عدل استد مبالغه كنيم ميخواهيم در عدالت زياينكه وقتي مي

بوا بآياتنا و كذ "، در نتيجه معناي آيه"كذبوا "مفعول مطلق است، براي "كذابا "كلمه -"كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً
 شود، يعنيمي "تكذيبا عجيبا
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ورزند. و كنند، چون بر تكذيب خود اصرار ميكفار اميد حسابي ندارند، و آيات ما را به طور عجيب تكذيب مي
ل را صكند، به اين بيان كه كفار اميد حساب در يوم الفاين آيه مطابقت جزا با اعمال ايشان را تعليل مي

د، كننندارند، در نتيجه از حيات آخرت مايوسند، و به همين جهت آيات داله بر وجود چنين روزي را انكار مي
كنند، و و به دنبال آن آيات توحيد و نبوت را هم انكار نموده، در اعمال خود از حدود عبوديت تجاوز مي

خدا هم آنان را از ياد برد، و سعادت خانه آخرت را بر نتيجه همه اينها اين شده كه به كلي خدا را از ياد ببرند، 
ز با يابند، و جآنان تحريم كرد، در نتيجه براي آنان نماند مگر شقاوت، و در آن عالم چيزي به جز مكروه نمي

 ."فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً "شوند، و همين است معناي اينكه فرمودهاي عذاب مواجه نميصحنه

 003اند[ ..... ص : اشاره به مطابقت جزا با اعمال، اعمالي كه ثبت و ضبط شده]

داللت دارد بر مطابقت كامل بين جزا و عمل، پس انسان با  "فرمايد: جَزاءً وِفاقاًو جمله مورد بحث كه مي
 رسيدن به جويد مگر جزايي را كه مو به مو مطابق آن باشد، پس رسيدن به جزا در حقيقتعمل خود نمي

 .«1» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "عمل است، هم چنان كه فرمود:

ضبط كرده و در  -كه اعمال شما هم از آن جمله است -يعني هر چيزي را -"ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباًوَ كُلَّ شَيْ "
وَ  "فرمايد:ايم، بنا بر اين آيه شريفه مورد بحث در معناي آيه زير است كه ميليل القدر بيان نمودهكتابي ج
 .«4» "ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍكُلَّ شَيْ

باشد، يعني هر چيزي را ما با نوشتن در لوح محفوظ و  "ء حفظناه مكتوباو كل شي "ممكن هم هست مراد
ايم. اين هم جائز است كه احصا به معناي كتابت باشد، و هم كتاب به معناي حفظ كردهيا در نامه اعمال 

 "يا باشد، و "ء أحصيناه احصائاكل شي "احصا باشد، چون هر دو در معناي ضبط مشتركند، و معناي آيه يا



 ."ء كتبناه كتاباكل شي

شود: ، و معناي آن با آيه قبل چنين ميكندو به هر حال آيه شريفه حالي است كه تعليل سابق را تكميل مي
جزاي آنها موافق با اعمال ايشان است، به علت اينكه چنين حال و وضعي داشتند، در حالي كه ما حال و 

 .دهيموضعشان را عليه آنان ضبط كرديم، و جزايي موافق با آن به ايشان مي

__________________________________________________ 
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فاي تفريع كه در آغاز اين آيه آمده، آن را نتيجه مطلب قبل كرده، كه عذاب  "فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً "
خواهد ايشان را از اين اميد مايوس كند كه روزي از شقاوت نجات يافته به داد، و ميكفار را تفصيل مي

د كه خداي رسانبكار رفته اين نكته را مي "نزيدكم "به خطاب "انهم "راحتي برسند، و التفاتي كه از غيبت
 .تعالي ايشان را حاضر فرض كرد تا توبيخ و سركوبيشان بدون واسطه انجام شود

چشيد عذابي است بعد از عذابي كه قبال ، اين است كه آنچه مي"فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً "و مراد از جمله
آن عذاب، عذابي است بعد از عذاب، و عذابي است روي عذاب، و هم چنان عذابها دو چشيده بوديد، پس 

گردد، پس از اينكه به آرزوي خود برسيد مايوس باشيد، و اين شود، و عذابي به عذابتان افزوده ميچندان مي
ما ست، و اينكه عذاب از شخلود در آتش ا "البِثِينَ فِيها أَحْقاباً "آيه خالي از اين ظهور نيست كه مراد از جمله

 .قطع نخواهد شد

 004هاي بهشتي ..... ص : پاداش نيك متقين: نعمت]

به معناي ظفر يافتن به خير  -گفته« 1»به طوري كه راغب  -"فوز "كلمه "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً ... كِذَّاباً "
فتن به خير هست و هم معناي بدون صدمه و با حفظ سالمت است، پس در اين كلمه هم معناي ظفر يا

مصدر ميمي و يا اسم مكان از فوز است، و در آيه شريفه هر دو  "مفاز "نجات و خالصي از شر، و كلمه
 .احتمال راه دارد

جمع حديقه است، و حديقه به معناي بوستان داراي ديوار است،  "حدائق "كلمه "حَدائِقَ وَ أَعْناباً "و در جمله
عنب است، كه نام ميوه درخت مو است، و چه بسا به خود درخت هم عنب گفته جمع  "أعناب "و كلمه

 .شودمي

جمع كاعب است كه به معناي دختر نورسي است كه پستانهايش رو به رشد نهاده، و  "كواعب "و كلمه
 "جمع ترب است، كه به معناي مثل است، و "اتراب "اي تشكيل داده، و كمي از اطرافش بلندتر شده. ودائره



 .به معناي دختراني هم سن و سال و شبيه به هم هستند "كواعب اتراب

مصدري است كه معناي اسم فاعل را  "دهاق "يعني و قدحهايي پر از شراب، پس كلمه -"وَ كَأْساً دِهاقاً "
 .دهدمي

 شنوند، سخني كهيعني در بهشت سخن لغو نمي -"ال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال كِذَّاباً "

__________________________________________________ 

 ."فوز "مفردات راغب، ماده(1)
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خنان كنند، پس سگويند تكذيب نميشود، و نيز يكديگر را در آنچه ميهيچ اثر مطلوب بر آن مترتب نمي
جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً  "بق با واقع است.بهشتيان هر چه هست حق است و اثر مطلوب دارد، و صادق و مطا

اي از شود هر چه باشد در حالي است كه جزايي حساب شده، و عطيهيعني رفتاري كه با متقين مي "حِساباً
مصدري  "حسابا "حال است، و كلمه "عطاء "و همچنين كلمه "جزاء "ناحيه پروردگار تو است، پس كلمه
تميز و يا مفعول  "عطاء "ت است براي عطاء، احتمال هم دارد كه كلمهاست به معناي اسم مفعول، و صف

 .مطلق باشد

را به ضمير راجع به رسول  "رب "نسبت داده، و "رب "در اين آيات جزاي متقين را به :اندگفته« 1»بعضي 
اغيان اين خدا )ص( اضافه كرده، تا به اين وسيله از آن جناب احترامي به عمل آورده باشد، ولي در جزاي ط

تا بفهماند خداي تعالي منزه از  "جزاء وفاقا من ربك "نسبت نداد و نفرمود: "رب "كار را نكرد و آن را به
شود، هم چنان كه در جاي ديگر رساندن شر است، هر شري كه باشد به دست خود طاغيان درست مي

 .«4» "بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ "فرموده:

را بعد از جزاي طاغيان نياورد، و گذاشت تا بعد از جزاي آنان و جزاي متقين  "حسابا "نكته اينكه كلمه
ل را كه در اول گفتار بود تثبيت نموده، بفهماند فص "إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً "بياورد، اين است كه مفاد آيه

 .نيست، بلكه با حساب است در آن روز خرافي

را كه در آيه قبل بود تفسير و بيان  "ربك "اين آيه كلمه "رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ "
خواهد بفهماند ربوبيت خداي تعالي عمومي است و همه چيز را شامل است، و آن ربي كه رسول كند، ميمي

خواند رب اختصاصي نيست، بلكه رب هر موجودي است، پس رده و او را ميص( رب خود اتخاذ ك)خدا 
اي از موجودات ربي جداگانه است، و خدا رب آن ارباب، و يا به گويند كه براي هر طايفهاينكه مشركين مي

 .قول بعضي از آنان رب آسمان است سخن درستي نيست

 ن كلمه صيغه مبالغهبا در نظر گرفتن اينكه اي -و توصيف رب به صفت رحمان

__________________________________________________ 
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آنهم با چنين )همه اين عذابها را دست خود شما از پيش فرستاده، و خدا ستمكار به بندگانش نيست (2)
 .41اي(. سوره انفال، آيه رحمانهعذاب بي
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، اشاره دارد به سعه رحمت او، و اينكه رحمت خدا نشانه ربوبيت او است، ممكن نيست موجودي از آن -است
محروم باشد، هم چنان كه ممكن نيست موجودي از تحت ربوبيت او خارج باشد، مگر آنكه مربوبي از 

خود ايشان است، مانند مربوبهاي او خودش به سوء اختيارش رحمت او را نپذيرد، كه اين شقاوت و بدبختي 
 .طاغيان كه مربوب خدا هستند، ولي رحمت او را نپذيرفته از زي عبوديتش خارج شدند

 006[ ..... ص : "ال يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً ... "بيان مقصود از اينكه فرمود:]

از  "ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباًال يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا  "
واقع شده، كه از ربوبيت و  "رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ "اينكه اول اين آيه دنبال آيه

از  شود منظورت، معلوم ميدهد، و شان ربوبيت تدبير و شان رحمانيت بسط رحمت اسرحمانيت خدا خبر مي
بگو مگو و اعتراض به خداي تعالي در باره بعضي از  "از ناحيه او مالك خطابي نيستند "خطاب در جمله

رفتارهاي اوست، مثال بپرسند علت فالن عمل چه بود؟ چرا فالن كار را اينطور كردي و آن طور نكردي؟ 
ال يَمْلِكُونَ مِنْهُ  "و چنان نكردي؟، در نتيجه جمله پرسيم: چرا چنين كرديهمانطور كه ما از يكديگر مي

كه بحث پيرامونش « 1» "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "فرمايد:در معناي آيه زير است كه مي "خِطاباً
 .گذشت

از نظر وقوع ذيل آن كه  بود، و ليكن "رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "اين از نظر وقوع صدر آيه بعد از آيه
آيد كه از ظاهرش بر مي "ال يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً "بعد از جمله "يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا "فرمايد:مي

اين مالك نبودنشان مختص به يوم الفصل است، و نيز از نظر وقوع آن جمله در سياق تفصيل جزاي الهي 
آيد كه مراد اين است كه ايشان مالكيت و اذن آن را ندارند كه خدا را در حكمي كه بر مي طاغيان و متقين،

دارد مورد خطاب و اعتراض قرار دهند، و يا دست به شفاعت بزنند. سؤالي راند و رفتاري كه معمول ميمي
 مِنْهُ ال يَمْلِكُونَ "آيد اين است كه چرا مالئكه استثنا نشدند، و به طور كلي فرمود:كه در اينجا پيش مي

 "با اينكه مالئكه منزه از اينند كه به خداي تعالي اعتراضي بكنند، و خداي تعالي در باره آنان فرموده: "خِطاباً
 ، و نيز در سوره نحل آيه«4» "عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

__________________________________________________ 

 .تواند خرده بگيرد، ولي در كارهاي آنها جاي سؤال و ايراد استهيچ كس بر كار او نمي(1)

 .44سوره انبياء، آيه 

 .44كنند. سوره انبياء، آيه گيرند، و به امر او عمل ميبندگاني محترمند كه در سخن از خدا پيشي نمي(2)
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كالم خود را حق خوانده و در سوره  44بعضي از ايشان را روح و كلمه خود خوانده، و در سوره انعام آيه  40
 .شودخود را حق مبين دانسته، و حق، هيچ گاه معارض و مناقض حق واقع نمي 44نور آيه 

نها تار او نيست، بلكه تشود مراد از خطابي كه فرموده مالك آن نيستند اعتراض به حكم و رفپس معلوم مي
همان مساله شفاعت و ساير وسائل تخلص از شر است، نظير عدل، بيع، دوستي، دعاء و درخواست، كه در 

وَ ال  "و نيز فرموده:« 1» "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ "جاي ديگر هم فرموده:
 .«4» "يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ":، و نيز فرموده«4» "دْلٌ وَ ال تَنْفَعُها شَفاعَةٌيُقْبَلُ مِنْها عَ

ه، گردد، چه مالئكبه تمامي حاضران در يوم الفصل بر مي "يملكون "و كوتاه سخن اينكه: ضمير فاعل در
مت و كبريايي خداي تعالي است، و در چه روح، چه انس و چه جن، چون سياق آيه سياق حكايت از عظ

چنين سياقي همه مشمولند نه خصوص مالئكه و روح، و نه خصوص طاغيان. عالوه بر اين مالئكه و روح 
قبال نامشان به ميان نيامده بود تا ضمير به آنان برگردد، و طاغيان هم هر چند نامشان برده شده، ولي فاصله 

 گردد، و به دليلي كه گفته شد منظورن برگردد، پس ضمير به همه بر ميدهد ضمير به آناطوالني اجازه نمي
 .از خطاب، شفاعت و يا شبيه به آن است

 ."ال يملكون "ظرف است براي جمله "يوم "و كلمه

واقع  "يوم "جلوتر از "ال يملكون "ولي با اينكه "ال يتكلمون "اند: ظرف است براي جملهگفته «4»بعضي 
 .كه بعد از ظرف قرار گرفته "يتكلمون "ظرف باشد براي "يوم "كهشده، بعيد است 

 000[ ..... ص : "يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ ... "در: "روح "مراد از]

 .به آن اشاره دارد« 4» "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "مخلوقي امري است كه آيه "روح "و مراد از

 ديگر« 4»اشراف از فرشتگان است. بعضي  "روح "مراد از اند:گفته« 4»و بعضي 
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 .144. سوره بقره، آيه روزي كه از كسي نه عوض بپذيرند و نه شفاعتي سودي به حالشان دارد(2)
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 .اند: مراد فرشته موكل بر ارواح استگفته« 1»حفظه است. و بعضي اند: مراد مالئكه گفته



 .و ليكن هيچ يك از اين اقوال دليلي بر گفته خود ندارند

اند: أرواح مردم است، كه با مالئكه در گفته« 4»اند: مراد از آن جبرئيل است. و بعضي هم گفته «2»بعضي 
نفخه اول دميده شده، و نفخه دوم دميده نشده، و ايستند، و اين در خصوص ايامي است كه يك صف مي

 :اندهم گفته «4»اند. بعضي ارواح به اجساد برنگشته

مراد قرآن است، و منظور از ايستادن قرآن، ظهور آثار آن در آن روز است كه سعادت مؤمنين و شقاوت كفار 
 .شودبه وسيله قرآن در آن روز ظاهر مي

براي اينكه هر چند كه كلمه روح در كالم خداي تعالي بر هر سه معنا ولي اين سه نظريه صحيح نيست، 
 "، و يا فرموده:«4» "وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "اطالق شده، و ليكن در هر جا با يك قيد آمده، مثال فرموده:

 "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا "، و يا فرموده:«4» "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ "، و يا فرموده:«4» "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

، و ليكن در آيه مورد بحث روح مطلق آمده، «4» "وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "، و يا فرمود:«8»
 .عالوه بر اين دو قول اخير تحكمي است روشن

ري است كه اسم فاعل از آن اراده شده، و حالي است از روح و مالئكه، و اين كلمه مصد "صفا "و كلمه
اي كه ميان روح و مالئكه انداخته استفاده شود كه روح به رساند، و چه بسا از مقابلهحالت صافين را مي

 .دهندتنهايي يك صف را، و مالئكه همگي يك صف را تشكيل مي

 001[ ..... ص : "إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ ... "و مراد از استثناء: "ال يَتَكَلَّمُونَ "منظور از كساني كه در قيامت]

و ضمير فاعل در آن به همه اهل  "ال يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً "بياني است براي جمله "ال يَتَكَلَّمُونَ "و جمله
 .گردد، چه روح، چه مالئكه، چه انس، و چه جن، و سياق بر اين معنا شاهد استمحشر بر مي

 اند: بهديگر گفته« 11»گردد. بعضي اند: ضمير به روح و مالئكه بر ميگفته« 16»ولي بعضي 
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 در يك سياق قرار دارند، با هيچ يك "ال يملكون "با جمله "ال يتكلمون "گردد، ولي اينكه جملهمردم بر مي
 .سازداز اين دو قول نمي

خواهد بيان كند چه و مي "ال يَتَكَلَّمُونَ "بدل است از ضمير فاعل در "إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ "و جمله
گويند، پس جمله مذكور به ظاهر اطالقش در معناي آيه زير است كه كساني در آن روز با اذن خدا سخن مي

 .«1» "يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "فرمايد:مي

ارند كه خدا اذنشان داده باشد و ، تنها كساني حق سخن گفتن د"قال قوال صوابا "يعني "وَ قالَ صَواباً "
سخني صواب بگويند، سخني كه حق محض باشد، و آميخته با باطل و خطا نباشد، و اين جمله در حقيقت 

دهد مگر به چنين كسي. و در نتيجه آيه شريفه در قيدي است براي اذن خدا، گويا فرموده و خدا اذن نمي
لِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ وَ ال يَمْ "فرمايد:معناي آيه زير است كه مي

 .«2» "يَعْلَمُونَ

 «و بعضي

 شود، و مراد ازاستثنايي است از كساني كه در باره آنان سخن گفته مي "إِلَّا مَنْ أَذِنَ ... "اند: جملهگفته
است. و معناي آيه چنين است: آن روز در باره حق كسي سخن  "هال اله اال اللَّ "صواب، توحيد و كلمه

گويند مگر در باره حق كسي كه خدا براي او اجازه داده باشد، و آن شخص در دنيا صواب گفته باشد، نمي
 وَ ال "فرمايد:شهادت داده باشد، و اين آيه در معناي آيه زير است كه مي "ال اله اال اللَّه "يعني به كلمه

 .«1»فَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي يَشْ

ليكن اين نظريه درست نيست، به دليل اينكه عنايت كالمي در اين مقام به نفي اصل خطاب و تكلم است، 
خواهد تكلم در باره تمامي افراد را حتي آنهايي را كه جواز تكلم در خواهد باشد، و نميحال متكلم هر كه مي

استثناشدگان متكلميني هستند كه در اصل تكلم ماذونند، و آيه متعرض  موردشان مسلم است نفي كند، پس
 .شود نيستاين معنا كه در باره چه كساني تكلم مي

__________________________________________________ 

 .164گويد. سوره هود، آيه آن روزي كه فرا رسد هيچ كس جز به اجازه او سخن نمي(1)

خوانند حق شفاعت ندارند، مگر كساني كه با داشتن علم به حق د و غير خدا را ميكساني كه مشركن(2)
 .44شهادت دهند. سوره زخرف، آيه 

 .41، ص 46روح المعاني، ج (3)

 .44كنند مگر براي كسي كه خدا پسنديده باشد. سوره انبياء، آيه شفاعت نمي(4)
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 012قرآن به چه معنا است ]گفتاري در باره معناي روح و مراتب آن در قرآن ..... ص :  گفتاري در اينكه روح در

مكرر آمده، و آن را منحصر در انسان و يا  -كه متبادر از آن مبدأ حيات است -"روح "در قرآن كريم كلمه
فَأَرْسَلْنا إِلَيْها  "ال در آيهانسان و حيوان به تنهايي ندانسته، بلكه در مورد غير اين دو طايفه نيز اثبات كرده، مث

 "رُوحَنا

، و در آياتي ديگر در غير مورد انسان و حيوان «4» "وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "، و در آيه«1»
 .شود روح يك مصداق در انسان دارد، و مصداقي ديگر در غير انساناستعمال كرده پس معلوم مي

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ  "اي است كه در آيهكه صالحيت دارد معرف روح باشد نكته و در قرآن چيزي
 :بينيم آن را به طور مطلق و بدون هيچ قيدي آورده، و در معرفيش فرمودهاست، كه مي« 4» "مِنْ أَمْرِ رَبِّي

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ  "كهروح از امر خداست، آن گاه امر خدا را در جاي ديگر معرفي كرده 
، و فرموده كه امر او همان كلمه و فرمان ايجاد است، كه «1» "ءٍفَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ

ز ل ظاهري است، بلكه اعبارت است از هستي اما نه از اين جهت كه )هستي فالن چيز و( مستند به فالن عل
 .اين جهت كه منتسب به خداي تعالي است و قيامش به اوست

و به اين عنايت است كه مسيح )ع( را به خاطر اينكه از غير طرق عادي و بدون داشتن پدر به مريم داده 
و قريب به « 4» "وحٌ مِنْهُوَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُ "شده كلمه او و روحي از او معرفي نموده، فرموده:

 :فرمايدهمين عنايت است آيه زير كه مي

__________________________________________________ 

 .14روح خود راي به سوي مريم گسيل داشتيم. سوره مريم، آيه (1)

 .44و اين چنين وحي كرديم به تو، روحي از امر خود را. سوره شوري، آيه (2)

 [.....] .44كنند، بگو روح از فرمان پروردگار من است. سوره اسراء، آيه سؤال مي "روح "ارهاز تو در ب(3)

تنها امر او در هنگامي كه اراده چيزي كرده باشد اين است كه به آن چيز بگويد باش و آن چيز موجود (4)
 .44و  44سوره يس، آيات  .شود، پس منزه است خدايي كه ملكوت هر چيزي به دست او است

 .141و كلمه )مخلوق( او است كه او راي به مريم القا نمود و روحي از طرف او بود. سوره نساء، آيه (5)
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چون در اين آيه داستان « 1» "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "
 .عيسي را تشبيه كرده به داستان پيدايش آدم

تُ وَ نَفَخْ "و خداي تعالي هر چند اين كلمه را در اغلب موارد كالمش با اضافه و قيد ذكر كرده، مثال فرموده:
 "نافَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَ "، و يا فرموده:«4» "وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ "، و يا فرمود:«4» "فِيهِ مِنْ رُوحِي

، و آياتي ديگر )كه در آنها «4» "وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ "، و يا فرموده:«4» "وَ رُوحٌ مِنْهُ "، و يا فرموده:«4»



 .(و غيره "روح القدس "،"روحي از او "،"روحمان "،"روح خود "،"روحم "تعبير كرده به

تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ  "ه:ليكن در بعضي از موارد هم بدون قيد ذكر كرده، مثال فرمود
آيد روح موجودي مستقل و مخلوقي آسماني و غير مالئكه است. و ، كه از ظاهر آن بر مي«4» "كُلِّ أَمْرٍ

ينَ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِ تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ "فرمايد:نظير اين آيه به وجهي آيه زير است كه مي
 .«4» "أَلْفَ سَنَةٍ

از  -من روحه "و يا "از روح خودم -من روحي "شود از آن تعبير كرده بهو اما روحي كه متعلق به انسان مي
را آورده كه بر مبدئيت داللت دارد، و نيز از تعلق آن به بدن انسان  "من "، و در اين تعبير كلمه"روح خودش

و يا « 4» "وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "تعبير به نفخ كرده، و از روحي كه مخصوص به مؤمنينش كرده به مثل آيه
را بكار برده كه بر سببيت داللت دارد، و روح را تاييد و تقويت خوانده، و از  "باء "تعبير نموده و در آن حرف

 "، تعبير نموده، روح را به كلمه«16» "ناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِوَ أَيَّدْ "روحي كه خاص انبيايش كرده به مثل جمله

 "قدس

__________________________________________________ 

مثل عيسي در نزد خدا، همچون مثل آدم است كه او را از خاك آفريد و سپس به او فرمود موجود باش (1)
 .44او هم فورا موجود شد. سوره آل عمران، آيه 

 .44در او از روح خود دميدم. سوره حجر، آيه  و(2)

 .4و در او از روحش دميد. سوره سجده، آيه (3)

 .14سوره مريم، آيه (4)

 .141سوره نساء، آيه (5)

 .44و او را به وسيله روح القدس تاييد نموديم. سوره بقره، آيه (6)

 .1شوند. سوره قدر، آيه مي مالئكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان و از هر امري نازل(7)

كنند. سوره معارج، آيه مالئكه و روح در روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوي او عروج مي(8)
1. 

 .44و آنها را با روحي از جانب خود تاييد كرد. سوره مجادله، آيه (9)

 .44سوره بقره، آيه (10)
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 .معناي نزاهت و طهارت است، و اين را هم تاييد انبياء خوانده اضافه نموده كه به

شود نسبتي كه روح مضاف در اين آيات با روح مطلق و اگر آيه سوره قدر را ضميمه اين آيات كنيم معلوم مي
در سوره قدر دارد، نسبتي است كه افاضه به مفيض و سايه به چيزي كه به اذن خدا صاحب سايه شده است 

همچنين روحي كه متعلق به مالئكه است، از افاضه روح به اذن خداست، و اگر در مورد روح ملك دارد. و 



لْنا إِلَيْها فَأَرْسَ "تعبير به تاييد و نفخ نفرموده، و در مورد انسان اين دو تعبير را آورده، در مورد مالئكه فرموده:
 "رُوحَنا

، براي اين بود كه «4» "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ "، و يا فرموده:"«1» "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ":و يا فرموده
مالئكه با همه اختالفي كه در مراتب قرب و بعد از خداي تعالي دارند، روح محضند، و اگر احيانا به صورت 

پايي  و گيرند، نه اينكه به راستي جسم و سرآيند تمثلي است كه به خود ميجسمي به چشم اشخاصي در مي
فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً  "فرمايد:مي (بينيم در داستان مريم )عداشته باشند، هم چنان كه مي

 "سَوِيًّا

 .، و ما در سابق يعني در ذيل همين آيه بحثي در باره تمثيل داشتيم«3»

جسمي مرده، و روحي زنده، پس در  به خالف انسان كه روح محض نيست بلكه موجودي است مركب از
 فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ "مورد او مناسب همان است كه تعبير به نفخ )دميدن( بكند، هم چنان كه در مورد آدم فرمود:

 .«1» "نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

ه نفخ ب و همانطور كه اختالف روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبير مختلف شود، و در مورد فرشته
تعبير نياورد، همچنين اختالفي كه در اثر روح يعني حيات هست كه از نظر شرافت و خست مراتب مختلفي 

دارد، باعث شده كه تعبير از تعلق آن مختلف شود، يك جا تعبير به نفخ كند، و جاي ديگر تعبير به تاييد 
 .نمايد، و روح را داراي مراتب مختلفي از نظر اختالف اثرش بداند

، و روحي "وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "فرمايد:اش ميشود، و در بارهآري يك روح است كه در آدميان نفخ مي
 ديگر به نام روح تاييد كننده است، كه خاص مؤمن است، و در
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 .164يه بگو آن را روح القدس نازل كرده. سوره نحل، آ(1)

 [.....] .144روح األمين آن را نازل كرده است. سوره شعراء، آيه (2)

 .ما روح خود را به سوي مريم فرستاديم، و او در برابر وي به صورت بشري تمام عيار مجسم شد(3)

 .14سوره مريم، آيه 

 .44ه هنگامي كه كار آن را به پايان رساندم و در او از روح خود دميدم. سوره حجر، آي(4)
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، كه از نظر شرافت در ماهيت و از «1» "أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "اش فرموده:باره
تر از روحي است كه در همه انسانهاي زنده است، به شهادت اينكه تر و قوينظر مرتبت و قوت اثرش شريف

أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي  "فرمايد:آيه زير كه در معناي آيه سوره مجادله است مي در
 .«4» "بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها

راي نور دانسته، و كافر را با اينكه جان دارد مرده و كنيد كه در اين آيه مؤمن را زنده به حياتي دامالحظه مي



شود مؤمن روحي دارد كه كافر آن را ندارد، و روح مؤمن اثري دارد كه در داند، پس معلوم ميفاقد آن نور مي
 .روح كافر نيست

سبز اي است كه در گياهان شود روح مراتب مختلفي دارد، يك مرحله از روح آن مرحلهاز اينجا معلوم مي
دهد، و آيات داله بر اينكه زمين مرده بود، و ما آن را هست، و اثرش اين است كه گياه و درخت را رشد مي

 .گويدزنده كرديم در باره اين روح سخن مي

 "وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ "شوند، و جملهاي ديگر از روح آن روحي است كه به وسيله آن انبيا تاييد ميمرحله
ح تر از رواي عاليتر است و مرتبهدهد، و سياق آيات داللت دارد بر اينكه اين روح شريفاز آن خبر مي« 4»

 .انسان دارد

وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ  "، و آيه«1» "يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّالقِ "و اما آيه
 .تواند با روح ايمان تطبيق شود، و هم با روح القدس. و خدا داناتر است، هم مي«4» "حاً مِنْ أَمْرِنارُو

اين را هم يادآوري كنيم كه ما در تفسير هر يك از اين آيات كريمه مطالبي در باره روح گذرانديم كه به درد 
 .خورداينجا مي

__________________________________________________ 

آنها كساني هستند كه خدا ايمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحي از ناحيه خودش ايشان را تقويت (1)
 .44فرموده. سوره مجادله، آيه 

آيا كسي كه مرده بود، و ما او را زنده كرديم، و برايش نوري قرار داديم، كه با آن در بين مردم راه (2)
هاي بسيار قرار گرفته، و خارج شدن از آن برايش نيست؟. ت كه در ظلمترود، در مثل، مثل كسي اسمي

 .144سوره انعام، آيه 

 .44سوره بقره، آيه (3)

كند، تا او مردم را از روز تالقي بيم دهد. روح را از عالم امر خود بر هر كس از بندگانش بخواهد القاء مي(4)
 .14سوره مؤمن، آيه 

 .44سوي تو روحي را از عالم امر خود. سوره شوري، آيه  و اين چنين وحي كرديم به(5)
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كه در اين سوره ذكر شد، و در ضمن آياتي  "يوم الفصل "اشاره است به "ذلك "كلمه "ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ "
ابتداي سوره و مطالب بعد از آن است و آيه  توصيف گرديد، و اين جمله در حقيقت خاتمه كالم و معطوف به

 .تفريع بيشتري از بيان سابق است "فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ مَآباً ... "فرمايد:بعدي كه مي

آورد كه مخصوص اشاره به دور است، براي اين بوده كه به عظمت مساله  "ذلك "و اگر اشاره را با لفظ



ناپذيري وقوع آن ثبوت حتمي و رانده شدن قضاي آن، و تخلف "دن آن روزحق بو "داللت كند، و مراد از
 .است

تواند به سوي پروردگار خود مرجعي بگيرد، كه به يعني هر كس بخواهد مي "فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ مَآباً "
عي كه اشاره كرديم تفريوسيله آن به ثواب متقين برسد، و از عذاب طاغيان نجات يابد، و اين جمله همانطور 

است بر اخباري كه در سابق از يوم الفصل داده و بر آن احتجاج نموده و آن را توصيف كرده بود، و معنايش 
 .تواند به سوي پروردگارش برگردداين است كه حال كه وضع بدين منوال است پس هر كس بخواهد مي

 "... ِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً

عذاب آخرت است، و نزديك بودن آن به اعتبار حق بودن، و بدون شك، حق بودن،  "عذاب "اين مراد از
 .وقوع آن است چون هر چه آمدني باشد نزديك است

عالوه بر اين، وقتي قيامت عبارت باشد از تجسم اعمال آدمي، و جزا ديدن انسان در برابر اعمال، اين اعمال 
 .تر استديگري به انسان نزديك همواره با آدمي هست، و از هر چيز

 "َوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ

يعني روزي كه انسان منتظر ديدن جزاي اعمالي است كه در زندگي دنيا انجام داده، و از پيش فرستاده  -
همه  كند، چوناند. معنايش اين است كه در آن روز انسان به اعمال خود نظر ميگفته« 1»است. بعضي 

بيند هم چنان كه در جاي ديگر همين مطلب را خاطر نشان نموده، فرموده اعمال خود را نزد خود حاضر مي
 .«4» "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ":است

 "َ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً

 فر در آن روز از شدت آن روز آرزويعني كا -
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 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .46يابد. سوره آل عمران، آيه روزي كه هر انساني آنچه از خير و آنچه از شر كه كرده حاضر مي(2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .شدقد شعور و اراده، و در نتيجه آنچه كرده نكرده بود، و جزا داده نميكند اي كاش خاكي بود فامي

 013، و ... در ذيل آيات گذشته ..... ص : "روح "، مراد از"احقاب "بحث روايتي ]رواياتي در باره معناي

 اشاره

شود. و ابواب بهشت باز ميامام فرموده: يعني  "وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً "در تفسير قمي در ذيل جمله
شود، كه در بيابان از دور برق ها چون سراب ميفرمود: كوه "وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً "در معناي آيه



 .«1»زند مي

عناي به م "حقب "فرموده احقاب به معناي سالها، و "البِثِينَ فِيها أَحْقاباً "و نيز در همان كتاب در معناي آيه
سال است، و يك سال، سيصد و شصت روز است، و يك روز قيامت برابر هزار سال از سالهاي دنيا است يك 

 .«4»شماريد كه شما مي

و در مجمع البيان است كه نافع از ابن عمر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: كسي كه داخل 
و حقب عبارت است از شصت و اندي سال، و  شود، تا آنكه احقابي در آن بماند،آتش شود از آن خارج نمي

شماريد، پس سال سيصد و شصت روز است، و هر روز قيامت برابر هزار سال از سالهايي است كه شما مي
 .«4»كسي اين دلگرمي را نداشته باشد كه به اين زوديها از آتش خارج شود 

ورده، و در آن به جاي شصت، عدد هشتاد مؤلف: سيوطي هم اين روايت را در الدر المنثور با عبارتي ديگر آ
ص( نقل كرده )آمده. و ابن عمر در آن روايت گفته: احدي دلگرم نباشد ... و نيز روايتي ديگر از رسول خدا 

 .«1»كه فرموده: حقب چهل سال است 

 :و نيز در مجمع البيان آمده كه عياشي به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت

، و شوندمعناي اين آيه را پرسيدم، فرمود: اين آيه در باره كساني است كه از آتش خارج مي از امام باقر )ع(
 .«4»نظير اين روايت را از احول نقل كرده 

 آمده كه متقيان در آن روز رستگار "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً "و در تفسير قمي در ذيل آيه

__________________________________________________ 

 .161، ص 4(تفسير قمي، ج 4و  1)

 .141، ص 16مجمع البيان، ج (3)

 .464، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 .141، ص 16مجمع البيان، ج (5)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

به معناي كنيزاني شبيه به هم است، كه در خدمت اهل بهشتند، و در  "كَواعِبَ أَتْراباً "شوند، و جملهمي
آمده كه امام فرمود: متقين كراماتي  "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً "ت ابي الجارود از امام باقر )ع( در معناي جملهرواي

 .«1»فرمود: يعني دختر نورس  "كَواعِبَ أَتْراباً "دارند، و در معناي

 ، از ابن عباس روايتو در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم، و ابو الشيخ )در كتاب العظمة( و ابن مردويه
 :اند كه گفت رسول خدا )ص( فرمودكرده

روح، لشكري است از لشكريان خدا، كه از مالئكه نيستند، و داراي سر و دست و پايند، آن گاه اين آيه را 
يگر هستند دو سپس فرمود: اينها لشكرياني، و اينها لشكرياني  "يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا "خواندند

«4». 



مؤلف: اين روايت در ذيل آيات كه مشتمل بر مساله روح است، از ائمه اهل بيت )ع( نقل شد، و در آن آمده 
تر، و ما اين روايت را كه از علي )ع( هم نقل شده بود بود كه روح خلقي است از جبرئيل و ميكائيل عظيم

الرُّوحِ يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِ "و استدالل شده بود به آيه شريفهآورديم، و در آن آمده بود كه روح غير مالئكه است، 
 .«3» "...مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ 

اي است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل، و او بله، در روايت قمي كه از حمران نقل كرده آمده كه روح فرشته
بوده و هست، و شايد مراد از فرشته مطلق موجود آسماني بوده. و يا ع( )همواره با رسول خدا )ص( و با ائمه 

 اند، دليلي هماي است كه بعضي از راويان به توهم خود و در نقل به معناي حديث آوردهاين قسمت اضافه
نداريم كه موجودات امري و آسماني منحصر در فرشتگان باشد، بلكه دليل بر خالف آن داريم، هم چنان كه 

م خداي تعالي با ابليس وقتي كه از سجود بر آدم امتناع ورزيد، و مالئكه براي او سجده كردند استفاده از كال
 "يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ "شود، در آن كالم فرموده:مي

 .مين آيه گذشت، كه توضيحش در تفسير ه«1»

 (و در اصول كافي به سند خود از محمد بن فضيل از ابي الحسن ماضي )ع

__________________________________________________ 

 [.....] .164، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .464، ص 4(الدر المنثور، ج 4و  2)

ي كه من با دو دست خود آفريدم، آيا اي ابليس چه مانعي تو را بازداشت از اينكه براي كسي سجده كن(4)
 .44استكبار ورزيدي، و يا آنكه راستي از عاليان بودي؟!. سوره ص، آيه 

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 "... يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا ال يَتَكَلَّمُونَ "روايت كرده كه گفت: از آن جناب از آيه

 .گويندا سوگند ماييم آنهايي كه در قيامت اذن دارند و صواب ميپرسيدم، فرمود به خد

فرستيم، و گوييد؟ فرمود: پروردگار خود را ثنا گفته و بر پيامبران درود ميوقتي به سخن آييد چه مي :پرسيدم
 .«1»كند )تا آخر حديث( كنيم، و پروردگار ما شفاعت ما را رد نميبراي شيعيان خود شفاعت مي

ين روايت را صاحب مجمع البيان هم از عياشي نقل كرده، كه او بدون ذكر راويان وسط، از معاوية مؤلف: ا
 .«4»بن عمار از امام صادق )ع( نقل كرده است 

 010كنيم ..... ص : ما هستيم آنها كه در قيامت اجازه سخن داشته شفاعت مي]

روز قيامت شفيعان ديگر نيز وجود دارند، مثل و اين روايت از باب ذكر بعضي از مصاديق است، و گر نه در 
هستند كه  هاي ديگريابند، و باز شهدايي از امتمالئكه و انبيا و مؤمنين، البته آن مؤمنيني كه اجازه تكلم مي
 .يابندآنان نيز به حكم نص قرآن كريم و احاديث اجازه سخن مي



__________________________________________________ 

 .، چاپ بيروت1، ح 144، ص كتاب الحجة، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .، چاپ تهران144، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 011( ..... ص : 46سوره نازعات مكي است و چهل و شش آيه دارد )(79)

 011[ ..... ص : 41تا  1(: آيات 09سوره النازعات )]

 اشاره

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ 

 (1( فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً )4( وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً )4( وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً )1وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً )

 (4أَبْصارُها خاشِعَةٌ )( 4قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ ) (7)( تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ 4( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ )4فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً )

( فَإِنَّما هِيَ 14( قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ )11( أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً )16يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ )
 (11( فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ )14زَجْرَةٌ واحِدَةٌ )

( فَقُلْ 14اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي ) (14( إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُويً )14)هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسي 
 (14( وَ أَهْدِيَكَ إِلي رَبِّكَ فَتَخْشي )14هَلْ لَكَ إِلي أَنْ تَزَكَّي )

( فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي 44فَحَشَرَ فَنادي ) (22)سْعي ( ثُمَّ أَدْبَرَ ي41َ( فَكَذَّبَ وَ عَصي )46فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْري )
(41) 

( أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها 44( إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشي )44فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولي )
 (44وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها )( 44رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها ) (27)

( مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ 44( وَ الْجِبالَ أَرْساها )41( أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها )46وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها )
 (41( فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْري )44)

( 44( وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا )44فَأَمَّا مَنْ طَغي ) (36)( وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَري 44انُ ما سَعي )يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْس
 (44فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوي )

 (11أْوي )( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْم16َوَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي النَّفْسَ عَنِ الْهَوي )

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 019ترجمه آيات ..... ص : 



 .به نام خداوند بخشنده مهربان

 .(1كشند )به فرشتگاني سوگند كه ارواح مجرمان را به شدت از بدنهايشان بر مي

 .(4سازند )و فرشتگاني كه ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا مي

 .(4راسر عالم شناورند )و سوگند به فرشتگاني كه در س

 .(1گيرند )پس به خاطر زودتر به ماموريت رسيدن از يكديگر سبقت مي

 .(4كنند )و سپس به آنهايي سوگند كه امور را تدبير مي

آورد هاي وحشتناك همه چيز را به لرزه درميكه به طور يقين مبعوث خواهيد شد( در آن روزي كه زلزله)
(4). 

 .(4دهد )مين )صيحه عظيم( رخ ميو از پس آن حادثه دو

 .(4دلهايي در آن روز سخت هراسان است )

 .(4ديدگان صاحب آن دلها از شرم افتاده باشد )

 .(16آورند؟ )گويند چگونه ما را به حال اول با زمان مي

 .(11بعد از آنكه استخوانهايي پوسيده شديم )

 .(14آميز است )و نيز گويند حقا اين بازگشتي زيان

 .(14شود )ري اين بازگشت تنها با يك صيحه عظيم واقع ميآ

 .(11گيرند )كه ناگهان همه مردگان، روي زمين قرار مي

 .(14آيا داستان موسي به تو رسيد؟ )

 .(14وقتي پروردگارش از وادي مقدس طوي ندايش داد و گفت: )

 .(14به سوي فرعون برو كه طغيان كرده است )

 .(14وي؟ )خواهي پاك شبگو آيا مي

 .(14و من تو را به سوي پروردگارت هدايت كنم تا از او بترسي )

 .(46موسي معجزه بزرگتر را نشانش داد )

 .(41ولي او تكذيب و سرپيچي كرد )

 .(44و سپس برگشت تا عليه موسي تالش كند )

 .(44منادي فرستاد تا همه جمع شدند )

 .(41آن گاه گفت من پروردگار بزرگ شما هستم )

 446، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(44در نتيجه اين بلندپروازي، خداي تعالي او را به عذاب دنيا و آخرت بگرفت )



 .(44انديشي كه از سوء عاقبت ترسان است )و در اين سرگذشت عبرتي است براي مآل

 .(44تر است يا آفرينش آسمان كه خدا بنايش كرده؟! )آيا خلقت شما سخت

 .(44ال برده و آن را منظم ساخته؟ )و سقف آن را با

 .(44شبش را تاريك و روزش را روشن كرده )

 .(46و زمين را بعد از آن گسترده )

 .(41آب و چراگاه در آن بيرون كرده )

 .(44دار ساخته )ها را ريشهو كوه

 .(44كه همه اينها مايه برخورداري شما و حيوانات شما است )

 .(41هد )پس وقتي آن حادثه بزرگ رخ د

 .(44آورد )در آن روزي كه انسان هر چه كرده به ياد مي

 .(44شود )چه خواهيد كرد( )و جهنم براي هر صاحب چشمي ظاهر مي

 .(44اند( اما كسي كه طغيان كرده )در آن روز مردم دو طايفه)

 .(44و زندگي دنيا را ترجيح داد )

 .(44دوزخ جايش است )

 .(16ردگارش ترسيده و از هواي نفس جلوگيري كرده )و اما كسي كه از موقعيت پرو

 .(11بهشت جايگاه او است )

 092بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

م اش تقسيم شدن مرددر اين سوره خبرهاي مؤكدي از وقوع قيامت آمده، و از طريق تدبير ربوبي كه نتيجه
آخر با اشاره به اينكه از رسول خدا  به دو طايفه بهشتي و دوزخي است، بر وقوع آن استدالل كرده، و در

كند، و از سياق اين پرسيدند كه قيامت چه وقت است؟ و با پاسخ به اين سؤال سوره را ختم مي)ص( مي
 .آيد كه در مكه نازل شده استسوره بر مي

 092[ ..... ص : "اشِطاتِ نَشْطاً ...وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً وَ النَّ "اقوال مختلف در باره مراد از پنج سوگند آغاز سوره نازعات:]

تفسير  مفسرين در "وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً "
 441، ص: 46اند، ولي همه آنان ترجمه الميزان، جاين آيات پنجگانه اختالف عجيبي به راه انداخته

قدير اند جواب قسم حذف شده، و تاتفاق دارند بر اينكه پنج سوگند است از خداي تعالي، و بيشترشان گفته



ند ها سوگاست، و معنايش اين است كه من به اين نامبرده "اقسم بالنازعات و اقسم بالناشطات ... "كالم
 .خورم كه شما بطور يقين مبعوث خواهيد شدمي

اند: مراد از نازعات فرشتگاني هستند كه جان مردم را هنگام مردن گفته« 1»بعضي  -"غرقاو النازعات  "
مصدري است كه چون زوايدش حذف شده مطلب  "غرقا "كشند، و كلمهكنند و از اجساد بيرون مينزع مي

خورم به يند ماست، يعني سوگ "و النازعات اغراقا و تشديدا في النزع "كند، و تقدير آنرا بيشتر تاكيد مي
 .كنندكنند، و به سختي آن را ميفرشتگاني كه در كندن جانها از بدنها اغراق مي

 .ندكناي هستند كه ارواح كفار را از بدنهايشان با شدت مياند: مراد از آن، مالئكهديگر گفته« 4»بعضي 

كه ارواح را از بدنها بطور  اند: اصال منظور از نازعات خود مرگ است، چون مرگ استديگر گفته« 4»بعضي 
 .كشدكامل بيرون مي

ر شوند و در افقي ديگاند: مراد از نازعات، ستارگان سياري هستند كه از افقي كنده ميهم گفته «4»بعضي 
خورم به سيارگان كه از مطلع خود طلوع نموده، در كنند، و معنايش اين است كه سوگند ميطلوع مي

 .كنندمغربهاي خود غروب مي

ها است كه تير را با كشيدن زه تا آنجا كه جا دارد از جاي خود كنده، اند: مراد از آن، كمانگفته« 4»و بعضي 
كند. و بنا بر اين سوگند به تير و كمان مجاهدين در راه خدا، و يا به خود به طرف دشمن پرتاب مي

 .روندهاي سبز ميند كه بسوي دشتها هستاند: مراد از آن، وحشيديگر گفته «6»مجاهدين است. بعضي 

به معناي جذب، و نيز خروج و اخراج به ماليمت و سهولت است، و نيز  "نشط "كلمه -"وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً "
ا از اي هستند كه ارواح رمالئكه "ناشطات "اند: مراد ازگشايي است. بعضي از مفسرين گفتهبه معناي گره

 :اندديگر گفته« 4»كشند. بعضي اجساد بيرون مي

مراد مالئكه مخصوص هستند كه مامور گرفتن جانهاي مؤمنين از اجسادشان به رفق و سهولتند، هم چنان 
 اي هستند كه جانهاي كفار را با شدت از اجساد آنانكه مراد از جمله قبلي مالئكه
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 .كشندبيرون مي

د. و برنكنند و مياي است كه ارواح كفار را از اجساد آنان نشط مياند: مراد مالئكهديگر گفته «1»بعضي 
اند: ستارگانند، كه از افقي گفته« 4»اند: مراد از ناشطات، ارواح خود مؤمنين است. و بعضي گفته« 4»بعضي 



روند. و اند تيرها هستند كه در جنگها از كمان بيرون ميروند. و بعضي گفتهكنند و ميبه افق ديگر نشط مي
اند: وحشيانند كه از گفته« 4»و بعضي  برد.اند: مرگ است، كه ارواح را از اجساد بيرون ميگفته« 1»بعضي 

 .كننداي به ناحيه ديگر كوچ ميناحيه

 :در معناي اين جمله نيز أقوالي است -"وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً "

اند، كه ارواح را قبض نموده روح مؤمن را به سرعت بسوي بهشت، و روح كافر اند: مالئكهگفته «6»بعضي 
به معناي سرعت در حركت است، هم چنان كه به اسب وقتي  "سبح "كلمه برند، چونرا به سوي آتش مي

 :اندديگر گفته« 4»بعضي  .گوينددود سابح ميبه سرعت مي

ها بيرون منظور تنها آن فرشتگاني هستند كه ارواح مؤمنين را قبض نموده و به ماليمت و مدارا از بدن
گذارد، دهد بعد كنارش ميي كه چيزي را در آب شنا ميكنند تا استراحت كنند، مثل كسكشيده، رهايشان مي

كنند تا به استراحت بپردازد. دهند و بعد از مرگ رهايش ميمالئكه هم يك عمر جان را در بدن شنا مي
اند: ستارگاني هستند گفته« 4»شوند، و بعضي اند: فرشتگانيند كه بسرعت از آسمان نازل ميگفته« 4»بعضي 

 .هر يك در مدار خود شناورند "كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ "كه به حكم آيه:

 .دونداند: مراد اسبان مجاهدين است، كه در ميدان جنگ ميديگر گفته« 16»بعضي 

عبارت « 14»ها كه در نفوس جانداران شناورند. و بعضي اند از مرگهم آن را عبارت دانسته «11»بعضي 
اند: گفته« 11»اند: ابرها هستند. و بعضي گفته «14»در درياها. و بعضي هاي شناور اند از: كشتيدانسته

 .حيوانات دريايند

 اند: مراد از آن مطلق مالئكه است، چون مالئكهگفته« 14»بعضي  -"فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً "
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مراد از آن مالئكه موت  :اندگيرند. و بعضي گفتهاز آدميان پيشي مي در عمل خير و ايمان و اعمال صالح
 .رساننداست، كه روح مؤمن را قبل از آنكه روح كافر به آتش برسد به بهشت مي

اند: مراد از آن تنها مالئكه مامور قبض روح مؤمن است كه آن را قبل از هر كار به بهشت گفته« 1»و بعضي 
اند: مالئكه وحي است، كه در رساندن وحي به انبياء از شياطين سبقت گفته «2»رساند. و بعضي مي



گيرند، و قبل از آنكه ايشان اند: ارواح مؤمنين است كه از مالئكه پيشي ميگفته« 4»گيرند. و بعضي مي
د انگفته« 1»شوند. و بعضي روحشان را قبض كنند، از شدت عالقه به لقاي خدا، خود از كالبد بيرون مي

اند اسبان جنگجويان است، كه در جنگ گفته« 4»گيرند. و بعضي ستارگانند كه در سير، از يكديگر پيشي مي
 .گيرنداند: مرگ و ميرها است، كه از آرزوها پيشي ميديگر گفته« 4»گيرند. و بعضي از يكديگر پيشي مي

 :در اين باره نيز اقوالي است -"فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً "

كنند، و اين نظريه بيشتر مفسران اند، كه امور را تدبير مياند: مراد از آن مطلق مالئكهگفته «7»بعضي 
اند: مراد از آن گفته« 4»اند كه اين قول همه مفسرين است. و بعضي ادعاء كرده« 4»است، حتي بعضي 

ر بادها و فيل است، كه جبرئيل امچهار فرشته مامور تدبير امر دنيا، يعني جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل و اسرا
لشكريان و وحي را، و ميكائيل امر باران و گياهان را به عهده دارد، و عزرائيل موكل به قبض ارواح است، و 

« 16»اسرافيل مامور رساندن دستورات الهي به آن سه فرشته و نيز مامور دميدن در صور است. و بعضي 
مر خدا در آنها واقع گشته، و به وسيله آن افالك قضاي الهي در دنيا اند: مدبرات أمر، افالكند، كه اگفته

 .شودجاري مي

در همه اين سوگندها مضافي در تقدير است و تقدير  :«11»گويد البته قول ديگري در اينجا هست كه مي
 ."رب النازعات، و رب الناشطات، و رب السابحات، و رب السابقات، و رب المدبرات است "آن:

خواننده محترم توجه دارد كه سياق آيات پنجگانه سياق واحدي متصل و شبيه به هم است، و با بيشتر ولي 
سازد، چون اقوال مذكور معناي سوگند را در اين پنج مورد، مختلف دانسته اقوالي كه از نظر شما گذشت نمي

 سوگند اول را مربوط به مالئكه قبض روح كفار، و دومي را
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هاي شناور، و چهارمي را مربوط به مرگ و ميري كه از آرزوها را راجع به كشتي مربوط به وحشيان، و سومي
 .دانندگيرند، و پنجمي را مربوط به افالك ميسبقت مي

عالوه بر اين بيشتر آنها دليلي بر اثبات قول خود ندارند، نه از متن آيه، و نه از سياق، دليلشان تنها اين است 
 .سازد، و در آن استعمال شده، حال يا بطور حقيقت و يا بطور مجازن معنا ميكه لفظ آيه از نظر لغت با فال

از اين هم كه بگذريم بيشتر آن اقوال، با سياق آيات سوره كه سخن از روز قيامت دارد، و بر وقوع آن 



آن  هكند، مناسبت ندارد، با اينكه در سوره مرسالت ديديم كه همه سوگندهايش با مفاد سوره كاستدالل مي
 .نيز در باره قيامت بود سازگاري داشت، و درست سوگند با جوابش مناسب بود

 094بيان اينكه در اين پنج سوگند به مالئكه سوگند ياد شده است ..... ص : ]

اين است كه  -و خدا داناتر است -رسد و ممكن است درباره آن اظهار بداريمحال آنچه به نظر خود ما مي
بدان سوگند ياد شده با صفاتي كه مالئكه در امتثالشان نسبت به اوامر صادره از ساحت آنچه در اين آيات 

ه باشد، و سپس قيامشان به تدبير امور بمقدس الهي كه مربوط به تدبير امور عالم ماده نسبت به ايشان مي
 .اذن خداي تعالي، قابل انطباق است

فًّا وَ الصَّافَّاتِ صَ "فرمايد:ز سوره صافات است، كه ميو آيات مذكور از نظر سياق شديدا شبيه به آيات آغا
وَ  "فرمايد:، و نيز بسيار شباهت دارد به آيات اول سوره مرسالت كه مي«1» "فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً

، كه مالئكه را در «4» "رْقاً فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراًالْمُرْساَلتِ عُرْفاً فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً وَ النَّاشِراتِ نَشْراً فَالْفارِقاتِ فَ
ات كرد، و آيكند، چيزي كه هست آن آيات تنها مالئكه وحي را توصيف ميامتثال اوامر الهي توصيف مي

 .نمايدابتداي اين سوره مطلق مالئكه را در تدبير امور عالم توصيف مي

ان است تر از ديگرتي كه در انطباقش با مالئكه روشناز اينكه بگذريم در بين اين آيات پنجگانه آن صف
است، كه در آن مساله تدبير بدون قيد و بطور مطلق آمده است، پس مراد از آن  "فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً "صفت

، و از سوي ديگر "مدبرات "يا تميز است و يا مفعول به براي كلمه "أمرا "تدبير همه عالم است، و كلمه
 هم كار مطلق مالئكه است، پسمطلق تدبير 

__________________________________________________ 

كنند، و آنها كه پي در پي ذكر را تالوت اند. همانها كه قويا نهي ميسوگند به آنها كه صف كشيده(1)
 .4 -1كنند. سوره صافات، آيات مي

د. و سوگند كننآنها كه همچون تندباد حركت ميشوند. و سوگند به فرشتگاني كه پي در پي فرستاده مي(2)
كنند. و سوگند به آنها كه آيات بيدار سازند و آنها كه جدا ميگسترانند و منتشر ميبه آنها كه )ابرها را( مي

 .4 -1نمايند، سوره مرسالت، آيات القاء مي (كننده را )به انبياء
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 .، مطلق مالئكه خواهد بودقهرا مراد از مدبرات

 "رساند كه مضمون اين آيه نتيجه آيهفاء تفريع در آمده مي "فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً "و از آنجايي كه در آغاز آيه
ضمون رساند كه متفريع آغاز شده، مي "فاء "هم با "فَالسَّابِقاتِ ... "است، و از آنجا كه آيه "فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً

رع شود كه تدبير، فرع بر سبق، و سبق ف، لذا نتيجه گرفته مي"وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً "اي است از آيهآن نتيجه
ن گانه است، پس مدلول ايفهماند كه سنخيتي در معاني منظور نظر آيات سهبر سبح است، و اين به ما مي



ي آن ن سبقت جسته باشند، و به سوكنند، اما بعد از آنكه بسوي آسه آيه اين است كه مالئكه تدبير أمر مي
ريم مراد از گيجويند، اما بعد از آنكه هنگام نزول به سوي آن سرعت گرفته باشند. پس نتيجه ميسبقت مي

 .اندسابحات و سابقات و مدبرات، همان مالئكه هستند به اعتبار نزولشان بسوي تدبيري كه بدان مامور شده

 :فرمايدرساند كه آيه زير در مقام افاده آن مييگانه همان معنايي را مپس آيات سه

كه توضيح معنايش در سوره رعد گذشت، « 1» "لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "
اسباب در وجود و عدم  پس مالئكه با همه اشياء سر و كار دارند، با اينكه همه اشياء در احاطه اسباب است، و

و بقاء و زوال اشياء و در اختالف احوال آنها با يكديگر نزاع دارند، پس آنچه خداي تعالي در باره آن موجود 
حكم كرده، و آن قضايي را كه خداوند در باره آن موجود مقرر داشته، همان قضايي است كه فرشته مامور به 

ن به پردازد، و در پرداختاش واگذار شده ميمسئوليتي كه به عهده شتابد، و بهتدبير آن موجود، بسوي آن مي
گيرد و سببي را كه مطابق قضاي الهي است تمام نموده، در نتيجه آنچه را خدا اراده آن از ديگران سبقت مي

 .(دقت فرماييد)شود، كرده واقع مي

د در نازل شدن براي انجام آنچه بدان گانه اشاره به سرعت گرفتن مالئكه باشو اما وقتي منظور از آيات سه
 وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً وَ "اند، و سبقت گرفتن به آن، و تدبير امر آن، بناچار بايد دو آيه ديگر يعنيمامور شده

را هم حمل كنيم بر انتزاع و خروجشان از موقف و مرتبه خطاب به موقف و مرتبه انجام  "النَّاشِطاتِ نَشْطاً
زع مالئكه بطور غرق، عبارت است از اينكه شروع به نزول به طرف هدف كنند، آن هم ماموريت، پس ن

نزول به شدت و جديت، و نشط مالئكه عبارت است از خروجشان از موقفي كه دارند به طرف آن هدف، هم 
 چنان كه سبح

__________________________________________________ 

عد، كنند. سوره رپايند، و از امر خدا حفظ ميو و از پشت سر است، كه او را ميبراي انسان نگهبانان از جل(1)
 .11آيه 
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آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج، و به دنبال آن سبقت گرفته و امر آن موجود را به 
 .كننداذن خدا تدبير مي

اي است كه مالئكه دارند، و وضعي كه در هنگام پنجگانه، سوگند به وظيفهبنا بر بياني كه گذشت آيات 
اي كه شروع به نزول نموده تا آخرين وضعي كه در تدبير امري گيرند. از آن لحظهانجام ماموريت به خود مي

 .گيرنداز امور عالم ماده به خود مي

حدوث حوادث دارد، هم چنان كه آيات بعدي  و در اين آيات اشاره است به نظمي كه تدبير ملكوتي در هنگام
شود. و در تدبير ملكوتي اشاره است به تدبير ربوبي كه در اين عالم ظاهر مي "هَلْ أَتاكَ ... "فرمايد:مي

حجتي است بر مساله جزاء و بعث، هم چنان كه تدبير امور دنياي مشهود نيز حجتي است بر آن، كه ان شاء 



 .خواهد گذشتاللَّه بيانش از نظرتان 

آيد، و رواياتي هم كه در بحث روايتي آينده ان شاء اين بود آنچه با تدبر در سياق آيات كريمه به دست مي
 .كندگذرد، تا حدودي آن را تاييد مياللَّه از نظر خواننده مي

 096. ص : گفتاري پيرامون واسطه بودن مالئكه در تدبير ])در ذيل آيه فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً([ ....

 اشاره

شود فرشتگان در ابداء موجودات از ناحيه خداي تعالي، و برگشتن بطوري كه از آيات قرآن كريم استفاده مي
آنها به سوي او، بين خدا و خلق واسطه هستند، به اين معنا كه اسبابي هستند براي حدوث حوادث، ما فوق 

كاربردشان تا وقتي است كه مرگ نرسيده و موجود به نشاه ديگر اسباب مادي و جاري در عالم ماده كه البته 
 .منتقل نشده است، چون بعد از مرگ و انتقال، ديگر اسباب مادي سببيتي ندارند

هاي مرگ و قبض روح و اجراء سؤال و ثواب و ، يعني حال ظهور نشانه"عود "اما وساطت مالئكه در مساله
ها در نفخه صور، و زنده كردن آنان در نفخه دوم، و محشور كردن عذاب قبر، و سپس ميراندن تمام انسان

آنان، و دادن نامه اعمال، و وضع ميزانها، و رسيدگي به حساب، و سوق به سوي بهشت و دوزخ، كه بسيار 
واضح است، و آيات دال بر اين وساطت بسيار زياد است، و احتياجي به ايراد آنها نيست، روايات وارده در اين 

 .ل از ناحيه رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت )ع( هم بيش از آن است كه به شمار آيدمسائ

و همچنين وساطت مالئكه در مرحله تشريع دين يعني نازل شدن، و آوردن وحي، و دفع شيطانها از مداخله 
ار، اه استغفدر آن، و پشت گرمي و ياري دادن به رسول خدا )ص(، و نيز تاييد مؤمنين، و پاك كردن آنان از ر

 و طلب مغفرت كردن از خدا 
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 .براي آنان، جاي ترديد و بحث نيست

و اما دليل وساطت آنان در تدبير امور اين عالم، با اينكه هر امري براي خود سببي مادي دارد، همين آيات 
ناشطات و سابحات و سابقات و مدبرات اول سوره مورد بحث است، كه بطور مطلق مالئكه را نازعات و 

 .خوانده كه بيانش گذشت

جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ  "فرمايد:و همچنين دليل ديگرش آيه زير است، كه مي
كه واسطه اند براي اينشود كه مالئكه خلق شده، كه از آن به خاطر مطلق بودنش فهميده مي«1» "رُباعَ

بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال  "شوند، همان امري كه در آيهباشند ميان خدا و خلق، و براي انفاذ امر او فرستاده مي
، از «4» "يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ "، و آيه«4» "يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

آن سخن گفته است كه توضيح بيشترش در تفسير آيه سوره فاطر گذشت، و گفتيم كه بال قرار دادن براي 



 .مالئكه اشاره به همين وساطت است

پس مالئكه جز وساطت بين خداي تعالي و بين خلق او، و انفاذ دستورات او در بين خلق، وظيفه و كاري 
نيست، كه مثال خداي تعالي گاهي اوامر خود را به دست ايشان جاري ندارند، و اين بر اساس تصادف و اتفاق 

سازد، و گاهي مثل همان امر را بدون وساطت مالئكه خودش انجام دهد، چون در سنت خداي تعالي نه 
 فَلَنْ "، و نيز فرموده:«1» "إِنَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "اختالفي هست، و نه تخلفي، هم چنان كه فرمود:
 .«4» "تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

هاي مالئكه يكي اين است كه بعضي از آنان مقام بلندتري دارند، و امر خداي تعالي را از جمله وساطت
يقت كنند، و اين در حقميتر خود را مامور رسانند و در تدبير بعضي امور پائينتر خود ميگرفته به پائين

ل توسطي تر آن دارد، مثتوسطي است كه متبوع و دارنده مقام بلندتر بين خدا و بين تابع و دارنده مقام پائين
 كه ملك الموت در مساله قبض ارواح دارد، و

__________________________________________________ 

 .1نيد و داراي دو و سه و چهار بال قرار داد. سوره فاطر، آيه فرشتگان را رسوالن و پيغمبران خود گردا(1)

كساني را كه مشركان فرزند خدا پنداشته از فرشتگان و مسيح و ...( همه بندگان مقرب خدا )بلكه (2)
 .44گيرند و هر چه كنند بفرمان او كنند. سوره انبياء، آيه هستند كه هرگز در سخن بر او پيشي نمي

 .كنندترسند و هر چه مامورند اطاعت ميدات، از خدا كه فوق همه آنهاست ميو تمام موجو(3)

 .46سوره نحل، آيه 

 .44پروردگار من به راه راست خواهد بود. سوره هود، آيه  "هدايت "و البته(4)

 .14يابي و نه تحويلي. سوره فاطر، آيه نه هرگز براي سنت خدا تبديلي مي(5)
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قامٌ وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَ "اند:كند، و خداي تعالي از خود آنان حكايت كرده كه گفتهتر خود را مامور به آن ميپائين
حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ  "، و نيز فرموده:«4» "مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ "، و نيز فرموده«1» "مَعْلُومٌ
 .«4» "قالُوا الْحَقَّ رَبُّكُمْ

 091عدم منافات بين واسطه بودن مالئكه و استناد حوادث به ايشان، با استناد آنها به خداي تعالي و به اسباب ظاهري ..... ص : ]

و اينكه خداي تعالي مالئكه را واسطه بين خدا و حوادث دانسته، و يا به عبارتي مالئكه را اسبابي معرفي 
تند به آنها است، منافات با اين معنا ندارد كه حوادث مستند به اسباب قريب و مادي نيز كرده كه حوادث مس

باشد، براي اينكه اين دو استناد و اين دو جور سببيت در طول همند، نه در عرض هم، به اين معنا كه سبب 
 .قريب علت پيدايش حادثه است و سبب بعيد علت پيدايش سبب قريب است

كنيم به خداي تعالي هم مستند ت ندارد كه در عين اينكه حوادث را به آنان مستند ميهم چنان كه منافا



بسازيم، و بگوييم تنها سبب در عالم خداي تعالي است چون تنها رب عالم او است، براي اينكه گفتيم سببيت 
اش بهي و قريطولي است نه عرضي، و استناد حوادث به مالئكه چيزي زائد بر استناد آنها به اسباب طبيع

ندارد، و خداي تعالي استناد حوادث به اسباب طبيعي و ظاهريش را تصديق كرده، همانطور كه استناد آن به 
 .مالئكه را قبول دارد

و هيچ يك از اسباب در قبال خداي تعالي استقالل ندارند، تا رابطه خداي تعالي با مسبب آن سبب قطع 
اند: ب را مسبب خداي تعالي بدانيم، همانطور كه وثنيت پنداشته و گفتهباشد، و باعث شود كه نتوانيم آن مسب

خداي تعالي تدبير امور عالم را به مالئكه مقرب واگذار كرده. آري توحيد قرآني استقالل از هر چيز را از هر 
 .جهت نفي كرده، هيچ موجودي نه مالك خودش است، و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و نشور خود

نا بر اين مثل موجودات در استنادشان به اسباب مترتب يكي بر ديگري، از سبب قريب گرفته تا بعيد، و در ب
انتها استنادشان به خداي سبحان تا حدودي و به وجهي بعيد مثل كتابت است، كه انسان آن را با دست خود، 

 ري به دست، و استناد ديگري به انساندهد، و اين عمل يك استنادي به قلم، و استناد ديگو با قلم انجام مي
دارد، كه با دست و قلم كتابت را انجام داده، و هر چند سبب مستقل و فاعل حقيقي اين عمل خود آدمي 

م فالني گوييشود كه ما نتوانيم آن را به دست و قلم نيز استناد دهيم، هم مياست، و ليكن اين باعث نمي
 چقدر

__________________________________________________ 

 [.....] .141هيچ يك از ما نيست مگر آنكه مقامي معلوم دارد. سوره صافات، آيه (1)

 .41فرمانروايي است امين. سوره تكوير، آيه (2)

 .44و چون وحشت از دلهايشان برود گويند پروردگارتان چه گفت؟ گويند حق گفت(. سوره سبأ، آيه )(3)
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گويد: اين قلم دهد، و هم خود او ميگوييم دست او چنين هنري از خود نشان مينويسد، و هم ميخوب مي
 .نويسدخوب مي

و نيز منافات ندارد كه بنا به بيان گذشته ما، مالئكه واسطه در تدبير باشند، و از سوي ديگر چنانچه از كالم 
كه و يا همه آنان دائما در حال عبادت و تسبيح و سجده باشند، شود بعضي از مالئخداي تعالي استفاده مي

، و «1» "وَ مَنْ عِنْدَهُ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ ال يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال يَفْتُرُونَ "مانند آيه
 .«4» "عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ "آيه

براي اينكه ممكن است مالئكه در حين انجام ماموريت خداي تعالي و تدبير امور دنيا سجده و تسبيح را هم 
 وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي "شودانجام بدهند، هم چنان كه چه بسا اين عدم منافات از آيه زير استشمام مي

 .«4» "السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْماَلئِكَةُ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ



 099[ ..... ص : "يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ "بيان(معناي اينكه در باره قيامت فرمود:)]

هاي عظيمي تفسير شده كه در آن تردد و به صيحه "راجفه "كلمه "دِفَةُيَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّا "
به صيحه متاخر تابع تفسير شده، در نتيجه بنا بر اين تفسير، دو آيه مورد  "رادفه "اضطرابي باشد، و كلمه

ورِ الصُّوَ نُفِخَ فِي  "فرمايد:شود، كه آيه زير هم بر آنها داللت دارد، ميبحث با دو نفخه صور تطبيق مي
 .«1» "ظُرُونَفَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْ

 اند: راجفه به معناي هر محركي است كه متحرك را به شدت تكانگفته« 4»ولي بعضي 

__________________________________________________ 

شوند و شب و روز او را تسبيح ورزند و نه خسته ميكساني كه نزد اويند از عبادت او نه استكبار مي(1)
 .46شوند. سوره انبياء، آيه گويند و سست هم نميمي

ند. كنورزند، و تسبيحش نموده برايش سجده ميآنان كه نزد پروردگار تواند، از عبادت او استكبار نمي(2)
 .464سوره اعراف، آيه 

كند آنچه كه در آسمانها و زمين است، از جنبنده و مالئكه و آنها از عبادت او براي خدا سجده مي(3)
 .14استكبار ندارند. سوره نحل، آيه 

كند مگر شود، پس هر كس كه در آسمانها و هر كس كه در زمين باشد غش ميو در صور دميده مي(4)
نند. كشود، كه ناگهان همه به حال ايستاده تماشا مي، و سپس بار دوم در آن دميده ميكسي كه خدا بخواهد

 .44سوره زمر، آيه 

 .44، ص 46روح المعاني، ج (5)
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دهد، و هم شود، و معناي تحرك شديد را ميهم الزم و بدون مفعول استعمال مي "رجف "دهد، چون كلمه
نيز همان نفخه اولي است، كه  "راجفه "دهد، و مراد ازال شده معناي تحريك شديد را ميمتعدي استعم
نفخه دوم است، كه متاخر و بعد از نفخه اول صورت  "رادفه "دهد، و مراد ازها را تكان ميزمين و كوه

 .گيردمي

ت، كه آنها نيز به حركت در اند: مراد از راجفه، زمين و از رادفه، آسمانها و ستارگان اسگفته« 1»و بعضي 
شوند. ولي اين دو وجه و مخصوصا وجه اخير شكافند، و ستارگان مضطرب و متالشي ميآمده آسمان را مي
 .خالي از بعد نيست

ظرف باشد، براي جواب  "...يَوْمَ تَرْجُفُ  "تر است، به هر حال اين است كه جملهو آنچه با سياق مناسب
تا بر فخامت و عظمت آن داللت كند، و بفهماند آن قدر شديد است كه ناگفتني قسم كه در كالم نيامده، 

اند: ديگر گفته« 4». بعضي "حتما مبعوث خواهيد شد -لتبعثن "است، و آن جواب عبارت است از جمله



د، باشمي "قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة "از اين جهت منصوب شده كه در معناي آيه "يوم "كلمه
 .اين وجه هم خالي از بعد نيستولي 

 براي افاده تنويع است، و "قلوب "نكره و بدون الف و الم آوردن كلمه "قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ أَبْصارُها خاشِعَةٌ "
ظرفي  "يومئذ "به معناي اضطراب است، و كلمه "وجيف "است، و "واجفة "اين كلمه مبتدا و خبرش كلمه

 .جمله مورد بحث استينافي و بيانگر صفت آن روز استاست متعلق به واجفه، و 

ر اش بر آن، به خاطگردد، و نسبت ابصار به قلوب و اضافهبه قلوب بر مي "ابصارها "در كلمه "ها "و ضمير
اين بوده كه مراد از قلوب در امثال اين موارد كه صفات ادراكي از قبيل علم و خوف و رجاء و نظائر آن بدان 

 .شود، نفوس بشري است كه قبال هم به آن اشاره شدينسبت داده م

و اگر خشوع را به ابصار نسبت داده با اينكه خشوع از احوال قلب است، بخاطر آن بوده كه اثر ظاهري خشوع 
 .تر از ساير اعضاء استدر چشمها قوي

 322حكايت سخن كفار در استبعاد معاد[ ..... ص : ]

اين آيه اخبار و حكايت گفتار آنان در دنيا است، كه از در استبعاد  "دُودُونَ فِي الْحافِرَةِيَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْ "
 خواهد اشاره كند به اينكه اينها كه در قيامت، مي"مگر ممكن است كه ما دوباره برگرديم "گفتند:مي
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قلوبشان اضطراب و ديدگانشان خشوع دارد، همانهايند كه در دنيا بعث را منكر بودند، و تا در دنيا بودند چنين 
 .گفتندو چنان مي

: به معناي اول و ابتداي هر چيز است، و استفهام در آيه انكاري -«1»اند بطوري كه گفته -"حافره "و كلمه
 گويند: آيا ما راستي راستي بعد از مرگاست، و منشا آن استبعاد است و معنايش اين است كه اين طايفه مي

اند: حافره به معناي محفوره گفته «4»گرديم؟ و بعضي به حالت اولمان كه همان حالت زندگي است بر مي
گرديم و است، و محفوره زمين قبر است، و معناي جمله اين است كه: آيا ما بعد از مردن از قبورمان بر مي

 .«4»شويم؟! زنده مي

دهد، و كالم كالم اين آيه از اعتراف كفار به مساله مبعوث شدن در قيامت خبر مي :اندهم گفته« 1»بعضي 
آنچه را  بينندشوند و مياز زنده شدن است، و استفهامشان از روي تعجب است، گويا وقتي زنده ميكفار بعد 

پرسند راستي اين مائيم كه بعد از مردن زنده بينند، تعجب نموده صحنه را عجيب و غريب دانسته، ميكه مي
 .ايم، و اين معناي خوبي است اگر با ظاهر سياق مخالف نباشدشده

اين جمله تكرار همان استفهام و تاكيد آن است، وقتي زنده شدن بعد از مرگ  "كُنَّا عِظاماً نَخِرَةًأَ إِذا  "



ه ب -به دو فتحه -"نخر "تر است، و كلمهعجيب باشد، با پوسيده شدن استخوانها و تفرق اجزاء عجيب
، هم و اسم فاعل آن "نخرا -ينخر -نحر العظم "شود:معناي پوسيده شدن و متالشي گشتن است، گفته مي

 .آيد و هم نخرناخر مي

 "لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ "اشاره است به معناي رجعتي كه از جمله "تلك "كلمه "قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ "
 هم به معناي رجعت و برگشتن است، و اگر برگشتن را خاسرة خوانده، يا از "كرة "شود، و كلمهاستفاده مي

 به معناي "خاسرة "باب مجازگويي است و خاسر حقيقي صاحب كره و برگشت است، و يا اينكه كلمه
يعني برگشتن بعد از  -صاحب خسران است، و به هر حال معناي عبارت، اين است كه گفتند: اين رجعت

 .آور استرجعتي است كه براي صاحبش خسران -مرگ بسوي زندگي
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از سخناني باشد كه كفار در دنيا آن  "...أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ  "كه جمله اين گفتاري است از كفار، البته در صورتي
الُوا تِلْكَ إِذاً ق "را به منظور استهزاء گفته باشند و بهمين جهت بوده كه قرآن كريم سياق را تغيير داده، فرمود:

ا بنا بر اينكه جمله مزبور حكايت گفتاري ، و ام"...أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ  "گويند:، چون قبال فرموده بود: مي"...
 .شان اظهار حسرت و نفرت استگويند، در آن صورت انگيزهباشد كه كفار در روز قيامت آن را مي

اند: گفته« 1»گردد. و بعضي بر مي "كرة "به كلمه "هي "ضمير "فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ "
به معناي طرد كردن كسي با  "زجر "گردد، و كلمهكه منظور از آن نفخه دوم است بر مي "ادفةر "به كلمه

آواز و نهيب است، و اگر نفخه دوم را زجره خوانده، از اين جهت بوده كه انسان با اين نهيب از نشاه مرگ به 
اگاه و ن "است، يعني معنايفجائيه  "اذا "شود، و كلمهنشاه حيات، و از باطن زمين به روي زمين منتقل مي

 .به معناي زمين هموار، و يا زمين خالي از گياه است "ساهرة "دهد، و كلمهرا مي "ناگهان

نسبت به قيامت استفاده  "...أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ  "و اين دو آيه در مقام جواب از استبعادي است كه از جمله
ر نيست كه ايشان را بعد از مردن زنده كنيم، و دوباره به شود، و معناي آن اين است كه براي ما دشوامي

 "زَجْرَةٌ واحِدَةٌ "بيش از -و يا به قول آن مفسر ديگر نفخه دوم -زندگي برگردانيم، براي اينكه برگشتن آنان
 آب ومئونه ندارد، به محضي كه آن زجره محقق شود، ناگهان همه زنده گشته و روي زميني تخت و يا بي

 .ر خواهند گرفت، با اينكه لحظه قبل از آن مرده و در شكم زمين بودندعلف قرا



 "وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ "فرمايد:پس دو آيه مورد بحث در معناي آيه زير است كه مي
«4». 

 320كند[ ..... ص : در اين مقام افاده مي داستان موسي )عليه السالم( و فرعون و آنچه اشاره به اين داستان]

 "... هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسي "

اي از داستان موسي )ع(، و فرستاده شدنش به سوي اي است به خالصهاين آيه تا پايان دوازده آيه اشاره
رفتار فرعون، و اينكه فرعون دعوت آن جناب را رد نموده، و خداي تعالي او را به عذاب دنيا و آخرت گ

 .ساخت

 اين آيات در عين حال مشركين را كه منكر قيامتند و با اين انكار خود دعوت ديني
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كند، و اين آيات در دهد، و موعظه مياندرز مي -چون بدون معاد، تشريع دين معنا ندارد -اسالم را رد كردند
عين حال تسليتي براي رسول خدا )ص( و تهديدي براي كفار نيز هست، مؤيد اين معنا اين است كه در اين 

 ."هَلْ أَتاكَ "فرمايد:و ميدهد، آيات رسول خدا )ص( را مورد خطاب قرار مي

و در اين داستان عالوه بر همه نكات گذشته استدالل بر وقوع قيامت و جزاء نيز هست، چون هالكت 
فرعون و لشكريانش با آن وضع هراسناك دليل روشني است بر حقانيت رسالت موسي از جانب خداي تعالي 

ر با ربوبيت خداي تعالي نسبت به مردم، و اين بر شود مگبسوي مردم، و اين رسالت از جانب خدا تمام نمي
خالف پندار غلطي است كه مشركين دارند، و معتقدند خداي تعالي تنها خالق است و ربوبيتي براي مردم 

 .ندارد، و ارباب مردم كساني ديگرند و خدا رب آن ارباب است

هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسي هر چند استفهام است، اما منظور از آن ترغيب شنونده است به  "پس اينكه فرمود:
خواهيم خبر مهمي به طرف مقابل خود اينكه اين داستان را خوب گوش بدهد، )مثل اينكه خود ما وقتي مي

 :گوييمبدهيم و او خوب گوش بدهد، در آغاز مي

خطاب به رسول خدا )ص( تسليت خاطر آن جناب و انذار منكرين است، چون در آن، هيچ خبر داري؟( و اين 
 .سخن از عذاب هم رفته، و نيز اتمام حجت است، به آن بياني كه گذشت

و اين نوع از استفهام منافاتي با اطالع قبلي شنونده از داستان ندارد، براي اينكه منظور اين نيست كه به 
ا به اطالع شنونده برساند، بلكه منظور اين است كه او را متوجه آن بسازد و به راستي و حقيقتا داستان ر

يادش بيندازد، پس ممكن است اوال آيات اين سوره اولين نوبتي باشد كه قرآن كريم داستان موسي را شرح 



 و مثالداده و شنونده هيچ اطالعي قبلي از آن نداشته باشد، و در ثاني ممكن است اگر هم اطالع داشته، 
سوره مزمل را و داستان موسي را در آن سوره كه قبل از نازعات نازل شده شنيده باشد ولي بطور اجمال 

شنيده، چون در مزمل تنها اجمالي از آن آمده، هم چنان كه در سوره اعراف و طه و غير آن دو به تفصيل 
 .آمده

ظرف است براي قصه و اين نداء مربوط به اولين باري است  "اذ "كلمه "إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُويً "
اسمي  "طوي "اش انداخته، و كلمهكه خداي تعالي به موسي وحي نموده، و مسئوليت رسالت را به عهده

 .است براي وادي مقدس
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كند، كه آن نداء چه بوده. و بعضي قبل را تفسير مياذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي اين جمله نداي در آيه  "
 :اندگفته« 1»

دير تفسيري در تق "أن "بوده، و يا كلمه "قائال اذهب ... "در اين كالم قولي در تقدير است، و تقدير كالم
است، و اشكالي كه به اين دو قول وارد است اين است كه هيچ احتياجي  "ان اذهب ... "است، و تقدير آن:

 .كندرا تعليل مي "اذهب "دستور "انه طغي "اين تقديرها نيست، و جمله به

 304 : هَلْ لَكَ إِلي أَنْ تَزَكَّي وَ أَهْدِيَكَ إِلي رَبِّكَ فَتَخْشي كه موسي )عليه السالم( مامور شد به فرعون بگويد[ ..... ص "معناي]

هل لك ميل الي ان  "به محذوف است، و تقدير كالم:متعلق  "الي "كلمه "فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلي أَنْ تَزَكَّي "
پاك شدن از  "تزكي "و يا چيزي مثل اين است، و مراد از "آيا ميل به اين داري كه پاك شوي؟ -تزكي

 .قذارت طغيان است

، و منظورش از هدايت وي به سوي "تزكي "وَ أَهْدِيَكَ إِلي رَبِّكَ فَتَخْشي عطف است بر جمله "
معرفي خداي تعالي براي او، و ارشاد او به معرفت خداست، كه ترس « 4» -اندوري كه گفتهبط -پروردگارش

از خدا نتيجه اين معرفت و دست برداري از طغيان و تعدي از طور و حقيقت عبوديت نتيجه آن ترس است، 
 .«4» "إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ "هم چنان كه فرمود:

يم مراد از تزكي چيست؟ اگر مراد پاك شدن از طغيان از راه توبه و برگشت به خداي تعالي باشد، آن حال ببين
وقت خشيت اثر مترتب بر آن است، و مراد از خشيت همان ترسي است كه هميشه مالزم با ايمان به 

آن پاك شدن بوسيله كند به اطاعت از او و ترك معصيتش، و اگر مراد از خداست، و انسان مؤمن را وادار مي
وَ أَهْدِيَكَ إِلي رَبِّكَ فَتَخْشي مفسر ما قبل خود، و عطفش به ما قبل  "اطاعت و ترك معصيت باشد، جمله

 .عطف تفسيري خواهد بود

فهماند چيزهايي در وسط كالم حذف شده، در اين جمله فصيحه است، و مي "فاء "فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْري  "
، بوده يعني پس موسي به نزد فرعون "فاتاه و دعاه فاراه ... "كر آنها نبوده، و تقدير كالمچون احتياج به ذ



 .رفت، و او را دعوت كرد، و آيت كبرايي نشانش داد

 آيد، معجزه عصاء بوده. وليو مراد از آيت كبري بطوري كه از تفصيل قصه بر مي
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اند: منظور تمام معجزاتي است كه به فرعون و درباريانش نشان داده. ولي اين احتمال بعيد گفته« 1»بعضي 
 .است

 .وَ عَصي يعني فرعون موسي و رسالت او را تكذيب نموده، ساحرش خواند و نافرمانيش كردفَكَذَّبَ  "

به معناي جد و كوشش است،  "سعي "به معناي پشت كردن، و كلمه "ادبار "ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعي كلمه "
ه ه معارضفرمايد فرعون پشت كرد در حالي كه تصميم گرفته بود دعوت موسي را باطل نموده، با او بمي

 .برخيزد

فرمايد به همين منظور مردم را از فَحَشَرَ فَنادي حشر به معناي جمع كردن مردم به زور و جبر است، مي "
اطراف مملكت جمع كرد، دليل اينكه از همه جا جمع كرد، جمله بعدي از كالم او است، كه به مردم گفت: 

ربوبيت داشت، و معلوم است كه خود را رب تمام پروردگار بزرگتر شما منم. چون فرعون در مصر ادعاي 
 .دانسته، نه يك طائفه خاصي از ايشانمردم مملكت مي

آوري ساحران است، چون در اند مراد از حشر، جمع كردن همه مردم نيست، بلكه تنها جمعگفته« 4»بعضي 
فَتَوَلَّي فِرْعَوْنُ  "نيز در جاي ديگر فرموده: ، و«4» "فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ "جاي ديگر آمده:

شود كه مراد از حشر در سوره شعراء عين حشر در سوره مورد ، ولي اين، دليل نمي«4»فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتي 
 .بحث است، و مراد در هر دو آيه يك چيز است

 323لْأَعْلي [ ..... ص : أَنَا رَبُّكُمُ ا "مراد فرعون از اينكه خطاب به مردم مصر گفت:]

كند، و ظاهرش اين است كه خود را رب اعال فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي فرعون در اين جمله ادعاي ربوبيت مي "
 .دانستهتر ميپنداشته يعني از ساير ارباب كه مورد پرستش مصريان بودند بلند مرتبهمي

پرست بوده، و به حكايت قرآن درباريانش براي خودش هم بتو بعيد نيست منظورش از اين برتري با اينكه 
، «4» "گذاري تا در زمين فساد نموده، تو را و خدايانت را تباه كندآيا موسي را آزاد مي "گفتند:تحريكش مي

 اين بوده كه بگويد: من از همه خدايان به شما
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شود، و شؤون زندگي و شرافت و آقائيتان به همت براي اينكه ارزاق شما به دست من تامين ميترم، نزديك
 .شود، ولي ساير خدايان داراي اين صفت نيستندمن حفظ مي

اند: مرادش اين بوده كه خود را بر همه كساني كه متولي امور مردمند برتري بدهد، نه گفته «1»بعضي 
اصل دعوتش اين است كه من سلطان شما، و ما فوق ساير اولياي امور مملكت اينكه ادعاي خدايي كند، و ح

شمايم، ما فوق حكام و عمال مملكتم. پس آيه مورد بحث در معناي آيه ديگري است كه در آن كالم 
 .«4» "مِصْرَ ... وَ نادي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ: يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ "فرمايد:فرعون را حكايت نموده، مي

ليكن اين قول با ظاهر كالم مخالف است، چون فرعون در ضمن سخنانش با قوم تصريح به الهيت خود 
لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً  "، و نيز به موسي گفت:«3» "يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي "گويد:كرده، مي

 .«1» "مِنَ الْمَسْجُونِينَ غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ

 326فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولي [ ..... ص :  "چند وجه در معناي]

 هم به "نكال "كنايه است از تعذيب، هم چنان كه كلمه "اخذ "فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولي كلمه "
ت كند، و عذاب آخربيند، و يا بشنود از ارتكاب مثل آن خودداري ميمعناي تعذيبي است كه هر كس آن را ب

از اين جهت نكال خوانده شده كه يكي از آثارش اين است كه هر كس آن را بشنود از هر عملي كه وي را 
كند، هم چنان كه عذاب استيصال و انقراض در دنيا هم به همين جهت نكال بدان گرفتار سازد خودداري مي

 .شوديخوانده م

و معناي آيه اين است كه: خدا فرعون را بگرفت، يعني به عذاب دنيا و آخرت بگرفت، در دنيا او و لشكرش را 
دنيا و آخرت  "اولي و آخرة "غرق كرد، و در آخرت بعد از مردن به آتش دوزخ گرفتارش ساخت، پس مراد از

 .است

است كه فرعون گفته بود، كلمه اولش اين بود كه  اند: مراد از آخرت و اولي دو گفتاريگفته« 4»ولي بعضي 
را  أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي ، و خدا او "، و كلمه آخرش اين بود كه گفته بود:"ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي "گفته بود:

 .به خاطر اين دو كلمه اخذ و عذاب كرد، ليكن اين معنا خالي از بعد نيست
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اند: مراد از اولي تكذيب آيات خدا و نافرماني او است، كه در اول قصه نقل شده، و ديگر گفته «1»بعضي 
 .اش بعيد استر آخر قصه نقل شده، اين وجه هم مثل قبليأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي است، كه د "مراد از آخرت جمله

آخرين معصيت او است، و معناي آيه اين است  "آخرة "اولين معصيت، و "اولي "اندديگر گفته« 4»بعضي 
 .كه: خداي تعالي او را به جرم همه گناهانش بگرفت. اين وجه هم خالي از خفاء نيست

 "يخشي "اشاره است به داستان موسي )ع( و ظاهرا مفعول "ذلك "يَخْشي كلمه إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ "
 -به فراموشي سپرده شده، يعني عمدا از ذكرش خودداري شده، و معناي عبارت اين است كه در اين حديث

عبرتي است براي هر كس كه خشيت داشته باشد، يعني داراي غريزه ترس از شقاوت  -يعني داستان موسي
اي دارد، پس در داستان موسي عبرتي است براي هر كس كه باشد، و انسان سالم چنين غريزهو عذاب 

 .انسان باشد و فطرت انسانيش را از دست نداده باشد

تر است. ولي وجه قبلي بليغ "لمن يخشي اللَّه "اند: مفعول حذف شده، و تقدير كالمهم گفته« 4»بعضي 
 .است

 320[ ..... ص : "أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ... "استفهام توبيخيرفع استبعاد معاد در خطاب و ]

اين خطاب، خطابي است توبيخي به مشركين، كه منكر  "أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ... وَ لِأَنْعامِكُمْ "
بر سبيل عتاب، و هم متضمن جواب استبعاد آنان بر كردند، خطابي است هم قيامت بوده و آن را مسخره مي

فرمايد خداي تعالي چيزهايي خلق ، مي"أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً "بعث كه گفتند:
 .ديجاد نمايتواند دوباره شما را در نشاه ديگر زنده كند، و اكرده كه خيلي بزرگتر از شما است، پس او مي

اي است به دليل وقوع قيامت، چون در اين آيه تدبير عام عالمي و ارتباط آن به عالم و نيز متضمن اشاره
سازد، و الزمه اين تدبير، ربوبيت خداي تعالي است، و الزمه ربوبيت او صحت نبوت انساني را خاطر نشان مي

اشد، و آن همان روز بعث و حشر است، و به همين و تكليف است، و الزمه آن نيز اين است كه روز جزايي ب
 ."... فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْري "جهت مساله بعث را بر اين آيه متفرع نموده، فرمود:

 استفهامي است توبيخي به داعي رفع استبعاد "أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ "پس جمله
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، دليلي است بر اينكه مراد "... بناها "منكرين بعث بعد از مرگ، و نيز اشاره به تفصيل خلقت آسمان با جمله
 .ن شديدتر استتثبيت و مسجل نمودن اين معنا است كه خلقت آسما

 .استينافي و بياني تفصيلي است براي خلقت آسمان "بناها "و جمله

، "تسويه آسمان "يعني سقف آسمان و نقطه مرتفع آن را بلند كرد، و منظور از -"رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها "
ه ، هم چنان كترتيب اجزاي آن، و تركيب آن است، تا هر جزئي در موضعي كه حكمت اقتضاء دارد قرار گيرد

 .«1» "فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "در باره آدم فرمود:

 "يعني شبش را تاريك و روزش را روشن كرد، و اصل در معناي كلمه -"وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها "
منظور مطلق روز است، به قرينه گسترده شدن نور خورشيد، و امتداد يافتن روز است، ولي در اينجا  "ضحي

اينكه در مقابل شب قرار گرفته، و اگر شب و روز را به آسمان نسبت داده، بدين جهت بوده كه سبب اصلي 
پيدايش آن دو آسماني است، و آن پيدا شدن اجرام تاريك و ناپيدا بوسيله انوار آسماني از قبيل نور خورشيد و 

شوند، و مساله شب و روز كنند، دوباره اجرام مستور ميوب ميغيره است، و همين كه اين نورها غر
اختصاص به كره زمين كه ما روي آنيم ندارد بلكه ساير اجرام آسماني هم تاريكي و روشني و شب و روز 

 .دارند

ر ش را ديعني بعد از آنكه آسمان را بنا كرد و سقفش را بلند نمود، و هر جزئ -"وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها "
 .جاي خود قرار داد، و شبش را تاريك و روزش را روشن ساخت، زمين را بگسترانيد

معنايش اين است كه زمين را با اين حال بگسترد، )و خالصه كلمه بعد ذلك به معناي  :اندگفته« 4»بعضي 
مع آمده، و ما در تفسير  كلمه بعد به معناي "عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ "مع ذلك است(، هم چنان كه در جمله

ود شگفتاري پيرامون اينكه از كالم خدا در باره خلقت آسمان و زمين چه استفاده مي "الم سجده "سوره
يعني  "دحرجة "از آن مشتق است، به معناي "دحيها "كه فعل "دحو "اند: كلمهداشتيم. و بعضي گفته

 .غلتاندن است

 "رعي "در معناي "مرعي "اند: كلمهگفته« 4»بعضي  -"أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها "
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شود، همانطور كه به معناي مصدر ميمي و اسم زمان يعني گياه نيز اطالق مي -به كسره راء و سكون عين -
ها و جاري ساختن نهرها است، و آيد، و مراد از بيرون كردن آب زمين از زمين، شكافتن چشمهو مكان مي

از اخراج مرعاي زمين، روياندن نبات بر روي زمين است، نباتاتي كه حيوانات و انسانها از آنها تغذيه مراد 
آيد كه مراد از مرعي مطلق گياهاني باشد كه حيوان و انسان از آن كنند. پس، از ظاهر اين آيه بر ميمي

بدان اشعار دارد، نه تنها گياهاني كه مختص  هم "مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ "كند، هم چنان كه آيهتغذيه مي
 .شودحيوان است، هر چند كه كلمه مرعي بيشتر در آن خصوص استعمال مي

ها را بر زمين استوار كرد تا زمين نوسان و اضطراب نكند، و بتواند آبها و يعني كوه -"وَ الْجِبالَ أَرْساها "
 .ير آيات قرآني از اين جريان خبر دادهمعدنها را در جوف خود ذخيره كند، هم چنان كه سا

يعني آنچه از آسمان و زمين كه گفته شد خلق كرديم و امر آن را تدبير نموديم تا  -"مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ "
متاعي باشد براي شما و چارپايان شما، چارپاياني كه خداوند براي شما مسخر كرد، تا در زندگيتان از آنها 

ت سازد، در پي معرفمندي شما در آن است بر شما واجب ميشويد، پس اين خلقت و تدبير كه بهرهمند بهره
پروردگارتان باشيد و از مقام او بترسيد و نعمتش را شكر گزاريد چون در اين ميان روزي هست كه در آن 

 خلقت و تدبير از خلقت شويد، خير باشد خير و شر باشد شر، هم چنان كه اينايد جزاء داده ميبدانچه كرده
شما شديدتر است، پس شما ديگر نبايد از خلقت بار دوم خود استبعاد و تعجب كنيد و آن را بر خدا دشوار 

 .بپنداريد

 329[ ..... ص : "الطامة الكبري "تسميه قيامت به]

عاليه و غالبه است، وقتي گفته به معناي  "طامة "گويد كلمهفَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْري در مجمع البيان مي "
، به اين معنا "و طم الطائر الشجرة "تر استشود: اين اطم از آن است، معنايش اين است كه از آن عاليمي

است كه طائر به باالي درخت پرواز كرد، و هر داهيه و باليي را كه انسانها از دفع آن عاجز باشند طامه 
اي است كه از هر داهيه ه كبري همان قيامت است، چون قيامت داهيهو بنا به گفته وي طام«. 1»گويند مي

اي غالب است، اين است معناي كبري بودن طامه قيامت، و چون تر است، و بر هر داهيهديگري عالي
شود هيچ داهيه و اي بزرگتر است، بطور مطلق فرموده داهيه بزرگتر، معلوم مينفرموده قيامت از هر داهيه

 .زرگتر از آن نيستاي بواقعه
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و اگر در اول جمله فاء تفريع آورده، براي اشاره به اين معنا بوده كه مضمون آيه يعني آمدن قيامت از لوازم 
 .جاري در آن دو است، كه قبال هم به اين معنا اشاره شدخلقت آسمان و زمين و تدبير 



به معناي عمل  "سعي "ظرف است براي آمدن طامه كبري، و "يوم "يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعي كلمه "
 .جدي است

اظهار  است، كه به معناي "تبريز "ماضي مجهول از مصدر "برزت "وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَري كلمه "
هر كسي است كه چشم  "من "عمدا اعراض شده، و مراد از كلمه "يري "است، و از آوردن مفعول كلمه

شود، و پرده از روي آن بر تواند ببيند، و معناي آيه اين است كه: در آن روز، دوزخ ظاهر ميدارد و مي
 .دارند، تا هر صاحب چشم و بينايي آن را به عيان ببيندمي

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ  "فرمايد:ه در معناي آيه زير است كه ميپس آيه شريف
فرمايد تو از اين در غفلت تر است، ميمفصل "ق "چيزي كه هست آيه سوره« 1» "فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
 .ن شده استات را كنار زديم، اينك امروز چشمت تيزبيبودي، پس ما پرده

آيد كه جهنم قبل از روز قيامت خلق شده، تنها در روز قيامت با كشف غطاء و از ظاهر آيه مورد بحث بر مي
 .بينندشود، و مردم آن را ميظاهر مي

 312... ص : تقسيم مردم به دو دسته: طاغي دوزخي، و خائف از مقام پروردگار كه بهشت ماواي او است و بيان ضابطه براي صفات هر يك ..]

النَّفْسَ عَنِ الْهَوي  فَأَمَّا مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوي وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي "
مردم دو قسم  فرمايدفَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوي در اين آيات حال مردم در آن روز به تفصيل بيان شده، مي

طامة فاذا جاءت ال "نشسته، و تقدير كالم "فَإِذا جاءَتِ ... "شوند، و اين تفصيل بجاي جواب اجمالي كلمهمي
شوند، است، يعني وقتي طامه كبري بيايد مردم دو دسته مي "الكبري، انقسم الناس قسمين فاما من طغي ...

 .طاغيان، ترسندگان از خداوند

و اگر  -گانه، مردم را به دو دسته تقسيم فرموده، اهل جهنم و اهل بهشت،آيات سهخداي تعالي در اين 
 صفت اهل جهنم را جلوتر ذكر كرد براي اين بود كه روي سخن با مشركين

__________________________________________________ 
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به آن توصيف  "مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا "و اهل جهنم را به همان اوصافي توصيف كرد كه در آيه -بود
خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي  مَنْ "كرده، و تعريف آنان را مقابل تعريف اهل بهشت قرار داده، كه در آن فرموده:

 .النَّفْسَ عَنِ الْهَوي ، و به هر حال توصيفي كه از دو طائفه كرده جنبه بيان ضابطه دارد

و چون اين دو طائفه به حسب حالي كه دارند مقابل يكديگر قرار دارند، قهرا وصفي كه براي هر يك آورده 
اهل بهشت را توصيف كرده به ترس از مقام  مقابل وصفي است كه براي ديگري آورده، پس اينكه



با در نظر گرفتن اينكه ترس، نوعي تاثر است از ضعيف و مقهور در برابر شخصي قوي و قاهر،  -پروردگارش،
با در نظر گرفتن اينكه طغيان به معناي  -اقتضا دارد كه طغيان اهل جهنم -و خشوع و خضوعش در برابر او

از عدم تاثر طاغيان از مقام پروردگارشان، و استكبار ورزيدن و خروجشان از عبارت باشد  -تعدي از حد است
كه همان  -حد عبوديت، و در نتيجه خاشع و خاضع نشدن، و طبق اراده او عمل نكردن، و بر وفق اختيار او

 .اختيار نكردن، و بر عكس به پيروي هواي نفس دنبال زينت حيات دنيا رفتن -سعادت جاودانه ايشان است

 311لوازم و آثار طغيان و خوف از مقام رب ..... ص : ]

پس از لوازم طغيان اين طائفه يكي همين است كه زندگي دنيا را اختيار كنند، و اين همان است كه بعد از 
 .توصيفشان كرده "و اثر الحياة الدنيا "توصيف آنان به طغيان با جمله

خواهد، و حيات دنيا يعني پيروي هواي نفس در آنچه ميو چون از لوازم طغيان رها كردن آخرت و ايثار 
باشد قهرا مقابل خواهد مياطاعتش در آنچه دوست دارد، و نيز از آثار ديگرش مخالفت خدا است در آنچه مي

اين طغيان يعني خوف هم اثري مخالف اثر طغيان دارد اثر طغيان ايثار حيات دنيا بود و اثر خوف خالف آن 
فَ مَنْ خا "و پرهيز از دنياپرستي و نهي نفس از پيروي هواي نفس است، و لذا دنبال جمله است، و آن ردع

 . وَ نَهَي النَّفْسَ عَنِ الْهَوي "اثر آن را ذكر كرد و فرمود: "مَقامَ رَبِّهِ

 "دكنپيروي نفس را ترك مي "، و نفرمود:"كندنفس را از هوي نهي مي "و اگر در بيان اين حالت فرمود:
راي اين بود كه بفهماند انسان ضعيف است، و چه بسا كه ناداني او را وادار به معصيت كند، بدون اينكه ب

ه تواند بكلي پيروي هواي نفس را ترك كند، همين كنسبت به خداي تعالي استكبار داشته باشد، پس او نمي
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما  "ود:در مقام نهي خود از آن باشد خدا هم واسع المغفرة است، هم چنان كه فرم

إِثْمِ وَ  كَبائِرَ الْفِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَي الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
 "الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ
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 .«2» "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً "، و نيز فرموده:«1»

ه: ك شودگانه در دادن ضابطه كلي براي صفت اهل دوزخ و اهل بهشت در اين خالصه ميو معناي آيات سه
اهل جهنم اهل كفر و فسوق، و اهل بهشت اهل ايمان و تقوايند، و در اين ميان طوائف ديگري غير آن دو 

باشند، كساني كه به گناهان خود اعتراف داشته، اعمالي صالح را با اعمالي طائفه هستند كه از مستضعفين مي
سبحان است، و چه بسا با شفاعت و كنند، و نيز طوائف ديگري كه امرشان به دست خداي زشت مخلوط مي

 .وسائل ديگر مشمول مغفرت خدا بشوند

است، يعني جهنم ماواي  "هي مأواه "فَأَمَّا مَنْ طَغي ... هِيَ الْمَأْوي  "هِيَ الْمَأْوي در آيه "پس معناي جمله



و تقدير او است، و الف و الم كه در اول كلمه است به جاي ضمير آمده، ممكن هم هست ضمير حذف شده 
 .باشد "هي الماوي له "كالم

 310مقصود از مقام پروردگار و خوف از آن ..... ص : ]

اسم مكان است، و منظور مكاني است كه در آن  "مقام "، كلمه"وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ ... "و در آيه
زمان و مصدر ميمي نيز  جسمي از اجسام بايستد، اين اصل در معناي كلمه مقام است، هم چنان كه اسم

شود كه صفات و احوال چيزي به نوعي عنايت محل و قرارگاه آن چيز معناي اصلي آن است، و ليكن بسا مي
اي كه در مورد شهادت شود، مثل آن آيهشود، و به آن صفات و احوال، مقام و منزلت اطالق مياعتبار مي

إِنْ كانَ كَبُرَ  "، و قول نوح كه به حكايت قرآن به قوم خود گفت:«4» "فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما "فرمايد:مي
 وَ ما مِنَّا إِلَّا "، و قول مالئكه كه بنا به حكايت خداي تعالي گفتند:«1» "عَلَيْكُمْ مَقامِي وَ تَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ

 واقعي است، و نه اسم، كه در اين چند مورد كلمه مقام نه اسم مكان «4» "لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ

__________________________________________________ 

اند و نيكوكاران را به نيكي جزاء آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا است، تا بدكاران را بدانچه كرده(1)
وچك گناهان ك كنند، و تنها مرتكبدهد، نيكوكاراني كه از گناهان كبيره كه خدا نهيشان كرده اجتناب مي

 .44شوند، و پروردگار تو واسع المغفرة است. سوره نجم، آيه مي

ي دهيم و در منزلايد اجتناب كنيد، ما گناهانتان را كفاره مياي كه از آن نهي شدهاگر از گناهان كبيره(2)
 .41سازيم. سوره نساء، آيه آبرومند داخل مي

گيرند. سوره مائده، آيه اند به جاي آنها قرار ميستم كرده دو نفر از كساني كه گواهان نخست بر آنها(3)
164. 

 .41آيد. سوره يونس، آيه دهم بر شما گران مياگر مقام من و اينكه آيات خدا را به شما تذكر مي(4)

 .141هيچ يك از ما نيست مگر آنكه مقامي معلوم دارد. سوره صافات، آيات (5)
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ن و نه مصدر ميمي، بلكه همانطور كه گفتيم صفات، به نوعي عنايت محل استقرار و مكان فرض شده زما
 .است

در آيه مورد بحث هم مقام خداي تعالي به همين معنا است، يعني صفت ربوبيت و ساير صفات كريمه او 
و است، مقام او است، اش و رحمت و غضبش كه از لوازم ربوبيت ااش و قهر و غلبهچون علم و قدرت مطلقه

ابَ وَ توَ ال تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوي وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ  "كه در آيه
 "رَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُنَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ ال "، و آيه«1»آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدي 

 .دارد، مقام خود را به بندگانش اعالم مي«4»



ترساند همان مرحله ربوبيت او است كه مبدأ رحمت و پس مقام خداي تعالي كه بندگان خود را از آن مي
د او عذاب سخت و عقاب شدي مغفرت او نسبت به كساني است كه ايمان آورده تقوي پيشه كنند، و نيز مبدأ

 .است، نسبت به كساني كه آيات او را تكذيب نموده و نافرمانيش كنند

، مقام پروردگار در قيامت است، آن هنگامي كه از "مقام رب "اند: مراد ازاز مفسرين گفته «3»بعضي 
 ر آن جا نيز خدايكنيد درست نيست، چون دكند، ولي اين نظريه بطوري كه مالحظه مياعمال او سؤال مي

 .تعالي مكان قيام ندارد

ترس بطريق ديدن عظمت  "ترسداز مقام پروردگارش مي "اند: معناي اينكه فرمود:ديگر گفته« 1»و بعضي 
اند منظور از مثوا اطاق زندگي بعضي گفته "أَكْرِمِي مَثْواهُ "است هم چنان كه همين سخن را در معناي جمله

 .است نيست بلكه مقام و منزلت

بحث روايتي ])رواياتي در باره سوگندهاي سوره نازعات، استبعاد معاد توسط كفار، خوف از مقام پروردگار، پيروي از 

 313هوي([ ..... ص : 

 در كتاب فقيه آمده كه علي بن مهزيار گفته به امام جواد )ع( عرضه داشتم
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شود، و كسي كه غضب من بر او ايم طغيان مكنيد كه غضب من بر شما وارد ميآنچه روزيتان كرده در(1)
كند و من آمرزگار هر كسي هستم كه توبه نموده ايمان آورد و عمل صالح كند، و در حلول كند سقوط مي

 .44آخر هدايت شود. سوره طه، آيه 

 .، و اينكه عذاب من همان عذاب اليم استبه بندگانم خبر بده كه تنها من غفور و رحيمم(2)

 .46سوره حجر، آيه 

 .44، ص 46(روح المعاني، ج 1و  3)
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 وَ النَّجْمِ إِذا هَوي و نظائر آن چه معنا دارد؟ "و "وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّي "سوگند

هر يك از مخلوقاتش كه بخواهد سوگند ياد كند ولي خلق او جز به خود او  تواند بهفرمود: خداي تعالي مي
 .«1»توانند سوگند بخورند نمي

مؤلف: روايتي در همين معنا از كافي از محمد بن مسلم از امام باقر )ع( در تفسير اول سوره نجم گذشت 
«4». 

وَ  "اند كه در تفسير آيه( روايت كردهو در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، و ابن منذر، از علي )ع
 كنند، و ناشطاتفرموده: نازعات مالئكه هستند كه ارواح كفار را از بدنهايشان به شدت مي "النَّازِعاتِ غَرْقاً

 كشند، وها و پوست جذب نموده، سپس بيرون مينيز مالئكه هستند كه ارواح كفار را تا ما بين ناخن



اند، سازند، و سابقات نيز مالئكهه ارواح مؤمنين را در بين آسمان و زمين شناور مياند كسابحات نيز مالئكه
د، كه انگيرند، و مدبرات هم مالئكهكه بعضي براي بردن روح مؤمن بسوي خدا از بعضي ديگر سبقت مي

 .«4»كنند امور بندگان را از اين سال تا سال ديگر تدبير مي

ديق اين اند بعضي از مصاباشد بايد آن را حمل كنيم بر اينكه امام خواسته مؤلف: بنا بر اينكه روايت صحيح
ها و پوست جذب نموده، سپس بيرون ارواح كفار را تا ما بين ناخن "عناوين را ذكر كنند، و اينكه فرمود:

 .رساندنوعي از تمثيل است، كه شدت عذاب را مي "كشندمي

ع( روايت كرده كه ابن الكوا از آن جناب )تم از علي بن ابي طالب و نيز در همان كتاب آمده كه ابن ابي حا
 .«1»كنند اند، كه ذكر رحمان و امر او را تدبير ميپرسيد، فرمود: مالئكه "فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً "از آيه

 :مام فرمودآمده كه ا "يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه

 .«4»شود، و رادفه به معناي صيحه است يعني زمين زير پاي اهلش شكافته مي

آمده كه امام در معناي آن فرمود: قريش  "أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
 .«4»گرديم؟ پرسيدند آيا بعد از مرگ دوباره بر ميمي
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كفار اين سخن را از در استهزاء زدند. و  :امام فرمود "تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
فرمود: يعني  "أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ "باز در همان كتاب در روايت ابي الجارود امام باقر )ع( در معناي

ود: ساهره يعني زمين، چون كفار در قبرها قرار دارند، فرم "فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ "در خلقتي جديد و در معناي
يرند گآيند، و با خلقتي تمام عيار روي زمين قرار ميشنوند از قبرشان در ميهمين كه زجره و صيحه را مي

«1». 

وَ لِمَنْ  "و در اصول كافي به سندي كه به داوود رقي دارد از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
شنود، و آنچه از گويد ميبيند، و آنچه ميفرموده: كسي كه بداند كه خدا او را مي "مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ خافَ

دارد، اين همان كسي است كه از كند خبر دارد چنين علمي او را از اعمال زشت باز مياعمال خوب و بد مي
 .«4»كند يترسد، و نفس خود را از پيروي هوا نهي ممقام پروردگارش مي

 .مؤلف: مؤيد اين حديث معنايي است كه ما براي خوف از مقام خداي تعالي كرديم



و نيز در اصول كافي به سند خود از يحيي بن عقيل روايت كرده كه گفت: امير المؤمنين )ع( فرمود: من تنها 
دارد، مي را از حق باز ميترسم، يكي پيروي هوا، و يكي آرزوي دراز، چون پيروي هوا آداز دو چيز بر شما مي

 .«4»برد و آرزوي دراز آخرت را از ياد مي
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 316[ ..... ص : 46تا  40ت (: آيا09سوره النازعات )]

 اشاره

( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ 11( إِلي رَبِّكَ مُنْتَهاها )14( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها )14يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها )
 (14ضُحاها ) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِالَّ عَشِيَّةً أَو14ْيَخْشاها )

 316ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14پرسند كه وقت وقوع آن كي است؟ )از تو از رستاخيز مي

 .(14آوري؟ )تو از بسيار سخن گفتن از آن چه به دست مي

 .(11نزد پروردگار تو است ) -وقت معينش -هيچ، براي اينكه انتهاي آن

 .(14لواپسي دارد )اصال وظيفه تو تنها انذار كسي است كه از آن روز د

رسد كه گويا بيش از شبي يا بامدادي با زندگي دنيا فاصله بينند چنين به نظر ميروزي كه وقتي آن را مي
 .(14اند )نداشته

 310بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

زد نكند، به اينكه علم به آن در اين چهار آيه متعرض سؤال مشركين از زمان قيام قيامت شده، آن را رد مي
احدي نيست، و كسي به جز خداي تعالي از آن خبر ندارد، و خداي تعالي علم به آن را به خود اختصاص 

  .داده



 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

، براي اين "پرسيدند "و نفرموده "پرسندمي "ظاهرا تعبير به اينكه "يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها "
كنند، چون مشركين بعد از شنيدن داستان قيامت مرتب به ند اين سؤالي است كه هميشه ميبوده كه بفهما

كردند تاريخ دقيق وقوع قيامت را برايشان معين كند، و در اين آن جناب مراجعه نموده، درخواست مي
 .ورزيدند، و قرآن كريم مكرر به اين درخواست اشاره نمودهدرخواست اصرار هم مي

است  بياني "ايان مرسيها "مصدر ميمي است، و به معناي اثبات و برقرار كردن است، و جمله "مرسي "كلمه
 كنندگان قيامت اين بود كه چه زمانيفهماند سؤال منكرين قيامت و مسخره، و مي"يسئلونك "براي كلمه

 .شودشود، و خالصه چه زماني قيامت بپا مياثبات و برقرار مي

 310[ ..... ص : "فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها "اينكه بعد از حكايت سؤال مشركين از زمان وقوع قيامت فرمود:چند وجه در معناي ]

مركب است از مبتدا و خبر، و  "فيم انت "اين جمله استفهام انكاري است، و جمله "فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها "
آنچه راغب گفته به معناي كثرت ذكر است، كه  بنا بر "ذكري "براي ابتداء غايت است، و كلمه "من "كلمه

 .«1»در حقيقت مبالغه در ذكر است 

و معناي جمله اين است كه: تو از يادآوري بسيار قيامت در چه هستي؟ يعني از اينكه بوسيله كثرت ذكر از 
 .يابييآوري؟ و خالصه تو با كثرت ذكر قيامت علم به تاريخ آن نمتاريخ آن آگاه شوي چه چيز بدست مي

در مورد قيامت به معناي حضور حقيقت معناي قيامت در قلب باشد، و معنا  "ذكري "ممكن هم هست كلمه
كني، بنا بر اينكه استفهام انكاري باشد اين است كه تو علمي به حقيقت قيامت و خصوصيات آن پيدا نمي

 .ستتر امگر وقتي كه به زمان آن احاطه يابي و اين از معناي قبلي مناسب

اند: معناي آيه اين است كه: ذكراي قيامت، از مسائل مربوط به بعثت تو نيست، تو تنها گفته« 4»بعضي 
 .اي كه افراد ترسنده از قيامت را انذار كنيمبعوث شده

هم  "أَنْتَ مِنْ ذِكْراها "انكاري است از سؤال سائلين، و جمله "فيم "كلمه :اندديگر گفته« 4»بعضي 
استينافي و هم تعليلي است براي نادرست بودن سؤال آنان، و معناي آيه اين است كه: اين  اي استجمله

 اي است(، وظيفه توسؤال در چيست؟ )خالصه چه سؤال بيهوده
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اي پيامبر تنها ذكراي ساعت است، چون بعثت تو متصل به آن است، و تو خاتم انبيايي، و همين مقدار علم 



گويد كه رسول خدا )ص( به روايتي از مساله قيامت براي ايشان كافي است، در نتيجه اين آيه همان را مي
بعثت من با قيامت مثل اين دو انگشت پشت سر  -اعة كهاتين ان كادت لتسبقنيبعثت انا و الس "فرمود:

 .«1» "همند، به هيچ وجه ممكن نبود قيامت جلوتر از بعثت من بيايد

ص( خطاب )اند: اين آيه تتمه سؤال مشركين است، كه در آن به رسول خدا ديگر گفته «2»بعضي 
قيامت و به وقت آن نزد تو چه مقدار هست؟ و يا اين است كه:  كنند، و معناي آن اين است كه: از علم بهمي

 اي؟تو كه اين همه بياد قيامت هستي خودت از آن چه فهميده

سازد، عالوه بر اين داند كه سياق آيات با هيچ يك از اين معاني آن طور كه بايد نميو خواننده محترم مي
 .هيچ يك از آنها خالي از تكلف نيست

 311شود[ ..... ص : كه در مقام تعليل عدم علم پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( به زمان قيامت است استفاده مي "إِلي رَبِّكَ مُنْتَهاها "آنچه از آيه]

 :است، و معنايش اين است كه "فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها "اين جمله در مقام تعليل جمله "إِلي رَبِّكَ مُنْتَهاها "

تواني با خبر شوي، براي اينكه انتهاي آن به سوي پروردگار تو است، پس حقيقت آن و آن نمي تو از وقت
داند، پس مردم نبايد از وقت آن بپرسند، و در وسع صفاتش و از آن جمله تعين وقتش را جز پروردگار تو نمي

 .تو هم نيست كه پاسخ دهي

ليل باشد، اما به معناي ديگري از تعليل، و آن اين است اين آيه در مقام تع -و خدا داناتر است -و بعيد نيست
كند مگر با فناي اشياء و سقوط اسباب، و ظهور اين حقيقت كه هيچ ملكي جز كه بفرمايد ساعت قيام نمي

براي خداي واحد قهار نيست، پس آن روز جز به خداي تعالي مستند و منسوب نيست، و هيچ سببي فرض 
ين خدا و پديد آمدن قيامت واسطه باشد، در نتيجه زمان هم كه در اين عالم براي شود كه بطور حقيقت بنمي

تواند واسطه باشد، پس روز قيامت در حقيقت توقيت بردار نيست، )نه اينكه ممكن باشد خود سببي است نمي
 .(ولي خداي تعالي وقتش را معين نكرده

چگونه تحديدي براي آن روز نيامده، تنها اين بينيم در كالم خداي تعالي هيو به همين جهت است كه مي
 شود، و در اينتحديد ذكر شده كه روز قيامت با انقراض نشاه دنيا بپا مي
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، و در اين معنا آيات ديگري «1» "وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ "باره فرموده:
دهد از اينكه زمين و آسمان به زمين و آسماني ديگر دهد، و يا خبر مياست كه از خراب شدن دنيا خبر مي

 .اين قبيل ريزند، و آياتي ديگر ازگردد، و ستارگان فرو ميمبدل مي



 :فرمايدو اگر تحديدي هم آمده به نوعي تشبيه و تمثيل آمده، نظير آيه زير كه مي

ند گويي بينوضعشان چنين است كه وقتي قيامت را مي -كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها "
وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما  "فرمايد:. و يا مي"جز شبي و يا شبي و پاسي از روز آن درنگ نكردند

وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ  "فرمايد:، آن گاه حق مطلب را در آيه زير بيان نموده مي«4» "لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ
 .«4» "الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ 

 دهد قيامتدر كالم خداي تعالي در مواضعي به آنچه گفته شد اشاره شده، و آن مواضعي است كه خبر مي
 :فرمايدآيد، مانند آيه زير كه ميجز به ناگهاني و بدون خبر قبلي نمي

إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتِيكُمْ  "
 .، و آياتي ديگر«1» "أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ

و اين وجه، وجه عميق و دقيقي است، كه درك بيشتر آن احتياج به تدبري كافي دارد تا به وسيله آن اشكالي 
اي از آيات قيامت ممكن است به ذهن برسد حل گردد، و آن اشكال اين است كه: اين وجه با ظواهر عدهكه 
عَنْكَ  لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا "كنم كه در آيه زير نيز به دقت نظر كنيد.سازد، لذا سفارش مينمي

 .نين آيات ديگري كه در اين معنا هست، و ياري كننده، خدا استو همچ« 4» "غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

 ايم كه افرادي را كه دلواپسيعني ما تنها اين تكليف را به عهده تو گذاشته "إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها "
 قيامتند از
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 .44شود. سوره زمر، آيه س هر كس كه در آسمانها و زمين است هالك ميشود پدر صور دميده مي(1)

 .خورند كه بيش از يك ساعت درنگ نكردندشود مجرمين سوگند ميروزي كه قيامت بپا مي(2)

 .44سوره روم، آيه 

د مرديگويند، نه، شما در حساب خدا از روزي كه و آنهايي كه علم و ايمانشان داده بودند، )در پاسخ( مي(3)
 [.....] .44سوره روم، آيه  .تا روز قيامت درنگ كرديد، و همين است روز قيامت

آيد مگر به ناگهاني، مردم از تو از وقت آن قيامت در آسمانها و زمين سنگين است، و به سراغتان نمي(4)
مردم  يكن بيشترداني، بگو علم آن تنها نزد خداي تعالي است، و لپرسند، كه گويا تو تاريخ آن را ميمي

 .144دانند. سوره اعراف، آيه نمي

 .44سوره ق، آيه (5)
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پرسند جواب دهي، پس عذاب آن انذار كني، نه اينكه از وقت قيام آن خبر دهي تا وقتي از تو از وقت آن مي
، يعني شان رسول خدا )ص( و شود، به اصطالح اهل ادب قصر افراد استانحصاري كه از آيه استفاده مي

كند و علم به وقت قيامت و تعيين آن را براي هر كس كه از آن سؤال مسئوليت او را منحصر در انذار مي



 .كند از آن جناب نفي فرموده

و مراد از خشيت بطوري كه مناسب با مقام باشد همان دلواپسي است، چون هستند افرادي كه از شنيدن خبر 
شوند، و بعضي اين زمينه را دارند كه اگر بشنوند دچار ترس بشوند، همين زمينه عبارت نمي قيامت هيچ متاثر

 .است از خشيت، نه ترس فعلي، چون قبل از انذار ترس معنا ندارد

 302كند[ ..... ص : يامت را بيان ميكه در قالب تمثيل نزديكي ق "كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها "مفاد آيه:]

 "كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها

 :فرمايداين جمله نزديكي قيامت را در قالب يك تمثيل و تشبيه بيان نموده، مي

در  مثل خود آنان استنزديكي قيامت به زندگي دنيايشان طوري است كه مثل آنان در هنگام ديدن قيامت 
آن فرض كه بعد از گذشتن يك شب و يا يك نصف روز از مردنشان دوباره زنده شوند، در آن صورت چه 

گويند: بعد از مردن بيش از يك شب نگذشت كه دوباره زنده شديم، و خالصه فاصله بين گويند؟ ميمي
هاي گذشته عمرشان نسبت يك شب كنند، كه نسبتش با روز ومردن و قيامت را مدت زماني احساس مي

 .شب و يا يك ظهر را دارد

درنگ در مدت زماني است كه بين زندگي دنيا و روز بعث  "لبث "از آنچه گذشت روشن شد كه مراد از كلمه
 .شودفاصله شده، و در اين مدت در قبرها آرميده بودند چون حساب بر مجموع زندگي دنيا واقع مي

مدت زماني است كه بين سؤال از وقت قيامت و  "لبث "اند: مراد از كلمهگفته از مفسرين «1»ولي بعضي 
خود قيامت فاصله شده. ليكن اين نظريه درست نيست، براي اينكه گويندگان اين حرف وضع خود را در 

بينند، و بعث در مقابل مرگ قبل از آن است، نه مرگ و مقداري از حيات قبل از هنگام بعث اينطور مي
 .مرگ

 "سازد، مانند آيهعالوه بر اين، اين وجه با ظواهر ساير آيات كه متعرض بعث و درنگ اهل محشر است نمي
اند از مدت زماني كه كنيد لبث را عبارت دانسته، كه مالحظه مي«4» "قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ

 .در قبر بودند
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 .پايه استاند: مراد از لبث مدتي است كه در دنيا بودند. و اين وجه بسيار سخيف و بيديگر گفته« 1»بعضي 

 301بحث روايتي ])چند روايت راجع به سؤال مردم از زمان وقوع قيامت و جواب خداي تعالي([ ..... ص : 



وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي النَّفْسَ عَنِ الْهَوي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوي ، آمده  "در تفسير قمي در ذيل آيه
ود، از تواند مرتكب شگيرد با اينكه مياست، كه وقتي در برابر معصيت خدا قرار ميكه اين در باره بنده خدا 

كند، و تالفي اين عملش شود، و بخاطر نهي خدا نفس خود را از ارتكاب آن نهي ميترس خدا مرتكب نمي
 شود؟ وعني چه وقت بپا ميفرمود: ي "يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها "همان جنت است، و در تفسير آيه

 "يعني علم آن نزد پروردگار تو است، و در معناي جمله "إِلي رَبِّكَ مُنْتَهاها "خداي تعالي در پاسخش فرمود:
 .«4»فرمود: يعني بعضي از يك روز  "إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها

ه گفت: اند كابن عباس روايت كرده و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابن مردويه به سندي ضعيف از
و منظورشان از اين سؤال مسخره كردن  "متي تقوم الساعة "پرسيدندمشركين مكه از رسول خدا )ص( مي

 .«4» "يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ... ":اعتقاد به قيامت بود، و لذا در اين باره اين آيه نازل شد

ه كه بزار، ابن جرير، ابن منذر، حاكم، )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه از و در همان كتاب آمد
مَ فِي "شد تا آنكه آيهاند كه گفت: از رسول خدا )ص( همواره از مساله قيامت سؤال ميعايشه روايت كرده

 .«1»سؤال نشد  نازل شد بر رسول خدا )ص( آن وقت ديگر "أَنْتَ مِنْ ذِكْراها إِلي رَبِّكَ مُنْتَهاها

، و نيز نظير آن را «5»اي از كتب حديث بدون ذكر سند از عروه نيز روايت كرده اين روايت را از عده :مؤلف
سازد، ، و ليكن سياق آيه با اين روايات نمي«4»اي ديگر از آن كتب از شهاب بن طارق هم نقل كرده از عده

سخ از سؤال مردم باشد، در حالي كه سياق آيه چنين چون حاصل از همه اين روايات اين است كه آيه پا
 .رساندچيزي را نمي

__________________________________________________ 

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .161، ص 4تفسير قمي، ج (2)

 .411، ص 4(الدر المنثور، ج 4و  4و  1و  3)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

رفتند از قيامت ص( مي)ايات آمده كه رسم اعراب چنين بود كه وقتي به نزد رسول خدا و در بعضي از رو
فرمود: اگر اين بچه يك قرن زندگي كند قيامت شما كرد به جوانتر آنان و ميپرسيدند، و حضرت رو ميمي

 .«1»شود، اين حديث را صاحب الدر المنثور از ابن مردويه از عايشه نقل كرده است بپا مي

كند، و رسول خدا )ص( بزرگتر از آن است كه چنين كاري بكند، اين روايت وقت قيام قيامت را معين مي
هاي قرآني به او وحي شده كه علم به قيامت از مختصات چگونه ممكن است با اينكه در بسياري از سوره

ين مساله پرسيد بگويد كه من داند، و دستور داده هر كس از او از اخداي تعالي است و كسي جز او آن را نمي
 .به اين مطلب علمي ندارم
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 .411، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 303( ..... ص : 40سوره عبس مكي است و چهل و دو آيه دارد )(80)

 303:  [ ..... ص16تا  1(: آيات 12سوره عبس )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْري )4( وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّي )4( أَنْ جاءَهُ الْأَعْمي )1عَبَسَ وَ تَوَلَّي )

( وَ هُوَ يَخْشي 4( وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعي )4يَزَّكَّي ) ( وَ ما عَلَيْكَ أَال4َّفَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّي ) (4أَمَّا مَنِ اسْتَغْني )
(4) 

( مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ 14( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ )14( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ )11كاَلَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ ) (10)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّي 
(11) 

 (14( كِرامٍ بَرَرَةٍ )14بِأَيْدِي سَفَرَةٍ )

 303ترجمه آيات ..... ص : 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 .(1چهره درهم كشيد و روي بگردانيد )

 .(4كه چرا آن كور نزد وي آمد )

 .(4تو چه داني شايد او در پي پاك شدن باشد )

 .(1و يا در برخورد ناگهان متذكر شده در پي پاك شدن بيفتد )

 .(4)كشد اما آنكه توانگري را به رخ مردم مي

 .(4دهي )تو به او روي خوش نشان مي

 .(4كني اگر هم پاك نشود مسئول نيستي )فكر مي

 .(4و اما آنكه شتابان نزد تو آمده )

 .(4ترسد )در حالي كه از خدا مي

  .(16كني )تو از او تغافل مي

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج



 .(11چنين مكن كه اين قرآن يك تذكر و يادآوري است )

 .(14هر كس بخواهد از آن پند گيرد )

 .(14هايي ارجمند )تذكاري است در صحيفه

 .(11واال و پاكيزه است )

 .(14كه بدست سفيراني نوشته شده )

 .(14گرامي و نيكو )

بيان آيات ]اشاره به شان نزول اين آيات و غرض سوره كه عبارتست از عتاب هر كس كه ثروتمندان را بر ضعفاء و 

 304ص :  ..... [داردقدم ميمساكين م

 اشاره

رواياتي از طرق اهل سنت وارد شده كه اين آيات درباره داستان ابن ام مكتوم نابينا نازل شد، كه روزي بر 
رسول خدا )ص( وارد شد در حالي كه جمعي از مستكبرين قريش نزد آن جناب بودند و با ايشان در باره 

ص( از آمدن ابن ام مكتوم چهره در هم كشيد، و خداي تعالي او را اسالم سخنان سري داشتند، رسول خدا )
 .«1»دست چهره در هم كردي؟ مورد عتاب قرار داد كه چرا از يك مردي تهي

 .«4»از طرق شيعه هم رواياتي به اين معنا اشاره دارد 

 «ولي در بعضي

او از آمدن ابن ام مكتوم چهره درهم ديگر از روايات شيعه آمده كه مردي از بني اميه نزد آن جناب بوده، و 
بحث مفصل اين معنا در بحث روايتي آينده از  -ان شاء اللَّه -كشيد، و آيات، در عتاب او نازل شد، كه

 .نظرتان خواهد گذشت

و به هر حال غرض سوره، عتاب هر كسي است كه ثروتمندان را بر ضعفاء و مساكين از مؤمنين مقدم 
شمارد، بعد از اين عتاب رشته كالم به اشاره به كند و اهل آخرت را خوار ميحترام ميدارد، اهل دنيا را امي

مقداري انسان در خلقتش و اينكه در تدبير امورش سراپا حاجت است و با اين حال به نعمت خواري و بي
ردم و تهديد م كند كشيده شده، و در آخر سخن را با ذكر قيامت و جزاءپروردگار و تدبير عظيم او كفران مي

 .دهد، و اين سوره بدون هيچ ترديدي در مكه نازل شده استخاتمه مي
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 .يعني چهره در هم كشيد و روي بگردانيد "تَوَلَّيعَبَسَ وَ  "

الن  "كند، و الم تعليل در تقدير است و تقدير آنأَنْ جاءَهُ الْأَعْمي اين جمله علت عبوس شدن را بيان مي "
 .است "جاءه االعمي

كلمه  است، و "عَبَسَ وَ تَوَلَّي "از فاعل فعل وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّي أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْري اين آيه حال "
تزكي به معناي در پي پاك شدن از راه عمل صالح است. كه بعد از تذكر يعني پندپذيري و بيداري و 

عني كند، يهمين است كه آدمي را به تزكي دعوت مي "نفع ذكري "دهد، چونپذيرفتن عقائد حقه دست مي
 .خواندبه ايمان و عمل صالح مي

و حاصل معنا اين است كه آن شخص چهره در هم كشيد، و از آن شخص نابينا كه نزدش آمده بود روي 
بگردانيد، با اينكه او خبر نداشت آيا مرد نابينا مردي صالح بود، و با اعمال صالح ناشي از ايمان خود را پاكيزه 

 مند شده، درمواعظ رسول خدا )ص( بهره كرده بود يا نه، شايد كرده بود، و يا آمده تا با تذكر و اتعاظش به
 .نتيجه به تطهير خود موفق گردد

 303خبري عتاب آميز حاكي از روي گرداندن از يك مرد نابينا و عنايت و توجه به توانگران ..... ص : ]

شود كه دو آيه اول در در اين آيات چهارگانه عتاب شديدي بكار رفته، و اين شدت از اين جهت بيشتر مي
فهماند خدا از او روي گردانيده، رو در رو با او سخن نگفته، و دو آيه اخير را در ياق غيبت آمده، كه ميس

سياق خطاب آورده، چون توبيخ در مخاطبه حضوري بيشتر است، و حجت و استدالل هم وقتي رو در رو 
 .ود خدا و بدون واسطه غيرگرداني، و مخصوصا با سركوبي خآورتر است، آن هم بعد از رويگفته شود الزام

شود، براي اينكه محتاجي كه كرد توبيخي بيشتر استفاده مي -كور -و در اينكه از آن شخص تعبير به اعمي
كند اگر نابينا باشد و حاجتش هم حاجتي ديني باشد، و خالصه ترس از خدا او را وادار به انسان مراجعه مي

ه كند، ما بيش از ساير مراجعه كنندگان بايد به او ترحم كنيم، و كرده باشد كه با نداشتن چشم به ما مراجع
 .بيشتر به او روي آورده مورد عطوفتش قرار دهيم، نه اينكه چهره در هم بكشيم و روي از او برتابيم

 (اند: بنا بر اينكه شخص مورد عتاب رسول خدا )صگفته« 1»بعضي 
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باشد تعبير از آن جناب به ضمير غايب براي اين بوده كه به قداست ساحت آن جناب اشاره كند، و بطور 
ص( نبوده، چون مثل چنين عملي از مثل آن )كنايه بفهماند گويا آن كسي كه چنين عملي كرده رسول خدا 

زند، و در نوبت دوم كه از آن جناب به ضمير خطاب تعبير كرده نيز قداست ساحت آن حضرت ميجناب سر ن
 .منظور بوده، چون هميشه اقبال بعد از اعراض، اجالل و احترامي از طرف است



بيخ در سازد، و تونمي "...أَمَّا مَنِ اسْتَغْني فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّي  "و ليكن اين حرف درست نيست، چون با خطاب
 .بيشتر است، و بطور قطع هيچ ايناسي هم در آن نيست "عَبَسَ وَ تَوَلَّي "آن از توبيخ در آيه

 "تغاني "و "تغني "و "استغناء "و "غني "كلمات "أَمَّا مَنِ اسْتَغْني فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّي وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّي "
مَنِ اسْتَغْني كسي است كه خود را توانگر  "پس مراد از .«1» باشندبطوري كه راغب گفته به يك معني مي

نشان دهد، و ثروت خود را به رخ مردم بكشد. و الزمه اين عمل اين است كه بخواهد از سايرين سر و 
گردني بلندتر باشد، و رياست و عظمتي در چشم مردم داشته باشد، و از پيروي حق عارش بيايد، هم چنان 

به معناي متعرض شدن  "تصدي "و كلمه« 4»إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي أَنْ رَآهُ اسْتَغْني  "فرمود:كه در جاي ديگر 
 .و روي آوردن به چيزي و اهتمام در امر آن است

در اين آيه و شش آيه بعدش اشاره مفصلي است به اينكه مالك در آن عبوس شدن و پشت كردن چه بوده، 
، حاصل آن اين است كه: تو خيلي به وضع مستكبران و اعراض كه به خاطر آن مستوجب عتاب شده

كني، در حالي كه اگر او نخواهد خود را پاك پردازي، و زياد به وضع آنها اعتناء ميكنندگان از پيروي حق مي
تنايي اعترسد بيكند بر تو تكليفي نيست، و بر عكس از وضع آن كس كه خود را پاك كرده و از خدا مي

 .كنيمي

نافيه است، و معنايش اين است كه: اگر او  "ما "اند: كلمهگفته« 4»بعضي  -"وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّي "
نخواست خود را تزكيه كند حرج و مسئوليتي بر تو نيست، تا رهايي از آن مسئوليت تو را حريص كند به 

 .اندلمان شدهمسلمان شدن او، و غفلت ورزيدن از آنهايي كه قبال به طيب خاطر مس

 :دهداستفهام انكاري است، و به آيه چنين معنا مي "ما "اند: كلمهگفته« 1»بعضي 
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شود اگر او نخواهد خود را از كفر و فجور پاك كند؟ تو يك چه چيز و چه مسئوليت و ضرري متوجه تو مي "
 ."رسول بيشتر نيستي، و جز ابالغ رسالت مسئوليتي نداري

از عدم  "است، و معنايش اين است كه:ي نافيه  "ال "به معناي "ما "اند: كلمهديگر گفته «1»بعضي 
، و اين معنا با سياق عتابي كه قبل از اين آيه و قبل از "دهيتزكيه او از كفر و فجور باكي به خود راه نمي

 .قبل اين آيه بود سازگارتر است

سرعت در دويدن است،  به معناي "سعي "كلمه "وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعي وَ هُوَ يَخْشي فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّي "
يله آيد تا بوسدهد اين است كه: آن كس كه به شتاب نزدت ميپس معناي آيه به حسب آنچه مقام دست مي



ترسد، و وَ هُوَ يَخْشي در حالي كه از خدا مي "شنود خود را پاك كند،معارف دين و مواعظي كه از تو مي
لَيْكَ ما أَنْزَلْنا عَ "تذكر شده است، هم چنان كه فرمود:خشيت خود آيت و نشانه آن است كه او بوسيله قرآن م

 .«4»سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشي  ":، و نيز فرموده«4»الْقُرْآنَ لِتَشْقي إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشي 

مردي  زني، و از چنينبوده، يعني خود را بكار ديگر مي "تتلهي ""تلهي "اصل كلمه -"فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّي "
 لَهُ فَأَنْتَ "را در اين آيه و در آيه "انت "ماني، و اگر ضميركه آمده كه به راستي خود را اصالح كند غافل مي

 .را در آن دو مقدم بر فعل آورده، همه براي تاكيد در عتاب و تنبيه است "عنه "و "له "و ضمير "تَصَدَّي

باز داشتن از همان عملي است كه به خاطر آن عتابش فرمود  "كال "كلمه "كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ "
ترسد، و مشغول شدن و پرداختن به كسي گرداني از كسي كه از خدا مييعني عبوس كردن قيافه و روي

 .داندنياز مياست كه خود را بي

گردد، و اگر آن را مؤنث آورده براي اين بود به آيات قرآني و يا به قرآن بر مي "إِنَّها تَذْكِرَةٌ "و ضمير در جمله
تذكره است، يعني  -و يا قرآن -مؤنث بوده، و معناي آن اين است كه: آيات قرآني "تذكرة "كه خبر آن

اي است كه اعتقاد حق و عمل حق شود، و يا تذكر دهندهاي است كه هر پند پذيري از آن متعظ ميموعظه
 .دهدرا تذكر مي

 اي معترضه است، و ضمير به قرآن و يا آنچه كهاين قسمت، جمله -"ذَكَرَهُفَمَنْ شاءَ  "
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تواند بياد قرآن و يا معارفي كه گردد، و معنايش اين است كه: هر كس خواست ميدهد بر ميقرآن تذكر مي
دهد كه مردم بدانچه فطرت به سوي آن هدايت د، و قرآن اين را تذكر ميدهد بوده باشقرآن تذكر مي

 .اي است كه در لوح فطرت محفوظ استكند منتقل شوند، و آن، عقائد و اعمال حقهمي

اشاره است به اينكه در دعوت قرآن به تذكر، هيچ اكراه و  "فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ "و در اينكه تعبير فرمود به
كند براي اين نيست كه نفعي عايد خودش شود، تنها و و داعي اسالم كه اين دعوت را مياجباري نيست، 

 .شود، حال اختيار با خود او استتنها نفع آن عايد خود متذكر مي

 301[ ..... ص : "فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ... "مقصود از اينكه در باره قرآن فرمود:]



جمع صحيفه است، و عرب هر  "صحف "در مجمع البيان گفته: كلمه "مُطَهَّرَةٍ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ "
خواند، حال چه نامد، هم چنان كه كتابش هم ميچيزي را كه در آن مطلبي نوشته شده باشد صحيفه مي

 .«1»اينكه ورقه و كاغذي باشد و يا چيز ديگري 

و ظاهر آن اين است كه: قرآن به دست ، "ان "خبري است بعد از خبر براي كلمه "في صحف "و جمله
را كه گفته: مراد از صحف لوح « 4»مالئكه در صحفي متعدد نوشته شده بوده. و اين ظاهر، سخن آن مفسر 

سازد، چون در كالم خداي تعالي در هيچ موردي از لوح محفوظ به صيغه جمع از محفوظ است ضعيف مي
ديگر است كه « 4»اعتباري سخن آن مفسر ين قول در بيقبيل صحف و كتب و الواح تعبير نشده. نظير ا

ازد، زيرا ظاهر سنمي "بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ... "گفته: مراد از صحف، كتب انبياي گذشته است. چون اين معنا با تعبير
 .اين تعبير اين است كه صفت صحف باشد

يعني پاكيزه از قذارت باطل و سخن  "هَّرَةٍمُطَ "يعني رفيع القدر نزد خدا، "مَرْفُوعَةٍ "يعني معظم، "مكرمة "
 "ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "بيهوده و شك و تناقض، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:

، و در «4» "لِإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْ "، و نيز در اينكه مشتمل بر سخن بيهوده نيست فرموده:«1»
 :اينكه مشتمل بر مطلب مورد شكي نيست، فرموده

__________________________________________________ 

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .14، ص 46تفسير روح المعاني، ج (2)

 .14، ص 46تفسير روح المعاني، ج (3)

شود. سوره فصلت، آيه ي از معارفش باطل مينه در حال نزول مشتمل بر باطل است، و نه بعدها چيز(4)
14. 

 .11و  14كه اين سخن حق است و شوخي نيست. سوره طارق، آيه (5)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ  "و در اينكه مشتمل بر مطالب متناقض نيست فرموده:« 1» "ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فِيهِ "
 .«4» "لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتاِلفاً كَثِيراًغَيْرِ اللَّهِ 

 309اند[ ..... ص : متصدي حمل و ابالغ آن به پيامبران بوده -تحت امر جبرئيل -اي مخصوص، سفراي وحي واشاره به اينكه مالئكه]

مع ج "سفرة "اين دو جمله دو صفت بعد از صفت هستند براي صحف، و كلمه "بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ "
 "صفت آن رسوالن است، به اعتبار ذاتشان و "كرام "سفير است، و سفير به معناي رسول است، و كلمه

 .فرمايد: ذاتا افرادي بزرگوارند، و از نظر عمل داراي احسانندصفت ايشان است به اعتبار عملشان، مي "بررة

حف متعددي نوشته شده بود صحفي معظم اي است كه در صو معناي اين چند آيه اين است كه: قرآن تذكره



و رفيع القدر، و پاكيزه از هر پليدي و از هر باطل و لغو و شك و تناقض، و به دست سفيراني نوشته شده كه 
 .ذاتا نزد پروردگارشان بزرگوار، و در عمل هم نيكوكارند

ف آن و نيز رساندن آيد كه براي وحي، مالئكه مخصوصي است، كه متصدي حمل صحو از اين آيات بر مي
د، و اگر كننتوان گفت اين مالئكه اعوان و ياران جبرئيلند، و تحت أمر او كار ميآن به پيامبرانند، پس مي

نسبت القاي وحي را به ايشان داده، منافات ندارد با اينكه در جاي ديگر آن را به جبرئيل نسبت دهد، و 
إِنَّهُ لَقَوْلُ  "، و در جاي ديگر در تعريف جبرئيل بفرمايد:«4» "لي قَلْبِكَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَ "بفرمايد:

، بلكه همين آيه مؤيد مطلب ما است، كه «1» "رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
 وحي به انبياء، كاركناني از مالئكهشود جبرئيل براي رساندن فرمايد دستوراتش مطاع است، معلوم ميمي

تحت فرمان دارد، پس وحي رساندن آن مالئكه هم وحي رساندن جبرئيل است، هم چنان كه عمل جبرئيل 
و اعوانش روي هم فعل خداي تعالي نيز هست، و اين انتساب وحي به چند مقام نظير مساله توفي و قبض 

داده، و يك جا به خود او، و يك جا به خود خداي تعالي  ارواح است، كه يك جا به اعوان ملك الموت نسبت
 .كه بحث آن مكرر گذشت

 .اندنويسندگان از مالئكه "سفرة "اند: مراد از كلمهاز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 

__________________________________________________ 

 .4قره، آيه اين كتاب با عظمتي است كه شك در آن راه ندارد. سوره ب(1)

 .44يافتند. سوره نساء، آيه اگر )قرآن( از ناحيه غير خدا بود اختالفات فراواني در آن مي(2)

 .141روح االمين، آن را بر قلب تو نازل كرد. سوره شعراء، آيه (3)

اين قرآن قول رسولي كريم است، و داراي قوتي است كه نزد صاحب عرش مكانتي دارد، و دستوراتش (4)
 .41شود. سوره تكوير، آيه و در آنجا امين خوانده ميمطاع 

 [.....] .14، ص 46تفسير روح المعاني، ج (5)

 446، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .تر استليكن، معنايي كه گذشت روشن

خوانند، كه خواننده محترم به نادرستي نويسند و مياند: قاريان قرآنند، كه آن را ميديگر گفته« 1»و بعضي 
 .ن واقف استآ

 وَ عَبَسَ "بحث روايتي ]رواياتي حاكي از اعراض پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( از ابن ام مكتوم و نزول آيات:

 332ص :  ..... ["... تَوَلَّي

 اشاره



 ناند: اين آيات در باره عبد اللَّه ابن ام مكتوم فرزند شريح بن مالك بدر مجمع البيان است كه بعضي گفته
 .ربيعه فهري يكي از بني عامر بن لوي نازل شده

و جريان چنين بوده كه: وي روزي بر رسول خدا )ص( وارد شد، در حالي كه آن جناب با عتبة بن ربيعه و ابو 
جهل بن هشام و عباس بن عبد المطلب و ابي و امية بن خلف جلسه كرده بود، و ايشان را به دين توحيد 

اينكه اسالم بياورند، ابن ام مكتوم عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( از قرآن برايم كرد، به اميد دعوت مي
زد، و متوجه نبود كه آن جناب با آن چند بخوان تا حفظ كنم، و )چون نابينا بود( مكرر آن جناب را صدا مي

ن گرديد، چو نفر مشغول صحبت است، و تكرار او باعث شد كه كراهت و ناراحتي در سيماي آن جناب هويدا
كرد كه حاال اين كرد، و رسول خدا )ص( در دل خود فكر ميابن ام مكتوم مرتب كالم آن جناب را قطع مي

اند، لذا از او گويند پيروان او همه از قبيل ابن ام مكتوم يا كورند و يا بردهچند نفر كه از بزرگان قريشند، مي
 .جا بود كه اين آيات در عتاب و سرزنش آن جناب نازل شدروي بگردانيد، و رو به آن صناديد كرد، در اين

فرمود: خورد ميكرد، هر وقت به او بر ميو از آن به بعد رسول خدا )ص( همواره ابن ام مكتوم را احترام مي
پرسيد: آيا كار و حاجتي داري؟ و دو مرحبا به كسي كه خداي تعالي به خاطر او مرا عتاب فرمود، و آن گاه مي

 .«4»او را در مدينه جانشين خود كرد و خود به جنگ رفت  نوبت

 -فيالبته با مختصر اختال -مؤلف: سيوطي در تفسير الدر المنثور اين قصه را از عايشه و انس و ابن عباس
 اي از آن روايات، و آنچه صاحب مجمع البيان نقل كرده خالصه«4»نقل كرده 
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 .مختلف است

گرداندن آن حضرت از ابن ام مكتوم از جهات بيان اينكه آيات عتاب به روشني متوجه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( نيست و نزول آن در مورد روي ]

 331مختلف مخدوش و مردود است ..... ص : 

ليكن آيات سوره مورد بحث داللت روشني ندارد بر اينكه مراد از شخص مورد عتاب رسول خدا )ص( است، 
اهدي وگذارد، از اين باالتر اينكه در اين آيات شدهد و انگشت روي صاحب خبر نميبلكه صرفا خبري مي

دانيم كه صفت عبوس از هست كه داللت دارد بر اينكه منظور، غير رسول خدا )ص( است، چون همه مي
كرده، تا چه رسد به مؤمنين رشد يافته، از صفات رسول خدا )ص( نبوده، و آن جناب حتي با كفار عبوس نمي

ق گويد اصوال از اخالاست، كه مياين كه بگذريم اشكال سيد مرتضي رحمة اللَّه عليه بر اين روايات وارد 



رسول خدا )ص( نبوده، و در طول حيات شريفش سابقه نداشته كه دل اغنياء را به دست آورد و از فقراء رو 
 .بگرداند

 "و با اينكه خود خداي تعالي خلق آن جناب را عظيم شمرده، و قبل از نزول سوره مورد بحث، در سوره
نازل شده  "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "هاي قرآن، بعد از سورهدر ترتيب نزول سورهكه به اتفاق روايات وارده  "نون

، چطور تصور دارد كه در اول بعثتش خلقي عظيم )آن هم بطور مطلق( "وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ "فرموده:
خلقي،  اي اعمالطر پارهداشته باشد، و خداي تعالي به اين صفت او را بطور مطلق بستايد، بعدا برگردد و بخا

اي را به او نسبت دهد كه تو به اغنياء متمايل هستي، هر چند كافر او را مذمت كند، و چنين خلق نكوهيده
 گرداني، هر چند كه مؤمن و رشد يافته باشند؟باشند، و براي به دست آوردن دل آنان از فقراء روي مي

هاي مكي يعني در سوره شعراء به آن جناب نفرموده سوره عالوه بر همه اينها مگر خداي تعالي در يكي از
، و اتفاقا اين آيه در سياق «1» "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "بود:
 .ل شدهاست، كه در اوائل دعوت ناز "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "آيه

ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ ال  "از اين هم كه بگذريم مگر به آن جناب نفرموده بود:
، پس چطور ممكن است در سوره حجر كه در اول دعوت «4» "تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

 ه آن جناب دستور دهد اعتنايي به زرق و برقعلني اسالم نازل شده ب

__________________________________________________ 

. سوره كنند بگسترخويشاوندان نزديكت را انذار كن و بال و پر خود را براي مؤمناني كه از تو پيروي مي(1)
 .44شعرا، آيه 

نها )كفار( داديم ميفكن و به خاطر آنچه آنها دارند هايي از آهرگز چشم خود را به نعمتهايي كه به گروه(2)
 .44سوره حجر، آيه  .غمگين مباش و بال و پر خود را براي مؤمنين فرود آر

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

زندگي دنياداران نكند، و در عوض در مقابل مؤمنين تواضع كند، و در همين سوره و در همين سياق او را 
آن وقت « 1» "فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ "مشركين اعراض كند، و بفرمايد:مامور سازد كه از 

خبر دهد كه آن جناب بجاي اعراض از مشركين، از مؤمنين اعراض نموده، و به جاي تواضع در برابر مؤمنين 
 ي است كه عقل به زشتي آن حكمدر برابر مشركين تواضع كرده است! عالوه بر اين زشتي عمل مذكور چيز

كند، و هر عاقلي از آن متنفر است، تا چه رسد به خاتم انبياء )ص(، و چنين قبيح عقلي احتياج به نهي مي
دهد كه دارايي و ثروت به هيچ وجه مالك فضيلت نيست، و لفظي ندارد، چون هر عاقلي تشخيص مي

فقير، و دل او را به دست آوردن، و به اين رو ترش  ترجيح دادن جانب يك ثروتمند بخاطر ثروتش بر جانب
 .كردن رفتاري زشت و ناستوده است

اند: خداي تعالي شود كه گفتهاز مفسرين روشن مي« 4»با در نظر گرفتن اين اشكالها جواب از گفتار بعضي 



از  د از نهي اما قبلآن جناب را از اين رفتار نهي نكرده مگر در اين مورد، پس اين كار معصيت نبوده مگر بع
 .توانسته چنين رفتاري داشته باشدآن، آن جناب مي

وجه نادرستي اين سخن اين است كه: اوال به چه دليل آن جناب نهي نشده مگر در آن هنگام، نه بعدش و 
نه قبلش؟ و ثانيا گفتيم اين رفتار به حكم عقل ناستوده است، و صدورش از شخصي كريم الخلق كه خدايش 

وَ  "او را به خلق عظيم ستوده محال است، آن هم با بياني مطلق و بدون قيد وي را ستوده و فرموده: قبال
به معناي ملكه راسخه در دل است، و كسي كه داراي  "خلق "، عالوه بر اين كلمه"إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ

 .دهداي است عملي منافي با آن انجام نميچنين ملكه

 330حاكي از نزول آيات عتاب در مورد مردي از بني اميه ..... ص : روايتي ديگر ]

و در مجمع البيان، از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرموده است اين آيات در باره مردي از بني اميه نازل 
 راش را دشده كه در حضور رسول خدا )ص( نشسته بود، ابن ام مكتوم آمد، مرد اموي وقتي او را ديد قيافه

هم كشيد، و او را كثيف پنداشته، دامن خود را از او جمع كرد، و چهره خود را عبوس نموده رويش را از او 
 .«4»گردانيد، و خداي تعالي داستانش را در اين آيات حكايت نموده عملش را توبيخ نمود 

 :و نيز در مجمع البيان است كه از امام صادق )ع( روايت شده كه فرموده

 :فرمودكرد ميص( هر وقت ابن ام مكتوم را مالقات ميرسول خدا )

__________________________________________________ 

 .41سوره حجر، آيه (1)

 .144، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

و اين سخن را از در لطف به  مرحبا مرحبا، به خدا سوگند خداي تعالي ابدا مرا در مورد تو عتاب نخواهد كرد،
حتي بسيار  -حتي كان يكف النبي )ص( مما يفعل به "شد،گفت، و او از اين همه لطف شرمنده مياو مي

 .«1» "كردشد كه به همين خاطر از آمدن به خدمت آن جناب خودداري ميمي

 د بود، و معناي اينكهمؤلف: اشكالي كه به اين حديث وارد است همان اشكالي است كه به حديث قبل وار
كرد، اين است كه: ابن ام مكتوم از حضور در نزد آن جناب خودداري مي "حتي انه كان يكف ... ":فرمود

 .كشيدشد و خجالت ميگفت، و او سخت شرمنده ميچون آن حضرت اين سخن را بسيار مي

__________________________________________________ 

 .144، ص 16ج  مجمع البيان،(1)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج



 334[ ..... ص : 40تا  10(: آيات 12سوره عبس )]

 اشاره

ثُمَّ  (20)( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ 14مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ) (18)ءٍ خَلَقَهُ ( مِنْ أَيِّ شَي14ْقُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ )
 (41بَرَهُ )أَماتَهُ فَأَقْ

( 44( أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا )41( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلي طَعامِهِ )44كاَلَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ) (44ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ )
 (44ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا )

 (41( وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا )46( وَ حَدائِقَ غُلْباً )44( وَ زَيْتُوناً وَ نَخْالً )44( وَ عِنَباً وَ قَضْباً )44فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا )

( وَ صاحِبَتِهِ 44( وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ )41( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ )44( فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ )44مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ )
 (44وَ بَنِيهِ )

( وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ 44ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ) (38)( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ 44كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ )لِ
 (11( تَرْهَقُها قَتَرَةٌ )16عَلَيْها غَبَرَةٌ )

 (14أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ )

 334ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14خدا بكشد انسان را كه چقدر كفرانگر است )

 .(14دهد )مگر خدا او را از چه خلق كرده كه به خود اجازه كفران مي

 .(14اي بوده كه بعدا او را در ذات و صفات و افعال تقدير نمود )مبدأ خلقتش نطفه

 .(46و سپس راه سعادتش را آسان و فراهم كرد )

 .(41داخل قبرش ساخت )آن گاه دچار مرگ و سپس 

 .(44كند )اش ميو سپس هر وقت بخواهد دوباره زنده

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

آيا انساني كه خلقت و تدبير و هدايت و مردن و زنده شدنش به دست خدا است شكر او را به جاي آورد؟ نه 
 .(44هرگز بلكه كفر و عصيان ورزيد )

 .(41د )پس انسان بايد به غذاي خود بنگر

 .(44اين ما بوديم كه آب را به كيفيتي كه انسانها خبر ندارند از آسمان فرستاديم )

 .(44ها شكافتيم )و سپس زمين را باز به كيفيتي ناگفتني و به وسيله دانه

 .(44ها رويانديم )و در آن دانه



 .(44و انگور و سبزيجاتي )

 .(44و زيتون و نخلي )

 .(46اي )م كردهو باغهاي پر درخت سر به ه

 .(41و ميوه و چراگاه )

 .(44تا وسيله زندگي شما و حيوانات شما باشد )

 .(44پس وقتي آن صيحه شديد آسماني بيايد )

 .(41كند )و روزي رسد كه هر كس از برادرش هم فرار مي

 .(44و از مادر و پدرش )

 .(44و از همسر و فرزندانش )

 .(44افتد )كه به ياد غير خودش نمي در آن روز هر كس آن قدر گرفتار است

 .(44هايي نوراني )ها دو جورند چهرهدر آن روز چهره

 .(44خندان و خوشحال )

 .(16هايي غبارآلود و اندوهبار )و چهره

 .(11بارد )كه ظلمت و كدورت از آن مي

 .(14آنان همين كافران فاجرند )

 333بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ورزد كند، و از اينكه در كفر به ربوبيت رب خود اصرار و مبالغه ميانسان را نفرين ميدر اين فصل نخست 
فهماند كه انسان نه مالك چيزي از آفرينش كند، و آن گاه به حدوث و بقاي او اشاره نموده ميتعجب مي

ريده مقدار آفبياي خويش است، و نه مالك چيزي از تدبير امورش، بلكه خداي سبحان است كه او را از نطفه
 اش كرد، و آن گاه راهگيريو سپس اندازه

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

كند، و هر وقت كه ميراند، و به قبر داخلش ميرا برايش آسان ساخت، و در آخر هم او است كه وي را مي
 .سازداش ميبخواهد دوباره زنده

آن هم نه تنها در حدوثش بلكه در بقايش، و تا  پس خداي سبحان يگانه رب و خالق و مدبر امر او است،
برد، و به هدايت او مهتدي اش مدبر او است، ولي اين انسان كفرانگر، فرمان او را نميآخرين لحظه هستي

 .شودنمي



خورد نگاه كند، كه يكي از مظاهر تدبير خدا، و مشتي از درياي و اگر انسان تنها و تنها به طعامي كه مي
برد، آن چنان كه عقلش مبهوت ت، آن وقت به تدبير وسيع پروردگارش و لطيف صنع او پي ميرحمت او اس

هاي هاي خدا تنها طعام نيست، و در اين ميان نعمتشود، و هوشش از سر بدر رود، در حالي كه نعمت
 ."وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها "ديگري است كه از حيطه شمار بيرون است

آورد، و گيرد، و شكر نعمتش را بجا نميبا اين حال اين عجب است كه انسان تدبير پروردگار خود را نديده مي
بيند، كه يا سرور و راستي انسان ظلوم و كفار است، و به زودي آثار خوب و بد شكر و كفران خود را مي

 .بشارت است، و يا روسياهي و عذاب

لت نزول اند: عها گفتهكنيد بيگانه از آيات گذشته نيست، هر چند بعضييو اين آيات بطوري كه مالحظه م
اين فصل چيز ديگري بوده، ولي با بياني كه خواهد آمد اثبات خواهيم كرد كه هر دو دسته سياقي واحد 

 .دارند

 336و مراد از كفر در آن ..... ص :  "قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ "معناي آيه:]

اين جمله نفريني است بر انسان كه طبعش طبع دلدادن به شهوات، و پيروي هواي  "الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ قُتِلَ "
 .نفس، و فراموش كردن پروردگار خود، و استكبار ورزيدن از پيروي اوامر او است

 ا اينكه او خودشانگيزي از اصرار انسان در كفران، و پوشاندن حق صريح است، بشگفت "ما أَكْفَرَهُ "و جمله
 .دباشكند كه مدبر خود نيست، و كسي جز خداي سبحان مالك تدبير امر او نميبيند و احساس ميمي

يكي انكار ربوبيت خدا، و يكي  :پوشي است، كه دو مصداق دارددر اين جمله مطلق حق "كفر "پس مراد از
هاتي كند البته آن جبير ربوبي اشاره ميترك عبادت او است، و مؤيد اين سخن ذيل آيه است كه به جهات تد

از مفسرين، كفر در اين آيه را به ترك شكر و « 1»پوشي و ترك عبادت تناسب دارد. ولي بعضي كه با حق
 اند. وكفران نعمت معنا كرده

__________________________________________________ 

 .464، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

تر از نظر سياق همان معنايي است كه ما براي كفر اين توجيه هر چند در جاي خود صحيح است ولي مناسب
 .كرديم

نفريني است بر انسان و اين نفرين در اصطالح عرب از هر نفرين ديگر  "قُتِلَ الْإِنْسانُ "در كشاف گفته جمله
 "ما اكفره "هاي آن است و جملهيي و رسواييتر است چون كشته شدن، بزرگترين شدائد دنياشنيع

انگيزي از افراط انسان در كفران نعمت خداي تعالي است. و آن گاه گفته اين دو جمله با همه شگفت
كالم بر  ترينخورد و غليظترين اسلوب و پرداللتترين نفريني است كه به گوش عرب ميكوتاهيش خشن



له با همه تقاربي كه در دو طرف آن است هيچ كالمي در مذمت سخط و خشم گوينده است و از اين دو جم
 .«1»شود تر از آن در مالمت يافت نميدارتر از آن ديده نشده و هيچ كالمي جامعدامنه

پرسد كه چه چيز انسان را كافر كرده. استفهاميه است، و مي "ما أَكْفَرَهُ "اند كه: جملههم گفته« 4»بعضي 
 .ر استتولي وجه قبلي بليغ

 330نفي عذر از بشر در كفر ورزيدن و استكبارش، با بيان حقارت و ناچيزي مبدأ خلقت او و ...[ ..... ص : ]

دهد اين است كه: خداي تعالي انسان را از چه معناي اين جمله با كمكي كه مقام مي "ءٍ خَلَقَهُمِنْ أَيِّ شَيْ "
 "دهد استكبار از ايمان و اطاعت، و اگر فاعل در فعلر را ميچيز خلق كرده كه به خود اجازه طغيان و استكبا

را در اين جمله و در جمالت بعدي حذف كرده براي اين بوده كه اشاره كند به اينكه فطرت هر كسي  "خلقه
داند كه فاعل فعل خلقت و تقدير سبيل كسي به جز خداي تعالي نيست حتي مشركين هم به اين معنا مي

 .اعتراف دارند

و  -را تاكيد كند "ما أَكْفَرَهُ "اگر مطلب را در قالب استفهام آورد به اين انگيزه بود كه عجيب بودن مفاد و
هماند فاستفهام مذكور قهرا مي -شود كه علت و سبب روشني نداشته باشدچون معموال از چيزي تعجب مي

در اين خلقت عجيب علتي بوده پرسد آيا كه اوال اين اصرار بشر در كفرش امري عجيب است و سپس مي
 كه باعث شده اينطور در كفرش افراط كند؟

دهد به اينكه انسان هيچ دليل و عذري ندارد كه كفرانگري خود را مستند بدان كند آن گاه خودش پاسخ مي
چون او كسي است كه از آبي پست خلق شده و چيزي از خلقت و تدبير امور زندگي و مرگ و بعث خود را 

 نُطْفَةٍ مِنْ "چيني است براي پاسخي كه در جملهيست. و كوتاه سخن اينكه: استفهام مذكور زمينهمالك ن
 .دهدمي "خَلَقَهُ ...

__________________________________________________ 

 .464، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 .144، ص 16تفسير منهج الصادقين، ج (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

اي خوار و به منظور تحقير آن است، يعني از نطفه "نطفة "نكره آمدن كلمه "مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ "
مقدارش آفريده، پس كسي كه اصل و نسبش آبي چنين پشيز است، حق ندارد با كفر خود طغيان كند، و بي

 .از اطاعت، استكبار بورزد

و افعالش قدرت و توانايي داد، پس او نبايد از آن حدي كه برايش يعني به او در ذات و صفات  -"فقدره "
تواند خودش مستقال بخواسته مقدر شده تجاوز كند، چون تدبير ربوبي از هر سو به وي احاطه دارد، و او نمي

 .خود برسد، اگر خدا برايش مقدر نكرده باشد



نفي عذر از بشر در برابر كفر و استكبارش است، اين  ظاهر سياق اين آيات كه سياقي "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ "
راه اطاعت خدا و امتثال اوامر او باشد، و يا به عبارت ديگر راه  -آن هم بطور مطلق -است كه مراد از سبيل

 .خير و سعادت باشد

 331اشاره به عدم منافات اينكه خلقت و تقدير از ناحيه خدا است با مختار بودن انسان ..... ص : ]

ن است ممك "مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ "شوددر نتيجه آيه شريفه در معناي دفع دخل است، چون وقتي گفته مي
شنونده پيش خود خيال كند كه وقتي خلقت و تقدير از هر جهت به انسان احاطه دارد، ديگر انسان در افعال 

ر و از پيش معين شده است، چون با تقدير، ضروري ذات و صفاتش اختياري از خود ندارد، زيرا همه آنها مقد
ماند، پس انسان در كفر و فسقش شود، و ديگر اختياري براي انسان باقي نميالوجود و واجب التحقق مي

چه شود به تقدير او است، و انسان آنشود به تقدير الهي است، و اگر كافر ميهيچ دخالتي ندارد اگر فاسق مي
نشاند، و همين به كرسي نشاندنش نيز به تقدير الهي است، پس امر كرده به كرسي مي را كه خدا خواسته و

ديگر نبايد او را در مورد هيچ عملي مالمت كرد، و دعوت ديني براي او كاري بيهوده است، چون دعوت فرع 
 .كنند داشتن اختيار است، وقتي او از خودش اختياري ندارد، ديگر انبياء به چه منظوري او را دعوت

دفع نموده و فرمود: خلقت و تقدير هر چند كه  "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ "به همين جهت اين شبهه را با جمله
خاص خدا است، ولي اين منافات ندارد با اينكه خود انسان هم اختيار داشته باشد، و به همين خاطر صحيح 

طاعت را كه راه رسيدن يك انسان به سعادت خويش باشد كه خدا هم در آنچه به او امر نموده از ايمان و ا
است به او ياد دهد، و از او بخواهد كه به اراده و اختيار خودش چنين و چنان كند، پس فعلي كه از انسان سر 

زند، ولي در عين حال همين عمل متعلق تقدير الهي نيز هست، پس انسان زند به اختيار خودش سر ميمي
كند متعلق قدر هم هست، و ما پيرامون تار است و هم مسئول، هر چند كه آنچه ميكند هم مخدر آنچه مي

 جبر 
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 .و اختيار مكرر در ذيل آياتي كه با اين مساله تناسبي داشت بحث كرديم

ا آسان ر اين است كه خداي تعالي خروج انسان از شكم مادرش "تيسير سبيل "اند مراد ازگفته «1»بعضي 
است، يعني راه بيرون شدن انسان  "سهل لالنسان سبيل الخروج من بطن امه "كرده، و معناي عبارت:

 .مخلوق از نطفه را كه در شكم مادر جنين شده بود از شكم مادر آسان ساخت

اند: مراد هدايت بسوي دين و روشنگري راه خير و شر است، هم چنان كه در جاي ديگر گفته« 4»بعضي 
 .ولي وجه قبلي بهتر است«. 4» "وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ "يگر فرمود:د

 339[ ..... ص : -ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ -مراد از اينكه فرمود خدا انسان را إقبار )دفن( كرد]



 دفن كردن "إقبار "به معناي تحقق دادن به مرگ انسان است، و مراد از "اماته "كلمه "ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ "
مرده آدمي و پوشاندنش در شكم زمين است، البته اين بر اساس غالب است، كه عادت مردم بر آن جاري 

 «شده

، و به همين جهت نسبت در گور كردن را به خداي تعالي داده، چون او )بوسيله كالغ در داستان هابيل( 
ا دفن كنند پس اين عمل با خداي تعالي نسبتي هدايتشان كرده و يا به دلها الهام كرد كه مردگان خود ر

 .دارد، همانطور كه به خود مردم هم نسبتي دارد

ها، اند: منظور از اقبار اين است كه خداي تعالي او را صاحب قبر كرد، يعني دستور داد زندهگفته« 4»بعضي 
متعفن شود، و مردم از بوي آن  اشاو را دفن كنند، و با اين عمل مرده او را احترام نموده، از اينكه جيفه

 .متنفر و متاذي گردند جلوگيري نموده

تر است، چون آيات در اين زمينه سخن دارند كه تدبير تكويني خداي ليكن وجه قبلي با سياق آيات مناسب
 .تعالي را گوشزد كنند، نه تدبير تشريعي او را، كه يكي از آن تشريع حكم غسل و كفن و دفن اموات است

به معناي زنده كردن بعد از مرگ به منظور تصرف  "انشار "كلمه :در مجمع البيان گفته "مَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُثُ "
 كنند، )تا در آناست، هم چنان كه جامه را بعد از تا كردن و پيچيدن دوباره باز مي
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اين است كه خداي تعالي هر وقت بخواهد مردگان در قبر را  پس مراد از اين جمله« 1»تصرفي كنند( 
 .دانداي هم به اين معنا است كه روز بعث را جز خداي تعالي كسي نميكند، و در اين تعبير اشارهمبعوث مي

 342هاي مبتال به كفر است ..... ص : كه متضمن مالمت انسان "كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ "معناي آيه:]

از سؤالي كه از سياق بر  "كال "آيد اين است كه كلمهآنچه از سياق به دست مي "كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ "
به آن اشاره دارد، گويا بعد از آنكه اشاره  "لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ "خيزد ردع و جلوگيري كند، سؤالي كه جملهمي

ين لحظه وجودش تا به آخر تحت تدبير خداي تعالي است، او شد به اينكه انسان مخلوقي است كه از اول
و  كند،ميراند و در قبر ميسازد، مينمايد، و راه را برايش هموار ميكند و تقدير مياست كه وي را خلق مي
پرسد: حال كه جريان هايي است از خداي تعالي، شخص ميآورد، همه اينها نعمتمجددا از قبر بيرونش مي



ر است پس انسان چه بايد بكند و چه كرد، آيا در برابر مقام ربوبيت خاضع گرديد يا نه؟ و آيا شكر بدين قرا
، نه انسان چنين نكرد، آن گاه مطلب را چنين توضيح داد "كال "نعمت را بجاي آورد يا نه؟ در پاسخ فرموده:

 .به انجام نرساند بلكه كفران و نافرماني كردهرگز آنچه را خداي تعالي دستور داد  "لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ":كه

گردد، و مراد از قضاء نكردن انسان، به به انسان بر مي "يقض "پس، از آنچه گذشت روشن شد كه ضمير در
گردد، و معناي اند: ضمير به خداي تعالي بر ميگفته« 4»انجام نرساندن دستورات الهي است. و بعضي 

ي اين قضاء را براي كفار نرانده كه امر او را به انجام برسانند و ايمان آورده عبارت اين است كه: خداي تعال
اطاعتش كنند، بلكه اگر هم به ظاهر به ايشان امر فرموده از باب اتمام حجت بوده است. ولي اين وجه بعيد 

 .رسدبه نظر مي

 خواهديعي است يعني ميو نيز اين معنا روشن شد كه مذمت و مالمتي كه در آيه آمده متوجه انسان طب
ت كند، و اين همان مطلبي اسبفرمايد طبع انسان چنين است كه اگر به خودش واگذار شود در كفر افراط مي

شود كه فعال ، كه قهرا با انسانهايي منطبق مي«4» "إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "كنداش ميكه آيه زير افاده
ي شود اينكه از بعضورزند. و از اين معنا روشن ميهستند، و با حق دشمني مي مبتال به كفر و افراط در آن

 :اندنقل شده كه گفته

 عموميتي كه در آيه است منظور نظر است، چون هيچ انساني چه كافر و چه مؤمن آن طور كه بايد
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 .خدا را عبادت نكرده، و دستورات او را به انجام نرسانيده، درست نيست

گردد كه در صدر آيات آمده و وجه نادرستيش اين است كه: ضمير )به حسب قواعد عربي( به انسان بر مي
وميت آن هم بر حسب طبع انسان منظور است، كه طبعا افراطگر در كفر است، و اما بر حسب بود، و عم

 .كند كه فعال داراي كفر هستندفعليت قهرا به انسانهايي تطبيق مي

 341انسان با نظر در طعام خود )كه يكي از نعم بي شمار الهي است( سعه تدبير ربوبي را مشاهده خواهد كرد[ ..... ص : ]

كه در اولش آمده، متفرع بر جمالت قبل  "فاء "اين جمله به شهادت حرف "لْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلي طَعامِهِفَ "
باشد، پس در اين صورت، نظر و مطالعه انسان را پيرامون طعامي كه است، البته تفرع تفصيل بر اجمال مي

با اينكه نعمت طعام يكي از  -داندالزم مينمايد كند و بقاي خود را تضمين ميخورد و با آن سد رمق ميمي
دهد تور ميو دس -ميليونها نعمتي است كه تدبير ربوبي آنها را براي رفع حوايج بشر در زندگيش فراهم كرده



اگر در همين يك نعمت مطالعه كند، سعه تدبير ربوبي را مشاهده خواهد كرد، تدبيري كه عقلش را متحير و 
خواهد فهميد كه خداي تعالي چقدر نسبت به صالح حال انسان و استقامت امر  مبهوت خواهد كرد، آن وقت

 .او عنايت دارد، آن هم چه عنايتي دقيق و محيط

غير آن انساني است كه نامش در اول اين فصل از آيات ذكر « 1» -بطوري كه گفته شده -و مراد از انسان
كنند، به خالف انسان در آيه ر ورزيدن مبالغه ميشد، چون مراد از آن انسان، خصوص افرادي است كه در كف

مورد بحث، كه مامور شده به طعام خود نظر كند، چون منظور از آن عموم انسانها است، و همين جهت بود 
 "فلينظر الي طعامه "فرمود:بود ميرا ذكر كرد، و گر نه اگر منظور همان انسان مي "انسان "كه دوباره كلمه

 .ه نامش را برديم بايد به طعام خود نظر كنديعني همان انسان ك

ا فتحه همزه را ب "أنا "قرائتي كه فعال دائر در بين مسلمين است كلمه "أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ... وَ لِأَنْعامِكُمْ "
ام نه طعشود، كه چگوخوانند، كه بنا بر آن جمله مورد بحث بياني تفصيلي براي تدبير خداي تعالي ميمي

آفريند، بله البته اين مرحله ابتدايي از آن تدبير تفصيلي است، و گرنه بيان مستوفا و كامل آن انسان را مي
خصوصيات كه در نظام آفرينش طعام برقرار است، و نظام وسيعي كه در همه اين امور و روابط كوني كه بين 

 انهر يك از آن امور و بين انسان برقرار است، چيزي نيست كه بتو
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 .در چند آيه بيانش كرد، و عادتا از وسع و طاقت بيان بشري بيرون است

ت، و منظور در در جمله مورد بحث به معناي ريختن آب از بلندي اس "صب "و كوتاه سخن اينكه: كلمه
اينجا فرو فرستادن بارانها بر زمين براي روياندن گياهان است، و بعيد نيست كه شامل جاري ساختن 

 .آيدها و نهرها نيز بشود، چون آبهاي زير زميني هم از ذخائري است كه بوسيله باران پديد ميچشمه

شكافتن زمين بوسيله جوانه گياهاني  "شق "منظور از ظاهر اين آيه اين است كه -"ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا "
 "و جمله بعدي را با حرف "ثم "آورند، و به همين جهت اين جمله را با كلمهاست كه از زمين سر در مي

 .عطف كرد "أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ "به جمله "فاء

 ردد، و مراد از حب جنس حبوباتي است كه بهگبر مي "ارض "به كلمه "فيها "ضمير در -"فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا "
 "رسد، مانند گندم و جو و نخود و عدس و امثال اينها، و همچنين منظور از كلمهمصرف غذاي انسان مي

 .و غير اينها "قضب "در جمله بعدي جنس آن است، و همچنين "عنب

ا شود، و شايد در اينجيز عنب گفته ميعنب به معناي انگور است، ولي به درخت آن ن -"وَ عِنَباً وَ قَضْباً "
شود، و هم به درخت آن و منظور همين درخت انگور باشد، نظير زيتون كه هم به ميوه درخت گفته مي

خورد. و اين كلمه در اصل به معناي به معناي سبزيجات تر و تازه است، كه انسان آن را مي "قضب "كلمه



شود. بعضي هم اند بخاطر اين است كه پي در پي قطع ميقطع است، و سبزيجات را اگر قضب خوانده
 .شودشود، حتي علف حيوانات را هم شامل مياند: منظور همه گياهاني است كه از زمين قطع ميگفته

 .معناي اين دو كلمه معروف است -"وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا "

معناي بوستاني تفسير شده كه اطرافش ديوار جمع حديقه است، كه به  "حدائق "كلمه -"وَ حَدائِقَ غُلْباً "
ت، يعني درختي بزرگ و كلف "شجرة غلباء "شودجمع غلباء است، گفته مي "غلب "كشيده باشند، و كلمه

 .به معناي بوستاني است كه درختانش عظيم و كلفت باشد "حدائق غلب "پس

اند: گفته «4»ها است. و بعضي معناي مطلق ميوهبه  "فاكهة "اند: كلمهگفته« 1»بعضي  -"وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا "
اند: اگر در بين مصاديق فاكهه، ديگر گفته« 4»شود، اال انگور و انار را. بعضي ها را شامل ميهمه ميوه

 خصوص زيتون و نخل را آورد، براي اين بود كه نسبت به آن دو اعتناي
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 .به معناي گياه و چراگاه است -"باء "با تشديد -"أب "بيشتري داشته، و كلمه

ما آنچه از خوردنيها كه رويانديم براي  "فرمايد:مفعول له است، مي "متاعا "كلمه -"مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ "
مند و سير كنيم، و اگر در اين ايد، بهرهين بود كه شما را و چهار پايان را كه شما به خود اختصاص دادها

التفات شده، براي آن بوده كه منت تدبير خود و  "كم "به خطاب "فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ "جمله از سياق غيبت
 .انعام نعمتش را تاكيد كرده باشد

اين جمله اشاره است به سرانجام آن تدبيري كه در اين آيات ذكر شده بود، تدبير عام  "ةُفَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّ "
شود، و امري ربوبي و تدبير خصوصيش در رابطه با انسان، و اينكه اين تدبير سرانجامش به كجا منتهي مي

م رسانيد يا خير؟ و آن كه خداي تعالي به انسانها كرد تا او را بندگي كنند، آيا انسان اين امر را به انجا
 .كندسرانجام همان روز صاخه )قيامت( است، كه انسان جزاي اعمال خود را دريافت مي

 .به معناي صيحه شديدي است كه از شدتش گوشها كر شود، و منظور از آن نفخه صور است "صاخه "كلمه

 343گريزد[ ..... ص : نش مياشاره به شدت و سختي روز قيامت به نحوي كه انسان حتي از كسان و نزديكا]

دت آن كند، شاين آيه به شدت روز قيامت اشاره مي "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ "
 يروز به حدي است كه اقرباي انسان و نزديكانش كه يك روز طاقت فراقشان را نداشت و آنها را ياور و بازو

گريزد، براي اينكه شدت آن برد، امروز از همه آنان ميپنداشت، و همواره به آنان پناه ميخود در زندگي مي
گذارد آدمي به ياد چيزي و كسي بيفتد، و اعتنايي بغير خود كند، حال غير كند كه نميچنان احاطه مي

ت يابد، و بر آدمي چيره گردد، آن خواهد باشد، آري بال و مصيبت وقتي عظيم باشد و شدخودش هر كه مي



 .سازدكند كه از هر فكر و تالشي منصرفش ميچنان آدمي را به خود جذب مي

يعني براي هر فردي از  "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ":فرمايددليل بر اين معنا آيه بعدي است كه مي
 .يگري بينديشد گرفتاري هستايشان، بقدر كفايت كه نگذارد به چيز د

اند كه چون و بعضي در سبب فرار انسان از اقرباء و بستگان نزديك خود در آن روز، وجوه ديگري آورده
 .دليلي بر آن نبود از ايرادش صرفنظر كرديم

ه دو قسم منقسم كند كه در آن روز مردم باين آيه بيان مي "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ "
كند به اينكه هر يك از اين دو طايفه شوند، قسمي اهل سعادت، و قسمي ديگر اهل شقاوت، و اشاره ميمي

 با سيما 
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هايي نوراني و درخشنده دارند، كه فرح و سرور و انتظار شود، اهل سعادت چهرهاش شناخته ميو قيافه
همين است كه از ديدن منزلگاه خود كه به  "مستبشره "ها هويداست، پس معناين چهرهاي خوش از آآينده

 .شوند خوشحالندزودي بدانجا منتقل مي

هاي به معناي غبار و كدورت است، كه منظور از آن سيما و نشانه "غبرة "كلمه "وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ "
 .غم و اندوه است

ها نشسته. در اين چهار آيه حال دو طايفه را، با بيان حال يعني سياهي و تاريكي بر آن چهره "تَرَةٌتَرْهَقُها قَ "
كند و هم اندوه هايشان بيان كرده، چون چهره و قيافه آينه دل است، هم مسرت دروني در آن جلوه ميچهره

 .و گرفتاري

ه جامع بين دو صفت كفر و فجورند، كفر كه كار قلب، و فجور يعني اين طايف "أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ "
 ها، و منظور ازكه كار بدني و به معناي گناهان شنيع است، و ممكن هم هست منظور از كفر، كفران نعمت

فجور همان گناهان باشد، و اين جمله تعريف طايفه دوم است، كه اهل شقاوتند، چيزي كه هست در اين 
ني اهل سعادت را به مثل چنين تعريفي توصيف نكرده، و اين بدان جهت بوده كه سياق آيات طايفه اول يع

خواسته آن طايفه را انذار و از سرانجام وخيمي كه در كالم و غرض اصلي، بيان حال طايفه دوم بوده، و مي
 .پيش دارند بيم دهد

 [(... ، شدت روز قيامت و"ابا "، جهل ابو بكر، و عمر به معناي"قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ "بحث روايتي ])رواياتي در باره:

  344ص :  .....

گفته: اين  "قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ "در الدر المنثور است كه ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه در تفسير آيه
ورزم به هَوي را شنيد، گفت: من كفر ميوَ النَّجْمِ إِذا  "آيه در شان عتبة بن ابي لهب نازل شده، كه وقتي آيه

ريزد، ناگزير رسول خدا )ص( او را نفرين كرد، و در سفري كه به شام پروردگار نجم وقتي كه فرو مي



 .«1»رفت شير او را پاره كرد مي

 و در احتجاج از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه در حديثي طوالني در
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 .414، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1»فرمود: يعني انسان لعنت شده است  "قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ "معناي

 .«4» تآمده كه خداوند راه خير را براي بشر آسان كرده اس "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه

مراد از اين حديث اين است كه: خداي تعالي انسان را در عملش مختار كرده، بطوري كه راه سعادت  :مؤلف
و رسيدن به كمالش را آسان ساخته، همان كمالي كه براي رسيدن به آن آفريده شده. پس اين خبر با آن 

 .معنايي كه ما در تفسير آيه آورديم منطبق است

است )گياهي است كه  "قت "در همان كتاب آمده كه قضب به معناي "و قضبا "و نيز در معناي كلمه
 .«4»چرند( حيوانات علفخوار آن را مي

 خورندبه معناي علف خشكي است كه علفخواران مي "أب "فرموده: "وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا "و نيز در معناي جمله
«1». 

خود از ابراهيم تيمي روايت كرده كه گفت: شخصي از  "لفضائ "و در الدر المنثور است كه ابو عبيد در كتاب
يعني چه؟ در پاسخ گفت به زير كدام آسمان و روي كدام زمين پناهنده شوم،  "و أبا "ابو بكر صديق پرسيد:

 .«4»دانم وقتي در باره كتاب خدا چيزي بگويم كه نمي

عبد بن حميد، ابن منذر، ابن مردويه،  و نيز در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور، ابن جرير، ابن سعد،
ه اند كبيهقي )در كتاب شعب االيمان(، خطيب و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته(، از انس روايت كرده

قرائت كرد، آن گاه گفت: همه اينها را  "و أبا "را تا كلمه "فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً "روزي عمر آيات
اي كه در دست داشت از دست به چه معنا است، آن گاه چوب دستي "أب "، اما بايد ديد كلمهشناسيممي

انداخت و گفت: عمر بيهوده خودت را به اين در و آن در نزن، اگر تو معناي كلمه اب را نداني چه گناهي 
ن گاه عمل كنيد، و داري، اي مردم برويد به دنبال كسي كه از خود قرآن شما را به معناي آن هدايت كند، آ

 .«4»وقتي چيزي از كتاب خدا را نفهميديد آن را به پروردگار كتاب واگذاريد 

و نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد، از عبد الرحمن بن يزيد روايت كرده كه گفت: مردي از عمر پرسيد: 
شالق خود را گرفته به  چيست؟ همين كه ديد حضار مجلس به دادن جواب پرداختند، "و أبا "معناي كلمه

 .«4»ور شد آنان حمله
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 .164، ص 4تفسير قمي، ج (2)

 .164، ص 4(تفسير قمي، ج 1و  3)

 .414، ص 4(الدر المنثور، ج 4و  4و  5)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

خواهد بگويد عمر مردم را از بحث پيرامون معارف قرآن و حتي تفسير الفاظ آن، منع مؤلف: اين حديث مي
 .كردمي

 "وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا "و در ارشاد مفيد آمده كه روايت شده شخصي از ابو بكر از كالم خداي عز و جل كه فرموده:
آسمان و كدام زمين مرا پناه  از قرآن را ندانست، در پاسخ گفت كدام "أب "پرسيد: ابو بكر معناي كلمه

كه  "فاكهة "دهد و يا چه خاكي به سر كنم اگر در باره قرآن چيزي بگويم كه بدان علم ندارم، اما كلمهمي
 .دانم خدا داناتر استرا من نمي "أب "دانيم، و اما كلمهمعنايش را همه مي

 به معناي علف و "أب "داند كه كلمهمياين سخن به امير المؤمنين )ع( رسيد فرمود: سبحان اللَّه چطور ن
هايي را كه به خلقش داده، و از آن جمله خواهد نعمتچريدنيها است؟ و اينكه خداي تعالي در اين آيه مي

ماند، و هم جسمشان آنچه غذاي آنان و غذاي چهار پايان ايشان است كه بوسيله آن هم جانشان زنده مي
 .«1»گيرد، به رخ آنان بكشد نيرو مي

و در مجمع البيان است كه از عطاء بن يسار از سوده همسر رسول خدا )ص( روايت شده كه گفت: رسول 
ريزد كه شوند و عرق آن چنان از ايشان ميخدا )ص( فرمود: مردم پا برهنه و لخت. و ختنه نشده محشور مي

بر سرم آيا در آن روز مردم  گويد عرضه داشتم: يا رسول اللَّه )ص( خاكرسد، ميحتي تا نرمه گوشها مي
شند و انديكنند؟ فرمود: در آن روز مردم به هيچ چيز جز گرفتاري خود نميلخت و عريان به يكديگر نگاه مي

 .«4» "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ "پردازند، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:نمي

يعني شغلي است كه از هر شغل  :فرموده "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»دارد ديگري بازش مي
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 .، ط بيروت164ارشاد مفيد، ص (1)

 [.....] .116، ص 16مجمع البيان، ج (2)
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 340( ..... ص : 09سوره تكوير مكي است و بيست و نه آيه دارد )(81)



 340[ ..... ص : 14تا  1(: آيات 11سوره التكوير )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ )4إِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ )( وَ 4وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) (1إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ )

( بِأَيِّ ذَنْبٍ 4( وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ )4( وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ )4( وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ )4وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ )
 (4قُتِلَتْ )

( عَلِمَتْ 14( وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ )14( وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ )11( وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ )16وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ )
 (11نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ )

 340ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

 .(1شود )زماني كه آفتاب درهم پيچيده مي

 .(4كنند )ن سقوط ميو آن روز كه ستارگا

 .(4افتند )ها از شدت زلزله به راه ميو وقتي كه كوه

 .(1ماند )صاحب ميترين اموال بيو هنگامي كه نفيس

 .(4شوند )ها هم مانند انسانها زنده ميو روزگاري كه وحشي

 .(4و زماني كه درياها افروخته گردند )

 .(4رسد )خود ميو آن وقت كه نفوس هر يك به جفت مناسب و اليق 

 .(4و روزي كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود )

 .(4كه به كدامين گناه كشته شدند؟ )

 .(16شود )هاي اعمال براي حساب باز ميو روزي كه نامه

  .(11شود )و روزي كه آسمان چون طومار پيچيده مي

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(14)افروزند و روزي كه دوزخ را مي

 .(14سازند )و زماني كه بهشت را به اهلش نزديك مي

 .(11فهمد كه چه كرده است )در چنين روزي هر كس مي

 341بيان آيات ]حوادث و وقايع زمان وقوع قيامت ...... ص : 



 اشاره

شود ع مياي از آنچه در آن روز واقاي از مقدمات و نشانيهاي آن و پارهاين سوره روز قيامت را با ذكر پاره
كند كه: روزي است كه در آن عمل انسان هر چه باشد شود و آن روز را چنين توصيف ميمتذكر و يادآور مي

كند به اينكه از القائاتي است كه رسولي آسماني كه فرشته وحي گردد، و سپس قرآن را توصيف ميكشف مي
نيست، و رسول خدا )ص( هم ديوانه نيست، است آن را به رسول خدا )ص( القاء كرده، و از القائات شيطاني 

 .كه شيطانها او را دست انداخته باشند

هاي قديمي باشد كه در اوائل بعثت نازل شده، هم چنان كه در رسد كه اين سوره از سورهو چنين به نظر مي
 از آنچهشود، و آن اين است كه خداي تعالي رسول گراميش را متن خود سوره شاهدي بر اين معنا ديده مي

وط ها مربدارد، و معلوم است كه اتهاممنزه مي -خواندنداش ميمثال ديوانه -گفتنداش ميكه دشمنان در باره
ها به اوائل دعوت آن جناب است، هم چنان كه سوره نون هم كه مشتمل بر تنزيه آن جناب از اين تهمت

 .دي در مكه نازل شده استاست در اوائل بعثت نازل شده، پس سوره بدون هيچ حرف و تردي

است به معناي پيچيدن چيزي، و به شكل  "كورت "كه مصدر فعل "تكوير "كلمه "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ "
مدور در آوردن آن است، نظير پيچيدن عمامه بر سر، و شايد تكوير خورشيد استعاره باشد از اينكه تاريكي بر 

 .كندجرم خورشيد احاطه پيدا مي

به معناي سقوط است، و انكدار مرغ از هوا، به معناي آمدنش به  "انكدار "مصدر "ذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْوَ إِ "
ريزند، هم چنان كه طرف زمين است، و بنا بر اين مراد از اين جمله اين است كه در آن روز ستارگان مي

د، البته ممكن هم هست از باب كدورت و تيرگي رساننيز همين را مي« 1» "وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ "آيه
 .شوندنور ميباشد، و مراد اين باشد كه در آن روز ستارگان بي

__________________________________________________ 

 .4و آن زمان كه ستارگان پراكنده شوند و فرو ريزند. سوره انفطار، آيه (1)
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ي شوند، غبارافتند، مندك و متالشي ميها به راه ميروزي كه از شدت زلزله آن، كوه "ذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْوَ إِ "
شوند، همه اينها تعبيرهايي است كه در قرآن درباره گردند، سرابي )خالي از حقيقت كوهي( ميپراكنده مي

 .ها در آن روز آمدهوضع كوه

 349[ ..... ص : "وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ... "فرمود:مراد از اينكه در باره قيامت ]

زن  -اند: عشار جمع عشراء است هم چنان كه نفاس جمع نفساءگفته« 1»بعضي  "وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ "
شته باشد، و هم چنان اي است كه ده ماه از حملش گذاست، و عشراء به معناي ماده شتر حامله -زائو

اش را بزايد، و چه بسا كه بعد از زائيدن هم آن را عشراء بخوانند، چون نامند تا وقتي كه بچهعشرائش مي



رود، و معناي تعطيل شدن عشراء اين است كه در آن روز ترين اموال عرب به شمار ميچنين شتري از نفيس
ويا گمارد، و گن و دشتباني كه آن را حفظ كند بر آن نميكند، و هيچ چوپاعرب چنين مال نفيسي را رها مي

اي بطور كنايه به اين معنا باشد كه همين اموال نفيسي كه مردم در دنيا بر سر آن پنجه در اين جمله اشاره
ماند، كسي نيست كه از آنها استفاده كند، براي اينكه مردم آن صاحب ميكشند، آن روز بيبه روي هم مي

لِّ لِكُ "كنند، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:ر به خود مشغولند كه از هيچ چيز ديگري ياد نميروز آن قد
 .«4» "امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

كلمه وحوش جمع وحش است، و اين كلمه به معناي حيواني است كه هرگز با  "وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ "
 .رد، مانند درندگان و امثال آنگيانسانها انس نمي

كند، اين است كه و ظاهر آيه از اين جهت كه در سياق آياتي قرار دارد كه روز قيامت را توصيف مي
وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ  "شوند، آيه شريفهها هم در روز قيامت مانند انسانها محشور ميوحشي

، نيز اين احتمال را «4» "ءٍ ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْيَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّ
 .كندتاييد مي

 و اما اينكه وحشيان بعد از محشور شدن چه وضعي دارند، و سرانجام كارشان چه

__________________________________________________ 

 .464، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 .44سوره عبس، آيه (2)

پرد نيست، مگر آنكه آنها هم مانند شما اي در زمين و مرغي در هوا كه با دو بال ميهيچ جنبنده(3)
هايي هستند، ما در كتاب از گفتن هيچ حقيقتي دريغ ننموديم، و سپس همه آنها بسوي پروردگارشان امت

 .38م، آيه شوند. سوره انعامحشور مي

 446، ص: 46ترجمه الميزان، ج

شود؟ در كالم خداي تعالي و در اخباري كه قابل اعتماد باشد چيزي كه از اين اسرار پرده بردارد نيامده، مي
ي رَّطْنا فِما فَ "فرمايد:و نيز آنجا كه مي "أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ "فرمايد:بله چه بسا بتوان از آيه سوره انعام آنجا كه مي

اي رمزها كه في الجمله وضع را روشن كند استفاده نمود، و آن رموز بر اهل دقت و ، پاره"ءٍالْكِتابِ مِنْ شَيْ
ها مربوط به روز قيامت گفته باشند كه: محشور شدن وحشي« 1»تدبر پوشيده نيست. و چه بسا بعضي 

هاي ست كه قبل از قيامت )در اثر زلزلههاي قبل از قيامت است، و منظور از آن اين انيست، بلكه از نشانه
 .ها از بيشه خود بيرون بجهندپي در پي( همه وحشي

تسجير و افروختن درياها، به دو معنا تفسير شده، يكي افروختن دريايي از آتش و  "وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ "
روز قيامت درياها آتشي افروخته دوم پر شدن درياها از آتش، و معناي آيه بنا به تفسير اول اين است كه 

 .شودشود كه درياها پر از آتش ميشود، و بنا بر دوم اين ميمي



لَهُمْ فِيها  "شوند، هم چنان كه فرمود:اما نفوس سعيده با زنان بهشت تزويج مي "وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ "
هاي شيطانيشان ، و اما نفوس اشقياء با قرين«4» "بِحُورٍ عِينٍوَ زَوَّجْناهُمْ  "، و نيز فرمود:«4» "أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ

، و نيز «4» "احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ ":كنند، هم چنان كه فرمودازدواج مي
 .«4» "لَهُ قَرِينٌوَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ  "فرموده:

 332[ ..... ص : "بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ "شود:وجه اينكه فرمود از دختران زنده به گور شده پرسيده مي]

به معناي آن دختري است كه زنده زنده در گور  "موءودة "كلمه "وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ "
عرب است كه دختران را از ترس اينكه ننگ به بار آورند زنده زنده در گور  شده، و اين مربوط به رسم

وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثي ظَلَّ وَجْهُهُ  "فرمايد:كردند، هم چنان كه آيه زير هم به آن اشاره دارد و ميمي
 .«4» "رَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلي هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِمُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ يَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّ
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 .41، ص 14تفسير قاسمي، ج (1)

 .44آنان در بهشت همسراني پاك دارند. سوره نساء، آيه (2)

 .41يه كنيم. سوره دخان، آتزويج مي "حور العين "و آنها را با(3)

 .44پرستيدند. سوره صافات، آيه محشور كنيد كساني را كه ستم كردند با همسرانشان و آنچه را كه مي(4)

گماريم تا قرين هميشگي او باشد. سوره و هر كس از ياد خداي رحمان اعراض كند شيطاني را بر او مي(5)
 .44زخرف، آيه 

 شد، و خود راتر آورده، از شدت خشم رويش سياه ميرسيد كه زنت دخوقتي به يكي از ايشان مژده مي(6)
كرد آيا اين ننگ را به خود بخرد و دختر را زنده نگه كرد، و فكر مياز مردم از خجالت اين مژده پنهان مي

 .44و  44دارد، و يا در زير خاكش دفن كند. سوره نحل، آيه 

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

تر پدر او است تا انتقام وي را از او بگيرند، ليكن در آيه، مسئول را خود آن و در حقيقت مسئول قتل اين دخ
 پرسند به چه جرمي كشته شد؟فرمايد از خود او ميدختر دانسته و مي

اين هم نوعي تعريض و توبيخي است از قاتل آن دختر و هم زمينه چيني است براي اينكه آن دختر جرأت 
انتقام خون او را بگيرد، و آن گاه خداي تعالي از قاتل او سبب قتل او را  كند و از خداي تعالي بخواهد كه

توان گفت اسلوب كالم در اين آيه نظير اسلوب در آيه زير بپرسد، و سپس انتقامش را بگيرد، در نتيجه مي
سِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّا "فرمايد:است، كه مي

 .«1» "اللَّهِ

اند اگر نسبت مسئوليت را به خود موءودة داده از باب مجاز عقلي است، و مراد اين است گفته« 4»و بعضي 



 .بكار رفته« 4» "إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا "شود، نظير مجازي كه در آيهاز وضع او پرسش مي :كه

 .شودهاي اعمال براي حساب باز مييعني روزي كه نامه "إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَ "

به معناي قلع و كندن چيزي است كه سخت  "كشط "در مجمع البيان گفته: كلمه "وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ "
وَ  "با آيهو كشط آسمان قهرا «. 1»شود به چيز ديگر چسبيده، و قهرا كندنش نيز به شدت انجام مي

و ساير « 4» "وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَالئِكَةُ تَنْزِيلًا "، و آيه«4» "السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
 .شودآيات مربوطه به اين معنا منطبق مي

 تشور ساختن آآن است به معناي شعله مشتق از "سعرت "كه فعل "تسعير "مصدر "وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ "

__________________________________________________ 

اي كه من و مادرم را دو و آن زمان را كه خداي تعالي فرمود: اي عيسي بن مريم آيا تو به مردم گفته(1)
 .114معبود براي خود بگيريد؟ سوره مائده، آيه 

 .111، ص 16تفسير مجمع البيان، ج (2)

 [.....] .41شود. سوره اسراء، آيه همانا از عهد سؤال مي(3)

 .114، ص 16مجمع البيان، ج (4)

 .44و آسمانها پيچيده در دست او است. سوره زمر، آيه (5)

 .گردندشود و فرشتگان نازل ميو به خاطر آور روزي را كه آسمان با ابرها از هم شكافته مي(6)

 .44سوره فرقان، آيه 

 444، ص: 46ه الميزان، جترجم

 .است، بطوري كه زبانه بكشد

از آن گرفته شده، به معناي نزديك آوردن  "ازلفت "كه فعل مجهول "ازالف "مصدر "وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ "
 .كنند تا داخلش شونداست، منظور اين است كه در قيامت بهشت را به اهل آن نزديك مي

است، كه در دوازده آيه تكرار شده بود، و منظور از  "اذا "اين جمله جواب كلمه "حْضَرَتْعَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَ "
اعمالي است كه هر فردي در دنيا انجام  "ما أَحْضَرَتْ "جنس آدميان است، و مراد از جمله "نفس "كلمه

فتم، هم چنان كه معنايش اين است كه: من آن چيز را حاضر يا "ءاحضرت الشي ":شودداده، وقتي گفته مي
 .معنايش اين است كه من آن چيز را محمود و پسنديده يافتم "ءاحمدت الشي "شود:وقتي گفته مي

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ  "فرمايد:بنا بر اين، آيه مورد بحث در معناي آيه زير است كه مي
 .«1» "مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

 330بحث روايتي ])رواياتي در معناي آيات گذشته([ ..... ص : 



اي شود، و در معنفرموده: يعني خورشيد سياه و تاريك مي "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ "در تفسير قمي در ذيل آيه
فرموده: حركت  "سُيِّرَتْ وَ إِذَا الْجِبالُ "رود، و درفرموده: يعني نورش از بين مي "وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ "آيه
پنداري و حال ها را جامد ميكوه -تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ "كند اين همان است كه در آيهمي

فرموده اشتران وقتي كه همه خلق مردند  "وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ "فرمود. و در آيه "آنكه مانند ابرها در حركتند
درياهايي كه  :فرمود "وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ "مانند، كسي نيست شير آنها را بدوشد، و در جملهاحب ميصبي

فرمود: يعني با حور العين  "وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ "شوند، و در جملهپيرامون كره زمين هستند همه آتش مي
 .«4»كنند تزويج مي

 "وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ "ي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در معناي آيهو نيز در آن كتاب در روايت اب
كنند، و اما اهل دوزخ، بايد دانست كه با هر حور العين( ازدواج مي)فرموده: اما اهل بهشت با خيرات حسان 

 انساني از دوزخيان شيطاني است، يعني هر

__________________________________________________ 

 .46يابد. سوره آل عمران، آيه روزي كه هر نفسي آنچه را كه از خير و شر كرده حاضر مي(1)

 .164، ص 4تفسير قمي، ج (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1»كند يك از آن كفار و منافقين با شيطان خود كه قرين اوست ازدواج مي

 .يت، جزو كالم راوي باشدروا "يعني تا آخر "مؤلف: ظاهرا از كلمه

اند كه رسول خدا )ص( در معناي و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ديلمي از ابي مريم روايت كرده
نيز  "وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ "، و در معناي آيه"شوددر جهنم تكوير مي "فرمود: "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ "آيه

، و هر چيزي و كسي كه به جاي خداي تعالي پرستيده شود در جهنم "شودكدر ميدر جهنم من "فرمود:
ه شوند، آنان نيز اگر بخواهد بود، به جز عيسي بن مريم و مادرش كه معبود واقع شدند، ولي داخل جهنم نمي

 .«4»شدند بودند داخل جهنم مياين پرستش راضي مي

 وَ "فرموده: منظور صحف اعمال است، و در معناي آيه "حُفُ نُشِرَتْوَ إِذَا الصُّ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»فرموده يعني باطل شود  "إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ

شنيدم  (و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از نعمان بن بشير روايت كرده كه گفت: من از رسول خدا )ص
فرمود: منظور هر دو نفري است كه به شركت كاري خير و يا مي "تْوَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَ "كه در معناي آيه

 .«1»شوند دهند، كه با هم داخل بهشت و يا آتش ميگناهي را انجام مي

__________________________________________________ 

 .164، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .414، ص 4الدر المنثور، ج (2)



 .164، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 .414، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 334[ ..... ص : 09تا  13(: آيات 11سوره التكوير )]

 اشاره

رَسُولٍ ( إِنَّهُ لَقَوْلُ 14( وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ )14( وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ )14( الْجَوارِ الْكُنَّسِ )14فاَل أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ )
 (14كَرِيمٍ )

وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ  (44( وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ )41( مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ )46ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ )
 (41( وَ ما هُوَ عَلَي الْغَيْبِ بِضَنِينٍ )44)

( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ 44( إِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ )44أَيْنَ تَذْهَبُونَ )( ف44َوَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ )
 (44( وَ ما تَشاؤُنَ إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ )44)

 334ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14شوند )گر چه سوگند به ستارگان كه در روز پنهان مي

 .(14كنند )آنها كه سيارند و در مغرب خود غروب مي و

 .(14شود )خورم به شب هنگامي كه تاريك ميو سوگند مي

 .(14دمد )و به روز وقتي كه مي

 .(14كه قرآن گفتار فرستاده بزرگوار خداست )جبرئيل امين( )

 .(46اي ارجمند كه نزد صاحب عرش مقامي دارد )فرشته

 .(41شتگان مطاع است )و فرمانش براي ساير فر

 .(44و اينكه رفيق شما )محمد( ديوانه نيست )

 .(44او وي را در افق مبين ديده است )
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 .(41شود بخيل نيست )و در موارد غيبي كه بدو وحي مي

 .(44باشد )و اينكه قرآن كالم شيطان رجيم نمي

 .(44رويد )پس با اين حال به كجا مي

 .(44كه اين بجز روشنگري مردم عالم غرضي ندارد )



 .(44خواهد مستقيم شود )تا هر كس مي

 .(44خواهد مگر وقتي خداي تعالي كه رب عالميان است خواسته باشد )ولي از شما كسي نمي

 333بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

آن جناب را بدان متهم كرده  كه مشركين -اين آيات در مقام منزه داشتن رسول خدا )ص( از جنون است،
فرمايد: قرآن او كالم خداي تعالي ، و نيز منزه داشتن قرآني كه آورده از مداخله شيطان است، مي-بودند

او  كند، و نيز قرآنكند، ملكي كه هرگز در رسالت خود خيانت نمياست، كه ملك وحي آن را به وي القاء مي
 .كنده بخواهد راه راست را بيابد هدايت ميهشداري است كه به اذن خدا هر كسي را ك

 333كه بدانها قسم ياد فرموده است ..... ص :  "الخنس الجوار الكنس "مراد از]

جمع  "طلب "جمع خانس است، هم چنان كه كلمه "خنس "كلمه "فاَل أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ "
 "جواري "آيد، و كلمهناي گرفتگي و تاخر و استتار مياست، كه به مع "خنوس "طالب است، و مصدر آن

به معناي سير سريع است، كه معنايي است استعاره از جريان آب، و  "جري "جمع جارية است، و مصدر
هايي از قبيل آهو و طيور به معناي داخل شدن وحشي "كنوس "جمع كانس است، و مصدر "كنس "كلمه

 .براي خود اتخاذ كرده و در آن جايگزين شدهاي كه اش است، النهبه درون النه

را آورده، اين  "وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ "جمله "...فَال أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ  "و اينكه به دنبال جمله
 ضي از آنها،ستارگان است، يا همه آنها و يا بع "خنس و جوار كنس "كند كه منظور ازاحتمال را تاييد مي

چيزي كه هست چون ستارگان بعضي سيار و بعضي ثابتند، آنهايي كه سيار هستند با صفاتي كه در اين آيات 
آن چيزهايي كه با آن سوگند خورده آمده مناسبت بيشتري دارد، چون از جمله صفات  "مقسم بها "براي

پنج سياره سرگردان يعني زحل، مقسم بها، صفت خنوس و جري و كنوس را آورده، و اين صفات با وضع 
 بينيم استقامت ومشتري، مريخ، زهره و عطارد، منطبق است، زيرا اينها در حركتشان بر حسب آنچه ما مي
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رجعت و اقامت دارند، استقامت دارند براي اينكه حركتشان از نظر زمان شبيه هم است، و رجعت دارند چون 
خر و خنوس زماني دارند، و اقامت دارند، چون در حركت استقامتي و رجعتي خود زماني توقف انقباض و تا

 .كنداند كه زماني در آشيانه خود اقامت ميدارند، گويي آهوي وحشي

اند: مراد همه ستارگان است، و خنوس ستارگان يعني ناپديد شدن آنها در روز از مفسرين گفته« 1»بعضي 
بينيم در شب دارند، و مراد از كنوس آنها غروب كردن هر ري آنها، حركتي است كه ميروشن، و مراد از ج



 .يك در مغرب مخصوص به خودش است

منظور گاو وحشي و يا آهو است، و بعيد نيست كه منظور اين مفسر از بردن نام  :اندديگر گفته« 4»بعضي 
 .داين دو حيوان از باب مثال بوده، و منظورش همه وحشيان باش

تر است، و اما قول دوم بعيد و قول سوم از آن و به هر حال از ميان اين اقوال، قول اول به ذهن نزديك
 .بعيدتر است

 336[ ..... ص : "وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ "معناي]

 "قيدي است براي كلمه "إِذا عَسْعَسَ "، و جمله"خنس "اين آيه عطف است بر كلمه "وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ "
 .شود، و هم به رفتن آنهم به رو آوردن شب اطالق مي "عسعسه "، و كلمه"ليل

 آورد، و وقتي كهاين است كه: سوگند به شب وقتي كه رو مي "وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ "راغب گفته: معناي
به معناي تاريكي مختصر است، نظير  "عساس "و "عسعسه "رود، كه منظور اول و آخر شب است، پسمي

 .«4»تاريكي اول مغرب و قبل از آفتاب 

ب اين است كه بگوييم منظور تنها رفتن ش "وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ "تر با اتصال جمله مورد بحث با آيهمناسب
 .است

 .د استاند: منظور آمدن شب است، ولي به همان جهتي كه دانستي بعيهم گفته« 1»بعضي 

قيد كلمه صبح است، و  "إِذا تَنَفَّسَ "، و جمله"خنس "اين جمله عطف است بر كلمه "وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ "
ور ، به اين مناسبت بوده كه صبح ن-شودها استفاده ميبطوري كه از بعضي -اگر صبح را داراي تنفس خوانده

 فرا گرفته بود از بين گستراند، و ظلمت را كه افق راخود را در افق مي

__________________________________________________ 

 .44و  44، ص 46(تفسير روح المعاني، ج 4و  1)

 ."عسعس "مفردات راغب، ماده(3)

 .114، ص 16مجمع البيان، ج (4)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 ت شب را شكافته و طلوع كرده به كسي تشبيهبرد، و اين نوعي استعاره است كه صبح، بعد از آنكه ظلممي
كشد، كرده كه بعد از اعمال دشواري كه انجام داده و لحظه فراغتي يافته تا استراحت كند نفسي عميق مي

 .روشني افق هم تنفسي است از صبح

گويم: گويد اگر بپرسي تنفس صبح چه معنا دارد؟ ميزمخشري درباره اين استعاره وجهي ديگر ذكر كرده، مي
«. 1»آورد، و همين نسيم بطور مجاز تنفس صبح خوانده شده آيد با آمدنش روح و نسيمي ميوقتي صبح مي

 .تر استاين بود گفتار زمخشري، ليكن وجه قبلي به ذهن نزديك



 330مدح و توصيف جبرئيل به شش صفت ..... ص : ]

 "الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي 

گردد، ممكن هم هست به آيات اين سوره به به قرآن بر مي "انه "اين آيات جواب قسم است و ضمير در
 ،"... لَقَوْلُ رَسُولٍ ":عنوان اينكه آنها نيز قرآن است برگردد، چون فرموده

مَنْ كانَ عَدُوًّا  "نان كه در جاي ديگر فرموده:اينها كالم رسول است، و مراد از رسول جبرئيل است، هم چ
 .«4» "لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

فهماند كه در حقيقت قول از آن خود را به جبرئيل به عنوان رسول نسبت داده، مي "قول "و در اينكه
يف و در اين مقام جبرئيل را به شش صفت توصخداست، و نسبتش به جبرئيل نسبت رسالت به رسول است، 

كند، و دوم اينكه: فهماند او قرآن را به رسول خدا )ص( وحي ميكرده: اول اينكه: او را رسول خواند، كه مي
رساند نزد خداي تعالي كرامت و احترام دارد، و به اعزاز او عزيز شده، سوم اينكه: ذي كريمش خواند، كه مي

اي است، و چهارم اينكه: او را نزد خداي فهماند او داراي قوت و قدرت و شدت بالغهقوتش خواند، كه مي
 :صاحب عرش، مكين خواند، يعني داراي مقام و منزلت است، پنجم اينكه

اي است، كه اش خوانده، كه داللت دارد بر اينكه جبرئيل در آنجا يعني نزد خدا دستور دهنده "مُطاعٍ ثَمَّ "
شود در آنجا مالئكه هستند كه جبرئيل به آنان امر بندند، معلوم ميوراتش را بكار ميزير دستانش دست

شود كه جبرئيل در كار خودش ياوراني هم دارد، و كنند، از همين جا معلوم ميكند و ايشان اطاعتش ميمي
رساندن وحي و  دهد و دررساند جبرئيل خدا را در دستوراتي كه ميششم اينكه: او را امين خواند كه مي

 .كندرسالت، خيانت و دخل و تصرفي نمي

__________________________________________________ 

 .411، ص 1تفسير كشاف زمخشري، ج (1)

دارند، بايد بدانند كه او قرآن را بر قلب تو نازل كرده. سوره بقره، آيه كساني كه جبرئيل را دشمن مي(2)
44. [.....] 

 444، ص: 46زان، جترجمه المي

ص( است، ولي اين )اند: مراد از رسول كه اين صفات براي او ذكر شده، خود رسول خدا گفته «1»ها بعضي
 .سازدحرف درست نيست، چون با آيات بعدي نمي

 331ديوانه نيست ..... ص :  "صاحب شما "وجه اينكه فرمود:]

، و رد تهمتي است كه كفار به رسول "إِنَّهُ لَقَوْلُ ... "بر جمله اين آيه عطف است "وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ "
همنشين  -صاحبكم "خواندند و اينكه از رسول خدا )ص( به عبارتزدند و او را مجنون ميخدا )ص( مي

خواسته است تهمت كفار را تكذيب كند، كه او را مجنون « 4»تعبير كرده، به قول آن مفسر  "شما



ساحتش را از چنين چيزهايي منزه بدارد، پس اين جمله اشاره دارد به اينكه او از اول عمرش  اند، وخواندهمي
اي شناسيد، و او را دارتا كنون با شما معاشرت داشته، در بين شما بوده، و شما او را از هر كس ديگر بهتر مي

نين كماالتي داشته باشد، به ايد، و كسي را كه چكمالي از عقل، و رزانتي از رأي، و صدقي در قول يافته
 .دهندجنون نسبت نمي

ود بر شگانه بستود، و چنين مدحي از رسول خدا )ص( نكرد، دليل نميو اگر جبرئيل را به آن صفات شش
اينكه جبرئيل مقامي بلندتر از رسول خدا )ص( دارد، براي اينكه زمينه گفتار اين است كه بفهماند اين قرآن 

خالصه  اي نازل شده، ولقائات شيطاني نيست، بلكه از طريق وحي و بوسيله چنين فرشتهاوهام ديوانگان و ا
اينكه راه نزول آن، راه سالمي بوده، و حتي احتمال خيانت و خطا هم در آن نيست، زيرا فرشته وحي صفاتي 

گران هم اي جاي ستودن رسول خدا )ص( نيست و اين توجيه را ديچنين و چنان دارد، و در چنين زمينه
 .اندكرده

شود، كه با در نظر گرفتن اي از رسول خدا )ص( ديده ميالبته در مطاوي و البالي كالم خدا صفات كريمه
ماند در اينكه آن جناب افضل از جبرئيل و از همه مالئكه است، براي اينكه آن، هيچ شكي باقي نمي

نند، براي اينكه انسان خليفه خدا در زمين بينيم همه را مامور ساخته كه براي بشر سجده و خضوع كمي
 .است

 كه ضمير مفعول "ه "، و ضمير"صاحب "به كلمه "راه "ضمير فاعل در جمله "وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ "
 .گردداست به رسول كريم كه همان جبرئيل باشد بر مي

__________________________________________________ 

 .416، ص 16فسير قرطبي، ج ت(1)

 .46، ص 46تفسير روح المعاني، ج (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 339مراد از اينكه رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( جبرئيل را در افق مبين ديده است ..... ص : ]

 .«1»وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلي  "هبه معناي ناحيه ظاهر است، و ظاهرا اشاره باشد به آي "افق مبين "و كلمه

خورم كه رسول اللَّه )ص( جبرئيل را قبال هم ديده بود، و جبرئيل آن و معناي آن اين است كه سوگند مي
ها زمان در افق مبين، و ناحيه ظاهر قرار داشت، و آن همان افق اعلي است، افقي كه بلندتر از ساير افق

 .يي كه مناسب با عالم مالئكه استاست، البته بلندي به آن معنا

اند: معنايش اين است كه: رسول خدا )ص(، جبرئيل را به صورت اصليش در آنجا كه گفته« 4»و بعضي 
 .كند كه همان افق اعلي از ناحيه مشرق است ديده بودخورشيد طلوع مي

ه ، و مخصوصا دليلي كليكن اين حرف درست نيست، به دليل اينكه از لفظ آيه دليلي بر آن وجود ندارد



داللت كند بر اينكه جبرئيل را به صورت اصليش ديده وجود ندارد، حال جبرئيل بهر صورتي كه تمثل كرده 
ل را گويد رسول خدا )ص( جبرئيرسد اين مفسر نظريه خود را از بعضي روايات گرفته كه ميباشد، به نظر مي

ه نشسته، و اگر اين باشد ديگر صورت اصلي نبوده بلكه بدر اول بعثت بين زمين و آسمان ديد، كه بر تختي 
 .اين شكل در آمده

است، كه به معناي بخل است،  "ضن "صفت مشبهه از ماده "ضنين "كلمه "وَ ما هُوَ عَلَي الْغَيْبِ بِضَنِينٍ "
سي كتمان ورزد، و چيزي را از كشود بخل نميفرمايد رسول خدا )ص( به هيچ چيز از آنچه به او وحي ميمي

اش و نه بعضي از آن را به چيز ديگر تبديل دهد، و وحي را نه همهكند و تغيير و تبديل نميو پنهان نمي
دهد، و آنچه را مامور به تبليغش شده تبليغ كند، بلكه همانطور كه به او تعليم داده به مردم تعليم مينمي
 .كندمي

ي كند، و با اين نفاين آيه، استناد قرآن به القائات شيطاني را نفي مي در "وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ "
شود، براي اينكه آنچه نفي شده اعم از جنون است چون كلمه شيطان به معناي شرير جنون هم نفي مي

است كه ابليس هم يكي از آن شريرها است و ذريه او نيز مصاديقي از شرير، و اشرار جن هم مصاديقي از آن 
 ند، در قرآن هم شيطان رجيم تنها به ابليس اطالق نشده، در مورد سايرهست

__________________________________________________ 

 .4سوره نجم، آيه (1)

 .114، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 446، ص: 46ترجمه الميزان، ج

و در باره ساير « 1» "نْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌفَاخْرُجْ مِ "فرمايد:شريرها هم اطالق شده است، در باره ابليس مي
 .«4» "وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ "فرمايد:شيطانها و شريرها مي

شود: قرآن از تسويالت ابليس و لشكريان او، و از القائات اشرار جن نيست، كه پس معناي آيه چنين مي
 .كنندميشود به بعضي ديوانگان القائاتي گاهي ديده مي

 362دفع هر گونه شبهه و ترديد در باره حقانيت قرآن و اينكه آن كتاب هدايت است ..... ص : ]

خداي سبحان در آيات هفتگانه قبل حق مطلب را در مورد قرآن به بياني وافي روشن  "فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ "
تند برطرف نمود و اين مهم را در ساخت بطوري كه هر شك و ترديدي را از مردمي كه در باره آن جناب داش

اش در اين ادعاء بر آيات تحدي است، چند آيه كوتاه انجام داده، نخست فرمود: قرآن كالم خدا است، و تكيه
كه همه مردم قبال از قرآن شنيده بودند، كه اگر در آسماني بودن آن شك داريد يك سوره مثل آن بياوريد. و 

اي آسماني و جليل القدر و عظيم المنزله و امين در وحي، يعني فرشته سپس فرمود: نزول قرآن به رسالت
اي جبرئيل صورت گرفته، كه بين او و خداي عز و جل هيچ حاجز و مانعي، و بين او و رسول خدا هيچ واسطه



فت راي كه نگذارد وحي را بگيرد، و يا اگر گنيست، و نه از ناحيه خودش، و نه از ناحيه هيچ كس ديگر انگيزه
نگذارد حفظش كند، و يا اگر حفظش هم كرد، نگذارد آن را به رسول خدا )ص( برساند، وجود ندارد. و در 
مرحله سوم اين معنا را روشن كرد كه آن شخصي هم كه قرآن بر او نازل شده، و براي شما آن را تالوت 

شما پوشيده نيست، كه امروز او  ايد، و حال و وضع او بركند، همان كسي است كه سالها همنشين او بودهمي
را بهتان جنون بزنيد، و او فرشته حامل وحي را به چشم خود ديده، و وحي را از او گرفته و خودش هم چيزي 

كند كه كالم آن دهد. و در مرحله چهارم روشن ميكند و آن را تغيير نمياز وحي را كتمان نكرده و نمي
 .ريان او، و نيز از القائات بعضي از اشرار جني نيستجناب از مقوله تسويالت ابليس، و لشك

و نتيجه اين بيان اين است كه قرآن كتاب هدايت است، كتابي است كه هر كس بخواهد بر طريق حق 
 "... إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "شوداستقامت بورزد، بوسيله اين كتاب هدايت مي

جه گيري از بيان سابق، و آن نتيچيني است براي نتيجهمقدمه و زمينه "بُونَفَأَيْنَ تَذْهَ "پس اينكه فرمود:
هاي جنون، و يا از تسويالت شان درباره قرآن است، كه آن را از عارضهاثبات گمراهي آنان، و خطاي نظريه

 .دانستندباطل شيطاني مي

__________________________________________________ 

 .44)و از صفوف مالئكه( خارج شو كه تو رانده شده درگاه مني. سوره ص، آيه  از آسمانها(1)

 .14و آن را از هر شيطان مطرودي حفظ نموديم. سوره حجره، آيه (2)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

پس استفهام در آيه شريفه توبيخي است، و معنايش اين است كه وقتي حقانيت قرآن به اين روشني است، 
يعني قرآن تنها  "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "!اندازيد؟رويد، و چرا حق را پشت سر ميديگر كجا ميپس 

تواند حق را ببيند، و به آن بينا شود، اي است براي جماعات مردم، حال هر كس كه باشد با قرآن ميتذكره
 .در سابق هم در نظير اين آيه مطالبي گذشت

فرمايد قرآن اهليت آن را دارد كه ، مي"عالمين "اين جمله بدل است از كلمه "مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَلِمَنْ شاءَ  "
د شوند كه خودشان هم بخواهنبراي تمام عالم تذكره باشد، و اما در مقام فعليت تنها كساني از آن متذكر مي

 .استوار بمانندبر صراط حق، مستقيم و پايدار باشند، و بر عبوديت حق و طاعت او 

گفتار در اينكه انسان در مشيت خود مستقل از مشيت خداي  "وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ "
 .تعالي نيست، در آيات شبيه به اين آيه گذشت

كن كه مم كند به منزله دفع دخل، و پاسخ از سؤالي استو اين آيه شريفه به حسب آنچه سياق افاده مي
، انسانها را "لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ "است به ذهن كسي بيفتد، و آن اين است كه كسي توهم كند جمله
تواند مستقيم باشد، و هر كس نخواهد در مشيت و خواستن استقامت، استقالل دارند، هر كس بخواهد مي

 .قامتي است كه از ايشان خواستهشود، پس در نتيجه خداي تعالي محتاج استمستقيم نمي



فرمايد: مشيت انسانها وابسته و موقوف بر مشيت خداي سبحان است، بنا بر اين، اين توهم را دفع نموده مي
خواهند، مگر اينكه خدا بخواهد كه ايشان بخواهند، اگر خداي تعالي بخواهد، آنان و انسانها استقامت را نمي

انسان مراد خداي تعالي نيز هست، يعني خدا هم در آنها اراده دارد، اگر خدا خواهند، پس افعال ارادي هم مي
دهد، و وقتي كه خواهد، و انجام هم مياراده كند كه انسان فالن عمل را انجام دهد انسان آن عمل را مي

 .دهددهد به اراده خودش انجام ميانجام مي

 361... ص : بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ ..

در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، فاريابي، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن ابي حاتم، و حاكم )وي 
 حديث را صحيح دانسته(، همگي از طريق علي )ع( در ذيل آيه 
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ه در شب خودنمايي نموده و اند كه فرمود: منظور ستارگاني هستند كروايت كرده "فال اقسم بالخنس "
 .«1»آيند كنند، و به چشم كسي نميكنند، و در روز پنهان گشته، خنوس ميكنوس مي

ارگان كه نام ست "خنس "خورم بهآمده: يعني سوگند مي "فاَل أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
شوند كنند، يعني پنهان ميه ستارگاني كه در روز كنوس ميآمده: يعني ب "الْجَوارِ الْكُنَّسِ "است، و در معناي

«4». 

 "گردند،كنند، و در شب ظاهر مييعني ستارگان كه در روز خنوس مي "بالخنس "و در مجمع البيان آمده:
 .صفت آن ستارگان است كه در مدار خود جريان دارند "الجواري

د، شوكند، يعني پنهان ميرج خود كنوس مينيز از صفات ستارگان است، چون هر يك در ب "الكنس "
 -4زحل  -1شوند، و اين ستارگان پنج كوكب هستند: همانطور كه آهوان در كناسه و آشيانه خود پنهان مي

 .عطارد -5زهره  -1مريخ  -4مشتري 

 رودخود مي فرموده: يعني وقتي با تاريكي "وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ "و از علي )ع( روايت شده كه در معناي
«4». 

حِ إِذا وَ الصُّبْ "آمده: يعني شب هنگامي كه تاريك شود، "وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»آيد يعني روز هنگامي كه باال مي "تَنَفَّسَ

 ( به جبرئيلو در الدر المنثور است كه ابن عساكر از معاوية بن قرة روايت آورده كه گفت: رسول خدا )ص
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ  "فرموده: پروردگارت چه ثناي جميلي از تو كرده، آنجا كه فرموده:

 ، حال بگو ببينيم قوت تو چگونه و امانت تو چيست؟"أَمِينٍ

ود كه چهار شهر باش يكي اين است كه وقتي به سوي شهرهاي لوط جبرئيل عرضه داشت: اما قوتم نمونه



مبعوث شدم، با اينكه در هر شهري صد هزار مرد جنگي غير از اطفال وجود داشت، سرزمينشان را از ريشه 
چنان كندم و آن قدر باال بردم كه حتي اهل آسمان صداي مرغهاي خانگي و پارس كردن سگهاي آن 

مه را كشتم. و اما امانتم اين است كه شهرها را شنيدند، آن گاه از آنجا شهر و سكنه آن را رها كردم، و ه
 .«5»هيچ ماموريتي نيافتم كه چيزي از آن كم و يا زياد كنم 
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 اند،اين روايت خالي از اشكال نيست، و از سوي ديگر اهل حديث، ابن عساكر را ضعيف دانسته :مؤلف
 .مخصوصا در احاديثي كه تنها خود او روايت كرده

 "ماه( شعبان هفتاد بار بگويد:و در خصال از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: هر كس در هر روز از )
خداي تعالي نامش را در افق مبين  "استغفر اللَّه الذي ال اله اال هو الرحمن الرحيم الحي القيوم و اتوب اليه

پرسيدم: افق مبين چيست؟ فرمود جايگاهي است در جلو عرش كه در آنها نهرهايي  :گويدنويسد، ميمي
 .«1»ه عدد ستارگان هايي است باست فراگير، و در آن جام

وَ ما هُوَ بِقَوْلِ  "و در تفسير قمي در حديثي كه نسبتش را به امام صادق )ع( داده آمده كه در معناي آيه
فرموده: منظور از آن، كاهناني هستند كه در قريش بودند، و سخنان خود را به سخنان  "شَيْطانٍ رَجِيمٍ

آنان همزاد آنان بودند، و ايشان به زبان آن همزادها سخن دادند كه به اصطالح خود، شيطانهايي نسبت مي
فرمايد: قرآن مانند سخنان كاهنان از سخنان شيطانهاي رانده شده نيست گفتند، و اين آيه شريفه ميمي

«4». 

__________________________________________________ 
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 364( ..... ص : 19سوره انفطار مكي است و نوزده آيه دارد )(82)



 364[ ..... ص : 19تا  1(: آيات 10سوره االنفطار )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ) (3)( وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ 4وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ ) (1)إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ 

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ  (6)( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ 4عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ )
 (4( كاَلَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ )4ي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ )( ف4ِ)

( وَ إِنَّ الْفُجَّارَ 14( إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ )14( يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ )11( كِراماً كاتِبِينَ )16وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ )
 (11لَفِي جَحِيمٍ )

ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ  (14( وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ )14( وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ )14ها يَوْمَ الدِّينِ )يَصْلَوْنَ
 (14( يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ )14)

 364ترجمه آيات ..... ص : 

 .ي رحمان و رحيمبه نام خدا

 .(1وقتي كه آسمان بشكافد )

 .(4و وقتي كه ستارگان پراكنده شود )

 .(4و وقتي كه درياها به هم متصل گردد )

 .(1و زماني كه گورها زير و رو شود و مردگان از آن بيرون شوند )

 .(4در آن روز هر كس داند كه چه كرده و چه نكرده )

 .(4پروردگار كريمت مغرور كرده است؟ )اي انسان چيست كه تو را به 

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4پروردگاري كه تو را آفريده و پرداخته و تناسب داده )

 .(4و به هر صورتي كه خواسته تركيب كرده است )

 .(4شماريد )اصال شما روز جزا را دروغ مي

 .(16و گر نه او بر شما نگهبانان گماشته )

 .(11ارجمندند )كه نويسندگاني 

 .(14دانند )و هر چه بكنيد مي

 .(14و در روز قيامت آنها كه نيكوكارند در نعيمند )



 .(11و آنها كه بدكارند در جهنمند )

 .(14روز جزا وارد آن شوند )

 .(14و از آن غائب نگردند )

 .(14تو چه داني كه روز جزا چيست؟ )

 .(14و باز چه داني كه روز جزا چيست )

 .(14ست كه كسي درباره كسي اختياري ندارد و آن روز فرمان خاص خداست )روزي ا

 363بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند، و خود آن روز را هم به بعضي هاي متصل به آن تحديد مياين سوره روز قيامت را با بعضي از عالمت
در آن روز تمامي اعمالي كه انسان كند، و آن اين است كه شود معرفي مياز وقايعي كه در آن روز واقع مي

اند خودش كرده و همه آثاري كه بر اعمالش مترتب شده، و بوسيله مالئكه حفظه كه موكل بر او بوده
شود. اگر اعمال نيك بوده با نعيم آخرت، و اگر زشت بوده و ناشي از محفوظ مانده، در آن روز جزاء داده مي
 .شود، دوزخي كه خود او افروخته و جاودانه در آن خواهد زيسته ميتكذيب قيامت بوده، با دوزخ پاداش داد

گيرد، كه آن روزي است كه هيچ كسي براي خودش مالك آن گاه دوباره توصيف روز قيامت را از سر مي
چيزي نيست، و امر در آن روز تنها براي خداست. و اين سوره از آيات برجسته قرآن است، و بدون هيچ 

 .نازل شده است اختالفي در مكه

ه به معناي شكافته شدن است، و آي "انفطار "به معناي شكافتن و كلمه "فطر "كلمه "إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ "
اءُ فَهِيَ وَ انْشَقَّتِ السَّم "فرمايد:شريفه نظير آيه زير است، كه آن نيز سخن از شكافته شدن آسمان دارد، و مي

 "يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ

«1». 
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شوند. در يعني روزي كه ستارگان هر يك مدار خود را رها كرده، درهم و برهم مي "وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ "
 هاي ريز و درشتش را با نظميبندي از مرواريد تشبيه كرده كه دانهحقيقت در اين آيه ستارگان را به گردن

 .ها درهم و برهم و متفرق شونداش پاره شود و دانهه باشند ناگهان رشتهمعين چيده و به نخ كشيد

به معناي آن است كه به اصطالح فارسي آب  "تفجير "در مجمع البيان گفته كلمه "وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ "
 اين است كه گويند، براينهر را به خاطر زياد شدن بشكند، و بند را آب ببرد، و گناه را هم اگر فجور مي

شود، و اگر كند، و از صراط مستقيم خارج گشته، به بسياري از گناهان مبتال ميگناهكار، پرده حيا را پاره مي



ود شگويند، باز براي اين است كه روشني پرده ظلمت را پاره كرده به همه جا منتشر ميصبح را فجر مي
«4». 

ان شوند، و حائل از ميبه اين كه درياها به هم متصل مياند و اينكه مفسرين تفجير بحار را تفسير كرده
شود، برگشتش باز به همين معنايي است كه صاحب مجمع برداشته شده، شورش با شيرينش مخلوط مي

شوند كردند، كه درياها پر از آتش مي« 4» "وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ "كرده، و اين معنا با تفسيري كه براي آيه
 .دارد نيز مناسبت

ورت در هر دو ص "بعثرت الحوض و بحثرته "گوييم:در مجمع البيان گفته وقتي مي "وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ "
به معناي پشت و رو  "بحثرة "و "بعثرة "معنايش اين است كه من آب حوض را زير و رو كردم، و دو كلمه

آيه اين است كه زماني كه خاك قبرها منقلب  پس معناي« 1»آيد كردن، و باطن چيزي را ظاهر ساختن مي
شود، تا به جزاي اعمالشان گردد، باطنش كه همان انسانهاي مرده باشد ظاهر ميو باطنش بظاهر بر مي

 .برسند

 366شود[ ..... ص : مراد از اينكه در قيامت هر نفسي به آنچه مقدم و مؤخر داشته عالم مي]

، علم تفصيلي است به آن اعمالي كه در دنيا كرده، و "علم نفس "مراد از "وَ أَخَّرَتْعَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ  "
 اين غير از

__________________________________________________ 

 .14و بناي مستحكم آسمان )از دهشت و عظمت( سست شود و سخت در هم شكافد سوره الحاقه، آيه (1)

[.....] 
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 .4سوره تكوير، آيه (3)
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كند، چون آيات زير هم داللت دارد بر اينكه آن علمي است كه بعد از منتشر شدن نامه اعمالش پيدا مي
 "وَ لَوْ أَلْقي مَعاذِيرَهُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ "انسان به اعمالي كه كرده آگاه است:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ  "،«4»يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعي  "،«1»
 .«4» "سُوءٍ

، "و مؤخر داشتهآنچه مقدم  "كند. و مراد از، جنس انسانها است، پس عموميت را افاده مي"نفس "و مراد از
هايي است كه براي بعد از مرگش باب كرده، حال چه سنت خوب و اعمالي است كه خودش كرده، و سنت

ها عمل كند ثواب و عقاب را به حساب او نيز چه سنت زشت، كه بعد از مردنش هر كس به آن سنت



 .«1» "وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "نويسند، هم چنان كه فرمود:مي

اند: مراد از اين دو جمله، اعمالي كه در اول عمر كرده و اعمالي كه در آخر عمر انجام گفته «4»ولي بعضي 
شود و خواهد بفهماند به همه اعمال خود آگاه ميمي "ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ "باشد، در نتيجه عبارتداده مي

 .ش كندچنان نيست كه اعمال دوران كودكي و جواني را فرامو

اند كه قابل اعتناء نيست، هر كس بخواهد ديگر در معناي تقديم و تاخير وجوهي ديگر گفته« 4»بعضي 
 .تواند به تفاسير مطول مراجعه كندمي

فايده كالمي داشتيم كه مراجعه به آن براي اينجا بي« 4» "لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ "و ما در تفسير آيه
 .نيست

اين آيه شريفه انسان را مورد عتاب قرار داده، سرزنش  "يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ... رَكَّبَكَ "
كَلَّا بَلْ  ":كند، و منظور از اين انسان، افرادي هستند كه منكر روز جزايند، چون دنبال اين آيات فرمودهمي

 ،"تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ
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 .14و  11ها راي كنار بگذارد. سوره قيامت، آيه نه، بلكه انسان بصير به نفس خويش است، اگر بهانه(1)

 .44شود كه چه كرده است. سوره نازعات، آيه روزي كه انسان متذكر مي(2)

 .46يابد. سوره آل عمران، آيه داده حاضر مي روزي كه انسان آنچه از خير و يا از شر انجام(3)

 .14نويسيم. سوره يس آيه شان راي ميو ما كردار گذشته و آثار آينده(4)

 .146، ص 16منهج الصادقين، ج (5)

 .44، ص 46روح المعاني، ج (6)

 .44سوره انفال، آيه (7)
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كفر، و مستلزم انكار تشريع دين است، و اين انكار هم مستلزم انكار و معلوم است كه تكذيب يوم الدين، 
ربوبيت خداي تعالي است، و اگر چنين شخصي را انسان خواند، براي اين بود كه حجت و يا شبيه حجتي 

شمارد تماميش براي تك تك انسانها نيست، بلكه هايي كه در آيات بعد ميباشد براي اينكه بفهماند نعمت
 .ها ثابت است براي تمام انسانهامجموع آن

خداي تعالي كرده، و اين بدان منظور  "كرم "و "ربوبيت "بينيم كه غرور را معلق به دو صفتدر اين آيه مي
بوده كه بفهماند علت عتاب و توبيخ چه بود، و حاصلش اين است كه تمرد مربوب و سرگرمي و فرو رفتن 

هاي ظاهري و باطنيش سراپاي وجود او را فرا گرفته، ست، و نعمتسراپايش در معصيت ربي كه مدبر امر او ا
كفراني است كه هيچ فطرت سليمي در زشتي آن شك ندارد، و بدون دغدغه مرتكبش را مستحق عقاب 

 كند هيچدهد و عطايي ميداند، مخصوصا در موردي كه رب منعم، كريم هم باشد، يعني اگر نعمتي ميمي



كند بديها و نادانيها و نافرمانيهاي منظور ندارد، و عالوه بر اين در احساني كه ميقسم سودي را براي خود 
تر و توجه عتاب و كند، كه كفران چنين ربي باز هم زشتگيرد، و از همه اغماض ميمربوب را در نظر نمي

 .تر استمذمت شديدتر و روشن

 361كند[ ..... ص : افاده مي "كريم "و آنچه وصف "بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ "مفاد استفهام توبيخي]

استفهامي است توبيخي كه انسان را به صورت  "يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ "پس اينكه فرمود:
مخصوص، كفران  كند، و آن كفرانسؤال در برابر كفراني مخصوص يعني بدون عذر و بهانه مذمت مي

 .هاي ربي است كريمنعمت

تواند بگويد: پروردگارا! كرم تو مرا مغرور كرد، چون پروردگارش انسان در برابر اين سؤال جوابي ندارد، و نمي
، و «1» "شَدِيدٌلَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي  "قبال به زبان انبيايش به او پيام داده بود كه:

، و از اين قبيل پيامهاي ديگر «4»فَأَمَّا مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوي  ":نيز فرموده بود
م شود، هكند به اينكه معاندين مفري از عذاب ندارند، و كرم خدا در قيامت شامل آنان نميكه تصريح مي
 .«4» "ءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَوَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ "اي ديگر فرمود:چنان كه در ج
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 .4كنم، و اگر كفران بورزيد عذابم سخت است. سوره ابراهيم، آيه اگر شكر بگزاريد نعمتتان را زياد مي(1)

كه طغيان كند و حيات دنيا را بر زندگي آخرت ترجيح دهد، محققا تنها دوزخ جاي او است.  اما آن كس(2)
 .44سوره نازعات، آيه 

دهم كه تقوي داشته اش را به كساني اختصاص ميو رحمت من همه چيز را فرا گرفته، و به زودي همه(3)
 .144باشند. سوره اعراف، آيه 
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ماند، و اگر در عين حال گنهكار بتواند وم است كه بعد از بيان و تماميت حجت، ديگر عذري نميو معل
و به صرف گفتن اين حرف عذاب از او برطرف شود، بايد در مورد كافر معاند  "كرم تو مغرورم كرد "بگويد:

 .هم كافي باشد، و حال آنكه چنين نيست، چون گفتيم بعد از بيان عذري نيست

در آيه از باب  "كريم "اند: آوردن كلمهاز مفسرين كه گفته« 1»شود كه گفتار بعضي ين جا روشن مياز هم
 .تلقين حجت است، كه آن نيز مظهري از كرم است. درست نيست

 :اش بگذارد كه در پاسخ من بگوچگونه ممكن است خواسته باشد به دهان بنده

ه سياق آيه سياق تهديد است، به طوري كه در آخر بدينجا ، با اينك«4» "خدايا كرم تو مرا مغرور كرد "
 ."وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ "شود كهكشيده مي

از  فرمايد: يكيمي كند واين جمله ربوبيت توأم با كرم خدا را بيان مي -"الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ "



اش پرداخته، هر موارد تدبير او اين است كه: انسان را با همه اجزاي وجودش خلق كرد، و سپس به تسويه
بندي او پرداخته، بعضي عضو او را در جاي مناسبش كه حكمت اقتضاي آن را دارد قرار داد، و سپس به عدل

هيچ  بينيمو بين آنها توازن و تعادل برقرار كرد، كه مياز اعضا و قوايش را با بعضي ديگر معادل قرار داد، 
تر نيست، در نتيجه اگر يكي از اعضايش نتوانست كار او را تر و سنگينعضوي از اعضاي او از معادلش قوي

شود كار انجام دهد عضوي ديگر برايش قرار داده تا آن كار را انجام دهد، مثال خوردن كه با لقمه انجام مي
تواند لقمه را پاره و خرد كند اين كار را با دندانهايي مختلف انجام ، و چون دهان خودش نميدهان است

دهد، و چون نيازمند است لقمه را زير دندانها بدهد، و از اين سو به آن سو ببرد، خداي تعالي اين كار را به مي
لقمه را گرفته در آن قرار دهد، عهده زبان گذاشت، و چون دهان در گرفتن لقمه احتياج به آلتي داشت كه 

ع با آن مناف -ها نهاد، دست هم احتياج به كف و كف دست هم احتياج به انگشتاناين كار را به عهده دست
داشت، و انگشتان هم احتياج به بند داشت و از سوي ديگر دست هم بخاطر اينكه همه جا دراز  -مختلفش

ديگر منتقل شود، و لذا خدا براي آدمي پا قرار داد، و روي همين شود، احتياج داشت كه از جايي به جايي نمي
 حساب معادله را در اعمال ساير اعضاء و قوا كه هزاران هزار و بلكه از حد
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 [.....] .46، ص 46تفسير روح المعاني، ج (1)

ا گذاشت هيوسفم را گرگ پاره كند، كه با اين سخن به دهان بچهترسم نظير كالم يعقوب كه گفت مي(2)
 ."مترجم "كه در مراجعت اگر از شما پرسيدم پسرم را چه كرديد؟ بگوييد گرگ او را پاره كرد،
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ا را هنعمت شمار بيرون است برقرار ساخت، و همه اينها مظاهري از تدبير خداي تعالي است، او است كه اين
فرمايد، بدون اينكه منفعتي براي خود خواسته باشد، و بدون اينكه ناسپاسي انسانها مانع افاضه او افاضه مي

 .شود، آري افاضه او از كريمي او است

كند، و به همين جهت در اول را بيان مي "عدلك "اين آيه شريفه جمله -"فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ "
گيرند، و با صورت به معناي نقشي است كه اجرام و اعيان به خود مي "صورت "عاطفه نيامده. كلمه آن واو

شود اين يكي سنگ و آن ديگري كفش گردند، مثال معلوم ميخاص به خود، از جرمهاي ديگر مشخص مي
 .در آيه زايده است، كه صرفا به منظور تاكيد آمده "ما "و آن سومي آجر است. و كلمه

معنايش اين است كه: اي انسان چه باعث شد به پروردگار كريمت كه تو را آفريد، و اعضاء و قوايت را و 
 تسويه كرد، و در هر شكلي كه خواست تو را تركيب نمود، مغرور شوي؟

 تو را به مقتضاي حكمت مركب -خواهد مگر چيزي را كه مقتضاي حكمت باشدبا اينكه او نخواسته و نمي -
و ماده، سفيد و سياه، بلند و كوتاه، چاق و الغر، قوي و ضعيف، و غير اينها، و نيز مركبت كرد از  كرد از نر

اعضايي كه در همه افراد هست، و در بين خود از يكديگر متمايز است، نظير دو دست، دو پا، دو چشم، سر و 



جزا با يكديگر است، و يا به بدن، و استواي قامت، و امثال آن كه همه اينها از مصاديق عدل در تركيب ا
احسن تقويم است و همه به تدبير رب كريم  «1» "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "تعبير آيه شريفه

 .شود، و خود انسان در هيچ يك از آنها دخالتي نداردمنتهي مي

خواهد رساند، در اينجا ميردع و انكار را مي "حاشا "مثل كلمه "كال "كلمه "كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ "
مغروريت انسان به كرم خداي تعالي را ردع كند، كه انسانهاي ناسپاس آن را وسيله و بهانه كفر و معصيت 

 .فرمايد مغرور نشويد كه اين غرور سودي به حال شما نخواهد داشتخود كردند، مي

ا غَرَّكَ م "كنيد، در اين جمله از آنچه از آيهنه، بلكه شما جزا را تكذيب مي يعني -"بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ "
شود كه علت كفر و معصيت آنان مغرور شود اعراض شده، از آن جمله استفاده مياستفاده مي "بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

رت سليم بر آن حكم شدن به كرم الهي بوده، و گر نه به قيامت و جزا و لو بالقوه اعتراف دارند، چون فط
فرمايد: نه، علت اين نيست، بلكه علت واقعي اين جرأت و حسارت بر كفران و كند، در اين جمله ميمي

 نافرماني، بدون كمترين ترسي از
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 .1 ايم. سوره تين، آيهكه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريده(1)
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 .جزا، اين است كه روز جزا را منكريد

خطاب را متوجه انسان نموده شش مرتبه ضمير كاف خطاب مفرد به آن برگردانيد،  "يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ "در آيه
نسان ناگهان در آيه مورد بحث ضمير را جمع مخاطب كرد، تا بفهماند هر كس كه در معصيت و كفر با ا

 .شريك باشد تنها علت كفر و نافرمانيش نداشتن ايمان به روز جزا است

اين آيه شريفه اشاره دارد به اينكه اعمال انسان  "وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ "
، و آن محفوظ بودن اعمال با غير از طريق يادآوري خود صاحب عمل، از طريقي ديگر نيز محفوظ است

نوشتن فرشتگان نويسنده اعمال است، كه در طول زندگي هر انساني موكل بر او هستند، و بر معيار آن 
وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتابَكَ  "بينند، هم چنان كه فرمود:اعمال پاداش و كيفر مي

 .«1» "فْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباًكَفي بِنَ

يعني از ناحيه ما حافظاني موكل بر شما هستند، كه اعمال شما را با نوشتن حفظ  -"وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ "
 .كنداش ميكنند، اين آن معنايي است كه سياق افادهمي

د خداي تعالي هستند، و اين توصيف يعني توصيف حافظاني كه داراي كرامت و عزتي نز -"كِراماً كاتِبِينَ "
مالئكه به كرامت در قرآن كريم مكرر آمده، و بعيد نيست كه با كمك سياق بگوييم مراد اين است كه 

فرشتگان به حسب خلقت موجوداتي مصون از گناه و معصيت، و مفطور بر عصمت هستند، مؤيد اين احتمال 
است، كه داللت دارد بر اينكه « 4» "ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ "آيه شريفه



دهند مگر آنچه را كه او دستور داده كنند مگر آنچه را كه خدا اراده كرده باشد و انجام نميمالئكه اراده نمي
 .«4» "كِرامٍ بَرَرَةٍ "باشد، و همچنين آيه

 :فرمايدنوشتن اعمال است، به شهادت اينكه مي "كاتبين "در كلمهو مراد از كتابت 

 گفتاري در معناي« 1» "إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "و در تفسير آيه "يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ "
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خوان شود كتابت را ببيند، به او گفته ميآوريم كه آن را گشوده ميبيرون مياي روز قيامت برايش نامه(1)
 .11و  14رسي عليه خودت كافي هستي. سوره اسري، آيه كه در امروز خودت براي حساب

 گيرند و به فرمان او عملبلكه اينها بندگان شايسته او هستند كه هرگز در سخن بر او پيشي نمي(2)
 .44و  44ياء، آيه كنند. سوره انبمي

 .14واال مقام و فرمانبردار و نيكوكار. سوره عبس، آيه (3)

 .44نوشتيم. سوره جاثيه، آيه داديد ميما آنچه را انجام مي(4)
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 .تواند بدانجا مراجعه نمايدكتابت اعمال داشتيم، هر كس بخواهد مي

 300ارند و بر هر كس دو ملك مامور ثبت و كتابت اعمال اويند[ ..... ص : مالئكه به افعال و نيات ما علم د]

خواهد بفرمايد: فرشتگان در تشخيص اعمال نيك از بد شما و تميز در اين جمله مي -"يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ "
هم چنان كه آيه دارد، شوند. پس اين آيه مالئكه را منزه از خطا ميحسنه آن از سيئه آن دچار اشتباه نمي

داشت. بنا بر اين مالئكه به افعال بشر با همه جزئيات و صفات آن احاطه دارند، قبلي آنان را از گناه منزه مي
 .كنندو آن را همانطور كه هست حفظ مي

 إِذْ "رمايد:فدر اين آيات عده اين فرشتگان كه مامور نوشتن اعمال انسانند معين نشده، بله در آيه زير كه مي
شود كه براي هر يك انسان دو نفر از آن استفاده مي« 1» "يَتَلَقَّي الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ

فرشتگان موكلند، يكي از راست و يكي از چپ، و در روايات وارده در اين باب نيز آمده كه فرشته طرف 
 .وشتن گناهان استراست مامور نوشتن حسنات، و طرف چپ مامور ن

، اخبار بسيار زيادي از دو طريق شيعه و سني رسيده «4» "إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً "و نيز در تفسير آيه
روند، و نويسندگاني كه داللت دارد بر اينكه نويسندگان نامه اعمال هر روز بعد از غروب خورشيد باال مي

نويسند تا صبح شود، بعد از طلوع فجر صعود نموده مجددا فرشتگان را ميشوند، و اعمال شب ديگر نازل مي
 .شوند، و همين طورروز نازل مي

داللتي بر اين معنا هست كه نويسندگان داناي به  "يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ "فرمايد:و در آيه مورد بحث كه مي
دانند، و معلوم است كه بدون علم به نيات كنند ميفرمايد: آنچه انسانها مينيات نيز هستند، چون مي



توانند به خصوصيات افعال و عناوين آنها، و اينكه خير است يا شر، حسنه است يا سيئه علم پيدا كنند، نمي
 .شود مالئكه داناي به نيات نيز هستندپس معلوم مي

خواهد اين آيه عطف به سابق نشده، بلكه استينافي است، مي "إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ "
 .نتيجه حفظ اعمال با نوشتن نويسندگان و ظهور آن را در قيامت بيان كند

به معناي گنهكاران پرده در است، و ظاهرا مراد  "فجار "به معناي نيكوكاران است، و كلمه "ابرار "و كلمه
 ن مسلمانان در آتشكفار هتاك باشد، نه مسلمانان گنهكار، چو

__________________________________________________ 

به خاطر بياوريد هنگامي كه دو فرشته راست و چپ كه مالزم انسان هستند اعمال او را دريافت (1)
 .14دارند. سوره ق، آيه مي

 .44اسراء، آيه همان قرآن فجر )نماز صبح( مورد مشاهده )فرشتگان شب و روز( است. سوره (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

براي اين بوده  -«1»بطوري كه گفته شده  -را نكره آورده "جحيم "و "نعيم "شوند. و اگر كلمهمخلد نمي
 .كه بفهماند عظمت آن نعمت و هول و هراس آن دوزخ چيزي نيست كه بتوان به آن پي برد

فرمايد فجار در روز جزا براي ابد مالزم دوزخند، گردد، ميبه جحيم بر مي "ها "ضمير "يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ "
 .و از آن جدا شدني نيستند

صه كند، و خالاين آيه عطف تفسيري است بر آيه قبل و همان مفاد را تاكيد مي "وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ "
آيند، پس آيه ين است كه از آن بيرون نميشوند، و منظور افرمايد اهل دوزخ از دوزخ غايب نميمجددا مي

 .است« 4» "وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ "مورد بحث در معناي آيه

كند، و معنايش اين است كه: انگيز معرفي مياين جمله روز جزا را بزرگ و هول "وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ "
پيدا كني. و اين كنايه است از عظمت، و اينكه يوم الدين باالتر از تواني به حقيقت يوم الدين احاطه تو نمي

توانست به آوردن آن است كه قالب الفاظ بتواند آن را آن طور كه هست در خود بگنجاند، در اين جمله مي
 .را آورد تا بزرگي آن روز را تاكيد كند "يوم الدين "ضمير اكتفاء كند، ولي نكرده، و مجددا كلمه

 .تكرار جمله نيز براي تاكيد مطلب است "ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ "

و يا نظير  "راذك "ظرفي است كه به تقدير "يوم "كلمه "يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "
چيزي نيست، و اين آيه عالوه بر  آن منصوب شده، يعني به ياد آر روزي را كه هيچ كس براي كسي مالك

 .آنچه در آيه قبل بود بيان اجمالي ديگري است براي حقيقت يوم الدين

 303رود[ ..... ص : در قيامت رابطه تاثير و تاثر اسباب عادي از بين مي]



ست، هم اتوضيح اينكه: رابطه تاثير از ناحيه اسباب ظاهري، و تاثر از ناحيه مسببات آن در روز قيامت منقطع 
وَ لَوْ  "، و نيز فرموده:«4» "وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ "فرمايدچنان كه در جاي ديگر بدان تصريح نموده، مي

 ، پس«1» "يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً
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 .44، ص 46تفسير روح المعاني، ج (1)

 .144و ايشان هرگز از آتش خارج نخواهند شد. سوره بقره، آيه (2)

 .144شود. سوره بقره، آيه و دستشان از همه جا كوتاه مي(3)

فهميدند كه ديدند، آن وقت ميكنند ميو اگر ستمگران وضع خود را در آن روز كه عذاب را مشاهده مي(4)
 .144هر چه هست براي خدا است. سوره بقره آيه  نيرو

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

اري تواند براي ديگران كدر آن روز هيچ انساني مالك چيزي براي ديگري نيست. و يا به عبارتي ديگر نمي
دا ذن خبكند، شري را دفع و يا خيري را جلب نمايد، و اين با آيات شفاعت منافات ندارد، چون شفاعت به ا

 .شود، و در نتيجه باز خود خدا مالك است، نه شخص شفيعانجام مي

اين است كه: در آن روز مالك، تنها و تنها خدا است، و غير او كمترين  "وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "و معناي جمله
 .سهمي از مالكيت ندارد

است، يعني تنها او است كه دستور  "اوامر "همفرد كلم -«1»اند به طوري كه گفته -"امر "و مراد از كلمه
، پس منظور از اين كلمه «4» "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "دهد، چون در جاي ديگر نيز فرموده:مي

 .سازداند با مقام آيه نميآن را به معناي شان گرفته« 4»به معناي مقابل نهي است، و اينكه بعضي 

.... ([ ."وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "و "وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ "،"عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ "ث روايتي ])رواياتي در ذيلبح

 304ص : 

يرون ب شود، و مردگانفرموده: يعني قبرها شكافته مي "وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ "در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»آيند مي

و در الدر المنثور است كه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( از حذيفه روايت آورده كه گفت رسول خدا 
هر كس سنت خيري را باب كند، و خودش به آن عمل نمايد، هم اجر عمل خود را دارد و هم  ")ص( فرمود:

ود، و هر كس سنت شري را باب كند، و خودش مثل اجرهاي پيروانش را، بدون اينكه از اجر پيروانش كم ش
به آن عمل كند، هم وبال عمل خود را دارد، و هم مثل وبالي كه پيروانش دارند، بدون اينكه از وبال پيروان 

 .«4»را تالوت كرد  "عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ "چيزي كم شود، حذيفه بعد از نقل اين كالم، آيه
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 .44، ص 46روح المعاني، ج (1)

 [.....] .14سلطنت و مصدريت امر و دستور، تنها از آن خدا است. سوره مؤمن، آيه (2)

 .44، ص 46روح المعاني، ج (3)

 .164، ص 4تفسير قمي، ج (4)

 .441، ص 4الدر المنثور، ج (5)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 :و در همان كتاب آمده كه عبد بن حميد از صالح بن مسمار روايت كرده كه گفت

را تالوت فرموده، در  "يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ "ام رسول خدا )ص( بعد از آنكه آيهمن شنيده
 .«1» پاسخ به خداي تعالي عرضه داشته: نادانيش او را نسبت به تو مغرور كرده

خواست، به صورتي غير اين فرموده: اگر مي "فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»كرد صورت تو را تركيب مي

 .«4»مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان بدون ذكر سند از امام صادق )ع( آورده 

د اي كه موكل بر انساننفرموده: همان دو فرشته "عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَوَ إِنَّ  "و نيز در همان تفسير در ذيل آيه
«1». 

ر هنگام نماز فج -كه موكل بر انسانند -و از سعد السعود نقل شده و در روايتي هم آمده كه اين دو فرشته
چون خورشيد روند، و آيند، و با آمدن آنان آن دو فرشته كه در شب موكل بر او بودند باال مينزد مؤمن مي

ند، و روشوند، و نويسندگان روز باال ميغروب كند، دوباره همان دو فرشته براي نوشتن اعمال شب نازل مي
 .برنداعمال او را به درگاه خداي عز و جل مي

و مدام اين آمد و شد ادامه دارد، تا اجل مؤمن برسد وقتي اجلش رسيد، )اين( دو فرشته با فرد صالح خدا 
گويند خدا عوض ما جزاي خيرت دهد، چه بسيار عمل صالحي كه به ما نشان دادي، و كنند، و ميحافظي مي

چه سخنان نيكوي بسياري كه به گوش ما شنواندي، و چه مجالس خيري كه ما را بدانجا بردي، در عوض 
 اه پروردگارتكنيم، و به درگما امروز موكل بر هر چيزي هستيم كه دوست بداري، و آن را برايت تامين مي

 .كنيمشفاعتت مي

گويند خدا عوض از ما جزاي شري به تو بدهد، براي اينكه يك عمر ما را و اما اگر گنهكار باشد به او مي
آزردي، چه اعمال زشتي كه به ما نشان دادي، و چه سخنان زشتي كه به گوش ما شنواندي، و چه بسيار 

ما هم موكل بر هر امري هستيم كه تو آن را كراهت بداري، و مجالس بدي كه ما را بردي، و از اين به بعد 
 .«4»دهيم عليه تو نزد پروردگارت شهادت مي
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 .441، ص 4الدر المنثور، ج (1)



 .164، ص 4تفسير قمي، ج (2)

 .114، ص 16مجمع البيان، ج (3)

 .164، ص 4تفسير قمي، ج (4)

 .به نقل از سعد السعود 444، ص 4نور الثقلين، ج (5)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

عمرو بن شمر از جابر از امام باقر )ع( روايت  :گويدمي "وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
 :، آن گاه فرمود"و االمر يومئذ و اليوم كله للَّه "كرده كه فرمود:

 .«1»ماند بجز خدا روند، و ديگر حاكمي نميشود، همه حكام از بين مياي جابر وقتي قيامت مي

منظور آن جناب اين است كه: امر، تنها در قيامت مختص به خدا نيست بلكه در دنيا هم همين طور  :مؤلف
بوده كه اين حقيقت در  است، و اگر در آيه مالكيت امر را مختص به خدا در روز قيامت كرده، به اين اعتبار

شود، نه اينكه تنها در آن روز مالك است، پس علت اينكه ظهور اين حقيقت مختص به قيامت ظاهر مي
ماند، ساير صفاتي هم كه در قرآن كريم براي قيامت شده، اين است كه در قيامت امر و حكم ديگري نمي
توان گفت اين روايت از روايات برجسته ن ميخدا در خصوص قيامت اثبات شده نظير امر است. و بنا بر اي

 .است
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 300( ..... ص : 36سوره مطففين مكي يا مدني است و سي و شش آيه دارد )(83)

 300[ ..... ص : 01تا  1(: آيات 13سوره المطففين )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( أَ ال يَظُنُّ 4( وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )4الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (1وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ )
 (1أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ )

( وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ 4( كاَلَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ )4( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ )4عَظِيمٍ ) لِيَوْمٍ
 (4( كِتابٌ مَرْقُومٌ )4)

إِذا تُتْلي  (14يُكَذِّبُ بِهِ إِالَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ) ( وَ ما11( الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ )16وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )



 (11( كَالَّ بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ )14عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ )

( ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ 14صالُوا الْجَحِيمِ )( ثُمَّ إِنَّهُمْ ل14َكَالَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ )
 (14وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ ) (14( كاَلَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ )14)

 (41( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ )46كِتابٌ مَرْقُومٌ )

 300ترجمه آيات ..... ص : 

 .خداوند رحمان و رحيم به نام

 .(1فروشان )واي بر كم

 .(4گيرند )گيرند تمام ميكساني كه وقتي از مردم پيمانه مي

 .(4و چون پيمانه به مردم دهند يا براي ايشان وزن كنند بكاهند )

 .(1دانند كه در روزي بس بزرگ مبعوث خواهند شد )آيا آنها نمي

 .(4رگ مبعوث خواهند شد )دانند كه در روزي بس بزآيا آنها نمي

  .(4ايستند )روزي كه مردم به فرمان پروردگار جهانيان مي

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4در آن روز همه يك جور سرنوشت ندارند بلكه نامه بدكاران در سجين است )

 .(4و تو چه داني كه سجين چيست؟ )

 .(4كتابي است نوشته شده )

 .(16گران )تكذيبدر آن روز واي بر 

 .(11كنند )همانها كه روز جزا را تكذيب مي

 .(14كار آن را تكذيب نكند )و جز ستمگر گنه

 .(14هاي گذشتگان است )و چون آيات ما را بر او بخوانند گويد افسانه

ه تنه، اين حرفها بهانه است، علت اصلي تكذيبشان اين است كه در اثر اعمال زشتشان دلهايشان زنگار بس
(11). 

 .(14نه، چنين كساني با نيكان سرنوشت مشتركي ندارند اينان آن روز از قرب پروردگارشان دورند )

 .(14آن گاه وارد جهنم شوند )

 .(14كرديد )سپس به ايشان گفته شود كه اين همان چيزي است كه آن را تكذيب مي

 .(14نه، نامه نيكان در عليين است )

 .(14يست؟ )و تو چه داني كه عليين چ



 .(46كتابي است نوشته شده )

 .(41كه مقربان شاهد آنند )
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 اشاره

اينكه  كند بهفروشان را تهديد ميفروشي در كيل و وزن آغاز شده و كماين سوره با تهديد اهل تطفيف و كم
ا با تفصيل جرياني كه در آن روز شوند، و اين مطلب ردر يوم عظيم كه روز قيامت است براي جزا مبعوث مي

 .دهدآيد خاتمه ميبر سر فجار و ابرار مي

هاي و آيات اول اين سوره كه سخن از مطففين دارد از نظر سياق با آيات مدني، و آيات آخرش با سياق سوره
 .تر استمكي مناسب

 كه خداي تعالي از آن نهي كرده، وبه معناي نقص در كيل و وزن است  "تطفيف "كلمه "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ "
 وَ يا "آن را افساد در زمين خوانده، و از شعيب حكايت كرده كه به قوم خود گفت:
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 "مُفْسِدِينَ قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

 .فروشي، افساد در زمين است، و ما در تفسير همين آيه در سوره هود بحث كرديم كه چرا كم«1»

 309ص :  .....خريدن به وزن گفته نشده  "الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ... "به "مطففين "چند وجه در باره اينكه در توصيف]

 "كه فعل "اكتيال "مصدر "إِذَا اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَالَّذِينَ  "
و يا به )شود به معناي كيل گرفتن از مردم متعدي مي "من "از آن مشتق است، وقتي با حرف "اكتالوا

متعدي شود به معناي ضرر. )و يا دادن جنس  "علي "عبارتي، خريدن كاال با كيل تمام است(، و اگر با حرف
 .«4»به مردم به كيل ناقص( است 

است به معناي كيل دادن به مردم است، )كه خود من ترازو دارم(  "كالوا "كه مصدر فعل "كيل "و اما كلمه
كه  يزيمعنايش اين است كه كاالي مردم را وزن وكيل كرد، چ "كاله الطعام و وزنه "شود.وقتي گفته مي

و ساير  "كاله الطعام و وزنه "گويند:هست از ميان همه طوائف عرب، اهل حجاز براي رساندن اين معنا مي
. و قرآن كريم به "طعام و كاال را براي او كيل وزن كرد -كال له الطعام و وزن له "گويند:طوائف عرب مي

 "يستوفون "كه فعل "استيفاء "كلمهگفته به لغت اهل حجاز نازل شده، و « 4»طوري كه مجمع البيان 
 به معناي افكندن ديگران "اخسار "مشتق از آن است به معناي گرفتن حق بطور تمام و كامل است، و كلمه

 .در خسارت است



، ولي كنندگيرند حق خود را به تمام و كمال دريافت ميو معناي آيه اين است كه: وقتي از مردم، كااليي مي
دهند، و مردم را به خسران و ضرر يي به مردم بدهند به كيل يا وزن ناقص ميخواهند كاالوقتي مي

 .اندازندمي

كنند، پس مضمون مجموع دو آيه يك مذمت است، و آن اين است كه مطففين حق را براي خود رعايت مي
 رعايت كنند. و به عبارتي ديگر حق را براي ديگران آن طور كه براي خودولي براي ديگران رعايت نمي

نمايند، و اين خود باعث تباهي اجتماع انساني است كه اساس آن بر تعادل حقوق متقابل كنند رعايت نميمي
 .شوداست، و اگر اين تعادل از بين برود و فاسد شود همه چيز فاسد مي

__________________________________________________ 

، و عدالت را در ميزان رعايت كنيد، و اموال مردم را به بخس اي مردم من، به كيل و وزن وفا كنيد(1)
 .84مخوريد، و در زمين افساد و طغيان مورزيد. سوره هود، آيه 

خواهم كيل مرا چرب بكشد، كه در هر دو صورت ترازودار ديگري است، در صورت اول كه خريدارم، مي(2)
 ."رجممت "خواهم خشك بكشد.ام ميو در صورت دوم كه فروشنده

 .141، ص 16مجمع البيان، ج (3)
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در سبب آن « 1»را نياورد، بعضي  "اءتزان "در آيه شريفه در مقابل كيل، وزن را آورد، ولي در مقابل اكتيال
ا رگراني بودند كه اغلب حبوبات و سبزيجات و متاعهاي ديگر اند: براي اين بوده كه مطففين، معاملهگفته

فروختند، و عادت در بيشتر اين اجناس اين است كه با كيل خريدند و خرده خرده به تدريج ميكلي مي
سنجيده شود نه به وزن، بدين جهت تنها اكتيال را ذكر كرد، و از اءتزان نام نبرد چون اساس آيه بر غالب 

 .است

بود كه كيل و وزن هر دو وسيله خريد و نياورد براي اين  "اءتزان "اند اگر نامي ازديگر گفته« 4»بعضي 
 .فروش است، آوردن يكي از آنها داللت بر ديگري هم دارد

ر آيد چرا در برابر كيل وزن را ذكهم مي "كيل "ولي اين توجيه درست نيست، براي اينكه اين حرف در كلمه
 .تكرد، ولي در برابر اكتيال اءتزان را ذكر نكرد؟ پس اين وجه خالي از تحكم نيس

كند كه سوره درباره آنان نازل شده، اند: اين دو آيه عادت و رسم كساني را حكايت ميديگر گفته« 4»بعضي 
 .دندكرخريدند، ولي در هنگام فروش بعضي كاالها را كيل و بعضي را وزن ميمردمي كه تنها با كيل مي

 .اين وجه نيز ادعايي بدون دليل است

 .اند كه خالي از ضعف نيستكتيال و عدم ذكر اءتزان وجوهي ديگر آوردهديگر در توجيه ذكر ا« 1»بعضي 

 312احتمال بر انگيخته شدن بعد از مرگ براي اجتناب از محرمات كافي است ..... ص : ]



تعجب شنونده استفهام در اين آيه انكاري، و براي برانگيختن  "أَ ال يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ "
اشاره به مطففين است، و اگر  "اولئك "در آن به همان معناي معروف است. و كلمه "ظن "است، و كلمه

براي اشاره به آنان اين كلمه را كه مخصوص اشاره به دور است برگزيد، براي اين بود كه بفهماند 
كه در آن به عملشان كيفر داده  ، روز قيامت است"يوم عظيم "فروشان از رحمت خدا دورند. و منظور ازكم
 .شوندمي

و اگر اكتفاء كرد به ظن و گمان به مساله قيامت و حساب، با اينكه اعتقاد به معاد بايد علمي و يقيني باشد، 
فروشي احتمال خطر و ضرر آخرتي هم كافي است، اگر براي اشاره به اين حقيقت است كه در اجتناب از كم

 هكسي يقين به قيامت نداشت

__________________________________________________ 
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باشد، و تنها احتمال آن را بدهد همين احتمال كه ممكن است قيامت راست باشد، و خداي تعالي در آن روز 
 .فروشي باز بدارداند مؤاخذه كند، كافي است كه او را از كمم را بدانچه كردهعظيم مرد

 .در اينجا به معناي يقين است "ظن "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 

 قيامت، روز "خيزندروزي كه مردم براي رب العالمين به پا مي "مراد از "يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ "
ا خدا در شوند تآورند، و اين تعبير كنايه است از اينكه بعد از مردن دوباره زنده مياست كه سر از قبرها بر مي
 .بين آنان حكم و داوري كند

 311[ ..... ص : "كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ... "توضيح مفردات و جمالت آيات:]

به  -هاين آي "فُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَكَلَّا إِنَّ كِتابَ ال "
 .فروشي و غفلت از روز بعث و حساب استردع و انكار عمل زشت كم -اندها گفته« 4»طوري كه بعضي 

ي كه دقت در سياق اين چهار آيه و مقايسه آنها با يكديگر، و نيز بطور -"... إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ "
شروع  "كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ ... "اي كه با جملهآنچه از مقايسه مجموع اين چهار آيه با مجموع چهار آيه

 "ينليع "چيزي است كه مقابل و مخالف "سجين "آيد اين است كه: مراد از كلمهشود آنچه به دست ميمي
از  شود منظورباشد، و چون معناي عليين علو روي علو ديگر و يا به عبارتي علو دو چندان است، معلوم مي

سجين هم سفلي روي سفالي ديگر، و يا به عبارتي پستي دو چندان و گرفتاري در چنان پستي است، هم 
تر به ذهن اين است كند، پس از هر معنا نزديكميبدان اشاره « 4» "ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ "چنان كه آيه

 -سكر "مبالغه در "شريب "و "سكير "باشد، هم چنان كه كلمه "حبس -سجن "كه اين كلمه مبالغه در



ه اين است ك -اندهمانطور كه ديگران هم گفته -است، در نتيجه معناي آيه "نوشيدن -شرب "و "مستي
 .ر كس در آن بيفتد بيرون شدن برايش نيستكتاب فجار در حبس و زنداني است كه ه

به معناي مكتوب است، آن هم نه از كتابت به معناي قلم دست گرفتن و در كاغذ نوشتن،  "كتاب "كلمه
 كتاب "بلكه از كتابت به معناي قضاي حتمي است، و منظور از
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 .46ص  ،46روح المعاني، ج (1)

 .41، ص 46روح المعاني، ج (2)

 .4ترين مرحله بازگردانديم. سوره تين، آيه سپس او را به پايين(3)
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 .سرنوشتي است كه خدا براي آنان مقدر كرده، و آن جزايي است كه با قضاي حتميش اثبات فرموده "فجار

قضاي حتميش براي فجار مقدر و آماده كرده در سجين است  پس حاصل آيه اين شد: آنچه خداي تعالي به
كه سجني بر باالي سجني ديگر است، به طوري كه اگر كسي در آن بيفتد تا ابد و يا تا مدتي بس طوالني 

خواهد مردم را از سجين اي ندارد، جز اينكه ميچيز تازه "وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ "در آن خواهد بود. و جمله
 .توان معرفيش كردند، و بفهماند آن قدر سخت است كه با زبان بشري نميبترسا

اين جمله بر روي هم خبري است براي مبتدايي كه حذف شده، و آن ضميري است كه به  -"كِتابٌ مَرْقُومٌ "
ه در اينجا نيز ب "كتاب "بيانگر آن است و كلمه "هو كتاب مرقوم "گردد، و مجموعبر مي "سجين "كلمه

از ماده رقم است، كه  "مرقوم "باشد، و كلمهاي مكتوب است از كتابت، و به معناي قضاء و اثبات ميمعن
 "گذاري هر نوشته است، و در آيهاند به معناي نقطهراغب گفته به معناي خط درشت است. و بعضي گفته

 .«1»هر دو احتمال هست  "كِتابٌ مَرْقُومٌ

اي به اين معنا خواهد تر باشد، در آن صورت جمله مورد بحث اشارهناسبولي به نظر ما معناي دوم با مقام م
بود كه آنچه براي آنان مقدر شده كامال روشن است، و هيچ ابهامي در آن نيست، به اين معنا كه حتمي و 

 .پذير نيستمشخص است و تخلف

ب، چون فرموده كتاب فجار آيد كه: در اين چند آيه كتاب ظرف شده براي كتادر اينجا اين سؤال پيش مي
 در سجين است كه آن نيز كتابي است مرقوم، و اين معقول نيست كه چيزي ظرف خودش باشد؟

گوييم: هيچ عيبي ندارد چون از باب ظرف شدن كل براي جزء است، و هيچ اشكالي هم ندارد، در جواب مي
 آن جمله كتاب و سرنوشت فجار ها نوشته شده و ازپس سجين كتابي است جامع كه در آن خيلي سرنوشت

 .است

ران گنفريني بر فجار و خبر مرگ ايشان است، و در آن فجار را تكذيب "وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ "و جمله
فرمايد ، مي"إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ "به حسب معنا ظرف است براي جمله "يومئذ "خوانده، و كلمه



در روزي كه آنچه خدا برايشان مقدر كرده و جزايي كه  -گران باشندكه همان تكذيب -جارهالك شوند ف
 قضايش را رانده محقق شود، و عذابي كه

__________________________________________________ 

 ."رقم "مفردات راغب، ماده(1)
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 .دبرايشان فراهم ساخته بر سرشان بياي

دهد، و اين چهار آيه داراي سياقي واحد اين بود آن معنايي كه گفتيم دقت در مجموع چهار آيه به دست مي
 .و متصل و اجزايش با هم سازگار است

 313اقوال مفسرين در بيان مراد از مفردات و جمالت اين آيات ..... ص : ]

إِنَّ كِتابَ  "كتاب در جمله «1» :اندمثال گفتهليكن مفسرين در مفردات اين چهار آيه اقوالي متفرق دارند: 
اند: كتاب مصدر و به گفته« 4»هاي اعمال است. و بعضي به معناي مكتوب است، و مراد از آن نامه "الفُجَّارِ

 ان كتابة عمل "است، و در كالم مضافي است كه حذف شده، و تقدير كالم -كتابت -همان معناي مصدري
 .باشدمي "كتابت اعمال فجار در سجين است -الفجار لفي سجين

 .شودگران، پس شامل كفار و فساق هر دو ميفجار اعم است از تكذيب« 4»اند: و يا گفته

« 4»گذارند. و بعضي مراد از سجين، طبقه هفتم زمين است، كه نامه فجار را آنجا مي« 1»اند: و يا گفته
اند: اصال كلمه سجين نام گفته« 4»است در آنجا. و بعضي اي است در جهنم، و يا چاهي اند: درهگفته
اند: سجين اول نام جايي است كه نامه اعمال فجار را آنجا هاي اعمال فجار است. و بعضي گفتهنامه
هاي اند: نام كتابي است كه جامع همه نامهگفته« 4»گذارند، و دومي نام نامه اعمال آنان است، و بعضي مي

اند مراد از آن، خسارت گفته« 4»كه اعمال فجار از جن او انس در آن نوشته شده. و بعضي  اعمال بد است،
يض گويند فالني به حضو خواري است، نظير اينكه وقتي بخواهند نهايت درجه سقوط كسي را برسانند مي

 شده است، كه المش مبدل به نون "سجيل "بدل از كلمه "سجين "اند: كلمهگفته« 4»رسيد. و بعضي 
كنند جبرين، و از اين قبيل سخناني كه درباره مفردات آيات چهارگانه است، هم چنان كه از جبرئيل تعبير مي

 .اندگفته

بيان و  "كِتابٌ مَرْقُومٌ "جمله« 16»اند: و همچنين سخناني كه در باره جمالت آن دارند، مثل اينكه گفته
 "إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ "جملهتفسير سجين نيست، بلكه تفسير كتاب است كه در 
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يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  "متصل است به جمله "وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ "جمله«: 1»اند و يا گفته .آمده
 .، و سه آيه ديگر كه بين اين دو آيه واقع شده جمله معترضه است"الْعالَمِينَ

عزيز اگر در اين سخنان دقت كند خواهد ديد كه بسياري از آنها صرف تحكم و بي دليل حرف  و خواننده
 .زدن است

كند، چون گفتيم اين چند آيه عالوه بر اين، اين سخنان سياق واحد و متصل آيات مربوط به هم را پاره مي
 احد و متصل دارند، پس ديگركنند، و سياقي ودر مقابل چهار آيه آينده است كه كتاب ابرار را توصيف مي

 .حاجت به آن نيست كه متعرض تك تك آن اقوال و مناقشه در آنها شويم

 314كند[ ..... ص : گناه زياد و مستمر، سر انجام انسان را به تكذيب روز جزا منتهي مي]

ظريه، آيات كند، و مؤيد اين نير ميدر آيه قبل را تفس "مكذبين "اين آيه، كلمه "الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ "
بعدي است، و ظاهر آن اين است كه مراد از تكذيب، تكذيب قولي و به زبان صريح است، در نتيجه آيه 

شود، پس بايد بگوييم شود، و فاسقان از اهل ايمان را شامل نميشريفه و مذمت آن فقط شامل كفار مي
 .فروش استلكه مراد كفار كمفروشان نيست، بمنظور از مطففين هم همه كم

شود، و چه مگر اينكه بگوييم منظور از تكذيب، اعم از تكذيب زباني است كه تكذيب عملي را هم شامل مي
 .اين نظريه را تاييد كند "أَ ال يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ "فرمود:بسا آيه قبل هم كه مي

 ."مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ "

دهد، و مراد در اينجا تجاوز از حدود است، كه معناي تجاوز را مي "اعتداء "اسم فاعل از مصدر "معتد "كلمه
به معناي كسي است كه گناهان بسيار داشته باشد، به طوري كه گناهانش  "اثيم "عبوديت است، و كلمه

 .اشدروي هم انباشته شده، و به كلي در شهوات غرق شده ب

دارد ايمان به بعث و جزا است، و كسي كه در و معلوم است كه يگانه مانعي كه انسان را از گناه باز مي
شهوات فرو رفته و دلش گناه دوست شده باشد، حاضر نيست منع هيچ مانعي از گناه را و از آن جمله مساله 

 جه گناه زياد، كار او را بدينجا منتهيقيامت را بپذيرد، و نسبت به گناهان بي رغبت و متنفر شود، در نتي
 :سازدنمايد، آيه شريفه زير همين مساله را خاطرنشان ميكند كه قيامت و جزا را بكلي انكار ميمي
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 .«1» "ةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَثُمَّ كانَ عاقِبَ "

منظور از آيات خدا در اينجا همان آيات قرآن است، براي اينكه  "إِذا تُتْلي عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ "
جمع اسطوره است، كه به معناي نوشته شده سطر به سطر  "راساطي "سخن از تالوت آن آيات دارد، و كلمه

 .هاي گذشته استاست، و منظور كفار اين بوده كه اين آيات قرآني اباطيل امت

شود، آياتي كه ايشان را از گناه و نافرماني خدا و معناي آيه اين است كه چون آيات قرآن بر آنان تالوت مي
 .گويند اينها اباطيلندكنند، در مقابل ميي آن انذار ميبر حذر داشته و از روز قيامت و جزا

 313گردد[ ..... ص : دهند كه از درك حق مانع مياعمال زشت صفا و جالي نفس را تيره كرده به آن نقش و صورتي مي]

ساطِيرُ أَ "يعني ردگران، اين جمله ردع و انكار سخن تكذيب "كَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ "
 .است "الْأَوَّلِينَ

به معناي غبار و زنگ، و يا به عبارتي تيرگي است كه روي چيز گرانبهايي بنشيند  "رين "راغب گفته: كلمه
ناهان يعني گ "بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ... "اي ديگر آمده روي چيز شفافي بنشيند(، در قرآن آمده كه:)در نسخه

باري شد كه روي جالي دلهاشان را گرفت، و آن دلها را از تشخيص خير و شر كور كرد مانند زنگي و غ
«4». 

عبارت شد از حائل شدن گناهان بين دلها، و بين  "زنگ بودن گناهان بر روي دلهاي آنان "پس اين
 .تشخيص حق، آن طور كه هست

 :شوداز اين آيه شريفه سه نكته استفاده مي

 .آورددهد، و نفس آدمي را به آن صورت در ميقش و صورتي به نفس مياول اينكه: اعمال زشت ن

ها مانع آن است كه نفس آدمي حق و حقيقت را درك كند، و ميان آن و دوم اينكه: اين نقوش و صورت
 .شوددرك حق حائل مي

 ستسوم اينكه: نفس آدمي بحسب طبع اوليش صفا و جاليي دارد كه با داشتن آن حق را آن طور كه ه
وَ نَفْسٍ  "دهد، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:كند، و آن را از باطل، و نيز خير را از شر تميز ميدرك مي

 .«4» "وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها

__________________________________________________ 

شوند، اين است كه آيات خدا را تكذيب نموده و آن يو سپس سرانجام كار كساني كه مرتكب گناهان م(1)
 .16را استهزاء نمايند. سوره روم، آيه 

 ."رين "مفردات راغب، ماده(2)



و سوگند به نفس آدمي و آن كس كه آن را منظم ساخته، سپس خير و شر را به او الهام كرده است. (3)
 [.....] .4و  4سوره شمس، آيه 

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

اين آيه انكار از ارتكاب گناهاني است كه فرمود بين قلب و درك حق  "كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
محروم بودنشان از كرامت قرب و  "محجوب بودن از پروردگارشان در روز قيامت "شود، و مراد ازحائل مي

هم كه گفته: منظور محجوب بودن از رحمت خداست همين « 1»منزلت او است. و شايد مراد آن مفسر 
 .باشد

پس معناي محجوب بودن اين نيست كه از معرفت خدا محجوبند، چون در روز قيامت همه حجابها برطرف 
افتند و در نتيجه شود، يعني همه اسبابهاي ظاهري كه در دنيا واسطه ميان خدا و خلق بودند از كار ميمي

هِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّ "كنند، هم چنان كه فرمود:تام و كامل به خداي تعالي پيدا مي تمام خاليق معرفتي
 .«4» "وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ "و نيز فرمود:« 4» "الْواحِدِ الْقَهَّارِ

ن داخل جحيم خواهند شد، دخولي كه بيرون شدن معنايش اين است كه ايشا "ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ "
در اين آيه  "ثم ". و كلمه-چشنداند معنايش اين است كه حرارت آن را ميگفته« 1»بعضي  -برايش نيست.

 .و آيه بعديش براي تراخي و بعديت در كالم است، پس بعديت زماني نيست، بلكه رتبي است

اين آيه توبيخي كوبنده است از خازنان دوزخ و يا از اهل دوزخ، به  "تُكَذِّبُونَ ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ "
 .شوندكساني كه وارد آن مي

 316كه فرمود كتاب ابرار در آن است و چند قول در اين باره ..... ص :  "عليين "معناي]

اين سه آيه نيز ردع است، البته در  "لِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌكَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِ "
به  -همانطور كه در سابق هم گفتيم -"عليون "بود، و كلمه "كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ "معناي ردعي كه در آيه

به  قرب معناي علوي روي علو ديگر است، و يا به عبارتي ديگر علوي دو چندان كه با درجات عالي و منازل
 .شود، هم چنان كه گفتيم سجين بر خالف اين معنا استخداي تعالي منطبق مي

__________________________________________________ 
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 .14در آن روز سلطنت عالم با كيست؟ با خداي قاهر منتقم يكتا است. سوره مؤمن، آيه (2)

 .44انند كه خداوند حق مبين است. سوره نور، آيه دو مي(3)

 .44، ص 46روح المعاني، ج (4)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

سخني كه بتوان در تفسير اين سه آيه گفت همان سخناني است كه در باره سه آيه گذشته كه در مقابل اين 



 .گفتيم "نٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌإِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّي "فرمود:سه آيه بود و مي

پس معناي آن، اين است كه: آنچه براي ابرار مقدر شده، و قضايش رانده شده، تا جزاي نيكوكاريهاي آنان 
داني عليين چيست، امري است نوشته شده، و قضايي است باشد، در عليين قرار دارد، و تو اي پيامبر! نمي

 .و بدون ابهام حتمي و مشخص

مفسرين در اين آيات سخناني دارند، هم چنان كه در آيات قبل داشتند، چيزي كه هست در اين آيه در 
كه: معنايش آسمان هفتم است، كه در تحت عرش قرار « 1»اند اين را هم گفته "عليين "خصوص كلمه

سدرة المنتهي است، كه اعمال بدانجا  عليين همان« 4»اند: دارد، و منزلگاه ارواح مؤمنين است. و نيز گفته
 .شودمنتهي مي

 .اند: لوحي است از زبرجد آويزان، در تحت عرش كه اعمال بندگان در آن نوشته شدهديگر گفته« 4»بعضي 

 .اي است كه محفوف به جاللت استاند: مراتب عاليهديگر گفته« 1»بعضي 

كه در باره اقوال وارده در خصوص آيات گذشته  اشكالي كه به اين سخنان وارد است همان اشكالي است
 .كرديم و گفتيم كه هيچ دليلي بر هيچ يك از اين اقوال نيست

 310بينند[ ..... ص : و اينكه ايشان عليين را مي "مقربون "مراد از]

در اين  "شهادت "تر با معنايي كه براي آيات قبل كرديم اين است كه بگوييم:مناسب "يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ "
 شان از درجه، قومي از اهل بهشتند كه درجه"مقربين "جمله به معناي معاينه و به چشم خود ديدن است، و

خواهد آمد باالتر است، پس مراد اين است  "عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ "عموم ابرار به بياني كه در تفسير آيه
بينند، و خداي عز و جل نظير اين مشاهده را در باره دوزخ آورده ي تعالي ميكه مقربين، عليين را با ارائه خدا

شود كه مقربين همان ، و از اين آيه استفاده مي«4» "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "و فرموده
 .اهل يقينند

اند، و مراد اين است كه است، و مقربين، مالئكهاند: شهادت به معناي حضور از مفسرين گفته «6»بعضي 
 .برندمالئكه حاضر برنامه اعمال ايشان هستند، هنگامي كه آن را به سوي خداي تعالي باال مي

__________________________________________________ 
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 .144، ص 16مجمع البيان، ج (6)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .اند: مقربين، هم ابرارند و هم مالئكهبعضي ديگر گفته



 نمؤلف: اين دو قول مبني بر اين است كه: مراد از كتاب، صحيفه اعمال باشد، و ما در سابق گفتيم كه اي
 .احتمال ضعيف است

، در عليين بودن كتاب ابرار و در سجين بودن كتاب فجار، و "نزول سوره مطففين "بحث روايتي ])رواياتي راجع به:

 311قلب بر اثر ارتكاب گناه([ ..... ص :  "رين "فساد و

ين يعني سوره مطفف در تفسير قمي و در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( روايت شده كه فرموده: اين سوره
وقتي نازل شد كه رسول خدا )ص( وارد مدينه شده بود، و مردم مدينه در آن روز از حيث ترازوداري بدترين 

 .«1»مردم بودند، و در نتيجه آمدن اين سوره ترازوداريشان خوب شد 

 "فرمود:نيدم كه ميش (و در اصول كافي به سند خود از ابو حمزه ثمالي روايت كرده كه گفت از امام باقر )ع
خداي عز و جل ما را از أعلي عليين آفريد، و قلوب شيعيان ما را از همان چيزي آفريد كه ما را آفريد، و اما 

وي ما تپد، و به ستر بيافريد، پس قلوب شيعيان ما همواره براي ما ميبدنهايشان را از چيزي پايين مرتبه
كَلَّا إِنَّ  "ايم. آن گاه اين آيه را تالوت كرد:كه ما خلق شدهورزد، چون از همان چيزي خلق شده عشق مي

 ."كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

از آن آفريده، و  و دلهاي دشمنان ما را از سجين و دلهاي شيعيان آنان را نيز از همان آفريده كه آنان را
تر خلق كرده، و به همين جهت دلهاي شيعيان آنان به سوي آنان تمايل بدنهايشان را از چيزي پايين مرتبه

كَلَّا إِنَّ كِتابَ  "اند، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:دارد، چون از همان خلق شده كه آنان از آن خلق شده
 .«4» "كَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَالفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ ما أَدْرا

، و نيز صاحب «4»مؤلف: صاحب كافي نظير اين روايت را به طريق ديگر از ثمالي از آن جناب نقل كرده 
ق از امام صاداز زيد شحام  -البته مقداري از راويان آخر آن را نام نبرده -علل الشرائع نظير آن را به سند خود

 و اين احاديث به طوري كه مالحظه«. 1»)ع( نقل كرده 
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 .فرماييد مؤيد بياني است كه ما در تفسير اين آيات داشتيممي

آمده كه امام فرمود آنچه از عذاب كه خدا  "كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»براي فجار نوشته در سجين است 



باقر )ع( روايت شده كه فرمود، سجين عبارت است از و نيز در همان كتاب در روايت ابي الجارود از امام 
 .«2»طبقه هفتم زمين، و عليون عبارت است از آسمان هفتم 

مؤلف: اين روايت اگر صحيح باشد بر اين اساس است كه بهشت به عنايتي در جهت باال، و دوزخ در جهت 
اي ضهقبر يا رو "ن رواياتي كه فرمودهپايين باشد، و اين معنا را روايات ديگري نظير اين روايت دارد، مثل آ

را مكاني در جهنم  "برهوت ". و يا رواياتي كه"هاي دوزخ استاي از حفرهاز رياض بهشت و يا حفره
 .خوانده

 :و در الدر المنثور است كه ابن مبارك از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت

گري گفت: اگر قبل از من از دنيا رفتي بخوابم بيا و سلمان و عبد اللَّه بن سالم به هم برخوردند، يكي به دي
كنم و به تو خبر به من خبر بده كه پروردگارت با تو چه كرده، و اگر من جلوتر از تو مردم اين كار را مي

 :دهم. عبد اللَّه گفت: چطور چنين چيزي ممكن است؟ سلمان گفتمي

روند، ولي جان كفار رار دارند، هر كجا بخواهند ميبله ممكن است، چون ارواح مؤمنين در برزخي از زمين ق
 .«4»در سجين است )و خدا داناتر است( 

اي نيست مگر آنكه و در اصول كافي به سند خود از زراره از امام باقر )ع( روايت آورده كه فرمود: هيچ بنده
ر از آن گناه شود، اگا مياي سياه پيداي سفيد هست، وقتي گناهي بكند در اين لكه سفيد لكهدر قلبش لكه

شود و زياد شود، و اگر هم چنان به گناه خود ادامه دهد لكه سياه زياد ميتوبه كند آن لكه سياه پاك مي
شود تا آنكه همه سفيدي را بپوشاند، همين كه سفيدي پوشيده شد، ديگر تا ابد صاحبش به سوي خير بر مي

 "كَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ "فرمايد:مي گردد، و اين كالم خداي عز و جل است كهنمي
«1». 

اي از نويسندگان كتب حديث از ابو هريره از رسول خدا )ص( نقل مؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم از عده
 .«4»شده 

 ان شيعهو نيز در اصول كافي به سند خود از عبد اللَّه بن محمد حجال، از بعضي از راوي
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فت: رسول خدا )ص( فرمود: با يكديگر مذاكره كنيد و روايت كرده كه گ -با حذف راويان آخر حديث -
بديدن يكديگر برويد و احاديث را براي يكديگر نقل كنيد، كه حديث مايه جالي دلها است، و دلها زنگ 



 .«1»زند، و جالي آن حديث است زند آن چنان كه شمشير زنگ ميمي

كند، يچ چيز قلب آدمي را بقدر گناه فاسد نميو از روضة الواعظين نقل شده كه گفت امام باقر )ع( فرمود: ه
شود، تا جايي كه گناه بر آن چيره شود، آن قلب وقتي با گناه آشنا شد، روز به روز بيشتر متمايل بدان مي

شود. رسول خدا )ص( فرمود: وقتي مؤمن گناهي مرتكب وقت است كه قلب زير و رو گشته باال و پايين مي
شود، اگر توبه كند و دل از گناه بكند، و از پروردگارش طلب مغفرت كند، پيدا ميشود، لكه سياهي در قلبش 

است  "ينر "شود، اين همانشود، و اگر زيادتر گناه كند، آن لكه زيادتر ميدوباره قلبش صيقلي و شفاف مي
 .«4» "كانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما "اش در كتاب كريمش فرموده:كه خداي تعالي در باره
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 391[ ..... ص : 36تا  00(: آيات 13سوره المطففين )]

 اشاره

( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 41تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ) (23)( عَلَي الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ 44إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ )
 (44( خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ )44مَخْتُومٍ )

( 44( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ )44( عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ )44وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ )
 (41( وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلي أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ )46وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ )

( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ 44وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ ) (32)هؤُالءِ لَضالُّونَ  وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ
 (44هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ ) (35)( عَلَي الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ 41يَضْحَكُونَ )

 391ترجمه آيات ..... ص : 

 .(44ر غرق در نعمتند )محققا ابرا

 .(44كنند )ها تكيه زده تماشا ميبر اريكه

 .(41شود )در سيمايشان طراوت تنعم مشاهده مي

 .(44نوشانند )غش و صافي به ايشان مياز شراب بي

 .(44شرابي كه مهر و مومش مشك است و شايسته است كه مردم نسبت به چنين زندگي مسابقه بگذارند )

  .(44با چشمه تسنيم است ) شرابي كه ممزوج
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 .(44نوشند )اي است خاص مقربين كه جز از آن نميمنظور چشمه

 .(44خندند )اند ميامروز مجرمين همواره به كساني كه ايمان آورده

 .(46پردازند )خورند با اشاره چشم به استهزاي ايشان ميو وقتي به آنان برمي

 .(41خورند )رسند خوشحاالنه برميهمفكران خود ميو چون به 

 .(44گويند اينها گمراهانند )خورند به يكديگر ميو چون به مؤمنين برمي

 .(44و خداي تعالي اين مجرمين را نگهبان و مسئول مؤمنين نكرده )

 .(41خندند )و چون در دنيا چنين بودند امروز مؤمنين به كفار مي

 .(44كنند )تكيه زده تماشا ميهاي خود و بر اريكه

 .(44بينند )هايشان چه جزايي ميببينند آيا كفار در برابر كرده

 390هاي بهشتي ايشان ..... ص : بيان آيات ]جاللت قدر ابرار و نعمت

 اشاره

در اين آيات تا حدودي جاللت قدر ابرار، و عظمت مقام آنان نزد خداي تعالي، و خرمي زندگي در بهشتشان 
فرمايد: اين ابرار كه امروز مورد استهزاء و طعنه كفارند، به زودي به كفار خواهند خنديد، و را بيان نموده، مي

 .رسد تماشا خواهند كردعذابي را كه به ايشان مي

 به معناي نعمت بسيار است، و اگر اين كلمه را نكره آورد خواست "نعيم "كلمه "إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ "
بفهماند عظمت آن شناختني نيست. و معناي آيه اين است كه ابرار در نعمت بسياري قرار دارند، كه آن 

 .گنجدنعمت در وصف نمي

جمع اريكه است، كه به معناي جايگاهي است كه در حجله يعني  "ارائك "كلمه "عَلَي الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ "
را مطلق آورد، و هيچ قيدي براي آن ذكر  "ينظرون "لهكنند، و اينكه جماطاق مخصوص عروس درست مي

هاي دائمي موجود در نكرد، خود مؤيد اين است كه مراد نظر كردنشان به مناظر زيبا و خرم بهشت و نعمت
 .«4»اند: مراد نظر كردن به كيفر كفار است. ليكن اين گفتار درست نيست گفته« 1»آن است. ولي بعضي 

__________________________________________________ 

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 ."مترجم "صريحا بيان كرده، "هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ... "چون نظر كردن به كيفر كفار را در آيه(2)
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ت و رونق است، و خطاب در اين جمله به به معناي بهج "نضرة "كلمه "تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ "



بشناسد،  تواند نظر كند ورسول خدا )ص( است، اما نه به اين اعتبار كه پيامبر است، بلكه به اين اعتبار كه مي
پس اين حكم شامل هر كسي است كه بتواند نظر كند و بشناسد، و معنايش اين است كه هر كس به 

هايشان هاي بهشت را در چهرهخرمي ناشي از برخورداري از نعمتهاي بهشتيان نظر كند، رونق و چهره
 .شناسدمي

به معناي شراب صاف و خالص از غش است، و به همين  "رحيق "كلمه "يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ "
كنند كه نفيس و خالص مناسبت آن را به وصف مختوم توصيف كرده، چون همواره چيزي را مهر و موم مي

 .غش و خلط باشد، تا چيزي در آن نريزند و دچار ناخالصيش نكننداز 

 393[ ..... ص : "وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ... "توجيه نحوي توالي دو حرف عطف در]

عناي وسيله مهر به م "ختام "اند: كلمهگفته «1»بعضي  "خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ "
كه در دنيا بوسيله آنها مهر  -فرمايد وسيله مهر زدن بر آن رحيق بجاي گل و الك و امثال آنزدن است، مي

اند: منظور از ختام، آخرين طعمي است كه از آن شراب در گفته« 4»مشك است. بعضي  -كنندو موم مي
 .فرمايد آخرين طعم آن بوي مشك استماند، ميدهان مي

به معناي زورآزمايي افراد در ربودن چيزي از دست  "تنافس "كلمه -"فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ وَ "
 .يكديگر است، ولي در مورد آيه و مقامي كه دارد به معناي مسابقه است

 غْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَسابِقُوا إِلي مَ "فرمايد:هم چنان كه همين معنا را در آيه زير به صراحت، خاطرنشان كرده مي
كند تا بشتابد به سوي آن نعمتي كه با عبارت رحيق مختوم ، پس در آيه بشر را ترغيب مي«4» "جَنَّةٍ

 .توصيفش كرده

اند به اينكه: در اين آيه حرف عطف بر سر حرف عطفي ديگر در تفسير اين آيه اشكال كرده« 1»بعضي 
ر در واقع بعد از فعل ام "في ذلك "است، يعني كلمه "س في ذلك ...و فليتناف "درآمده، چون تقدير كالم

 .قرار دارد

 اند به اينكه حرف شرطي در تقدير كالم است،بعضي هم از اين اشكال پاسخ داده
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 .44، ص 46روح المعاني، ج (4)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

مقدم آمده تا عوض از شرط باشد، و تقدير  "في ذلك "در جواب شرط واقع شده، و ظرف "فاء "و حرف
ود بايد اي بشو مسابقهاگر قرار است تنافس  -و ان اريد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون "كالم:



 .باشدمي "گران در اين رحيق مختوم تنافس كنندمسابقه

 "عطف است بر يك ظرفي ديگر كه متعلق بوده به جمله "و في ذلك "ممكن هم هست گفته شود جمله
كرده، و چون كالم در وصف نعيم بهشت بوده، ، ولي حذف شده، چون مقام داللت بر آن مي"فليتنافس

ترغيب مؤكد است به تخصيص بعد از تعميم، يعني ترغيب به خصوص  "و في ذلك "ه جملهفهماند كمي
گران و زورآزمايان هاي بهشتي، و معنايش اين است كه مسابقهرحيق مختوم، بعد از ترغيب به همه نعمت

نان آهاي بهشتي، و مخصوصا بر سر رحيق مختوم مسابقه بگذارند، كه نوشيدني خاص بايد بر سر همه نعمت
ماند كه بگوييم: همه مؤمنين را احترام كن خصوصا صالحان از ايشان است، آن وقت آيه شريفه مثل اين مي

 .را

كه  به طوري -"تسنيم "به معناي وسيله مخلوط كردن است، و كلمه "مزاج "كلمه "وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ "
، كه خداي تعالي نامش را تسنيم نهاده، و از اي است در بهشتبه معناي چشمه -كندآيه بعدي تفسيرش مي

 :شوداين ماده كلماتي به معناي بلند كردن و پر شدن نيز آمده، وقتي گفته مي

ه به معناي كوهان شتر است. و نيز گفت "سنام اإلبل "، معنايش اين است كه آن چيز را بلند كرد، و"سنمه "
 .يعني ظرف را پر كرد "سنم االناء "شود:مي

 "عينا "هر دو به يك معنا است، و كلمه "شرب به "و "شربه "دو عبارت "يْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَعَ "
مزاج آن شراب از  "است و معنايش اين است كه "امدح "و يا "اخص "مفعول فعلي تقديري است كه يا

ا يَشْرَبُ بِهَ "كه ... و جمله ايكنم به چشمهدهم و يا مدح ميچشمه تسنيم است، كه من آن را اختصاص مي
 .وصف آن چشمه، و مجموع، تفسير براي تسنيم است "الْمُقَرَّبُونَ

اين  "وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ "نوشند، هم چنان كه مفاد جملهو مفاد آيه اين است كه مقربين صرفا تسنيم را مي
 .شودط مياست كه: آنچه در قدح ابرار از رحيق مختوم هست با تسنيم مخلو

كند، اول اينكه تسنيم از رحيق مختوم گرانقدرتر است، چون رحيق مختوم با و اين معنا به دو نكته داللت مي
 .شود. دوم اينكه مقربين در درجه باالتري از ابرار قرار دارندتر ميآميخته شدن با تسنيم لذت بخش
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 393روز جزا در مقابل خنده آن مجرمان به مؤمنان در دنيا[ ..... ص : خنده مؤمنان به كفار در ]

ان آن "آيد كه: مراد از جملهاز سياق چنين به دست مي "إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ "
 اينطور تعبير كرد براي اين بود كه همان ابرار باشند، كه در اين آيات مورد گفتارند، و اگر "كه ايمان آوردند

بفهماند علت خنديدن كفار به ابرار و استهزاء كردن آنان تنها ايمان آنان بود. هم چنان كه تعبير از كفار به 
براي اين بوده كه بفهماند علت مسخره كردن كفار مسلمانان ابرار را اين بود  "كردندآنان كه جرم مي "جمله

 .كه مجرم بودند



 "ذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَوَ إِ "

به  خورند با اشاره به چشم يكديگر را، يعني وقتي به مؤمنين برمي"يضحكون "اين آيه عطف است بر جمله
 .دارنداستهزاي آنان وامي

ناي غرور از به مع -به فتحه فاء و كسره كاف -"فكه "كلمه "وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلي أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ "
گردند از خنديدن به مؤمنين خوشحالي است، و معناي آيه اين است كه: بعد از آنكه به سوي اهل خود برمي

گردند. ممكن هم هست از فكاهت و با چشم و اشاره مسخره كردن ايشان و از عملي كه كردند خوشحال مي
ردند، گن باشد كه چون به اهل خود برميبه معناي گفتگوي چند نفر دوست و مانوس با هم باشد، و معنا اي

 .كنند، كه من چه كردم و تو چه كردينشينند و تعريف ميدور هم مي

بينند به عنوان شهادت و يا يعني وقتي مجرمين مؤمنين و ابرار را مي "وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُالءِ لَضالُّونَ "
تر ند، البته احتمال دومي كه قضاء و داوري باشد به ذهن نزديكگويند: اينها گمراهانقضاوت به يكديگر مي

 .است

يعني خداي تعالي اين مجرمين را نفرستاده تا مؤمنين را حفظ نموده، هر چه  "وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ "
عي مسخره نو "وففضولي موق "گويند:در باره آنان داوري كردند بپذيرد، و اين تعبير كه به زبان فارسي مي

 .كردن مسخره كنندگان مجرم است

روز جزا است، و اگر در اين آيه مجرمين در آيه  "يوم "منظور از "فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ "
 .قبل را كفار خوانده، خواسته است به حقيقت حال آنان رجوع كرده باشد

 را جلوتر "من الكفار "و جمله "يضحكون من الكفار "موده:اند: اگر نفرگفته« 1»بعضي 

__________________________________________________ 

 .44، ص 46روح المعاني، ج (1)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

ي پس امروز كسان "آورد، براي اين بود كه به اصطالح ادبيات، قصر قلب كرده باشد، و معناي آن اين شود:
 .ندخنديدخندند، نه اينكه كفار به مؤمنين بخندند هم چنان كه در دنيا ميه ايمان آوردند به كفار ميك

در اصل به معناي مطلق جزا بوده،  «1» "ثواب ""عَلَي الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ "
 "علي االرائك "در خصوص پاداش غلبه يافته است، و جملهچه كيفر و چه پاداش، ولي بعدها استعمالش 

 هَلْ ثُوِّبَ "خبر سوم آن است، و جمله "يَنْظُرُونَ "و جمله "الَّذِينَ آمَنُوا "خبر بعد از خبر است براي مبتداي

..." 

 .«4»و قائم مقام مفعول آن است  "يَنْظُرُونَ "مربوط به جمله

هايي در حجله قرار دارند، و به كيفر كفار ايمان آوردند بر باالي تختو معناي آيه اين است كه آنهايي كه 
كنند، كيفري كه به جرم افعال نكوهيده بدان مبتال شدند، كه يكي از آن افعال مسخره كردن و تماشا مي



ه كردند كگشتند خوشحالي ميخنديدن به مؤمنين بود، و به اين اكتفاء ننموده وقتي نزد هم فكران خود برمي
 .خواندندمن چنين و چنان كردم، و تازه مؤمنين را گمراه مي

امير المؤمنين )عليه  "الَّذِينَ آمَنُوا "منافقين و از "الَّذِينَ أَجْرَمُوا "بحث روايتي ])چند روايت حاكي از اينكه مراد از

 396است([ ..... ص :  (السالم

امام )ع( فرموده: تنافس و مسابقه در آن  "فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَوَ فِي ذلِكَ  "در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»ثوابهايي كه ما وعده داديم و مؤمنين در طلب آنند 

 "وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه

ن جناب( نازل شده، و جريان از اين اند اين آيه در شان علي بن ابي طالب )و دفاع از آبعضي گفته :گويدمي
آمدند، منافقين ايشان را مسخره قرار بوده كه روزي آن جناب با چند نفر از مسلمانان نزد رسول خدا )ص( مي

ها كرده سپس نزد همفكران خود برگشته و گفتند: ما امروز اصلع كردند و خنديدند، و به يكديگر اشاره
بدنبال اين جريان بود كه  .ورشان علي، ع( را ديديم و به او خنديديمكسي كه جلو سرش مو ندارد، و منظ)

 اين آيه نازل شد در

__________________________________________________ 

 ."مترجم "مصدر باب تفعيل است، "سالم "چون "ثواب "كلمه(1)

د مفعول را بياورد، جمله ، و خو"ينظرون ثواب الكفار "تر به جاي اينكه بفرمايدبه عبارت ساده(2)
 ."مترجم "اي را جانشين آن كرده است،استفهاميه

 .، ط نجف111، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1»حالي كه هنوز علي و يارانش به نزد رسول خدا )ص( نرسيده بودند، )نقل از مقاتل و كلبي( 

 .«4»ه مؤلف: صاحب كشاف هم اين روايت را نقل كرد

خود به  "شواهد التنزيل لقواعد التفصيل "و باز در مجمع البيان است كه حاكم ابو القاسم حسكاني در كتاب
 :سندي كه به ابو صالح دارد، از ابن عباس روايت كرده كه گفت

علي بن ابي طالب و  "الَّذِينَ آمَنُوا "منافقين قريش است، و منظور از آيه "إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا "منظور در آيه
 .«4»ياران او است 

د كردنآمده كه منظور اين است كه مسخره مي "إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ... فَكِهِينَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
«1». 
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 .114، ص 4تفسير قمي، ج (4)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 391( ..... ص : 03سوره انشقاق مكي است و بيست و پنج آيه دارد )(84)

 391[ ..... ص : 03تا  1(: آيات 14سوره االنشقاق )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ ) (4( وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ )4وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ ) (1)إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ 

ا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ( فَأَم4َّ( يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَماُلقِيهِ )4وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ )
 (4( وَ يَنْقَلِبُ إِلي أَهْلِهِ مَسْرُوراً )4( فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً )4)

مَسْرُوراً  ( إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِه14ِ( وَ يَصْلي سَعِيراً )11( فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً )16وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ )
 (11( إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ )14)

لَتَرْكَبُنَّ  (14( وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ )14( وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ )14( فَال أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ )14بَلي إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً )
 (14طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ )

( وَ اللَّهُ 44( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ )41وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ ال يَسْجُدُونَ ) (20)نَ فَما لَهُمْ ال يُؤْمِنُو
 (41فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) (23)أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ 

 (44نُونٍ )إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْ

 391ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خدا صاحب رحمت محدود و رحمت نامحدود

 .(1وقتي آسمان بشكافد )

 .(4شود )دهد و سزاوار شنيدن و امين پروردگارش ميو فرمان پروردگارش را گوش مي

  .(4گردد )ها فراخ ميو زماني كه زمين با از بين رفتن پستي و بلندي

 444، ص: 46الميزان، جترجمه 

 .(1سازد )و آنچه در جوف دارد بيرون انداخته، خود را تهي مي



 .(4گردد )گردد و سزاوار خطاب و امين او ميو تسليم فرمان پروردگارش مي

 .(4كني و باألخره او را ديدار خواهي كرد )هان اي انسان! تو در راه پروردگارت تالش مي

 .(4را به دست راستش دهند ) اشدر آن روز كسي كه نامه

 .(4كشند )به زودي خواهد ديد كه حسابي آسان از او مي

 .(4گردد )و خوشحال و خندان به سوي همفكرانش برمي

 .(16و اما كسي كه نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند )

 .(11شود )به زودي فرياد واوياليش بلند مي

 .(14و در آتش بسوزد )

 .(14د همفكرانش مسرور بود )آري او در دنيا نز

 .(11گردد )پنداشت كه هرگز نزد ما برنمياو مي

 .(14بلي پروردگارش به وضعش بينا بود )

 .(14هر چند حاجتي به سوگند نيست ليكن( سوگند به شفق ))

 .(14و سوگند به شب و آنچه بپوشاند )

 .(14شود )و سوگند به ماه شب چهاردهم كه همه جوانبش نوراني مي

 .(14كه به زودي بعد از مرگ عوالمي را سير خواهيد كرد )

 .(46آورند؟ )شود ايشان را كه ايمان نميپس چه مي

 .(41گردند؟ )شود خاضع نميو چون قرآن خوانده مي

و اين به خاطر آن نيست كه بيان دعوت كننده قاصر باشد( بلكه كساني كه كافر شدند تكذيب خوي ايشان )
 .(44شده است )

 .(44داند كه در دل چه چيز پنهان دارند )و خدا مي

 .(41پس ايشان را به عذاب سخت بشارت ده )

 .(44منت و قطع ناشدني دارند )هاي صالح كنند كه اجري بيمگر آنهايي كه ايمان بياورند عمل

 399بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند كه براي انسان سيري است به سوي پروردگارش، او در اين سوره به قيام قيامت اشاره نموده، بيان مي
 اين مسير هست تا پروردگارش را ديدار كند، و خداي تعالي به مقتضاي 

 166، ص: 46ترجمه الميزان، ج



 يات مربوط به تهديدش از آياتكند، و آنامه عملش به حسابش برسد، و در اين آيات اين مطالب را تاكيد مي
 .دهد كه اين سوره در مكه نازل شدهبشارتش بيشتر است، و سياق آيات آن شهادت مي

يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ  "اي است شرطيه كه جزايش حذف شده، كه با بودن جملهجمله "إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ "
اذا السماء انشقت القي االنسان ربه  ":احتياجي به ذكر آن نبود، و تقدير آن "كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَماُلقِيهِ

كند، و وقتي آسمان شكافته شد انسان پروردگارش را مالقات مي -فيحاسبه و يجازيه علي ما عمل
 .باشدمي "پردازدپروردگارش طبق اعمالي كه كرده به حساب و جزاي او مي

هم گسيختن و متالشي شدن آن است و اين خود يكي از مقدمات قيامت به معناي از  "انشقاق آسمان "و
كه در آيه سوم آمده و همچنين ساير عالمتهايي كه ذكر شده، چه در اين  "مد أرض "است، و همچنين

سوره و چه در ساير كلمات قرآن از قبيل تكوير شمس، اجتماع شمس و قمر، فرو ريختن كواكب، و امثال 
 .آن

 422ص :  ..... ["وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ "شود و فرمود:در بيان چند تا از مقدمات قيامت فرمود آسمان منشق و زمين كشيده ميمعناي اينكه ]

گوييم چه معنا دارد؟ در پاسخ مي "اذن دادن آسمان به خدا "ممكن است بپرسي "وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ "
ه معناي اجازه دادن نيست، بلكه به معناي گوش دادن است، و گوش دادن را هم در اصل لغت ب "اذن "كلمه

به معناي آن است كه آسمان  "حقت "اند تعبيري است مجازي از انقياد و اطاعت، و كلمهناميده "اذن "كه
 .شوددر شنيدن و اطاعت فرمانهاي خدا حقيق و سزاوار مي

د پروردگارش گشته، حقيق و سزاوار شنيدن و اطاعت فرامين و معناي آيه اين است كه آسمان مطيع و منقا
 .گرددپروردگارش مي

ظاهرا منظور از كشيده شدن زمين گشاد شدن آن است، هم چنان كه در جاي ديگر  "وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ "
 .«1» "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ "فرمود:

اندازد، و خود را از آنچه دارد يعني زمين آنچه از مردگان در جوف دارد بيرون مي "تَخَلَّتْوَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ  "
 .سازدتهي مي

وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ  "ها است كما اينكه خداوند فرموده:ها و گنجاند: مراد بيرون انداختن مردهگفته« 4»بعضي 
 ."أَثْقالَها

__________________________________________________ 

 .14شود. سوره ابراهيم، آيه روزي كه زمين به زميني ديگر مبدل مي(1)

 .146، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 161، ص: 46ترجمه الميزان، ج

اندازد و خود را تهي اند: معنايش اين است كه: آنچه در بطن خود دارد بيرون ميگفته« 1»ولي بعضي 



 .تر باشدو درياها كه در پشت خود دارد. و شايد وجه اول به ذهن نزديكها كند از آنچه از كوهمي

گردد، هم چنان كه ضميرهاي برمي "أرض "ضميرهاي مؤنث همه به كلمه "وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ "
 .گشت، و معناي آيه گذشتبرمي "سماء "مشابهي كه در آيه قبلي بود به كلمه

 421و داللت آن بر بعث و جزا[ ..... ص :  "الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِيهِيا أَيُّهَا  "مفاد آيه:]

به معناي تالش كردن، و  "كدح "راغب گفته كلمه "يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِيهِ "
تالش نفس  "كدح "اند:گفته« 4»سير است. و بعضي پس در اين كلمه معني  .«2»خسته شدن است 

است در انجام كاري تا اينكه آثار تالش در نفس نمايان گردد. و بنا بر اين، در اين كلمه معناي سير هم 
 در هر حال "كدح "شود كه در كلمهمتعدي شده، پس معلوم مي "الي "خوابيده، به دليل اينكه با كلمه

 .معناي سير خوابيده

، و با اين عطف بيان كرده كه هدف نهايي اين سير و سعي "كادح "عطف است بر كلمه "فمالقيه "هو جمل
و تالش، خداي سبحان است، البته بدان جهت كه داراي ربوبيت است، يعني انسان بدان جهت كه عبدي 

تالش و است مربوب و مملوك و مدبر، و در حال تالشش به سوي خداي سبحان است دائما در حال سعي و 
رفتن بسوي خداي تعالي است، بدان جهت كه رب و مالك و مدبر امر اوست، چون عبد براي خودش مالك 
چيزي نيست، نه اراده و نه عمل، پس او بايد اراده نكند مگر آنچه كه پروردگارش اراده كرده باشد، و انجام 

 .ش مسئول خواهد بودندهد مگر آنچه را كه او دستور داده باشد، پس بنده در اراده و عمل

خود حجتي است بر معاد، براي اينكه توجه فرمودي  "إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ "از اينجا معلوم شد اوال: جمله
شود مگر با عبوديت بندگان، و عبوديت هم تصور ندارد مگر با بودن مسئوليت، ربوبيت خداي تعالي تمام نمي

ر با شود مگشتن به سوي خدا و حساب اعمال، اين نيز تمام نميشود مگر با برگو مسئوليت هم تمام نمي
 .بودن جزا

و ثانيا: معلوم شد منظور از مالقات پروردگار منتهي شدن به سوي او است، يعني به جايي كه در آن هيچ 
 حكمي نيست جز حكم او، و هيچ مانعي نيست كه بتواند از انفاذ
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 .حكمش جلوگيري كند

و ثالثا: اينكه مخاطب در اين آيه انسان است اما نه از هر جهت، بلكه از همين جهت كه انسان است، پس 



جنس انسان است، براي اينكه ربوبيت خداي تعالي عام است و شامل همه چيز و همه مراد از اين كلمه 
 .شودانسانها مي

 420گردد[ ..... ص : خود باز مي "اهل "مقصود از اينكه فرمود كتابش به دست راست داده شود شادمان به سوي]

دهد، در اينجا اجمالي را لب اجمالي را تفصيل ميهمواره مطا "أما "كلمه "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ "
شد، و آن اين بود كه در اين ميان رجوع و استفاده مي "إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ "دهد كه از عبارتتفصيل مي

گويد: اما آنهايي كه دهد و ميبازخواستي از اعمال، و حساب و جزايي هست، آن گاه اين اجمال را تفصيل مي
شوند، و منظور از كتاب، نامه عمل دهند چنين و چنان ميوز نامه اعمالشان را به دست راستشان ميدر آن ر

است، به دليل اينكه دنبالش مساله حساب را ذكر كرده، و ما در سابق دادن كتاب به دست راست و يا به 
 .دست چپ را در سوره اسراء و سوره الحاقه معنا كرديم

 .ريانگاري شود نه سختگيآن حسابي است كه در آن سهل "حساب يسير ""اباً يَسِيراًفَسَوْفَ يُحاسَبُ حِس "

هايي است كه خدا براي او در بهشت آماده كرده، مانند أنيس "اهل "مراد از "وَ يَنْقَلِبُ إِلي أَهْلِهِ مَسْرُوراً "
 .شودحور و غلمان و غيره، و اين معنا از سياق استفاده مي

 .انداند: مراد از آن، عشيره مؤمن او هستند، كه مانند او داخل بهشت شدهفتهگ« 1»ولي بعضي 

اند: عموم مؤمنين بهشتي هستند، هر چند كه عشيره و خويشاوند او نباشند، چون ديگر گفته «2»بعضي 
 .مؤمنين همه با هم برادرند. ولي اين دو قول خالي از بعد نيست

ظرف است، و اگر منصوب شده بخاطر اين بوده كه حرف  "وراء "كلمه "وَراءَ ظَهْرِهِ وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ "
بوده، و بعيد نيست كه اگر نامه عملشان  "من وراء "جري كه بر سر آن بايد باشد حذف شده، چون تقدير آن

چنان كه گردد، هم شود به خاطر اين است كه در آن روز صورتشان به عقب بر مياز پشت سرشان داده مي
 :در جاي ديگر فرموده
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 .«1» "مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلي أَدْبارِها "

د: نامه فرمايپشت سر منافات دارد با آيات ديگري كه ميدر اينجا ممكن است بگويي دادن نامه عمل كفار از 
 "وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ "دهند، مانند آيهآنان را به دست چپشان مي

«4» 

رديم كه مواقف روز قيامت چون در سابق هم خاطرنشان ك)، و ليكن بين اين دو دسته آيات منافاتي نيست، 
يك موقف و دو موقف نيست(، و ان شاء اللَّه در بحث روايتي آينده رواياتي در معناي دادن نامه عمل از 



 .پشت سر كفار خواهد آمد

به معناي هالكت است، و دعاي ثبور خواندنشان به  "ويل "مانند كلمه "ثبور "كلمه "فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً "
 ."واويال "گوييم:مثل اينكه مي "وا ثبورا "گويند:ست كه مياين معنا ا

كند كه در حال زبانه كشيدن است، شود و يا حرارتش را تحمل مييعني داخل آتشي مي "وَ يَصْلي سَعِيراً "
 .آور استتوان گفت چقدر شكنجهآتشي است كه نمي

پنداشت به سوي خدا و براي حساب بازگشتي خود مسرور بود و مي "اهل "ود و در دنيا درشرد پندار آن كس كه نامه اعمالش از پشت سر به او داده مي]

 423ندارد[ ..... ص : 

 شد،رسيد خوشحال مياو در ميان اهلش مسرور بود، و از مال دنيا كه به او مي "إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً "
شد كه آخرت از يادش برود، و خداي مين باعث ميگشت، و ههاي مادي مجذوب ميو دلش به سوي زينت

كُمْ ذلِ "فرمايد:تعالي انسان را در اين خوشحال شدن مذمت كرده، و آن را فرح بيجا و بغير حق دانسته، مي
 «4» "بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

گردد، و مراد برگشتن به سوي پروردگارش براي حساب كرد برنمييعني گمان مي "لَنْ يَحُورَ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ ".
و جزا است. و اين پندار غلط هيچ علتي به جز اين ندارد كه در گناهان غرق شدند، گناهاني كه آدمي را از 

 .شود انسان آمدن قيامت را امري بعيد بشمارددارد و باعث ميامر آخرت باز مي

ته فرمايد مساله بدين قرار كه او پنداشكند و مياين جمله پندار مذكور را رد مي "بَلي إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً "
 )كه بر

__________________________________________________ 

 .14پيش از آنكه صورتهايي را محو كنيم و سپس به پشت سر بازگردانيم. سوره نساء، آيه (1)

گويد: اي كاش هرگز نامه اعمالم به من داده اما كسي كه نامه اعمال او به دست چپش داده شده مي(2)
 .44شد. سوره الحاقه، آيه نمي

هاي نارواست كه كرديد و براي آن خوشيهايي است كه در زمين بناحق مياين بخاطر آن تفريح(3)
 .44داشتيد. سوره مؤمن، آيه 

 161ص:  ،46ترجمه الميزان، ج

د، به اين كنرد پندار مذكور را تعليل مي "إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً "گردد. و جملهنيست، بلكه برمي (گرددنمي
كرد بيان كه خداي سبحان از ازل رب و مالك و مدبر امر او بود، و احاطه علمي به او داشت و هر چه او مي

زاي خير و شري هم در برابر اعمال خير و شرش معين كرده بود، ديد و وي را به تكاليفي مكلف كرده، جمي
 .يندبگردد، و جزايي را كه در برابر اعمالش مستحق شده ميپس او بطور مسلم به سوي پروردگارش بر مي

ر از باب حجت آوردن بر وجوب معاد است، نظي "إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً "شود كه جملهبا اين بيان روشن مي



 .گذشت "إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ ... "آنچه كه در آيه

آيد كه دادن نامه اعمال و نشر آن، همه قبل از حساب انجام گانه به دست ميو نيز از مجموع آيات نه
وْمَ نُخْرِجُ لَهُ يَ وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ "آيدشود، هم چنان كه از آيه زير نيز اين معنا برميمي

 «1» "الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً

 424؟[ ..... ص : "بَهُ وَراءَ ظَهْرِهِمَنْ أُوتِيَ كِتا "هستند يا "مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ "جوابي كه به اين سؤال و اشكال داده شده كه مؤمنان گنهكار در زمره]

كنيد دادن نامه از پشت سر را مختص به كفار اين را هم بايد بدانيم كه اين آيات بطوري كه مالحظه مي
گيرند كه آيا از آنهايي هستند كه نامه اعمالشان به دانسته، ناگزير گناهكاران از مؤمنين، مورد بحث قرار مي

شود؟ آنچه از روايات شيعه و شان از پشت سر داده ميد و يا از آنهايي كه نامهشودست راستشان داده مي
اعت بينند، سپس با شفشوند و زماني در آنجا عذاب ميآيد اين است كه اين طايفه داخل دوزخ ميسني برمي

ها كفار را نيابند، پس اين طايفه جزو طايفه دوم نيستند، چون گفتيم آيه شريفه تشفيعان از دوزخ نجات مي
ند، دهند نيستشان را به دست راستشان ميجزو آن طايفه دانسته، از سوي ديگر جزو طايفه اول هم كه نامه

شوند، اين را چون آيات ظهور در اين دارد كه اصحاب يمين حسابي آسان پس داده و سپس داخل بهشت مي
سانٍ وَ كُلَّ إِن "رند، براي اينكه آيه شريفهكاران از مؤمنين اصال نامه عملي نداتوان گفت كه گنههم نمي

 .، تصريح دارد كه بطور كلي هر انساني نامه اعمالي دارد"أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ

 «4»بعضي 

 :انداز مفسرين براي اينكه خود را از اين اشكال خالص كنند گفته

 شان را به دستنامه شوند، وكاران بعد از خروج از آتش جزو اصحاب يمين ميگنه

__________________________________________________ 

ويا آوريم كه آن را باز، و گايم، و روز قيامت كتابي برايش درميسرنوشت هر انساني را به گردنش انداخته(1)
ه تي. سوررسي خود كافي هسگوييم نامه عملت را بخوان كه امروز خودت براي حساببيند، و به او ميمي

 .11اسري، آيه 
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 .دهندراستشان مي

داخل آتش و يا بهشت  :ليكن اين توجيه درست نيست، زيرا ظاهر آيات )اگر نگوييم صريح آن( اين است كه
ه حساب است كه برداشتن شود، و داوري نتيجاي است كه بر داوري دستگاه الهي مترتب ميشدن نتيجه

اند حساب معنا ندارد، و تا هاي اعمال را به دست صاحبانش ندادهشود، تا چندي كه نامهنامه عمل مترتب مي
 .حساب تمام نشود داوري معنا ندارد، و تا داوري نشود داخل بهشت و يا دوزخ شدن معنا ندارد



 «1»بعضي 

از مؤمنين را به دست چپ آنان بدهند، و از پشت سر دادن  اند نامه اعمال اهل كبائرديگر احتمال داده
 .كندمخصوص كفار باشد كه آيات هم همين را افاده مي

انند م -گويد:رسد، براي اينكه آياتي كه راجع به اصحاب شمال سخن مياين وجه نيز درست به نظر نمي
ختص به كفار دانسته، و از مجموع اين خصيصه را م -آيات سوره واقعه و الحاقة و تا حدودي سوره اسراء

 شود،شود كساني كه نامه اعمالشان به دست چپشان داده ميآياتي كه در اين باب هست استفاده مي
 .كندشود، پس اين وجه هم اشكال را برطرف نميهايشان از پشت سر داده ميهمانهايند كه نامه

 «4»بعضي 

هايشان به دست راستشان داده شود، و خالصه اصحاب يمين كاران هم نامهاند: ممكن است گنهديگر گفته
سَبُ فَسَوْفَ يُحا "كاران، آن گاه خصوصيتي را كه در جملهدو طايفه باشند، يكي بي گناهان، و يكي گنه

براي آنان آورده مختص به بي گناهان باشد، و هر دو طايفه را با صفت يك طايفه توصيف  "حِساباً يَسِيراً
 .كرده باشد

ين وجه نيز درست نيست، براي اينكه هر چند توصيف كل به صفت بعض مجازا در بعضي موارد جايز است، ا
ليكن مقام آيات كه مقام جداسازي سعدا از اشقيا و مشخص كردن پاداش و كيفر هر يك از آن دو است، 

ل در اهل بهشت دهد، پس هيچ مجوزي نيست كه جمعي از اهل عذاب را داخاجازه چنين مجازگويي را نمي
 .كند

وعده جميلي است كه معنا ندارد وعده خدا شامل غير مستحقين  "فَسَوْفَ يُحاسَبُ ... "عالوه بر اين جمله
 .هم بشود، هر چند بطور مجاز و به ظاهر كالم

بر  دو معناي نسبي است، و "عسر "و "يسر "بله ممكن است صاحبان اين توجيه را كمك كنيم، و بگوييم
 كاران هم آسان است، چونتوان گفت حساب گنهمي اين حساب

__________________________________________________ 
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 .ستادشواري حساب كفار را كه تا ابد در آتشند ندارد، هر چند كه نسبت به حساب مؤمنين با تقوي دشوار 

و نيز ممكن است گفته شود تقسيم اهل محشر به اصحاب يمين و اصحاب شمال، تقسيمي كلي نيست كه 
وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَالثَةً  "بينيم در آيهكار را هم شامل شود، هم چنان كه ميتمامي افراد و حتي مؤمنين گنه

حابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ وَ أَصْ
 «1» "الْمُقَرَّبُونَ

اهل محشر را سه طايفه كرده، و بنا بر اين، مثل اينكه در آيات مورد بحث طايفه سوم در سوره بقره يعني 



 "مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ آخَرُونَ "مقربين خارج از تقسيمند، هم چنان كه از آيه
«4» 

 .شود، مستضعفين نيز از اين تقسيم خارجند، نيز استفاده مي

پس ممكن است بگوييم آيات مورد بحث كه اهل جمع را تقسيم به دو قسم اصحاب يمين و اصحاب شمال 
شود،  كار را شاملنيست تا مقربين و مستضعفين و كفار و مؤمنين گنه كند، منظورش تمامي اهل جمعمي

خواهد تنها اهل بهشت و مخلدين در آتش را ذكر نموده، اولي را به اصحاب يمين و دومي را به بلكه مي
كاران است به تقوي، اصحاب شمال توصيف كند، چون مقام، مقام دعوت كفار است به ايمان، و دعوت گنه

 .مقامي مقربين و مستضعفين اصال مورد نظر نيستنددر چنين 

آورد و سپس به حال متقين و نظير اين بحث در سوره مرسالت گذشت، كه اول يوم الفصل را به ميان مي
 "و "نازعات "و "نبا "شود. باز نظير آنچه در سورهپردازد، و متعرض حال ساير طوايف نميمكذبين مي

اي از اهل ايمان و و غيره آمده، پس غرض در اين مقامات ذكر نمونه "مطففين "و "انفطار "و "عبس
اطاعت، و اهل كفر و تكذيب است، و از طوايف ديگر ساكت است، تا بفهماند كه سعادت در جانب تقوي، و 

 .شقاوت در جانب تمرد و طغيان است

 و روي آن سفيدي است، كه دربه معناي سرخي و باالي آن زردي  "شفق "كلمه "فاَل أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ "
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اي؟ گروه ديگر و شما به سه گروه تقسيم خواهيد شد نخست اصحاب ميمنه و چه اصحاب ميمنه(1)
هستند كه( آنها مقربانند. سوره )اصحاب شومند و چه اصحاب شومي؟ و سومين گروه پيشگامان پيشگام 

 .11 -4آيه  واقعه،

ه، پذيرد. سوره توبكند و يا توبه آنها را مياند يا آنها را مجازات ميگروهي ديگر واگذار به فرمان خدا شده(2)
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 .شودكرانه افق در هنگام غروب خورشيد پيدا مي

دهد، عناي جمع شدن چند چيز متفرق را ميفعل ماضي است، و م "وسق "كلمه "وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ "
كند، انسانها و حيوانها كه هر يك به طرفي فرمايد به شب سوگند، كه آنچه در روز متفرق شده جمع ميمي

 .شونداند، در هنگام شب دور هم جمع ميرفته

 «1»بعضي 

اء وگند كه ستارگان را از خفبه شب س "اند:را به معناي طرد گرفته، آيه را چنين معنا كرده "وسق "هم كلمه
 ."اندازدبه ظهور مي



شود، نور همه اطرافش بهم منضم يعني به قمر سوگند، وقتي كه نورش جمع مي "وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ "
 .آيدشود، و به صورت ماه شب چهارده درميمي

 420[ ..... ص : "لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ "معناي آيه:]

اين آيه جواب همه سوگندهاي قبلي است، و خطاب در آن به مردم است، و  "رْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍلَتَ "
به معناي چيزي و يا حالي است كه مطابق چيز ديگر و يا حال ديگر باشد، چه اينكه يكي  "طبق "كلمه

نظور مراحل زندگي است كه باالي ديگري قرار بگيرد و چه نگيرد، )بلكه پهلوي هم باشند( و به هر حال م
كند، مرحله زندگي دنيا و سپس مرحله مرگ و آن گاه انسان آن را در تالشش به سوي پروردگارش طي مي

مرحله حيات برزخي، )و سپس مرگ در برزخ و هنگام دميدن صور( و در آخر انتقال به زندگي آخرت و 
 .حساب و جزا

دهد، و و آيات بعد است كه خبر از بعث مي "الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ ... يا أَيُّهَا "و اين سوگندها هم تاكيد مضمون
س چه پ "فرمايد:كه از در تعجب و به منظور توبيخ مي "فَما لَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "چيني است براي آيههم زمينه

كه مشتمل است بر تهديد و  "... فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ "و هم براي آيه "آورند؟شود ايشان را كه ايمان نميمي
 .بشارت

حلي كند، مرااي است به اينكه مراحلي كه انسان در مسيرش به سوي پروردگارش طي ميو در اين آيه اشاره
 .مترتب و با يكديگر متطابق است

 م براي برانگيختن تعجبگفتيم: اين استفها "فَما لَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ ال يَسْجُدُونَ "
 "شنونده از ايمان نياوردن كفار و توبيخ خود كفار است، و به همين جهت مناسب بود كه از خطاب آيه قبل

 فما "به غيب "تركبن
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ند، روي از گيرشوند و با اندرز او پند نميشود، گويا وقتي ديد كه كفار با تذكر او متذكر نميالتفات  "لهم
پس چه  "كرده، او را مخاطب قرار داد، و فرمود: (ايشان بگردانيد، و روي سخن را متوجه رسول خدا )ص

 ."... شود ايشان رامي

 421..... ص : [ "وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ "معناي جمله:]

 )بخاطر اينكه مضارع است( استمرار را "يكذبون "كلمه "بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ "
 "تعبير كرد براي اين بود كه بر علت تكذيب داللت كند، و كلمه "الَّذِينَ كَفَرُوا "رساند، و اگر از آنان بهمي



 «1»و بطوري كه گفته شده  -است( "ايعاء "از مصدر )مضارع "يوعون

 .است -ظرف -به معناي قرار دادن چيزي در وعاء -

و معناي آيه اين است كه: اينان اگر ايمان را ترك گفتند براي آن نبوده كه بيان دعوت كننده به ايمان، 
د، و همين ان و رؤساي خويشنقاصر و يا دليلش كند بوده، بلكه براي اين بوده كه كفار پابند سنت گذشتگ

خود  هايباعث شده كه كفر در دلهايشان رسوخ كند، و به كار تكذيب خود ادامه دهند، و خدا بدانچه در سينه
 .اند آگاه استاند و كفر و شركي كه در دلهاي خود پنهان نمودهجمع كرده

 «4»بعضي 

اين است كه كفار عالوه بر تكذيب، نيات سويي هم در  "نَوَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُو "مراد از جمله :اندگفته
دلهاي خود پنهان دارند كه مردم از آن آگاهي ندارند، و تنها خداي تعالي بدان آگاه است. ولي اين معنا از نظر 

 .سياق بعيد است

به  به عذاب را تعبير فرموده در اين جمله )و در موارد بسيار ديگر( خداي تعالي تهديد "فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ "
فهماند اين آمده، مي "فاء "مژده به عذاب، و اين از باب تهكم و استهزاء است، و چون در ابتداي جمله حرف

 .تهديد نتيجه تكذيب است

عني تثناي منقطع است، ياين استثنا به اصطالح اس "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ "
 است كه به كفار "فبشرهم "داخل در مستثني منه نبوده، تا خارج شود، چون مستثني منه آن ضمير در

جزو آنان نبودند تا با استثنا خارج  "كنندكساني كه ايمان آورده اعمال صالح مي "گردد، وگر بر ميتكذيب
اين است كه به دنبال دادن اجر، بر آنان منت  "اجرشان ممنون نيست "شوند، و مراد از اينكه فرمود

 .سازندگذارند، و با منت، آن اجر را سنگين و ناگوار نمينمي
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 "قٍلَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَ "،"فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ ... "تي در باره محاسبه اعمال در قيامت، نزول آيه:بحث روايتي ])روايا

 429و ...([ ..... ص : 

 «1»آمده كه: منظور روز قيامت است  "إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ "در تفسير قمي در ذيل آيه

 :ابي حاتم، از علي )ع( نقل كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن .

 «4»شود )كهكشان( شكافته مي "مجره "آسمان از

 :آمده كه "وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ "و در تفسير قمي در ذيل آيه.



 «4»آيند شكافد و انسانها از شكمش بيرون ميشود، سپس ميزمين كشيده مي

روايت كرده كه فرموده:  (الدر المنثور است كه حاكم به سندي خوب و معتبر از جابر از رسول خدا )صو در .
ه شود كشود تازه آن قدر انسان محشور ميشود، آن طور كه چرم كشيده ميزمين در روز قيامت كشيده مي

 «1»براي هر يك نفر بيش از جاي دو پايش محل نيست 

وايت كرده كه در حديثي فرمود: و مردم آن روز صفات و منزلهايي دارند: بعضي از و در احتجاج از علي )ع( ر.
رسند و به خوشي و مسرت به سوي اهلشان مردم مشغول حساب پس دادن هستند، و به حسابشان آسان مي

 شوند، براي اينكه در دنيا كاري به لذائذ آنروند. و بعضي هستند كه اصال بدون حساب داخل بهشت ميمي
رسند كه مال دنيا را نداشتند و خالصه دست و دامنشان آلوده نشده چون در آن روز به حساب از كساني مي

رسند، و در آخر هم به سوي آتش زير و رو كرده باشند. بعضي ديگر هستند كه در خرد و كالن حسابشان مي
 «4»گردند بازمي

ابي جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود: رسول خدا )ص(  و در معاني األخبار به سند خود از ابن سنان از امام.
 "شوند. شخصي عرضه داشت: يا رسول اللَّه پس آيهدهند و همه عذاب ميفرمود: همه حساب پس مي

شود؟ فرمود: اين آيه راجع به چه مي "شود، حسابي آسانبه زودي حساب مي -فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً
 عرض است
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ز كدام طبقه است، از آنها كه بايد به حساب خرد و كالنشان يعني بررسي ابتدايي براي تشخيص اينكه وي ا
 «1»شوند رسيد يا آنها كه بي حساب داخل بهشت مي

 «4»مؤلف: در الدر المنثور هم از بخاري و مسلم و ترمذي و ديگران، از عايشه نظير آن را روايت كرده .

 "ينِهِفَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِ "كه در تفسير آيه و در تفسير قمي و در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده.
فرمود: اين آيه راجع به ابو سلمه عبد اللَّه بن عبد األسود بن هالل مخزومي نازل شده، كه مردي از قبيله 

بن عبد األسود مخزومي ، درباره برادرش أسود "وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ "بني مخزوم بود. و اما آيه
 «4»نازل شده كه حمزه او را در جنگ بدر به قتل رسانيد 

 :اندگويد: بعضي گفتهمي "لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ "و در مجمع البيان در تفسير آيه.



معنايش شدت بعد از شدت است، يعني حيات، و سپس مرگ، و بعد از آن بعث، و سپس جزا. و اين معنا در 
 «1»وايتي كه راويان وسط آن ذكر نشده آمده است ر

و از جوامع الجامع نقل شده كه در تفسير اين آيه گفته: و از ابي عبيد نقل شده كه گفته معنايش اين است .
هاي قبل از شما شويد كه امتهايي ميگيريد و داراي همان سنتكه شما همان احوالي را به خود مي

 «4»ع( رسيده است )مام صادق داشتند. و اين معنا از ا
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 411( ..... ص : 00بروج مكي است و بيست و دو آيه دارد ) سوره(85)

 411[ ..... ص : 00تا  1(: آيات 13سوره البروج )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1الْأُخْدُودِ )( قُتِلَ أَصْحابُ 4( وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ )4( وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ )1وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ )

( وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِالَّ أَنْ 4( وَ هُمْ عَلي ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ )4( إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ )4النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ )
 (4ءٍ شَهِيدٌ )رْضِ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأ4َيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ )

( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 16رِيقِ )إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَ
( إِنَّهُ 14( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ )11ي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ )وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ

 (11( وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ )14هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ )

( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا 14( فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ )14) ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُود14ِ( فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ )14ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ )
 (14فِي تَكْذِيبٍ )

 (44( فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ )41( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ )46وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ )

 411ترجمه آيات ..... ص : 



 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1ار )سوگند به آسمان داراي برجهاي بسي

 .(4و به روز موعود )

 .(4شود )و به همه بينندگان آن روز و به خود آن روز كه مشهود همه مي

 .(1ساختند )هايي پر از آتش ميكه هالك شدند ستمگراني كه براي سوزاندن مؤمنين چاله
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 .(4اي درست كرده بودند )آتشي كه براي گيراندنش وسيله

 .(4نشستند )حالي كه خودشان براي تماشاي ناله و جان دادن و سوختن مؤمنين بر لبه آن آتش مي در

 .(4داشتند )گر جنايتي بودند كه بر مؤمنين روا ميو خود نظاره

 .(4در حالي كه هيچ نقطه ضعفي و تقصيري از مؤمنين سراغ نداشتند بجز اينكه به خدا ايمان آورده بودند )

 .(4گر است )حميدي كه ملك آسمانها و زمين از آن اوست و خدا بر همه چيز شاهد و نظارهخداي مقتدر 

كنند و بعدا از كرده خود محققا اين ستمگران و همه ستمگران روزگار كه مؤمنين و مؤمنات را گرفتار مي
 .(16شوند عذاب جهنم در پيش دارند و عذابي سوزاننده )پشيمان هم نمي

كنند باغهايي در پيش دارند كه نهرها از زير درختانش ايمان آورده و اعمال شايسته ميمحققا كساني كه 
 .(11جاري است و اين خود رستگاري بزرگ است )

 .(14و محققا دستگير كردن پروردگار تو بسيار سخت است )

 .(14دهد )اش ميآري اوست آغازگر پيدايش عالم و او است كه بعد از فناي آن، دوباره اعاده

 .(11و آمرزگار و محبوب و مهربان هم او است )

 .(14صاحب عرش پر عظمت )

 .(14كند )و تنها كسي است كه هر چه بخواهد مي

 .(14اي؟ )آيا داستان لشكريان را شنيده

 .(14لشكريان فرعون و ثمود )

 .(14كفار قوم تو از سرنوشت آنان پند نخواهند گرفت چون تكذيب خوي آنان شده است )

 .(46خداي تعالي از خارج وجودشان محيط به وجودشان است ) و

 .(41و اين قرآن افسانه نيست بلكه قرآني است مجيد )

 .(44كه در لوح محفوظ جاي دارد )

 410بيان آيات ]اشاره به مضامين سوره مباركه بروج ..... ص : 

 اشاره



اين سوره مشتمل بر انذار و بشارت است، و در آن به سختي كساني را انذار كرده كه مردان و زنان مسلمان 
 كنند، نظير مشركين اند شكنجه ميرا به جرم اينكه به خدا ايمان آورده
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 كردند تا از دين اسالم به شركيكردند، آنان را شكنجه ممكه كه با گروندگان به رسول خدا )ص( چنين مي
ت گشتند و لو شكنجه به هر جا كه خواسكردند و برنميسابق خود برگردند، بعضي از اين مسلمانان صبر مي

وَ  "شدند، و اينها افرادي بودند كه ايماني ضعيف داشتند هم چنان كه دو آيهبرسد، و بعضي برگشته مرتد مي
 «1» "ا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ

 «4» "بَ عَلي وَجْهِهِوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَ "،

 .كنده ميبه وضع آنان اشار .

كند، و اين خود تشويق مي "اصحاب اخدود "اي بهخداي سبحان در اين آيات قبل از اين مطالب اشاره
اي هم به سرگذشت لشكريان فرعون و مؤمنين به صبر در راه خداي تعالي است، دنبال اين داستان اشاره

و تهديد مشركين است، و اين  ثمود دارد، و اين مايه دلخوشي رسول خدا )ص( و وعده نصرت به آن جناب
 .سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده

 413مراد از ذات البروج بودن آسمان ..... ص : ]

به معناي هر چيز پيدا و ظاهر است، و اگر  "برج "جمع برج است، و "بروج "كلمه "وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ "
راي اين است كه كاخها در نظر تماشا كنندگان و بينندگان ظاهر شود، ببيشتر در كاخهاي عالي استعمال مي

شود، سازند نيز برج ناميده ميها براي دفاع مياي شكلي كه در چارگوشه قلعهو هويدا است، ساختمان استوانه
نْ ا لِلنَّاظِرِينَ وَ حَفِظْناها مِوَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاه "فرمايد:و همين معنا منظور آيه است چون مي

 «4» "كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ

 .موضع ستارگان در آسمان است "بروج "، پس مراد از كلمه

 «1»شود اينكه بعضي با اين بيان روشن مي

 .اند، درست نيستاز مفسرين بروج را به دوازده برج اصطالحي علم نجوم معنا كرده

__________________________________________________ 

شدند گويند به خدا ايمان آورديم ولي همين كه در راه خدا شكنجه ميو بعضي از مردم كسانيند كه مي(1)
 .16پنداشتند. سوره عنكبوت، آيه فتنه مردم را نظير عذاب خدا مي

ر و از اين رو هر گاه خي پرستند نه به حقيقتو بعضي از مردم كسانيند كه خدا را به ظاهر و به زبان مي(2)
 .11كنند و اگر شر و فقر و آفتي برسد، از خدا رو بگردانند. سوره حج، آيه نعمتي برسد اطمينان خاطر پيدا مي

ما براي بناي آسمان برجها قرار داديم، و آسمان را براي نظر كنندگان زينت داده، آن را از هر شيطاني (3)



 .17يه رانده شده حفظ كرديم. سوره حجر، آ
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د با شود، و مناسبت اين سوگنو در آيه مورد بحث سوگند به آسماني ياد شده كه به وسيله برجها محفوظ مي
 بهدهد بر كسي پوشيده نماند، و ما كند، و با وعده و وعيدي كه مياي كه به زودي بدان اشاره ميقصه

 .كنيمزودي به اين مناسبت اشاره مي

سوگند  "، يعني سوگند به آسمان داراي برجها، و"السماء "اين جمله عطف است بر كلمه "وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ "
كه منظور از آن روز قيامتي است كه خداي تعالي وعده داده در آن روز ميان بندگانش داوري  "به روز موعود

 .كند

هاي كفار به مؤمنين و ثواب و كيفر اخروي هر شكنجه "مشهود "صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و مراد از)رسول اللَّه  "وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ "در "شاهد "مقصود از]

 414كدام است ..... ص : 

سوگند  است، و همه اين مذكورات سوگند بعد از "سماء "اين دو كلمه نيز عطف بر "وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ "
ه تهديد شديد است ب -همانطور كه اشاره كرديم -خواهد در اين سوره بيان كند، و آناست بر مطلبي كه مي

ه ايد، و نيز وعده جميلي است بكنند كه چرا ايمان آوردهدهند و يا شكنجه ميكساني كه مؤمنين را فريب مي
 .كنندكساني كه ايمان آورده و عمل صالح مي

شوند، كه خدا خورم به آسمان داراي بروج كه شيطانها به وسيله آن رانده ميسوگند مي :پس گويا فرموده
خورم به روز موعودي كه هر كند، و سوگند ميكيد شيطانها و اولياي كافرشان را از ايمان مؤمنين دفع مي

 فتارشان با مؤمنينخورم به شاهدي كه اعمال اين كفار را و ررسد، و سوگند ميانساني به جزاي اعمالش مي
خورم به آينده مشهودي كه همه آن را به زودي خواهند ديد كه آن افرادي كه بينند، و سوگند ميرا مي

 .شوند، تا آخر دو آيهكنند چنين و چنان ميمؤمنين را اذيت مي

است از به يك معنا است، و آن عبارت  "مشهود "و "شاهد "گردد كه شهادت در دو كلمهاز اينجا روشن مي
بود جا داشت حاضر بودن و به چشم خود ديدن، نه به معناي اقامه شهادت، براي اينكه اگر به آن معنا مي

 .چون شهادت به اين معنا حتما بايد با حرف علي متعدي شود "و مشهود عليه "بفرمايد:

قابل انطباق است بر رسول خدا )ص(، براي اينكه آن جناب امروز شاهد اعمال  "شاهد "بنا بر اين، كلمه
هم قابل انطباق است با  "مشهود "دهد. و كلمهامت است، و فرداي قيامت بدانچه ديده شهادت مي

 گيرند، و يا به عبارتي جزايدادند، و وضعي كه در آخرت به خود مياي كه كفار به اين مؤمنين ميشكنجه
دهد، چه ثواب و چه آن رفتار، و يا به عبارتي ديگر آنچه در روز قيامت براي اين ظالمان و مظلومان رخ مي

 عقاب. و بنا بر اين احتمال نكره آمدن اين دو كلمه به منظور تعظيم بوده و خواسته است 



 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .ستبفهماند، شاهد و مشهودي كه از حيطه تعريف بيرون ا

 413[ ..... ص : "شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ "اقوال عديده مفسرين در باره مراد از]

ز قبيل اند، اسخنان بسيار دارند كه بعضي آنها را تا سي وجه شمرده "مشهود "و "شاهد "مفسرين در تفسير
 «1»اينكه بعضي 

و مشهود روز عرفه است. و يا  شاهد روز جمعه، و مشهود روز عرفه است. يا شاهد روز عيد قربان :اندگفته
 .شاهد روز عرفه و مشهود روز قيامت است

دهد و مشهود روز قيامت است. و يا اينكه شاهد گواهانند كه يا شاهد فرشته است كه عليه انسان شهادت مي
 .شان شهادت داده شدهدهند و مشهود مردمي هستند كه عليهعليه مردم شهادت مي

ها هستند. و يا شاهد اعضاي بني آدم و مشهود خود آدمي م و مشهود ساير امتو يا اينكه شاهد امت اسال
است. و يا شاهد حجر االسود و مشهود حاجيان هستند. و يا شاهد شب و روزها و مشهود بني آدم است. و يا 

 .است "ال اله اال اللَّه "شاهد انبيا و مشهود محمد )ص( است، و يا شاهد خداي سبحان و مشهود كلمه

و يا اينكه شاهد خلق و مشهود حق است. يا شاهد خداي تعالي و مشهود روز قيامت است. يا شاهد آدم و 
ذريه او، و مشهود روز قيامت است. يا شاهد روز ترويه، و مشهود روز عرفه است و يا روز دوشنبه و روز جمعه 

 .است. و يا اينكه شاهد مقربين، و مشهود عليين هستند

در داستان اخدود است كه به مادرش گفت صبر كن كه تو بر حقي، و مشهود خود واقعه  و يا شاهد طفل
رو و نويسنده اعمال، و مشهود قرآن فجر است، و اقوال ديگري از اين است. و يا اينكه شاهد مالئكه دنبال

 «4»قبيل 

به معناي اداي شهادت مبني بر اين است كه شهادت را  -كنيدبه طوري كه مالحظه مي -و اكثر اين اقوال.
بگيريم. و بعضي مبني بر اين است كه براي شاهد و مشهود دو معنا قائل شويم، و خواننده محترم ضعف اين 

تر با سياق اين است كه اين دو كلمه را به معناي دو اساس را به دست آورد و توجه فرمود كه: مناسب
ا در روز قيامت هم باشد، و شاهد قابل انطباق بر مشاهده بگيريم، هر چند كه مستلزم شهادت به معناي اد

 .نيز باشد (رسول خدا )ص

ا يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ "و چطور ممكن است منطبق نباشد با اينكه خود خداي تعالي او را شاهد خوانده و فرموده:
 «4» "أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً

 :ه و فرموده، و نيز او را شهيد خواند

__________________________________________________ 

 .44، ص 46(تفسير روح المعاني، ج 4و  1)



 .14ايم. سوره احزاب، آيه هان اي پيامبر ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذير فرستاده(3)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 «1» "مْلِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُ "

 .و خواننده توجه فرمود كه گفتيم شهادت بر اعمال از ناحيه شاهدان اعمال چه معنا دارد

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ... ذلِكَ الْفَوْزُ  "در اين سوگندها جواب حذف شده، چون با بودن آيه
، هم اشعار به آن داشت، و خواننده اين "قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ... "، احتياجي به ذكر آن نبود، و آيه"الْكَبِيرُ

به آسمان داراي برجها و به روز موعود و به شاهد و مشهود  "فهمد كه تقدير كالم چنين است:آيات مي
 سوگند كه آزار دهندگان مؤمنين عذابي در جهنم دارند، و خداوند مؤمنين صالح را اگر خلوص به خرج دهند

فرمايد، همانطور كه در داستان اخدود كند، و در حفظ ايمانشان از كيد دشمنان ياريشان ميموفق به صبر مي
 ."كرد

 416[ ..... ص : "قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ "و معناي "اصحاب االخدود "مراد از]

تا زمينه را براي آيات بعدي كه كند در اين آيه به داستان اخدود اشاره مي "قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ "
 :فرمايدمي

 .فراهم سازد، و به هيچ وجه جواب قسم نيست "إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا ... "

جباران ستمگري بودند كه زمين را  "اصحاب اخدود "به معناي شكاف بزرگ زمين است، و "اخدود "و كلمه
انداختند، و تا آخرين اينكه ايمان دارند در آن مي شكافتند و آن را پر از آتش نموده، مؤمنين را به جرممي

 .سوزاندندنفرشان را مي

طرد از  ، لعنت و"قتل "نفرين بر آنان است، نه اينكه خواسته باشد خبر دهد، و منظور از "قتل ... "پس جمله
 .درگاه خداي تعالي است

 «4»بعضي 

 "قتل "هستند كه در آن قوم سوخته شدند، و جملهمردان و زنان مؤمني  "اصحاب اخدود "مراد از :اندگفته
خواهد خبر دهد كه اين مردان و زنان به وسيله سوختن در آتش كشته شدند، نه اينكه بخواهد بر آنان مي

هُمْ  "و "إِذْ هُمْ عَلَيْها "نفرين كند. ليكن اين نظريه ضعيف است، به دليل اينكه بر حسب ظاهر ضميرهاي
گردد، و مراد از اين ضمائر و مخصوصا دومي و سومي به اصحاب اخدود برمي "ما نَقَمُوا "و "عَلي ما يَفْعَلُونَ

 .گر بودند، نه مؤمنين شكنجه شدهجباران ستمگري هستند كه ناقم و شكنجه

 قتل "شود، در نتيجه معنا چنين مي"اخدود "بدل است از كلمه "النار "كلمه "النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ "

__________________________________________________ 

 .44تا رسول شهيد بر شما باشد. سوره حج، آيه (1)
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گيرانه است، حال چه كبريت باشد و چه هيزم و چه چيز ديگر، به معناي آتش "وقود "، و كلمه"اصحاب النار
توصيف كرد براي اشاره به عظمت امر آن آتش و شدت اشتعال و افروختگي  "وقود "به وصفو اگر نار را 

 .آن بود

يعني در حالي كه خود ستمكاران لب آتش و پيرامون آن نشسته بودند تا سوخته شدن  "إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ "
 .مؤمنين را نظاره كنند

يعني حاضر بودند و عمل سوزاندن و سوخته شدن مؤمنين را  "نَ شُهُودٌوَ هُمْ عَلي ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِي "
 .كردندمشاهده مي

به معناي كراهت شديد است،  -به فتحه نون و قاف -"نقم "كلمه "وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ "
ن داشتند، و به خاطر همين داشتن ايمان، فرمايد نفرتشان از مؤمنين فقط براي اين بود كه به خدا ايمامي

 .ايشان را سوزاندند

 410ص :  ..... [كندافاده مي "و ما نقموا منهم ... "آنچه آوردن اوصاف: عزيز، حميد، مالكيت سماوات و ارض و شهيد بودن بر هر چيز براي خداوند در آيه:]

اوصافي كه در اين آيه براي  "ءٍ شَهِيدٌوَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْالْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ  "
آورده به حجت و دليل حقانيت مؤمنين و مظلوميت آنان، و بر باطل بودن جباران كه بر  -اللَّه -اسم جالله

تعالي به آنان فهماند كه به زودي خداي خدا جرأت نموده، دست به چنان جناياتي زدند، اشاره دارد و مي
 .چشاندجزاي خير، و به اينان عذاب دوزخ مي

كند براي اينكه خداي تعالي اللَّه عزيز حميد است، غالبي است شكست ناپذير علي االطالق، و در آنچه مي
جميل است علي االطالق، پس او به تنهايي همه جاللها و جمالها را دارد، و در برابر چنين خدايي بايد خاضع 

نبايد متعرض خشم او گرديد، و چون ملك آسمانها و زمين از آن او است، پس او مليك علي االطالق شد، و 
است، و امر و حكم، مخصوص او است، بنا بر اين او رب العالمين است، در نتيجه واجب است كه او معبود 

فار در ين بر حق و كگيريم كه پس مؤمنگرفته شود، و برايش شريك اتخاذ نشود، و از اين بيان نتيجه مي
 .ضاللتند

بر هر چيزي شهيد و حاضر است، و هيچ چيز از خلق او بر  -كه پديد آورنده هر چيز است -از سوي ديگر اللَّه
او پوشيده نيست، و نه عملي از اعمال خلقش، و او به احسان هر محسن و بدي هر بدكار آگاه است، و به 

 .دهدزودي هر كسي را بدانچه كرده جزا مي

 و كوتاه سخن اينكه: وقتي خداي تعالي متصف به اين صفات كريمه هست، اين 
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 .مؤمنين بايد به او ايمان بياورند، و آن جباران هم نبايد متعرض حال ايشان شده به آنان صدمه بزنند

 «1»بعضي 

اند: اين مردمي كه از مؤمنين نفرت دارند اگر از از مفسرين در توجيه اجراي صفات نامبرده در آيه شريفه گفته
اند ايمان به كردهاند آنچه از مؤمنين مورد نفرتشان بوده و بر سر آن، مؤمنين را مذمت ميمشركين بوده

خداي تعالي نبوده، بلكه انكار خدايان دروغين ايشان بوده، و اگر از طايفه معطله كه خدا را در تدبير عالم 
اند، باز مايه نفرتشان ايمان مؤمنين به خدا نبوده، بلكه اثبات معبودي بوده كه براي انستند بودهدهيچكاره مي

آنان شناخته شده نبود، و ليكن در هر دو حال از آنجايي كه برگشت هر دو امر به انكار معبود حق، و خداي 
 .كر نمودموصوف به صفات جالل بوده لذا در آيه شريفه صفاتي را براي خداي تعالي ذ

اشكالي كه متوجه اين توجيه است اين است كه: مشركين يعني وثني مسلكان اصال خدا را معبود 
دادند دانستند چون براي او قائل به ربوبيتي نسبت به خود نبودند، و تنها صنع و ايجاد را به او نسبت مينمي

ر شود، منحصبادت رب و معبود الزم ميو اما ربوبيت را كه مستلزم الوهيت و معبوديت است و به خاطر آن ع
د، پس پرستيدنپرستيدند و خدا را نميدانستند، در نتيجه تنها آن آلهه را ميها و آلهه خيالي خود ميدر ارباب

 «4»خداي تعالي به اعتقاد آنان تنها رب ارباب بود و براي مردم ربوبيتي نداشت 

 411ب جهنم و عذاب حريق ..... ص : تهديد شكنجه كنندگان مؤمنين و مؤمنات به عذا]

به  "فتنه "كلمه "رِيقِإِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَ "
اب اخدود و مشركين قريش عام است، شامل اصح "الَّذِينَ فَتَنُوا ... "معناي محنت و شكنجه است، و جمله

دادند، تا از دين دادند، و زن و مردشان را در تنگنا قرار ميكه گروندگان به رسول خدا )ص( را شكنجه مي
 .شوداسالم به دين آنان برگردند مي

گويد: اگر كسي بپرسد چرا در اين آيه بين عذاب جهنم و عذاب حريق جدايي انداخت و در مجمع البيان مي
پس براي ايشان است عذاب جهنم، و براي ايشان است عذاب حريق، با اينكه اين دو عذاب يكي فرمود: 

شود: مراد از اين دو جمله اين است كه: اين طايفه غير از عذاب حريق و آتش است؟ در جواب گفته مي
 گرفتن، عذابهاي ديگري در جهنم از قبيل
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 ."مترجم "دانند،و خالصه اينكه همه مشركين معطله هستند و خدا را در تدبير عالم هيچكاره مي(2)
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 «1»زقوم و غسلين و مقامع دارند 

اين آيه وعده  "عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ".



جميلي است به مؤمنين كه مايه دلگرمي آنان است، هم چنان كه آيه قبلي وعيد و تهديدي بود به كفاري كه 
 .دادندمؤمنين را شكنجه مي

 "اين آيه تا تمام هفت آيه، تاكيد و تحقيق وعده و وعيد سابق الذكر است، و كلمه "كَ لَشَدِيدٌإِنَّ بَطْشَ رَبِّ "
 «4»بطوري كه راغب  -"بطش

 .به معناي گرفتن چيزي با خشم و صولت است -گفته

بطش  "، و آن را هم اضافه كرد به كاف خطاب و فرمود:"رب "را اضافه كرد به كلمه "بطش "و اگر كلمه
راي دلگرمي به تاييد و نصرت پروردگارش بود، و اشاره بود به اينكه جباران اين امت نيز سهمي از ب "ربك

 .تهديد و وعيد قبلي دارند

 419توضيح تعليل شديد بودن بطش پروردگار به اينكه او مبدء و معيد است ..... ص : ]

نده و برگشت دهنده، قرينه است بر اينكه منظور از مقابله انداختن بين پديد آور "إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ "
همان واژه بدء است، كه به معناي افتتاح و آغاز كردن چيزي است، چون از عرب شنيده نشده  "ابداء "كلمه
 باشد و ليكن در قرائت چنين -به ضمه ياء -"يبدء "را استعمال كنند، تا در نتيجه مضارع آن "ابداء "كلمه

 .آمده -به فتحه يا و فتحه دال -"يبدء ""يبدء "هاي متروك به جايرائتآمده، و در بعضي ق

كند، به اين بيان كه خداي تعالي مبدء و پديد و به هر حال آيه شريفه شدت بطش خداي تعالي را تعليل مي
 دشكند، بدون اينكه از چيزي و يا كسي غير از خوآورنده است، و معلوم است كه هر چه را بخواهد ايجاد مي

گرداند، پس خداي كمك بگيرد، و او است كه هر چيزي را به عين آن وضعي كه قبل از فوت داشت برمي
اش را كرده باشد جلوگير ندارد، و هيچ چيزي كه فوت شده و از بين رفته براي او تعالي از هيچ امري كه اراده

جاوز اي كه از حد خود تكه بر بندهفوت شده نيست، و وقتي مطلب بدين قرار باشد، پس او قادر است بر اين
تواند او را هم چنان زنده نگه دارد تا كرده عذابي را تحميل كند كه خارج از حد و طاقت او باشد، و نيز مي

 :عذاب را بچشد، هم چنان كه فرمود

__________________________________________________ 

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 ."بطش "اغب، مادهمفردات ر(2)
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 .«1» "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ال يُقْضي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ ال يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها "

را  ن عذابو او قادر است بر اينكه آنچه به سبب عذاب، فاسد شده به حالت اولش برگرداند، تا مجرم هم چنا
ا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو "اي در بين دو عذاب استراحت داشته باشد، هم چنان كه فرمود:بچشد، بدون اينكه لحظه

، با اين بيان چند «4» "بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ



 :گرددته روشن مينك

 خواهد بفهماند ايجاددر مقام افاده قصر است، يعني مي "إِنَّهُ هُوَ ... "فهماند كه جملهاول اينكه: سياق آيه مي
بدون ابزار و مصالح موجودات، و نيز اعاده آنها تنها و تنها كار خداي سبحان است، چون در صنع و ايجاد، 

 .هيچ كس ديگري دخالت ندارد

كند، و اگر بخواهد حد چيزي ه: حدود هر چيزي به دست خداي تعالي است، اگر بخواهد محدود نميدوم اينك
هاي دنيا را به مرگ محدود كرده، و او سازد، پس اوست كه عذابها و شكنجهرا به حدي ديگر مبدل مي

چه آرزوي مرگ كند تواند در آخرت اين حد را بردارد، و معذب، در دوزخ الي االبد شكنجه ببيند، و هر مي
 .بدان نرسد

سوم اينكه: مراد از شدت بطش )با در نظر گرفتن اينكه گفتيم بطش عبارت است از گرفتن به شدت(، اين 
ر حال ه -تواند بطش او را جلوگيري كند، و كسي نيست كه حكم او را رد نمايد،است كه هيچ كس نمي

 .لو حكم اولش را بگيردمگر آنكه حكم ديگري از او، ج -حكمي كه رانده باشد

كه  اي استيعني او كثير المغفرة و كثير المودة است، و اين دو صفت ناظر به وعده "وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ "
 .قبال به مؤمنين داده بود، هم چنان كه صفت شديد البطش ناظر به وعيدي بود كه به كفار داده بود

كه در لغت به معناي تخت سلطنت است، مقام  "عرش "منظور از كلمه "لِما يُرِيدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ "
 تواند در مملكتش كه سراپايمالكيت خداي تعالي، و كنايه است از اينكه او هر تصرفي كه بخواهد مي

__________________________________________________ 

ن است، و در جهنم نخواهند مرد، و عذاب آن برايشان سبك شاو كساني كه كافر شدند آتش جهنم بهره(1)
 [.....] .44نخواهد شد. سوره فاطر، آيه 

سوزانيم، كه هر بار پوست بدن به درستي آنها كه به آيات ما كافر شدند بزودي ايشان را در آتش مي(2)
 .44ند. سوره نساء، آيه دهيم، تا عذاب را بدون وقفه بچشهاي ديگري به ايشان ميآنان سوخته شود پوست
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صفت مشبهه از  "مجيد "عالم است بكند، و هر حكمي را كه بخواهد به هر نحوي كه بخواهد براند. و كلمه
 "مجد است، كه به معناي عظمت معنوي است، و همان كمال ذات و صفات خدا است و معناي اينكه فرمود:

كند، و چيزي نيست كه او را از آنچه اراده كرده منصرف اين است كه او هر چه بخواهد مي "فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ
اي ديگر شود، اش مبدل به ارادهسازد، نه از داخل ذات خود، كه مثال دچار كسالت و خستگي شود، و يا اراده

اش او را از انفاذ اراده اش صرفنظر كند، و نه از خارج، مثل اينكه كسي جلوو يا به هر جهت ديگر از اراده
دهند وعده آتش دوزخ بدهد، و به كساني كه تواند به كساني كه مؤمنين را شكنجه ميبگيرد، پس او مي

كنند وعده بهشت بدهد، براي اينكه او هم ذو العرش است و هم مجيد، و او ايمان آورده و عمل صالح مي
 .است "فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "كند، چونخلف وعده نمي



خواهد مطالب گذشته را مسلم كند، و براي شدت اين استفهام مي "هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ "
 است، و اين "فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "و "مجيد "و "مالك "هايي ارائه دهد و بفهماند چطوربطش خداي تعالي نمونه

)ص( و مايه مسرت نفس شريف آن جناب نيز هست، و معناي دو آيه در عين حال، دلگرمي براي رسول خدا 
 .روشن است

تنها كفار از  "الَّذِينَ كَفَرُوا "بعيد نيست كه از سياق استفاده شود كه مراد از "بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ "
ر كردن مواعظ و استداللهاي بر سرش در آمده، از اث "بل "قوم رسول خدا )ص( باشد، و در اين آيه كه كلمه

ا هفرمايد: نبايد از آنان اميد داشت كه با شنيدن اين مواعظ و حجتگذشته در دل كفار اعراض شده، مي
ها از كنند، آنورزند و هم چنان بر تكذيب خود پافشاري ميايمان بياورند، براي اينكه آنهايي كه كفر مي

 .گردندموعظه و استدالل منتفع نمي

شود كه مراد از ظرف قرار دادن تكذيب و گفتن اينكه كفار در ظرف تكذيب قرار دارند، جا روشن مياز اين
 .همان اصرار ورزيدن آنان بر تكذيب است

جهات خارجي آن است، جهاتي كه از آن خارج و به آن  "وراي هر چيزي ""وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ "
رج محيط به آنان و ناظر اعمالشان است، و اين اشاره است به اينكه كفار فرمايد: خدا از خامحيط است. مي

توانند با كفر خود خدا را عاجز سازند، چون او محيط به ايشان و از هر جهت قادر بر ايشان است، اين نمي
 .جمله نيز تسليت خاطر خطير رسول خدا )ص( است
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اشاره است به اينكه كفار خدا را پشت  "من ورائهم "اند جملهين نقل شده كه گفتهاز مفسر« 1»و از بعضي 
 .را به معناي پشت گرفته "وراء "شود اين مفسر كلمهاند. معلوم ميسر خود انداخته

ه اينكفرمايد علت كند، مياين جمله از اعراض قبلي هم اعراض مي "بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "
خورد، اصرار بر تكذيبشان نيست، بلكه اين است كه كفار قرآن را از گفتيم موعظه و حجت به دردشان نمي

دانند و حال آنكه چنين نيست، بلكه قرآن كتابي است خواندني و داراي معاني واال و معارفي ناحيه خدا نمي
 .محفوظ است زياد كه در لوح محفوظ بوده لوحي كه از دستبرد باطل و شيطانها

داستان اصحاب اخدود، وصف لوح محفوظ، و ...([ ..... ص :  "وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ "بحث روايتي ]رواياتي در باره مراد از

400 

 :در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت

يعني آسمان داراي كواكب. و از  :پرسيد، فرمود "رُوجِوَ السَّماءِ ذاتِ الْبُ "شخصي از رسول خدا )ص( از آيه
 :پرسيد، فرمود "الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً "آيه

چه معنا دارد؟ فرمود: يعني قصور و  "فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ "باز يعني كواكب. شخصي ديگر پرسيد پس جمله



 .«4»كاخهاي مجلل 

ابن جرير، ابن منذر، ابن  (يد، ترمذي، ابن ابي الدنيا، )در كتاب اصولو در همان كتاب است كه عبد بن حم
اند كه گفت: رسول خدا )ص( ، از ابو هريره روايت كرده(ابي حاتم، ابن مردويه، و بيهقي )در كتاب سنن خود

، "شاهد "روز عرفه است، و منظور از "يوم مشهود "روز قيامت، و منظور از "يوم موعود "فرمود: منظور از
 .«4»روز جمعه است ... 

مؤلف: الدر المنثور نظير اين روايت را به طرقي ديگر از ابي مالك و سعيد بن مسيب و جبير بن مطعم، از 
رسول خدا )ص( نقل كرده، كه عبارت طريق آخري اين است: شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است 

«4». 

__________________________________________________ 

 .44، ص 46روح المعاني، ج (1)

 .441، ص 4(الدر المنثور، ج 4و  2)

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

و اين عبارت از عبد الرزاق و فاريابي و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر از علي بن ابي طالب نقل شده 
«1». 

اند كه فرمود: يوم موعود، روز د بن حميد و ابن منذر، از علي )ع( روايت كردهو نيز در آن كتاب آمده كه عب
 .«4»قيامت، و شاهد، روز جمعه، و مشهود، روز عيد قربان است 

و در مجمع البيان گفته: روايت شده كه مردي داخل مسجد رسول خدا )ص( شد ديد مردي دارد از رسول 
رسيدم: شاهد و مشهود چيست؟ گفت: بله، شاهد روز جمعه و گويد من پكند، ميخدا )ص( حديث نقل مي

كرد، از او مشهود روز عرفه است. از او گذشته نزد مرد ديگري رفتم كه او نيز از رسول خدا )ص( حديث مي
 .نيز همين سؤال را كردم، گفت: اما شاهد، روز جمعه است، و اما مشهود روز عيد قربان است

اي چون دينار طال درخشنده داشت، او نيز از رسول خدا اني رفتم كه رخسارهاز پيش او هم گذشته نزد جو
كرد، پرسيدم: به من خبر بده از اينكه شاهد و مشهود چيست؟ گفت: بله شاهد، محمد رسول )ص( حديث مي

اكَ يُّ إِنَّا أَرْسَلْنيا أَيُّهَا النَّبِ "فرمايد:اي كه مياللَّه )ص(، و مشهود روز قيامت است، مگر كالم خدا را نشنيده
اي كه و در آن رسول خدا )ص( را شاهد و مبشر و نذير ناميده، و نيز مگر نشنيده "شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً

 .خواند، و در آن روز قيامت را روز مشهود مي"ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ "فرمايد:مي

 :م: آن محدث اولي كيست؟ گفتند: ابن عباس است، از دومي پرسيدم گفتندپرسيد

 .«4»ابن عمر است، از سومي پرسيدم گفتند: حسن بن علي )ع( است 

و اين حديث بطرق مختلف و الفاظي نزديك به هم نقل شده، و در تفسير اين آيه گذشت كه آنچه  :مؤلف



رسد، هر چند كه لفظ شاهد و مشهود با تر ميذهن روشن حسن بن علي )ع( فرموده، از نظر سياق آيات به
 .وجوه ديگر نيز به وجهي قابل انطباق است

 "آمده كه: علت نزول اين آيه چنين بود، كه "قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 ، مردم حبشه را براي جنگ با يمن به هيجان آورد، و او آخرين"ذونواس

__________________________________________________ 

 .444، ص 4(الدر المنثور، ج 4و  1)

 .144، ص 10مجمع البيان، ج (3)

 141، ص: 46ترجمه الميزان، ج

و از يهوديان بود، و به همين جهت همه مردم، دين او را گرفتند و يهودي شدند،  "حمير "پادشاه از دودمان
نهاده بود و سالها سلطنت كرده بود تا در آخر شنيد كه در نجران بقايايي از مسيحيان  او خود را يوسف نام

اند كه بر دين عيسي و حكم انجيلند، و بزرگ دينشان عبد اللَّه بن بريامن است، اطرافيانش او را باقي مانده
سازد، ذونواس با تحريك كردند كه به سوي قوم نجران لشكر بكشد و آنان را به قبول دين يهود وادار 

لشكرش حركت كرده به نجران آمد و همه مسيحي مذهبان را جمع كرده پيشنهاد كرد تا به دين يهود 
درآيند، مردم نپذيرفتند، با آنان مجادله كرد و باز پيشنهاد خود را تكرار و مردم را به قبول آن تحريك نمود، و 

رفتند، حاضر شدند كشته بشوند ولي به دين يهود در تا جايي كه توانست بر اين كار حرص ورزيد، اما نپذي
نيايند، پس ذونواس براي از بين بردنشان گودالي پر از هيزم درست كرد، و آتشي عظيم بر افروخت، بعضي را 
زنده در آتش انداخت و بعضي را با شمشير كشت و مثله كرد، يعني بيني و انگشت و عورتشان و ... را بريد تا 

بر  "ندوش ذو ثعلبا "شتگان و سوختگان به بيست هزار نفر رسيد، يك نفر از آنان به نامجايي كه عدد ك
اسب تيزتكي سوار شد و گريخت، هر چه دنبالش رفتند نتوانستند او را بيابند، چون او راه رمل را پيش گرفت 

و  آن مردم پرداخت شوند، ذونواس با لشكر خود برگشت و هم چنان به كشتنكه افراد ناآشنا در آنجا گم مي
 .«1»مربوط به اين جريان است  "قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ... الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ "آيه شريفه

و در مجمع البيان است كه سعيد بن جبير گفته: وقتي اهالي اسفندهان شكست خوردند، عمر بن خطاب 
هل لكه مجوسيند. علي بن ابي طالب فرمود: بلي، اگفت: اينان نه يهودند و نه نصراني، و هيچ كتابي ندارند، ب

 .اند كه از بين رفتهكتابند، چون كتابي داشته

ا و يا فرمود: ب -و جريانش بدين قرار بوده كه يكي از پادشاهان ايشان در حال مستي با دختر خود زنا كرد،
برآمد، دخترش )و يا  همين كه از مستي به خود آمد و فهميد كه چه كرده، در فكر چاره -خواهر خود

خواهرش( گفت: اهل مملكت را جمع كن و به ايشان بگو كه من معتقدم ازدواج با دختران جائز است، و 
دستور بده كه ايشان نيز با دختران خود ازدواج كنند، و اين كار را حالل بدانند، شاه مردم را گرد آورد، ولي 

 -ناگزير براي آتش زدن آنان زمين را كند و گودالي مردم حاضر نشدند او را در اين عمل پيروي كنند،



درست كرده، آن را پر از آتش ساخت، و به يك يك آنان پيشنهاد كرد سنت او را بپذيرند، هر كس  -اخدودي
 .«4»امتناع ورزيد در آن اخدود افكند، و هر كس پذيرفت رهايش كرد 

__________________________________________________ 

 .114، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .«1»مؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم از عبد بن حميد از آن جناب روايت شده 

كنند كه به سند خود از جابر از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: علي )ع( و از تفسير عياشي نقل مي
صي را نزد اسقف نجران فرستاد تا بپرسد اصحاب اخدود چه كساني بودند، اسقف پاسخي فرستاد امام شخ

 .گويمفرمود اينطور كه او پنداشته نبوده، و به زودي من داستان اصحاب اخدود را برايتان مي

ار برشان با كفخداي عز و جل مردي از اهل حبشه را به نبوت برگزيد، مردم حبشه او را تكذيب كردند، پيام
نبردي را آغاز كردند ولي يارانش همه كشته شدند، و خود و جمعي از اصحابش اسير شدند، آن گاه براي 

كشتنش گودالي درست نموده، از آتش پر كردند، آن گاه مردم را جمع آورده گفتند هر كس بر دين ما است و 
داخل( در آتش )ردم است بايد به پاي خود نهد كنار برود، و هر كس بر دين اين مدستور ما را گردن مي

كي گرفتند، تا نوبت به زني رسيد كه كودشود، اصحاب آن پيامبر براي رفتن در آتش از يكديگر سبقت مي
يك ماهه در بغل داشت، همين كه خيز گرفت تا در آتش شود ترس از آتش و ترحم در باره كودك بر دلش 

بان آمد كه مادر مترس، من و خودت را در آتش بينداز، براي اش به زمستولي شد، ولي كودك يك ماهه
اينكه اين مجاهدت در راه خدا، به خدا سوگند ناچيز است، زن خود و كودكش را در آتش افكند، و اين يكي 

 .«4»از كودكاني است كه در كودكي به زبان آمده 

 .«4»ه بن نجي از آن جناب نقل شده مؤلف: اين معنا در الدر المنثور )نيز( از ابن مردويه از عبد اللَّ

و نيز الدر المنثور از ابن ابي حاتم از طريق عبد اللَّه بن نجي از آن جناب نقل كرده كه فرمود: پيامبر اصحاب 
 .«1»اخدود، حبشي بود 

اصحاب  "و نيز از ابن ابي حاتم و ابن منذر از طريق حسن از آن جناب روايت آورده كه در تفسير آيه
 .«4»فرمود: اهل حبشه بودند  "وداالخد

و بعيد نيست از روايات وارده در باره اصحاب اخدود استفاده شود كه داستان اصحاب اخدود يك داستان 
نبوده، بلكه وقايع متعددي بوده كه يكي در حبشه و يكي در يمن و يكي در عجم اتفاق افتاده، و آيه شريفه 

 و در اين ميانخواهد به همه داستانها اشاره كند. مي

__________________________________________________ 

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (1)



 .به نقل از عياشي 144، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (3)

 .444، ص 4(الدر المنثور، ج 4و  4)

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .محل وقوع اين داستان ساكت استروايات ديگري نيز هست كه از 

آمده كه: لوح محفوظ دو طرف دارد، يك  "بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
وح كند لطرفش بر سمت راست عرش بر پيشاني اسرافيل است كه هر وقت خداي تعالي سخن از وحي مي

كند يبيند به جبرئيل وحي مكند، و آنچه را در لوح ميرافيل در لوح نظر ميزند، و اسبه پيشاني اسرافيل مي
«1». 

اند كه گفت: رسول خدا )ص( و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
نور است  فرمود خداي تعالي لوحي از در سفيد خلق كرد كه دو جلد آن از زبرجد سبز است، و خطوط آن از

د، رزق كنميراند، خلق ميكند، ميها، زنده ميكند، و با آن لحظهكه روزي سيصد و شصت بار بدان توجه مي
 .«4»كند خواهد ميسازد، و هر چه ميكند، ذليل ميدهد، عزيز ميمي

يل دارد، تمث مؤلف: روايات در صفت لوح بسيار زياد و مختلف است كه در باره همه آنها بايد دانست كه جنبه
 .انديعني امور معنوي را با لسان مادي مجسم ساخته

__________________________________________________ 

 .114، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 [.....] .444، ص 4الدر المنثور، ج (2)

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 400 ( ..... ص :10سوره طارق، مكي است و هفده آيه دارد )(86)

 400[ ..... ص : 10تا  1(: آيات 16سوره الطارق )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ )4( النَّجْمُ الثَّاقِبُ )4وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ ) (1)وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ 

( إِنَّهُ عَلي رَجْعِهِ لَقادِرٌ 4( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ )4( خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ )4مِمَّ خُلِقَ )فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ 
 (4( يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ )4)



( وَ ما 14( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ )14دْعِ )( وَ الْأَرْضِ ذاتِ الص11َّ( وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ )16فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ ال ناصِرٍ )
 (11هُوَ بِالْهَزْلِ )

 (14( فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً )14( وَ أَكِيدُ كَيْداً )14إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً )

 400ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1سوگند به آسمان و به طارق )

 .(4داني كه طارق چيست )و تو چه مي

 .(4درد )اي است كه پرده ظلمت را ميستاره

 .(1سوگند به آن دو كه( هيچ انساني نيست مگر آنكه نگهباني بر او موكل است ))

 .(4انسان بايد نگاه كند كه از چه چيز آفريده شده است )

 .(4از آبي جهنده آفريده شده )

 .(4آيد )پشت و استخوانهاي سينه بيرون مي كه از ما بين استخوانهاي

 .(4فهمد كه خداي تعالي بر خلقت بار دوم او قادر است )آن وقت مي

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4شود )هاي در باطن انسان ظاهر ميروزي كه نهفته

 .(16در آن روز انسان نه نيروي دفاعي دارد و نه ياوري )

 .(11تحوالت شگرف )سوگند به آسمان محل 

 .(14آورند( )سارها از آن سر بر ميو سوگند به زمين پر شكاف )كه گياهان و چشمه

 .(14سوگند به اين دو كه( قرآن سخن جدا سازنده حق از باطل است ))

 .(11نه سخن بيهوده و شوخي )

 .(14كنند )پس( اين كفار )بدانند( كه اگر به نوعي عليه دعوت تو، كيد و حيله مي)

 .(14كنم )شان كيد و حيله ميمن هم به نوعي عليه

 .(14پس در هالكت آنان عجله مكن چند صباحي منتظر باش و اندكي مهلتشان بده )

 401بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



در اين سوره مردم را به معاد انذار كرده، و استدالل كرده به اطالق قدرت، و سخن را با تاكيد ايفاء نموده، و 
 .نمايد، و اين سوره سياقي مكي داردكند و سوره را با تهديد كفار ختم ميضمنا به حقيقت آن روز اشاره مي

 401[ ..... ص : "ثاقب "و "طارق "معناي]

 -اندبه طوري كه گفته -در اصل "طرق "ماده "وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ "
را هم به  "چكش -مطرقه "به معناي زدن به شدت است، به طوري كه صدايش به گوشها برسد. و« 1»

اند باز به اين مناسبت است كه رونده با پا بدان گويند، و نيز اگر راه را طريق گفتههمين جهت مطرقه مي
ل شده و در آن شايع رسد. ولي به تدريج در پيمودن طريق استعماكوبد و صداي پايش به گوشها ميمي

گشت، و سپس اختصاص يافت به آمدن از سفر در هنگام شب، و اين نيز بدان مناسبت بود كه غالبا شخصي 
كوبد، و سپس استعمالش در هر چيزي بيند، و ناگزير در را ميرسد همه درها را بسته ميكه شبانه از راه مي

 .شوند، و در آيه همين معنا منظور استپيدا مي كه شب ظاهر شود شايع گشت، مانند ستارگان كه در شب

در اصل به معناي دريدن بود، و بعدها به معناي هر چيز نوراني و روشنگر شد، به اين  "ثقب "و كلمه
 درد. و گاهي هم بهمناسبت كه چنين چيزي پرده ظلمت را با نور خود مي
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ه اين يعني پرنده اوج گرفت، ب "ثقب الطائر "گويند:آيد، و از اين باب است كه ميمعناي بلندي و ارتفاع مي
 .كندمناسبت كه با پرواز خود جو باال را پاره مي

به آسمان و به طارق، و آن گاه طارق را تفسير كرده سوگندي است  "وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ "پس اينكه فرمود:
امر آن را بزرگ داشته،  "وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ "كند. و جملهبه نجم، يعني ستاره كه در شب طلوع مي

بيان طارق است، و جمله در معناي  "النَّجْمُ الثَّاقِبُ "فهماند كه به چيز بزرگي سوگند ياد كرده. و جملهمي
 :ب استفهام تقديري است، گويا وقتي فرمودهجوا

 ."النَّجْمُ الثَّاقِبُ "داني كه طارق چيست! شخصي پرسيده: چيست؟ فرموده:تو نمي

 409[ ..... ص : "هيچ نفسي نيست جز اينكه بر آن حافظي است "مراد از اينكه فرمود:]

است، و  "اال "در آن به معناي "لما "است، و كلمه اين جمله جواب قسم "إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ "
معناي آيه اين است كه: هيچ نفسي نيست اال اينكه نگهباني بر او موكل است. و مراد از موكل شدن 

يت نويسند، و به همان ننگهباني براي حفظ نفس، اين است كه فرشتگاني اعمال خوب و بد هر كسي را مي
 "سند، تا بر طبق آن در قيامت حساب و جزا داده بشوند، پس منظور ازنوياي كه صادر شده ميو نحوه



وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ  "عمل آدمي است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: "محفوظ "، فرشته، و منظور از"حافظ
 .«1» "لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ

حفظ خود نفس و اعمال آن باشد، و منظور از حافظ، جنس آن بوده  و بعيد نيست كه مراد از حفظ نفس،
كند كه جانهاي انسانها بعد از مردن نيز محفوظ است، و با مردن نابود باشد، كه در اين صورت چنين افاده مي

 شود، تا روزي كه خداي سبحان بدنها را دوباره زنده كند، در آن روز جانها به كالبدها برگشتهو فاسد نمي
دوباره انسان بعينه و شخصه همان انسان دنيا خواهد شد، آن گاه طبق آنچه اعمالش اقتضا دارد جزا داده 

 .خواهد شد، چون اعمال او نيز نزد خدا محفوظ است، چه خيرش و چه شرش

كُمْ مَلَكُ اقُلْ يَتَوَفَّ "كند، مانند آيهبسياري از آيات قرآن كه داللت بر حفظ اشيا دارد اين نظريه را تاييد مي
اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي  "، و آيه«4» "الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

 .«4» "قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ

__________________________________________________ 

ي بر هر يك از شما حافظاني موكلند، حافظاني بزرگوار و نويسنده، آنچه شما انجام دهيد و به درست(1)
 .14دانند. سوره انفطار، آيه مي

 .11گيرد. سوره الم سجده، آيه بگو ملك الموتي كه موكل بر شما است شما را تحويل مي(2)

رود هنوز نمرده و به خواب ميگيرد، و نيز جانهايي را كه خداست كه جانها را در حين مرگش مي(3)
 دارد. سوره زمر،گرداند، و نزد خود نگه ميگيرد، اگر اجلش رسيده باشد ديگر به بدنش بر نميمي
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هاي اعمال است، با اين نظريه گفت وظيفه مالئكه حافظ حفظ نامهاي كه در سوره انفطار بود و ميظاهر آيه
سِخُ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْ "، براي اينكه حفظ جانها هم مصداقي از نوشتن نامه است، هم چنان كه از آيهمنافات ندارد

 .شودبه بياني كه در تفسيرش گذشت اين معنا استفاده مي« 1» "ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

طالق شده كه به ا ماند، و آن اعتراض به كسانيبا اين بيان ديگر جايي براي اعتراضي كه شده باقي نمي
 :انداند بر مساله معاد، و گفتهقدرت خداي تعالي استدالل كرده

وقتي قدرت خداي تعالي مطلق است چرا نتواند مردم را در آخرت دوباره زنده كند، معترضين، اعتراض 
است، و  دانيم، ولي خداي تعالي به ايجاد ممكن الوجود قادراند ما هم قدرت خداي تعالي را مطلق ميكرده

قدرتش هيچ قيد و شرطي ندارد، نه ممتنع الوجود )نظير اجتماع دو نقيض و يا اجتماع دو ضد(، كه خودش 
 پذيرد چون انساني كهوجود پذير نيست، و اعاده انسان بعينه از محاالت است، و محال تحقق و هستي نمي

دنيا بود، و معلوم است كه مثل من  خواهد در آخرت خلق شود مثل انسان دنيوي است، نه عين او كه درمي
 .غير از خود من است

شود اين است كه: شخصيت يك انسان به نفس و يا به عبارت ديگر جوابي كه گفتيم از بيان ما استفاده مي



، در آخرت هم وقتي خداي تعالي بدن فالن شخص را خلق كرد، و نفس «2»به روح او است، نه به بدن او 
او را در آن بدن دميد قطعا همان شخصي خواهد شد كه در دنيا به فالن اسم و رسم و و يا به عبارتي روح 

 .شد، هر چند كه بدنش با صرفنظر از نفس، عين آن بدن نباشد بلكه مثل آن باشدشخصيت شناخته مي

 432است نه مثل او[ ..... ص : شود عين همان انسان دنيوي شخصيت انسان به نفس و روح او است و لذا انساني كه در قيامت اعاده مي]

يعني انسان بايد بينديشد كه از چه خلق شده، و مبدأ خلقتش چه بوده و چه  "فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ "
 چيزي به دست خداي تعالي به اين صورت انساني در آمده؟

ت گيري از مطلبي اسي، و نتيجهدر اولش آمده متفرع بر آيه قبل "فاء "جمله مورد بحث به خاطر اينكه حرف
كه فحوايش با كمك سياق بر آن داللت دارد، و حاصل معنا چنين است: وقتي معلوم شد هر نفسي به ذات و 

 اعمالش نزد خدا محفوظ است، و هيچ چيز از

__________________________________________________ 

 .44سوره جاثيه، آيه نوشتيم، داديد ميما آنچه را شما انجام مي(1)

رود، و اجزا و دانيم يك بدن هشتاد ساله در مدت عمرش چند بار تحليل ميبه شهادت اينكه مي(2)
كند، و مع ذلك اين شخص هشتاد ساله ميرد، و مجددا سلولهاي ديگري جاي آنها را پر ميسلولهايش مي

 ."مترجم "نيا آمده بود،همان شخصي است كه از فالن پدر و فالن مادر در فالن روز به د
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شود، پس انسان بايد بپذيرد كه به زودي به سوي پروردگارش بر او فاني و از اعمال او فراموش نمي
خواهد بفهمد كه هيچ شود، و اين برگشتن را بعيد نشمارد، و اگر ميگردد، و طبق آنچه كرده جزا داده ميمي

اي آب عاد يقين پيدا كند نظر كند به خلقت نخستينش، و به ياد آورد روزي را كه قطرهبعيد نيست و به م
 .شودجهنده بود، كه از فضاي ما بين استخوانهاي پشت و استخوانهاي سينه خارج مي

اش خوب، همان كسي كه آن آب را توانست به صورت انسان امروز در آورد، چرا نتواند با همان قدرت كامله
به صيغه مجهول )خلق شده( آمده، و نام  "خلق "مردن دوباره او را برگرداند؟! در اين دو آيه كلمهبعد از 

فاعل را كه خداي سبحان است نبرده، و اين اشاره است به اينكه از شدت ظهور الزم نبوده كه نام او برده 
 .دانند كه خالق اين خلق شده خدا استشود، همه مي

آبي را كه با سرعت و فشار جريان داشته باشد آب دافق گويند، كه در اينجا منظور  "قٍخُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِ "
شود، و اين جمله جواب از استفهامي نطفه آدمي است، كه با فشار از پشت پدر به رحم مادر منتقل مي

د پرسز خود ميفهماند )و آن همين است كه بعد از انديشيدن، اآن را مي "مِمَّ خُلِقَ "تقديري است كه جمله
 .(فرمايد از آبي جهندهام؟ جوابش هم جمله مورد بحث است كه ميمن از چه خلق شده

 431شود[ ..... ص : خارج مي "ترائب "و "صلب "استدالل بر قدرت خدا بر احياء اموات به خلقت انسان از آبي جهنده كه از بين]



است كه  "تريبه "جمع "ترائب "به معناي پشت، و كلمه "صلب "لمهك "يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ "
 .به معناي استخوان سفيد است

 "بِبَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِ "اند، و ظاهرا منظور از جملهمفسرين در توجيه اين آيه اختالفي عجيب به راه انداخته
نقطه بين استخوانهاي پشت و شود كه آن اين است كه: مني از نقطه محصوري از بدن خارج مي

 .استخوانهاي سينه قرار دارد

در ذيل اين آيه از بعضي اطباء  «1» "مراغي "البته اين را ياد آور شويم كه مراغي صاحب تفسير معروف به
 .تواند به آنجا مراجعه كندتوجيه دقيق و علمي براي اين آيه نقل كرده اگر كسي بخواهد مي

 ردد،گبه خداي تعالي بر مي "انه "به معناي برگرداندن است، و ضمير "رجع "كلمه "لَقادِرٌ إِنَّهُ عَلي رَجْعِهِ "

__________________________________________________ 
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ر بود نام مقدس اللَّه را ذكر نكرد، براي اين بود و اگر به آوردن ضمير اكتفاء كرد، و با اينكه مقام، مقام اظها
 .كه مجهول آورده شد "خلق "كه از شدت ظهور فرقي ميان اظهار و اضمار نبود، نظير كلمه

و معناي عبارت اين است كه: آن كسي كه انسان را از آبي به چنين صفت آفريده قادر بر اعاده او و زنده 
ل بدن دنيائيش هست، چون قدرت بر هر چيز قدرت بر مثل آن نيز كردنش بعد از مرگ، و اعاده بدني مث

 .هست، و اين قاعده معروف و مسلم است كه حكم امثال در آنچه شده و آنچه نشده يكسان است

 430[ ..... ص : "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "وجه تسميه قيامت به]

عبارت است از هر چيزي كه انسان در  "سريره "رجع، و ظرف است براي "يوم "كلمه "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "
مشتق از آن است به معناي آزمايش و نيز شناسايي  "تبلي "كه فعل "بالء "كند، و كلمهدل خود پنهان مي

 .ها استو كشف نهاني

رده ك در نتيجه معناي آيه اين است كه: رجع در روزي است كه آنچه از عقايد و آثار اعمال كه انسانها پنهان
گيرد، و زرگر اعمال و عقايد آنها را در بودند، چه خيرش و چه شرش به مورد آزمايش و شناسايي قرار مي

آزمايد، تا معلوم شود كدام صالح و كدام فاسد بوده و كدام خالص و كدام داراي ناخالصي بوته زرگري خود مي
إِنْ تُبْدُوا ما  "بحث در معناي آيه زير است:دهد، پس آيه مورد و عيار است و بر طبق آن صاحبش را جزا مي

 .«1» "فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

يعني نه خودش نيرويي دارد تا عذاب خدا را از خود دفع كند، و نه ياوري دارد  "فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ ال ناصِرٍ "
رجع براي هيچ كس هيچ قدرتي نيست، نه از ناحيه خودش، و نه از كه او از وي دفاع كند، و خالصه در روز 

 .ناحيه ديگران



اين دو جمله دو سوگند است بعد از سوگندهاي اول سوره، تا  "وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ "
، همين تحوالتي "ب رجعآسمان صاح "امر قيامت و بازگشت به سوي خداي تعالي را تاكيد كند، و مراد از

 است كه در آسمان براي ما محسوس است، ستارگان و اجرامي در يك طرف آن غروب و از طرف ديگر

__________________________________________________ 

اگر اظهار كنيد آنچه در باطن داريد، و اگر پنهانش سازيد، خداي تعالي طبق همان به حساب شما (1)
 .441ره بقره، آيه رسد. سومي
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 .كننددوباره طلوع مي

شكافتن زمين  "زمين صاحب صدع "اند: منظور از رجع آسمان، باريدن آن است، و مراد ازگفته «1»بعضي 
 .«4»و روييدن گياهان از آن است، و مناسبت اين دو سوگند با مساله معاد بر كسي پوشيده نيست 

 433[ ..... ص : "هزل نيست "است و "قول فصل "به اينكهوصف قرآن ]

به معناي جدا كردن دو چيز از هم است، به طوري كه بين  "فصل "كلمه "إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ "
ز ا اي پيدا شود، و با اينكه قرآن قول فاصل و جدا سازنده است، اگر آن را قول فصل خوانده،آن دو فاصله

 .به معناي شوخي است، در مقابل جدي "هزل "است، و "زيد عدل "باب

گردد، و معنايش اين است كه: به آسماني چنان به قرآن بر مي "انه "و اين دو آيه جواب قسم است و ضمير
و زميني چنين سوگند، كه قرآن سخني جدا سازنده بين حق و باطل است، و كالمي خالي از جد، و صرف 

كند حق محض است، كه شكي در آن نيست، و چون حق است هيچ ت، آنچه را قرآن ثابت ميشوخي نيس
تواند آن را باطل سازد، و هر باطلي در صدد ابطال آن بر آيد باطل بدون ترديد است، پس خبري باطلي نمي

 .هم كه از قيامت و بازگشت داده حق است و در آن شكي نيست

ق گردد. ولي وجه سابمبرده به مطلب قبلي يعني خبر رجوع و معاد بر مياند: ضمير ناگفته« 4»ولي بعضي 
 .تر استوجيه

هايي يعني كفار با كفرشان و انكار معادشان همه در اين فكرند كه با حيله "إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَ أَكِيدُ كَيْداً "
كنم، و حيله خداي تعالي همين ان حيله مينور خدا را خاموش و دعوت تو را باطل سازند، و من هم عليه ايش

 :فرمايدكند ميدارد، استدراج مياست كه ايشان را به دشمني با سعادت خود وا مي

كنم، و بر گوش و چشمشان پرده زنم، و گمراهشان ميدهم، بر دلهايشان مهر ميمال و اوالد بيشتري مي
 .عذاب روز قيامتش بكشانم كنم، تا در آخر به سويافكنم، اين چنين حيله ميمي

ن مشتق از آ "مهل "مصدر باب تفعيل است كه فعل امر "تمهيل "كلمه "فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً "
 است، به
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معناي امهال، يعني مهلت دادن، و خالصه هر دو لفظ به يك معنا است، اما اولي كه باب تفعيل است تدريج 
 .به معناي اندك است "رويد "ال است يكبارگي را. و كلمهرساند، و دومي كه از باب افعرا مي

ه عين هايي دارم بگريهايي دارند، و من نيز حيلهبيني آنها كيد و حيلهو معناي آيه اين است كه: وقتي مي
، پس "خداي تعالي بر كار خود غالب و مسلط است "خوانند، و با در نظر داشتن اينكهاش ميآنچه آنها حيله

عذاب آنان باش، و در باره آنان عجله مكن، كمي مهلتشان بده كه به زودي آنچه در تهديدشان  تو منتظر
كه  "مهلت بده -مهل "اي نزديك است. و در اينكه اول تعبير فرمود بهوعده دادم خواهد آمد، چون هر آينده

ي را بارگگفتيم يككه  "امهل "رساند، و در نوبت دوم تعبير كرد بهچون باب تفعيل است تدريج را مي
 .«1»كرد، لطافتي است كه بر كسي پوشيده نيست  "رويدا "را مقيد به قيد "امهل "رساند، ومي

 434([ ..... ص : "أنه لقول فصل "و "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته از جمله

 .«4»، مالئكه است "حافظ "آمده كه منظور از "فْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌإِنْ كُلُّ نَ "در تفسير قمي در ذيل جمله

شود. و آمده كه: منظور نطفه است، كه با قوت خارج مي "خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ "و در همان كتاب در ذيل آيه
ئب زن كه همان سينه او است آمده: يعني صلب مرد، و ترا "يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ "در ذيل آيه

«4». 

 :مؤلف: اين روايت صرفنظر از اينكه شخص امام را معرفي نكرده، و تنها گفته است

 .، و صرفنظر از اينكه سندش افتاده، خود مضمونش هم خالي از اشكال نيست"فرمود "

 .«1» "هاشود از سريرهمي ظاهر "فرموده يعني "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "و نيز در تفسير قمي در ذيل آيه

 :و در مجمع البيان آمده كه روايتي با حذف اواخر سند از ابي درداء رسيده كه گفت

 رسول خدا )ص( فرمود: خداي تعالي چهار چيز را براي خلقش ضمانت

__________________________________________________ 

اي نزديك راپاي زندگي كفار است، كه گفتيم هر آيندهمربوط به س "مهل "توضيح اينكه كلمه و فرمان(1)
 ."مترجم "هاي آنان است،ها و نافرمانيها و كارشكنيمربوط به تك تك تكذيب "امهل "است، و فرمان

 .114، ص 4(تفسير قمي، ج 1و  4و  2)



 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

غسل جنابت است، و همين است سرائري كه كرده، كه هدر نرود، و آن اثر نماز و زكات و روزه رمضان و 
 .«1» "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "اش فرمود:خداي تعالي درباره

مؤلف: و شايد اين از قبيل ذكر بعضي از مصاديق است، هم چنان كه روايت بعدي اين احتمال را تاييد 
 .كندمي

منظور از اين سرائر كه  :)ص( پرسيدم و در همان كتاب از معاذ بن جبل روايت شده كه گفت: از رسول خدا
كند چيست؟ فرمود: سرائر شما همان اعمال شما است از نماز و خداي تعالي بندگان خود را با آن ابتالء مي

هاي در روايت قبلي عنوان مثال را روزه و زكات و وضو و غسل جنابت، و هر واجب ديگر )پس ذكر شده
ام در تواند بگويد نماز خواندهائر و پنهاني است، چون هر كسي مي، براي اينكه همه اعمال شما سر(دارد

 ام در حالي كه نگرفته باشد، پس همه اعمالتواند بگويد وضو گرفتهحالي كه نخوانده باشد، و اگر بخواهد مي
 .«4»گردد واقعيت آنها آشكار مي "تُبْلَي السَّرائِرُ "شما نزد خدا محفوظ و خدا ضامن آن است، و روز

يعني هيچ نيرويي ندارد كه با آن به سوي  :آمده "فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ ال ناصِرٍ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»خالقش نزديك شود، و هيچ ناصري ندارد كه اگر خدا عذاب او را بخواهد او را ياري كند 

وَ الْأَرْضِ  "فرمود: يعني داراي باران و "جْعِوَ السَّماءِ ذاتِ الرَّ "و باز در همان كتاب است كه در ذيل جمله
 .«1»يعني داراي گياه  "ذاتِ الصَّدْعِ

آمده يعني قرآن بين حق و باطل را از راه روشنگري هر  "إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .«4»ع( روايت شده )اندازد، و اين معنا از امام صادق يك جدايي مي

الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، دارمي، ترمذي، محمد بن نصر، و ابن انباري )در كتاب مصاحف(، از و در 
اند، نزد اند كه گفت: داخل مسجد شدم و ديدم كه مردم دچار ورطه بگومگوها شدهحارث اعور روايت كرده

ز دند كردند؟! آن گاه فرمود: من اكرعلي شدم و جريان را باز گفتم، از در تعجب پرسيد راستي آنچه نبايد مي
 فرمود به زوديرسول خدا )ص( شنيدم مي
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تمسك به كتاب خدا،  :شود عرضه داشتم چاره خالصي از آن چيست يا رسول اللَّه؟ فرموداي به پا ميفتنه
هاي قبل از شما و مردم بعد از شما و حكم در ما بين شما است، كتاب خدا كه جدا ساز كه در آن خبر امت



جباري كه كتاب خدا را پشت سر اندازد خدا اش حق است و جدي، نه شوخي، هر حق از باطل است، همه
 سازد، كتابشكند، و هر كس به پيروي هواي نفسش به دنبال غير قرآن رود خدا گمراهش ميكمرش را مي

شود، و دانشمندان از خدا حبل متين خدا و ذكر حكيم و صراط مستقيم است، كتاب خدا بازيچه هواها نمي
شود، و از اينكه از هر زباني كه باشد در باره آن دچار اشتباه نمي گردند گرونده به آنمعارفش سير نمي

گردد، و عجائبش تمام شدني نيست، قرآن همان كتابي است كه وقتي جن دشمنان آن را رد كنند كهنه نمي
ن هر كس به حكم قرآ ،"إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَي الرُّشْدِ "اي جز اين نديد كه بگويد:آن را شنيد چاره

سخن گويد راست گفته، و هر كس به حكم آن حكم كند عدالت ورزيده، و هر كس به دستوراتش عمل كند 
 .«1»اند شود، و هر كس را به سوي قرآنش بخوانند به صراط مستقيمش هدايت كردهپاداش داده مي

آن از ابن مردويه از علي )ع( نقل مؤلف: قريب به اين معنا از معاذ بن جبل از رسول خدا )ص( و مختصر 
 .«4»شده 
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 430( ..... ص : 19سوره اعلي مكي است و نوزده آيه دارد )(87)

 430[ ..... ص : 19تا  1(: آيات 10سوره األعلي )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعي )4( وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي )4( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي )1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي )

( وَ نُيَسِّرُكَ 4إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفي ) ( إِالَّ ما شاءَ اللَّه4ُ( سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسي )4فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوي )
 (4فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْري ) (8)لِلْيُسْري 

( ثُمَّ ال يَمُوتُ فِيها وَ ال يَحْيي 14( الَّذِي يَصْلَي النَّارَ الْكُبْري )11وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَي ) (10)سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشي 
 (11( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي )14)

إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ  (14( وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقي )14( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا )14وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي )
 (19)( صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي 14الْأُولي )

 430ترجمه آيات ..... ص : 



 اي رحمان و رحيم،بنام خد

 .(1نام پروردگار بلند مرتبه خود را منزه بدار )و در رديف نامهاي ديگرش قرار مده( )

 .(4داد )پروردگاري كه اجزاي عالم را از عدم به وجود آورد و هر يك را در جايي قرار داد كه بايد قرار مي

طوري كه براي رسيدنش به هدف نهايي از اي كرد به و پروردگاري كه هر چيزي را داراي حدود و اندازه
 .(4خلقتش مجهز باشد )

 .(1ها از زمين رويانيد )و پروردگاري كه چراگاه
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 .(4و دوباره خزانش كرد و به صورت خاشاكي سياه در آورد )

 .(4) خوانيم كه ديگر از يادش نبرياز نظر حفظ قرآن دلواپس مباش اينقدر برايت مي

البته به اذن ما از ياد نبري و گر نه هر چه را كه بخواهد از ياد خواهي برد كه خدا داناي به آشكار و نهان 
 .(4است )

دهيم و انتخاب آن را به فطرت پاكت الهام تر دعوت، سوق ميو ما در سر هر دو راهي تو را به راه آسان
 .(4كنيم )مي

 .(4لبته جايي كه تذكر مفيد باشد )پس تو به كار تذكر دادنت بپرداز ا

 .(16شوند )ترسند متذكر ميكه به زودي آنها كه از خدا مي

 .(11كنند )ترين افراد از تذكر تو اعراض ميولي بدبخت

 .(14تر است )هايي كه در آتش خواهند سوخت آتشي كه از آتش دنيا سوزندهبدبخت

 .(14چون در آن مرگ و حياتي نيست )

 .(11شود )س كه خود را تزكيه كند رستگار ميمحققا هر ك

 .(14و هر وقت نام خدا را به ياد آورد بالفاصله به نماز بايستد )

 .(14داريد )ولي شما اي مردم! زندگي دنيا را بر آن رستگاري مقدم مي

 .(14با اينكه زندگي آخرت خير محض و فنا ناپذير است )

 .(14ها در صحف قديم نيز بود )اين سفارش

 .(14يعني صحف ابراهيم و موسي )

 431بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



در اين آيات به توحيد خداي تعالي امر شده، توحيدي كه اليق به ساحت مقدس او باشد، و نيز به تنزيه ذات 
ت باش از اينكه نام مقدسش با نامي ديگر ذكر شود، و يا چيزي كه بايد به او مستند شود بغير او نسمتعاليه

دهد، دهند، مثال كسي ديگر را در خلقت و تدبير و رزق شريك او بدانند، و به رسول خدا )ص( وعده تاييد مي
بليغ ترين راه موفق به تترين طريق و مناسبدهد كه او را از آسانتاييد به وسيله علم و حفظ، و نيز وعده مي

 .و دعوت بفرمايد

ورد م "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي ... "ت، و اما ذيل سوره يعني از جملهو سياق آيات اول سوره سياق آيات مكي اس
 ترديد است براي اينكه از طرق ائمه اهل بيت و همچنين از طرق اهل سنت 
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 كهدانيم دادن زكات فطره و خواندن نماز عيد است، و اين را هم مي "تزكي "رواياتي رسيده كه منظور از
روزه و توابعش كه يكي زكات فطره است و همچنين نماز عيد، بعد از هجرت در مدينه تشريع شده نتيجه 

گيريم كه آيات ذيل سوره در مدينه نازل شده، پس سوره مورد بحث مشتمل است بر آيات مكي و مدني مي
رد توان آن را حمل كاينكه مي گويد اين سوره مكي است منافاتي ندارد، برايهر دو، و اين با رواياتي كه مي

 .به اينكه منظور صدر سوره است

 439و اقوال مختلف در اين باره ..... ص :  "نام پروردگارت را تنزيه كن -سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ "توضيح معناي اينكه فرمود:]

روردگار خود را تقديس و دهد اسم پدر اين آيه به رسول خدا )ص( دستور مي "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي "
 "فظو ظاهر ل -تنزيه كند، و از اينكه نفرمود پروردگارت را تنزيه كن، فرمود اسم پروردگارت را تنزيه كن

فهميم كه منظور اين و كلمه هم جايش در زبان است، مي -اي است كه بر مسمي داللت كندكلمه "اسم
نام چيز ديگري از قبيل آلهه و شركا و شفعا كه خدا از  آورياست كه: هر وقت نام پروردگارت را به زبان مي

آن منزه است با آن كلمه به زبان ميار، و نسبت ربوبيت به آنها مده يعني اموري كه از شؤون ربوبيت است و 
 .مختص به خداي تعالي است، از قبيل خلقت، ايجاد، رزق، احياء، اماته، و امثال آن را بغير خدا نسبت مده

يش اين است كه: اموري كه اليق ساحت مقدس خداي تعالي نيست از قبيل عجز، جهل، ظلم، و يا معنا
 .غفلت و نظائر آن از هر صفت نقص و عيب را به خدا منسوب مكن

رود بايد كالم از ذكر اموري كه و كوتاه سخن اينكه: تنزيه نام خدا اين است كه وقتي سخن از خدا مي
شد، اين تنزيه خدا در مرحله زبان و سخن است كه بايد با تنزيه او در مرحله مناسب با ذكر او نيست خالي با

عمل موافق باشد و الزمه اين تنزيه توحيد كامل و نفي شرك جلي است، و شرك جلي درست عكس توحيد 
داند، بلكه از شنيدن نام خدا به است، و شخص مشرك نه تنها خداي تعالي را منزه از نواقص مذكور نمي

وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ال  "شود، و دو آيه زير بر اين معنا ناطق است:يي ناراحت ميتنها
وَحْدَهُ وَلَّوْا وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ  "،«1» "يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ



 .«4» "عَلي أَدْبارِهِمْ نُفُوراً
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د، و شوشود آنهايي كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان متنفر ميو چون خدا به تنهايي نامش برده مي(1)
گردند. سوره زمر، آيه اش و خشنود ميپرستند برده شود بشچون نام خداياني كه به جاي خداي تعالي مي

14. 

 .روندكنند و ميشود از شدت تنفر پشت ميو چون نام پروردگارت به تنهايي در قرآن برده مي(2)

 .14سوره اسري، آيه 
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بلي كه بيان ق اي استو رب را اضافه كرد به كاف خطاب نكته "رب "و در اينكه اسم را اضافه كرد به كلمه
منزه بدار نام پروردگارت را كه تو او را پروردگار خود  :شودكند، چون معناي آن چنين ميما را تاييد مي

خواني، پس ديگر در كالم خود آنجا كه نام او را به ربوبيت اي، و مردم را به ربوبيت و الوهيت او ميگرفته
با ربوبيت خداي تعالي كه خودش نيز خود را بدان ناميده بري، نبايد نام غير او به طوري ذكر شود كه مي

 .منافات داشته باشد

به معناي كسي است كه بر فراز هر بلندي كه تصور شود در آمده، و بر هر چيزي قاهر و  -"االعلي "كلمه
كند، و ، و همين صفت حكم آيه را تعليل مي"اسم "است، نه صفت "ربك "چيره باشد، و اين كلمه صفت

 .ر استتفهماند كه چرا گفتيم نام پروردگارت را منزه بدار، براي اينكه او از هر علوي كه تصور شود عاليمي

 :مفسرين در باره اين جمله چهار قول دارند

، نقل "سبحان ربي االعلي "اين است كه: بايد بگويي "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي "اند: معنايگفته «1»بعضي 
 .اند كه گفته معنايش اين است كه نماز بخوان. البته اين نسبت را هم به وي دادهاز ابن عباس

، مسمي، يعني خود خداي تعالي است، و معناي آيه اين است كه: "اسم "مراد از كلمه :اندگفته« 4»بعضي 
 .خدا را از هر فعل و صفتي كه اليق به ساحت قدس او نيست منزه بدار

تعظيم مسمي است، و استشهاد شده به گفته لبيد شاعر  "اسم "ر از آوردن كلمهاند: منظوگفته« 4»بعضي 
 :كه گفته است

سالم بر  ، يعني"تا سر يك سال و سپس اسم سالم بر شما دو نفر باد -الي الحول ثم اسم السالم عليكما "
 .است "سبح ربك االعلي "شما باد، در اينجا هم معنايش:

نزيه اسماي خداي تعالي است از هر رفتاري كه اليق به ساحت قدس او نباشد، اند: مراد تگفته« 1»و بعضي 
مثال اگر لفظي از اسماي خدا عمومي باشد، هم به خداي تعالي اطالق شود، هم به غير او، مانند عالم و قادر 

ناي باشد كه معو امثال آن، در مورد خداي تعالي آن را تاويل نكند )و با اسماي خدا بازي ننمايد( و اگر لفظي 
 اصلي و لغوي آن در مورد خداي تعالي
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پروردگار تو  -وَ جاءَ رَبُّكَ "مايد مانندصادق نباشد، كلمه را بر معناي اصليش باقي نگذارد، و آن را تاويل ن
 "هشود، مانند كلماي است كه جز در مورد خداي تعالي اطالق نميكه حتما بايد تاويل شود، و اگر كلمه "آمد
بايد آن را بر غير خداي تعالي اطالق نكند، و در جاهاي نامناسب از قبيل مستراح آن را به زبان نياورد،  "اللَّه

 .ياس رعايت ادب را در باره اسم خدا بنمايدو به همين ق

 "د:فرمايتر است، و هم با سياق آيات بعدي كه ميتر و وسيعو ليكن معنايي كه ما ارائه داديم هم عمومي
تر است، چون سياق اين آيات سياق تحريك و مناسب "نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْري فَذَكِّرْ "سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسي و

 دهد كه آن جنابليغ رسالت، و تذكر دادن و بيدار كردن مردم است، و لذا نخست دستور ميتشويق به تب
كالم خود را اصالح كند و از هر چيزي كه بويي از شرك جلي و يا شرك خفي دارد پاك نمايد، و اسم 

بخواند كه  دهد به اينكه آن قدر وحي را برايشپروردگارش را منزه بدارد، و در مرحله دوم او را وعده مي
دهد كه طريقه تبليغ را بر او آسان سازد، و اش ميديگر چيزي از آن را فراموش نكند، و در مرحله سوم وعده

 .(دهد مردم را تذكر دهد و تبليغ كند، )دقت بفرماييددر آخر دستور مي

 441مظاهر تدبير الهي: خلقت، تسويه، تقدير، هدايت و ...[ ..... ص : ]

به معناي  "اشتسويه "به معناي گردآوري اجزاي آن است، و "خلقت هر چيزي ""خَلَقَ فَسَوَّيالَّذِي  "
روي هم نهادن آن اجزا به نحوي است كه هر جزئي در جايي قرار گيرد كه جايي بهتر از آن برايش تصور 

ثال در مورد انسان نشود، و عالوه بر آن جايي قرار گيرد كه اثر مطلوب را از هر جاي ديگري بهتر بدهد، م
چشم را در جايي و گوش را در جايي و هر عضو ديگر را در جايي قرار دهد كه بهتر از آن تصور نشود، و 

 .حقش ادا شود

هر چند در آيه شريفه مطلق آمده، ليكن تنها شامل مخلوقاتي  "تسويه "و "خلقت "و اين دو كلمه يعني
اي از تركيب داشته باشد، و آيه مورد بحث تا چهار آيه بعد در شود كه يا در آن تركيب باشد، و يا شايبهمي

 .مقام توصيف تدبير الهي است، و اين خود برهاني است بر ربوبيت مطلقه او

وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي يعني آنچه را خلق كرده با اندازه مخصوص و حدود معين خلق كرده، هم در ذاتش و  "
ها متناسب باشد، و بوسيله نيز آن را با جهازي مجهز كرده كه با آن اندازههم در صفاتش و هم در كارش، و 

همان جهاز او را به سوي آنچه تقدير كرده هدايت فرموده، پس هر موجودي به سوي آنچه برايش مقدر شده 
 و با هدايتي رباني و تكويني در حركت است، مانند طفل كه از 
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داند كه بايد منقار در دهان مادر و شناسد، و جوجه كبوتر ميين روز تولدش راه پستان مادر را ميهمان اول
اش هدايت و هر ذي نفعي به سوي نفع خود هدايت شده است، و پدرش كند، و هر حيوان نري به سوي ماده

 .بر همين قياس هر موجودي به سوي كمال وجوديش هدايت شده

و نيز  «1» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "عاني فرموده:و خداي تعالي در اين م
 "، و نيز فرموده:ِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها«4» "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ "فرموده:

«3». 

چرند، و كسي كه آن خواران آن را ميمعناي چرايي است كه علف به "مرعي "وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعي كلمه "
 .روياند همان خداي سبحان استكند و ميرا از زمين خارج مي

زد، و ريبه معناي گياه خار و خاشاكي است كه سيل به كنار بيابان مي "غثاء "فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوي كلمه "
به معناي سياه شده  "احوي "گياه خشكيده است. و كلمه -«1»ند ابه طوري كه گفته -منظور از آن در اينجا

 .است

اي از تدبير و منظور از بيرون كردن مرعي براي آذوقه حيوان و سپس خاشاك سياه كردنش، ارائه نمونه
 .ربوبي و دالئل ربوبيت خدا است، هم چنان كه خلقت و تسويه و تقدير و هدايت نمونه ديگري از آن است

به  "تقرائ "ئُكَ فاَل تَنْسي إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفي راغب در مفردات گفته كلمهسَنُقْرِ "
معناي ضميمه كردن حروف براي به وجود آوردن كلمه، و رديف كردن كلمات براي به وجود آوردن جمله 

 خواهي بفهمانيشود، مثال وقتي ميستعمال نمياست در حال خواندن، پس اين ماده در هر ضميمه كردني ا
، و باز به همين دليل به يك حرف كه "قرات القوم "تواني بگويي:من مردم محل را گردهم جمع كردم، نمي

 .«4»شود از دهان در آيد قرائت گفته نمي

 440[ ..... ص : "هُ ...إِلَّا ما شاءَ اللَّ "سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسي و مفاد استثناء "در "اقراء "معناي]

 مشتق از آن است به معناي "نقرئك "كه فعل "اقراء "و در مجمع البيان گفته كلمه
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. سوره اي معلومكنيم مگر به اندازههايش نزد ما است، و ما نازلش نميو هيچ چيز نيست مگر آنكه خزينه(1)
 .41حجر، آيه 

 .46سپس راه را برايش آسان و فراهم كرد، سوره عبس، آيه (2)

 .114براي هر يك هدفي است كه بدان سو روان است. سوره بقره، آيه (3)

 .161، ص 46روح المعاني، ج (4)

 ."قرأ "مفردات راغب، ماده(5)
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تصحيح قرائت وي، و قاري به معناي خود خواننده  تحويل گرفتن قرائت قاري است، به منظور غلط گيري و
 .«1»است 

كنيم، به معناي اقراي فرمايد ما به زودي تو را اقراء ميالبته بايد توجه داشت كه در مورد بحث كه مي
معمول در بين خود افراد معلولي نيست، كه استاد گوش بدهد و غلطهاي شاگرد را تصحيح كند، و يا جايي 

ه خوب خواندن را به او بياموزد، چون چنين چيزي از رسول خدا )ص( سابقه نداشته، و معهود كه خوب نخواند
نيست كه چيزي از قرآن را خوانده باشد، و چون به علت فراموشي خوب نخوانده و يا به غلط خوانده، خداي 

لكه منظور از اقراء در دهم، تا درست خواندن را به تو ياد دهم، بتعالي فرموده باشد تو بخوان و من گوش مي
دهيم كه درست بخواني و خوب بخواني، و آن طور كه خصوص مورد، اين است كه ما چنين قدرتي به تو مي

 .نازل شده و بدون كم و كاست و غلط و تحريف بخواني، و خالصه آنچه را كه نازل شده فراموش نكني

عالي به پيامبرش، به اينكه علم به قرآن و حفظ قرآن اي است از خداي تسَنُقْرِئُكَ فاَل تَنْسي وعده "و جمله
را در اختيارش بگذارد، به طوري كه قرآن را آن طور كه نازل شده همواره حافظ باشد، و هرگز دچار نسيان 

نگردد، و همانطور كه نازل شده قرائتش كند، و مالك در تبليغ رسالت و وحي به همانطور كه وحي شده 
 .همين است

واهد خاستثنايي است كه تنها به منظور بقاي قدرت الهي بر اطالقش آورده شده، مي "لَّا ما شاءَ اللَّهُإِ "و جمله
ند، اي ديگر قادر نباشد تو را گرفتار فراموشي كبفهماند چنين نيست كه خداي تعالي بعد از دادن چنين عطيه

تثنايي نظير استثنايي است كه در آيه نه، بعد از اعطاء هم باز به قدرت مطلقه خود باقي است، و اين اس
 غَيْرَ وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً ":شريفه
 .باشد، كه توضيحش در همان سوره گذشتمي «2» "مَجْذُوذٍ

ي خارج كند و بفرمايد به زود "ال تنسي "بعضي از مصاديق نسيان را از عموم خواهدپس در اين استثنا نمي
دهيم به طوري كه هيچ چيز از قرآن را فراموش نكني، مگر آنچه را كه او خواسته علم قرآن را به تو مي

، داست فراموش كني، براي اينكه اگر معنا چنين باشد اختصاص به رسول خدا )ص( ندارد، همه مردم اينطورن
 و از هر چيزي و

__________________________________________________ 
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اند در بهشتند، در حالي كه جاودان در آنند، ما دام كه آسمان و زمين بر و اما كساني كه سعادت داده شده(2)
 .164قطوع. سوره هود، آيه جا است، مگر آنچه كه پروردگارت بخواهد، عطايي غير م
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كنند و كنند كه خدا خواسته باشد، و از اشيا مقداري را حفظ ميهر محفوظي آن مقداري را فراموش مي



نمايند، پس اين چه منتي است كه بر شخص رسول خدا )ص( نهاده؟ با اينكه عطيه، مقداري را فراموش مي
مشترك بين آن جناب و عموم مردم. پس وجه درست همان است كه ما بيان  اي است عمومي وعطيه
 .كرديم

اند: رسول خدا از مفسرين نيست كه گفته« 1»و آيه شريفه با سياقي كه دارد خالي از تاييد گفتار بعضي 
د، به خواند تا مبادا چيزي از آن را فراموش كرده باششد قرآن را مي)ص( هر وقت جبرئيل بر او نازل مي

شد كه جبرئيل وحي را به آخر برساند، و آن جناب شروع به خواندن از اولش نكرده طوري كه هيچ گاه نمي
 .باشد، ولي همين كه اين آيه نازل شد رسول خدا )ص( از اين دلواپسي در آمد، و چيزي را فراموش نكرد

قبل از  سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسي "ي آيهرسد كه بگوييم آيه شريفه مورد بحث يعنو اين معنا به ذهن نزديك مي
 "هُإِنَّ عَلَيْنا بَيانَال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ  "آيه

، «3» "بْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماًوَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَ "، و اين آيه قبل از آيه«2»
 .نازل شده باشد

اي از حواس به معناي ظهور هر چيزي در حد كمال براي حاسه "جهر "كلمه -إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفي  "
، به اين معنا آمده. و يا حاسه سامعه كه در «1» "هْرَةًفَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَ "آدمي است، يا حاسه باصره كه در آيه

، منظور شده است، اين بود معناي جهر. و اما در آيه مورد بحث كه «4» "إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ "آيه
ن آسخني از ديدن و شنيدن نرفته منظور مطلق هر چيزي است كه براي ادراك ظاهر باشد، به قرينه مقابل 

 .كه آن را نيز مقيد به سمع و بصر نكرده "و ما يخفي "يعني جمله

 سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسي است، و معنايش "و اين جمله در مقام تعليل براي مضمون جمله
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 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

قرآن حركت مده، كه جمع قرآن به عهده ما است، همين كه ما آن را زبانت را از شتابزدگي بخواندن (2)
 .14 -14دهيم. سوره قيامت، آيات خوانديم تو دنبال ما بخوان، و آن گاه بيانش را هم خود ما شرح مي

به قرآن عجله مكن و قبل از تمام شدن وحيش به سوي تو آن را مخوان، و بگو پروردگارا علمم را (3)
 .111ه طه، آيه بيشتر كن. سور

 .144خدا را در كمال هويدايي نشان ما بده. سوره نساء، آيه (4)

 .116داند. سوره انبياء، آيه او سخن جهر و فاش را مي(5)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

كنيم، به علت اينكه ما هم به ظاهر اين است كه ما به زودي خاطرت را در تلقي وحي و حفظ آن آسوده مي
دانيم گهي داريم، و هم به باطن آنها، در مورد تو نيز هم از ظاهر حالت خبر داريم و هم از باطنت، و مياشيا آ

دهد كه در دل چقدر اهتمام به امر وحي داري، و تا چه حد بر اطاعت پروردگارت در آنچه دستورت مي



 .حريصي

ه ب "كنيمما به زودي چنين و چنان مي "ي از تكلم مع الغيرالتفات "... إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ "و در جمله
ه اگر فهماند كغيبت )مگر آنچه خدا بخواهد(، بكار رفته، و نكته آن اشاره به حجت و دليل استثنا است، مي

كنيم، قدرت بر خالف آن را از خود سلب گفتيم ما كه به پيامبر )ص( علم و حفظ قرآن را افاضه مي
اين است كه خداي تعالي مستجمع جميع صفات كمال است، كه يكي از آنها قدرت مطلقه  كنيم، علتشنمي

نيز جريان دارد، يعني اگر در آن هم التفات بكار رفته براي اشاره  "انه يعلم "است، و عين اين علت در جمله
 .به علت مذكور است

اي كه اين تعبير متضمن است و نكته "كنيموَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْري تو را براي يسري آسان مي "فرمود: (معناي اينكه خطاب به پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم]

 443..... ص : 

از آن مشتق  "نيسر "كه فعل "تيسير "است، و مصدر "ايسر "مؤنث "يسري "وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْري كلمه "
صفتي است كه در جاي موصوف محذوف  "يسري "شده به معناي آسان كردن است، و در اين جمله كلمه

شويم فرمايد ما تو را آن چنان رهنمون مياست، مي "و نيسرك للطريقة اليسري "خود نشسته، تقدير كالم
اي را هدايت كني، و ترين طرق را اتخاذ كني، عدهكه همواره براي دعوت و تبليغ زباني و عمليت آسان

 .و در برابر آزارشان صبر كنياي ديگر را اتمام حجت نمايي، عده

كنيم، هم طريقه آسان را براي تو فراهم مي "و نيسر لك اليسري "مقتضاي ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد:
، نه اينكه بفرمايد تو را براي يسري آسان «1» "وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي "چنان كه موسي )ع( در دعايش گفت:

در آيه شريفه سخن از اين معنا رفته كه  :گوييمتعبير كرد؟ در جواب ميكنيم، حال بايد ديد چرا اينطور مي
كند كه بتواند وظيفه رسالت خود را به آساني و به بهترين نفس شريف پيامبر )ص( را مجهز به الهامهايي مي

نفس شريف رسول خدا )ص( را در اين موهبت  "و نيسر لك اليسري "طريق انجام دهد، اگر فرموده بود:
ه را كنيم كه خود تو بهترين طريقكاره معرفي كرده بود، و با دگرگون كردن تعبير فهمانده كه كاري ميهيچ

 .انتخاب كني
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 .44امر مرا براي من آسان كن. سوره طه، آيه (1)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

گفتيم تعبير آورده بود نوعي تحصيل حاصل مرتكب شده بود، براي اينكه  عالوه بر اين اگر اينطور كه
، آن وقت اشكال تحصيل حاصل و اينكه آسان "كنيمما آسان را براي تو آسان مي "شد:معنايش چنين مي

 .كردن آسان معنا ندارد، جوابي نداشت

است كه فطرت آن جناب را  پس مراد از آسان كردن، آسان كردن خود رسول خدا )ص( است، و منظور اين



اي را كه همان طريقه فطرت است از ساير آن چنان صاف كند، كه جز طريقه آسان را انتخاب نكند، طريقه
قِيقٌ حَ "كند كه گفتطرق تشخيص دهد، پس آيه شريفه در معناي آيه زير است كه از موسي حكايت مي

 .«1» "عَلي أَنْ ال أَقُولَ عَلَي اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

 446 :سبب و مفاد اينكه امر به تذكر دادن را مشروط نمود به اينكه: اگر تذكر سود به بخشد )فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْري [ ..... ص ]

گيري از مطالب بر سرش آمده، نتيجه "فاء "فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْري اين آيه شريفه به دليل اينكه حرف "
داد كه وحي را اش ميداد تا نام پروردگارش را منزه بدارد، و وعدهرسول خدا )ص( را دستور ميقبل است كه 

آن قدر اقراء كند كه به هيچ وجه فراموشش نكند، و فطرتش را آن قدر صاف كند كه طريقه سهل را از ميان 
وت ديني بدون آنها ها تشخيص دهد، و همه اينها از شرايط ضروري يك دعوت ديني است، و دعهمه طريقه
 .شودرسد و مؤثر واقع نميبه ثمر نمي

حال كه همه وسايل امتثال امر خود را  :شودو معناي آيه مورد بحث با در نظر داشتن اين مطالب چنين مي
برايت فراهم نموديم و تو را اقراء كرديم تا فراموش نكني، و تشخيص طريقه سهل را برايت فراهم ساختيم، 

 .جا كه ديدي تذكر ثمربخش است تذكر بده پس تو هم هر

در اين جمله امر به تذكره را مشروط كرده به موردي كه تشخيص دهد، تذكره سودمند است، و اين شرطي 
است بر اساس حقيقت، چون وقتي تشخيص دهد تذكره سودي ندارد كار لغوي )نظير ايجاد قنات با آب 

كه رسول گرامي خود را امر كند به اينكه كار بيهوده كند،  شود، و خداي تعالي أجل از آن استدستي( مي
اي براي تذكر باشد كه در اين مورد تذكره پس تذكره در موردي بايد استعمال شود كه در خود طرف زمينه

هاي شود، و همچنين در نوبتسازد و قهرا تذكره نافع واقع ميدر نوبت اول دل او را متمايل به حق مي
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشي و در موردي كه طرف هيچ  ":سازد، هم چنان كه فرموداو را بيشتر مي بعدي هم تمايل

 كند، اين نيز نافع است، چوناي براي نرم شدن دل ندارد، نوبت اول حجت را بر او تمام ميزمينه
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 .164ا نسبت ندهم مگر حق را. سوره اعراف، آيه سزاوار است بر اينكه به خد(1)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 "شود طرف از حق دوري كند، هم چنان كه فرمود:َ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَيباعث مي

و اما تذكره نوبت دوم او به خاطر اينكه نه خاصيت نرم كردن دل دارد، و نه اثر اتمام حجت، كاري لغو 
به همين جهت در اينجا فرمان خود را مشروط كرد به صورتي كه تذكره مفيد باشد، و در آيه  خواهد بود، و

 .«1» "فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ":زير صريحا فرموده

هد بفرمايد تذكره هميشه نافع خوااند: اين شرط صوري است نه حقيقي، مياز مفسرين گفته« 4»بعضي 
شود، هم چنان كه خود ما به است، در بعضي موارد باعث اطاعت بيشتر، و در بعضي دوري از معصيت مي



 "اند: كلمهها گفته «4»طرف مقابل بگوييم از فالني بپرس اگر پرسيدن فايده دارد، و به همين جهت بعضي 
« 1» است، و بعضي "به تحقيق -قد "ت، بلكه به معناينيس "اگر "در آيه شريفه به معناي معروفش "ان

 .فرمايد تذكر بده زيرا تذكر نافع استاست، مي "زيرا -اذ "اند: به معنايديگر گفته

بينيم كه تذكر همه جا و حتي در مورد معاندين كه حجت بر ولي اين حرف صحيح نيست، براي اينكه مي
ن چنين ادعايي كرد با اينكه قرآن در باره آن دسته از مردم تواآنان تمام شده نافع نيست، و چگونه مي

وَ عَلي سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ عَلي سَمْعِهِمْ  "فرموده:
 .«4» "أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ

فذكر  "م به منظور اختصار گويي چيزي حذف شده، و تقدير كالم اين است:اند: در كالديگر گفته« 4»بعضي 
ر گفته خود ، و ب"تو تذكر بده چه تذكرت سود داشته باشد و چه نداشته باشد -ان نفعت الذكري و ان لم تنفع

ص( براي تذكره مبعوث شده، تا عذر براي احدي باقي نگذارد، او )اند كه رسول خدا چنين استدالل كرده
دهد چه نافع باشد و چه نباشد، و در حقيقت آيه مقيد به نافع بودن تذكره نيست، رسالت خود را انجام مي

 باشد كهمي« 4» "وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ "اش نظير آيهمورد بحث با جمله حذف شده
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 .44خواهد اعراض كن. سوره نجم، آيه گردان است و جز حيات دنيا را نميكه از ذكر ما روي از كسي(1)

 .141، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 .46، ص 46(تفسير قرطبي، ج 1و  3)

كند چه انذارشان بكني و چه نكني ايمان نخواهند آورد، خداي تعالي بر براي آنان هيچ تفاوتي نمي(5)
 .4و بر گوش و چشمشان پرده افتاده است. سوره بقره، آيه دلهايشان مهر زده، 

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (6)

 [.....] .41هايي درست كرد تا از گرما حفظتان كند. سوره نحل، آيه و براي شما پيراهن(7)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .است "گرما و سرما -الحر و البرد "تقديرش

براي اينكه قبول نداريم كه آن جناب موظف به تذكره بوده، چه در مواردي كه اين وجه هم درست نيست، 
 .نافع باشد و چه آنجا كه نباشد

اند: شرط )اگر سودمند باشد( را براي اين آورده كه اشاره كند به اينكه نافع واقع شدن ديگر گفته «1»بعضي 
ت در مورد آنان، گويا فرموده تو وظيفه تذكر در دل نامبردگان، امر بعيدي است، و اين يك پيشگويي اس

 .بري، هر چند كه بعيد است در آنان مؤثر افتدخودت را انجام بده، كه اجرت را مي

ه سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشي و با اينك "فرمايد:اين وجه هم درست نيست، به دليل اينكه دنبال آيه بالفاصله مي
شوند، چگونه ممكن است بفرمايد: تذكر بده هر ودي متذكر ميفرمايد افراد بيمناك از آخرت به زخودش مي



سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشي يعني به زودي افرادي كه در قلب چيزي از خشيت  "چند بعيد است كه مفيد واقع شود؟!
 .گيرندخدا و ترس از عقاب او دارند بوسيله قرآن متذكر شده، اندرز مي

 "َ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَي

من  "اش با جملهبه قرينه مقابله "اشقي "گردد، و منظور از كلمهبر مي "ذكري "به كلمه "هاء "ضمير
از  "يتجنب "كسي است كه در دل هيچ دلواپسي و خشيتي از عذاب خدا نداشته باشد، و اما فعل "يخشي

 .مصدر تجنب است كه به معناي دور شدن از چيزي است

ه هم ك "اشقي "شوداز تذكره تو متذكر مي "من يخشي "مانطور كهو معناي آيه اين است كه: به زودي ه
 .گرددترسد از تذكره تو دور مياز خدا نمي

آتش دوزخ باشد، كه معلوم است  "آتش كبري "آيد كه مراد ازالَّذِي يَصْلَي النَّارَ الْكُبْري از ظاهر آيه بر مي "
 .رتدر مقايسه با آتش دنيا آتشي است بزرگتر و سوزنده

ترين دركات دوزخ است كه عذابش از هر جاي ديگر دوزخ اند: مراد از آن، پايينگفته« 4»ولي بعضي 
 .تر استسخت
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 .164، ص 46روح المعاني، ج (1)

 .41، ص 46تفسير قرطبي، ج (2)

 114، ص: 46ترجمه الميزان، ج

براي  شود، در اينجاكه براي تاخر چيزي از چيز ديگر استعمال مي "ثم "وتُ فِيها وَ ال يَحْيي كلمهثُمَّ ال يَمُ "
اين است كه: بفهماند تا ابد كسي از آن  "نمردن و زنده نشدن در آتش "تاخر رتبي كالم است، و مراد از

ا اينكه شخص معذب بميرد يابد، چون نجات به معناي قطع شدن عذاب به يكي از دو راه است، ينجات نمي
و هستيش فاني شود، و يا زندگي شقا و بدبختيش را مبدل به سعادت و عذابش را مبدل براحتي كند. پس 

منظور از حيات در خصوص اين آيه حيات طيبه و سعادتمندانه است، و آيه شريفه نظير تعبيري است كه خود 
اميدي به وي داشته باشد، و نه مرده كه اميدش قطع شود گوييم نه زنده است كه آدم ما در باره بيمارمان مي

 .و فراموش گردد

 449[ ..... ص : "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي "شود، و مراد از تزكي در:ميرد و نه زنده ميمعناي اينكه شقي دوزخي در آتش نه مي]

به معناي در پي پاك شدن است، و در اينجا  "تزكي "هكلم "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي "
كند به منظور پاك شدن از لوث تعلقات مادي دنيوي است كه آدمي را از امر آخرت منصرف و مشغول مي

توبه  و نيز منظور از تزكي برگشتن به خداي تعالي و "بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا ... "دليل اينكه دنبالش فرموده:
كند توبه است، و نيز ردن است، چون يكي از وسايل كه دل انسان را از فرورفتگي در ماديات حفظ ميك



 اند، در حقيقتكند، و حتي اگر دستور دادهانفاق در راه خدا است كه باز دل را از لوث تعلقات مالي پاك مي
گيرد به امور دنيا به خود مياند طهارت از قذارتهايي كه صورت و دست و پاي انسان در اشتغال خواسته

 .مجسم و ممثل كرده باشند

همان نماز معمولي و  "صالة "، ذكر زباني و مراد از"ذكر نام خدا "ظاهرا مراد از -"وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي "
 .توجه خاص عبودي است كه در اسالم تشريع شده

مه مصاديق طهارت كه برايت شمرديم عموميت و اين دو آيه به حسب ظاهر مدلولي كه دارند نسبت به ه
دارد، ولي از نظر روايات وارده از ائمه اهل بيت )عليهم السالم( تنها در باره زكات فطره و نماز عيد نازل شده، 

 .گويدروايات وارده از طرق اهل سنت هم همين را مي

 از آن مشتق است به معناي برگزيدن و انتخاب "رونتؤث "كه فعل "ايثار "مصدر "بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا "
فرمايد كردن و ترجيح دادن است. در اين آيه از مطلب قبلي اعراض و خطاب را به عموم بشر نموده، مي

حقيقت همان است كه گفتيم كه رستگاري در تزكي و ياد پروردگار است، و ليكن شما انسانها در پي پاك 
ي كه طبع بشري شما دارد شما را به تعلق تام به دنيا و اشتغال به تعمير آن و شدن نيستيد، و بر اساس دعوت
 .خواندترجيح آن بر زندگي آخرت مي
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اند: خطاب در آيه به خصوص كفار است، و به هر حال چه به عموم بشر باشد و از مفسرين گفته «1»بعضي 
شود( ياق عتاب است، و التفات از غيبت )هر كس تزكي كند رستگار ميچه به خصوص كفار، سياق كالم، س

 .براي تاكيد به مطلب، و رو در رو سخن گفتن است (كنيدبه خطاب )شما چنين و چنان مي

يكي  شود كه عمرمعموال در مقايسه بين دو چيز استعمال مي "ترباقي -ابقي "وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقي كلمه "
يا تر است، و زندگي آخرت چنين نيست كه از زندگي دنتر و با دوامگويند اين باقياز ديگري باشد، ميبلندتر 
آيد كه چرا در اين آيه تر باشد، بلكه زندگي آخرت الي االبد باقي است، پس اين سؤال پيش ميبا دوام

 :تر و بهتر است. جواب اين است كهفرموده زندگي آخرت باقي

ترجيح دادن يكي از دو زندگي دنيا و آخرت بر ديگري است، و در اين ترجيح همين مقدار  مقام آيه مقام
تر نسبت به دنيا باشد، و براي ترجيح الزم نيست كه زندگي آخرت ابدي تر و باقيكافي است كه آخرت خوب

 .هم باشد، هر چند كه ابدي و باقي هم هست

فْلَحَ قَدْ أَ "اشاره است به مطلبي كه از آيه "هذا "صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي كلمهإِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولي  "
 .فرمايد آنچه گفته شد در صحف اولي هم گفته بوديمكرد، ميتا تمام چهار آيه بيان مي "مَنْ تَزَكَّي

آخرت  "رمود:فاند كلمه مذكور اشاره است به مضمون آيه اخري كه مياز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
 ."تر استبهتر و باقي



اند قرآن كريم نخست فرموده اين مطالب در صحف اولي بود، و بعد از مفسرين در اين آيه گفته «3»بعضي 
فرمايد: منظورم صحف ابراهيم و موسي است، و اينكه اين اجمال و تفصيل احترام و آن را بيان نموده، مي

 .يده نيستبزرگداشتي از آن صحف است بر كسي پوش

در باره  و "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي "سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسي ، "،"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات:

 432صحف اولي([ ..... ص : 

نازل  "رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ "در تفسير عياشي از عقبة بن عامر جهني روايت آورده كه گفت: وقتي آيه
 شد، رسول خدا )ص( فرمود: اين ذكر را در
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نازل شد فرمود: اين ذكر را در سجده خود بگوييد  "لْأَعْلَيسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ا "ركوع خود بگوييد، و چون آيه
«1». 

اين روايت را سيوطي هم در الدر المنثور از احمد و ابي داوود و ابن ماجه و ابن منذر و ابن مردويه، از  :مؤلف
 .«4»عقبه از آن جناب نقل كرده است 

الَّذِي  "و در ذيل آيه "سبحان ربي االعلي "يعني بگو "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي "و در تفسير قمي فرموده:
خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي فرموده: مقدر فرموده اشياء را با تقدير اول، سپس هدايت كرده بسويش هر 

 .«4»خواهد كه را مي

از مرعي نبات است، و منظور از وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعي آمده كه منظور  "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
 .«4»شود غُثاءً أَحْوي اين است كه همان نيات بعد از رسيدن به حد بلوغش خشك و سياه مي "جمله

و در الدر المنثور آمده كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( دائما قرآن را بياد 
دار د، تا آنكه به او وعده دادند كه ما حل اين مشكلت را عهدهآورد، از ترس اينكه مبادا فراموشش كنمي

 .«4» "سنقرئك فال تنسي "شديم، و اين آيه نازل شد:

ود: چيست؟ فرم "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي "و در كتاب فقيه آمده كه شخصي از امام صادق )ع( پرسيد معناي آيه
 .شوداين است كه هر كس زكات فطره بدهد رستگار مي

 "بانهج "چيست؟ فرمود اين است كه )براي نماز عيد( به سوي "وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي "پرسيد معناي آيه
 .و منظور از جبانه، صحرا است« 4»برود و نماز بخواند 

و و قمي آن را بدون ذكر سند «. 4»اين معنا از حماد از جرير از ابو بصير و زراره از آن جناب نيز نقل شده 



 .«4»آورده است  "از آن جناب "بدون نام آن جناب بلكه به تعبير

 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو سعيد خدري روايت كرده كه گفت
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 .به نقل از عياشي 441، ص 4نور الثقلين، ج (1)

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (2)

 .114، ص 4(تفسير قمي، ج 1و  3)

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (5)

 .444، ص 1فقيه، ج (6)

 .44، ح 114، ص 4فقيه، ج (7)

 .114، ص 4تفسير قمي، ج (8)

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

كرد و اين آيه را رسول خدا )ص( همواره در روزهاي عيد فطر قبل از رفتن به مصلي فطره را تقسيم مي
 .«1» "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي "خواند:مي

مؤلف: و نيز در اين معنا كه دو آيه مورد بحث درباره زكات فطره و نماز عيد نازل شد به دو طريق از ابو 
به دو  مچنينسعيد روايت شده، البته روايتي موقوف به اين معني كه نام معصوم در آن ذكر نشده است. و ه

طريق از ابن عمر، و به دو طريق از نائلة بن أصقع، و به دو طريق از ابي العاليه، و به دو طريق از عطاء، و به 
دو طريق از محمد بن سيرين، و به دو طريق از ابراهيم نخعي روايت آورده، و همچنين از عمرو بن عوف از 

 .«4»رسول خدا )ص( روايت كرده 

ة بن عمرو ليثي از ابو ذر روايت كرده كه در ضمن حديثي گفت از رسول خدا )ص( و در خصال از عتب
پرسيدم: يا رسول اللَّه )ص( از آنچه خداي تعالي درباره دنيا بر تو نازل كرده كدامش در صحف ابراهيم و 

 :موسي بوده، فرمود

فَصَلَّي بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقي إِنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ  "اي أبا ذر بخوان
هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولي صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي ، و خالصه آنچه در صحف ابراهيم و موسي بوده مضمون 

ستگار شده است، ولي شما هر كس زكات دهد و نماز بخواند ر "فرمايد:همين چهار آيه قبل بوده كه مي
 .«4» "تر استدهيد، با اينكه آخرت بهتر و باقيمردم زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح مي

 .اشاره است به مجموع چهار آيه "هذا "مؤلف: همين حديث مؤيد گفته ما است، كه گفتيم كلمه

 مود آن صحفي كه خداي تعاليو در بصائر به سند خود از ابو بصير روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فر
برد، نزد ما است، پرسيد: آيا صحف نامبرده به صورت الواح است؟ صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي نام مي "در آيه

 .«1»فرمود: آري 



و ظاهرا مراد از ألواح بودن «. 4»اين روايت را به طريقي ديگر از ابو بصير از آن جناب نقل كرده  :مؤلف
صحف نامبرده همان تورات باشد كه قرآن كريم در چند جا از آن تعبير به الواح كرده  صحف اين باشد كه

 ، و نيز آيه«4» "ءٍوَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ "نظير آيه
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 .«4» "أَخَذَ الْأَلْواحَ "، و آيه«1» "وَ أَلْقَي الْأَلْواحَ "

ذر روايت شده كه گفت: به رسول خدا )ص( عرضه داشتم: يا رسول اللَّه و در مجمع البيان است كه از ابو 
 )ص( انبياء چند تن بودند؟

صد و بيست و چهار هزار تن، عرضه داشتم مرسلين از آنان چند تن بودند؟ فرمود سيصد و سيزده  :فرمود
سخن گفت و او را به دست آري خداوند با وي  :تن، و بقيه آنان انبياء بودند. پرسيدم: آدم نبي بود؟ فرمود

 .قدرت خود بيافريد

چهار تن از انبيا، عرب بودند هود و صالح و شعيب، و پيامبر خودت. عرضه داشتم يا رسول اللَّه  !اي أبا ذر
خداي تعالي چند كتاب نازل كرده؟ فرمود: صد و چهار كتاب، كه ده صحيفه از آن بر آدم، و پنجاه صحيفه بر 

اخنوخ، كه همان ادريس است، و او اولين كسي است كه با قلم خط نوشت، و ده شيث، و سي صحيفه بر 
 .«4»صحيفه بر ابراهيم، و چهار صحيفه باقي تورات و انجيل و زبور و فرقان است 

اين معنا را سيوطي هم در الدر المنثور از عبد بن حميد، و ابن مردويه و ابن عساكر، از ابو ذر نقل  :مؤلف
فاوت كه در نقل آنان صحف آدم را نشمرده، و به جايش قبل از ذكر تورات ده صحيفه براي كرده، با اين ت

 .«1»موسي شمرده است 
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 434( ..... ص : 06سوره غاشيه مكي است و بيست و شش آيه دارد )(88)

 434[ ..... ص : 06تا  1(: آيات 11سوره الغاشية )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( تَصْلي ناراً حامِيَةً )4عامِلَةٌ ناصِبَةٌ )( 4( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ )1هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ )

( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ 4( ال يُسْمِنُ وَ ال يُغْنِي مِنْ جُوعٍ )4( لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِالَّ مِنْ ضَرِيعٍ )4تُسْقي مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ )
 (4لِسَعْيِها راضِيَةٌ ) (4ناعِمَةٌ )

وَ أَكْوابٌ  (14( فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ )14( فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ )11عُ فِيها الغِيَةً )( ال تَسْم16َفِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ )
 (11مَوْضُوعَةٌ )

( وَ إِلَي السَّماءِ كَيْفَ 14( أَ فَال يَنْظُرُونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ )14( وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ )14وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ )
 (14( وَ إِلَي الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ )14تْ )رُفِعَ

إِالَّ مَنْ تَوَلَّي وَ كَفَرَ  (22)( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 41فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ ) (46وَ إِلَي الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )
 (41( فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ )44)

 (44( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ )44إِلَيْنا إِيابَهُمْ )إِنَّ 

 434ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوند بخشنده مهربان

 .(1آيا داستان غاشيه يعني روز قيامت به تو رسيده است؟ )

 .(4گيرند )هايي از شدت شرمساري، حالت ذلت به خود ميدر آن روز چهره

اند و در اينجا تالشهاي خود را بي فايده شود كه در دنيا تالش بسيار كردهخوانده مي از سيمايشان اين معنا
 .(4اند و در نتيجه خستگي دنيا از تنشان بيرون نرفته )يافته

 .(1شوند )داخل آتشي سوزان مي
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 .(4نوشانند )اي فوق العاده داغ به آنها ميو از چشمه

 .(4از خار تهوع آور ضريع ندارند ) طعامي جز

 .(4سازد )كند و نه گرسنگي را دفع ميكه آنهم نه كسي را فربه مي

 .(4هايي ديگر در آن روز خرسند و با طراوتند )چهره



 .(4پيداست كه از تالش خود در دنيا راضيند )

 .(16آنان در باغي بلند هستند )

 .(11شنوند )كه در آن هيچ سخن بيهوده نمي

 .(14اي روان است )در آن چشمه

 .(14در آن تختهايي بلند مرتبه است )

 .(11ها( نهاده )و قدحهايي )كه در كنار اين چشمه

 .(14ها )و پشتيهاي( رديف شده )و بالش

 .(14و فرشهايي گسترده )

 .(14ه؟ )كنند كه چسان خلق شدراستي اين منكرين خدا و قيامت چرا در باره شتر زير پاي خود نظر نمي

 .(14و به آسمان كه چسان برافراشته شده؟ )

 .(14ها كه چسان پاي بر جا و استوار شده؟ )و به كوه

 .(46و به زمين كه چسان گسترده گشته؟ )

 .(41پس تو اي پيامبر ايشان را تذكر بده كه وظيفه تو تنها همين تذكر است )

 .(44كساني بده كه تذكر پذيرند ) و گرنه تو بر آنان تسلطي نداري، تذكر را هم تنها به

 .(44نه آنها كه اعراض كرده و كفر ورزيدند )

 .(41كه خدا ايشان را به عذاب اكبر قيامت شكنجه خواهد كرد )

 .(44آيند )آري محققا به سوي ما مي

 .(44و حسابشان به عهده ما است )

 433بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

همان روز قيامت است كه بر مردم از هر سو احاطه پيدا  "غاشيه "سوره غاشيه سوره انذار و بشارت است و
 كند از اين كند و در اين سوره قيامت را با شرح حال مردم توصيف ميمي

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

يي كه برايشان آماده شده اي در جاها و هر طائفهشوند سعيدها و شقيجهت كه به دو دسته تقسيم مي
ص( شود كه رسول خدا )گردند يكي در بهشت و ديگري در دوزخ و رشته كالم بدينجا كشيده ميمستقر مي

دهد كه مردم را تذكر دهد به اينكه مقام ربوبي چه فنوني از تدبير در اين عالم بكار برده، فنوني را دستور مي
همه عالم و براي خصوص ايشان و اينكه بازگشتشان به سوي او كه هر يك داللت دارد بر ربوبيت او براي 



 .و حسابرسي اعمالشان با او است، و اين سوره به شهادت سياقي كه آياتش دارد در مكه نازل شده است

اين جمله استفهامي است اما نه به منظور سؤال جدي بلكه به منظور مهم جلوه  "هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ "
اند يا براي اين است كه روز قيامت است و اگر آن را غاشيه ناميده "غاشيه "مطلب، و مراد از كلمهدادن 

گيرد هم چنان كه در جاي ديگر درباره فراگيري قيامت به طور شكفته و باز انسانها را از هر جهت فرا مي
ها از اين جهت است كه مواقف و « 4»به قول بعضي ، و يا «1» "وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً "فرموده:

گيرد و يا به خاطر اين بوده كه روز قيامت وجوه كفار را به عذاب خود مناظر هولناكش ناگهان مردم را فرا مي
 .گيردفرا مي

ين هايي در آن روز از شدت اندوه و عذاب ذليل و شرمسار است و ايعني چهره "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ "
ها است ولي در اين آيه به وجوه ، حالت و وصف انسان"خشوع "شود وها فراگير ميشرمساري بر آن چهره

 .نماياندآنان نسبت داده و اين بدان جهت است كه چهره از هر عضو ديگري حالت خشوع دروني را مي

 436[ ..... ص : "عامِلَةٌ ناصِبَةٌ "اند وشعهو معناي اينكه در قيامت وجوهي خا "فرا گيرنده -غاشيه "وجه تسميه قيامت به]

 "عامِلَةٌ ناصِبَةٌ

 "كه اسم فاعل ناصبه از آن مشتق است به معناي تعب و كوفتگي است، و در اين آيه كلمه "نصب "مصدر
كه بعد از عامله آمده، و نيز  "ناصبة "خبر بعد از خبري است كه از وجوه داده. و همچنين كلمه "عاملة

، و مراد از عمل و "وجوه "، همه خبرهايي هستند براي كلمه"ليس لهم "، و"تسقي "، و"صليت "كلمات
ه اهل قرار گرفته، اين است ك "لِسَعْيِها راضِيَةٌ "نصب، به قرينه اينكه در مقابل صفت اهل جنت يعني جمله

 دوزخ خستگي تالشي

__________________________________________________ 

 .14ايشان را محشور كرديم به طوري كه حتي يك نفر از آنان از قلم ما نيفتاد. سوره كهف، آيه ما (1)
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يابند آيد، به خالف اهل بهشت كه وقتي تالش خود را سودمند ميكه در دنيا كردند از تنشان در نمي
كند به منظور تامين سعادت خود آيد، چون انسان هر تالشي كه در دنيا ميون ميخستگي از تنشان بير

بينند كه آنچه در دنيا تالش كند، منظورش اين است كه به هدف خود نائل آيد، و دوزخيان در قيامت ميمي
 إِلي ما عَمِلُوا مِنْوَ قَدِمْنا  "نتيجه مانده و خردلي سودمند نبوده، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:كردند بي

به  شود،، در نتيجه از اعمالي كه داشتند چيزي به جز خستگي عايدشان نمي«1» "عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً
 .خالف اهل بهشت كه از سعي و عمل خود راضيند، چون همه به صورت بهشت و راحتي مبدل گشت

كنند و خسته ن است كه اهل دوزخ در دوزخ عمل مياند: مراد از جمله مورد بحث ايگفته« 4»بعضي 



ها است، يكي از انحاي شكنجه كار بدون مزد و نتيجه كردن و شوند، چون دوزخ محل انواع شكنجهمي
 .خسته شدن است

 كنند، و در آتش قيامت خستهاند: مراد اين است كه دوزخيان به نافرماني خدا عمل ميديگر گفته« 4»بعضي 
 .شوندمي

 .يعني مالزم آتشي هستند در نهايت درجه حرارت "تَصْلي ناراً حامِيَةً "

 .نوشند كه در نهايت درجه حرارت استاي مييعني از چشمه "تُسْقي مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ "

 "َيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ال يُسْمِنُ وَ ال يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

گويند، و اهل حجاز آن را هم مي "شبرق "ها است كه به آننوعي از تيغ نام "ضريع "اند:گفته «4»بعضي 
خورد، و آورترين گياه است كه هيچ حيواني آن را نمينامند، و ناگوارترين و تهوعوقتي خشك شد ضريع مي

 .شايد ناميدن آنچه در آتش است به نام ضريع، صرفا از نظر شباهت در شكل و خاصيت بوده باشد

است، پس عبارت آيه كنايه است از بهجت و سروري كه  "نعومة "يا از "ناعمه "كلمه "يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ وُجُوهٌ "
 سازد،كند، و هر بيننده را از مسرت باطني با خبر مياز باطن به ظاهر انسان سرايت مي

__________________________________________________ 

 .44كنيم. سوره فرقان، آيه پردازيم و همه را هيچ و پوچ ميكردند مي به اعمالي كه آنان در دنيا(1)

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 .144، ص 16(مجمع البيان، ج 1و  3)
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كه در اين  است "نعمت "، و يا از«1» "تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ "هم چنان كه در جاي ديگر فرموده
 .صورت ناعمه به معناي متنعمه خواهد بود

به جمله قبلي عطف نكرده، براي اين بوده كه به  "واو "اند: اگر جمله مورد بحث را با حرفگفته« 4»بعضي 
 .كمال بينونت و اختالف بين حال دو فريق اشاره كند

ي تالش و فعاليت دنياي "سعي "يند و مراد ازگورا در اصطالح، الم تقويت مي "الم "اين "لِسَعْيِها راضِيَةٌ "
 .با اعمال صالح است

و معناي آيه اين است كه: وجوهي كه در آن روز ناعم است از كار خود راضي است، چون كارش همه اعمال 
 .صالح است، كه به بهترين جزا پاداش داده شده است

 431رند[ ..... ص : هاي ناعمه در قيامت در آن جاي دااي كه چهرهوصف جنت عاليه]

ارتفاع درجات و شرافت و جاللت قدر و  "عالي بودن بهشت "مراد از "فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ ... وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ "
گوارايي عيش آن است، چون در بهشت حياتي هست كه دنبالش مماتي نيست، و لذتي است كه آميخته با 



با هيچ غم و اندوهي نيست، و اهل بهشت نه تنها هر چه الم و درد نيست، و سروري هست كه مشوب 
 .دوست بدارند در دسترسشان هست، بلكه لذايذي هست كه ما فوق خواست آنان است

 -يعني وجوه نامبرده و يا به عبارتي اهل بهشت، در بهشت حتي يك كلمه الغيه -"ال تَسْمَعُ فِيها الغِيَةً "
 .شنوندنمي -فايدهبيهوده و بي

جنس چشمه است، نه اينكه بخواهد بفرمايد در بهشت تنها يك  "عين "مراد از كلمه -"يها عَيْنٌ جارِيَةٌفِ "
 "و "چشمه سلسبيل "هايي هست، مانندچشمه هست، چون در جاي ديگر صريحا فرموده در بهشت چشمه

 .و غير آن "چشمه طهور "و "چشمه شراب

، مرفوع "مرفوع بودن تخت "است، و منظور از "تخت -سرير "معج "سرر "كلمه -"فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ "
 .زندبودن مقام و منزلت كسي است كه بر آن تكيه مي

است، كه به معناي آفتابه بدون خرطوم و دسته است  "كوب "جمع "اكواب "كلمه -"وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ "
 .گيرندگويند( كه در آن شراب مي)كه در فارسي آن را تنگ مي

است، كه به معناي بالش و پشتي است، كه بدان تكيه  "نمرقه "جمع "نمارق "كلمه -"وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ "
ها را در مجلس پشت سر هم بگذارند، به اين معنا است كه اين پشتي "مصفوفه بودن نمارق "دهند. ومي

 .كنندهمانطور كه در مجالس فاخر دنيا چنين مي

__________________________________________________ 
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هم با ضمه و هم با كسره آن است كه هم با فتحه اول و  "زربيه "جمع "زرابي "كلمه -"وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ "
شود، و زربيه به معناي بساط فاخر است، و منظور از مبثوثه آن مبسوطه بودن و گسترده شدن آن خوانده مي

 .است، تا رويش بنشينند

 439دعوت به نظر در مظاهر تدبير الهي ..... ص : ]

ه اوصاف غاشيه و حال دو طايفه مؤمن و كافر را بيان بعد از آنك "أَ فَال يَنْظُرُونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ "
كند، اي اجمالي كرد به تدبير ربوبي كه به خوبي داللت بر ربوبيت خداي تعالي مينمود، دنبالش اشاره

ربوبيتي كه مقتضي وجوب عبادت است، و الزمه آن هم رسيدن به حساب اعمال و جزا دادن به مؤمن و 
ر ايمانش، و كافر را در برابر كفرش، و ظرفي كه اين حساب و جزا در آن واقع كافر است، مؤمن را در براب

 .شود همان روز غاشيه استمي

 كند به اينكه در كيفيت خلقت شتر نظر و دقتدر اين آيه منكرين ربوبيت خداي تعالي را نخست دعوت مي



اقد حيات و بي شعور به اين صورت كنند كه چگونه خلق شده، و خداي تعالي آن را چگونه از زميني مرده و ف
عجيب در آورده، صورتي كه نه تنها خودش عجيب است، بلكه اعضا و قوا و افعالش نيز عجيب است، و اين 

د(، بركشد، و به هر جا بخواهد ميهيكل درشت را مسخر انسانها كرده، )يك كودك از انسانها افسارش را مي
كنند، شير و پوست و كركش و حتي از بول و پشكلش استفاده مي و انسانها از سواري و باركشي و گوشت و

دهد كه احتمال معقول بدهد كه شتر و اين فوايدش به خودي خود آيا هيچ انسان عاقلي به خود اجازه مي
پديد آمده باشد، و در خلقت او براي انسان هيچ غرضي در كار نبوده، و انسان هيچ مسئوليتي در برابر آن و 

 ها ندارد؟تساير نعم

هايش خصوص تدبير در خلقت شتر را ذكر كرد، از اين جهت است كه و اگر در بين همه تدابير الهي و نعمت
خورد، و در مكه هايي است كه به گوش مردم عرب ميسوره مورد بحث در مكه نازل شده و جزو اولين سوره
 .در آن ايام داشتن شتر از اركان اصلي زندگيشان بوده

ور چون هاي پر ننگرند كه چگونه افراشته شده، و به قنديلو چرا به آسمان نمي "لَي السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْوَ إِ "
خورشيد و ماه و ستارگان درخشنده آراسته گشته، و در زير آن كره هوا قرار داده شده كه مايه بقاي هر جاندار 

 .مانداست و بدون تنفس آن هوا زنده نمي

ند ميخ هاي آنها ماناند، و ريشهانديشند كه چگونه ايستادهها نميو چرا به كوه "جِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْوَ إِلَي الْ "
 اجزاي 
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شود، و معادن را در سينه خود حفظ ها و نهرها جاري ميزمين را بهم ميخكوب كرده، و از مخازن آن چشمه
 .كنندمي

كنند كه چگونه گسترده شده، به طوري و چرا به وضع خلقت زمين فكر نمي "رْضِ كَيْفَ سُطِحَتْوَ إِلَي الْأَ "
كه شايسته سكني براي بشر گشته و نقل و انتقال در آن آسان و انواع تصرفات صناعي كه انسانها دارند در 

ر اين، او ست، بنا باش بدون هيچ شكي مستند به خداي تعالي اآن مسير گشته است؟ پس تدابير كلي همه
رب آسمان و زمين و موجودات بين آنها است، در نتيجه رب عالم انساني هم او است كه بر انسانها واجب 

است ربوبيتش را گردن نهند، و يگانه در ربوبيتش بدانند و تنها او را بپرستند، و چگونه واجب نباشد با اينكه 
ه به حسابشان رسيدگي شده، جزاي نيك و بدشان را در پيش رويشان عالم آخرت و غاشيه را دارند ك

 .بينندمي

بر سر دارد تفريع بر مطالب گذشته و نتيجه  "فاء "اين جمله به دليل اينكه حرف "فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ "
گيري از آن است، و معنايش اين است كه وقتي معلوم شد خداي سبحان رب ايشان است و رب ديگري 

او ندارند، و نيز معلوم شد كه در پيش رو يوم الحساب و يوم الجزا را دارند كه در آن روز مؤمن و سواي 
، وظيفه "إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ "شوند، پس تو اي پيامبر ايشان را به اين حقايق تذكر بده كهكافرشان جزا داده مي



ينكه دعوتت را اجابت كنند و به طيب خاطر و تنها همين تذكر دادن است، به اميد ا -كه پيامبر خدايي -تو
 .بدون اكراه و اجبار ايمان آورند

با سين بوده، كه به معناي متسلط است، و  "مسيطر "در اصل "مصيطر "كلمه "لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ "
 .است "إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ "جمله مورد بحث بيان و تفسير جمله

 462[ ..... ص : "فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ "از "إِلَّا مَنْ تَوَلَّي وَ كَفَرَ "ثناءتوضيحي راجع به است]

كه در كالم نيامده بود، و تقدير  "فذكر "اين جمله استثنايي است از مفعول جمله "إِلَّا مَنْ تَوَلَّي وَ كَفَرَ "
 -صيطر اال من تولي منهم عن التذكرة و كفرفذكر الناس انما انت مذكر و لست عليهم بم "كالم چنين است:

مردم را تذكر بده كه وظيفه تو تنها تذكر دادن است، تو دست زور به ايشان نداري مگر افرادي از ايشان كه 
، چون تذكر دادن آن جناب به افراد آن چناني لغو و بي "ورزنداز تذكر و پندگيري روي گردانند و كفر مي

دهند، پس آنچه با اين استثناء كه تولي و اعراض و كفر، همواره بعد از تذكر رخ ميفايده است و معلوم است 
نفي شد تذكر مكرر است، گويا فرموده: تو به ايشان تذكر بده و تذكر خود را پي بگير و آن را قطع مكن، مگر 

 از كسي كه 
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يد و كفر ورزيد كه در اين صورت ديگر الزم نيست به تذكر يك بار و دو بار تذكرش دادي و او روي گردان
 .خود ادامه دهي، بلكه بايد از او اعراض كني، تا خداي تعالي به عذاب بزرگتر معذبش سازد

 "رمايد:فكه ميدر معناي آيه زير است  "فَذَكِّرْ ... إِلَّا مَنْ تَوَلَّي وَ كَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ "پس جمله
 .كه رجمه و بيانش گذشت« 1»فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْري ... وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَي الَّذِي يَصْلَي النَّارَ الْكُبْري 

استثناء منقطع و به معناي ليكن است، و معناي آيه اين  :انداز مفسرين درباره اين استثناء گفته« 4»بعضي 
نان دست زور نداري، و ليكن هر كس كه از دعوت تو اعراض كند و كفر بورزد خداي تعالي است كه تو بر آ

 .تر استكند، ولي آنچه به نظر ما رسيد، بهتر و به ذهن نزديكبه عذاب اكبر گرفتارش مي

ن است است، و معنايش اي "عليهم "اند: استثناء متصل است، و مستثني منه آن كلمهديگر گفته« 4»بعضي 
گردان شود و كفر بورزد كه خداي تعالي به تو دست زوري به مردم نداري، مگر به كسي كه از تذكر روي كه

 .دهد تا با او جهاد و قتال كني، و در آخر به قتلش برسانيزودي تو را بر او مسلط نموده، دستور مي

جهنم است، پس آيه شريفه همانطور كه گفتيم  منظور از عذاب اكبر عذاب "فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ "
 . الَّذِي يَصْلَي النَّارَ الْكُبْري "فرمود:محاذي آيه سوره اعلي است كه مي

است،  "ان "خبر مقدم براي كلمه "الينا "به معناي بازگشتن است، و كلمه "اياب "مصدر "إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ "
نيز براي رعايت فواصل آيات بوده نه اينكه بخواهد انحصار را برساند، و اگر جلوتر ذكر شده براي تاكيد و 

تنها  :گردند، تا آيه شريفه بفرمايدچون هيچ كس نگفته كه مردم بعد از مرگ بغير خداي سبحان بر مي



 .برگشتشان به سوي ما است، و اين جمله در مقام بيان علت عذاب اكبر در آيه قبل است

 .گفتار در باره اين آيه همان گفتاري است كه در آيه قبل داشتيم "ا حِسابَهُمْثُمَّ إِنَّ عَلَيْن "

__________________________________________________ 

 .14 -4سوره اعلي، آيه (1)

 [.....] .114، ص 46(روح المعاني، ج 4و  2)

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 460و در باره حساب اعمال([ ..... ص :  "فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ ""لَةٌ ناصِبَةٌعامِ "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات

در مجمع البيان آمده كه ابو عبد اللَّه امام صادق )ع( فرمود: هر مسلمان ناصبي كه با علي )ع( و دودمانش 
عامِلَةٌ  "فرمايد:ست كه ميورزد، هر چند اهل عبادت و رياضت باشد، سرانجامش به اين آيه ادشمني مي

 .«1» "ناصِبَةٌ تَصْلي ناراً حامِيَةً

مؤلف: اين روايت را صاحب كتاب ثواب االعمال هم با ذكر سند نقل كرده، به اين عبارت كه هر ناصبي هر 
 "ةًيَعامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلي ناراً حامِ "رسد كه آيهچند اهل عبادت و رياضت باشد سرانجام به اين عاقبت مي

 .«4»بيانگر آن است 

چيزي است كه در  "ضريع "و در همان كتاب از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود:
نام ضريع  تر است، وتر، و از جيفه متعفن بدبوتر، و از آتش سوزندهآتش دوزخ شبيه بخار كه از صمغ صبر تلخ

 .«4»را خداي تعالي بر آن نهاده 

آمده كه امام فرمود: الغيه به معناي شوخي و دروغ  "ال تَسْمَعُ فِيها الغِيَةً "مي در ذيل آيهو در تفسير ق
فرمود يعني تو نه حافظ ايشاني، و نه نويسنده اعمالشان  "لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ "است. و در معناي جمله

«1». 

د، مسلم، ترمذي، نسايي، ابن ماجه، ابن جرير، و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، احمد، عبد بن حمي
اند كه گفت: رسول خدا )ص( از جابر روايت كرده "االسماء و الصفات "حاكم، ابن مردويه، و بيهقي در كتاب

د از ، همين كه اين كلمه را گفتن"ال اله اال اللَّه "فرمود: من مامور شدم به اينكه با مردم جنگ كنم تا بگويند
ستانم و نه وال و خونهايشان محفوظ و محترم خواهد بود، و من جز به حق نه مالي از ايشان ميناحيه من ام

ريزم، حال چه اينكه گفتن اين كلمه توأم با اعتقاد دروني باشد، و چه صرف لقلقه زبان، حساب اين خوني مي
 .«4» "مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍفَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ  "معنا با خداست، آن گاه اين آيه را قرائت كردند:

__________________________________________________ 

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .4، ح 414ثواب االعمال، ص (2)



 .144، ص 16مجمع البيان، ج (3)

 .114و  114، ص 4تفسير قمي، ج (4)

 .414، ص 4الدر المنثور، ج (5)

 144، ص: 46زان، جترجمه المي

 "ليهمع "از ضمير در "إِلَّا مَنْ تَوَلَّي وَ كَفَرَ "مؤلف: اين روايت داللتي بر اين معنا ندارد كه استثناء در جمله
 .«1»است 

إِلَّا مَنْ تَوَلَّي  "ع( در ذيل آيه)و نيز در همان كتاب يعني تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر 
آمده كه منظور كسي است كه از تذكر تو متعظ نشود و تو را تصديق نكند، و ربوبيت مرا انكار كند و  "وَ كَفَرَ

يْنا إِنَّ إِلَ "منظور عذاب غليظ و شديد و دائمي است "فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ "نعمت مرا كفران نمايد،
 .«2»، يعني جزايشان با ما است "ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ "يعني بازگشتشان به سوي ما است، "إِيابَهُمْ

و در نهج البالغه آمده كه شخصي از امير المؤمنين )صلوات اللَّه عليه( پرسيد: چگونه خداي عز و جل به 
دهد، و با رسد؟ فرمود: به همان جوري كه رزقشان را ميحساب اعمال خالئق با آن كثرت كه در آنهاست مي

كند. شخصي پرسيد چطور به حساب اي را فراموش نميكثرتي كه در عدد آنها است رزق هيچ جنبندهآن 
دهد، با اينكه خالئق او را بينند؟ فرمود همانطور كه روزيشان ميرسد، با اينكه خالئق او را نميآنان مي

 .«4»بينند نمي

رسد و امامان، متي را امام زمانش ميو نيز در همان كتاب است كه امام صادق )ع( فرمود: حساب هر ا
وَ عَلَي  "فرمايد:شناسند، و اين كالم خداست كه ميداران خود و اعدايشان را به سيمايشان ميدوست

 ... شناسندبر اعراف مرداني هستند كه هر كسي را به سيمايش مي -الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ

«4»" 

يعني در تفسير همين آيه از سوره اعراف توضيح معناي اين حديث گذشت، و اين معنا در  مؤلف: در سابق
آن را از امام باقر و امام كاظم « 4»نيز از امام صادق و با سند نقل شده و كافي « 4»كتاب بصائر الدرجات 

 .هآن را از امام هادي )ع( در ضمن زيارت جامعه روايت كرد« 4»و فقيه  ()عليهما السالم

__________________________________________________ 

چون بنا به نظريه ما نيز اين روايت درست است، ما گفتيم آيه شريفه متعرض تذكرهاي پي در پي است، (1)
كه در مورد كفار معاند لغو و در مورد سايرين واجب و وظيفه مقام رسالت است، و روايت متعرض مساله 

 "لَّهال اله اال ال "اين است كه من مامورم با كفار بجنگم و بجنگم تا زماني كه به كلمهديگري است، و آن 

 ."مترجم "اقرار كنند هر چند زباني،

 .114، ص 4تفسير قمي، ج (2)

 .466، خطبه 444نهج البالغه صبحي صالح، ص (3)



 .به نقل از تفسير قمي 446، ص 4نور الثقلين، ج (4)

 .به نقل از بصائر الدرجات 444 ، ص4نور الثقلين، ج (5)

 .به نقل از كافي 444، ص 4نور الثقلين، ج (6)

 .444، ص 4من ال يحضره الفقيه، ج (7)

 141، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 464( ..... ص : 32سوره فجر مكي است و سي آيه دارد )(89)

 464[ ..... ص : 32تا  1(: آيات 19سوره الفجر )]

 اشاره

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

 (1( وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ )4( وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ )4( وَ لَيالٍ عَشْرٍ )1وَ الْفَجْرِ )

لُها فِي ( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِث4ْ( إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ )4( أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ )4هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ )
 (4( وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ )4الْبِالدِ )

( فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ 14فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ ) (11( الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ )16وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ )
 (11دِ )( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصا14عَذابٍ )

( وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ 14فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ )
( وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ 14ضُّونَ عَلي طَعامِ الْمِسْكِينِ )وَ ال تَحَا (17)( كاَلَّ بَلْ ال تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ 14رَبِّي أَهانَنِ )

 (14أَكْالً لَمًّا )

ءَ ( وَ جِي44( وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا )41كاَلَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ) (20)وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا 
 (41( يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي )44مَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّي لَهُ الذِّكْري )يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْ

 ( ارْجِعِي إِلي رَبِّك44ِ( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ )44( وَ ال يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ )44فَيَوْمَئِذٍ ال يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ )
 (44( فَادْخُلِي فِي عِبادِي )44راضِيَةً مَرْضِيَّةً )

 (46وَ ادْخُلِي جَنَّتِي )

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 463ترجمه آيات ..... ص : 



 .به نام خداوند بخشنده مهربان

 .(1سوگند به صبحدم )

 .(4هاي دهگانه )و به شب

 .(4و به زوج و فرد )

 .(1)كند و به شب وقتي كه پشت مي

 .(4آيا اين سوگندها براي يك خردمند كافي نيست؟ )

 .(4آيا نديدي كه رفتار پروردگارت با قوم عاد چگونه بود؟ )

 .(4همان قوم ارم، شهري كه بناهاي ستوندار داشت )

 .(4و نظيرش در هيچ سرزميني ساخته نشده بود )

 .(4بريدند )هاي بيابان را ميو با قوم ثمود كه صخره

 .(16كرد )عون كه مردم را چار ميخ ميو با فر

 .(11اينها اقوامي بودند كه در بالد طغيان كردند )

 .(14و در نتيجه طغيان خود، فساد را در بالد بگستردند )

 .(14پس پروردگارت تازيانه عذاب را بر سر آنها فرود آورد )

 .(11آري پروردگار تو همواره در كمين است )

رد كه وقتي پروردگارش امتحانش كند و در محيط زندگيش ارجمندش كند و اما انسان چنين طبعي دا
 .(14نعمتش بدهد گويد: پروردگارم ارجمندم كرده است )

 .(14و اما چون امتحانش كند و روزي او را تنگ بسازد گويد: پروردگارم خوارم كرده است )

نه فقر نشانه خواري است، بلكه هر دو  هرگز چنين نيست، )نه ارجمند نشانه گرامي بودن آدمي نزد خداست و
داريد كه( شما براي داريد و معلوم شد آن قدر دوست ميامتحان است تا معلوم شود چقدر مال را دوست مي

 .(17) !يتيم حرمتي قائل نيستيد

 .(14كنيد )و يكديگر را بر اطعام مسكين تشويق نمي

 .(14بلعيد )و ارث يتيم را مي

 .(46داريد )افراط دوست ميو مال را به مقدار 

 .(41نه، در روزي كه زمين متالشي شود )

  .(44و مالئكه صف به صف امر پروردگارت را بياورند )

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

فهمد اما چه كند، در آن روز انسان همه چيز را ميو جهنم را حاضر سازند )مال( دردي از شما را دوا نمي



 .(44وقت فهميدن است؟! )

 .(41گويد اي كاش براي امروز چيزي از پيش فرستاده بودم )مي

 .(44آري عذاب آن روز آن چنان سخت است كه هيچ كس دشمن خود را به چنان عذابي شكنجه نكرده )

 .(44و كنده و زنجير آن را به پاي كسي نبسته )

 .(44تو اي جان با ايمان )

 .(44د )خشنود و پسنديده به سوي پروردگارت باز گر

 .(44و به صف بندگان من درآي )

 .(46و به بهشت من در آي )

 466بيان آيات ]مضامين سوره مباركه فجر[ ..... ص : 

 اشاره

در اين سوره تعلق به دنيا بدان جهت كه طغيان و كفران به دنبال دارد، مذمت شده، و اهل دنيا را به 
كند سازد كه انسان به خاطر كوتاه فكريش خيال ميميشديدترين عذاب دنيا و آخرت تهديد نموده، روشن 

اگر خدا به او نعمتي داده به خاطر آن است كه نزد خدا كرامت و احترامي دارد، و آنكه مبتال به فقر و فقدان 
مقدار است، ولي به خاطر پندار غلطش هر فساد و است، به خاطر اين است كه در درگاه خدا خوار و بي

كند، و دومي هم به خاطر شود، و آن پندار غلط را روپوش و رفوي خطاهاي خود ميمي طغياني را مرتكب
دهد( و حال آنكه امر بر او مشتبه شده، بلكه اگر قدرت و گويد )و به هر ذلتي تن ميآن پندار غلطش كفر مي

ز وشن كند چه چيثروت دارد و اگر مبتال به فقر و تنگي معاش است، همه به منظور امتحان الهي است، تا ر
 .فرستداز دنيايش براي آخرتش از پيش مي

سازد نيست، بلكه به صورتي است كند و به زبان هم جاري ميپس قضيه به آن صورت كه انسان توهم مي
سازد كه آنچه به او رسيد چه فقر و ناتواني و شود، روشن ميكه به زودي در قيامت كه حساب و جزا به پا مي

توانست از دنيايش براي آخرتش گرفته، از پيش بفرستد، ولي همه امتحان بود، كه او مي چه ثروت و قدرت
نفرستاد، و عذاب آخرت را بر ثوابش ترجيح داد، پس از ميان همه مردم دنيا كسي به سعادت زندگي آخرت 

 يجه نترسد، مگر نفس مطمئنه و كسي كه دلش به پروردگارش گرم است و تسليم امر او است، و در نمي
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 آورد، و اگر ثروتمند شد طغيانكند، و در او تغيير حالت پديد نميبادهاي كننده گرفتاريها، او را از جاي نمي
 .ورزد، و سوره مورد بحث به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شدهكند و اگر فقير شد كفران نمينمي

 460كه بدانها سوگند ياد شده است ..... ص :  "شفع و وتر "و "ليال عشر "،"فجر "وجوه مختلف در باره مراد از]



 به معناي "فجر ""وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ "
 .به معناي جفت است "شفع "صبح، و

يند گوع به معناي ضميمه كردن چيزي به مثل آن است، و به اين دو مثل هم شفع ميگويد: شفراغب مي
«1». 

است، كه به معناي رفتن شب، و پشت  "سري "مضارع از مصدر "يسر "كلمه "وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ "و در جمله
انه و شفع و به معناي عقل است، پس در اين آيه به صبح، و شبهاي دهگ "حجر "كردن آن است، و كلمه

 .كند، سوگند ياد شدهوتر و شب، وقتي پشت مي

ها باشد، و بعيد هم نيست كه منظور قسم به همه صبح "فجر "و چه بسا بتوان ادعا كرد كه ظاهر سوگند به
 .از آن تنها صبح روز عيد قربان دهم ذي الحجه باشد

اند: صبح محرم، يعني اول سال فتهديگر گ «3»اند: مراد صبح ذي الحجه است. بعضي گفته« 4»و بعضي 
اند: فجر شب مزدلفه است. ديگر گفته« 4»صبح روز جمعه است. بعضي  :اندگفته« 1»قمري است. و بعضي 

منظور از آن را همه روز يعني از صبح تا شام « 4»اند. بعضي مراد از آن را نماز صبح دانسته «4»و بعضي 
ها است، و از اين سارها از الي سنگور شكافته شدن و جوشيدن چشمهاند: منظگفته« 4»اند و بعضي دانسته

 .اندقبيل سخنان كه هيچ مدركي بر آن داللت ندارد زياد گفته

را نكره آورده  "ليال "چه بسا مراد از آن از اول تا دهم ذي الحجه باشد، و اگر كلمه -"وَ لَيالٍ عَشْرٍ "
 .ينكه عموميت آن را برساندخواسته است به عظمت آن اشاره كند، نه ا

ديگر گفته: دهه اول رمضان است. « 16»منظور دهه آخر ماه رمضان است. يكي  :اندگفته« 4»بعضي 
گفته: اگر مراد از فجر نماز صبح باشد مراد از « 14»گفته دهه اول محرم است. چهارمي  «11»سومي 

 .هاي دهگانه هم عبادت در آنها استشب

 و روز عرفه قابل انطباق -هشتم ذي الحجه -اين جمله با روز ترويه -"الْوَتْرِوَ الشَّفْعِ وَ  "
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هاي دهه اول هست، مخصوصا اين تطبيق در صورتي كه مراد از فجر و ليالي دهگانه فجر ذي الحجه و شب
 .تر استآن باشد مناسب

است،  "وتر "و يك ركعت نماز معروف به "شفع "اند: مراد دو ركعت نماز معروف بهگفته« 1»ولي بعضي 
دو  -اند مراد مطلق نمازها است، كه بعضي شفعديگر گفته« 4»شود. بعضي كه در آخر شب خوانده مي



اند: شفع، ديگر گفته« 4»است. بعضي  -يك ركعتي و سه ركعتي -و بعضي ديگر وتر -ركعتي و چهار ركعتي
اند: شفع تمام انسانها است، به دليل گفته« 1»روز قربان و وتر، روز عرفه نهم ذي الحجه است. و بعضي 

، و وتر خداي تعالي است، كه تك است، و بر طبق هر يك از اين «4» "وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً "كه فرموده:اين
 .اقوال رواياتي هم رسيده، كه به زودي در بحث روايتي آينده از نظر خواننده خواهد گذشت ان شاء اللَّه

به شفع و وتر سوگند ياد كرده در  اند: منظور جفت و طاق از هر عددي است، و اگرديگر گفته «6»بعضي 
شود، و اين نعمت حقيقت به عدد قسم خورده، چون هر اندازه و مقداري به وسيله عدد حساب و ضبط مي

 :اندهم گفته« 4»هاي خداست. بعضي عدد خود از بزرگترين نعمت

 .تشفع و وتر همه مخلوقات است، براي اينكه هر چيزي كه تصور كني يا طاق است و يا جف

اند شفع شبها و روزها است، و گفته« 4»اند: وتر آدم و شفع همسر او است. بعضي ديگر گفته «8»بعضي 
اند: شفع صفا ديگر گفته« 16»وتر تنها آن روزي است كه دنبالش شب نيايد، و آن روز قيامت است. بعضي 

روزهاي قوم عاد، و منظور از وتر  "شفع "اند: مراد از كلمهگفته« 11»و مروه، و وتر بيت الحرام است. بعضي 
اند: شفع درهاي بهشت است، كه جفت است، چون هشت در است، و گفته« 14»هاي آن است. و بعضي شب

وتر درهاي دوزخ است كه هفت در است، و از اين قبيل اقوال بسياري كه بعضي از مفسرين تا سي و شش 
 .اند و اكثر آنها بدون دليل استقول شمرده

 گذرد و اين جمله در معناي آيهيعني شب در هنگامي كه مي -"وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ "
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 "الليل "است، و ظاهرش اين است كه الم در آن براي جنس باشد، پس مراد از« 1» "وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ "
 .تمطلق و همه آخر شبها اس

اند: مراد از آن شب مزدلفه است، كه همان شب عيد قربان است، كه حاجيان از عرفات گفته« 4»و بعضي 
پردازند، تا صبح شود، آن گاه از آنجا به مني كوچ شوند، و در آنجا همگي به عبادت خدا ميوارد مزدلفه مي

گانه، دهه اول ذي الحجه هاي دهشبكنند. ولي اين وجه صحيح نيست، و مخصوصا بنا بر اينكه مراد از مي
آيد، چون شب مزدلفه هم جزو آن ده شب است، كه بدان سوگند ياد شده، ديگر معني باشد درست در نمي



 .ندارد به آن سوگند خورده باشد

آيا اين سوگندها براي هر صاحب خرد كافي نيست؟ يعني كافي است، و  -"هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ "
دهد، كه وقتي خداي تعالي به چيزي فهمد، و حق را از باطل تميز ميب عقل كه معناي سخن را ميصاح

خورند كه داراي شرافت و منزلتي باشد، يقين سوگند خورد با در نظر داشتن اينكه سوگند را به چيزي مي
دي در درستي كند كه آنچه به خاطرش سوگند خورده حق است، آن هم حقي مؤكد، كه جاي هيچ ترديمي

 .آن نيست

جواب قسمهاي مذكور حذف شده، چون آيات بعدي كه از عذاب اهل طغيان و كفران در دنيا و آخرت و 
 :رساند كهدهد، بر آن داللت داشته ميثواب نفوس مطمئنه خبر مي

گر دريغ يدهد، و از بعضي دسوگندها براي اثبات اين معنا بوده كه خداي تعالي به بعضي از خالئق نعمت مي
دارد، همه براي امتحان است، و حذف اين جواب و اشاره به آن هم به طور كنايه رساتر است، و هم در مي

 .باب تهديد و انذار و بشارت مؤكدتر است

قوم عاد اولي است، كه امت هود پيامبر بودند و داستانشان  "عاد "منظور از "أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ "
زيستند، و ما در تفسير سوره هود آنچه را ر قرآن كريم مكرر آمده، و اشاره شده به اينكه آنان در احقاف ميد

 .شود ذكر كرديمكه از آيات كريمه قرآن در باره آنان استفاده مي

 469[ ..... ص : "إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ "مراد از]

اي آيد به معناي پايهكه جمعش عمد مي "عماد "كلمه "ثْلُها فِي الْبِالدِإِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِ "
 .است كه ساختمان بدان تكيه دارد
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نظير و داراي نام شهري براي قوم عاد بوده شهري آباد و بي "ارم "و ظاهر دو آيه مورد بحث اين است كه:
قصرهاي بلند و ستونهاي كشيده و در زمان نزول اين آيات اثري از آنان باقي نمانده، آثارشان به كلي از بين 

ها لبته ممكن است چيزي از تاريخ آنان در افسانهرفته بود، و هيچ دسترسي بر جزئيات تاريخ آنها نمانده بود، ا
آمده باشد، ولي مدرك قابل اعتمادي ندارد، تنها خاطره قابل اعتمادي كه از آنها بر جاي مانده همين مقداري 

فهماند كه قوم عاد بعد از قوم نوح بودند و در احقاف است كه قرآن كريم نقل كرده و به طور اجمال مي
تر بودند، شهرهايي و مردمي درشت هيكل و نيرومند، و در عهد خود از ساير اقوام متمدنكردند، زندگي مي

ها داشتند، و در بين اقوام ديگر مقامي هايي حاصلخيز و باغهايي از خرما و انواع زراعتآباد و خرم و زمين



 .ارجمند داشتند، كه شرح داستانشان در تفسير سوره هود گذشت

د: مراد از ارم همان قوم عاد است، و اگر قوم عاد را ارم خوانده بدان جهت بوده كه انگفته« 1»ولي بعضي 
اي از اهل مكه نام پدر بزرگ اين قوم بوده لذا خود قوم را هم ارم گفتند، همانطور كه تيره "ارم "چون كلمه

رائيل نكه منظور بني اسنامند، با اينامند و معنايش قريشيان است، و يا يهوديان را اسرائيل ميرا قريش مي
 .است، و مراد از ذات عماد بودن آنان، نيرومندي و سطوت ايشان است

و معناي آيه اين است كه: آيا نديدي كه پروردگارت به قوم عاد كه همان قوم ارم باشند چه كرد؟ قوم ارم كه 
 نند آنان درشت هيكل ومردمي نيرومند و قهرمان بودند، و نظيرشان در هيچ سرزميني خلق نشده بود كه ما

نيرومند باشند، و تسمه از پشت همه بالد و يا همه اقطار زمين كشيده باشند، و ليكن اين معنا از ظاهر لفظ 
 .آيه بعيد است

اند كه: مراد از ذات العماد بودن آنان، اين است ديگر كرده و گفته« 4»و از آن دورتر معنايي است كه بعضي 
ر شهر خود بودند و در فصول ديگر به نقاط خوش آب و هوا رفته سپس مجددا به كه تا هوا مساعد بوده د

 .گشتندمنزل خود بر مي

هاي معروف قديمي است، كه از وهب بن منبه و كعب االحبار روايت و داستان بهشت ارم يكي از افسانه
 .شده

فرمايد مردم عاد اي قطع كردن است، ميبه معن "جوب "ماده "وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ "
 هاي عظيم دامنهصخره
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 "وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً "معناي آيهها را قطع كردند و به صورت خانه در آوردند، پس اين جمله در كوه
 .است« 1»

 401[ ..... ص : "ذي االوتاد "وجه توصيف فرعون به]

 "وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ

بنا  -خوانده براي اين بوده كه "ذي االوتاد "ع( است، و اگر او را)منظور از اين فرعون، فرعون زمان موسي 
خوابانده، و با چهار ميخ خواسته كسي را شكنجه كند، روي زمين ميهر گاه مي -آمدهبر آنچه در روايات 

خوابانده، و او را ميخكوب كرده، و چه بسا روي چوب ميچهار دست و پايش را به زمين ميخكوب مي
 يكرده، مؤيد اين روايات، رفتاري است كه قرآن از فرعون نسبت به ساحراني حكايت نموده كه به موسمي



خواستند شود هر كس را مي، معلوم مي«4» "وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ "ايمان آوردند كه به ايشان گفت:
 .كردنددار بزنند دو دست و دو پايش را بر چوبه صليب ميخكوب مي

نامبردگان از عاد و ثمود و فرعون است، اين دو آيه صفت  "الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ "
 .فرمايد اينها اقوام و اشخاصي بودند كه در بالد طغيان نموده، فساد را در آنها گسترده كردندمي

در مورد آب، به معناي ريختن آن است، و اما در مورد  "صب "كلمه "فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ "
به منظور بزرگ جلوه  "عذاب "ذاب پشت سرهم و شديد، و نكره آوردن كلمهشالق عذاب، كنايه است از ع

 .دادن آن است،

و معناي آيه اين است كه: پروردگارت به خاطر طغيان و گسترش دادن فساد، عذاب شديدي بر اين طاغيان 
 .نازل كرد، عذابي پشت سر هم و غير قابل وصف

به معناي آن محلي است كه در آنجا به كمين بنشينند و منتظر  "دمرصا "كلمه "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "
رسيدن شكار و يا دشمن باشند، و بر مرصاد بودن خداي تعالي با اينكه او منزه است از نشستن در مكان، 

خواهد بفهماند خداي تعالي مراقب اعمال بندگانش است، همانطور كه انسان در اي است تمثيلي، كه ميكنايه
شسته مراقب حركات و سكنات دشمن خويش است، و منتظر است تا او را دستگير كند و يا به قتل كمين ن

 برساند، و خود او هيچ خبر ندارد از اينكه دشمنش
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در صدد دستگيري و يا كشتن او است، خداي سبحان هم مراقب اعمال بندگان خويش است، همين كه 
 .كندطغيان كردند و فساد را گسترش دادند ايشان را به شديدترين وجهي عذاب مي

هماند فكند و ميهاي گذشته را تعليل ميذاب كردن طاغيان و فساد انگيزان امتدر آيه مورد بحث داستان ع
 "كه اگر آنان را عذاب كرد به خاطر اين است كه او رب است، و سنت او بر همين معنا جاري است، و كلمه

 :را به كاف خطاب اضافه نموده فرمود "رب

هاي گذشته نيست، بلكه در امت تو نيز امتپس عذابش منحصر در  "پروردگار تو ايشان را عذاب كرد "
 .جريان دارد

 400گذارد[ ..... ص : حكايت زبان حال نوع آدمي كه آزمايش خدا با اكرام و نعمت دادن را به حساب ممتاز بودن خود از ديگران مي]

در آغاز  "اءف "اين آيه به دليل اينكه حرف "رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتاَلهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ "
گيري از آيات قبل است، و در آن حال آدمي را در صورتي كه نعمتش زياد شود و صورتي كه آن آمده نتيجه



كند، گويا فرموده: گفتيم انسان زير نظر خداي تعالي است، و خداي تعالي در از نعمت محروم باشد بيان مي
دهد، يا آزمايد، و در بوته امتحان قرارش ميگرايد و يا به فساد، و او را مياو است تا ببيند به صالح ميكمين 

با دادن نعمت، و يا با محروم كردنش از آن، اين از نظر واقع امر و اما انسان اين واقعيت را آن طور كه بايد 
كند نزد خدا احترام و كرامتي داشته، گيرد خيال ميگيرد، او وقتي مورد انعام خداي تعالي قرار ميدر نظر نمي

را  كند و فسادتواند بكند، در نتيجه طغيان ميكه اين نعمت را به او داده، پس او هر كاري دلش بخواهد مي
ا كند كه خداي تعالي بدهد، و اگر مورد انعام قرارش ندهد و زندگيش را تنگ بگيرد، او خيال ميگسترش مي
 .پردازدكند، در نتيجه به كفر و جزع ميرد و به وي اهانت مياو دشمني دا

اين است كه: نوع انسان بحسب طبع اولي اينطور است، نه اينكه فرد فرد  "فَأَمَّا الْإِنْسانُ "پس مراد از جمله
 .براي جنس است، نه براي استغراق "االنسان "همه انسانها اينطورند، بنا بر اين، الف و الم

 "حذف شده، تقديرش "اذا "يعني وقتي او را مورد امتحان قرار دهد، و عامل در كلمه -"ا ابْتاَلهُ رَبُّهُإِذا مَ "
 .است "كائنا اذا ما ابتليه ...

ان فاما االنس "آمده و تقديرش: "اذا "است، كه بعد از كلمه "فيقول "اند: عامل در آن كلمهگفته« 1»بعضي 
 :گويداست، يعني انسان مي "ربهفيقول ربي اكرمن اذا ما ابتليه 

__________________________________________________ 
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 .گويد كه خدا مورد امتحانش قرار داده باشدپروردگارم احترامم كرده، و اين را وقتي مي

است، و مراد از اكرام و تنعيم، اكرام و تنعيم صوري است، و  "ابتالء "كلمه تفسير "فاكرمه و نعمه "و جمله
خواهد بفرمايد خداي تعالي او را اكرام كرده و به عبارت ديگر مراد اكرام و تنعيم حدوثي است، نه بقايي، و مي

ي كرد و در راه نعمت داده تا شكرش را بجاي آرند و بندگيش كنند، و ليكن انسان همان را مايه درد سر خود
 .مصرف كرد كه مستحق عذاب گرديد

گويد خداي تعالي مرا مورد كرامت و نعمتي از خود قرار داد، به دليل اينكه يعني مي -"فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ "
كند كه اين قدرت و دارايي كه به او به من نعمتهايي داده كه به ديگران نداده، و يا به عبارتي خيال مي

دهد هر كاري كه اند هم اكرام و تنعيم حدوثي است و هم بقايي، و به همين جهت به خود اجازه ميداده
 .ندكخواست بكند، چون وقتي انسان پنداشت بقاي نعمت و قدرتش تضمين شده، هر كاري بخواهد مي

اه ت، و از ديدگدر اينجا سؤالي است و آن اينكه اين جمله كه مورد بحث ما است حكايت زبان حال انسان اس
و خداي تعالي را رب خود  "رب من مرا اكرام كرده "گويد:دهد، و از اينكه مييك انسان طبيعي خبر مي

آيد كه گوينده اين سخن، خدا و ربوبيتش را قبول دارد، با اينكه وثني مذهبان كه منكر كند، بر ميمعرفي مي
 ربوبيت صانعند معتقد به چنين چيزي نيستند؟



ن سؤال اين است كه: همانطور كه در سؤال آمده بود سخن مذكور زبان حال فطرت است، و وثني پاسخ اي
گويند و از اقرار بدان مذهبان هم به حسب فطرتشان اعتراف به اين معنا دارند، هر چند كه به زبان نمي

را كرده  "مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ إِذا "ورزند، عالوه بر اين قرآن كريم خواسته است رعايت مقابله با جملهاستنكاف مي
 .باشد

 403پندارد[ ..... ص : و آزمايش خدا با فقر و تنگدستي را اهانت و خواري از ناحيه خدا مي]

يعني وقتي خداي تعالي او را مورد آزمايش قرار  "وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ "
 .گويد پروردگار من مرا خوار كرد، و به هيچم نگرفتگيرد، ميدهد و به اين منظور رزقش را تنگ ميمي

 :شوداز مجموع دو آيه، سه نكته استفاده مي

شود كه هم نعمت دادن خدا اول اينكه: از تكرار كلمه ابتالء، هم در نعمت و هم در محروم كردن استفاده مي
وَ نَبْلُوكُمْ  "فرمايد:نش، هم چنان كه آيه زير هم همين معنا را تذكر داده ميامتحان است، و هم نعمت نداد

 .كند، پس اين آيه انسان را در طرز تفكرش تخطئه مي«1» "بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً
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دوم اينكه: نعمت دادن خدا را بدان جهت كه نعمت او فضل و رحمت است اكرام و احترام خدا نسبت به 
توان بهترين آخرت را تحصيل كرد(، و معلوم است كه اين انسان است، )چون با نعمت دنيا است كه مي

 .ام از ناحيه خدا است كه خود انسان آن را وسيله عذاب دوزخ قرار ندهدنعمت تا زماني احتر

داند از تنعم در دنيا و فهمانند كه انسان سعادت در زندگي را عبارت ميسوم اينكه: اين دو آيه با هم مي
بر  داند، وهاي فراوان، و مالك داشتن كرامت در درگاه الهي را همين داشتن نعمت فراوان ميداشتن نعمت

پندارد، در حالي كه نه اولي عكس مالك نداشتن قدر و منزلت در درگاه خدا را نداشتن پول و ثروت مي
مالك احترام است و نه دومي مالك نداشتن حرمت است، بلكه مالك در داشتن قدر و منزلت نزد خدا تقرب 

شد و چه فقير، پس داشتن و به خداي تعالي از راه ايمان و عمل صالح است، حال چه اينكه آدمي دارا با
اي اند كه چون فايدهنداشتن مال هر دو امتحان است، مفسرين در معناي اين دو آيه وجوهي ديگر ذكر كرده

 .نداشت متعرضش نشديم

به ت، كه اس "تتحاضون ""تحاضون "اصل "كَلَّا بَلْ ال تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَ ال تَحَاضُّونَ عَلي طَعامِ الْمِسْكِينِ "
گر را كنيد، و نه يكديفرمايد: شما نه يتيم را احترام ميمعناي تحريك و تشويق كردن يكديگر است، مي

كنيد، و منشا اين رفتارتان مال دوستي است، كه بدادن صدقه بر مساكين تهي دست سفارش و تشويق مي
 ."وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا "فرمايد:در دو آيه بعد مي



به معناي اين است كه: انسان سهم خودش و  -با تشديد ميم -"لم "كلمه "تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّاوَ  "
ديگران را به خود اختصاص دهد، و خالصه هر چه به دستش بيايد بخورد، چه پاك و مال حالل باشد و چه 

ه مال فرمايد دليل آن اين است ككند، ميفسير ميرا ت "بَلْ ال تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ "خبيث، و آيه مورد بحث جمله
 .خوريديتيم هم اگر به دستتان برسد مي

به معناي بسيار و بزرگ از هر چيز است، و اين  -با تشديد جيم -"جم "كلمه "وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا "
فرمايد علت آن اين است كه مال را به ، ميكندتفسير مي "وَ ال تَحَاضُّونَ ... "فرمود:جمله آيه قبلي را كه مي

 .داريدمقدار بسيار زياد دوست مي

با تشديد كاف به معناي دق و كوبيدن سخت است، و مراد از  "دك "كلمه "كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا "
 .حضور روز قيامت است "زماني كه -ظرف اذا

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

آورد، و براي بار دوم پندار آدميان در حال دارايي و نداري را رد را مي "كال "جمله براي بار دوم كلمهدر اين 
در مقام تعليل رد مذكور است، و حاصل معنا چنين است كه آن طور  "إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ ... "كند، و جملهمي

ودي در وقتي كه قيامت بپا شود متوجه پندارند نيست، به علت اينكه به زكه انسانها به حسب طبع مي
شوند كه زندگي دنيا و آنچه در آن از فقر و غنا و امثال آن بود مقصود بالذات نبود، و او آن را مقصود مي

تر بگويم هدف پنداشت، و چون دنيا را هدف پنداشت چيزي براي آخرتش نفرستاد، آن وقت بالذات و يا ساده
براي زندگي واقعيم چيزي از پيش فرستاده بودم، با اينكه آرزو، نه  "تُ لِحَياتِيقَدَّمْ "كند اي كاشآرزو مي

 .كندرساند، و نه عذابي را از او رفع ميخيري به او مي

 403مراد از آمدن پروردگار در قيامت )وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ ...([ ..... ص : ]

در اين جمله نسبت آمدن به خداي تعالي داده، و اين تعبير از متشابهات  "وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا "
فرمايد آن روز كند، و مثال مي، و آياتي كه خواص قيامت را ذكر مي«1» "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "است كه آيه

مبين است،  شود كه خدا حقرود، و بر همه مكشوف ميافتد، و همه حجابها كنار ميها از كار ميهمه سبب
 .سازندكند، و تشابه آن را بر طرف مياين متشابه را تفسير مي

 "وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "فرمايد:گويد منظور از آمدن خدا آمدن امر خدا است، و قرآن هم ميرواياتي هم كه مي

 .همه در مقام رفع اين تشابه است «2»

اره كمدن خدا اين است كه در آن روز با از كار افتادن اسباب، همهو به وجهي، مؤيد اينكه گفتيم منظور از آ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ  "فرمايد:خود خدا بدون هيچ واسطه است، آيه زير است كه مي

فرمايد:َلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا شود به آيه زير كه مي چون اگر اين آيه ضميمه« 4» "الْغَمامِ وَ الْمَالئِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ
 "أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ



آيد كه منظور از آمدن خدا در آيه سوره بقره آمدن امر خدا است، كه در آيه سوره چنين به دست مي «4»
 جاء امر "شده، و تقدير آيهنحل آمده. پس معلوم شد در آيه مورد بحث مضافي حذف 

__________________________________________________ 

 .11هيچ چيزي مانند او نيست. سوره شوري، آيه (1)

 .14امر امروز تنها براي خداست. سوره انفطار، آيه (2)

، و مالئكه بيايدشانهايي از ابر و آورند، آيا منتظر آنند كه خدا در سايهمنتظر چه هستند كه ايمان نمي(3)
 .416نابودشان كند. سوره بقره، آيه 

اند تا مالئكه يا امري از ناحيه پروردگار تو فرا رسد؟ سوره آورند، نشستهمنتظر چه هستند كه ايمان نمي(4)
 .44نحل، آيه 
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عقلي است، و اما بحث در باره آمدن  است، و يا نسبت آمدن به خدا دادن در آيه شريفه از باب مجاز "ربك
 .مالئكه و اينكه آمدنشان صف به صف است، نظير بحثي است كه در سابق گذشت

 "... ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَوَ جِي "

، پرده برداري از روي آن باشد، هم چنان كه در آيه زير همين تعبير "آوردن جهنم "بعيد نيست كه مراد از
« 4» "وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ "فرمايد:و نيز آيه زير كه مي« 1»رِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَري وَ بُ "آمده فرموده:

 .«4» "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ "فرمايد:و آيه زير كه مي

و شود، كه آنچه در دنيا به اترين وجه متذكر مييعني در آن روز انسان به روشن -"إِنْسانُيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْ "
دادند چه خيرش و چه شرش همه از باب امتحان بوده و او در كار خود كوتاهي كرده اين آن معنايي است 

 .دهدكه سياق آيه مي

د، و اين كنايه است از اينكه تذكرش در آن روز هيچ تواند متذكر شويعني از كجا مي -وَ أَنَّي لَهُ الذِّكْري  "
سودي به حالش ندارد، چون وقتي تذكر سودمند است كه بتواند به وسيله توبه با عمل صالح آنچه را فوت 

 .شده جبران كند، و روز جزا جاي توبه و عمل نيست

 406گفتن انسان در قيامت ..... ص :  "يا ليتني "متذكر شدن و]

اي يعني اي كاش در دنيا براي اين زندگيم كه زندگي آخرت است توشه "ا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِييَقُولُ ي "
فرستاده بودم، ممكن هم هست معنايش اين باشد كه اي كاش در دنيا براي اين زندگيم كه حقيقت زندگي 

سرگرمي بيهوده خوانده و اي فرستاده بودم، چون قرآن كريم زندگي دنيا را لهو و بازي يعني است توشه
 .«1» "وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ "فرموده:

از پيش فرستادن عمل صالح است براي زندگي آخرت، و مضمون آيه  "قدمت "و مراد از تقديم در جمله



دهد، و ديدن حقايق آن از خود سر مي آرزويي است كه انسان در هنگام رسيدن به قيامت و متذكر شدن از
 .دهدبيند كه تالشش در دنيا سودي به حالش نميبه راي العين مي

__________________________________________________ 

 .44شود. سوره نازعات، آيه و دوزخ براي هر بيننده آشكار مي(1)

 .41شود. سوره شعراء، آيه دوزخ براي گمراهان ظاهر مي(2)

ديدي، امروز پرده تو را تو در دنيا كه بودي از اين جهنم غافل بودي، عالم قيامت بود، ولي تو نمي(3)
 .44برداشتيم لذا اكنون چشمت خيره و تيزبين شده است. سوره ق، آيه 

 .41اگر اهل دانش باشند زندگي آخرت زندگي حقيقي است. سوره عنكبوت، آيه (4)
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به خداي تعالي بر  "وثاقه "و در "عذابه "ضمير در "فَيَوْمَئِذٍ ال يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ وَ ال يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ "
گردد، و معناي آيه اين است كه در امروز عذاب خدا آن چنان سخت است كه احدي از خلق كسي را آن مي

سخت است كه احدي از خلق كسي را آن طور در بند نكرده، و طور عذاب نكرده، و در بند كردنش آن چنان 
 .اين تعبير كنايه است از شدت در تهديد

اند و آن دو را به فتحه ذال و فتحه ثاء قرائت كرده "ال يوثق "و "ال يعذب "از قاريان دو كلمه «1»بعضي 
و  گرددبه انسان بر مي "ثاقهو "و "عذابه "اند كه بنا بر اين قرائت دو ضمير دررا صيغه مجهول دانسته

 .شود هيچ كس در امروز عذاب اين انسان و گرفتاري او را نداردمعناي آيه چنين مي

 400نفسي است كه با ايمان به پروردگار و ياد او سكونت يافته، به مقام رضا رسيده است و ...[ ..... ص :  "نفس مطمئنة "]

آنچه از سياق آيه يعني مقابل قرار گرفتن اين نفس با اوصافي كه براي آن ذكر  "الْمُطْمَئِنَّةُيا أَيَّتُهَا النَّفْسُ  "
ساد و اش به دنيا و طغيان و فشده با انساني كه قبل از اين آيه مورد سخن بود و اوصافش از جمله دلبستگي

نفسي است كه با شود اين است كه نفس مطمئنه، شد استفاده ميكفرانش و سوء عاقبتش ذكر مي
اي دهد و در نتيجه خود را بندهعالقمندي و ياد پروردگارش سكونت يافته بدانچه او راضي است رضايت مي

بيند كه مالك هيچ خير و شري و نفع و ضرري براي خود نيست و نيز دنيا را يك زندگي مجازي و مي
نتيجه اگر غرق در نعمت دنيايي شود، به  داند و درداشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحاني الهي مي

شود، و اگر دچار فقر و فقدان گردد اين تهي طغيان و گسترش دادن به فساد و به علو و استكبار، وادار نمي
ط برجا است و از صرادارد، بلكه هم چنان در عبوديت پايدستي و ناماليمات او را به كفر و ترك شكر وانمي

 .نه به افراط و نه به تفريطشود، مستقيم منحرف نمي

اند كه اين خطاب بعد از حسابرسي نفوس مطمئنه به پنداشته« 4»بعضي  "ارْجِعِي إِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً "
 .شودايشان مي



اي كه نفوس و ليكن به نظر ما ظرف اين خطاب از اول تا به آخر روز قيامت است، يعني از همان لحظه
ين رسد مورد ااي كه مرگشان ميشوند بلكه از لحظهاي كه داخل بهشت ميشوند، تا لحظهمطمئنه زنده مي

 .آيندخطاب هستند تا وقتي كه به جنت الخلد در مي
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توصيف كرده، براي آن است كه اطمينان و سكونت  "مَرْضِيَّةً "و "راضِيَةً "و اگر نفوس مطمئنه را به وصف
يافتن دل به پروردگار مستلزم آن است كه از او راضي هم باشد، و هر قضا و قدري كه او برايش پيش 

باشد، و چه حكمي باشد كه او تشريع آورد كمترين چون و چرايي نكند، حال چه آن قضا و قدر تكويني مي
آورد، و هيچ معصيتي دل او را منحرف اي او را به خشم نميكرده باشد، پس هيچ سانحه به خشم آورنده

كند، و وقتي بنده خدا از خدا راضي باشد، قهرا خداي تعالي هم از او راضي خواهد بود، چون هيچ عاملي نمي
آورد، و بنده خدا وقتي مالزم طريق عبوديت باشد ا به خشم نميبه جز خروج بنده از زي بندگي خدا ر

 .را آورد "مرضية "جمله "راضية "مستوجب رضاي خدا خواهد بود، و به همين جهت دنبال جمله

از  گيريدر اولش درآمده نتيجه "فاء "اين آيه به دليل اينكه حرف "فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي "
گردي پس در فرمايد: چون راضي و مرضي به سوي پروردگارت بر مياست، مي "جِعِي إِلي رَبِّكِارْ "جمله

زمره بندگانم در آي و در بهشتم داخل شو، و اين فرمان داللت دارد بر اينكه صاحب نفس مطمئنه در زمره 
 .بندگان خدا است، و حائز مقام عبوديت است

كسي مطمئن به پروردگار خود شد، و از ادعاي استقالل منقطع و بايد هم همين طور باشد، چون وقتي 
رسد به دليل اينكه حق است راضي شد، قهرا ذات و صفات و افعال گرديد، و بدانچه از ناحيه پروردگارش مي

راند و امر و نهيي كه كند و قضايي كه او ميداند، پس در آنچه او مقدر ميخود را ملك طلق پروردگارش مي
دهد، مگر آنچه را كه پروردگارش خواسته باشد، و اين همان ظهور ند هيچ خواستي از خود نشان نميكاو مي

در حقيقت امضاي عبوديت وي است و  "فَادْخُلِي فِي عِبادِي ":عبوديت تامه در بنده است، پس اينكه فرمود
فه را بر ضمير تكلم اضا "جنت "ه كلمهكند، و منظور از اينكمنزلگاه او را معين مي "وَ ادْخُلِي جَنَّتِي "جمله

كرد و فرمود: داخل جنت من شو اين بوده است كه او را به تشريف خاصي مشرف كند، و در كالم خداي 
 .تعالي هيچ جا غير اين آيه جنت را به خود نسبت نداده است

رده شدن جهنم، آمدن خدا، و ...([ بحث روايتي ])رواياتي در باره مراد از شفع و وتر، تسميه فرعون به ذي األوتاد، آو

 401..... ص : 
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ت، چون ، خلق اس"شفع "اند منظور ازآمده كه بعضي گفته "وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ "در مجمع البيان در تفسير آيه
 ه عوفي و، خداي تعالي است، نقل از ابن عباس و عطي"وتر "، و منظور از كلمه"وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً "فرموده:

 ابي صالح و مجاهد و اين تفسير روايت ابي
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اند شفع و وتر هر دو نمازند، بعضي شفع و بعضي سعيد خدري است، از رسول خدا )ص(. بعضي ديگر گفته
وتر،  و اند: شفع، روز عيد قربان،وترند، و اين روايت ابن حصين است، از رسول خدا )ص(. بعضي ديگر گفته

روز عرفه است، نقل از ابن عباس و عكرمه و ضحاك و )روايت جابر از رسول خدا )ص( هم همين را 
اند اين است كه روز عرفه در حكم نظير ندارد، چون هيچ گويد( و علت اينكه روز عيد را شفع خواندهمي

همان كوچ كردن است  روزي ديگر مثل آن روز وقوف در عرفات واجب نيست، ولي روز عيد در حكم، كه
اند شفع روز هشتم ذي الحجه يعني روز ترويه است، و وتر روز عرفه است، و اين نظير دارد. بعضي ديگر گفته

 .«1»معنا از امام باقر و از امام صادق )عليهما السالم( نقل شده 

كرد، و گفت  توان جمعمؤلف: سه روايت اول را كه صاحب مجمع البيان از طرق اهل سنت نقل كرده مي
 .اندمنافاتي بين آنها نيست، چون هر سه در مقام يادآوري بعضي از مصاديق شفع و وتر بوده

و آمده كه د "وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ "آمده كه دهه ذي الحجه است، و در باره "ليال عشر "و در تفسير قمي در باره
مده كه شفع، حسن و حسين، و وتر امير ركعت شفع و يك ركعت وتر در نماز شب است، و در حديثي آ

يعني شب عيد قربان كه از )آمده كه منظور شب جمع است  "وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ "المؤمنين است، و در باره
 .«4»كنند( عرفات به مشعر كوچ مي

صاحب عقل آمده: يعني  "لِذِي حِجْرٍ "و در همان كتاب در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( در معناي
«4». 

وَ فِرْعَوْنَ ذِي  "معناي آيه (و در كتاب علل به سند خود از أبان احمر روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع
را پرسيدم، عرضه داشتم به چه مناسبت فرعون را صاحب ميخها خواندند؟ فرمود به اين جهت كه او  "الْأَوْتادِ

ا كشيد و بخوابانيد و دست و پايش را از دو طرف ميمين ميخواست مردي را شكنجه كند روي زهر گاه مي
 داد و دست وشد كه اين كار را روي تخته خوابيده انجام ميكرد، و بسا ميچهار ميخ به زمين ميخكوب مي

كرد تا بميرد، و بدين جهت كوبيد و سپس به همان حال رهايش ميپاي محكوم را با چهار ميخ بدان مي
 .«1»ها خواند را صاحب ميخخداي تعالي او 
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آمده كه از علي )ع( روايت شده كه فرمود: معنايش اين  "دِإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصا "و در مجمع البيان در ذيل آيه
 .«1»است كه پروردگار تو قادر است جزاي مردم نافرمان را بدهد 

مؤلف: بناي روايت بر اين است كه عبارت آيه را استعاره تمثيلي بگيرد، و نيز در همان كتاب است كه از امام 
اي از تواند با داشتن مظلمهاي نميصراط كه هيچ بنده صادق )ع( نقل شده كه فرمود: مرصاد پلي است بر

 .«4»ديگري از آن پل بگذرد 

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ  "حكايت شده كه در تفسير آيه (و از غوالي از امام صادق )ع
عناي در اين آيه به م "ظن "گيرد، و كلمهميفرمود: يونس يقين داشت بر اينكه خدا رزقش را تنگ ن "عَلَيْهِ

ا وَ أَمَّا إِذا مَ "به معناي تنگ گرفتن رزق است، مگر نشنيدي كالم خدا را كه فرمود: "قدر "يقين است، و
 .«4»تنگ گرفتن معيشت است  "قدر "، كه در اينجا نيز معناي"ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

، "كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا "ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در تفسير آيهو در تفسير قمي در روايت 
 .«1»فرمود يعني وقتي كه زمين زلزله شود 

 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از علي بن ابي طالب روايت آورده كه گفت

را  "ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَكَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ ... وَ جِي "فرمايد:يرسول خدا )ص( فرمود: آيا تفسير اين آيه را كه م
دانيد؟ آن گاه فرمود: چون روز قيامت شود جهنم به وسيله هفتاد هزار زمام، به دست هفتاد هزار ملك مي

سوزاند ين را ميكند، و اگر خداي سبحان او را كنترل نكند آسمانها و زمشود، و او سركشي ميرانده مي
«4». 

مؤلف: اين حديث از ابي سعيد خدري و ابن مسعود، و از طرق شيعه در امالي شيخ به سندش از داوود بن 
 .«4»سليمان از حضرت رضا از آباي گرامش از علي )ع( از رسول خدا )ص( نيز روايت شده 

خود از علي بن فضال از پدرش،  به سند "روايات وارده از حضرت رضا در باب توحيد "و در كتاب عيون در
 نقل شده كه گفت: از حضرت رضا )ع( پرسيدم: معناي
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شود، چيست؟ فرمود: خداي تعالي به صفت آمدن و رفتن توصيف نمي "وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا "آيه
 .«1»چون خدا منزه است از انتقال، منظور آيه از آمدن خدا آمدن امر خدا است 

 411به او[ ..... ص :  "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ... "كيفيت قبض روح مؤمن و خطاب روايتي در باره]

ع( عرضه داشتم: فدايت شوم، )و در كافي به سند خود از سدير صيرفي روايت آورده كه گفت: به امام صادق 
ود: نه به خدا سوگند، وقتي فرشته دارد؟ فرميا بن رسول اللَّه آيا مؤمن از مرگ و قبض روح خود كراهت مي

گويد: جزع آيد، و ملك الموت به او ميآيد تا روحش را قبض كند، مؤمن به جزع در ميمرگ نزدش مي
مكن، اي ولي خدا، به آن خدايي كه محمد )ص( را به نبوت مبعوث كرده من نسبت به تو دلسوزتر و 

 ورزيد، چشم خودت را باز كند بيش از من به تو مهر نميمهربانتر از پدري مهربان هستم، اگر پدرت اينجا بو
 .و ببين

آن گاه فرمود: در آن هنگام رسول خدا )ص( و امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و امامان از ذريه او 
 :شودشوند، و به وي گفته ميدر برابرش ممثل مي

و اين حسن و اين حسين و اينان امامان از اين رسول خدا )ص( است، و اين امير المؤمنين و اين فاطمه، 
 .ذريه اويند، كه همه رفقاي تو هستند

اي از طرف رب كند، در اين هنگام ندا كنندهپس مؤمن چشم خود باز نموده حضرات را تماشا مي :فرمود
فسي كه با ديدن محمد و اهل ، اي ن"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ... "گويد:كند و ميالعزة روح او را ندا مي

عليهم السالم( اطمينان يافتي، به سوي پروردگارت برگرد، در حالي كه به واليت راضي و به ثواب )بيتش 
مرضي هستي، پس داخل در بندگان من شو، يعني در زمره محمد و اهل بيتش در آي، و داخل جنت شو، 

 .«4»ملحق شدن به منادي نيست  تر از مرگ وپس در آن هنگام هيچ چيزي در نظرش محبوب

 .«1»هم در تفسيرش و برقي نيز در محاسنش نقل كرده « 4»مؤلف: اين معنا را قمي 
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ) (4( وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ )4الْبَلَدِ )وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا  (1)ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ 

( أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ 4( أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ )4( يَقُولُ أَهْلَكْتُ ماالً لُبَداً )4أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ )
 (4اناً وَ شَفَتَيْنِ )وَ لِس (8)عَيْنَيْنِ 

( أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ 14فَكُّ رَقَبَةٍ ) (14( وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ )11فاَل اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (16وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ )
 (11ذِي مَسْغَبَةٍ )

كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ  ( ثُم14َّ( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ )14يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ )
 (14( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ )14أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ) (17)

 (46عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ )

 410ترجمه آيات ..... ص : 

 داي رحمان و رحيم،به نام خ

 .(1خورم )گو اينكه حاجت به سوگند نيست ولي به اين شهر )مكه( سوگند مي

 .(4شهري كه تو در آن ساكن هستي )

 .(4و سوگند به آن پدري كه اين شهر را بنا نهاد و فرزندي كه پديد آورد )

 .(1ايم )كه ما انسان را در رنج آفريده

 .(4ندارد؟ ) كند احدي بر او قدرتآيا گمان مي

از  گذاري گفت مال بسياري رانتيجه اين انكار معادلش اين شد كه وقتي اندك مالي را انفاق نمود از در منت
 .(4دست دادم )
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 .(4بيند )آيا پنداشته كه احدي او )و انفاق او( را نمي

 .(4آيا براي او دو چشم قرار نداديم؟ )

 .(4دو لب؟ )و يك زبان و 

 .(16و او را به خير و شرش هدايت نموديم )

 .(11پس چرا به مجاهده و كارهاي دشوار اقدام نكرد؟ )



 .(14داني كه منظور از كار دشوار چيست؟ )و تو چه مي

 .(14آزاد كردن برده )

 .(11و يا در روز قحطي سير كردن گرسنگان )

 .(14يتيمي از خويشاوندان را )

 .(14نشين را غذا دادن )يا مسكيني خاك

 .(14تا از آن كساني شود كه ايمان آوردند و يكديگر را به صبر و ترحم سفارش كردند )

 .(14آنها اصحاب يمين هستند )

 .(14اند اهل شئامت و نحوستند )هاي ما را منكر شدهو كساني كه آيه

 .(46كه آتشي سرپوشيده بر آنان احاطه دارد )

 413كند[ ..... ص : باره خلقت انسان كه سوره مباركه بلد بيان مي بيان آيات ]حقيقتي در

 اشاره

اين سوره بيانگر اين حقيقت است كه خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت است، هيچ شاني از شؤون حيات 
ش دها نباشد، از آن روزي كه در شكم مادر روح به كالبها و خستگيها و رنجرا نخواهي ديد كه توام با تلخي

بندد هيچ راحتي و آسايشي كه خالي از تعب و مشقت باشد دميده شد، تا روزي كه از اين دنيا رخت بر مي
ب اش آميخته با تعيابد، تنها خانه آخرت است كه راحتيبيند، و هيچ سعادتي را خالص از شقاوت نمينمي

 .نيست

بر تكاليف الهي را تحمل كند، در برابر آنها صبنا بر اين، چه بهتر به جاي هر تلخي و ناكامي و رنج، سنگيني 
نمايد صبر بر اطاعت و بر ترك معصيت، و در گسترش دادن رحمت بر همه مبتاليان كوشا باشد، كساني را 

 "اند مورد شفقت خود قرار دهد، تا جزواز قبيل ايتام و فقرا و بيماران و امثال آنها كه دچار مصائب شده
خواهد  "اصحاب مشئمه "ه آخرتش هم مثل دنيايش خواهد شد، و در آخرت ازشود، و گرن "اصحاب ميمنه

 .مسلط بر آنان است "نارٌ مُؤْصَدَةٌ "بود كه
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 .كندهاي مكي است، و همين سياق مكي بودن آن را تاييد ميو سياق آيات اين سوره شبيه به سياق سوره

 .سازداند، با سياق آن نميدانسته آن را مدني« 1»و اينكه بعضي 

اند كه همه سوره به جز چهار آيه اول آن مدني باشد، و به زودي تفصيل اين احتمال را هم داده «2»بعضي 
 .قول در بحث روايتي آينده خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي

مكه است، مؤيد اين احتمال سياق سوره  "بَلَدِبِهذَا الْ "اند منظور ازگفته« 4»مفسرين  "ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ "



كند، آن را تاييد مي "وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ "هاي مكي را دارد، و نيز آيه بعدي يعني آيهاست كه گفتيم سياق سوره
 .آيدباشد، كه بيانش مي (، ابراهيم )ع"والد "البته بنا بر اينكه منظور از

 414[ ..... ص : "حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ "سه وجه در معناي آيه:]

توانست به آوردن در آيه قبل، و با اينكه مي "بلد "اين جمله حال است از كلمه "وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ "
چنين نكرد، و دوباره خود كلمه بلد را  "ال اقسم بهذا البلد و انت حل بها ":ضمير آن اكتفاء نموده، بفرمايد

د، براي اين بود كه به عظمت شان آن، و اعتنايي كه به امر آن دارد اشاره كرده باشد، چون بلد ذكر كر
به معناي اقامت و  "حلول "مانند كلمه "حل "مذكور با ساير بالد فرق دارد، اين بلد حرام است، و كلمه

 .استقرار در مكان است، و مصدر در اينجا به معناي اسم فاعل )حلول كننده( است

خورم به اين شهر، شهري كه تو در معناي دو آيه اين است كه )هر چند قسم الزم ندارد ولي( سوگند مي و
دهد به اينكه مكه به خاطر اقامت آن جناب در آن و تولدش در آن آن اقامت داري، و اين تعبير توجه مي

 .شرافت يافته

اي است معترضه كه بين سوگند و متعلق سوگند جمله "وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ "اند: جملهگفته« 1»بعضي 
حلول و اقامت نيست، بلكه مراد كسي است كه مردم پاس حرمتش را  "حل "فاصله شده، و مراد از كلمه

 .نگه ندارند

 اي كه بين قسم و متعلق آن قرار گرفتهجمله معترضه«: 4»در تفسير كشاف گفته 

__________________________________________________ 

 .144، ص 46(روح المعاني، ج 4و  4و  1)

 .144، ص 46روح المعاني، ج (4)

 .444، ص 1تفسير كشاف، ج (5)
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باشد، يعني بعد از آنكه به شهر مكه سوگند خورد، به عنوان جمله معترضه مي "وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ "
دشمني مشركين با تو همين بس كه مثل تو پيامبري با عظمت و حرمتي كه داري، و مكه به  فرمايد درمي

كنند، و برگ درخت را براي حرمت تو حرمت يافته، و سكنه آن به خاطر آن حرمت، صيد را شكار نمي
تو و دانند، ولي بيرون كردن ريزند در آن شهر حرمت نداري، شكار را حرام ميچريدن حيوانات خود نمي

دانند، )نقل از شرحبيل راوي حديث( و در اين جمله معترضه عالوه بر معرفي كه به كفار كشتنت را حالل مي
اي هكند به اينكه دشمنيدارد، و آن جناب را تشويق ميمكه شده، رسول خدا )ص( را هم به ثبات قدم وامي

 .از شدت دشمني آنان شگفتي كندكند به اينكه اهل مكه را تحمل كند، و هر شنونده را وادار مي

گويد: ممكن هم هست بگوييم: نخست با سوگند خوردن به مكه، شهر والدت پيامبر او را تسليت آن گاه مي



داده، خاطرنشان ساخته كه هيچ انساني خالي از تحمل شدايد نيست، و آن گاه به عنوان جمله معترضه و به 
 يعني تو به زودي در اين "وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ "فرموده: منظور تكميل تسليت و تخفيف اندوه آن جناب

آوري، هر كه را بخواهي افكني، در حالي كه هر باليي كه بخواهي بر سر دشمنان ميشهر رحل اقامت مي
را در  "حل "كني، )تا آخر بياني كه اين مفسر آورده(، و حاصلش اين است كه كلمهكشي، و يا اسير ميمي
)با ضمه ميم و كسره  "محل "بگيريم، و چون حل به معناي اسم فاعل است، قهرا معنايش "حرم "ابلمق

شود كه ما به زودي در فتح مكه اين بلد حرام را براي خواهد بود، و معنايش اين مي "محرم "حاء( در مقابل
 .به قتل برسانيدهيم، تا بتواني با كفار مقاتله نموده، هر كه را بخواهي مدتي محل قرار مي

 413سوگند به ابراهيم و اسماعيل )عليهما السالم( است ..... ص :  "وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ "بيان اينكه سوگند]

وگند خواهيم با ساز آنجا كه از نظر ادبيت رعايت تناسب بين سوگند و بين چيزي كه مي "وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ "
كسي است كه بين او و بين بلدي كه مورد  "والِدٍ وَ ما وَلَدَ "وييم مراد ازاثبات كنيم الزم است، لذا بايد بگ

سوگند واقع شده نسبت روشني بوده، و اين معنا با ابراهيم خليل )ع( و فرزندش اسماعيل )ع( منطبق است، 
وَ إِذْ  "د:كه سبب اصلي در بناي اين شهر و بانيان خود بيت الحرام بودند، و خداي تعالي در باره آنان فرمو

 ع( بود كه از خداي تعالي درخواست)، و ابراهيم «1» "يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ

__________________________________________________ 

 .144آيه بردند. سوره بقره، هاي خانه )كعبه( را باال ميهنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه(1)
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 .«1» "وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً "كرد مكه را شهر امن قرار دهد:

 و والد و من "به منظور تعظيم و بزرگداشت آن پدر بوده، و اگر نفرمود: "پدري -والد "و نكره آوردن كلمه
، "و پدري و آنچه پديد آورد -وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ "، و به جايش فرمود:"پديد آوردو پدري و فرزندي كه  -ولد

 "وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ "براي اين بود كه آن فرزند را مدح نموده، بفهماند فرزندي عجيب بوده، نظير آيه
دانست كه چه زاييده، با اينكه ميكه در پاسخ به مادر مريم كه گفت من دختر زاييدم فرمود: خدا بهتر « 4»

عظمت و اهميت آن طفل را  "چه زاييده "داند كه دختر زاييده، ولي عبارتتوانست بفرمايد: خدا بهتر ميمي
 .رساندمي

 416[ ..... ص : "والِدٍ وَ ما وَلَدَ "چند قول ديگر در باره مراد از]

به پدري عظيم الشان كه ابراهيم باشد، و به آنچه خورم و معناي آيه مورد بحث هم اين است كه: سوگند مي
آور و اثري مبارك داشت، و آن اسماعيل پسرش بود، برايش متولد شد، يعني پسري عجيب كه امري شگفت

 گانه سوگند به مكه معظمه و بهسوگند به اين دو تن كه بانيان اين شهر بودند، در نتيجه مفاد آيات سه



 .زيست، و به ابراهيم و اسماعيل است، كه بنيانگذار آن شهر بودندن شهر ميرسول خدا )ص( است، كه در آ

تمامي اوالد عرب او  "ما ولد "، ابراهيم )ع( و مراد از"والد "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
اهيم راست، ولي اين نظريه درست نيست، براي اينكه بسيار بعيد است كه خداي تعالي پيغمبر اسالم و اب

)عليهما السالم( را با امثال ابو لهب و ابو جهل و ساير پيشوايان كفر در سوگند خود جمع نموده، در سياقي 
واحد به همه سوگند ياد كند، با اينكه خود ابراهيم )ع( از كساني كه پيرويش نكنند و دين توحيد را نپذيرند 

عْبُدَ وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَ "درخواست كرده بود كه بيزاري جسته بود، و به حكايت قرآن كريم از خداي تعالي
 .«1» "فُورٌ رَحِيمٌالْأَصْنامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَ

ناگزير است كالم خود را تخصيص بزند، و بگويد  را اوالد ابراهيم گرفته "ما ولد "پس كسي كه منظور از
 منظورم از اوالد ابراهيم خصوص مسلمانان از ايشان است، هم چنان

__________________________________________________ 

 [.....] .44سوره ابراهيم، آيه (1)

 .44سوره آل عمران، آيه (2)

 .144، ص 16مجمع البيان، ج (3)

ها را بپرستيم دور بدار، پروردگارا اينها بسياري از مردم را گمراه كردند، زندانم را از اينكه بتو مرا و فر(4)
پس هر كس مرا پيروي كند او از من است، و هر كس نافرمانيم كند تو غفور و رحيمي. سوره ابراهيم، آيه 

44. 
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رَبَّنا وَ  "هنگام ساختن كعبه كردند، بنا به حكايت قرآن كريم گفتند:كه خود ابراهيم و اسماعيل در دعايي كه 
 .«1» "اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا

او است، به اين بيان كه اين آيات آدم )ع( و همه ذريه  "والِدٍ وَ ما وَلَدَ "اند: مراد ازديگر گفته« 4»بعضي 
خواهد به خلقت انسان در رنج سوگند ياد كند، و خداي تعالي در ابقاي وجود اين نوع يعني نوع انساني مي

سنت والدت را مقرر فرموده، در اين آيات به محصول اين سنت كه همان پدري و فرزندي است سوگند 
است، و اين مقتضاي نوع خلقت او از زمان والدت تا روز  خورده، به اينكه انسان در تالش و تعب و رنج

 .مرگ است

و اين وجه في نفسه وجه بدي نيست، و ليكن صاحب اين نظريه بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه مناسبت 
 ميان سنت والدت با شهر مكه چيست؟ با اينكه تمامي مولودهاي عالم داخل در سوگند هستند؟

آدم، و صلحاي از ذريه او است، و گويا اين هم خواسته همان نظر قبلي را بگويد، با  اند: مرادگفته« 4»بعضي 
اين تفاوت كه اشكال قبلي ما را هم رفع كرده باشد، كه گفتيم چگونه ممكن است خداي تعالي به صالحان و 

 .صالحان يك جا سوگند ياد كند



 .رزندان استاند: مراد از آن دو همه پدران و همه فديگر گفته« 1»بعضي 

را  "ما "غير متولد است و قائل اين وجه كلمه "ما ولد "، متولد و از"والد "اند: مراد ازديگر گفته« 4»بعضي 
 .نافيه گرفته، نه موصوله

اند، به اين دليل كه آن را امت او دانسته "ما ولد "را رسول خدا )ص( و مراد از "والد "مراد از «6»بعضي 
 .مت است، ولي همه اين وجوه از نظر لفظ و سياق، وجوه بعيدي استجناب به منزله پدر ا

 410و آميخته بودن حيات او با رنج و خستگي ..... ص :  "كبد "خلقت انسان در]

به معناي رنج و خستگي است، و جمله مورد بحث جواب قسم  "كبد "كلمه "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ "
فهماند كه رنج و مشقت از هر سو و در تمامي به ما مي "خلقت انسان در كبد است "است، و اين تعبير كه

شؤون حيات بر انسان احاطه دارد، و اين معنا بر هيچ خردمندي پوشيده نيست، كه انسان در پي به دست 
 خواهد،آيد، مگر آنكه خالص آن را ميآوردن هيچ نعمتي بر نمي
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آورد مگر خالص از هر نقمت و دردسر، و خالص در خوبي و پاكيزگي، ولي هيچ نعمتي را به دست نمي
هاي اندوه و رنج، عالوه بر دارد، و نعمتي مقرون با جرعهآميخته با ناماليماتي كه عيش او را منغص مي

 .كندمصائب دهر كه حوادث ناگواري كه چون شرنگي كشنده كام جانش را تلخ مي

اين آيه به منزله نتيجه حجتي است كه آيه قبل اقامه كرده بود، به اين  "أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ "
بيان كه بعد از آنكه گفتيم خلقت انسان بر پايه رنج است، و ظرف وجودش تعب، و تعب مظروف او است، 

تر از آنچه توقعش را دارد، و نتيجه گرفتيم كه اخالصتر و نآورد مگر كمتر و ناقصهيچ چيزي به دست نمي
پس انسان در اصل خلقتش طوري آفريده شده كه خواستش همواره مغلوب و شكست خورده، و همه امورش 

دهد و از هر سو و در هر جهت از جهات و شؤون مقهور مقدرات است، و آن كس كه اراده او را شكست مي
ي سبحان است كه از هر جهت بر او قادر است، پس او حق دارد كه در كند خدازندگيش دخل و تصرف مي

 .انسان به هر نحو كه بخواهد تصرف كند، و هر وقت خواست او را به عذاب خود بگيرد

تواند اين پندار را به خود راه دهد كه احدي بر او قادر نيست، و اين پندار او را وادار كند به پس انسان نمي
ر بورزد، و از عبادت او عارش آيد، و يا در بعضي از دستوراتش اطاعتش بكند، مثال در راه اينكه بر خدا تكب

رضاي او انفاق بكند، ولي انفاق خود را زياد پنداشته، بر خداي تعالي منت بگذارد، و يا عملي را كه در باطن 



كند كه به خاطر رضاي خدا به عنوان ريا و خودنمايي انجام داده به خيال خود خدا را فريب دهد و وانمود 
 :انجام داده، آن گاه بگويد

 ."من مال بسياري را نفله كردم -أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً "

 411گويد: مال هنگفتي را تلف كردم ..... ص : حكايت منت گذاري كسي كه مقداري از مال خود را انفاق نموده، مي]

 "يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً

زها رساند كه در آن روبه معناي بسيار است، سياق اين آيه و ساير آيات تا آخر سوره چنين مي "لبد "كلمه
شخصي اظهار اسالم و يا تمايل به اسالم نموده، مقداري از مال خود را هم انفاق نموده و آن را بسيار 

نهاده آيات مورد بحث نازل شده، و ، و در پاسخ اين منت كه "أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً "دانسته، و منت نهاده و گفته
دهد، مگر با تحمل سخن او را چنين رد كرده كه: رستگاري و رسيدن به حيات طيب و ميمون دست نمي

سختي انفاق در راه خدا، و دخول در زمره كساني كه به راستي ايمان آورده يكديگر را به صبر و مرحمت 
 .شودآيد تاييد ميء اللَّه در بحث روايتي آينده ميكنند، با اين بيان رواياتي كه ان شاسفارش مي
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 419[ ..... ص : "أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً "رد و انكار الزمه سخن كسي كه انفاق از مال بر او گران آمده گفت:]

، و "داًأَهْلَكْتُ مالًا لُبَ "گويد:انسان است، كه مياين آيه انكار الزمه گفتار و پندار  "أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ "
يار گويد مالي بسكند، و حاصل معناي آن اين است كه: الزمه اينكه انسان ميآن را با لحن كنايه انكار مي

نفله كردم، اين است كه او خيال كرده باشد ما از انفاق او غافل و جاهليم، و او در اين خيال خطا كرده، چون 
سبحان آنچه را او انفاق كرده ديده ولي اين مقدار انفاق در رسيدن به آن رستگاري و به ميمنت حيات  خداي

كافي نيست، بلكه كسي كه چنين زندگي را طالب باشد، بايد از مشقت عبوديت بيش از آن را تحمل كند، و 
 .م با ايشان باشدهاي دشوارتري عبور كند و در مجاهداتي كه مؤمنين دارند گام به گااز گردنه

به معناي راهي است به سوي  "نجد "كلمه "أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ "
راه خير و راه شر است و اگر راه خير و شر را نجد خوانده، براي اين بوده كه هر  "نجدين "بلندي، و مراد از
 .و مشقت استدو مستلزم رنج 

 .اند، كه از ظاهر لفظ به دور استاز مفسرين آن را به دو پستان مادر تفسير كرده« 1»ولي بعضي 

رديم؟ ها را ببيند نكيعني آيا بدن او را مجهز به دو دستگاه عكاسي كه همه ديدني -"أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ "
عني آيا ما ي "وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ "ت كه دارد برايش حاصل شود،ها با آن وسعتا بدين وسيله آن علم به ديدني

اي كه برايش زبان و دو لب قرار نداديم، تا به وسيله آنها تواناي بر سخن گفتن شود، آن هم با وسعت دامنه
ن آ دارد و به وسيله سخن گفتن هر يك بر باطن و ضمير ديگري آگاه گردد، علم خود را به او منتقل كند، و



 .ديگري از اين راه به اموري كه غايب از ديدگان است راه يابد

يعني ما راه خير و شر را با الهامي از خود به او تعليم داديم، در نتيجه او به خودي  -"وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ "
 "فرمايد:ه ميدهد، پس آيه مورد بحث در معناي آيه زير است كخود و به الهام ما خير و شر را تشخيص مي
 .«4» "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها

، و آن "أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ "گانه حجتي نهفته است بر اثبات مضمون آيهدر خالل اين آيات سه
 بينند، خيرمضمون اين است كه خداي تعالي اعمال بندگان و ضمائر آنان را مي

__________________________________________________ 
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و سوگند به نفس آدمي و آن كس كه آن را منظم ساخته، سپس فجور و تقوا را به او الهام كرده است. (2)
 .4و  4سوره شمس، آيه 
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 .دهدش تشخيص مياآن را از شرش، و حسنه آن را از سيئه

يا به  -ها را به وسيله دو چشمو حاصل حجت مذكور اين است كه خداي سبحان كسي است كه ديدني
شود كه هر ديدني را به انسان نشان بدهد، ولي به انسانها نشان داد، و چگونه تصور مي -عبارتي دو عدسي

ا از راه سخن گفتن به منويات انسانهاي خودش آنها را نبيند، و نيز خداي تعالي كسي است كه هر انساني ر
كند، و چگونه تصور دارد كه خود او از باطن بندگانش آگاه نباشد، و چگونه ممكن است براي ديگر آگاه مي

بندگانش پرده از اسراري بردارد كه براي خودش مستور باشد، و خداي عز و جل كسي است كه با الهام خود 
ده، و آيا ممكن است با اين حال خود او خير و شر و حسنه و سيئه را به انسان تشخيص خير و شر را دا

 تشخيص ندهد؟

به معناي داخل شدن به سرعت و با فشار و شدت در چيزي است، و  "اقتحام "كلمه "فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ "
 "بهاقتحام عق "شود، وبه معناي راه سنگالخي و دشوار است كه به طرف قله كوه منتهي مي "عقبة "كلمه

 .كنداشاره است به انفاقهايي كه براي انفاقگر بسيار دشوار باشد، كه بعدا هم به اين معنا تصريح مي

رود، بلكه( نفرين بر او خواهد بفرمايد انسان نامبرده راه دشوار انفاق را نمياند: )نميگفته« 1»ولي بعضي 
 .اين وجه درستي نيست گفت: مال بسياري را از دست دادم. ولياست، كه مي

داني، كنايه است از عظمت شان عقبه، همانطور كه اين تعبير در تعبير اينكه تو نمي "وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ "
 .كندهر جا همين معنا را افاده مي

عقبه  يباشد، يعن "هي )عقبة( فك رقبة "يعني آزاد كردن برده، ممكن هم هست تقدير كالم "فَكُّ رَقَبَةٍ "
عبارت است از آزاد كردن برده، پس مراد از عقبه، خود آزاد كردن است، كه عملي از اعمال آدمي است، و 

 .مراد از اقتحام اين عمل، آوردن آن است، و معلوم است كه آوردن عمل همان عمل است



 اند: فك رقبه،شود كه گفتهاز مفسرين روشن مي« 4»با اين بيان فساد گفتار بعضي 

__________________________________________________ 
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اقتحام عقبه است، نه خود عقبه، پس بايد مضافي در اينجا حذف شده باشد، كه ضميري به آن برگردد، و 
به داني اقتحام عقو تو نمي -فك رقبه -اي االقتحام -ادريك ما اقتحام العقبه، هوو ما  "خالصه تقدير كالم

 .باشدمي "عبارت از بنده آزاد كردن است -يعني اقتحام عقبه -چيست، آن

جنبه مثال دارد، نه اينكه عقبه تنها اين دو  "اطعام در روز قحطي "و "فَكُّ رَقَبَةٍ "به "عقبه "و تفسير كردن
اين دو به خاطر اهميتي كه دارد اختصاص به ذكر يافته، هم چنان كه ذكر فك رقبه قبل از آن  باشد، بلكه

 .تر بودن آن بوده، چون خداي تعالي به اين عمل خير عنايت بيشتري داردديگري، باز به خاطر مهم

ي و به معناي گرسنگ "مسغبة "كلمه "ا مَتْرَبَةٍأَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذ "
ته )خاك( گرف "تراب "از ماده "متربة "به معناي قرابت نسبي است، و كلمه "مقربة "قحطي است، و كلمه
 .نشيني از شدت فقر استشده و معنايش خاك

كرد، و نه در روز  اي آزاداي قدم ننهاد، نه بندهو معناي آيه اين است كه: انسان مورد بحث به هيچ عقبه
 .نشينقحطي طعامي داد، نه به يتيمي خويشاوند، و نه به مسكيني خاك

مصدر ميمي از ماده رحمت  "مرحمة "كلمه "ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ "
سفارش كردن اين به آن و آن به اين  "صي به صبرتوا "است، و "تواصي "از مصدر "تواصوا "است، و كلمه

به صبر كردن در برابر اطاعت خدا است، و نيز سفارش كردن يكديگر به ترحم كردن بر افراد فقير و مسكين 
 .است

فال اقتحم العقبة و ال كان من الذين  "، و تقدير كالم"اقتحم "عطف است بر جمله "ثُمَّ كانَ ... "و جمله
است، و مفسرين ديگر در باره اين  "اي قدم نهاد، و نه از كساني بود كه ايمان آوردند ...در عقبهنه  -...امنوا 

اند كه به همين جهت از نقلش خودداري اي گفتهفايدهشود سخنان بيجمله و اينكه به كجا عطف مي
 .شودمي

ه به كساني است ك "اولئك "است، و اشارهاز ماده يمن، ضد شوم  "ميمنة "كلمه "أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ "
سياق آيات قبل بر آنان داللت دارد. و معناي آيه اين است كه: اينان كه به هر عقبه دشواري قدم نهادند، و 
از كساني بودند كه به خدا ايمان آورده، يكديگر را به صبر و مرحمت سفارش كردند، مردمي صاحب يمن و 

فرستند چيزي به جز شگون و مباركي و حي كه از پيش براي آخرت خود ميشگونند، و ايمان و اعمال صال
 .دانندزيبا و مرضي نمي
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طرف دست راست است، و اصحاب دست راست  "ميمنة "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
شود، ولي اين سخن درست نيست، مي كساني هستند كه در قيامت نامه اعمالشان به دست راستشان داده
 .گيردزيرا در مقابل اصحاب ميمنه به اين معنا اصحاب مشئمه قرار نمي

آيات موجود در خارج وجود انسان در پهناي جهان و آيات  "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ "
بر يگانگي او در ربوبيت و الوهيت و لوازم اين يگانگي  اي است كهموجود در داخل ذات انسان آيات و ادله

كند، و رد اين ادله كفر به آيات خدا و به خود خدا است، و نيز كفر به قرآن كريم و آيات شريفه آن داللت مي
است، و نيز كفر به هر حكمي است كه از طريق رسالت نازل شده و ظاهرا مراد از آيات، مطلق آيات است، 

 .ضد ميمنت است "مشئمه "و

 .كندشان مييعني آتشي مستولي بر آنان است كه از هر سو احاطه "عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ "

، اطعام "أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً "، كسي كه گفت:"والِدٍ وَ ما وَلَدَ "بحث روايتي ])رواياتي در باره قسم به شهر مكه، مراد از

 490ص : مسكين و آزاد كردن برده([ ..... 

ست كه: اند معنايش اين اكند كه بعضي گفتهنقل مي "وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ "در مجمع البيان در تفسير آيه
تو در اين شهر محل )به ضمه ميم در مقابل محرم( هستي، و مراد اين است كه براي تو حالل است كه هر 

رمان مربوط به روز فتح مكه است كه آن جناب مامور به كس را كه از كفار بخواهي به قتل برساني، و اين ف
قتال با كفار بود، و خداي تعالي قتال و كشتن كفار را برايش حالل كرد، و خود آن حضرت فرمود: اين عمل 

براي احدي قبل از من حالل نبود، و براي احدي بعد از من نيز حالل نخواهد شد، و براي من نيز بيش از 
 .«4»ل نشده، )نقل از ابن عباس و مجاهد و عطاء( ساعتي از روز حال

 "ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ "اند: معناي آيهو نيز در ذيل همين آيه نقل كرده كه بعضي گفته
 هخورم كه تو در آن حالل و بي حرمت شدي، و با اينكاين است كه: من ديگر به اين شهر سوگند نمي

مردمش پاس حرمت عرض تو را نگه نداشتند، ديگر اين شهر هم حرمتي ندارد، )نقل از ابي مسلم(. و نيز از 
 .امام صادق )ع( روايت شده
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 داشتند، و بدينكردند، ولي حرمت محمد )ص( را پاس نميگويد: قريش احترام مكه را رعايت ميسپس مي
، و منظورش اين است كه مردم "ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ "جهت بود كه خداي تعالي فرمود:



التت را تكذيب نموده دشنامت گفتند، با اينكه اگر كسي اين شهر تو را در اين شهر بي حرمت كردند، رس
اي از درخت حرم را به گردن كردند، قاتالن شاخهكشت آن قاتل را تعقيب و دستگير نميپدرشان را مي

شدند، و ليكن رسول خدا )ص( را )كه حرمت مكه به طفيل وجود او انداختند و از خطر انتقام ايمن ميمي
داشتند، و لذا خداي كردند آن هم به نحوي كه با هيچ كس آن طور بي حرمتي روا نميبود(، بي احترامي مي

 .«1»تعالي اين رفتار را بر آنان خرده گرفت 

 :اندنقل كرده كه بعضي گفته "وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ "باز در همان كتاب در تفسير آيه

اي انبياء و پيروان ايشان است، )نقل از امام صادق همه انبياء و اوصي "ما ولد "منظور از والد حضرت آدم، و از
 .«4»ع( 

 .«1»روايت شده است « 4»مؤلف: چند معنايي كه نقل شد از طرق اهل سنت هم در احاديثي موقوف 

 .«4»و قمي هم دو معناي اخير را در احاديثي كه نه سند دارد و نه نام امام برده شده آورده است 

 .«4»به معناي مجتمع است  "لبد "گفته: كلمه "يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً "آيه و نيز در تفسير قمي در ذيل

و در مجمع البيان در تفسير همين آيه از مجاهد نقل كرده كه گفته است: صاحب اين سخن حارث بن نوفل 
 يد، حضرتبن عبد مناف بود، و قصه چنين بود كه گناهي را مرتكب شد و از رسول خدا )ص( راه چاره پرس

فرمود تا كفاره دهد. حارث گفت اي واي از روزي كه بدين محمد در آمدم همه اموالم در كفارات و انفاقات 
 .«4»از بين رفت 

 :و باز در مجمع البيان است كه شخصي به امير المؤمنين )ع( عرضه داشت

دو پستان مادر است. فرمود: نه  "النَّجْدَيْنِوَ هَدَيْناهُ  "در آيه "نجدين "اند كه منظور از كلمهبعضي پنداشته
 .«4»چنين نيست بلكه منظور خير و شر است 
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و در اصول كافي به سند خود از حمزة بن محمد از امام صادق )ع( روايت كرده كه از آن جناب پرسيدم: 
 .«1»چيست؟ فرمود: راه خير و راه شر  "نِوَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْ "معناي

مؤلف: در الدر المنثور هم اين معنا به چند طريق از علي )ع( و انس و ابي امامه و ديگران از رسول خدا )ص( 
 .«4»و قمي هم آن را در تفسير خود آورده، اما بدون سند و بدون ذكر امام «. 4»نقل شده 



ع( را رسم چنين بود )د روايت كرده كه گفت: امام ابو الحسن رضا و در كافي به سند خود از جعفر بن خال
گذاشت، و نخست از بهترين طعامي كه برايش آورده بودند اش ميخورد ظرفي در كنار سفرهكه وقتي غذا مي

داد آن را به مسكينان بدهند، بعد اين آيه را گذاشت، آن گاه دستور ميداشت و در آن ظرف ميبر مي
 ."فال اقتحم العقبة "خواند:مي

دانست كه همه مردم قادر بر بنده آزاد كردن نيستند، و لذا راه ديگري فرمود: خداي عز و جل ميو سپس مي
 .«1»به سوي بهشت برايشان باز كرد، و آن اطعام مسكين است 

ته: ه گفو در مجمع البيان روايتي رسيده كه اوائل سندش ذكر نشده، و آخر سندش براء بن عازب است ك
مردي عرب نزد رسول خدا )ص( شد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه مرا علمي بياموز كه داخل بهشتم كند. 

اي را فرمود: اگر من كمتر سخن گفتم و منبر را زود ختم كردم تو در عوض مساله خود را پرسيدي، يا بنده
تند؟ فرمود: نه، عتق رقبه اين است كه عرضه داشت: مگر اين دو يكي نيس .اي را فك كنآزاد كن و يا رقبه

انسان همه بهاي آن را خودش به تنهايي بپردازد، و فك رقبه اين است كه ديگري را در پرداختن بهايش 
 .كمك كند. و سوم آشتي كردن با كسي كه از ارحام است و به تو ستم كرده

ه معروف و نهي از منكر كني، اگر اين را اي را سيراب كني، امر باي را سير و تشنهو اگر اين هم نشد گرسنه
 .«4»هم نتوانستي زبانت را باز بداري مگر از خير 

گويد: يعني مسكيني كه جامه خوابي ندارد كه او را از مي "أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»آلودگي به خاك نگه بدارد 
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 493( ..... ص : 16رد )سوره شمس مكي است و شانزده آيه دا(91)

 493[ ..... ص : 13تا  1(: آيات 91سوره الشمس )]

 اشاره



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها )4( وَ النَّهارِ إِذا جَالَّها )4( وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها )1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها )

( قَدْ أَفْلَحَ 4( فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها )4( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها )4( وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها )4)وَ السَّماءِ وَ ما بَناها 
 (4مَنْ زَكَّاها )

هِ ناقَةَ اللَّهِ وَ ( فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ الل14َّ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها )11( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها )16وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها )
 (11( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها )14سُقْياها )

 (14وَ ال يَخافُ عُقْباها )

 493ترجمه آيات ..... ص : 

 بنام خداي رحمان و رحيم

 .(1سوگند به خورشيد و گسترش نور آن )

 .(4رود )ال خورشيد ميسوگند به ماه وقتي كه دنب

 .(4سازد )و به روز سوگند وقتي كه همه جا را روشن مي

 .(1پوشاند )و به شب سوگند وقتي كه روي روز را مي

 .(4و سوگند به آسمان و كسي كه آن را بنا كرده )

 .(4و سوگند به زمين و آنكه آن را بگسترد )

 .(4م كامل بيافريد )و سوگند به جان آدمي و آن كس كه آن را با چنان نظا

 .(4و در اثر داشتن چنان نظامي خير و شر آن را به آن الهام كرد )

 144، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4شود )سوگند به اين آيات( كه هر كس جان خود را از گناه پاك سازد رستگار مي)

 .(16اش سازد زيانكار خواهد گشت )و هر كس آلوده

 .(11شي دعوت پيامبر خود صالح را تكذيب كردند )طايفه ثمود از غرور و سرك

 .(14ترين آنها برانگيخته شد )هنگامي كه شقي

 .(14و رسول خدا )صالح( گفت: اين ناقه آيت خداست از خدا بترسيد و آن را سيراب كنيد )

 .آن قوم رسول را تكذيب و ناقه را پي كردند

 .(11و شهرشان را با خاك يكسان نمود ) خدا هم آنان را به كيفر ظلم و گناهشان هالك ساخت

 .(14و از عاقبت هالكتشان پروايي نكرد )

 496بيان آيات ..... ص : 



 اشاره

كه با الهام خدايي تقوا را از فجور و كار نيك را از كار زشت  -حاصل مضمون اين سوره اين است كه: انسان
تزكيه كند، و آن را با پرورشي صالح بپروراند و ، اگر بخواهد رستگار شود بايد باطن خود را -دهدتميز مي

تر ماند، هر قدر بيشها پاك كند، و گر نه از سعادت و رستگاري محروم ميرشد دهد، با تقوا بيارايد، و از زشتي
شود، و آن گاه به عنوان شاهد داستان ثمود را ذكر اش كند، و كمتر بيارايد محروميتش بيشتر ميآلوده
د اي را كه مامور به حمايت از آن بودنرم اينكه پيامبرشان حضرت صالح را تكذيب كرده، ناقهكند كه به جمي

كند، بكشتند، به عذاب استيصال و انقراض مبتال شدند، و با نقل اين داستان به اهل مكه تعريض و توبيخ مي
 .اي كه دارد در مكه نازل شدهو سوره مورد بحث به شهادت زمينه

به معناي گستردگي نور آفتاب است، ولي  "ضحي "كلمه :راغب در مفردات گفته "وَ ضُحاها وَ الشَّمْسِ "
آيد شود، و روز باال ميبعدها به معناي آن هنگامي استعمال شد كه آفتاب بعد از طلوع خورشيد گسترده مي

«1». 

 نورش در زمين گردد، در اين آيه به خورشيد و گستردگيبر مي "شمس "به كلمه "ضحيها "و ضمير در
 .سوگند ياد شده

 ، و ضمير در اين آيه نيز به شمس بر"الشمس "عطف است به كلمه "قمر "كلمه "وَ الْقَمَرِ إِذا تاَلها "
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 ."ضحي "مفردات راغب، ماده(1)
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قمر سوگند ياد شده، در حالي كه دنبال شمس در حركت است، و مراد از دنبال  گردد، و در اين آيه بهمي
 "ليهااذا ت "كند، كه در اين صورت حالتواند باشد: يكي اينكه از خورشيد كسب نور ميروي قمر دو چيز مي

يد شكند، و يكي اينكه طلوع قمر بعد از غروب خورحالي دائمي است، چون قمر دائما از شمس كسب نور مي
باشد، كه در اين صورت سوگند دائمي نيست، بلكه در دو حال قمر است، يكي ايامي كه قمر به صورت 

 .شودآيد، و يكي ايامي كه تمام قرص آن روشن ميهالل در مي

 490[ ..... ص : "وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها "چند وجه در باره مرجع ضمير در]

از مصدر تجليه است، كه به معناي اظهار و بر مال كردن است، و ضمير  "جلي "كلمه "وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها "
گردد )البته كلمه ارض قبال ذكر نشده بود، ولي از فحواي كالم معلوم است كه به ارض بر مي "ها "مؤنث

 .(كندروز زمين را ظاهر و آشكار مي

 "به كلمه "ها "و ضمير مفعول "نهار "هبه كلم "جلي "اند: ضمير فاعل دراز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
ا بر كند، چون بخورم به روز كه خورشيد را نمايان ميگردد، و معنايش اين است كه: سوگند ميبرمي "شمس



د فرمود: خورشيسازد، چون در آيه قبل ميشود. ولي اين سخن با آيه قبل نميآمدن روز خورشيد نمايان مي
 .م همين است، نه اينكه روز خورشيد را روشن كندكند، و واقع هروز را روشن مي

 :گردد، و معنايش اين است كهبه دنيا بر مي "ها "اند: ضميرديگر گفته« 4»بعضي 

 .كندقسم به خورشيد كه دنيا را روشن مي

 .گردداند: به ظلمت بر ميديگر گفته« 4»بعضي 

گردد، و بر مي "شمس "به كلمه "ها "يرخداي سبحان و ضم "جلي "اند: فاعل فعلديگر گفته «4»بعضي 
سازد، و ليكن همه خورم به روز، آن هنگامي كه خدا خورشيد را ظاهر ميمعنايش اين است كه: سوگند مي

 .اين وجوه بعيد است

ه ارض ب "ها "گيرد، پس ضميريعني به شب سوگند در آن هنگام كه زمين را فرا مي "وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها "
 .گرددنيز گفتيم به آن بر مي "جالها "گردد، هم چنان كه دربر مي

به شب سوگند كه بر  "گردد، و معنايش اين است كه:بر مي "شمس "اند به كلمهگفته« 4»و بعضي 
 ، و اين معنا بعيد است، چون شب به خورشيد احاطه"يابدخورشيد احاطه مي
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 .گيردندارد، بلكه زمين و موجودات روي آن را فرا مي

 "آيد، كه چرا در آيه قبل روشن شدن زمين را با صيغه ماضي تعبير كرد، و فرمود:در اينجا سؤالي پيش مي
وَ  "فتن شب در روي زمين را با صيغه مضارع تعبير كرده، آنجا فرموده:و در اين آيه مساله فرا گر "جالها

، و "او الليل اذا غشيه "، با اينكه ممكن بود بفرمايد"وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها "فرمايد:، و اينجا مي"النَّهارِ إِذا جَلَّاها
 .؟"و النهار اذا يجليها "يا در آنجا بفرمايد:

ه: با اين تعبير خواست بر حال حاضر داللت كند، و اشاره كند به اينكه در ايام پاسخ اين سؤال اين است ك
نزول آيه كه آغاز ظهور دعوت اسالمي بوده، تاريكي فجور زمين را پوشانده بود، قبال هم گفتيم كه بايد بين 

 "ا غشيهاليل اذو ال "خورند نوعي تناسب و ارتباط باشد، و اگر فرموده بود:قسم و مطلبي كه برايش قسم مي
سخن از تاريكي رانده بود، ولي به تاريكي جهل و فسق حال حاضر اشاره نشده بود، جواب ديگري كه 

 .«1» "يغشيها "توان داد اين است كه به منظور رعايت فواصل فرمود:مي

 491. ص : شده است .... "ما "از باني آسماني تعبير به "وَ السَّماءِ وَ ما بَناها "وجه اينكه در آيه:]

است به معناي گستردن  "طحي "كه مصدر فعل "طحو "كلمه "وَ السَّماءِ وَ ما بَناها وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها "
 "و "بنيها "موصوله است، و فاعل "وَ ما طَحاها "، و در جمله"وَ ما بَناها "در جمله "ما "است، و كلمه



 -من "كرد با اينكه بايد تعبير به "چيزي كه -ما "بهخداي سبحان است، و اگر از حضرتش تعبير  "طحيها
تر را افاده كند، و آن بزرگ جلوه دادن و شگفتي اي مهمكرده باشد، براي اين بود كه نكته "كسي كه

خورم به آسمان و آن چيز قوي عجيبي كه آن را بنا كرده انگيختن است، و معنايش اين است كه سوگند مي
 .آور كه آن را گستردهن و آن چيز نيرومند و شگفتخورم به زميو سوگند مي

 .اندرا مصدريه گرفته، آيه را چنين معنا كرده "ما "از مفسرين كلمه« 4»ولي بعضي 

ن اينكه با در نظر گرفت -سوگند به آسمان و بناي آن، و سوگند به زمين و گستردگيش. ليكن سياق آيات
 .با اين نظريه سازگار نيست -در آن قرار دارد "هاوَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَ "آيه

 خورم به نفس، و آن چيز نيرومند و دانا و حكيمي كه آن را اين چنينيعني سوگند مي "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها "

__________________________________________________ 

 نيز رعايت فواصل "و الليل اذا غشيها "بود رسد چون اگر فرمودهو ليكن اين جواب به نظر تمام نمي(1)
 ."مترجم "ضم شده، "جالها "شده بود، و بلكه بهتر رعايت شده بود، چون آيه قبلي هم با فعل ماضي
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 را نكره آورد به نظر بعضي "نفس "مرتب خلق كرد و اعضايش را منظم و قوايش را تعديل كرد، و اگر كلمه
ديگر براي بزرگ جلوه « 4»براي اين بود كه به نفس شخص معيني نظر نداشت، و به قول بعضي « 1»

دادن آن بود، ولي به نظر ما بعيد نيست براي اين بوده باشد كه اشاره كند به اينكه آن قدر اين خلقت اهميت 
 .خلقت را خبري هستدارد كه قابل تعريف و توصيف نيست، و اينكه اين 

 .، نفس انسانيت و جان همه انسانها است"نفس "و مراد از

اند: مراد از آن جان آدم ابو البشر )ع( است، ولي اين سخن با سياق آيات و مخصوصا با گفته« 4»ولي بعضي 
ه كسي نفس آدم ابو البشر را سازد، چون معنا ندارد كنمي "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها "آيات

تزكيه كند و يا آلوده سازد، مگر آنكه بگوييم در دو آيه مذكور استخدام شده عالوه بر اين، هيچ علتي تصور 
 .را به نفس آدم )ع( اختصاص دهيم "نفس "شود كه ما را وادار سازد كلمهنمي

 499فس را به او الهام كرده ..... ص : و مراد از اينكه خداوند فجور و تقواي ن "تقوي "و "فجور "معناي]

به معناي دريدن پرده حرمت  -گفته «4»به طوري كه راغب  -"فجور "كلمه "فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "
كه  اي استكند، اين نهي پردهدين است. در حقيقت وقتي شريعت الهي از عمل و يا از ترك عملي نهي مي

 .ين انسان زده شده، و ارتكاب آن عمل و ترك اين عمل دريدن آن پرده استبين آن عمل و ترك عمل و ب

ترسد در به معناي آن است كه انسان خود را از آنچه مي -گفته« 4»به طوري كه راغب  -"تقوي "و كلمه
جور فاي قرار دهد. و منظور از اين محفظه و تقوا به قرينه اينكه در مقابل فجور قرار گرفته اجتناب از محفظه



و دوري از هر عملي است كه با كمال نفس منافات داشته باشد، و در روايت هم تفسير شده به ورع و پرهيز 
 .از محرمات الهي

است، به معناي آن است كه تصميم و آگهي و علمي از خبري در دل آدمي  "الهم "كه مصدر "الهام "كلمه
ي است يا تصوري و يا تصديقي كه خداي تعالي به دل ااي است الهي، و صور علميهبيفتد، و اين خود افاضه
اندازد، و اگر در آيه شريفه هم تقواي نفس را الهام خوانده، و هم فجور آن را، براي هر كس كه بخواهد مي

 اين بود كه بفهماند مراد از اين الهام
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 .114، ص 46ج  (روح المعاني،4و  4و  1)

 [.....] ."فجر "مفردات راغب، ماده(4)

 ."قوي "مفردات راغب، ماده(5)

 466، ص: 46ترجمه الميزان، ج

دهد اين است كه خداي تعالي صفات عمل انسان را به انسان شناسانده، و به او فهمانده عملي كه انجام مي
عمل و عنوان اولي آن كرده، عنواني كه  تقوي است و يا فجور است، عالوه بر تعريفي كه نسبت به متن

مشترك بين تقوا و فجور است، مثال تصرف مال را كه مشترك بين تصرف در مال يتيم و تصرف در مال 
خويش است، و همخوابگي را كه مشترك بين زنا و نكاح است، به او شناسانده، عالوه بر آن اين را هم به او 

مخوابگي با زن اجنبي فجور است، و آن دوي ديگر تقوا است، و الهام كرده كه تصرف در مال يتيم و ه
دهند خالصه كالم اينكه منظور از الهام اين است كه خداي تعالي به انسانها شناسانده كه فعلي كه انجام مي

 .فجور است يا تقوا، و برايش مشخص كرده كه تقوا چگونه اعمالي، و فجور چگونه اعمالي است

 ما وَ نَفْسٍ وَ "بر سر آن، مساله الهام را نتيجه تسويه قرار داده، و فرموده: "فاء "ردن حرفدر آيه شريفه با آو
، و اين براي آن بود كه اشاره كند "پس به او الهام كرد ... "فَأَلْهَمَها ... "، و چون نفس را تسويه كرد"سَوَّاها

تسويه نفس است، پس الهام مذكور از صفات به اينكه الهام فجور و تقوا همان عقل عملي است، كه از نتايج 
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ  "و خصوصيات خلقت آدمي است، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:

 .«1» "الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

گردد، براي آن بوده كه اشاره كند به اينكه مراد از فجور و و تقوا به ضميري كه به نفس بر ميو اضافه فجور 
تقواي الهام شده، فجور و تقواي مختص به نفسي است كه در آيه آمده، يعني نفس انساني و نفس جن، 

 .الح هستندشود طايفه جن نيز مكلف به ايمان و عمل صچون بر اساس آنچه از كتاب عزيز استفاده مي

 322[ ..... ص : "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها "ها فرمود:معناي اينكه در جواب قسم]



 "افلح "است، و "افلح "كه مصدر ثالثي مجرد "فالح "كلمه "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها "
 "خيبت "معناي ظفر يافتن به مطلوب و رسيدن به هدف است، بر خالف ماضي از باب افعال آن است، به

است و  "زكي "كه مصدر ثالثي مجرد "زكاة "كه به معناي ظفر نيافتن و نرسيدن به هدف است، و كلمه
ماضي از باب تفعيل آن است، به معناي روييدن و رشد گياه است به رشدي صالح و پربركت و  "زكي "فعل

كه مصدر باب تفعيل آن است به معناي روياندن آن است به همان روش و  "تزكيه "ثمربخش، و كلمه
 بوده است چيزي كه هست "دس "از ماده "دسي "كلمه

__________________________________________________ 

وجهه عبادي خود را متوجه دين حنيف كن، ديني كه مطابق فطرت است، فطرتي كه خداي تعالي همه (1)
 .46نسانها را بر آن اساس آفريده، در خلقت خدا تبديلي نيست، و دين پايدار هم همين است. سوره روم، آيه ا
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شود، يم "دسي "در آمده، كه ماضي باب تفعيلش "دسي "يكي از دو سين آن قلب به ياء شده، و به صورت
نهاني داخل در چيز ديگر كنيم، و مراد از اين كلمه در آيه مورد و اين ماده به معناي آن است كه چيزي را پ

بحث به قرينه اينكه در مقابل تزكيه ذكر شده، اين است كه انسان نفس خود را به غير آن جهتي كه طبع 
 .نفس مقتضي آن است سوق دهد، و آن را بغير آن تربيتي كه مايه كمال نفس است تربيت و نمو دهد

بر  عطف "وَ قَدْ خابَ ... "جواب هشت سوگندي است كه قبال ياد شد، و جمله "قَدْ أَفْلَحَ "و آيه شريفه يعني
 .آن و جواب دوم است

ورَها وَ فَأَلْهَمَها فُجُ "اي است كه آيهو تعبير از اصالح نفس و افساد آن به تزكيه و تدسي مبتني بر نكته
ل نفس انساني در اين است كه به حسب فطرت تشخيص بر آن داللت دارد، و آن اين است كه: كما "تَقْواها

فهماند كه دين، يعني تسليم خدا شدن در آنچه از ما دهنده فجور از تقوي باشد، و خالصه آيه شريفه مي
خواهد كه فطري نفس خود ما است، پس آراستن نفس به تقوا، تزكيه نفس و تربيت آن به تربيتي صالح مي

ن، و بقاي آن است، هم چنان كه در جاي ديگر به اين نكته تصريح نموده است، كه مايه زيادتر شدن آ
و وضع نفس در فسق و فجور بر  «1» "وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوي وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ "فرمايد:مي

 .خالف وضعي است كه در صورت تقوا دارد

 321[ ..... ص : "وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها "اي ازاقه صالح )عليه السالم(، نمونهطغيان قوم ثمود و پي كردن ن]

كه بر سر آن در  "باء "مصدر است، و حرف "طغيان "مانند كلمه "طغوي "كلمه "كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها "
 "خواهد براي آيهمي آمده باي سببيت است، و آيه شريفه و آيات بعدش تا آخر سوره جنبه استشهاد دارد، و

 .اي ذكر كندنمونه "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ...

 "، و مراد از"بطغويها "، و يا براي جمله"كذبت "ظرف است براي جمله "اذ "كلمه "إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها "



 "الفقدار بن س "آن كسي است كه ناقه را پي كرد، و به طوري كه در روايات آمده نامش "اشقاي ثمود
بوده، كه مردم ثمود او را به اين كار واداشتند، چون در آيات بعدي همه ضميرها را ضمير جمع آورده، و همه 

 .كندمردم ثمود را مذمت مي

حضرت صالح پيغمبر است، كه پيامبر قوم  "رسول اللَّه "مراد از "فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها "
 ، و كلمهثمود بود

__________________________________________________ 

و توشه آماده كنيد پس به درستي كه بهترين زاد و توشه تقوا است و تقوا پيشه كنيد اي صاحبان عقل. (1)
 .144سوره بقره، آيه 
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به صداي باال قرائت شده، تا مفعول آن باشد، و  "احذركم "با فعلي از قبيل "ناقة اللَّه "در جمله "ناقه "
 .عطف بر ناقه است "سقياها "كلمه

و معناي آيه اين است كه: صالح پيغمبر با رسالتي از ناحيه خدا به ايشان گفت: از ناقه خدا و نيز از آبشخور 
ي بگيريد، و خداي تعالآن پروا كنيد و متعرض او نشويد، نه به قتلش اقدام كنيد و نه نوبت آب او را از او 

 .هاي ديگر به طور مفصل آوردهداستان اين ناقه را در سوره هود و سوره

به معناي ريشه كن كردن چيزي است  "عقر "كلمه "فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها "
 به معناي خراب كردن بنا بر روي "دمدمه "شود، و كلمهكه به سر بريدن شتر و مطلق كشتن نيز اطالق مي

، معنايش اين است كه خاك قبر را بر سرش فرو ريخت، و "دمدم عليه القبر "گويند:كسي است، وقتي مي
منظور از اين عبارت اين است كه عذاب الهي به خاطر گناهاني كه كردند همه آنان را فرا گرفت، و نسلشان 

 .ا محو و نابود كردرا قطع و آثارشان ر

گردد و مؤنث بودنش به اعتبار قبيله بودن اين قوم است، و ظاهرا ضمير به ثمود بر مي "فسويها "و در جمله
قبيله مؤنث است. و معناي جمله اين است كه خداي تعالي اين قبيله را با خاك يكسان كرد، ممكن هم 

شود بر گردد، و تسويه ارض به معناي تسطيح يكه از مفاد استفاده م "ارض "هست ضمير مذكور به كلمه
 .آن و از بين بردن پستي و بلنديهاي آن است

شود، و معناي استفاده مي "فدمدم "اي كه از فعلاند، دمدمهبرگردانده "دمدمه "ضمير را به« 1»بعضي 
يري را استثناء جمله اين است كه دمدمه آنان را تسويه كرد، يعني همه را دمدمه كرد، و هيچ صغير و كب

 .نكرد

اف براي استين "واو "و "تسويه "گردد، و يا بهبر مي "دمدمه "ضمير در اين آيه يا به "وَ ال يَخافُ عُقْباها "
است، و يا واو حاليه است، و معنايش اين است كه: پروردگار ثمود از عاقبت دمدمه آنان و يا تسويه ايشان 

مستكبرين از عاقبت وخيم عقاب دشمنان خود و آثار سوء آن پروا و  پروايي نكرد، آن چنان كه پادشاهان و



گذارد، دانند عاقبت اين عقابشان چيست، و چه آثاري بجاي ميكنند، براي اينكه پادشاهان نميدلواپسي مي
داند عاقبت عقابش چيست، همان است كه خودش اراده كرده، و مطابق با فرمان و اذن ولي خداي تعالي مي

 و است، بنا بر اينخود ا

__________________________________________________ 
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 .«1» "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "فرمايد:آيه مورد بحث قريب المعناي با آيه زير است كه مي

بر  -قدار بن سالف -به همان فرد اشقاي ثمود "ترسدنمي -ال يخاف "مير دراند: ضگفته «2»بعضي 
 .ترسدگردد، و معنايش اين است كه كشنده ناقه از عاقبت وخيم عمل خود نميمي

دد، و گربه دمدمه بر مي "عقبيها "به صالح )ع( و ضمير در "ال يخاف "اند: ضمير درديگر گفته« 4»بعضي 
ترسيد، براي اينكه به نجات خود اطمينان داشت، و صالح از عاقبت دمدمه آن قوم نميمعنايش اين است كه 

 .وجه ضعف اين دو قول روشن است

 323بحث روايتي ])رواياتي در باره الهام فجور و تقوي، جبر و اختيار، اشقاي اولين و اشقاي آخرين([ ..... ص : 

 .«1» "آن را بيافريد و صورتگري كرد "آمده كه: يعني "سَوَّاهاوَ نَفْسٍ وَ ما  "در تفسير قمي در ذيل آيه

و در مجمع البيان آمده: از زراره و محمد بن مسلم و حمران روايت شده كه از امام باقر و امام صادق )عليهما 
او بيان كرده كه چه اند: يعني براي فرموده "فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "اند كه در تفسير آيهالسالم( نقل كرده

هر  فرمودند: يعني رستگار شد "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها "كند، و در تفسير آيهكند و چه كارهايي نميكارهايي مي
 .«4»، و نوميد و زيانكار شد هر كس كه معصيت كرد "وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها "كس اطاعت كرد

اند جرير، ابن منذر، و ابن مردويه از عمران بن حصين روايت كرده و در الدر المنثور است كه احمد، مسلم، ابن
كنند و كه گفت: مردي به رسول خدا )ص( عرضه داشت: يا رسول اللَّه آيا به نظر شما آنچه امروز مردم مي

كشند چيزي است كه خداي تعالي قبال قضايش را رانده، و از پيش مقدرش كرده؟ و در باره آن رنج مي
كنند، و با همان رفتار حجت بر آيد و رفتاري كه با پيامبر خود مينچه بعدا براي مردم پيش ميهمچنين آ

 شود، همه اينها از پيش مقدر شده؟ فرمود: بله سرنوشتي است كه از پيش تعيين شده. مردآنان تمام مي
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ا ود خداي تعالي وقتي كسي رپرسيد پس حال كه وضع چنين است ديگر اين همه تالش براي چيست؟ فرم
سازد و او را براي يكي از دو سرنوشت فجور و تقوا خلق كرده، راه رسيدن به آن را هم برايش فراهم مي

وَ  "فرمايد:كند تا براي رسيدن به آن هدف عمل كند، و اين معنا را قرآن كريم تصديق نموده، ميآماده مي
 .«1» "ورَها وَ تَقْواهانَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُ

 ،"... آيدو همچنين آنچه بعدا براي مردم پيش مي "مؤلف: اينكه سائل پرسيد:

معنايش اين است كه: وجوب صدور فعل چه حسنه و چه سيئه از نظر قضاء و قدري كه قبال رانده شده 
ن معنا را مكرر در بحثهاي منافات ندارد، با اينكه از نظر صدورش از انسان اختياري و ممكن باشد و ما اي

 .گذشته اين كتاب ذكر نموده و توضيح داديم

و در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه، و ديلمي، از جويبر از ضحاك از ابن عباس 
فرمود: رستگار و مي "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ... "خواند:ص( شنيدم مي)اند كه گفت: از رسول خدا روايت كرده

شد نفسي كه خدا آن را تزكيه كرده باشد، و زيانكار شد آن نفسي كه خدا از هر چيزي محرومش كرده 
 .«4» "باشد

مؤلف: اينكه در اين حديث تزكيه و محروم كردن را به خداي تعالي نسبت داده به وجهي درست است، و با 
ود آدمي منافات ندارد، چون مكرر خاطرنشان انتساب اولي به اطاعت خود انسان، و دومي به معصيت خ

 شود، وايم كه محروميت از هدايت، و به عبارت ديگر اضالل تنها به عنوان مجازات منسوب به خدا ميكرده
 "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "كند، هم چنان كه خودش فرمود:خداي تعالي هرگز ابتداء كسي را اضالل نمي

«3». 

جمع البيان آمده كه روايت صحيح از عثمان بن صهيب از پدرش رسيده كه گفت: رسول خدا )ص( به و در م
ترين اولين چه كسي بود؟ عرضه داشت كشنده ناقه صالح. فرمود درست علي بن ابي طالب فرمود: شقي

ول اللَّه، دانم يا رسگويد: عرضه داشتم نميترين آخرين كيست؟ علي )ع( ميگفتي، حال بگو ببينم شقي
 .«1»زند فرمود آن كسي است كه تو را بر اينجايت )اشاره كرد به فرق سرش( ضربت مي

 .«4»مؤلف: اين معنا را از عمار ياسر نيز روايت كرده 

 و در تفسير برهان است كه ثعلبي و واحدي، هر دو به سند خود از عمار و از عثمان بن
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و از ابن عدي و يا از ضحاك، و صهيب، و از ضحاك و ابن مردويه به سند خود از جابر بن سمرة، و از عمار 
خطيب بغدادي در تاريخ خود از جابر بن سمرة، و طبراني و موصلي و احمد از ضحاك از عمار، روايت 

اند كه رسول خدا )ص( فرمود: اي علي اشقاي اولين كشنده ناقه صالح بود، و اشقاي آخرين قاتل تو كرده
خضاب  -خون سرت -را با اين -محاسنت -كه اين است. و در روايتي آمده كه اشقاي آخرين كسي است

 .«1»كند مي

__________________________________________________ 
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 326( ..... ص : 01سوره ليل مكي است و بيست و آيه دارد )(92)

 326[ ..... ص : 01تا  1(: آيات 90سوره الليل )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّي ) (4( وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثي )4وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّي ) (1وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي )

( وَ كَذَّبَ 4( وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْني )4نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْري )( فَس4َ( وَ صَدَّقَ بِالْحُسْني )4فَأَمَّا مَنْ أَعْطي وَ اتَّقي )
 (4بِالْحُسْني )

( وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولي 14( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي )11( وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّي )16فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْري )
 (11كُمْ ناراً تَلَظَّي )فَأَنْذَرْتُ (14)

( وَ 14الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّي ) (14( وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَي )14الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّي ) (15)ال يَصاْلها إِالَّ الْأَشْقَي 
 (14ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزي )

 (41( وَ لَسَوْفَ يَرْضي )46لي )إِالَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْ

 326ترجمه آيات ..... ص : 

 به نام خداي رحمان و رحيم،

 .(1پوشاند )سوگند به شب وقتي كه روي روز را مي



 .(4گردد )و سوگند به روز وقتي كه ظاهر مي

 .(4و سوگند به كسي كه جنس نر و ماده را خلق كرده )

 .(1كه اعمال شما متفرق و گوناگون است )

 .(4اما آنكه انفاق كند و پرهيزكار باشد )

 .(4و پاداش نيك روز جزا را قبول داشته باشد )

  .(4سازيم )به زودي راه انجام كارهاي نيك را برايش آسان مي

 464، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4و اما كسي كه بخل بورزد و طالب ثروت و غني باشد )

 .(4و پاداش نيك روز جزا را تكذيب كند )

 .(16سازيم )اعمال نيك را در نظرش سنگين و دشوار مي

 .(11و او وقتي هالك شود مالش هيچ سودي به حالش نخواهد داشت )

 .(14آري هدايت به عهده ما است )

 .(14و دنيا و آخرت مال ما است )

 .(11كشد )دهم كه زبانه مياينك شما را از آتشي هشدار مي

 .(14د )سوزانترها را نميو جز شقي

 .(14آن كسان را كه آيات و دعوت ما را تكذيب نموده از قبولش اعراض كردند )

 .(14شوند )و به زودي افراد با تقواتر از آن دور داشته مي

 .(14دهند تا آن را پاك و پر بركت و داراي نمو سازند )آنان كه مال خود را مي

 .(14)و احدي از صاحب مال طلبكار نيست تا پاداش بخواهد 

 .(46مال خدا را در راه به دست آوردن رضايت پروردگار اعالي خود داده )

 .(41شود )كه به زودي راضي هم مي

 320بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند كه به انسانها بفهماند مساعي و غرض اين سوره تهديد و انذار است، و اين هدف را از اين راه دنبال مي
كنند، و از خدا پروا دارند، و وعده حسناي خدا را ، بعضي از مردمند كه انفاق ميتالشهايشان يك جور نيست

 گذارد، وكنند، و خداي تعالي هم در مقابل، حياتي جاودانه و سراسر سعادت در اختيارشان ميتصديق مي
ذيب را تكخواهند بي نياز شوند، و وعده حسناي خدايي ورزند، و به خيال خود ميبعضي ديگرند كه بخل مي



برد، و در اين سوره اهتمام و عنايت خاصي به كنند، و خداي تعالي هم آنان را به سوي عاقبت شر راه ميمي
 .تواند مكي باشد، و هم مدنيمساله انفاق مالي شده است، و اين سوره از نظر زمينه آياتش هم مي

ت گيرد سوگند ياد شده، و فراگيري شب نسبفرا مي وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي در اين آيه به شب هنگامي كه روز را "
 و احتمال هم دارد كه« 1» "يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ "به روز در جاي ديگر نيز آمده، فرموده:
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 .مراد فراگيري زمين و يا فراگيري و پوشاندن قرص خورشيد باشد

به معناي ظهور و پيدا شدن  "تجلي "، و كلمه"الليل "اين آيه عطف است به كلمه "وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّي "
يغه به ص را "نهار "را به صيغه مضارع و صفت "ليل "چيزي است بعد از خفاء و ناپيدائيش، و اگر صفت

 .اي بود كه در آغاز سوره قبلي بيان كرديمماضي آورد براي همان نكته

در آن  "ما "، و كلمه"ليل "وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثي اين آيه نيز مانند آيه قبلي عطف است بر كلمه "
 ، با"چيزي كه -ام "موصوله است، و منظور از آن خداي سبحان است و اگر از خداي تعالي تعبير كرد به

دارد  گويي در اينجا كه به عظمت اشعار، براي آن بود كه ابهام"كسي كه -من "اينكه بايد تعبير كرده بود به
 .تر بود تا رعايت معناي لغويرعايتش الزم

گيرد، و به روز وقتي كه همه خورم به شب، وقتي همه جا را فرا ميو معناي آيه اين است كه سوگند مي
 .سازد، و به چيزي كه نر و ماده را با اينكه از يك نوعند مختلف آفريدا را آشكار ميهپنهان

خورم شود، و سوگند مياند، كه معنايش چنين ميرا مصدريه گرفته "ما "از مفسرين كلمه« 1»ولي بعضي 
 .به خلقت نر و ماده. ولي اين نظريه ضعيف است

 .هر چه كه باشد، و هر جا محقق شودو مراد از نر و ماده مطلق نر و ماده است، 

 .اند: خصوص نر و ماده از انسان استگفته« 4»ولي بعضي 

 .اند مراد خصوص آدم و حوا است. ولي از همه وجوه بهتر همان وجه اول استديگر گفته« 4»و بعضي 

ال ن عملي است كه با كمبه معناي راه رفتن به سرعت است، و مراد از آ "سعي "كلمه "إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّي "
 "جمع كلمه "شتي "دهد، و كلمهاهتمام انجام شود، و اين كلمه هر چند مفرد است ولي معناي جمع را مي

 .است "مريض "كه جمع "مرضي "است، مانند كلمه "متفرق -شتيت

 گانه است، و معنايش اين است كه: منو جمله مورد بحث جواب سوگندهاي سه
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خورم به اين واقعيات متفرق كه هم در خلقت و هم در اثر متفرقند، به اينكه مساعي شما نيز هم سوگند مي
، بعضي عنوان اعطاء و تقوي و تصديق را دارد، و اثرش هم از نظر نفس عمل، و هم از نظر اثر مختلفند

 .ها عنوان بخل و استغناء و تكذيب دارد و اثرش هم مخصوص خودش استخاص به خودش است، و بعضي

انفاق مال در راه رضاي خداست، به دليل اينكه  "اعطاء "فَأَمَّا مَنْ أَعْطي وَ اتَّقي وَ صَدَّقَ بِالْحُسْني و مراد از "
وَ  ":فرمايددر مقابلش بخل را آورده، كه ظهور در امساك از انفاق مال دارد، و نيز به دليل اينكه دنبالش مي

فهماند كه مراد از وَ اتَّقي به منزله تفسيري است براي اعطاء، و مي "و جمله "ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّي
 .اعطاء، اعطاي بر سبيل تقواي ديني است

صفتي است كه در جاي موصوف خود نشسته، و ظاهرا موصوفش  "حسني "كلمه -صَدَّقَ بِالْحُسْني  وَ "
وعده ثوابي است كه خداي تعالي  "عده "باشد، و مراد از "و صدق بالعدة الحسني "وعده باشد، و تقدير كالم

فاق و باشد، كه الزمه چنين ان در مقابل انفاق به انگيزه رضاي او داده، انفاقي كه تصديق قيامت و ايمان بدان
چنين تصديقي، تصديق به وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت و الوهيت نيز هست، و همچنين مستلزم ايمان 

 .به رسالت رسوالن هم هست، چون رسالت تنها راه رسيدن و ابالغ وعده ثواب او است

ه روز جزا باشد، و مال خود را به خاطر و حاصل دو آيه اين است كه: كسي كه مؤمن به خدا و به رسول او و ب
يم( به كناش را داده )ما چنين و چنانش ميخدا و تحصيل ثواب او انفاق كند، ثوابي كه به زبان رسولش وعده

 .دهيماو مي

به معناي  "يسري "به معناي تهيه كردن و آماده نمودن است، و كلمه "تيسير "فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْري كلمه
ست كه در آن آساني باشد و هيچ دشواري نداشته باشد، و اگر تهيه كردن را توصيف كرد به آساني، خصلتي ا

در حقيقت نوعي مجاز گويي شده، پس منظور از آن اين است كه توفيق اعمال صالحه را به او بدهد، و انجام 
، و يا منظور اين است كه اينگونه اعمال را برايش آسان سازد، به طوري كه هيچ گونه دشواري در آن نباشد

فيق اش كند كه تواو را آماده حياتي سعيد كند، حياتي نزد پروردگارش، حياتي بهشتي، و به اين نحو آماده
هايي كه از تر است و هم انطباقش با وعدهاعمال صالحي را به او بدهد. و وجه دوم، هم به ذهن نزديك

 .ترقرآن معهود ما است منطبق
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 312فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْري [ ..... ص :  ":فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْري و در باره بخل ورزنده مكذب فرمود ":مراد از اينكه در باره مؤمن انفاق كننده متقي فرمود]

 "بخل "كلمه "ري وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّيوَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْني وَ كَذَّبَ بِالْحُسْني فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْ "
به معناي طلب غني و ثروت از راه  "استغناء "به معناي ندادن است، و كلمه "دادن -اعطاء "در مقابل كلمه

، كفر وعده حسني و ثواب خدا است، كه انبيا آن را "تكذيب به حسني "ندادن و جمع كردن است، و مراد از



 .اند، و معلوم است كه كفر به آن وعده، كفر به اصل قيامت استرساندهبه بشر 

خذالن و ندادن توفيق اعمال صالح است، به اين گونه كه اعمال صالح را در  "تيسير للعسري "و مراد از
 .اش را براي ايمان به خدا گشاده نسازد، و يا او را آماده عذاب كندنظرش سنگين كند، و سينه

است، به معناي سقوط از مكاني بلند است، كه بر هالكت  "تردي "كه مصدر فعل ماضي "يترد "و كلمه
در اينجا اين است كه چنين كسي وقتي در حفره قبر و يا در جهنم  "تردي "شود، پس مراد ازهم اطالق مي

 خورد؟كند مالش به چه دردش ميو يا در ورطه هالكت سقوط مي

هامي باشد، و هم نافيه، اگر استفهامي باشد كه معنايش همان بود كه گفتيم، تواند استف، هم مي"ما "و كلمه
ه افتد مالش بشود كه چنين كسي در هنگامي كه به ورطه هالكت ميو اگر نافيه باشد معنايش اين مي

 .خورددردش نمي

 312ص :  ..... [ادي بودن انبياء )عليهم السالم( منافات نداردهدايت خلق از قضاهاي الهي است كه بر خود واجب كرده )إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي و با ه]

را  "عسري "و "يسري "إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولي اين دو آيه مطالب قبل يعني تيسير براي "
ش اين دهد، و حاصلترين بيان خبر ميكند، ممكن هم هست بگوييم از همان مطالب قبل با كوتاهتعليل مي

آوريم، براي اينكه هدايت كرده باشيم، چون هدايت كنيم، و يا اين بيان را مياست كه ما اين تيسير را مي
 .شودكند، و مانع نميخلق به عهده ما است، و هيچ مانعي ما را در اين هدايت مزاحمت نمي

اموري است كه خداي سبحان قضايش را رانده، و رساند كه هدايت خلق از إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي مي "پس جمله
كرده، بنا بر اين، خاليق را آفريده تا او را آن را بر خود واجب كرده، چون حكمتش اين ايجاب را اقتضا مي

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا  "عبادت كنند و خودش غرض از خلقت را عبادت خود دانسته، فرموده:
 ، و به حكم اين آيه غرض از«1» "نِلِيَعْبُدُو

__________________________________________________ 

 .44و من جن و انس را خلق نكردم مگر براي اينكه عبادتم كنند. سوره ذاريات، آيه (1)

 411، ص: 46ترجمه الميزان، ج

بين خود و خلقش دانسته، و خلقت را عبادت خود معرفي نموده، و به حكم آيه زير آن را راه مستقيم 
وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ  "، و نيز فرموده«1» "إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ "فرموده:

 .«4» "مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ

ا به آن راه هدايت كند، البته هدايت و بر خود واجب كرده كه راه خود را براي آنان بيان نموده، سپس ايشان ر
به معناي نشان دادن راه، حال چه اينكه بپذيرند و آن راه را پيش بگيرند، و چه نپذيرند، و راه ديگر بروند، هم 

وَ هُوَ يَهْدِي وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ  "، و نيز فرموده:«4» "وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ "چنان كه فرمود:
 .«4» "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "، و باز فرموده:«1» "السَّبِيلَ



خ اند؟ در پاسآيد كه هدايت تنها كار خداست، و بنا بر اين پس انبيا چكارهخواهي گفت از اين آيات بر مي
كنند، و اين امر بكنند براي اينكه اگر هدايت كنند به اذن او مي گوييم منافات ندارد كه انبيا هم قيام بهمي

خود مستقل در اين كار نيستند، )هم چنان كه در هيچ كاري نيستند( و خود خداي تعالي در عين اينكه 
كَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ وَ إِنَّ "فرموده:« 4» "إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "فرموده:
 .«4» "قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي "و نيز فرموده:« 4» "مُسْتَقِيمٍ

__________________________________________________ 

و را بپرستيد، كه راه مستقيم همين است. سوره محققا اللَّه پروردگار من و پروردگار شما است، پس تنها ا(1)
 .41آل عمران، آيه 

 .44كني. سوره شوري، آيه و محققا تو ايشان را به سوي صراط مستقيم يعني صراط اللَّه هدايت مي(2)

 .هدايت به سوي راه ميانه به عهده خداست چون همه راهها ميانه نيست بعضي انحرافي است(3)

 .4سوره نحل، آيه 

 .1كند. سوره احزاب، آيه گويد و خود او به سوي راه هدايت ميخدا حق را مي(4)

 .كندآورد، و يا كفران ميما او را به سوي راه هدايت كرديم، حال يا شكر اين نعمت را بجا مي(5)

 .4سوره انسان، آيه 

د، هر كه را بخواه اي رسول ما!( چنين نيست كه هر كس را تو بخواهي بتواني هدايت كني ليكن خدا) (6)
 .44كند. سوره قصص، آيه هدايت مي

 .44كني. سوره شوري، آيه و همانا تو خلق را به راه راست هدايت مي (7)

بگو اين است راه من كه خلق را با بصيرت به سوي خدا بخوانم، هم خودم و هم پيروانم. سوره يوسف،  (8)
 .164آيه 
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 .جلد دوم اين كتاب در خالل مباحث نبوت بيان عقلي اين مساله را آورديمو ما در 

 310فرق بين هدايت به معناي ارائه طريق و هدايت به معناي ايصال به هدف ..... ص : ]

همه اينها در باب هدايت به معناي ارائه طريق بود، و اما هدايت به معناي رساندن به هدف كه در آيات مورد 
آيد، اي است كه به دنبال يافتن هدايت الهي و متصف شدن به صفت عبوديت ميبه آثار حسنهبحث رساندن 

از قبيل رسيدن به حيات طيبه در دنيا، و حيات سعيده ابدي آخرت، پر واضح است كه از قبيل صنع و ايجاد 
واجب كرده، و است، كه مختص به خداي تعالي است، و از اموري است كه خدا قضايش را رانده، و بر خود 

مَنْ عَمِلَ  "، و نيز فرموده:«1»فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فاَل يَضِلُّ وَ ال يَشْقي  "اش را مسجل نموده:در آيه زير وعده
، و «4» "ما كانُوا يَعْمَلُونَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ



اً وَعْدَ دوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَ "نيز فرموده:
 .«4» "اللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

معناي راه نشاندادن و بين هدايت به معناي رساندن به هدف اين شد كه هدايت  پس فرق بين هدايت به
اولي مستقيما كار انبيا و اوليا و ساير هدايت گران است، ولي مؤثر شدنش منوط به اذن خدا است، ولي 

هدايت دوم چون از باب صنع و خلقت است مستقيما كار خود خداست، البته اسبابي كه بين او و خلقش در 
توان به تبع بغير اند بي دخالت نيستند، پس اين هدايت را هم مياين مورد و در همه موارد خلقت واسطه

 .خداي تعالي نسبت داد

شود گوييم اگر مراد از هدايت در آيه شريفه هدايت به معناي اول باشد، معنايش اين ميو در معناي آيه مي
كنيم براي اين است كه ارائه طريق عبوديت به عهده بيان مي كنيم براي شما آنچه را كهكه ما اگر بيان مي

شود: اگر ما براي كساني كه انفاق ما است. و اگر مراد از هدايت، رساندن به هدف باشد معناي آيه چنين مي
كنيم و خالصه اگر اعمال صالح و حيات سهله ابدي و كنند و ثواب را تصديق دارند يسري را تيسير ميمي

 ت را برايشاندخول بهش

__________________________________________________ 

 .144گردد. سوره طه، آيه شود و نه دچار شقاوت ميكسي كه هدايت مرا پيروي كند، نه گمراه مي(1)

هر كس با داشتن ايمان عملي صالح انجام دهد چه مرد و چه زن، بدانند كه ما به طور قطع به (2)
 .44دهيم. سوره نحل، آيه كنيم، و آنچه را كردند به بهترين وجه پاداششان ميشان ميزندهاي طيب زندگاني

ا كنيم كه نهرهو كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند به زودي ايشان را داخل باغهايي مي(3)
ه خداست، و چه كسي است در زير درختانش جاري است، و ايشان تا ابد در آن باغها خواهند بود، و اين وعد

 [.....] .122تر باشد. سوره نساء، آيه كه سخنش از سخن خدا راست
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كنيم براي اين است كه: اين كار مربوط به صنع و ايجاد و از باب رساندن هر مخلوقي به هدف آسان مي
 .نهايي او است، و معلوم است كه اين كار به عهده ما است

 تر كردن گناه، كار مستقيم خداي تعالي نيست بلكه الزمه قهريتر بگوييم آسانو اما تيسير عسري و يا ساده
تيسير يسري است، وقتي خداي تعالي بخواهد براي آن بندگاني كه اوصافشان گذشت راه عبوديت را آسان 

ك براي عده اول، به اين است كه آري آسان كردن كار ني)شود سازد، قهرا براي عده ديگر راه كفر آسان مي
انبيايي بر انگيزد، و كتب آسماني بفرستد، و اين باعث نافرماني آن عده ديگر، و در نتيجه آسان شدن گناه 

ر براي طايفه كشتند، اگفرستاد، طايفه دوم انبيايي را نميشود، اگر براي طايفه اول، انبيا نميبيشترشان مي
كردند( پس نتيجه قهري هدايت طايفه اول و تيسير يسري م هم نافرماني نميآمد، طايفه دواول كتاب نمي

 لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ "براي آنان، ضاللت و تيسير عسراي طايفه دوم است، هم چنان كه فرمود:



، و حتي در باره قرآن كه هدايت براي «1» "فِي جَهَنَّمَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ
 .«4» "وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً "عالميان است فرموده:

عني تكويني و حقيقي، و هدايت اولي ممكن هم هست مراد از آن مطلق هدايت باشد، اعم از هدايت دومي، ي
 ، و بنا بر اين، هم هدايت حقيقي-و اتفاقا ظاهر آيه هم كه مطلق آمده همين است -يعني تشريعي و اعتباري

، و هم هدايت اعتباري «4»ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "به عهده خداست، هم چنان كه فرمود:
 .«1» "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ":هم چنان كه فرمود

و يا به عبارت ديگر خلقت نخستين و خلقت در  -يعني عالم بدء و عالم عود -وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولي  "
اي تعالي است بر او اطالق شود مملوك خد "چيز -ءشي "هر دو از آن ما است، پس هر چه كه اسم -معاد

 آن هم به حقيقت معناي ملك كه عبارت است از قيام مملوك

__________________________________________________ 

كنند براي اينكه راه خدا را ببندند( و اين براي آن است كه خدا خبيث را از كفار مال خود را خرج مي)(1)
ته نموده آن گاه همه را در جهنم قرار دهد. سوره انفال، آيه ها را روي هم انباشطيب جدا كند، و همه خبيث

44. 

كنيم، و همان رحمت و شفا هم در مورد اي از قرآن را به منظور شفا و رحمت مؤمنين نازل ميما پاره(2)
 .44بخشد. سوره اسري، آيه ستمكاران جز بيشتر شدن خسارت اثري نمي

 .46و سپس هدايت كرد. سوره طه، آيه آن كسي است كه خلقت هر چيزي را بداد (3)

 .4سوره انسان، آيه (4)
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 .به وجود مالك، و اما ملك اعتباري كه يكي از آثارش جواز تصرفات است، از متفرعات ملك حقيقي است

از او  پس خداي تعالي مالك هر چيزي است، نه از يك جهت و دو جهت، بلكه از هر جهت، و هيچ چيزي
چيزي را مالك نيست، پس كسي معارض او نيست و مانعي كه او را از ملكش منع كند وجود ندارد، و هيچ 

، و نيز «1» "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "شود، هم چنان كه خودش فرمود:چيزي بر او غالب نمي
 «"وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ "فرمود:

اينست كه فقط كافر اشقي خالد در  "ال يَصْالها إِلَّا الْأَشْقَي ... "است، و اينكه مفاد آيه "اشقي "كذيب كننده دعوت حق و روي گرداننده از آنبيان اينكه ت]

 314جهنم است ..... ص : 

 "قسمت از آيات به خاطر اينكه حرفاين  "فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّي ال يَصاْلها إِلَّا الْأَشْقَي الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّي "
فرمايد: حال كه معلوم شد هدايت به عهده ما گيري از مطالب گذشته است، ميدر آغازش آمده نتيجه "فاء

 "كُمْفَأَنْذَرْتُ "كنم، با اين بيان نكته التفاتي هم كه در جملهاست، اينك من شما را از آتش جهنم انذار مي



إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي هدايت را به خدا و كاركنان درگاهش نسبت  " يعني در جملهشود، قبالبكار رفته روشن مي
من شما را انذار  "فرمايد:، و در اين جمله انذار را تنها به خود نسبت داده مي"بر ما است "فرمودداده، مي

ي منذر حقيقخواسته به اين نكته اشاره كند كه هدايت، قضايي است حتمي، و به همين جهت  "كنممي
 .خداي تعالي است، هر چند كه با زبان رسول خدا )ص( انجام شود

جهنم  آتش "كندآتشي كه تلظي مي "به معناي زبانه كشيدن شعله آتش است، و مراد از "تلظي آتش "و
 .«4»كَلَّا إِنَّها لَظي  "است، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:

ست كه با تكذيب آيات خدا و اعراض از آن كافر شود، چون چنين مطلق هر كافري ا "اشقي "و مراد از كلمه
ها در زندگي دنياي خود بدبختند، يا در بدن خود تر است، براي اينكه ساير بدبختاي شقيكسي از هر شقي

د، و اين شونرود، و يا به داغ فرزند خود مبتال ميمبتال به بيماري و يا نقص عضوند، و يا مالشان از بين مي
ورزد، در زندگي آخرتي بدبخت است، يعني بدبختي ها تمام شدني است، ولي آن كسي كه كفر ميدبختيب

 .شود، و اميد رهايي در آن نيستاست كه بدبختيش پايان ندارد، و منتهي به خالصي و نجات نمي

 هر كافري است كه دعوت حق را تكذيب كند و از آن "اشقي "پس مراد از كلمه
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ن ، و مؤيد آن اي"الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّي "روي بگرداند، به دليل اينكه دنبال اين كلمه و در معرفي آن فرموده:
كه  "اشقي "كنم. و اما معناي تحت اللفظي كلمههمه شما را انذار مي :است كه انذار را مطلق آورد و فرمود

ر تر است، با سياق آيه سازگاها شقيشود كه از تمامي شقيافعل التفضيل است، و تنها شامل كسي مي
 .نيست

كند، و اين پيروي آن و مالزم آن بودن است، پس اين كلمه معناي خلود را افاده مي "صلي نار "و مراد از
ا أُولئِكَ بِآياتِنوَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا  "خلود در آتش قضايي است كه خداي تعالي در حق كافر رانده و فرموده:

 .«1» "أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

ال يَصاْلها  "شود، او از آيهاز مفسرين از آيه مورد بحث كرده دفع مي« 4»اي كه بعضي با اين بيان استفاده
شوند، نمي استفاده كرده كه به حكم اين آيه مؤمنين گنهكار و فاسق و فاجر داخل آتش دوزخ "إِلَّا الْأَشْقَي

براي اينكه اين آيه دخول در آتش را منحصر كرده در كسي كه كافر و اشقي باشد، وجه نادرستي اين سخن 
 .اين است كه: آيه شريفه تنها خلود در آتش را منحصر در كافر اشقي كرده، نه اصل دخول در آتش را



 313كند[ ..... ص : يترين افراد كسي است كه در راه رضاي خدا از مال خود انفاق ممتقي]

دور  به معناي "تجنب "وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَي الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّي وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزي كلمه "
گردد، و معناي آيه اين است كه: به زودي كسي كه به آتش بر مي "سيجنبها "كردن است، و ضمير در

 .شودباشد از آتش دور مي "اتقي "مصداق

هر كسي است كه از شخصي ديگر با تقواتر باشد، و بيش از او از مخاطر پروا كند،  "اتقي "و مراد از كلمه
و بعضي  كنند،چون بعضي از مردم تنها اين مقدار با تقوا هستند كه از اتالف نفوس و كشتن مردم پرهيز مي

اق ترسند، به همين جهت از انف، و بعضي هستند كه چون از فقر ميپرهيزندهستند كه تنها از فساد اموال مي
پرهيزند، و مال خود را در راه كنند، و همچنين بعضي هستند كه از خدا ميمال در راه خدا خودداري مي

كنند، و از همه اين چند طايفه با تقواتر آن كسي است كه از خدا پروا نموده مال خود را در رضاي او انفاق مي
پرهيزد، و به همين انگيزه مال كند، و به عبارت ديگر كسي است كه از خسران آخرت ميراه او انفاق مي

 .كندخود را انفاق مي
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ر اي مخاطپرهيزد، هر چند كه از پارهكسي است كه با دادن مال از خدا نمي "اتقي "پس مفضل عليه كلمه
 .دكندنيوي پرهيز دارد، و يا ساير اعمال صالح را انجام داده، به اين مقدار از خداي تعالي پروا مي

اي ندارد، دليل بر اين معنا اين است كه پس آيه شريفه به حسب مدلولش عام است و اختصاص به طايفه
توصيف كرده، و معلوم است كه اين توصيف امري است عمومي،  "الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ "را با جمله "اتقي "كلمه

ا همه سوره به خاطر يك واقعه خاصي هاي بعدي، و اين منافات ندارد با اينكه آيات و يو همچنين توصيف
 .نازل شده باشد، هم چنان كه در روايات اسباب نزول سبب خاصي برايش ذكر شده

و اما اطالق مفضل عليه به طوري كه شامل همه مردم از صالح و طالح شود، و در نتيجه مفضل تنها شامل 
ه از ميان همه مردم تنها آن يك نفري يك نفر گردد، و يا يك نفر در هر عصر بشود، و معنا چنين گردد ك

شود شود كه از همه با تقواتر است، و نيز در جمله قبلي معنا چنين شود كه داخل دوزخ نميداخل دوزخ نمي
تر باشد، توجيهي است كه به هيچ وجه سياق آيات مگر تنها آن يك فردي كه در هر عصر از سايرين شقي

شده  "فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّي "چنين با انذار عمومي كه در جملهاول سوره با آن مساعدت ندارد، و هم
كنم از آتش دوزخي كه به جز يك نفر از شما در آن همه شما را انذار مي :سازد، چون معنا ندارد بگوييمنمي



 .يابدافتد، و تنها يك نفر از شما از آن نجات ميجاودانه نمي

فرمايد اتقي آن كسي است كه مال است، مي "اتقي "اين جمله صفت كلمه -"زَكَّيالَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَ "
 .كند، تا به اين وسيله مال خود را به نموي شايسته نمو دهددهد و انفاق ميخود را مي

سي قي كفرمايد و اتكند، مياين آيه مضمون آيه قبلي را تثبيت مي -وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزي  "
است كه كسي از او طلبي ندارد، و نعمتي نداده، تا به عنوان تالفي آن مال را كه وي انفاق كرده به او داده 

كند، مؤيد اين معنا جمله بعدي باشد، پس كسي كه مصداق اتقي است مال را براي رضاي خدا انفاق مي
 . يإِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْل "فرمايد:است كه مي

إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلي اين استثناء منقطع و به معناي ليكن است، و معناي آيه اين است كه: كسي  "
طلبكار خدا نبوده، و خدا مالي را كه به او داده به عنوان اداي دين نداده، پس شخص انفاقگر مال خدا را در 

ي خود را به دست آورد. و ما در سابق در معناي وجه اللَّه تعالي و كند تا رضاي پروردگار واالراه خدا انفاق مي
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به زودي با دريافت اجر جزيل و پاداش حسن و  -همان مرد اتقي -وَ لَسَوْفَ يَرْضي يعني و هر آينه او "
 .گردددهد خشنود ميجميلي كه پروردگارش به او مي

ستوده، تا اشاره كرده باشد به اينكه آنچه به عنوان  "اعلي "و "رب "در اين آيه خداي تعالي را با دو صفت
دهند كه بزرگترين جزا و گرانقدرترين است، به مقتضاي ربوبيت خداي تعالي و تناسب با بلندي جزا به او مي

 "ذرتكمفان "شود، در آيهلتفات در آيه قبلي روشن ميمقام او است، )نه متناسب با عمل بنده( و از اينجا وجه ا
 .خداي تعالي متكلم بود، و در آيه قبلي غايب فرض شده، تا به دو وصف رب و اعلي متصف گردد

و روايتي در باره اينكه  "ابو دحداح "در شان "فَأَمَّا مَنْ أَعْطي وَ اتَّقي ... "بحث روايتي ])رواياتي در باره نزول آيات:

 310[ ..... ص : 3هدايت كننده خدا است( 

وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي  "ع( معناي آيه)در كافي به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: از امام باقر 
وَ النَّجْمِ إِذا هَوي و آيات نظائر اين دو را كه در آنها به حقايق تكويني سوگند ياد شده پرسيدم و  "، و آيه

تواند به فرمود: خداي تعالي مي "توانيم مثال به خورشيد و ستاره سوگند بخوريم؟آيا ما نيز مي "اشتمعرضه د
 .«1»توانند به غير او سوگند بخورند هر يك از مخلوقاتش سوگند ياد كند، ولي بندگانش نمي

نقل  (امام جواد )عمؤلف: اين روايت را مرحوم صدوق هم به سند خود از علي بن مهزيار از ابو جعفر دوم 
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي آمده كه امام درباره معنايش فرمود: سوگند به  "و در تفسير قمي در ذيل آيه«. 4»كرده 

 .«4»پوشاند شب وقتي كه روز را مي

و از حميري نقل شده كه در قرب االسناد از احمد بن محمد، از احمد بن محمد بن ابي نصر، از ابي الحسن 
ياط فرمود: مردي در حوَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي مي "ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب شنيدم در تفسير آيهرضا )



شد، صاحب خانه نزد خانه مسلماني درخت خرمايي داشت، و به همين بهانه باعث زحمت صاحب خانه مي
 رسول خدا )ص( شكايت كرد، حضرت، صاحب درخت را خواست وقتي آمد
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فروشي؟ آن مرد گفت: نه و نفروخت، مردي از درخت خرمايت را به درخت خرمايي در بهشت مي :فرمود
اش ابي دحداح بود از اين معامله خبردار شد نزد صاحب نخله رفت، و گفت درخت خرمايت را انصار كه كنيه

من بفروش، آن مرد پذيرفت، ابو دحداح نزد رسول خدا )ص( شد و عرضه داشت: درخت « 1»به حائط 
بهشتي خواهي  خرماي فالني را در مقابل حائطم خريدم، حضرت فرمود در مقابل حائطت يك درخت خرماي

 .داشت

وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثي إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّي  "در اينجا بود كه خداي تعالي بر پيامبرش اين آيه را نازل كرد:
اي كه رسول خدا )ص( وَ اتَّقي وَ صَدَّقَ بِالْحُسْني يعني وعده نخله "فَأَمَّا مَنْ أَعْطي يعني درخت خرما را بدهد

 .«4» "فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْري ... تَرَدَّي "داد

 تفسيري است كه امام "زوجين "مؤلف: اين روايت را قمي در تفسير خود بدون ذكر امام نقل كرده، و كلمه
 .«4»كرده  "الذكر و االنثي "براي جمله

 .«1»ود: اين اتقي ابو دحداح بوده آمده كه امام فرم "وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَي "و نيز در تفسير قمي در ذيل آيه

 .مؤلف: اين رواياتي بود كه از طرق شيعه در تفسير اين آيات وارد شده

طبرسي رحمة اللَّه عليه در مجمع البيان قصه را از واحدي نقل كرده كه او به سند خود از عكرمه از ابن 
ما شد و با صاحبش صحبت كرد، و عباس آورده، و در آن آمده كه مردي انصاري وارد معامله آن درخت خر

در آخر آن را به چهل درخت خريد، و به رسول خدا )ص( بخشيد، رسول خدا )ص( هم آن را به صاحب خانه 
 .«4»بخشيد، و سپس طبرسي از عطاء روايت كرده كه گفت: نام خريدار درخت ابو دحداح بود 

 .«4»باس نقل كرده و بعد آن را تضعيف نموده و سيوطي در الدر المنثور قصه را از ابن ابي حاتم از ابن ع
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از سوي ديگر از طرق اهل سنت رواياتي آمده كه اين سوره در باره ابو بكر نازل شده، فخر رازي در تفسير 
ايد ابو بكر است، ولي ب "اتقي "يعني از كلمهكبيرش گفته: همه مفسرين اجماع دارند بر اينكه مراد از آن 

ه گويند اين سوره در باره علي بن ابي طالب نازل شده، بدانست كه شيعه به تماميشان منكر اين روايتند و مي
 "آيه پس "يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ "دليل اينكه قرآن در جاي ديگر نيز به دادن زكاتش ستوده، فرموده:

را به معناي  "اتقي "هم اشاره به مضمون همان آيه دارد، و آن گاه كلمه "تْقَي الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّيالْأَ
 .«1»اند، كه اشكال آن گذشت افضل خلق در تقوي، و يا به عبارت ديگر با تقواترين خلق گرفته

اند اند، و روايت ابي دحداح را پذيرفتههو اما اينكه به شيعه نسبت داده شده كه همگي روايت باال را منكر شد
 .رسانددليل مورد اعتمادشان صحيح حميري گذشته، و روايات ديگري است كه همان مفاد را مي

بله در يك روايت ضعيف از برقي، از اسماعيل بن مهران، از ايمن بن محرز، از ابي بصير، از امام صادق )ع( 
فرمود: اما اين آيه مربوط است به رسول خدا )ص(، و هر كه او را  "هَا الْأَتْقَيوَ سَيُجَنَّبُ "آمده كه در تفسير آيه
، در خصوص امير المؤمنين )ع( است چون در باره همان "الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّي "پيروي كند، و اما آيه

وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ  "و اما آيه "وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ "جناب است كه در جاي ديگر فرموده:
است كه احدي به او نعمتي نداده تا جزاي آن را از او طلبكار باشد بلكه  (تُجْزي راجع به رسول خدا )ص

 .«4»نعمت آن جناب است كه بر تمامي خاليق جاري است، صلوات اللَّه عليه 

ني ايمن بن محرز شناخته شده نيست ضعيف و غير قابل و اين روايت به خاطر اينكه يكي از راويانش يع
اعتماد است. عالوه بر اين، مضمون آن جنبه تطبيق عمومات بر مصاديق را دارد، و جنبه تفسيري ندارد، و 

يكي از ادله واضح آن اين است كه موصوف يعني كلمه اتقي را بر رسول خدا تطبيق كرده، و صفت آن را كه 
است، بر امير المؤمنين، و دوباره آيه بعدي را بر رسول خدا )ص( تطبيق نموده، و  "ي مالَهُ ...الَّذِي يُؤْتِ "آيه

 "در آيه "واو "خورد، البته اين در صورتي است كه كلمهاگر اين روايت درست باشد نظم كالم بكلي بهم مي
 رآن واوبينيم در قدر روايت اضافه شده باشد، )هم چنان كه مي "...الَّذِي يُؤْتِي 
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ندارد( و اما اگر فرض كنيم كه جزو آيه بوده، روايت از نظر تحريف مردود است، چون جزو روايات تحريف 



 .شود، كه همه مردودندميشمرده 

و از حميري حكايت شده كه از احمد بن محمد، از احمد بن محمد ابن ابي نصر، از ابي الحسن رضا )ع( 
إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي پرسيدم، فرمود: آري خدا است هر كه  "روايت كرده كه راوي گفت: از آن جناب از معناي آيه

 .كندمراه ميرا بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گ

اند كه معرفت اكتسابي است، هر كس عرضه داشتم: خدا امورت را اصالح كند، جمعي از ياران ما پنداشته
 .رسدفكر خود را درست بكار بيندازد به معرفت مي

گويند چرا اين خير را براي خود كسب امام اين سخن را نادرست دانست و فرمود: اينها اگر درست مي
چنين نيست كه هر كس بخواهد و به هر مقدار كه بخواهد بتواند معرفت كسب كند، هيچ كنند؟ نه، نمي

بيني مگر آنكه از جهاتي از بعضي ديگر بهتر است، و آن بعض از جهاتي ديگر از او احدي از مردم را نمي
ه ب داني، قرابتشان با رسول خدا )ص(اش بني هاشمند كه موضعشان موضعي است كه ميبهترند، نمونه

دانيم كه آنان سزاوارترند به خالفت از شما، مع ذلك از آن محرومند، داني، و همه ميحدي است كه مي
 تواني بگويي كه شما راه و رسم زندگيكني آل محمد )عليهم السالم( به فكر خود نبودند؟ و آيا ميگمان مي

 دانند؟دانيد و ايشان نميرا مي

 .«1»داشتند فرمود: اگر براي همه مردم مقدور بود همه ما را دوست ميآن گاه فرمود: ابو جعفر )ع( مي

تنها كار خداي سبحان است، براي  -كه در اينجا منظور از آن رساندن به هدف است -اما هدايت :مؤلف
اينكه اين هدايت از شؤون ربوبيت است. و اما گمراه كردن، منظور از آن گمراهي به عنوان مجازات است، نه 

شود، پس هر جا اضالل به جناب او ه كردن ابتدايي، كه چنين اضاللي به خداي تعالي نسبت داده نميگمرا
شود در حقيقت معنايش امساك از نازل كردن رحمت و هدايت نكردن است، نه گمراه كردن، و منسوب مي

 .چون هدايت كار او است امساك از آن هم منسوب به او است
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 301( ..... ص : 11سوره ضحي، مكي يا مدني است و يازده آيه دارد )(93)

 301[ ..... ص : 11تا  1(: آيات 93سوره الضحي )]

 اشاره



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولي )4( ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلي )4يْلِ إِذا سَجي )( وَ الل1َّوَ الضُّحي )

( وَ وَجَدَكَ عائاِلً 4وَ وَجَدَكَ ضَاالًّ فَهَدي ) (6)( أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوي 4وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي )
 (4تِيمَ فَال تَقْهَرْ )فَأَمَّا الْيَ (4فَأَغْني )

 (11( وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ )16وَ أَمَّا السَّائِلَ فاَل تَنْهَرْ )

 301ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

 .(1شود )سوگند به روز در آن هنگام كه نور خورشيد گسترده مي

 .(4بخشد )آرامش ميو سوگند به شب هنگام كه سكونت و 

 .(4كه پروردگارت نور وحي را از تو قطع نكرده و تو را مورد خشم قرار نداده است )

 .(1و مسلما آخرت براي تو از دنيا بهتر است )

 .(4كند كه راضي شوي )و پروردگارت به زودي عطايي مي

 .(4آيا نبود كه تو را يتيم يافت و سپس پنا داده؟ )

 .(4بردي قدم به قدم هدايتت كرد؟ )به جايي نميو آيا نبود كه راه 

 .(4نيازت نمود )و تهي دستت يافت پس بي

 .(4حال كه چنين است پس هيچ يتيمي را از روي قهر خوار مشمار )

  .(16و هيچ سائلي را مرنجان )

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(11و نعمت پروردگارت را با رفتار و گفتارت بازگو كن )

 300آيات ..... ص :  بيان

 اشاره

اند: چند روزي به رسول خدا )ص( وحي نشد، به طوري كه مردم گفتند خدا با او وداع كرده، گفته« 1»بعضي 
در پاسخشان اين سوره نازل شد و خداي تعالي به اين وسيله آن حضرت را شاد كرد، و در سوره مورد بحث، 

 .هم احتمال مكي بودن هست و هم مدني بودن

ه در به طوري ك "ضحي "وَ الضُّحي وَ اللَّيْلِ إِذا سَجي اين دو آيه سوگند به ضحي و به ليل است، و كلمه "
ولي بعدها آن زماني را كه نور خورشيد گسترده «. 4»مفردات آمده به معناي گسترده شدن نور خورشيد است 



ست، وقتي در كلمه ليل استعمال كه فعل سجي مشتق از آن ا "سجو "شود نيز ضحي ناميدند، و مصدرمي
آن هنگامي است كه ظلمت شب همه  "سجو الليل "دهد، پسشود، معناي سكونت و آرامش شب را ميمي

 .جا را فرا گيرد

ه ب -"قلي "است به معناي ترك است، و كلمه "ودع "كه مصدر فعل "توديع "ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلي  "
يا شدت بغض است، و اين آيه جواب دو سوگند اول سوره است، و مناسبت به معناي بغض و  -كسره قاف

 .نور روز با مساله وحي، و تاريكي شب با انقطاع وحي بر كسي پوشيده نيست

وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولي اين آيه در معناي ترقي دادن مطلب نسبت به مفاد آيه قبل است، و مفاد آيه  "
 فرمايد تازه زندگيكرد، در اين آيه ميمت و عنايت الهي را براي رسول خدا )ص( اثبات ميقبلي موقف كرا

دنياي تو با آن كرامت و بزرگي كه داري، و با آن عنايتي كه خداي تعالي به تو دارد در برابر زندگي آخرتت 
 .چيزي نيست، و زندگي آخرت تو از دنيايت بهتر است

خرت فرمايد: در زندگي آكند و ميكَ فَتَرْضي اين آيه شريفه آيه قبل را تثبيت ميوَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّ "
 خداي تعالي
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 .راضي شوي، هم عطاي خدا را مطلق آورده، و هم رضايت رسول خدا )ص( راكند تا آن قدر به تو عطا مي

اند: اين آيه ناظر است به هر دو زندگي رسول خدا )ص(، هم به زندگي از مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
 .اش، و هم به زندگي آخرتيشدنيايي

 523 : يافت. چند وجه در اين باره ..... ص "ضال "و "يتيم "خدا تو رامقصود از اينكه خطاب به پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( فرمود ]

 كند كه خدايهاي بزرگي اشاره ميأَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوي اين آيه و دو آيه بعدش به بعضي از نعمت "
فت، و دو تعالي به آن جناب انعام كرده بود، آري رسول خدا )ص( هنوز در شكم مادر بود كه پدرش از دنيا ر

سال بود كه مادرش درگذشت، و هشت ساله بود كه كفيل و سرپرستش و جدش عبد المطلب از دنيا رفت، 
 .كه از آن به بعد در تحت تكفل عمويش ابو طالب قرار گرفت

اند: مراد از يتيم در اين آيه پدر مرده نيست، بلكه منظور بي نظير بودن است هم چنان كه گفته «4»بعضي 
گويند، و معناي اين آيه اين است كه: مگر نبود كه خدا تو را فردي بي نظير از ير را هم در يتيم ميدر بي نظ

 بين مردم دانست، و در نتيجه مردم را دور تو جمع كرد؟

در اينجا گمراهي نيست بلكه مراد عدم هدايت است، و منظور از  "ضالل "وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدي مراد از "



خواهد بفرمايد ن رسول خدا )ص(، حال خود آن جناب است، و يا صرفنظر از هدايت الهي ميهدايت نداشت
اگر هدايت خدا نباشد تو و هيچ انساني ديگر از پيش خود هدايت نداريد مگر به وسيله خداي سبحان، پس 

روزي از رسول خدا )ص( هم نفس شريفش با قطع نظر از هدايت خدا ضاله و بي راه بود، هر چند كه هيچ 
اي كه خلق شده بود مالزم با آن بود، در نتيجه آيه شريفه در معناي آيه هدايت الهي جدا نبوده و از لحظه

، و از همين باب است كالم موسي كه «4» "ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ "فرمايد:زير است، كه مي
، يعني هنوز به هدايت «1» "فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ "بود:بنا به حكايت قرآن كريم از آن جناب گفته 

 .رسالت اهتداء نشده بودم
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اند: مراد از ضاللت، از دست دادن علم است، از مفسرين است كه گفته« 1»قريب به اين معنا گفتار بعضي 
، ضاللت به اين معنا آمده، و مؤيدش آيه «4»تُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْري أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَ "هم چنان كه در آيه

 .«4» "وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ "فرمايد:زير است كه مي

اند: معنايش اين است كه خدا تو را در بين مردم گمشده يافت، مردم تو را ديگر گفته« 1»بعضي 
 .دانستند، و او مردم را به سوي تو و اينكه چه كسي هستي داللت و هدايت كردرت را نميشناختند، و قدنمي

اند: اين آيه به گم شدن رسول خدا )ص( در راه هوازن و مكه اشاره دارد، آن زمان كه ديگر گفته« 4»بعضي 
ت آمده رسول خدا )ص( در دامن حليمه سعديه دختر ابي ذؤيب بود، و حليمه به طوري كه در رواي

 .خواست وي را به جدش عبد المطلب برساند، در بين راه متوجه شد كه محمد )ص( نيستمي

هاي مكه گم اي كه در كودكي آن جناب رخ داد، و در درهاند: اشاره است به آن واقعهديگر گفته« 4»بعضي 
 .شد

عمويش ابو طالب در كاروان  اند كه باآيه را اشاره به داستان گم شدنش در راه شام دانسته« 4»و بعضي 
 .رفت، و در بين راه ناپديد شدميسره غالم خديجه به شام مي

 .اي روشن استاند كه ضعفش براي هر خوانندهديگر وجوه ديگري ذكر كرده« 4»و بعضي 

دا ل خبه معناي تهي دستي است كه از مال دنيا چيزي ندارد، و رسو "عائل "وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْني كلمه "
)ص( همين طور بود، و خداي تعالي او را بعد از ازدواج با خديجه دختر خويلد )عليها السالم( بي نياز كرد، و 

 .خديجه تمامي اموالش را با همه كثرتي كه داشت به آن جناب بخشيد
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 [.....] .464، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .444شاهد را دو نفر بگيريد( كه اگر يكي فراموش كرد ديگري بيادش بيندازد. سوره بقره، آيه )(2)

 .4تو قبل از اين از سرگذشت يوسف از بي خبران بودي. سوره يوسف، آيه (3)

 .464و  464، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  4و  4و  4)

 .44و  44، ص 46تفسير قرطبي، ج (8)

 444، ص: 46جترجمه الميزان، 

 .اند: مراد از اغناء، استجابت دعاي آن حضرت استولي بعضي گفته

 525 :اي، پس سائل را از خود مران و ...[ ..... ص اي و طعم فقر چشيدهتهيدست بوده .اي، پس بر يتيم قهر مكنتو يتيم بودي و درد يتيمي كشيده]

به معناي غلبه كردن بر كسي است، اما نه تنها غلبه  "قهر "د: كلمهگويراغب مي "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَال تَقْهَرْ "
 .«1»شود كردن، بلكه غلبه توأم با خوار كردن او، و قهر به يك يك اين دو معنا هم گفته مي

است، به معناي زجر و رنجاندن با  "ال تنهر "كه مصدر فعل نهي "نهر "كلمه "وَ أَمَّا السَّائِلَ فاَل تَنْهَرْ "
 .ت و خشونت استغلظ

است، وقتي در نعمت بكار رود  "حدث "كه مصدر فعل امر "تحديث "كلمه "وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "
تحديث نعمت به معناي ذكر و ياد آوري و نشاندادن آن است، حال يا به زبان و يا به عمل، و اين عمل شكر 

ي خوار نكردن يتيم، و نرنجاندن فقير، و نشاندادن نعمت، دستور نعمت است، و اوامر و نواهي اين چند آيه يعن
 .به همه مردم است، هر چند كه خطاب متوجه به شخص رسول خدا )ص( شده

ه گيري از آيه قبل است كدر ابتداي آيه اولي در آمده نتيجه "فاء "گانه به خاطر اينكه حرفو اين آيات سه
چشد شمرد، گويا فرموده: تو طعم ذلتي را كه يتيم ميمي ص( را)عنايات الهي نسبت به رسول خدا 

اي، پس هيچ يتيمي را خوار مشمار، و مال او را هم اي، و ذلت و شكسته شدن دل او را احساس كردهچشيده
خوار مدار و در آن تجاوز مكن، و نيز تو تلخي گمراهي و احتياج به هدايت را، و تلخي فقر و تهي دستي را 

خواهد حاجتش را بر آوري از خود مران، حاجتش اگر هدايت ، پس هيچ سائلي را كه از تو ميايدرك كرده
اي، و ارزش جود و كرم و دستي چشيدهاست و اگر معاش است برآور، و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهي

 .از مردم پنهانش مدار داني، پس نعمت او را سپاس گوي، و همه جا نعمتش را يادآور شو، ورحمت خدا را مي

وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  "وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي ، شفاعت، و معناي آيه: "بحث روايتي ]رواياتي در باره نزول آيه:

 303...[ ..... ص :  "فَحَدِّثْ



 وَ الضُّحي امام فرموده: ضحي به معناي بلند شدن نور "در تفسير قمي در ذيل آيه
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 .«1»وَ اللَّيْلِ إِذا سَجي يعني شب در هنگامي كه همه جا را تاريك كند  "خورشيد است،

 .«4»نداشت  وَ ما قَلي فرموده: يعني و تو را دشمن "و در همان كتاب در معناي جمله

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي از ابن ابي شيبه از ابن مسعود روايت  "و سيوطي در الدر المنثور در ذيل آيه
فرمود: ما اهل بيتي هستيم كه خداي تعالي براي ما آخرت را بر دنيا برگزيد  (آورده كه گفت: رسول خدا )ص

 .«4»يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي  وَ لَسَوْفَ "و ترجيح داد، و لذا فرمود:

و ابن الل و ابن نجار، از جابر بن عبد اللَّه روايت  "المواعظ "و در همان كتاب است كه عسكري در كتاب
اند كه گفت: روزي رسول خدا )ص( بر علي و فاطمه وارد شد، ديد فاطمه مشغول دستاس كردن است، كرده

خود افكنده، همين كه چشمش به او افتاد فرمود: يا فاطمه بشتاب و در حالي كه به جاي لباس، حله شتر بر 
ضي وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْ "تلخي دنيا را بچش، براي فردا و نعيم آخرتش، دنبال اين جريان بود كه آيه

 .«1»نازل شد 

عد ذكور نخست به تنهايي بمؤلف: در اين روايت دو احتمال وجود دارد: يكي اينكه خواسته باشد بگويد آيه م
زل اش يكباره نااز آيات قبلش نازل شد، و بعدها بقيه آيات سوره به آن ملحق گرديد، دوم اينكه سوره همه

 .شد، و در خصوص اين داستان آيه مورد بحث دوباره نازل شده باشد

طريق حرب بن شريح از  -در كتاب الحليه -و در همان كتاب است كه ابن منذر و ابن مردويه و ابو نعيم
اند كه گفت: من به ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين )امام باقر ع( گفتم: به نظر شما اين روايت كرده

شفاعتي كه اهل عراق بر سر زبانها دارند حق است؟ فرمود: آري به خدا سوگند عمويم محمد بن حنفيه از 
كنم كه خداي تعالي در از امتم شفاعت ميفرمود: آن ق (علي بن ابي طالب نقل كرد كه رسول خدا )ص

 .دارم: بلي، پروردگارا راضي شدمكند اي محمد آيا راضي شدي؟ عرضه ميخطاب مي

اي گوييد: از تمامي آيات قرآن آيهكرد و فرمود: شما به اهل عراق مي -حرب ابن شريح -آن گاه رو به من
يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا  "يد:فرماكه بيش از همه اميد بخش است آيه زير است كه مي

اي بندگانم كه بر خود ستم روا داشتيد، از رحمت خدا مايوس  -مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً
 نشويد، كه خدا همه گناهان را
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گوييم از همه آيات در كتاب عرضه داشتم بله، ما اينطور معتقديم، فرمود: ليكن ما اهل بيت مي "آمرزدمي
 .«1»رْضي است، كه راجع به شفاعت است وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَ "تر آيهخدا اميدبخش

و در تفسير برهان از ابن بابويه نقل كرده كه وي به سند خود از ابن جهم از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه 
يماً أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِ "در مجلس مامون فرمود: خداي تعالي به پيامبر گراميش محمد )صلوات اللَّه عليه( فرموده:

م يعني تو نزد قومت گ "وَ وَجَدَكَ ضَالًّا "تو يتيمي بودي خداي تعالي مردم را دور تو جمع كرد،فَآوي ، يعني 
وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْني يعني تو را بي  "يعني قوم تو را به سوي معرفت تو هدايت نمود، "فهدي "شده بودي،

ير را شنيد گفت: خدا در تو بركت دهد يا نياز كرد از اين راه كه دعايت را مستجاب نمود مامون چون اين تفس
 .«4»بن رسول اللَّه )و يا خدا در تو بركت نهاده( 

و در همان كتاب از برقي نقل كرده كه او به سند خود از عمرو بن ابي نصر نقل كرده كه گفت: مردي از 
عبه را ديدم در خانه ك اهل بصره برايم حديث كرد كه من حسين بن علي )عليهما السالم( و عبد اللَّه بن عمر

را پرسيدم، گفت: خداي تعالي به آن  "وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "كردند، از ابن عمر معناي آيهطواف مي
 .هاي خدا را حديث كند و به مردم بگويدجناب دستور داده نعمت

 چيست؟ "رَبِّكَ فَحَدِّثْوَ أَمَّا بِنِعْمَةِ  "آن گاه به حسين بن علي عرض كردم منظور از آيه

 .«4»فرمود به آن جناب دستور داده كه نعمت دين را كه خدا به او انعام فرموده با مردم در ميان بگذارد 

 "وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "و در الدر المنثور است كه بيهقي از حسن بن علي روايت كرده كه در معناي آيه
 .«1»رسيدي به برادران ايمانيت اطالع بده  فرمود: هر وقت به چيزي

و در همان كتاب است كه ابو داوود از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: هر 
كس با نعمتي كه به او داده شده مورد آزمايش قرار گيرد و آن را به اطالع مردم برساند شكرش را به جا 

ن كند كفرانش نموده، و هر كس در اين باب بلوف بزند و خود را به چيزي كه آورده و هر كس آن را كتما
 .«4»اند بيارايد مثل كسي است كه جامه دروغ به تن كرده باشد ندارد و به او نداده
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 301[ ..... ص : 1تا  1(: آيات 94سوره الشرح )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ )4( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ )4( وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ )1نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ )أَ لَمْ 

 (4( وَ إِلي رَبِّكَ فَارْغَبْ )4( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ )4( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً )4فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً )

 301ت ..... ص : ترجمه آيا

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم؟ )

 .(4و بار سنگين را از تو برنداشتيم؟ )

 .(4شكست )همان باري كه پشتت را مي

 .(1و نامت را بلند آوازه كرديم )

 .(4از اين به بعد هم دل خوشدار كه بعد از هر دشواري گشايشي است )

 .(4دشواري دو گشايش است ) بلكه با هر

 .(4ات فراغت يافتي به نماز و شكرانه پروردگارت بايست )پس هر گاه از كار روزانه

 .(4و به سوي پروردگارت تمايل كن )

 301بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 كند به اينكه كمر در اين سوره رسول خدا )ص( را امر مي
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هايي كه بر او نهاده تذكر راه خدا ببندد، و به سوي او رغبت كند، و به اين منظور نخست منتخدمت در 
 .تواند مكي باشد و هم مدني، ولي سياق آياتش به مدني بودن سازگارتر استدهد، و اين سوره هم ميمي

 :دانو در بعضي از روايات وارده از ائمه اهل بيت )عليهم السالم( نقل شده كه فرموده

اند، و نيز اين معنا از طاووس و از عمر بن عبد العزيز نقل يك سوره "ا لم نشرح "و سوره "و الضحي "سوره
 .شده

 309اند[ ..... ص : يك سوره "الم نشرح "و "و الضحي "نادرستي سخن فخر رازي در رد اين قول كه سوره]



اند ابتداي نامبرده گفته است: اين دو نفر پنداشته فخر رازي در تفسير كبير خود بعد از نقل اين معنا از دو نفر
دْكَ أَ لَمْ يَجِ "به منزله عطف است بر آيه ششم سوره قبل، يعني جمله "أَ لَمْ نَشْرَحْ "سوره دوم يعني جمله

در حال اندوه رسول خدا )ص( از  "و الضحي "يَتِيماً فَآوي ، و اين پندارشان درست نيست، براي اينكه سوره
كفار نازل شده، و جنبه تسليت دارد، چون حالت آن جناب حالت محنت و تنگ حوصلگي است، و سوره آزار 

دوم اقتضا دارد در حالي نازل شده باشد كه آن جناب شرح صدر و حالت خرسندي داشته باشد، و چگونه 
 .«1»ممكن است در يك سوره اين دو حالت در آن جناب و اين دو لحن در بيان جمع شود؟! 

ليكن اشكالش وارد نيست، براي اينكه مراد از شرح صدر رسول خدا )ص( در سوره مورد بحث اين است  و
كه خداي تعالي آن جناب را طوري كند كه قلب نازنينش وسعتي داشته باشد كه حقائق و معارفي كه به وي 

اشته بيند دناحيه مردم مي شود بپذيرد، و از پذيرش آن به تنگ نيايد، و نيز تحمل آزارهايي كه ازالقاء مي
آيد، نه اينكه بخواهد صرفا آن جناب را خوشحال كرده باشد، پس پندار خود فخر رازي باشد، كه بيانش مي
 .پندار درستي نيست

دليل بر اين معنا روايتي است كه ابن ابي حاتم از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده كه گفت: رسول خدا 
پرسيدم، و آن اين بود كه اي پرسيدم كه دوست داشتم اي كاش نميوردگارم مساله)ص( فرمود: من از پر

پروردگارا قبل از من انبيايي بودند، براي بعضي از آنان باد را مسخر كردي، و بعضي ديگر مرده زنده 
لي. كردند، خطاب رسيد مگر تو يتيم نبودي، و ما تو را مورد توجه مردم قرار داديم؟ عرضه داشتم: بمي

 :فرمود: مگر نبود كه من تو را گم شده ديدم، و هدايتت كردم؟ عرضه داشتم: بله، اي پروردگار من. فرمود

 ات را گشاده نكردم، و گرفتاريهايت را بر طرف ننمودم؟ عرضه داشتم بله اي پروردگارآيا سينه
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ه ان اي دارد كپس معلوم شد كه اشكال فخر به نظريه مذكور وارد نيست، البته اين بحث دنباله«. 1»من 
 .آيدشاء اللَّه در سوره ايالف مي

 332از آن حضرت ..... ص :  "وضع وزر "مقصود از شرح صدر رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(، و وجوه مختلف در باره مراد از]

در اصل لغت به معناي باز كردن گوشت و امثال آن  "شرح "راغب گفته: كلمه "أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ "
معنايش  "شرحت اللحم "معنايش اين است كه گوشت باز شد، و "شرحت اللحم "شود:است، وقتي گفته مي

است، كه معنايش باز شدن و  "شرح صدر "، و از جمله موارد استعمالشاين است كه من گوشت را باز كردم
 لَكَ أَ لَمْ نَشْرَحْ "گستردگي سينه به نور الهي و سكينتي از ناحيه خدا و روحي از او است، و در قرآن فرموده:

 .«4» "فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ "و نيز فرموده: "صَدْرَكَ



فَإِنَّ  "كه مضمون هر يك مترتب بر آيه قبل است، و سپس تعليل آنها به آيه گانه اول سورهترتب آيات سه
آيد كه با وضع رسول خدا )ص( در اوائل بعثتش و اواخر آن منطبق كه از ظاهرش بر مي "مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

ز شرح ه مراد اباشد، و سپس تكرار اين تعليل و نيز تفريع دو آيه آخر سوره بر ما قبل همه شاهد بر آنند ك
صدر رسول خدا )ص( گستردگي و وسعت نظر وي است، به طوري كه ظرفيت تلقي وحي را داشته باشد، و 

ريف بيند داشته باشد، و به عبارتي ديگر نفس شنيز نيروي تبليغ آن و تحمل ناماليماتي را كه در اين راه مي
 .اي قبول افاضات الهي پيدا كندآن جناب را طوري نيرومند كند كه نهايت درجه استعداد را بر

 به "انقاض ظهر "به معناي بار سنگين است، و "وزر "كلمه "وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ "
معناي شكستن پشت كسي است، شكستني كه صدايش به گوش برسد، آن طور كه از تخت و كرسي و 

 "خيزد، و مراد ازگذارند صدا برمييا چيز سنگيني روي آن مينشيند، و امثال آن وقتي كسي روي آن مي
 شكند كه صداي تخت)غالبا( معناي لغوي آن نيست، )چون كسي پشت كسي را آن طور نمي "انقاض ظهر

 .و كرسي كند(، بلكه منظور ظهور آثار سنگيني وزر بر آدمي است، ظهوري بالغ

 (است، كه رسول خدا )ص به معناي از بين بردن آن سنگيني "وضع وزر "و
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قد  "، چون معنايش"أَ لَمْ نَشْرَحْ ... "عطف است بر جمله "وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ "كرد، و جملهاحساسش مي
ات را گشوديم، و محققا ما سينه "شود:است، در نتيجه معناي دو جمله چنين مي "شرحنا لك صدرك

 ."هايي كه بر دوشت بود برداشتيمسنگيني

اين است كه  -آيد، و قبال هم اشاره كرديمبه طوري كه از سياق بر مي -و مراد از وضع وزر رسول خدا )ص(
فاذ و مجاهداتش در راه خدا را امضا نمود، به اين معنا كه اسباب پيشرفت دعوتش را دعوت آن جناب را ان

فراهم كرد، چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلي بود كه به دنبالش شرح صدر بر آن جناب تحميل 
 .نمود

ايام  اند: وضع وزر، اشاره است به داستاني كه در روايات آمده كه دراز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
اش را شكافته قلبش را در آوردند، و دوباره در جايش كودكيش دو تا فرشته بر آن جناب نازل شدند، و سينه

 .قرار دادند، كه روايتش به زودي از نظر خواننده خواهد گذشت

 .اند: منظور از وزر، اعمالي است كه قبل از بعثت از آن جناب سر زده بودديگر گفته« 4»بعضي 

اند: منظور غفلتش از شرايع و امثال آن است كه آگاه شدن بدان جز با وحي صورت گفته« 4»و بعضي 
 .گيرد، و بيان هر شريعتي را بايد آن جناب بخواهد، تا پاسخش از راه وحي برسدنمي



اند: منظور تحير آن جناب است در اينكه آيا رسالت الهي را آن طور كه بايد انجام ديگر گفته« 1»بعضي 
 .ام يا نهداده

 .اند: منظور وحي و سنگيني آن است، چون در اوائل بعثت گرفتن وحي بر او دشوار بودههم گفته« 4»بعضي 

 برده، واند: منظور رنجي است كه آن جناب از گمراهي قومش و دشمنيشان با آن جناب ميگفته« 4»بعضي 
 .شدهوي از ارشادشان عاجز مي

 .بردهجي است كه از تعدي دشمن در آزار آن جناب مياند: منظور رنگفته« 4»و بعضي 

اند: مراد اندوهي است كه از مرگ عمويش ابو طالب و مرگ همسرش خديجه در دل ديگر گفته« 4»بعضي 
 .داشته

 .به معناي معصيت است، و رفع و زر به معناي عصمت است "وزر "اند: كلمهديگر گفته« 4»بعضي 
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اند: منظور از وزر گناه امت آن جناب است، و قهرا مراد از وضع وزر آمرزش آن گناهان گفته« 1»بعضي 
 .است

ها ها سخيف و بعضي ديگرش ضعيف است و با سياق سازگار نيست، بعضيشد بعضيو اين وجوهي كه نقل 
 .نقل شده، و بعضي ديگرش به صورت احتمال ذكر شده است "گفته شده -قيل "به عنوان

به معناي بلند آوازه كردن كسي است، به طوري كه نامش و گفتگويش از  "رفع ذكر ""وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ "
ها بلندتر باشد، و خداي تعالي نام آن حضرت را چنين كرد )همه جا سخن از آن و همه خاطرههمه نامها 

حضرت بود(، و يكي از مصاديق رفع ذكر آن جناب اين است كه خداي تعالي نام او را قرين نام خود كرد، و 
رفت، و بر هر در نتيجه در مساله شهادتين كه اساس دين خدا است نام او قرين نام پروردگارش قرار گ

مسلماني واجب كرد كه در هر روز در نمازهاي پنجگانه واجب نام آن جناب را با نام خداي تعالي به زبان 
جاري سازد، و لطفي كه در آيه مورد بحث بكار رفته از نظر خواننده دور نماند، و آن اين است كه: بعد از 

 .آن است آوردرا كه درست مقابل  "رفع "در آيه سابق كلمه "وضع "كلمه

 330و رد سخني از زمخشري در اين باره ..... ص :  "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً "توضيح مفاد آيه:]

 "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

بعيد نيست اين آيه تعليل مطالب گذشته يعني وضع وزر و رفع ذكر باشد، چون رسالتي كه خداي تعالي بر آن 
ترين باري است كه بر يك بشر دستور داد مردم را به سوي آن دعوت كند سنگينجناب تحميل كرده، و 



تحميل شود، و معلوم است كه با قبول اين مسئوليت كار بر آن جناب دشوار شده، و همچنين تكذيبي كه 
دند، ورزيقومش نسبت به دعوتش نموده و استخفافي كه به آن جناب كردند، و اصراري كه در محو نام او مي

ها را از همه براي آن جناب دشواري روي دشواري بوده، و خداي تعالي در آيه قبلي فرمود: ما اين دشواري
دوش تو برداشتيم، و معلوم است كه اين عمل خداي تعالي مانند همه اعمالش بر طبق سنتي بوده كه در 

آورد، و به همين پديد ميعالم به جريان انداخته، و آن اين است كه هميشه بعد از هر دشواري سهولتي 
جهت مطلب دو آيه قبل را تعليل كرده به اينكه اگر از تو وضع وزر كرديم، و اگر نامت را بلند ساختيم، براي 

 "اين بود كه سنت ما بر اين جاري شده كه بعد از عسر، يسر بفرستيم، و بنا بر اين احتمال الم در كلمه
 راق،الم جنس خواهد بود، نه الم استغ "العسر
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آيد، نه تمامي فرد فرد عسرها، و بعيد هم خواهد بفرمايد جنس عسر اين طور است كه به دنبالش يسر ميمي
آن سنت تحول حوادث و تقلب احوال و بي دوامي نيست كه يسر يا عسر از مصاديق سنتي ديگر باشد، و 

 .همه شؤون زندگي دنيا است

فاي فصيحه است،  "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ... "در جمله "فاء "و از زمخشري حكايت شده كه در كشاف گفته: حرف
 .اي جميل استو زمينه كالم زمينه تسليت دادن و دلخوش كردن رسول خدا )ص( به وسيله وعده

كردند به اينكه مردمي فقيرند، چيزي از ص( و مؤمنين را سرزنش مي)گويد: مشركين رسول خدا وي مي
مال دنيا ندارند، به حدي اين زخم زبان اوج گرفت كه به دل شريف آن حضرت افتاد كه نكند اسالم نياوردن 

ال اي دفع اين احتممردم و تحقيرشان از مؤمنين به خاطر همين تهي دستي مؤمنين است، و خداي تعالي بر
رِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْ "هاي بزرگي را كه به آن جناب ارزاني داشته بود به رخش كشيد، آن گاه اضافه كرد:نعمت
داني، پس از فضل خدا مايوس نباش، و گويا فهماند اين ما بوديم كه به تو داديم آنچه كه خودت مي "يُسْراً

 .«1»ما خواهد بود ها گشايشي براي شبدانكه بعد از سختي

را الم عهد گرفته، نه الم جنس، و مراد از يسر هم  "العسر "و ظاهر گفتار وي اين است كه الم در
 .هايي است كه خداي تعالي در سالهاي بعد نصيب مؤمنين كردهغنيمت

ار كف ليكن ما اين حرف را قبول نداريم، براي اينكه ذهن شريف رسول خدا )ص( اجل از آن است كه از حال
تر از و علت كفرشان بي خبر باشد، و نداند كه علت اصلي آن استكبار از حق است، و خالصه خدا را كوچك

دانند كه دعوت پيامبرش را بپذيرند، به شهادت اينكه اين كفار بعد از ظهور شوكت اسالم و پولدار آن مي
دواري به ايمان آوردن اكثر آنان نهي و شدن مؤمنين هم ايمان نياوردند، و خداي تعالي پيامبرش را از امي

لُ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْ "نوميد كرده، هم در آيات سوره يس كه در مكه يعني در ايام فقر مؤمنين نازل شده فرموده:



، و هم در سوره بقره «4» "مِنُونَعَلي أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ ... وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ  "كه در مدينه يعني در روزگار خوش مؤمنين نازل شده فرموده:

 .«4» "تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ
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آورند حتمي و الزم شد ... و تو چه ايشان را انذار بكني البته وعده عذاب ما بر اكثر آنان چون ايمان نمي(2)
 .16سوره يس، آيه  .و چه نكني يكسان است، هرگز ايمان نخواهند آورد

د آورد. ايمان نخواهن كند كه آنان را بترساني يا نترساني،كساني كه كافر شدند براي آنها تفاوت نمي(3)
 .4سوره بقره، آيه 
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و اگر ما يسر بعد از عسر را حمل كنيم بر شوكت اسالم و رفعتش بعد از دوران سختي، و سوره را هم از 
 .شودهاي مكي بگيريم، خيلي مورد اشكال واقع نميسوره

 334به پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم([ ..... ص :  "فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ... "و چند وجه در باره امر "اًإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْر "مفاد تكرار جمله:]

 .اين جمله تاكيد آيه قبل و تثبيت آن است "إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً "

و آيه داللت دارد بر اينكه با اند: اين دگفته« 4»اي است استينافي و مفسرين اند: جملهگفته« 1»ولي بعضي 
ر اي كه الف و الم بر سگويد: كلمهاي است كه مييك عسر دو يسر هست، و اين گفتار ناشي از يك قاعده

دارد و به اصطالح معرفه است، اگر در كالمي تكرار شود، منظور از آن همان كلمه اول است، و هر دو كلمه 
ر كند، مثال اگد دومي معنا و منظوري غير منظور اولي را افاده ميرسانند، ولي اگر نكره باشيك چيز را مي

 -يك درهم -معنايش اين است كه وقتي درهمي "فانفق الدرهم -درهما :يا -اذا اكتسبت الدرهم "بگويي:
معنايش اين  "اذا اكتسبت درهما فانفق درهما "كاسبي كردي، همان درهم را خرج كن، و اما اگر بگويي

درهمي را كسب كردي، درهمي را خرج كن، و در اين جمله منظور اين است كه درهمي را است كه اگر 
 .خرج كن، ليكن اين قاعده كليت ندارد

فهماند با هر عسر، براي بزرگداشت يسر است، و مي« 4»است به قول بعضي  "يسرا "تنويني كه در كلمه
خواهد بفرمايد با هر دشواري نوعي گشايش ميآيد، ولي به نظر ما تنوين تنويع است، و يسري گرانقدر مي

واقع شدن يسر به دنبال عسر است، نه اينكه منظور از معيت اين باشد كه  "با -مع "هست، و منظور از كلمه
 .يابديسر و عسر در زمان واحد تحقق مي

( است، و مطلبش به خاطر اينكه اين آيه خطاب به رسول خدا )ص "فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلي رَبِّكَ فَارْغَبْ "
گيري از بيان آيات قبل است، كه سخن از تحميل رسالت و دعوت بر آن در آغازش آمده نتيجه "فاء "حرف



هاي خدا را بر او كه شرح صدرش داده، وزر را از او برداشت، و نامش را بلند آوازه كرد، جناب داشت، و منت
 .ز باب يسر بعد از عسر دانستشمرد، و در آخر، همه اينها را ابر مي

 شود: حال كه معلوم شد هر عسري كه تصور شود بعدشو بنا بر اين، معنايش اين مي
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زمام عسر و يسر تنها به دست خدا است و ال غير، پس هر گاه از انجام آنچه بر تو واجب شده  آيد، ويسر مي
فارغ شدي نفس خود را در راه خدا يعني عبادت و دعا خسته كن، و در آن رغبت نشان بده، تا خدا بر تو منت 

 .رمايدنهاده راحتي كه دنبال اين تعب است و يسري كه دنبال اين عسر است، به تو روزي ف

اند: مراد اين است كه هر گاه از واجباتت فارغ شدي، به نمازهاي مستحبّ از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .بايست

 .اند: معنايش اين است كه هر گاه از نماز فارغ شدي به دعا بپردازديگر گفته« 4»بعضي 

نها در اين وانند بگويند آيه تتاند، و نميليكن صاحبان اين دو قول بر روي بعضي از مصاديق انگشت گذاشته
 .معنا نازل شده

 .اند: معنايش اين است كه هر گاه از جنگ فارغ شدي، در عبادت بكوشديگر گفته« 4»بعضي 

اند: مراد اين است كه هر گاه از دنيايت فارغ شدي به آخرتت بپرداز، و بعضي وجوه گفته« 1»و بعضي 
 .اند كه وجوهي ضعيف استديگري ذكر كرده

حث روايتي ])رواياتي متضمن تمثيلي حاكي از شكافته شدن سينه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و تبديل قلب او ب

 333و رواياتي ديگر در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

بو ا، از ابي بن كعب روايت كرده كه گفت: "زوائد الزهد "در الدر المنثور است كه عبد اللَّه بن احمد در كتاب
هريره از رسول خدا )ص( پرسيد اولين چيزي كه از امر نبوت ديدي چه بود؟ رسول خدا )ص( خود را جمع و 
جور كرد و نشست، و فرمود: اي ابو هريره )خوب( سؤالي كردي، من در صحرا بودم در حالي كه بيست سال 

 نظر كردم مردي را ديدم كه از و چند ماه از عمرم گذشته بود، ناگهان از باالي سرم سخني شنيدم، به باال
هايي كه نظير آن را هرگز پرسيد، آيا اين همان است؟ آن گاه هر دو به طرفم آمدند، با چهرهمردي ديگر مي

هايي كه در خلق بر در خلق نديده بودم، و ارواحي كه در خلق هيچ چنين چيزهايي نديده بودم، و نيز جامه
آمدند، و آن قدر جلو آمدند كه هر كدام يك بازوي مرا ديك من ميتن احدي نديده بودم، آن دو نفر نز

 گرفت، ولي من احساس تماس دست آنها با
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 .ردمكبازويم را نمي

در اين حال يكي به ديگري گفت بخوابانش و او بدون فشار و يا كشيدن مرا خوابانيد، پس يكي به ديگري 
دم خوني ديام را گرفت آن را شكافت، و تا آنجا كه خودم مياش را بشكاف، پس آن ديگري سينهگفت: سينه

ر، و او چيزي بشكل لخته خون و دردي مشاهده نكردم، پس آن ديگري به وي گفت: كينه و حسد را در آو
در آورده بيرون انداخت، باز آن ديگري گفت رافت و رحمت را در جاي آن بگذار، و او چيزي به شكل نقره 

در همانجاي دلم گذاشت، آن گاه انگشت ابهام دست راستم را تكان داد و گفت برو به سالمت. من برگشتم 
 .«1»، و نسبت به بزرگساالن رحمت داشتم در حالي كه احساس كردم كه نسبت به اطفال رقت

 "ايبج "ساله بودممن ده "كه: -از قبيل نقلي كه در روح المعاني آمده -مؤلف: و در نقل بعضي از ناقالن
 .«4» "بيست سال و چند ماه

آن  واقع شده كه "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ... "روايات آمده كه اين قصه در هنگام نزول سوره« 4»و در بعضي 
 .ساله بودهجناب چهل

و مسلم و ترمذي و نسايي نقل شده آمده كه اين « 4»ديگر نظير آنچه در صحيح بخاري « 1»و در بعضي 
 .قصه در شب معراج اتفاق افتاده

اد هايي طوالني پيرامون مفو به هر حال بدون اشكال اين قصه جنبه تمثيل دارد، و دانشمندان اسالمي بحث
ها بر اساس اين پندار است كه جريان يك جريان مادي و يك برخورد اند كه همه اين بحثاين روايات كرده

اند كه چون اصل و اساس بحث باطل بود از نقل آن وجوه مادي بوده، و به همين جهت وجوهي را ذكر كرده
 .خودداري كرديم

 حبان، ابن مردويه، و ابو نعيم )در و در همان كتاب است كه ابو يعلي، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن
اند كه فرمود: جبرئيل نزد من آمد و ، همگي از ابي سعيد خدري از رسول خدا )ص( روايت كرده(كتاب دالئل

 .ندداداني چگونه نامت را بلند آواز كردم؟ عرضه داشتم خدا بهتر ميفرمايد: هيچ ميگفت: پروردگارت مي

 .«4»ين راه كه هر وقت نام من برده شود نامت با نام من ذكر شود فرمايد: از اگفت پروردگارت مي
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اند كه گفت: رسول و در همان كتاب است كه عبد الرزاق، ابن جرير، حاكم و بيهقي، از حسن روايت كرده
 "يسر "حريف دو "عسر "فرمود: هرگز يكآمد و ميخدا )ص( روزي خوشحال و خندان از خانه بيرون مي

 .«1» "إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً "،"إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً "شود،نمي

گويد معنايش اين است كه وقتي مي "فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلي رَبِّكَ فَارْغَبْ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
از نماز واجب بپرداختي، برخيز و در برابر پروردگارت به دعا بايست، و با رغبت از او درخواست كن. آن گاه 

 .«4»امام باقر و امام صادق )عليهما السالم( نقل شده گويد: اين معنا از صاحب مجمع البيان مي
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 [.....] .441، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .464، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 331( ..... ص : 1سوره تين، مكي است و هشت آيه دارد )(95)

 331[ ..... ص : 1تا  1(: آيات 93التين ) سوره]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ )4( وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ )4وَ طُورِ سِينِينَ ) (1)وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ 

( فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ 4( إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ )4ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ )
 (4أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ ) (7)بِالدِّينِ 

 331ترجمه آيات ..... ص : 

 رحيم، به نام خداي رحمان و

 .(1سوگند به دو سرزمين )انبياء خيز( شام و بيت المقدس )يا قسم به انجير و زيتون( )

 .(4) "طور سينا "و سوگند به سرزمين

 .(4سوگند به مكه اين بلد امين )

 .(1كه ما انسان را به بهترين نظام خلقت خلق كرديم )

 .(4برگردانديم )ترين مرحله به پست -در صورتي كه منحرف شود -سپس او را



 .(4مگر كساني را كه ايمان آورده و اعمال صالح كنند كه پاداشي قطع ناشدني دارند )

 .(4دارد به اينكه روز جزا را تكذيب كني چيست؟ )اي كه تو را وا ميحال اي انسان! آن انگيزه

 .(4مگر خدا را احكم الحاكمين نيافتيد؟ )

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 339ات ..... ص : بيان آي

 اشاره

اين سوره مساله بعث و جزا را ياد آور شده، مطلب را از راه خلقت انسان در بهترين تقويم، و سپس اختالف 
افراد انسان در بقا بر فطرت اولي و خارج شدن از آن، و در نتيجه تنزلش تا اسفل سافلين را بيان نموده، در 

الهي واجب است كه بين دو طايفه در دادن جزا فرق گذاشت، و كند كه به حكم حكمت آخر خاطر نشان مي
 .پاداش هر دو نبايد يكسان باشد

وَ هذَا الْبَلَدِ  "تواند مدني هم باشد، مؤيد مكي بودنش سوگند بهو اين سوره مكي است، هر چند كه مي
به  چون احتمال دارد سوگنداست هر چند كه اين نيز صريح نيست در اينكه سوره در مكه نازل شده،  "الْأَمِينِ

 .شهر مكه بعد از هجرت آن حضرت و مراجعتش به مكه نازل شده باشد

 339[ ..... ص : "الْبَلَدِ الْأَمِينِ "و وجه تسميه مكه به "زيتون "و "تين "مراد از]

 "تين "اند: مراد از كلمهمفسرين گفته از« 1»بعضي  "وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ "
دو ميوه معروف است، كه خداي تعالي به آنها سوگند ياد كرده، به خاطر اينكه در آنها  "زيتون ")انجير( و

 .فوايد بسيار زيادي و خواص و منافعي سراغ داشته

ظور از اقع شده، و مناند: منظور از تين، كوهستاني است كه دمشق بر بلندي آن وديگر گفته «2»ولي بعضي 
هايش بنا شده، و اطالق نام دو ميوه انجير و زيتون كوهستاني است كه بيت المقدس بر باالي يكي از كوه

ن رويد، و سوگند خوردن به ايزيتون بر اين دو كوه شايد براي اين بوده كه اين دو ميوه در اين دو منطقه مي
يگر اند. و بعضي دبسياري از انبيا در اين دو نقطه مبعوث شدهدو منطقه هم شايد به خاطر اين بوده كه عده 

 .اندهايي ديگر دادهاحتمال

 "ناءطور سي "، كوهي است كه در آن خداي تعالي با موسي بن عمران تكلم كرد، كه"طُورِ سِينِينَ "و مراد از
بلد امينش خواند، چون امنيت يكي از  مكه مشرفه است، و "هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ "شود، و مراد ازهم ناميده مي

خواصي است كه براي حرم تشريع شده، و هيچ جاي ديگر دنيا چنين حكمي برايش تشريع نشده، و اين حرم 
أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً  "سرزميني است كه خانه كعبه در آن واقع است، و خداي تعالي در باره آن فرموده:



 و نيز در، «4» "آمِناً
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 .416، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .144، ص 46روح المعاني، ج (2)

 .44مگر نديدند كه ما حرمي ايمن درست كرديم. سوره عنكبوت، آيه (3)

 416، ص: 46ترجمه الميزان، ج

، و در دعاي «1» "رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً "كرده آمده:دعايي كه قرآن كريم از ابراهيم خليل )ع( حكايت 
 .«4» "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً "ديگرش آمده:

و اشاره كردن به مكه احترام خاصي از آن كرده، و فهمانده كه  "هذا "و در آيه مورد بحث با آوردن كلمه
، و اگر آن را امين خوانده يا به اين جهت است كه كعبه نسبت به آن سه نقطه ديگر شرافت خاصي دارد

ي ذ "كند، و در نتيجه به معنايگرفته، و آمن معناي نسبت را افاده مي "آمن "را به معناي "امين "كلمه
به معناي دارنده لبن )شير( و تمر )خرما( است. و  "البن و تامر "است، مثل اينكه كلمه "داراي امن -االمن

ست كه فعيل در اينجا به معناي مفعول است، يعني شهري كه مردم در آن ايمن هستند، و يا به خاطر اين ا
كسي از اهالي آن اين ترس را ندارد كه بر سرش بريزند و آسيبش برسانند، پس نسبت امن به خود شهر 

 .دادن نوعي مجازگويي است

 342ب طبع اولي و استعداد ذاتي ..... ص : منظور از خلقت انسان در احسن تقويم و اشاره به مقام رفيع او بر حس]

نسان خلق كردن ا "اين آيه جواب چهار سوگند قبل است، و منظور از "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "
 "اين است كه: تمامي جهات وجود انسان و همه شؤونش مشتمل بر تقويم است. و معناي "در احسن تقويم

عبارت است از هر چيز و هر وضع و هر  "قوام "آن است كه او را داراي قوام كرده باشند، و "تقويم انسان
س جنس انسان است، پس جن "انسان "شرطي كه ثبات انسان و بقايش نيازمند بدان است، و منظور از كلمه

 .انسان به حسب خلقتش داراي قوام است

اي بهترين قوام است، و از اين جمله و جمله بعدش كه و نه تنها داراي قوام است، بلكه به حسب خلقت دار
شود كه انسان به حسب خلقت طوري آفريده استفاده مي "ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ... "فرمايد:مي

الص از خشده كه صالحيت دارد به رفيع اعلي عروج كند، و به حياتي خالد در جوار پروردگارش، و به سعادتي 
تواند با آن علم نافع شقاوت نائل شود، و اين به خاطر آن است كه خدا او را مجهز كرده به جهازي كه مي

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها  "كسب كند، و نيز ابزار و وسائل عمل صالح را هم به او داده، و فرموده:
سته ايمان آورد، و مالزم اعمال صالح گرديد، خداي تعالي او را به پس هر وقت بدانچه دان« 4» "وَ تَقْواها

 :برد، هم چنان كه فرموددهد و باال ميسوي خود عروج مي



__________________________________________________ 

 .144پروردگارا! اين محل راي شهري امن قرار بده. سوره بقره، آيه (1)

 .44شهري امن كن. سوره ابراهيم، آيه  پروردگارا! اين شهر راي(2)

و سوگند به نفس آدمي و آن كس كه آن راي منظم ساخته، سپس فجور و تقوا راي به او الهام كرده (3)
 .4و  4است. سوره شمس، آيه 

 411، ص: 46ترجمه الميزان، ج

، و «2» "وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي مِنْكُمْ "، و نيز فرموده:«1» "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "
فَأُولئِكَ لَهُمُ  "، و نيز فرموده:«4» "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ "نيز فرموده:

كند بر اينكه مقام انسان مقام بلندي است، و اللت مي، و آيات ديگر از اين قبيل، كه د«1»الدَّرَجاتُ الْعُلي 
تواند به وسيله ايمان و عمل صالح باال رود، و اين از ناحيه خدا عطايي است قطع ناشدني، و خدا آن مدام مي

 :فرمايدرا پاداش خوانده، هم چنان كه آيه ششم اين سوره به آن اشاره دارد، و مي

 ."ونٍفَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُ "

 341[ ..... ص : "أَسْفَلَ سافِلِينَ "انسان )جز مؤمنان صالح العمل( به "رد "چند احتمال در باره مراد از]

است، ظاهرش اين است كه به همان معناي  "رددنا "كه مصدر فعل "رد "كلمه "ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ "
از اولش منصوب شده،  "الي "فتادن حرف جر يعني حرفبه خاطر ا "اسفل "معروفش باشد، در نتيجه كلمه

تر، مقام منحطي است كه از هر پستي پست "أَسْفَلَ سافِلِينَ "است، و مراد از "رددناه الي اسفل "و تقديرش
 .تر استو از مقام هر شقي و زيانكاري پايين

انديم يديم، به مقام پستي برگردو معناي آيه اين است كه: سپس ما همين انسان را كه در بهترين تقويم آفر
 .تر استكه از مقام تمام اهل عذاب پست

 ها قرار داديم. وترين پستدر اينجا به معناي جعل باشد، يعني ما او را پست "رد "احتمال هم دارد كه كلمه
آفريديم ما سپس همين انسان را كه آن طور  :نيز احتمال دارد به معناي تغيير باشد، و معنا چنين باشد كه

 .به هر حال شقاوت و عذاب است "سفالت "دهيم، و مراد ازتغيير مي

اند: مراد از خلقت انسان در احسن تقويم، همان شرايطي است كه يك انسان در آن گفته« 4»و بعضي 
رسد، حدي كه قوايش استقامت يافته، صورت ظاهريش، و جمال يابد و به حد جواني ميشرايط، هستي مي

 رسد. و مراد از رد انسان به اسفل سافلينكمال مي هيئتش به

__________________________________________________ 

 .كندرود، و عمل صالح در باال رفتن آن كمكش مياعتقاد پاك و صحيح به سوي او باال مي(1)

 .16سوره فاطر، آيه 



رسد. كه به سوي او عروج نموده، و به او مي شود( و ليكن تقواي شما استگوشت قرباني عايد خدا نمي)(2)
 .44سوره حج، آيه 

برد كه ايمان آورده باشند، و در ميان آنان كساني كه توفيق خداي تعالي از ميان شما كساني را باال مي(3)
 .11علمشان داده شده به درجاتي باالترند. سوره مجادله، آيه 

 .44يه ايشان درجاتي بس بلند دارند. سوره طه، آ(4)

 .411، ص 16مجمع البيان، ج (5)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

بر گرداندنش به دوران ضعف قواي ظاهري و باطنيش در پيري است، كه قد و قامتش از استقامت به انحناء 
نْ مَوَ  "رساند كه فرموده:شود، در نتيجه اين آيه مفاد آيه زير را ميگرايد، و هوش و حواسش ناتوان ميمي

 .«1» "نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ

 سازد، چون به طور مسلم اين استثناي متصلنمي "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "و ليكن اين معنا با آيه
است، و برگشتن خلق و خوي انسان در دوران پيري استثناپذير نيست، چون حكم خلقت عمومي است، و 

شود، هر كس به دوران پيري برسد چه صالح باشد و چه طالح، خلقت ظاهري و من و كافر سرش نميمؤ
شوند، و از دگرگوني مصون كند، و ادعاي اينكه مردم صالح و مؤمن چنين نميخوي باطنيش تغيير مي

 .هستند، ادعايي است خرافي

ش به بردن "رد او "ه تنها كافر است، و مراد ازو همچنين اين ادعا كه كسي بگويد: مراد از انسان در آيه شريف
 .جهنم، و يا استثناء در آيه منقطع است، و مراد از رد، نكس در خلقت است

مگر كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند،  "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ "
 "منون يعني غير مقطوع دارند، و اين استثناء متصل و استثناء از جنس انسان است، و حرفكه اجري غير م

كند، و اين خود مؤيد آن است كه مراد از رد انسان به را متفرع بر اين استثنا مي "فَلَهُمْ أَجْرٌ ... "جمله "فاء
 .سوي اسفل سافلين، ردش به سوي شقاوت و عذاب است

 340و تقرير احتجاجي كه براي اثبات بعث و جزا متضمن است ..... ص :  "ذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ...فَما يُكَ "معناي آيه:]

خطاب در اين آيه به انسان است، البته به اعتبار  "فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ "
 .جنس انسان

 "در ظاهر خطاب به رسول خدا )ص( است، و در واقع منظور ساير مردمند. كلمهاند: گفته« 4»ولي بعضي 
، "كيكذب "متعلق است به جمله "بالدين "در آن استفهامي و استفهامش توبيخي است، و جار و مجرور "ما

اين است كه اي انسان! آن « 4» -اندبه طوري كه گفته -و معنايش .به معناي جزا است "دين "و كلمه
اي كه تو را واداشته كه جزاي روز قيامت را تكذيب كني چيست؟ آن هم بعد از اينكه ما انسان را را دو هانگيز



قطع  اي كه پاداش داده شدند، پاداشيطايفه كرده، يك طايفه كه به سوي اسفل سافلين برگشتند، و طايفه
 .ناشدني

حاكمين احكم ال "براي تقرير و تثبيت مطلب قبل است، واين استفهام  -"أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ "
 به اين معنا است كه او فوق هر حاكم است، چون حكمش "بودن خدا

__________________________________________________ 

 .44كاهيم. سوره يس، آيه هر كه را عمر دراز دهيم در پيري از خلقتش مي(1)

 [.....] .144 ، ص46(روح المعاني، ج 4و  2)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

ترين حكم است، و در حقيقت و نفوذ از حكم هر حاكم ديگر برتر است، حكم او به هيچ وجه دچار وهن متقن
راند كه به مقتضاي حكمت گردد، خداي تعالي در عالم خلقت و تدبير حكمي ميو اضطراب و بطالن نمي

با و با نفوذ، و چون از يك سو خداي تعالي احكم الحاكمين، و از سوي بايد رانده شود، حكمي متقن و زي
سازد كه خداي تعالي بين اين دو طايفه ديگر مردم از نظر اعتقاد و عمل دو طايفه هستند حكمت واجب مي

 .كنداز نظر جزا در حيات باقي آخرت فرق بگذارد، و همين است كه مساله بعث را واجب مي

أَ  "شده، از قبيل تفريع نتيجه بر حجت است، و جمله "فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ "ملهپس تفريعي كه در ج
كند، چون تماميت حجت، موقوف بر احكم الحاكمين حجت مذكور را تتميم مي "لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ

 .بودن خداست

انسان در احسن تقويم خلق شده، و معلوم شد كه و حاصل آن حجت اين است كه: بعد از آنكه مسلم شد كه 
اي كه از تقويم خداداديش كه تقويمي احسن بود خارج و به شود، طايفهبعد از خلقت، به دو طايفه تقسيم مي

اي كه به همان تقويم احسن الهي و بر صراط فطرت اولش باقي گردد، و طايفهسوي اسفل سافلين برمي
اي تعالي مدبر امور ايشان، احكم الحاكمين است. و از سوي سوم حكمت اين ماند. و از سوي ديگر خدمي

هر  گيريم كه پس بايد روز جزايي باشد، تاخدا اقتضا دارد كه با اين دو طايفه يك جور معامله نكند نتيجه مي
د كه اين اي نداردهد و بهانهاند برسند، و عقل و فطرت آدمي اجازه نمياي به جزاي عملي كه كردهطايفه

 .روز جزا را تكذيب كند

كند كه آيه زير آن را افاده همان معنايي را افاده مي -كنيدبه طوري كه مالحظه مي -پس آيات مورد بحث
، و «1» "فُجَّارِأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْ "كند:مي

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً  ":فرمايدنيز آيه زير كه مي
 "مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ

«2». 

 (را متوجه رسول خدا )ص "كَذِّبُكَفَما يُ "از مفسرين كه خطاب در آيه« 4»و بعضي 



__________________________________________________ 

آيا قابل قبول است كه ما مردم با ايمان و اعمال صالح را مانند مفسدين در ارض، و يا مردم با تقوا را (1)
 .44مانند فجار قرار دهيم؟ سوره ص، آيه 

اد با كنيم كه با افراند ما با آنان همان معامله را ميشوند، گمان كردهآيا كساني كه گناهان را مرتكب مي(2)
ايمان و با اعمال صالح خواهيم كرد؟ و آيا حيات و موت هر دو يكسان است؟ چه بد حكمي است كه 

 .41كنند. سوره جاثيه، آيه مي

 .144، ص 46روح المعاني، ج (3)

 411، ص: 46ترجمه الميزان، ج

اند، و نيز حكم را به معناي قضا گرفته "كسي كه -من "را به معناي "چيزي كه -ما "مهاند، كلدانسته
اند: وقتي مردم مختلف هستند، و الزمه اختالفشان اختالف گرفته، و در نتيجه آيه را چنين معنا كرده

 "نقاضياقضي ال "جزايشان در روز جزاست، پس كسي كه تكذيب جزا را روش خود كرده آيا خداي تعالي را
 .گران به تو به روز جزا حكم خواهد كردداند؟ آري او بين تو و تكذيبنمي

 .اندولي خواننده عزيز توجه دارد كه صاحبان اين وجه بيهوده خود را به زحمت انداخته

 344([ ..... ص : "البلد االمين "و "زيتون "،"تين "بحث روايتي ])چند روايت راجع به مراد از

 :آمده كه "وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ "در ذيل آيهدر تفسير قمي 

مكه  "هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ "كوفه، و از "طور سينين "بيت المقدس، و از "زيتون "، مدينه، و از"تين "منظور از
 .«1»است 

ن جعفر )ع( از پدران بزرگوارش از رسول خدا )ص( نيز آمده، مؤلف: اين معنا در بعضي از روايات از موسي ب
 .«4»ولي خالي از اشكال نيست 

و در بعضي ديگر آمده: تين و زيتون، حسن و حسين، و طور علي، و بلد امين رسول خدا )ص( است. ولي اين 
 .«4»روايات به هيچ وجه از باب تفسير نيست 

 :جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از

از رسول خدا )ص( از بلد امين پرسيد، فرمود: مكه  -البته اين غير آن خزيمه انصاري است -خزيمة بن ثابت
 .«1»است 

__________________________________________________ 

 .464، ص 4و نور الثقلين، ج  144، ص 1تفسير برهان، ج (1)

 .1و  1، ح 144، ص 1تفسير برهان، ج (4و  2)



 .444، ص 4الدر المنثور، ج (4)
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 343( ..... ص : 19سوره علق مكي است و نوزده آيه دارد )(96)

 343[ ..... ص : 19تا  1(: آيات 96سوره العلق )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ )4( اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ )4( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ )1رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )اقْرَأْ بِاسْمِ 

( أَ رَأَيْتَ 4جْعي )( إِنَّ إِلي رَبِّكَ الر4ُّ( أَنْ رَآهُ اسْتَغْني )4( كاَلَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي )4عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ )
 (4الَّذِي يَنْهي )

( أَ لَمْ 14( أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي )14( أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوي )11( أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَي الْهُدي )16عَبْداً إِذا صَلَّي )
 (11يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَري )

كاَلَّ ال  (14( سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ )14( فَلْيَدْعُ نادِيَهُ )14( ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ )14عاً بِالنَّاصِيَةِ )كاَلَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَ
 (14تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ )

 343ترجمه آيات ..... ص : 

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر،

 .(1بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفريد )

 .(4انسان را از خوني بسته شده آفريد )

 .(4تر است )بخوان كه پروردگارت از هر كريمي كريم

 .(1كسي است كه به وسيله قلم تعليم كرد )

 .(4دانست )آري انسان را تعليم كرد چيزهايي را كه نمي

 .(4كند )چنين نيست كه انسان حقشناس باشد مسلما طغيان مي

 .(4بيند )ي نياز ميبه خاطر اينكه خود را ب

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(4ولي بايد بداند كه برگشت همه به سوي اوست )

 .(4كرد؟ )آيا ديدي آن شخص را كه نهي مي



 .(16خواند )اي را كه به هنگامي كه نماز ميبنده

 .(11خبر بده اگر او بر طريق هدايت بود )

 .(14كرد )و به تقوي امر مي

شمرد و حاال كه تكذيب كرد و اعراض نمود آيا بغير از عذاب استحقاق را بر خود واجب مي ايچه وظيفه
 .(14دارد؟ )

 .(11بيند؟! )دانست كه خدا او را ميآيا نمي

دانست و اگر دست از عمل زشتش برندارد موي پيشانيش را به شدت كند مينه، چنين نيست كه او خيال مي
 .(14گيريم )مي

 .(14گوي خطاكارش را )پيشاني دروغ

 .(14آن وقت اهل مجلس خود را صدا بزند )

 .(14خوانيم )ما هم به زودي ماموران دوزخمان را مي

 .(14نه، تو او را اطاعت مكن، سجده كن و نزديك شو )

 346بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

شود تلقي كند. و اين نازل مي كند به اينكه قرآن را كه به وحي خدادر اين سوره رسول خدا )ص( را امر مي
اي است كه از قرآن نازل شده، و سياق آياتش آن چنان به هم ارتباط دارد كه بتوان گفت سوره اولين سوره

 .يكباره نازل شده، و به زودي بدان اشاره خواهيم كرد، و اين سوره به طور قطع در مكه نازل شده است

 346[ ..... ص : "رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... اقْرَأْ بِاسْمِ "و مفاد "قرائت "معناي]

به معناي  "قرائت "گويد: كلمهراغب در مفردات مي "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ "
 ند، مثالگويضميمه كردن حروف و كلمات به يكديگر در زبان است، و اين كلمه را به هر ضميمه كردني نمي

، دليل اين ادعا اين است كه تكرار يك حرف "قراءت القوم "گويند:اي را به دور هم نميدر جمع كردن عده
 .«1»گويند از حروف الفباء در زبان را هم قرائت نمي

__________________________________________________ 

 ."قرأ "مفردات راغب، ماده(1)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

معنايش اين است كه از ضميمه كردن چند حرف از آن،  "قرات الكتاب "شودبه هر حال وقتي گفته مي و



هايي در آورده، مطالبي استفاده كردم، هر چند كلمه در آوردم و از ضميمه كردن كلمات آن با يكديگر جمله
شود، و هم شامل العه ميكه آن حروف و اين كلمات را به زبان هم نياورده باشي پس قرائت، هم شامل مط

آنجايي كه جمع حروف و كلمات را تلفظ بكني، و هم آنجايي كه اين عمل را با شنيدن انجام دهي، كه 
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ  "شود، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:اطالق قرائت بر معناي اخير تالوت هم ناميده مي

 .«1» "يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً

، اين است كه منظور از آن معناي اول است، و مراد، امر به تلقي "اقرا "اينكه به طور مطلق فرمود: و ظاهر
كند، پس جمله مورد بحث امر به آياتي از قرآن است كه فرشته وحي از ناحيه خدا به آن جناب وحي مي

اي است كه در آغاز يسندهقرائت كتاب است، كه خود اين امر هم از آيات آن است، و اين، نظير گفتار هر نو
كند كه اين نامه مرا بخوان، و به آن عمل كن، پس اينكه نويسد سفارش مياي كه به ديگري مينامه
 .خودش نيز جزو نامه است "آن "گويدو يا مي "اين "گويد:مي

 :شوداز اين سياق دو احتمال تاييد مي

 .م بر پيامبر اسالم )ص( نازل شدهاول اينكه: اين آيات اولين آياتي است كه از قرآن كري

 .باشدو يا چيزي كه اين معنا را برساند مي "اقرا القرآن "دوم اينكه: تقدير كالم

 "، فعلپوشي از مفعولخواهيم بگوييم آيه شريفه امر به مطلق قرائت نيست، و نخواسته با چشمخالصه مي
ز اين دستور خواندن به مردم نيست و نخواسته با را به طور الزم استعمال كرده باشد، و نيز منظور ا "اقرا

استعمال كرده باشد، هر چند كه خواندن بر مردم هم يكي  "اقرا علي الناس "اقرء را در (حذف متعلق )مردم
 ثٍوَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْ "از اغراض نزول وحي است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:

 "در آن زايده، و تقدير كالم "باء "و حرف "اقرا "مفعول فعل "بِاسْمِ رَبِّكَ "، و نيز كلمه«4» "وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا
 .، يعني بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ نيست"اقرا اسم ربك

 و يا "اقرا مفتتحا "اي تقديري، نظيرمتعلق است به كلمه "بِاسْمِ رَبِّكَ "و جمله

__________________________________________________ 

 .4كند. سوره بينه، آيه هايي پاك را تالوت مياي از ناحيه خدا كه صحيفهفرستاده(1)

و قرآني كه ما آن را آيه آيه كرديم تا به تدريج بر مردمش بخواني و به همين منظور هم به تدريج (2)
 .164 نازلش كرديم. سوره اسري، آيه
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، و حرف باء براي مالبسه )اتصاف( باشد، و "اقرا ". و ممكن هم هست متعلق به خود"مبتدئا باسم ربك "
اين منافات ندارد با اينكه بسم اللَّه اول سوره جزو سوره باشد، و تكرار آن نيست، چون در بسم اللَّه خود 

دهد بندگانش خواندن را به نام دستور مي "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "آغاز كرده، و درخداي تعالي كالم خود را با آن 
خواهند آغاز كنند، با بسم اللَّه آغاز او آغاز كنند، هر چند كه در جاي ديگر دستور داده هر كاري را كه مي



قُولَنَّ وَ ال تَ "ه در آيهكنند، پس در حقيقت آيه مورد بحث دستور العمل است نظير امر به گفتن ان شاء اللَّ
 .دقت فرماييد -«1» "ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُلِشَيْ

اشاره شده است به اينكه رب تو تنها و تنها آن كسي است كه عالم آفريده، و  "رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "و در جمله
ادت را در او منحصر كنند، و اين خود رد اعتقاد مشركين اين همان توحيد ربوبيت است كه مقتضي است عب

گفتند خداي سبحان تنها خلقت و ايجاد را به عهده دارد، و اما ربوبيت يعني مالكيت و تدبير عالم است كه مي
از آن مقربين درگاه او است، و خداي تعالي بعد از ايجاد عالم تدبير امور آن را به عهده آنان گذاشت، كه يا از 

اي از انسان. در آيه مورد بحث اشاره كرده به اينكه جنس فرشتگانند، و يا از جنس جن، و يا افراد برجسته
 .خير، چنين نيست، و تصريح كرده به اينكه ربوبيت هم مانند خلقت مخصوص خداي تعالي است

 341برهان و شاهدي بر يگانگي خداوند در ربوبيت ..... ص :  "علق "خلقت انسان از]

آيد، و جنس بشر است، كه از راه تناسل پديد مي "انسان "منظور از "خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ "در جمله و
 .گيردبه معناي خون بسته شده است، يعني اولين حالتي كه مني در رحم به خود مي "علق "كلمه

آيد، تا اي كه به صورت علقه در ميپس آيه شريفه، به تدبير الهي وارد بر انسان اشاره دارد، تدبيرش از لحظه
ن گردد، پس انساشود، و داراي صفاتي عجيب و افعالي محير العقول ميوقتي كه انساني تام الخلقه مي

شود، مگر به تدبير مستمر و پي در پي خداي تعالي كه اين تدبير پي در پي چيزي انساني تمام و كامل نمي
پس خداي تعالي  (يست خلقت را از خدا و تدبير را از غير او بدانيمنيست مگر خلقت پي در پي، )پس ممكن ن

اي جز اين ندارد كه خداي بعين همان دليل كه خالق انسان است مدبر او نيز هست، در نتيجه انسان چاره
 .واحد را رب خود بگيرد. بنا بر اين در جمله مورد بحث احتجاجي بر توحيد در ربوبيت شده است
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 349ص :  .....بعد از امر به قرائت  "الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ "و مفاد توصيف خدا به "اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ "مراد از امر به قرائت در]

در اين سه آيه امر به قرائت را تكرار نموده، تا  "اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ "
كند، چون ظاهر سياق اطالق همين است، كه منظور از دومي هم همان اولي  مطلب يعني امر اولي را تاكيد

 .آورداست، و گرنه قيدي براي دومي مي

اند: مراد از امر اولي، اين است كه خودش بخواند، و مراد از دومي اين است كه براي گفته« 1»ولي بعضي 
اد از هر دو امر، اين است كه قرآن را بر مردم اند: مرمردم بخواند و تبليغ كند. هم چنان كه بعضي ديگر گفته



 .شودبخواند. ولي اين دو وجه از آيه استفاده نمي

اين است كه: پروردگار تو كسي است كه عطايش فوق عطاي هر كس ديگر است،  "وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ "و معناي
ارت بدون استحقاق عطاء كند، ولي پروردگكند به استحقاق ميچون هر كس ديگر كه به تو عطايي مي

 .شودكند، عالوه بر اين، عطاي ديگران هم عطاي او است، و باآلخره هر عطايي به او منتهي ميمي

 فرمايد: خداي تعالي قرائت و يا كتابت ورساند، ميحرف باء در اين جمله سببيت را مي -"الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ "
تواند حاليه باشد، و هم استينافيه، و به هر حال زمينه آن اين جمله هم ميقرائت را به وسيله قلم بياموخت، و 

زمينه تقويت روح رسول خدا )ص( و از بين بردن اضطراب آن حضرت است، اضطرابي كه از دستور قبلي به 
آن جناب دست داده بود، چون دستور خواندن به كسي كه امي است، نه سواد خواندن دارد و نه نوشتن، 

كند، و از اين ب آور است، گويا فرموده: كتاب پروردگارت را بخوان، كتابي را كه او به تو وحي مياضطرا
فرمان اضطراب و خوفي به خود راه مده، و چه جاي ترسيدن است؟ در حالي كه پروردگار اكرم تو آن كسي 

او  به وسيله قلم است كه است كه قرائت را به وسيله قلم به انسان آموخت؟ خوب، وقتي سواد سواد دارها هم
آفريده، و در اختيارشان قرار داده، تا منويات خود را بنويسند، چرا نتواند قرائت كتاب خود را بدون وساطت قلم 

اگر تو را تواناي بر خواندن نكرده بود، هرگز  "بخوان "به تو تعليم دهد؟ آن هم با اينكه به تو امر كرده كه:
 .كردامر به آن نمي

جمله مورد بحث كه خطابش به شخص رسول خدا )ص( است، نعمت تعليم را عموميت داده، بعد از 
د دانست تعليم داده، و اين خود مزيبه جنس انسان چيزهايي را كه نمي "عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ "فرمايد:مي

 .سازدتقويت است، و رسول خدا را بيشتر دلگرم و خرسند مي
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 .آيد جنس انسان استبه طوري كه از ظاهر سياق برمي "انسان "و مراد از

 .اند: مراد از آن خصوص آدم استاز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 

 .ن او بود كه براي اولين بار با قلم خط نوشتاند: ادريس است، چوديگر گفته« 4»بعضي 

هم توانستند بنويسند. ليكن اين اقوال، ضعيف و از فاند: همه انبيايي هستند كه ميديگر گفته« 4»و بعضي 
 .بدورند

هاي عمتكَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي أَنْ رَآهُ اسْتَغْني اين دو آيه ردع و رد رفتاري است كه انسان در مقابل ن "
آيد كه خداي شود، چون از آيات بر ميدهد، رفتاري كه از خالل آيات قبل استفاده ميالهي از خود نشان مي

هاي بزرگي نظير تعليم به قلم و تعليم از طريق وحي را به انسان داده، پس بر انسان واجب است تعالي نعمت
 .كندميشكر آن را بجاي آورد، ولي او بجاي شكر، كفران و طغيان 



د. و اين نهكند، يعني پا از گليم خود فراتر مييعني انسان بجاي شكر طغيان مي -إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي  "
دهد از اينكه بشر طبعا ظلوم و كفرانگر خبري است از آنچه در طبع بشر است، نظير آيه زير كه خبر مي

 .«1» "إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "است:

 332بي نياز دانستن خود، منشا و علت طغيان آدمي است ..... ص : ]

و  "راه "از مصدر رأي است، نه مصدر رؤيت، يعني ديدن به چشم، و فاعل "راه "كلمه -أَنْ رَآهُ اسْتَغْني  "
ت فرمايد علخواهد علت طغيان انسان را بيان كند، مينيز مفعولش همان انسان است، و جمله مورد بحث مي

داند، پروردگاري كه بر او انعام كرده و سراپاي غيانش اين است كه او خود را بي نياز از پروردگار خود ميط
كند، و علت اين انحراف آن است كه انسان به هاي بي شمار او را كفران ميوجود او انعام وي است، و نعمت
 (ها وسيله مقاصد او است )و نه هدفپردازد، و دل به اسباب ظاهري كه تنخود و هواهاي نفساني خود مي

بيند، چون اگر خود را شود، و به هيچ وجه خود را محتاج او نميبندد، و در نتيجه از پروردگارش غافل ميمي
هاي خود بداند، و شكر كرد كه به ياد او بيفتد، و او را ولي نعمتديد همين احتياج وادارش ميمحتاج او مي

نتيجه اين انحراف اين است كه در آخر خدا را به كلي فراموش نموده، سر به  هايش را بجاي آورد،نعمت
 .طغيان بردارد

 إِنَّ إِلي رَبِّكَ الرُّجْعي  "

 به معناي برگشتن است، و به طوري كه از سياق "رجوع "مانند كلمه "رجعي "كلمه
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 .آيد اين جمله تهديد به مرگ و بعث است، و خطاب در آن به رسول خدا )ص( استتهديد آينده بر مي

اند: خطاب در آن به طريق بكار بردن التفات به جنس انسان است، تا تشديد بيشتري گفته« 1»و بعضي 
 .ه باشد. ولي ظهور آيه در معناي اول بيشتر استكرد

 ذَّبَ وَ تَوَلَّي أَ لَمْأَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي عَبْداً إِذا صَلَّي أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَي الْهُدي أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوي أَ رَأَيْتَ إِنْ كَ "
خواهد به عنوان نمونه چند مصداق از انسان طاغي را مي يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَري اين شش آيه جنبه مثل دارد، و

ذكر كند، و نيز به منزله زمينه چيني است براي تهديد صريحي كه بعدا به عقاب نموده، عقاب كساني كه از 
به  "خواندعبدي كه نماز مي "كنند، و نيز زمينه است براي امر به عبادتش. و مراد ازاطاعت او نهي مي

است، چون در آخر آيات آن جناب را از اطاعت آن شخص  (آيد رسول خدا )صر آيات بر ميطوري كه از آخ
 .فرمايداش و به نزديك شدنش مينهي نموده، امر به سجده



 331شود[ ..... ص : استفاده مي "أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي عَبْداً إِذا صَلَّي "توضيحي راجع به تشريع نماز قبل از شب معراج و قبل از نزول قرآن كه از آيه:]

و بنا بر اين فرض كه سوره مورد بحث اولين سوره نازل شده از قرآن باشد، و نيز بنا بر اينكه از اول تا به آخر 
سوره يكباره نازل شده باشد، سياق اين آيات داللت دارد بر اينكه رسول خدا )ص( قبل از نزول قرآن نماز 

لت دارد بر اينكه آن جناب قبل از رسيدنش به مقام رسالت با نزول قرآن، يعني خوانده، و همين معنا دالمي
 .قبل از حادثه بعثت از انبيا بوده

آيد اند كه: نماز قبل از بعثت آن جناب نماز واجب نبوده، و به طوري كه از اخبار بر ميگفته «4»ولي بعضي 
 :فرمودهنمازهاي واجب در شب معراج واجب شده، و در سوره اسراء 

 .«4» "أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ "

اما اين سخن درست نيست، براي اينكه آنچه از داستان شب معراج مسلم است، و روايات معراج بر آن داللت 
ود يعني دو ركعت دو ركعت دارد، تنها اين است كه نمازهاي پنجگانه يوميه در آن شب با شكل خاص خ

واجب شد، و هيچ داللتي ندارد بر اينكه قبل از آن شب به صورت ديگر تشريع نشده بود، بلكه در بسياري از 
هايي كه قبل از سوره اسراء نازل شده، نظير سوره مدثر و مزمل و هاي مكي و از آن جمله سورهآيات سوره

 غير آن دو سخن از نماز كرده، و به
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كه كيفيت آن را ذكر نكرده، اما اينقدر هست كه نمازهاي قبل از  تعبيرهايي مختلف از آن ياد نموده، هر چند
 .معراج مشتمل بر مقداري تالوت قرآن و نيز مشتمل بر سجده بوده

و در بعضي از روايات هم آمده كه رسول خدا )ص( در اوايل بعثت با خديجه و علي )عليهما السالم( نماز 
 .ن روز به چه صورت بودهخواند، در اين روايات هم نيامده كه نماز آمي

است، و استفهام در آن به منظور شگفتي  "خبر ده مرا "به معناي "أ رأيت "و كوتاه سخن اينكه: جمله
ي سوم  "أ رأيت "الَّذِي يَنْهي است، و مفعول "ي اول كلمه "أ رأيت "انگيختن است، و مفعول اول فعل

 "ي دوم ضميري است كه به كلمه "أ رأيت "گردد، و مفعولبرمي "الذي "ضميري است كه به موصول
 .أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَري است "در هر سه جا جمله "أ رأيت "گردد، و مفعول دومبرمي "عبدا

اي را كه نماز كرد بندهو حاصل معناي آيات مورد بحث اين است كه: مرا خبر ده از كسي كه نهي مي
بيند، و از حال او خبر دارد، و داند كه خدا عمل او را ميو اين شخص مي كردخواند، و خدا را عبادت ميمي



نيز مرا خبر ده از اين نهي كننده كه به فرضي كه بنده نمازگزار نامبرده بر طريق هدايت باشد، و به تقوي 
ين نهي كننده، بيند، و باز مرا خبر ده از اداند خدا او را ميعمل كند، او چه حالي خواهد داشت، با اينكه مي

كه اگر نهيش تكذيب حق و اعراض از ايمان به حق باشد، و با اين حال شخص نمازگزار را از نماز نهي 
 بيند آيا جز عذاب استحقاق جزايي دارد؟داند خدا ميكند، و با اينكه ميمي

ضميري است  در هر سه جا همان موصول و يا "أ رأيت "مفعول اول جمله :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .اند كه بين ضميرها تفكيك نينداخته باشندگردد، و اين را بدان جهت گفتهكه به موصول بر مي

أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَي الْهُدي أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوي را اينطور معنا كنيم كه: مرا  "و بنا بر اين، بهتر آن است كه آيه
دانست كه خدا او را كرد، و ميريق هدايت بود، و يا به تقوي امر ميخبر ده از اين نهي كننده آيا اگر بر ط

دانست، و با اينكه از عبادت خداي سبحان ديد، و چه عملي را بر خود واجب مياي ميبيند، چه وظيفهمي
 نهي كرده، چه حالي خواهد داشت؟

ت، و مستفاد از آن معناي بعيدي استوان گفتار مفسر نامبرده را چنين توجيه كرد، ولي معناي و با اينكه مي
 اشكال تفكيك در ضمائر كه به خاطر آن اين طور خود را به زحمت
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اقتضا كند و قرائن كمك نمايد تفكيك  اند همه جا اشكال موجهي نيست، در بعضي موارد كه سياقانداخته
 .مانعي ندارد

، آگهي بر طريق استلزام است، چون الزمه اعتقاد به اينكه "علم "مراد از اين -أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَري  "
خدا خالق هر چيزي است اين اعتقاد است كه خدا به هر چيزي عالم است، هر چند صاحب اعتقاد اولي از اين 

كرد از وثني مذهبان و مشرك بوده، و وثني اعتقاد ديگرش غافل باشد، و آن كسي كه از نماز نهي مي
دارند، پس مذهبان اعتراف دارند به اينكه خالق هر چيزي خدا است، و همچنين خدا را از هر نقصي منزه مي

يچ صفت نقص ندارد، هر بايد معتقد باشند كه خدا جاهل نيست، و از هيچ عملي عاجز نيست، و همچنين ه
 .چند كه خود از اين اعتقادشان غافل باشند

 333شده ..... ص : تهديد آنكه مانع نماز گزاردن پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( مي]

به معناي  "فعس "كلمه گويد:در مجمع البيان مي "كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ "
معنايش اين است كه: من آن چيز را به شدت جذب  "ءشفعت الشي "شود:جذب شديد است، وقتي گفته مي

 .«1»كردم و گرفتم 

 توصيف كرده، با اينكه اين دو "خاطئه "و "كاذبه ")موي جلو پيشاني( را به صفت "ناصيه "و در اين آيه



 .ر نسبت دادن از باب مجاز استصفت، صفت صاحب پيشاني است، و اين طو

فرمايد: مساله آن طور نيست كه او پنداشته و خواسته و در اين كالم ردعي شديد و تهديدي بالغ است، و مي
خورم كه اگر دست از اين بازداريش از نماز برندارد، و منصرف تواند چنين كند، سوگند مياست، و يا او نمي

ز نهي كند، به طور مسلم ناصيه او را به شدت خواهيم گرفت، و به وضعي نگشته هم چنان بنده ما را از نما
اي را كه صاحبش كاذب است و به خطا سخن كنيم، آري ناصيهذلت بار او را به سوي عذاب جذب مي

 .كند، به شدت جذب خواهيم كردگويد و عمل ميمي

معناي مجلس است، و گويا مراد از مجلس، اهل مجلس  به "نادي "كلمه "فَلْيَدْعُ نادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ "
 .فرمايد: وقتي او را گرفتيم اهل مجلس خود را به كمك بخواندباشد، مي

 اند: اصال كلمه نادي به معناي جليس )همنشين( است، و كلمهگفته« 4»ولي بعضي 
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اند: زبانية در كالم عرب به معناي پليس گفته« 1»به معناي فرشتگان موكل بر آتش است. بعضي  "زبانية "
ست خواهد با اين امر به شدت اخذ اشاره كرده باشد، و معنايش اين ااست، و امر در آيه تعجيزي است، مي
كند جمع خود را صدا بزند، تا او را از دست ما نجات دهند، و ما به كه بايد اين كسي كه از نماز نهي مي

 زنيم، آن وقت است كههاي موكل بر آتش را كه فرشتگاني خشن و پر نيرو هستند صدا ميزودي پليس
 .نصرت هيچ ناصري سودي به حال او نخواهد داشت

 "در اين آيه ردع قبلي تكرار شده، تا در آن تاكيد شده باشد، و معناي جمله "سْجُدْ وَ اقْتَرِبْكَلَّا ال تُطِعْهُ وَ ا "
ه اي است بر اينكاين است كه: تو اي پيامبر او را در نهيش از نماز اطاعت مكن، و اين خود قرينه "ال تطعه

ص( در آن ايام )ل خدا سجده كردن در نماز است، و چه بسا نمازي كه رسو "و اسجد "مراد از جمله
 .خوانده مركب از همين دو عنوان يعني سجده و تسبيح بودهمي

كه  اي استاند: منظور از اين سجده كردن، نماز خواندن نيست بلكه سجدهاز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
 "نهعزائم چهارگا "بعد از خواندن اين سوره و سه سوره ديگر قرآن واجب است، و به آن چهار سوره،

 .امر از مصدر اقتراب است، كه به معناي تقرب به خداي تعالي است "اقترب "گويند، و كلمهمي

 .اند: نزديك شدن به ثواب خداي تعالي استگفته« 4»و بعضي 

 "كَ ...بِّاقْرَأْ بِاسْمِ رَ "بحث روايتي ]رواياتي در باره ماجراي نزول نخستين وحي بر پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(:

 334شود[ ..... ص : و بيان اشكالي كه در اين روايات ديده مي



 اشاره

 در كتاب -در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، احمد، عبد ابن حميد، بخاري، مسلم، ابن جرير، ابن انباري
اند كه يت كردهابن مردويه و بيهقي، از طريق ابن شهاب از عروة بن زبير از عايشه ام المؤمنين روا -مصاحف

اي كه از وحي به روي رسول خدا )ص( باز شد، اين بود كه در عالم رؤيا در خواب گفت: اولين روزنه
 .شدديد كه چون صبح روشن در خارج واقع ميچيزهايي مي

__________________________________________________ 

 .144، ص 46تفسير قرطبي، ج (1)

 .144، ص 46تفسير قرطبي، ج (2)

 .414، ص 16مجمع البيان، ج (3)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 14 -سپس عالقه و محبت به خلوت و تنهايي در دلش انداخته شد، و )غالبا( تك و تنها در غار حرا
برد، و در هر سال براي اينكه مدتي در آنجا به تهجد و عبادت بپردازد، خود را آماده بسر مي -كيلومتري مكه

رفت، سال پرداخت و به خانه نميكرد، و آن مدت را يكسره به عبادت ميساخت و آب و طعام تهيه ميمي
ساخت، تا آنكه شبي كه در غار حرا كرد، و باز براي آن مدت توقف در حرا خود را آماده ميبعد نيز چنين مي

 .( پاسخ داد: من خواندن بلد نيستمرسول خدا )ص "اقرا ":بود، فرشته خدا حق را بر او نازل كرد، و بدو گفت

آن فرشته مرا گرفت و فشاري بر من وارد آورد، به طوري كه تاب و توانم از دست  :رسول خدا )ص( فرمود
گفتم من خواندن بلد نيستم، باز مرا گرفت و فشار داد، به  "اقرا "رفت آن گاه رهايم كرد، و دوباره گفت:
دانم، بار سوم مرا گفتم خواندن نمي "اقرأ "هم مرا رها كرد و گفت: طوري كه طاقتم از دست رفت، اين بار

اقْرَأْ  "گرفت، و همان فشار را وارد آورد، به طوري كه توانم از دست رفت، اين بار نيز مرا رها كرد و گفت:
 ."... الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ

د، تا به تپيپس رسول خدا )ص( اين سوره را گرفت، و به طرف مكه برگشت، در حالي كه قلبش به شدت مي
 :خانه خديجه دختر خويلد رسيد، گفت

 نمرا بپيچيد، مرا بپيچيد، اهل خانه او را در روپوشي پيچيدند، تا آن حالت ترس و اضطرابش آرام گرفت، آ
ترسم. خديجه گفت: ابدا گاه به خديجه رو كرد و داستان را براي او باز گفت، و در آخر گفت بر جان خود مي

و زحمت  كنيكند، براي اينكه تو شخصي نيكوكاري، و صله رحم ميچيزي نيست، خدا هرگز تو را خوار نمي
 .و ياور مبتاليانينواز پوشاني، تو ميهماننمايي و برهنگان را ميديگران را تحمل مي

ستي پرآن گاه خديجه آن جناب را نزد پسر عمش ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزي كه در جاهليت از بت
دانست و انجيل را به طور كامل به عبراني به كيش نصرانيت درآمده بود آورد، و ابن ورقه زبان عبراني را مي



 .ت: اي پسر عم كمي به سخنان پسر برادرت گوش كننوشت، مردي سالخورده و نابينا بود خديجه گفمي

آنچه ديده بود به او خبر داد، ورقه گفت: اين همان  (بيني؟ رسول خدا )صورقه گفت: اي برادرزاده چه مي
اي بودم، و اي كاش زنده كرد، و اي كاش من در آن درخت شاخهناموسي است كه خدا بر موسايش نازل مي

كنند. رسول خدا )ص( پرسيد بيرون كنندگان من قوم من قوم تو از مكه بيرونت ميماندم تا آن روزي كه مي
 اي، مگر آنكه مورد حمله وخواهند بود؟ گفت بله، هيچ پيامبري نياورده مثل آنچه تو آورده
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ياري صميمانه، ليكن چيزي دشمني قومش قرار گرفته، و من اگر آن روز تو را دريابم ياريت خواهم كرد، 
 .«1»نگذشت كه ورقه از دنيا رفت و مدتي وحي تعطيل شد 

گويد: ابو سلمة بن عبد الرحمن برايم حديث كرد كه جابر بن عبد اللَّه انصاري روزي از مساله ابن شهاب مي
هان زدم ناگفرمود در حيني كه داشتم قدم مي (گفت، در ضمن سخن، گفت رسول خدا )صوحي سخن مي

صوتي از طرف آسمان شنيدم، سربلند كردم ناگهان همان كسي را ديدم كه در غار حرا او را ديده بودم، ديدم 
كه بين آسمان و زمين بر كرسي نشسته من از ديدنش دچار رعب شده به خانه برگشتم، و گفتم مرا بپيچيد 

دَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ يا أَيُّهَا الْمُ ":مرا بپيچيد، در همين حال اين آيه نازل شد كه
 .«4»از آن به بعد وحي خدا پي در پي رسيد  "فَاهْجُرْ

و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و ابن جرير و ابو نعيم )در كتاب دالئل(، از عبد اللَّه بن شداد 
برئيل بر محمد )ص( نازل شد و گفت: اي محمد بخوان. پاسخ داد من خواندن ج :اند كه گفتروايت كرده

اقْرَأْ بِاسْمِ  "دانم، او را در آغوش خود كشيد، سپس گفت: اي محمد بخوان، پاسخ داد سواد ندارم. گفت:نمي
 ."رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... ما لَمْ يَعْلَمْ

يجه به گمانم چيزي به من شده. خديجه گفت حاشا، به پس رسول خدا )ص( نزد خديجه آمد و گفت: اي خد
رساند، چون تا كنون حتي يك عمل زشت شما چيزي نشده، به خدا قسم پروردگار تو به تو آسيبي نمي

اي، خديجه اين را گفت و برخاسته نزد ورقه رفت و جريان را به او گفت. ورقه گفت اگر مطلب همين نكرده
دهم كه( شوهرت پيغمبري از پيامبران است، و به زودي از امتش و مژده ميطور باشد كه او گفته )به ت

 .آورمهاي بسيار خواهد ديد، و اگر من نبوتش را درك كنم حتما به او ايمان ميصدمه

گويد: بعد از اين جريان مدتي جبرئيل نازل نشد خديجه گفت: به نظرم پروردگارت بر تو خشم كرده راوي مي
 .«4»وَ الضُّحي وَ اللَّيْلِ إِذا سَجي ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلي  "لي اين سوره را نازل كرد:آن گاه خداي تعا

 .«1»اي كه جبرئيل بر آن جناب نازل كرد سوره حمد بود مؤلف: در اين باب روايتي آمده كه سوره
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ولي اين داستان كه در روايات آمده خالي از اشكال و بلكه اشكالها نيست، براي اينكه اوال به رسول خدا 
 :)ص( نسبت شك در نبوت خود داده و گفته كه

اي كه به او نازل شده ين و آسمان ديده و آن سورهآن جناب احتمال داده آن صدا و آن شخصي كه بين زم
همه از القائات شيطاني باشد، و ثانيا به وي نسبت داده كه اضطراب درونيش زايل نشد، تا وقتي كه يك مرد 

كه خود را به رهبانيت زده بود به نبوتش شهادت داد، آن وقت اضطرابش زايل شد،  -ورقة بن نوفل -نصراني
 :لي در باره آن جناب فرمودهبا اينكه خداي تعا

، و چگونه ممكن است چنين كسي از سخنان يك نصراني تحت تاثير «1» "قُلْ إِنِّي عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي "
قرار گيرد، و براي آرامش خاطرش محتاج به آن باشد، مگر در آن سخنان چه حجت روشني بوده؟ و مگر 

و « 4» "لْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيقُ "خداي تعالي در باره آن جناب نفرموده:
سي اند به كآيا اعتماد كردن به قول ورقه بصيرت است، و بصيرت پيروانش هم همين است كه ايمان آورده

 بدين منوال بوده، و آنجا كهكه به گفتاري بي دليل ايمان آورده و اعتماد كرده؟ و آيا وضع ساير انبياء هم 
 :فرمايدخداي تعالي مي

، امت اين انبيا هم اعتمادشان به نبوت «4» "إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ "
ود و صالح ، و يا هپيغمبرشان براي اين بوده كه مثال پير مردي همانند ورقه گفته است كه نوح پيغمبر است

 .پيغمبرند؟ قطعا پايه تشخيص نبوت يك پيغمبر اينقدر سست نيست

بلكه حق اين است كه: نبوت و رسالت مالزم با يقين و ايمان صد در صد شخص پيغمبر و رسول است، او 
ه از ردقبل از هر كس ديگر يقين به نبوت خود از جانب خداي تعالي دارد، و بايد هم چنين باشد، روايات وا

 .گويدائمه اهل بيت )عليهم السالم( هم همين را مي

 330ترين حالت عبد به رب، سور عزائم ..... ص : ، سجده نزديك"أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي ... "شان نزول آيات:]

رت خود را آمده كه ابو جهل گفت: راستي محمد صو "أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي ... "و در مجمع البيان در ذيل آيه
بله. گفت به آن كسي سوگند كه بايد به او سوگند خورد، اگر او را  :گذارد؟ گفتنددر حضور شما به خاك مي

 .كند گردنش را لگدمال خواهم كردببينم كه چنين مي

خواند، ابو جهل پيش رفت تا گردن رسول خدا )ص( شخصي در همان بين صدا زد اين است كه دارد نماز مي
كند، چيزي نگذشت كه عقب عقب برگشت، در حالي كه دستها را پيش رويش گرفته بود، )گويي  را لگدكوب

 كرد واز چيزي پرهيز مي

__________________________________________________ 

 .44بگو من از ناحيه پروردگارم در كارم هوشيارم. سوره انعام، آيه (1)



كنم، هم خودم و هم هر كس خدا دادي به سوي خدا دعوت مي بگو اين است راه من، من بر بصيرتي(2)
 .164شود. سوره يوسف، آيه كه مرا پيروي كند، كه او نيز داراي اين بصيرت مي

 .144ما به تو وحي كرديم همانطور كه به نوح و انبياي بعد از او وحي كرديم. سوره نساء، آيه (3)
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شود اي ابا الحكم؟ گفت بين من و او ساخت(، مردم از او پرسيدند تو را چه ميود دور ميباليي را از خ
ص( فرمود به آن خدايي كه جانم به دست او است اگر )خندقي از آتش است، و اينها بالدارهايند، رسول خدا 

 الَّذِي أَ رَأَيْتَ "يهقاپيدند، اينجا بود كه خداي تعالي آشد مالئكه تكه تكه بدنش را ميبه من نزديك مي
 .«1»يَنْهي را تا به آخر سوره نازل كرد 

 .اين روايت را مسلم هم در صحيح خود نقل كرده

و در تفسير قمي در تفسير آيه مورد بحث گفته: وليد بن مغيره مردم را از نماز خواندن و از اطاعت خدا و 
 .«4» "رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي عَبْداً إِذا صَلَّيأَ  ":اش فرمودكرد، خداي تعالي در بارهرسول نهي مي

آيد نمازگزار رسول خدا )ص( بوده نه سازد، چون از سياق بر ميمؤلف: مفاد اين روايت با سياق آيات نمي
 .مردم

ترين حال بنده به خدا و در مجمع البيان آمده كه در حديثي از عبد اللَّه بن مسعود آمده كه فرمود: نزديك
 .«4»جود است حال س

رين تفرمود: نزديكو در كافي به سند خود از وشاء روايت كرده كه گفت: من از حضرت رضا )ع( شنيدم مي
 .«1» "وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ "حال بنده به خدا حالت سجود او است، و به همين جهت است كه فرموده:

هاي عزائم كه )ع( روايت كرده كه فرمود: سوره و در مجمع البيان است كه عبد اللَّه بن سنان از امام صادق
، و "اقرا باسم ربك "و "النجم اذا هوي "و "حم سجده "و "الم تنزيل "سجده آنها واجب است عبارتند از

 .«4»ها كه در سراسر قرآن است مستحبّ است نه واجب بقيه سجده
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 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ 4( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ )4( وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ )1إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ )
 (1نْ كُلِّ أَمْرٍ )الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِ

 (4ساَلمٌ هِيَ حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ )

 339ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوند رحمان و رحيم

 .(1ما اين قرآن عظيم الشان را )كه رحمت واسع و حكمت جامع است( در شب قدر نازل كرديم )

 .(4داني شب قدر چيست؟ )و تو چه مي

 .(4از هزار ماه بهتر و باالتر است ) شب قدر )در مقام و مرتبه(

در اين شب فرشتگان و روح )يعني جبرئيل( به اذن خدا از هر فرمان )و دستور الهي و سرنوشت خلق( نازل 
 .(1شوند )مي

 .(4اين شب رحمت و سالمت و تهنيت است تا صبحگاه )

 339بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

داند، چون كند، و آن شب را تعظيم نموده از هزار ماه باالتر ميمي اين سوره نزول قرآن در شب قدر را بيان
تواند مدني شوند، و اين سوره، هم احتمال مكي بودن را دارد، و هم ميدر آن شب مالئكه و روح نازل مي

 باشد، و رواياتي كه درباره سبب نزول آن از امامان اهل بيت

 446، ص: 46ترجمه الميزان، ج

( و از ديگران رسيده خالي از تاييد مدني بودن آن نيست، و آن رواياتي است كه داللت دارد بر عليهم السالم)
ديد، و آن خواب اين بود كه ديد بني اميه بر منبر او  (اينكه اين سوره بعد از خوابي بود كه رسول خدا )ص

ازل كرد )و در آن فرمود روند، و سخت اندوهناك شد، و خداي تعالي براي تسليتش اين سوره را نباال مي
 .(شب قدر بهتر از هزار ماه حكومت بني اميه است

 362اينست كه همه قرآن در شب قدر نازل شده است ..... ص :  "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "مفاد آيه:]



فرمايد خواهد بگردد، و ظاهرش اين است كه: ميبه قرآن برمي "انزلناه "ضمير در "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "
همه قرآن را در شب قدر نازل كرده، نه بعضي از آيات آن را، مؤيدش هم اين است كه تعبير به انزال كرده، 

 .كه ظاهر در اعتبار يكپارچگي است، نه تنزيل كه ظاهر در نازل كردن تدريجي است

، «1» "وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ "فرمايد:و در معناي آيه مورد بحث آيه زير است كه مي
كه صريحا فرموده همه كتاب را در آن شب نازل كرده، چون ظاهرش اين است كه نخست سوگند به همه 

 .ديمركتاب خورده، بعد فرموده اين كتاب را كه به حرمتش سوگند خورديم، در يك شب و يكپارچه نازل ك

شود كه قرآن كريم دو جور نازل شده، يكي يكپارچه در يك شب معين، و يكي هم پس مدلول آيات اين مي
اهُ وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ وَ نَزَّلْن "به تدريج در طول بيست و سه سال نبوت كه آيه شريفه

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال  "فرمايد:كند، و همچنين آيه زير كه ميرا بيان مي، نزول تدريجي آن «4» "تَنْزِيلًا
 .«4» "نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا

اين است كه شروع به  "انزلناه "اند: معناي آيهگفتهاعتنا كرد كه « 1»و بنا بر اين، ديگر نبايد به گفته بعضي 
انزال آن كرديم، و منظور از انزال هم انزال چند آيه از قرآن است، كه در آن شب يكباره نازل شد نه همه 

 .آن

__________________________________________________ 

 .4. سوره دخان، آيه سوگند به كتاب مبين، ما آن را در شبي مبارك نازل كرديم(1)

باشد، تا آن را تدريجا و با آرامش بر مردم ما قرآني بر تو نازل كرديم كه به صورت آيات جدا از هم مي(2)
 .164بخواني. و به طور قطع اين قرآن را ما نازل كرديم. سوره اسراء، آيه 

ا ثبات و ره نازل نكرديم، تا قلب تو رآنان كه كافر شدند گفتند: چرا قرآن يكباره بر او نازل نشد، بله يكبا(3)
 .44اش كرديم. سوره فرقان، آيه آرامش بخشيم، و بدين منظور آيه آيه

 .414، ص 16مجمع البيان، ج (4)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 ضانَشَهْرُ رَمَ "شود بجز آيهاي كه بيان كند ليله مذكور چه شبي بوده ديده نميو در كالم خداي تعالي آيه
فرمايد: قرآن يكپارچه در ماه رمضان نازل شده، و با انضمام آن به آيه كه مي «1» "الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هاي آن شود شب قدر يكي از شبهاي ماه رمضان است، و اما اينكه كداميك از شبمورد بحث معلوم مي

شود، كه ان شاء اللَّه در بحث بار استفاده مياست در قرآن چيزي كه بر آن داللت كند نيامده، تنها از اخ
 .گذردروايتي آينده بعضي از آنها از نظر خواننده مي

 361شود[ ..... ص : هاي رمضان است و هر سال تكرار ميوجه تسميه شب قدر، تقدير و احكام امور يك سال در شب قدر، يكي از شب]



گيري است، ناميده، و ظاهرا مراد از قدر تقدير و اندازه در اين سوره آن شبي كه قرآن نازل شده را شب قدر
گيري است، خداي تعالي در آن شب حوادث يك سال را يعني از آن شب تا شب پس شب قدر شب اندازه

كند، زندگي، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چيزهايي ديگر از اين قبيل را مقدر قدر سال آينده را تقدير مي
فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  ":ان هم كه در وصف شب قدر است بر اين معنا داللت داردسازد، آيه سوره دخمي

، به معناي جدا سازي و مشخص كردن دو "فرق "، چون«4» "أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
اي كه بايد رخ دهد را با ندارد كه آن امر و آن واقعه چيز از يكديگر است، و فرق هر امر حكيم جز اين معنا

 .گيري مشخص سازندتقدير و اندازه

شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالي كه قرآن در آن شبش نازل شد و از اين استفاده مي
ي شب قدري شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرنيست، بلكه با تكرر سنوات، آن شب هم مكرر مي

 .شودهست، كه در آن شب امور سال آينده تا شب قدر سال بعد اندازه گيري و مقدر مي

براي اينكه اين فرض امكان دارد كه در يكي از شبهاي قدر چهارده قرن گذشته قرآن يكپارچه نازل شده 
ر گردد. عالوه ب باشد، ولي اين فرض معنا ندارد كه در آن شب حوادث تمامي قرون گذشته و آينده تعيين

رساند، در سوره مورد بحث هم كه به خاطر اينكه فعل مضارع است استمرار را مي "يفرق "اين، كلمه
 :و نيز فرموده "شب قدر از هزار ماه بهتر است "فرموده:

 .مؤيد اين معنا است "شوندمالئكه در آن شب نازل مي "

 اند: شب قدر در تمام دهرفتهكرده و گ« 4»پس وجهي براي تفسير زير نيست كه بعضي 

__________________________________________________ 

 .144سوره بقره، آيه (1)

گردد، اين امري است اي كه بايد واقع شود خصوصياتش مشخص و محدود ميدر آن شب هر حادثه(2)
 .4پروردگارت. سوره دخان، آيه خلف ناپذير، امري است از ناحيه ما كه اين ماييم فرستنده رحمتي از ناحيه 

 .144، ص 46تفسير قرطبي، ج (3)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

و همچنين تفسير  .شودفقط يك شب بود، و آن شبي بود كه قرآن در آن نازل گرديد، و ديگر تكرار نمي
شد، و بعد رار مياند: تا رسول خدا )ص( زنده بود شب قدر در هر سال تككرده و گفته« 1»ديگري كه بعضي 

ديگر كه گفته: شب قدر تنها « 4»از رحلت آن جناب خدا شب قدر را هم از بين برد. و نيز سخن آن مفسر 
ديگر كه گفته: شب قدر « 4»يك شب معين در تمام سال است نه در ماه رمضان. و نيز سخن آن مفسر 

ال بعثت در ماه رمضان بوده در شبي است در تمام سال، ولي در هر سال يك شب نامعلومي است، در س
شود، هيچ يك از اين اقوال درست هاي ديگر در ماههاي ديگر، مثال شعبان يا ذي القعده واقع ميسال

 .نيست



به معناي منزلت است، و اگر شب نزول قرآن را شب قدر خوانده به  "قدر "اند: كلمهديگر گفته« 1»بعضي 
آن شب داشته، و يا عنايتي كه به عبادت متعبدين در آن شب  خاطر اهتمامي بوده كه به مقام و منزلت

 .داشته

اند به معناي ضيق و تنگي است، و شب قدر را بدان جهت قدر خوانده "قدر "اند: كلمهديگر گفته« 4»بعضي 
 .زندكنيد چنگي به دل نميگردد. و اين دو وجه به طوري كه مالحظه ميكه زمين با نزول مالئكه تنگ مي

حاصل آيات مورد بحث به طوري كه مالحظه كرديد اين شد كه شب قدر بعينه يكي از شبهاي ماه پس 
 "احكام "شود، البته منظورمانمبارك رمضان از هر سال است، و در هر سال در آن شب همه امور احكام مي

ه باشد در گيري است، خواهيد گفت پس هيچ امري از آن صورت كه در شب قدر تقدير شداز جهت اندازه
 شود؟جاي خودش با هيچ عاملي دگرگون نمي

نه، هيچ منافاتي ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولي در ظرف تحققش طوري ديگر  :گوييمدر پاسخ مي
محقق شود، چون كيفيت موجود شدن مقدر، امري است، و دگرگوني در تقدير، امري ديگر است، هم چنان 

در لوح محفوظ معين شده باشد، ولي مشيت الهي آن را تغيير دهد، هم  كه هيچ منافاتي ندارد كه حوادث
 .«4» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ":چنان كه در قرآن كريم آمده

__________________________________________________ 

 .414، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .144، ص 46قرطبي، ج تفسير (2)

 [.....] .146، ص 46روح المعاني، ج (3)

 .414، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  4)

كند، و كتاب تغيير ناپذير نزد او خدا هر چه را كه از مقدرات بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مي(6)
 .44است. سوره رعد، آيه 

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

ستحكام امور به حسب تحققش مراتبي دارد، بعضي از امور شرايط تحققش موجود است، و عالوه بر اين، ا
ها ناقص است، و احتمال دارد كه در شب قدر بعضي از مراتب احكام تقدير بشود، و بعضي ديگرش به بعضي

د گذشت با آيد و به زودي رواياتش از نظر خواننده خواهوقت ديگر موكول گردد، اما آنچه از روايات بر مي
 .اين وجه سازگار نيست

اين جمله كنايه است از جاللت قدر آن شب و عظمت منزلتش، چون با اينكه  "وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ "
توانست تر بگويم، با اينكه ميممكن بود در نوبت دوم ضمير ليلة القدر را بياورد، خود آن را تكرار كرد. واضح

وَ  "براي بار دوم و بار سوم خود كلمه را آورد و فرمود: "دريك ما هي، هي خير من الف شهرو ما ا "بفرمايد:
 ."ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ



 363[ ..... ص : "كُلِّ أَمْرٍ مِنْ "مراد از بهتر بودن شب قدر از هزار شب، و منظور از تنزل مالئكه و روح به اذن پروردگارشان]

 "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

بدان اشاره شده بود، يعني عظمت  "وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ "اين جمله به طور اجمال آنچه را كه در جمله
ارد كه از هزار شب بهتر فرمايد: بدين جهت گفتيم آن شب مقامي ارجمند دكند، و ميآن شب را بيان مي

 .است

اند بهتر بودنش از حيث فضيلت و منظور از بهتر بودنش از هزار شب به طوري كه مفسرين تفسير كرده
عبادت است، و مناسب با غرض قرآن هم همين معنا است، چون همه عنايت قرآن در اين است كه مردم را 

داري آن شب با عبادت بهتر است از عبادت هزار ندهبه سوي خدا نزديك، و به وسيله عبادت زنده كند، و ز
شب. و ممكن است همين معنا را از آيه سوره دخان نيز استفاده كرد، چون در آنجا شب قدر را پر بركت 

 البته در اين ميان معناي ديگري نيز هست، كه ان شاء .«1» "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ "خوانده، و فرموده:
 .اللَّه در بحث روايتي آينده خواهد آمد

در اصل تتنزل بوده، و ظاهرا مراد از  "تنزل "كلمه "تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ "
، و «4» "مْرِ رَبِّيقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَ "اش فرموده:روح آن روحي است كه از عالم امر است و خداي تعالي در باره

اذن در هر چيز به معناي رخصت دادن در آن است، و يا به عبارت ديگر اعالم اين معنا است كه مانعي از 
 .اين كار نيست

__________________________________________________ 

 .4ما آن را در شب مباركي نازل كرديم. سوره دخان، آيه (1)

 .44ردگار من است. سوره اسراء، آيه بگو روح از امر پرو(2)

 441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .از مفسرين به معناي باء است« 1»به گفته بعضي  "مِنْ كُلِّ أَمْرٍ "در جمله "من "و كلمه

آيه را  رساند، واند: به معناي خودش است، يعني ابتداي غايت، ولي سببيت را هم ميديگر گفته «2»بعضي 
مالئكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان و به سبب هر امري الهي نازل  "دهد:چنين معنا مي

 ."شوندمي

ه مالئكه و روح در آن شب ب "اند: باء براي تعليل به غايت است، و معنايش اين استديگر گفته« 4»بعضي 
 ."شوند، براي خاطر اينكه هر امري را تدبير كننداذن پروردگارشان نازل مي

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ  "مطلب اين است كه: مراد از امر، اگر آن امر الهي باشد كه آيه ليكن حق
، رساندبراي ابتدا خواهد بود، و در عين حال سببيت را هم مي "من "تفسيرش كرده، حرف« 1» "كُنْ فَيَكُونُ

شوند، در حالي كه ر شب قدر به اذن پروردگارشان نازل ميمالئكه و روح د "دهد:و به آيه چنين معنا مي



 ."نمايندكنند و هر امر الهي را صادر مينزولشان را ابتدا مي

به  "من "اي باشد كه بايد واقع گردد، در اين صورت حرفو اگر منظور از امر مذكور هر امر كوني و حادثه
دهد: مالئكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل معناي الم تعليل خواهد بود، و آيه را چنين معنا مي

 .شوند براي خاطر تدبير امري از امور عالممي

به معناي عاري بودن از آفات  "سالمت "و "سالم "در مفردات گفته: كلمه "ساَلمٌ هِيَ حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ "
 .«4»ظاهري و باطني است 

ينكه عنايت الهي تعلق گرفته است به اينكه رحمتش شامل همه آن اشاره است به ا "سالم هي "پس جمله
آورند، و نيز به اينكه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذابش بسته بندگاني بشود كه به سوي او روي مي

ها هم باشد، به اين معنا كه عذابي جديد نفرستد. و الزمه اين معنا آن است كه طبعا در آن شب كيد شيطان
 .ع نشود، هم چنان كه در بعضي از روايات هم به اين معنا اشاره رفته استمؤثر واق

__________________________________________________ 

 .144، ص 46(روح المعاني، ج 4و  4و  1)

فرمان نافذ خدا )در عالم( چنين است كه وقتي اراده خلقت چيزي را بكند به محض اينكه بگويد باش، (4)
 .44شود. سوره يس، آيه يموجود م

 ."سلم "مفردات راغب، ماده(5)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

اين است كه: در آن شب مالئكه از هر مؤمن  "سالم "اند: مراد از كلمهاز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
ني آيه يع دهند. برگشت اين معنا هم به همان معناي اول است و اين دومشغول به عبادت بگذرند سالم مي

لَةُ الْقَدْرِ لَيْ "فرمودتا آخر سوره در معناي تفسيري است براي آيه قبلي كه مي "تنزل المالئكة و الروح "آيه
 ."خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

بحث روايتي ]رواياتي حاكي از اينكه شب قدر يكي از سه شب نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم رمضان هر سال 

 363 است ..... ص :

 اشاره

ص( عرضه داشتم يا رسول )در تفسير برهان از شيخ طوسي از ابو ذر روايت آورده كه گفت: به رسول خدا 
زول امر رفتند نشده و چون از دنيا مياللَّه آيا شب قدر شبي است كه در عهد انبياء بوده و امر بر آنان نازل مي

 .«4»ر تا قيامت هست شده است؟ فرمود: نه بلكه شب قددر آن شب تعطيل مي

 .«4»مؤلف: در اين معنا روايات زيادي از طرق اهل سنت نيز آمده 

و در مجمع البيان است كه از حماد بن عثمان از حسان ابن ابي علي نقل شده كه گفت: از امام صادق )ع( از 



 .«1»شب قدر پرسيدم، فرمود در نوزدهم رمضان و بيست و يكم و بيست و سوم جستجويش كن 

مؤلف: در معناي اين روايات رواياتي ديگر نيز هست، و در بعضي از اخبار ترديد بين دو شب شده، يكي 
روايت كرده  (بيست و يكم و ديگري بيست و سوم، مانند روايتي كه عياشي از عبد الواحد از امام باقر )ع

اند به و اگر معينش نكردهشود كه شب قدر خصوص بيست و سوم است، و از رواياتي ديگر استفاده مي«. 4»
 .«4»منظور تعظيم امر آن بوده، تا بندگان خدا با گناهان خود به امر آن اهانت نكنند 

و نيز در تفسير عياشي در روايت عبد اللَّه بن بكير از زراره از يكي از دو امام باقر و صادق )ع( آمده كه فرمود: 
به رسول خدا )ص( عرضه  :اين است كه گفتشب بيست و سوم همان شب جهني است، و حديث جهني 

داشتم: منزل من از مدينه دور است، دستورم بده در شب معيني داخل مدينه شوم فرمود: شب بيست و سوم 
 .«4»داخل شو 
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 .144، ص 46روح المعاني، ج (1)

 .44، ح 144، ص 1تفسير البرهان، ج (2)

 .441، ص 4الدر المنثور، ج (3)

 .414، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  4و  4و  4)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

حديث جهني كه نامش عبد اللَّه بن انيس انصاري بود، از طرق اهل سنت نيز روايت شده، و سيوطي  :مؤلف
 .«1»آن را در الدر المنثور از مالك و بيهقي نقل كرده 

تقدير در نوزدهم و ابرام در  :ه سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمودو در كافي ب
 .«2»شب بيست و يكم و امضا در شب بيست و سوم است 

 .«4»مؤلف: در اين معنا هم روايات ديگري هست 

ارند اين است كه: پس معلوم شد آنچه همه روايات مختلفي كه از ائمه اهل بيت )ع( وارد شده در آن اتفاق د
شود، و نيز ليلة القدر شبي از شبهاي رمضان، و نيز ساله تكرار ميشب قدر تا روز قيامت باقي است، و همه

 .يكي از سه شب نوزده و بيست و يك و بيست و سه است

د، رشود بين آنها را جمع كو اما از طرق اهل سنت روايات به طور عجيبي اختالف دارند كه به هيچ وجه نمي
ولي معروف بين اهل سنت اين است كه شب بيست و هفتم است، و در آن شب بوده كه قرآن نازل شده. از 
خوانندگان محترم هر كه بخواهد آن روايات را ببيند بايد به تفسير الدر المنثور و ساير جوامع حديث مراجعه 

 .كند

 366صلي اللَّه عليه و آله و سلم( كه در رؤيا بني اميه را بر منبر خود ديده بود نازل شده ..... ص : )روايتي دال بر اينكه سوره قدر براي تسليت به رسول اللَّه ]



ص( فرمود: در خواب به )و در الدر المنثور است كه خطيب از ابن مسيب روايت كرده كه گفت: رسول خدا 
ت گران آمد و خداي تعالي در اين روند، و اين معنا بر من سخمن نشان دادند كه بني اميه بر منبرم باال مي

 .«1»را نازل كرد  "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "مناسبت سوره

مؤلف: نظير اين روايت را خطيب هم در تاريخ خود از ابن عباس آورده. و ترمذي و ابن جرير، طبراني، ابن 
و در اين ميان روايات بسياري «. 4»اند كردهمردويه و بيهقي هم روايتي در معناي آن از حسن بن علي نقل 

در اين معنا از طرق شيعه از ائمه اهل بيت )ع( نقل شده، و در آنها آمده كه خداي تعالي ليلة القدر را كه بهتر 
 .«4»از هزار ماه سلطنت بني اميه است به عنوان تسليت به رسول خدا )ص( عطا فرمود 
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 .444، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .4، ح 144، ص 1فروع كافي، ج (2)

 [.....] .444، ص 4نور الثقلين، ج (3)

 .441، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 .441، ص 4الدر المنثور، ج (5)

 .444 -441، ص 4نور الثقلين، ج (6)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

روايت آورده كه گفت: بعضي از  (اي راويان از امام صادق )عابن ابي عمير از عده و در كافي به سند خود از
آيد سعيد بن سمان بود از آن جناب پرسيد: چگونه شب قدر از هزار ماه اصحاب ما اماميه كه به نظرم مي

قدر  بهتر است؟ )با اينكه در آن هزار ماه در هر دوازده ماهش يك شب قدر است(، فرمود عبادت در شب
 .«1»بهتر است از عبادت در هزار ماهي كه در آن شب قدر نباشد 

 360رواياتي در باره بهتر بودن شب قدر از هزار ماه، تقدير امور و نزول مالئكه و روح در آن شب ..... ص : ]

)ع( از و در همان كتاب به سند خود از فضيل، زراره و محمد بن مسلم از حمران روايت كرده كه از امام باقر 
ساله در ماه رمضان در دهه سؤال كرد، فرمود بله شب قدر كه همه "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ "معناي آيه

شود شبي است كه قرآن جز در آن شب نازل نشده، و آن شبي است كه خداي تعالي در آخرش تجديد مي
 ."كِيمٍفِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَ "اش فرموده:باره

شود، چه خير و چه شر، اي كه بايد در طول آن سال واقع گردد تقدير ميآن گاه فرمود: در آن شب هر حادثه
چه طاعت و چه معصيت، و چه فرزندي كه قرار است متولد شود، و يا اجلي كه بنا است فرا رسد، و يا رزقي 

شود، و قضايش رانده شود قضايي است  كه قرار است )تنگ و يا وسيع( برسد، پس آنچه در اين شب مقدر
حتمي، ولي در عين حال مشيت خداي تعالي در آنها محفوظ است )و خدا با حتمي كردن مقدرات، العياذ باللَّه 



 .(زندبند نميبه دست خود دست

چيست؟  "شب قدر بهتر است از هزار شب "گويد: پرسيدم منظور خداي تعالي از اينكه فرمودحمران مي
عمل صالح از نماز و زكات و انواع خيرات در آن شب بهتر است از همان اعمال در هزار ماهي كه در فرمود 

كرد، مؤمنين بجايي آن شب قدر نباشد، و اگر خداي تعالي جزاي اعمال خير مؤمنين را مضاعف نمي
 .«4»كند رسيدند، ولي خدا پاداش حسنات ايشان را مضاعف مينمي

، اين است "ولي در عين حال مشيت خداي تعالي در آنها محفوظ است "ينكه فرمود:مؤلف: منظور امام از ا
كند، هر چند قبال خالف آن كه قدرت خداي تعالي هميشه مطلق است، او هر زمان هر كاري را بخواهد مي

 تواند قضايكند، او ميرا حتمي كرده باشد، و خالصه حتمي كردن يك مقدر قدرت مطلقه او را مقيد نمي
 .كندحتمي خود را هم نقض نمايد هر چند كه هيچ وقت چنين كاري را نمي
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 .1، ح 144، ص 1فروع كافي، ج (1)

 .4، ح 144، ص 1فروع كافي، ج (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

شود ت شده كه فرمود: وقتي شب قدر ميو در مجمع است كه از ابن عباس از رسول خدا )ص( رواي
ه شوند، در حالي كاي كه ساكن در سدرة المنتهي هستند و جبرئيل يكي از ايشان است نازل ميمالئكه

هايي را به همراه دارند، يك پرچم باالي قبر من، و يكي بر باالي جبرئيل به اتفاق ساير سكان نامبرده پرچم
ر اي دكنند، و هيچ مؤمن و مؤمنهحرام و پرچمي بر طور سينا نصب ميبيت المقدس، و پرچمي در مسجد ال

كند، مگر كسي كه دائم الخمر و يا معتاد به خوردن ماند مگر آنكه جبرئيل به او سالم مياين نقاط نمي
 .«1»گوشت خوك و يا زعفران ماليدن به بدن خود باشد 

كه به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: با امام و در تفسير برهان از سعد بن عبد اللَّه روايت كرده 
اي خصائص امام در هنگام والدت به ميان آمد، فرمود: وقتي شب قدر صادق )ع( بودم كه سخن از پاره

گردد. عرضه داشتم فدايت شوم مگر روح همان جبرئيل نيست؟ شود امام مستوجب روح بيشتري ميمي
بيني است، و جبرئيل از سنخ مالئكه است، و روح از آن سنخ نيست، مگر نمي فرمود: روح از جبرئيل بزرگتر

 :خداي تعالي فرموده

 .«4»شود روح غير از مالئكه است پس معلوم مي "تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ "

آن را روايات در معنا و خصائص و فضائل شب قدر بسيار زياد است، )كه ما در اينجا مختصري از  :مؤلف
آورديم(، و در بعضي از آن روايات عالمتهايي براي شب قدر ذكر شده، از قبيل اين كه: صبح شب قدر آفتاب 

كند، هوا در صبح آن شب معتدل است، و ليكن چون اين عالمتها نه دائمي است و نه بدون شعاع طلوع مي
 .اغلب چنين است، لذا از ذكر آن روايات خودداري نموديم
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 .446، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .1، ح 141، ص 1تفسير برهان، ج (2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 369( ..... ص : 1سوره بينه مدني است و هشت آيه دارد )(98)

 369[ ..... ص : 1تا  1(: آيات 91سوره البينة )]

 اشاره

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ 

( رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً 1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ )
 (1ا الْكِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ )( وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُو4( فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ )4مُطَهَّرَةً )

( إِنَّ 4 )ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّالةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 4كِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ )الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْ

نْهارُ خالِدِينَ ( جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ4َوَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ )
 (4فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ )

 369ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام اللَّه رحمان و رحيم

به هيچ وجه كفار، چه مشركين و چه اهل كتاب رها نخواهند شد تا آنكه حجت نبوت خاتم االنبياء )صلوات 
 .(1ه عليه( و حقيقت دعوتش و قرآنش بر آنان تمام شود )اللَّ

 .(4هايي منزه از باطل را بر آنان تالوت كند )رسولي از ناحيه خدا كه صحيفه

 .(4هايي كه در آنها كتابهايي گرانبها هست )صحيفه

يه ميت حجت علو اگر اهل كتاب دعوت او را نپذيرفتند و از مسلمانان جدا و متفرق گشتند باري بعد از تما
 .(1شان جدا شدند )

 446، ص: 46ترجمه الميزان، ج

با اينكه رسالت اين رسول جز اين نبود كه به مشركين و اهل كتاب بفهماند از طرف خدا مامورند اللَّه تعالي 
و  درا به عنوان يگانه معبود خالصانه بپرستند و چيزي را شريك او نسازند و نماز را بپا داشته زكات را بدهن



 .(4دين قيم هم همين است )

از اهل كتاب و مشركين، آنها كه كافر شدند در آتش جهنم خواهند بود آن هم براي هميشه و ايشان بدترين 
 .(4خلق خدايند )

 .(4و كساني كه ايمان آورده اعمال صالح كردند ايشان بهترين خلق خدايند )

عدن كه نهرها در زير درختانش روان است و ايشان هاي جز ايشان نزد پروردگارشان عبارت است از بهشت
تا ابد در آنند در حالي كه خدا از ايشان راضي و ايشان هم از خدا راضي باشند اين سرنوشت كسي است كه 

 .(4از پروردگارش بترسد )

 ..... از مشكل ترين آيات قرآني است كه گفته شده "لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ... "بيان آيات ]تفسير آيه:
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 اشاره

اين سوره رسالت محمد بن عبد اللَّه خاتم النبيين )صلوات اللَّه عليه( را براي عوام از اهل كتاب و مشركين 
تر بگويم: براي عموم تر براي عموم اهل ملت و غير اهل ملت و باز سادهكند، و به عبارتي سادهمسجل مي

فهماند كه آن جناب از ناحيه خدا به سوي عموم بشر گسيل شده، و اين عموميت كند، و ميميبشر تسجيل 
رسالت آن جناب مقتضاي سنت الهي، يعني سنت هدايت است، همان سنتي كه آيات زير بر آن اشاره دارد، و 

و به بياني « 4» "وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خاَل فِيها نَذِيرٌ "،«1» "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "فرمايد:مي
آيد بر عموميت دعوت آن جناب استدالل كرده، به اينكه دعوت آن حضرت كه ان شاء اللَّه به زودي مي

سازد، و اين سوره هم با نزول متضمن صالح مجتمع انساني است، عقايد و اعمال افراد و جوامع را صالح مي
 .تر استسازد و هم نزول در مدينه، هر چند كه از نظر سياق به مدني بودن شبيهكه ميدر م

ه در سياقي آيات اين سور "لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ "
كند، چه از اهل كتاب و چه مشركين، و نيز دعوت اسالمي اشاره مياست كه به قيام حجت عليه كافران به 

اي از اهل كتاب كه بعد از آمدن حجت به خاطر اختالفهاي ناشي از منيت حجت خدا را رها كردند. عليه عده
 و با در نظر داشتن اين

__________________________________________________ 

 .4م خواه شاكر باشد و خواه كفران كند. سوره انسان، آيه ما راه را به او نماياندي(1)

 .41رسان در آن بوده است. سوره فاطر، آيه گري بيمهيچ امتي نبوده مگر آنكه هدايت(2)
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از مصاديق حجت  (آيد كه منظور اشاره به اين معنا است كه رسول خدا )صسياق از ظاهر آيات بر مي
اي است كه عليه مردم قيام شده، و سنت الهي كه در بندگان جاري است اقتضا كرده اين حجت قائم بينه



كرد بينه و حجت روشنگرش به سوي اين گشته، و اين رسول مبعوث شود، چون سنت جاري خدا ايجاب مي
يشان ا كرد و بر اطوايف نيز بيايد، همانطور كه به طوايف و اقوام گذشته قبل از اختالفشان همين اقتضا ر

 .حجت فرستاد، چيزي كه هست خودشان از آن حجت استفاده نكردند، و با يكديگر اختالف راه انداختند

در آيه شريفه، همه كافران از دعوت اسالمي است، چه از اهل كتاب  "الَّذِينَ كَفَرُوا "بنا بر اين، مراد از جمله
و  "رساند، نه تبيين را، و كلمهتبعيض را مي "لِ الْكِتابِمِنْ أَهْ "در جمله "من "و چه مشركين، و كلمه

، غير اهل كتاب است، حال چه "مشركين "، و مراد از"اهل الكتاب "عطف است بر كلمه "المشركين
 .پرست باشند، و چه اصناف ديگر مشركينبت

ه هم متصل از ماده انفكاك است، كه به معناي جدايي دو چيز است كه به شدت ب "منفكين "و كلمه
جدا شدن از مقتضاي  -شوداستفاده مي "حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ "به طوري كه از جمله -اند، و مراد از آنبوده

سنت هدايت و بيان است، گويا سنت الهي دست بردار از آنان نبوده، تا حجت و بينه بيايد، همين كه آمد آن 
كند، هم چنان كه در جاي ديگر به اين معنا اشاره نموده گذار ميكند، و به حال خودشان واوقت رهاشان مي

 .«1» "وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّي يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ "فرمايد:مي

 "تيهمتا "عني منظور از كلمهشود، ياين جمله به همان معناي ظاهريش معناي مي -"حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ "
به معناي دليل روشن است. و معناي آيه شريفه اين  "بينة "كه صيغه مضارع است همان آينده است، و كلمه

است كه: خداي تعالي كساني را كه به رسالت و يا دعوت رسول خدا )ص( كافر شدند، و يا به قرآن كفر 
روشن كه همان رسول خدا )ص( است براي آنان بيايد، )و  ورزيدند، رها نخواهد كرد، تا آنكه بينه و دليل

دارد تا زماني كه حجت بر آنان تمام شود، و تر آنكه خداي تعالي دست از هدايت اين كفار بر نميساده
گويد، و لجاج و عناد وادار به كفرشان خودشان يقين كنند كه محمد )ص( رسول خدا است، و راست مي

 .(ساخته

__________________________________________________ 

خدا هرگز چنين نبوده كه قومي را بعد از آنكه هدايت كرده گمراه كند، مگر بعد از آنكه آنچه باعث (1)
 .115شود برايشان بيان كرده باشد. سوره توبه، آيه تقواي آنان مي
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از « 1»اند، به طوري كه بعضي لمات آن اختالفي عجيب به راه انداختهو اما مفسرين در تفسير آيه و معاني ك
ترين آيات قرآن است، هم از نظر نظم و هم از نظر اند: اين آيه از مشكلگفته -گويندآن طور كه مي -آنان

 .تفسير

هاي ملهج ولي معنايي كه ما براي آيه كرديم با سياق آيات سوره سازگار است، و هيچ تناقضي بين مفردات و
دهد، و از خوانندگان هر كس بخواهد به طور مفصل به آن قيل و قالها واقف شود بايد به تفاسير آن رخ نمي

 .مطول مراجعه كند



د: منظور از فرماياين آيه بيانگر معناي بينه است، مي "رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ "
 .شودمحمد رسول اللَّه )ص( است و اين معنا به طور قطع از سياق استفاده مي بينه،

نويسند )از قبيل كاغذ، و جمع صحيفه است، كه به معناي هر چيزي است كه در آن مي "صحف "و كلمه
هاي سنگي و فلزي و امثال آن( و منظور در اينجا اجزايي است كه از قرآن كريم نازل شده بود، و در لوح

الم خداي تعالي اطالق صحف بر اجزاي كتابهاي آسماني، و از آن جمله خود قرآن كريم مكرر آمده، از آن ك
 .«4» "فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ "جمله فرموده:

اجزاي قرآن از لوث باطل پاك است، و اين است كه  "خواند صحفي مطهره رامي "و مراد از اينكه فرموده:
شيطان در آن دست نينداخته، و اين معنا نيز در قرآن كريم مكرر آمده كه خداي تعالي قرآن را از مداخله 

 .«4» "ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "كند، از آن جمله فرموده:شيطانها حفظ مي

:  هست ..... ص "كُتُبٌ قَيِّمَةٌ "كنداي كه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( تالوت ميرمود در صحف مطهرهو مراد از اينكه ف "كتاب "موارد استعمال واژه]
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كه جمع كتاب است جرم كتاب نيست، بلكه منظور مكتوب و  "كتب "منظور از "فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ "و در جمله
شود و هم ، هم بر كاغذ و لوحهاي مختلف اطالق مي"كتاب "مطالبي است كه در كتاب نوشته شده، و كلمه

كند، و چه اي كه نقوش حك شده و يا با قلم سياه شده، از آن الفاظ حكايت ميبر كلمات و الفاظ نوشته شده
بسا بر معاني آن الفاظ هم اطالق شود، به اين اعتبار كه آن معاني به وسيله الفاظ حكايت شده، و نيز بر حكم 

 بر فالني چنين -كتب عليه كذا "گويند:گردد، مثال ميي رانده شده نيز اطالق ميحاكم و قضا

__________________________________________________ 

 .به نقل از واحدي 464، ص 46روح المعاني، ج (1)

ردار و م و فرمانبدر الواح پر ارزشي ثبت است. الواحي و اال قدر و پاكيزه. به دست سفيراني است و اال مقا(2)
 .14 -14نيكوكار. سوره عبس، آيات 

 .44جز پاكان كسي با آن تماس ندارد. سوره واقعه، آيه (3)
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، و «1» "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ "يعني حكم كردند كه بايد چنين و چنان كند، در قرآن هم آمده كه: "نوشتند
، و ظاهرا مراد از كتبي كه در صحف است همين معناي آخر باشد، «2» "عَلَيْكُمُ الْقِتالُكُتِبَ  "نيز فرموده:

يعني احكام و قضايايي الهي باشد، كه در مورد اعتقادات و اعمال صادر شده است، دليلش توصيف كتاب 
آن، و از قيام كردن به امر خيري، و حفظ و مراعات مصلحت  "قيمه "، چون كلمه"قيمه "است به صفت

أَمَرَ أَلَّا  "ضمانت سعادت آن است، هم چنان كه در قرآن كريم در مورد دين استعمال شده، آنجا كه فرموده:
كند، و بقايش را ضمانت كرده ، يعني ديني كه خدا آن را حفظ مي«4» "تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ



 دارند، و با دستورات و احكاماند، چون امر مجتمع انساني را بپا مياست، و معلوم است كه صحف آسماني قيم
 .كنندو قضايايي كه متعلق به عقايد و اعمال است مصالح بشر را حفظ مي

شود كه آن حجت و بينه روشني كه از ناحيه خداي تعالي براي آنان آمده، پس معناي آيه مورد بحث اين مي
خواند، پاك از پليدي باطل، ا، كه براي مردم صحف آسماني پاك را ميعبارت است از رسولي از ناحيه خد

صحفي كه در آن احكام و قضايايي است قائم به امر مجتمع انساني، و اداره كننده آن به بهترين وجه، و 
 .حافظ مصالح آن

ر از ما دست بردا "فرمود:آيه اول سوره كه مي "يِّنَةُوَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَ "
، به كفرشان به نبوت رسول خدا )ص( و "كفار اهل كتاب و مشركين نيستيم تا حجت بر آنان تمام شود

كرد، و آيه مورد بحث به اختالفي كه قبل از دعوت كتاب او، كه متضمن دعوت حق او است اشاره مي
 "د:فرمايو در قرآن كريم در چند جا به اين اختالف اشاره شده، از آن جمله مي كند،اسالمي داشتند اشاره مي

 .، و از اين قبيل آياتي ديگر«1» "وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ

الم اي است كه در كتبشان آمده بود، و يا كب انبياي گذشتهو منظور از آمدن بينه براي كفار همان بيانات كت
 انبياي آنان در توضيح و تفسير بيان الهي است، هم چنان كه در آيه

__________________________________________________ 

 [.....] .144روزه بر شما نوشته شده، يعني حكمش صادر شده. سوره بقره، آيه (1)

 .414خدا بر شما مقرر شد. سوره بقره، آيه  جهاد در راه(2)

 .16دستور فرموده تا بجز او را نپرستيد، دين قيم هم همين است. سوره يوسف، آيه (3)

اهل كتاب اختالف نكردند مگر بعد از آنكه حجت برايشان تمام شد، و به حقيقت دعوت يقين پيدا (4)
 .14سوره آل عمران، آيه  .ا بپذيرندكردند، ولي دشمني موجود در بين خودشان نگذاشت آن ر
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وَ لَمَّا جاءَ عِيسي بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ  "فرمايد:زير بينه را به همين دو قسم بيان تفسير نموده، مي
ا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُو

 .«1» "صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

در اينجا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه: چرا در آيه مورد بحث متعرض اختالف اهل كتاب در مذاهب 
تفرقه مشركين و اعراضشان از دين توحيد و انكارشان مساله رسالت را متعرض خود شد، ولي اختالف و 

 نگرديد؟

 304ص :  .....حكايت حال مشركين نيز هست  "وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ... "بيان اينكه كتب آسماني براي عموم بشر آورده شده و آيه:]



آيه  ، شامل مشركين هم بشود، چون در"ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ "گوييم: بعيد نيست جملهدر پاسخ مي
 "اهل الكتاب "، ولي به جاي جمله"و ما تفرق اهل الكتاب اال من بعد ... ":توانست بفرمايدمورد بحث مي

ر اهل كتاب يست، چون تعبيرا آورد، و تفاوت بين اين دو تعبير بر كسي پوشيده ن "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "جمله
ير شود. ولي تعبدر عرف قرآن تنها شامل يهود و نصاري و صابئان و مجوسيان، و يا تنها يهود و نصاري مي

شود، چون كتاب خدا براي عموم بشر ، شامل مشركين هم مي"آنان كه كتاب برايشان نازل شده "دوم يعني
كه خداي تعالي در اولين روز تشكيل اجتماع بشري، و بروز نازل شده، و در قرآن كريم تصريح فرموده به اين

اختالفهاي حيواني در بينشان كتاب براي آنان نازل كرد، يعني شريعت و قانوني بر ايشان تشريع كرد تا در 
دهد حكومت كند، ولي بشر بعد از آمدن شريعت هم آن اختالفهايي كه در امور زندگي و حيوانيشان رخ مي

ي را در شريعت خدا سرايت دادند، با اينكه حق برايشان روشن شده و حجت بر آنان تمام اختالفهاي قبل
گشته بود، پس به حكم اين آيات، عموم بشر مشمول كتب آسماني بوده و هستند، چيزي كه هست در اثر 

از  يها به كلي فراموش كردند كه كتاباختالف )ناشي از پيروي هواي نفس(، بشر چند طايفه شدند، بعضي
ناحيه آفريدگارشان برايشان نازل شده، و بعضي ديگر اين معنا را از ياد نبردند و ليكن هواي نفس را در دين 

اي ديگر دين خدا را بدون كم و كاست حفظ كرده، خدا رخنه داده، به ديني تحريف شده متدين شدند، طايفه
 :ذردگبدان متدين شدند، اينك يكي از آن آيات از نظر خواننده مي

يْنَ النَّاسِ حَقِّ لِيَحْكُمَ بَكانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْ "
 "جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْفِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما 

__________________________________________________ 

و چون بعثت عيسي براي روشنگري و بيان بود، به مردم خود گفت: من براي شما حكمت آوردم، تا (1)
وا نموده مرا اطاعت كنيد، و اي از آنچه راي كه مورد اختالف شما است، پس از خدا پربرايتان بيان كنم پاره

بدانيد كه اللَّه تعالي تنها رب من و رب شما است، پس تنها او راي بپرستيد، كه اين است صراط مستقيم، 
 .44 -44ها در بين خود اختالف كردند. سوره زخرف، آيه ولي گروه
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 .، كه تفسيرش گذشت«1»

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ ... وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ  "فرمايد:ديگر كه مي ايو در اين معنا است آيه
 .«4» "بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ

 وَ ما تَفَرَّقَ "اعم از اهل كتاب است، و بنا بر اين، جمله "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "ملهو كوتاه سخن اينكه: ج
 .شودشود، همانطور كه شامل اهل كتاب ميشامل مشركين مي "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...

 "... وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ "

 فرمايد: رسالتگردد، ميبر مي "به همان الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ "امروا "ضمير در جمله



كند كه در صحف وحي است اين كفار از اهل كتاب و مشركين را امر نمي "كُتُبٌ قَيِّمَةٌ "رسول اسالم )ص( و
 .خالص در دين، پس بايد كه چيزي را شريك او نگيرندمگر به عبادت خداي تعالي، به قيد ا

، و اين كلمه جمع حنيف است، كه از ماده حنف است "ليعبدوا "حال است از ضمير جمع در "حنفاء "كلمه
كه به معناي متمايل شدن و انحراف از دو حالت افراط و تفريط به سوي حالت اعتدال است، و خداي تعالي 

دهد به اينكه در تمامي امور حد وسط و حالت نيف خوانده كه خلق را دستور مياسالم را بدين جهت دين ح
 .اعتدال را از دست ندهند، و از انحراف به سوي افراط و تفريط بپرهيزند

از باب ذكر خاص بعد از عام، و يا ذكر جزء بعد از كل است، كه در  "وَ يُقِيمُوا الصَّالةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ "و جمله
گيرد، كه گوينده به آن فرد خاص عنايت بيشتري دارد، در اينجا نيز خداي تعالي بعد از ردي صورت ميموا

 ذكر كلي عبادت، نماز و زكات را ذكر كرد، چون اين

__________________________________________________ 

، و لذا خداي تعالي (ان را گسيختمردم قبل از بعثت انبياء همه يك جور بودند، )اختالف شيرازه زندگيش(1)
پيامبران مبشر و منذر را مبعوث نموده، با ايشان كتابهاي به حقي نازل كرد، تا در بين مردم در آنچه اختالف 

كردند داوري كند، و اين امت واحده متفرق و دسته دسته نشدند مگر همانهايي كه كتاب برايشان نازل مي
شان تمام شد، و اختالف نكردند مگر به انگيزه دشمني كه بين خود داشتند. شد، و مگر بعد از آنكه حجت براي

 .414سوره بقره، آيه 

كند  توانست كاريخواست مياينها رسوالن بودند كه ما بعضي را بر بعضي برتري داديم ... و اگر خدا مي(2)
اختالف كردند، بعضي ايمان  كه مردم بعد از انبيا و بعد از تماميت حجت بر آنان به جان هم نيفتند، ولي
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دو عبادت از اركان اسالمند، يكي توجه عبودي خاصي است به درگاه خداي تعالي، و ديگري انفاق مال است 
 .در راه رضاي او

شود كه دين توحيد قائم به امر مجتمع بشري و حافظ مصالح حياتشان است و رسالت پيامبر اسالم استفاده مي "يِّمَةِوَ ذلِكَ دِينُ الْقَ "توضيح اينكه از آيه:]

 306شود[ ..... ص : )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( شامل عموم بشر مي

تُبٌ كُ ". و مراد ازاندمفسرين چنين معنا كرده -يعني اين است دين كتب قيمه -"وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ "
تر از او از ساير انبيا )ع( باشد، معناي جمله اين اگر همه كتابهاي آسماني يعني كتاب نوح و پايين "قَيِّمَةٌ
شود كه: اين دعوت محمدي كه بشر به پذيرفتن آن مامور شده، ديني است كه در همه كتابهاي قيم مي

چون دين خدا همواره يكي بوده، پس بناچار بايد به آن  آسماني مكلف بدان بودند، و دين نوظهوري نيست،
 .بگروند، براي اينكه قيم است



و اگر مراد از كتب قيمه، معارفي است كه رسول خدا )ص( از صحف مطهره براي آنان خوانده، معناي آيه 
 و قضايايياند مگر به احكام و قضاهايي قيم، احكام شود كه: مردم در دعوت اسالمي مامور نشدهچنين مي

كند، پس با در نظر گرفتن اين معنا بر مردم واجب است به اين دعوت كه مصالح جامعه انساني را تامين مي
 .ايمان آورده، و به اين دين متدين شوند

پس آيه شريفه به هر حال اشاره دارد به اينكه دين توحيد )كه قرآن كريم متضمن آن است، قرآني كه 
از سوره مائده مهيمن و ما فوق آنها است(، با  14خويش و به حكم آيه  مصدق كتب آسماني قبل از

دهد قائم به امر آنان و حافظ مصالح حياتشان است، هم چنان كه آيه زير دستوراتي كه به مجتمع بشري مي
لَّتِي فَطَرَ طْرَتَ اللَّهِ افَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِ "فرمايد:ترين بيان خاطرنشان ساخته، مياين معنا را با وافي

 .«1» "النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

و شمول و فراگيري دعوت اسالمي عموم بشر را، تكميل  (و با اين آيه بيان عموميت رسالت رسول خدا )ص
ينكه از كند به ا، اشاره مي"وا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ ...لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ "شود، پس اينكه فرمود:مي

نظر سنت هدايت الهي، بر خداي تعالي است كه همه عالم را هدايت نموده، الزم است حجتش را بر هر 
ر دكسي كه كافر شده و دعوت او را نپذيرفته تمام كند، چه كافر از اهل كتاب و چه از مشركين، گو اينكه 

 روز نزول آيه كفار از اهل كتاب و از مشركين بعضي از كفار بودند نه همه آنان ولي اين معنا را

__________________________________________________ 

روي دل خود به سوي دين كن )در حالي كه از تمايل به افراط و تفريط پرهيز كرده، و متمايل به راه (1)
دا همين است، فطرتي كه خدا مردم را بر آن فطرت خلق كرده، و در خلقت خدا وسط باشي( كه فطرت خ

 .46تبديلي نيست اين است دين قيم. سوره روم، آيه 
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دانيم كه در تعلق دعوت فرقي ميان بعضي با بعض ديگر نيست، اگر در عصر نزول متعلق به به طور قطع مي
 .متعلق به كل كفار هم بشودبعضي شده، بايد كه 

 "وَ ما تَفَرَّقَ ... "اشاره دارد به اينكه آن بينه عبارت است از محمد )ص( و جمله "رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ "و جمله
 .اشاره دارد به اينكه تفرقه و كفري كه در سابق نسبت به حق داشتند نيز بعد از آمدن بينه بوده

ي اند، ديناند، و مامور به آن گشتهفهماند كه آنچه بدان دعوت شدهمي "يَعْبُدُوا اللَّهَ ...وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِ "و جمله
كند، پس بر همه آنان الزم است به آن دين ايمان آورند است قيم، كه مصالح اجتماع بشريشان را تامين مي

 .و كفر نورزند

 300بهترين مردم و بدترين مردم ..... ص : ]



د از آنكه بع "الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِإِنَّ  "
اي كه به موجب سنت الهي برايشان آمده بود، فارغ شد، و نيز بعد از آنكه بيان از اشاره به كفرشان به بينه

 "كند، شروع كرد به انذار و تهديد كفار، و وعده به مؤمنين. و كلمهه چه چيز دعوت ميكرد كه دين قيم ب
فرمايد كساني كه از اهل كتاب و مشركين به اين بينه كافر شدند، در آتش به معناي خلق است، مي "بريه

هاي الترين نعمتجهنم و به طور دائم خواهند بود، اين گونه افراد بدترين خلق خدايند )چون نعمت هدايت با
 .(الهي است، و كفران آن بدترين كفرانها است

در اين آيه خيريت را منحصر در مؤمنين كرده،  "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ "
كرد، )و اين انحصار از كنند، هم چنان كه در آيه قبلي شريت را منحصر در كفار ميكه اعمال صالح مي

شان شد كه ايمعنايش اين مي "اولئك شر البرية "شود، چون اگر فرموده بود:استفاده مي "هم "آوردن ضمير
بدترين خلقند، و اين منافات نداشت با اينكه اشخاص ديگري هم بدترين خلق باشند، ولي عبارتي كه در آيه 

 .(بدترين خلق آمده معنايش اين است كه ايشان، آري ايشانند

به معناي استقرار و ثبات است، پس جنات عدن  "عدن "كلمه "جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ... ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ "
دند و ها خالاش به اينكه خير البرية در آن بهشتهاي خالد و جاودانه است، و توصيف دوبارهبه معناي بهشت

خدا از  -"رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ "بر آن داللت داشت "عدن "نگي است، كه اسمابدا خالدند تاكيد همان جاودا
ايشان راضي است، و رضايت خدا از صفات فعل خداست و مصداق و مجسم آن همان ثوابي است كه به 

 .كند، تا جزاي ايمان و اعمال صالحشان باشدايشان عطا مي
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ند، كرسند را بيان مياين جمله عالمت بهشتيان و آنان كه به سعادت آخرت مي -"شِيَ رَبَّهُذلِكَ لِمَنْ خَ "
رسند اين است كه از پروردگار خود ترس دارند. فرمايد: عالمت خير البريه و آنهايي كه به جنات عدن ميمي

، پس علم به خدا خشيت از خدا را به «1» "ءُإِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَما "در جاي ديگر هم فرموده:
ترسد، قهرا در باطن دنبال دارد، و خشيت از خدا هم ايمان به او را به دنبال دارد، يعني كسي كه از خدا مي

 .قلبش ملتزم به ربوبيت و الوهيت او است، و در ظاهر هم مالزم با اعمال صالح است

ت اين آيات به شدت اختالف كرده، اقوالي بسيار دارند كه چون اين را هم بدان كه مفسرين در تفسير مفردا
تواند به اي در تعرض آنها نبود از نقل آنها و پاسخ دادن و اشكال كردن به آنها صرفنظر شد، خواننده ميفايده

 .تفسيرهاي مطول مراجعه نمايد

امير المؤمنين )عليه السالم( و شيعيان  "مبهترين مرد -خير البريه "بحث روايتي ])چند روايت در باره اينكه مراد از

 301اويند([ ..... ص : 



رسول خدا  "بينة "منظور از كلمه :در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( آمده كه فرمود
 .«4»)ص( محمد )صلوات اللَّه عليه( است 

كه گفت: به رسول خدا )ص( عرضه داشتم: يا و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عايشه روايت كرده 
وا وَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُ "ترين خلق نزد خداي عز و جل كيست؟ فرمود: اي عايشه مگر آيه شريفهرسول اللَّه گرامي

 .«4»خواني را نمي "عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

نزد رسول خدا )ص( بوديم  :جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت و در همان كتاب است كه ابن عساكر از
كه علي )ع( از راه رسيد، رسول خدا )ص( فرمود: به آن خدايي كه جانم به دست او است، اين مرد و 

لُوا مِإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَ "پيروانش )شيعيانش( تنها و تنها رستگاران در قيامتند، آن گاه اين آيه نازل شد:
 ، از وقتي كه اين آيه نازل شد اصحاب رسول خدا"الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

__________________________________________________ 

 .44ترسند. سوره فاطر، آيه تنها علماء هستند كه از خدا مي(1)
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 .«1»آمد  "خَيْرُ الْبَرِيَّةِ "گفتند:آيد ميديدند كه دارد ميص( هر وقت علي را مي)

 .«4»مؤلف: الدر المنثور اين معنا را از ابن عدي از ابن عباس نيز نقل كرده، و نيز از اين مردويه آورده 

از يزيد بن شراحيل انصاري كاتب علي )ع(  -در كتاب المناقبش -و نيز تفسير برهان آن را از موفق بن احمد
فرمود: رسول خدا از آن جناب روايت كرده و در عبارت يزيد بن شراحيل چنين آمده: من از علي شنيدم مي

ام تكيه داده بودم، در آن حال فرمود: يا علي مگر رفت در حالي كه سر آن جناب را به سينه)ص( از دنيا مي
، "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ "فرمايد:ي كالم خداي عز و جل را كه مينشنيد

ها براي حساب جمع شيعيان تواند، موعدم و موعد شما حوض است، وقتي كه تمامي امت "خير البرية "اين
 .«4»شوند ان خوانده ميشوند، شيعيان تو بنام و لقب پيشاني سفيدمي

رُ هُمْ خَيْ "و در مجمع البيان از مقاتل بن سليمان از ضحاك از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير كلمه
 .«1»گفته است: اين آيه شريفه در باره علي و اهل بيتش نازل شده  "الْبَرِيَّةِ
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 312( ..... ص : 1سوره زلزال مدني است و هشت آيه دارد )(99)

 312[ ..... ص : 1تا  1(: آيات 99سوره الزلزلة )]

 اشاره

 الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ 

 (1( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها )4( وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها )4( وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها )1إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها )

( وَ مَنْ 4فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) (4( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ )4بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها )
 (4يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )

 312ترجمه آيات ...... ص : 

 .به نام خداوند رحمان و رحيم

 .(1كند )وقتي كه زمين آن زلزله مخصوصش را آغاز مي

 .(4ريزد )د بيرون ميو زمين آنچه از مردگان )و يا معادن( كه در شكم دار

 .(4پرسند: زمين را چه شده است )و انسانها از در تعجب مي

 .(1دهد )در آن روز زمين اخبار و اسرار خود را شرح مي

 .(4آري پروردگار تو به وي وحي كرده كه به زبان آيد و اسرار را بگويد )

 اي را به آنان نشانتا اعمال هر طايفه هايي مختلفندشوند بلكه طايفهدر آن روز مردم يك جور محشور نمي
 .(4دهند )

 .(4بيند )پس هر كس به سنگيني يك ذره عمل خيري كرده باشد آن را مي

 .(4و هر كس به سنگيني يك ذره عمل شري كرده باشد آن را خواهد ديد )
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 311بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

مت و زنده شدن مردم براي حساب، و اشاره به بعضي از عالمتهايش رفته، كه يكي در اين سوره سخن از قيا
 تواند مكيزلزله زمين، و يكي ديگر سخن گفتن آن از حوادثي است كه در آن رخ داده. و اين سوره هم مي

 .باشد و هم مدني



در و به معناي نوسان و تكان خوردن پي مص "زلزلة "مانند كلمه "زلزال "كلمه "إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها "
ه ما ب "دهداش را سر ميزمين زلزله "در پي است، و اينكه اين مصدر را به ضمير زمين اضافه كرد، و فرمود

رساند كه زلزله مذكور امري عظيم و مهم است، اي خاص به خود دارد، و اين ميفهماند كه زمين زلزلهمي
 .اسناكي به نهايت رسيده استاي است كه در شدت و هرزلزله

 311گويد آن را چه شده است ..... ص : مي "انسان "كند وخود را بيرون مي "اثقال "مقصود از اينكه در قيامت زمين]

 است، كه به معناي -به فتحه ثاء و فتحه قاف -"ثقل "كلمه اثقال جمع كلمه "وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها "
به كسره ثاء و سكون  -"ثقل "خصوص متاع مسافرين است. ممكن هم هست جمع كلمه متاع و كاال و يا

باشد كه به معناي حمل باشد، به هر حال چه آن باشد و چه اين، مراد از اثقال زمين كه در قيامت  -قاف
ست كه مردگان و يا گنجها و معادني ا -«1»اند به طوري كه ديگران هم گفته -ريزدزمين آنها را بيرون مي

در شكم خود داشته. و ممكن هم هست منظور همه اينها باشد، كه البته براي هر سه قول قائليني هست، و 
ترين قول است، و از آن گذشته قول سوم است كه اشاره دارد بر اينكه خارج شدن اولين قول به نظر نزديك

د به اينكه بعد از بيرون شدن، به سوي جزا روانه اشاره دار "يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ "براي حساب است، و جمله
 .شوندمي

زدگي و تعجب از آن زلزله يعني انسانها بعد از بيرون شدن از خاك در حال دهشت "وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها "
از « 4»شود كه اين طور متزلزل است؟! بعضي زمين را چه مي "ما لالرض "گويند:شديد و هول انگيز مي

تنها كفار هستند، نه آنهايي كه در دنيا به مساله معاد و رستاخيز ايمان  "انسان "اند: منظور ازن گفتهمفسري
 .آيداند كه به زودي ان شاء اللَّه ميداشتند. بعضي ديگر سخناني ديگر گفته
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 310گويد[ ..... ص : معناي اينكه در روز قيامت زمين به وحي الهي از اخبار خود سخن مي]

 دهد،آن گاه زمين به اعمالي كه بني آدم كردند شهادت مي "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها "
همانطور كه اعضاي بدن خود انسانها و نويسندگان اعمالش يعني مالئكه رقيب و عتيد و نيز شاهدان اعمال 

 .دهندكه از جنس بشر و يا غير بشرند همه بر اعمال بني آدم شهادت مي

 "فعل كه "ايحاء "است، چون مصدر "به سوي -الي "حرف الم به معناي "بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها "و در جمله
شود، و معناي جمله اين است كه: زمين به سبب اينكه متعدي مي "الي "مشتق از آن است با حرف "أوحي



د، گويپروردگار تو به آن وحي كرده و فرمان داده تا سخن بگويد از اخبار حوادثي كه در آن رخ داده سخن مي
فهمد، و خير و شود ميآن واقع مي شود زمين هم براي خود شعوري دارد، و هر عملي كه درپس معلوم مي

كند، تا روزي كه به او اذن داده شود، دهد، و آن را براي روز اداي شهادت تحمل ميشرش را تشخيص مي
ءٍ وَ إِنْ مِنْ شَيْ "يعني روز قيامت شهادت خود را ادا كرده، اخبار حوادث واقعه در آن را بدهد. و در تفسير آيه

قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ  "، و نيز در تفسير آيه«1» "دِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْإِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْ
آيد كه حيات و شعور در تمامي موجودات جاري گذشت، كه از كالم خداي سبحان به دست مي« 4» "ءٍشَيْ

 .اشيمخبر باست، هر چند كه ما از نحوه حيات آنها بي

در بين مفسرين اختالف شديدي به راه افتاده در اينكه معناي خبر دادن زمين به وسيله وحي از حوادثي كه 
دهد تا از حوادث خبر كند، و به آن شعور ميدر آن واقع شده چيست؟ آيا خداي تعالي زمين مرده را زنده مي

و يا آنكه زمين به زبان « 1»ت خبر دهد كند تا آن صوو يا اينكه صوتي در روي زمين خلق مي« 4»دهد؟ 
 كند بر اينكه بر پشت آن چه حوادثي رخ داده؟حال داللت مي

ليكن بعد از آنكه بيان ما را شنيدي هيچ جايي براي اين اختالف نيست، عالوه بر اين با هيچ يك از اين 
 .«4»شود وجوه و هيچ يك از اقسام شهادت كه در اين وجوه آمده حجت تمام نمي

__________________________________________________ 

ميد. فهكند، اما شما تسبيح آنان را نميهيچ چيزي نيست مگر آنكه خداي را با حمد خود تسبيح مي(1)
 .11سوره اسري، آيه 

 .41گفتند همان كسي ما را به زبان آورد كه هر چيزي را به زبان آورده. سوره حم سجده، آيه (2)

تواند تنها از آن حوادث فهمد و ميشود حوادث را ميه در اين صورت از روزي كه زنده و با شعور ميك(3)
 ."مترجم "شعوريش در آن رخ داده.خبر دهد، نه از حوادثي كه در دنيا يعني در دوران بي

اده، خبر د در اين صورت نيز همان اشكال وارد است، عالوه بر اينكه زمين خبر نداده بلكه صاحب صوت(4)
 ."مترجم "و آيه شريفه خبر دادن را به زمين نسبت داده

توانند شهادت او را انكار كنند، چون در و وقتي زمين به يكي از اين وجوه شهادت دهد بندگان خدا مي(5)
وجه اول خواهند گفت زمين در دنيا حيات و شعور نداشت، و در وجه دوم خواهند گفت ما صاحب صوت را 

دانيم در دنيا با ما بوده يا نه، و در وجه سوم خواهند گفت زبان حال هيچگونه حجيت و يم، و نميشناسنمي
 ."مترجم "مدركيتي ندارد.
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يئات با آياتي كه بر حبط اعمال، تبديل و تكفير س "الَ ذَرَّةٍ ...فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْق "و بيان عدم منافات بين آيه: "يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً ... "معناي اينكه فرمود:]

 313و انتقال حسنات و سيئات داللت دارند[ ..... ص : 



از آن مشتق شده به معناي  "يصدر "كه فعل "صدور "كلمه "يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ "
يت است، جمع شت "شتي "مانند كلمه "أشتات "فتنش بدانجا است. و كلمهبرگشتن شتر از لب آب بعد از ر

وْمَئِذٍ يَ "، بعد از جواب اول يعني آيه"اذا "كه به معناي متفرق است. و آيه شريفه جواب دوم است براي كلمه
 ."تُحَدِّثُ أَخْبارَها

ف حساب به سوي منزلهاشان كه ، برگشتن آنان از موق"صادر شدن مردم در قيامت با حالت تفرقه "و مراد از
باشد، در آن روز اهل سعادت و رستگاري از اهل شقاوت و هالكت متمايز يا بهشت است و يا آتش مي

شوند، تا اعمال خود را ببينند، جزاي اعمالشان را نشانشان دهند، آن هم نه از دور، بلكه داخل در آن مي
 .بنا بر تجسم اعمال به ايشان نشان دهندجزايشان كنند، و يا به اينكه خود اعمالشان را 

اند: مراد از صدور مردم، بيرون شدنشان از قبور به سوي موقف حساب است، و از مفسرين گفته« 1»و بعضي 
منظور از متفرق بودنشان، متمايز بودن آنان از نظر سيما است، بعضي با روي سفيد، و برخي با روي سياه 

امنيت، برخي با حالت فزع، و همچنين تمايزهاي ديگر كه از جزاي اعمالشان آيند، بعضي با حالت بيرون مي
دهد، و تعبير از آگهي از جزا با واژه رؤيت، و تعبير از اعالم به نتيجه حساب با و نتيجه حسابشان خبر مي

مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ  يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ "نظير تعبيري است كه در آيه "ارائه "واژه
 .تر استتر و هم روشن، ولي وجه اول هم به ذهن نزديك«4» "سُوءٍ

 ايبه معناي هر وسيله "مثقال "كلمه "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ "
هاي ريز غبار است، كه در شعاع آفتاب به معناي آن دانه "ذره "، و كلمهسنجنداست كه با آن وزنها را مي

 .آيدهاي ريز نيز ميشود، البته اين كلمه به معناي مورچهديده مي

گيري از آيه قبلي است، كه سخن از ارائه بر سر دارد تفريع و نتيجه "فاء "آيه مورد بحث به دليل اينكه حرف
 فهماند كه ازبيان را تاكيد نموده مياعمال بندگان داشت، و همان 
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 .46بيند. سوره آل عمران، آيه روزي كه هر كس آنچه را كه از خير و شر انجام داده مي(2)
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شود، و خير و نه شر نه كوچك و نه بزرگ حتي به سنگيني ذره استثناء نميكليت ارائه اعمال هيچ عملي نه 
نيز حال هر يك از صاحبان عمل خير و عمل شر را در يك جمله مستقل بيان نموده، جمله را به عنوان يك 

 .فرمايدضابطه و قاعده كلي )كه مورد هيچ خصوصيتي ندارد( ذكر مي

در آيات شريفه قرآن آياتي هست كه با اين ضابطه كلي سازگار رسد كه در اينجا اين سؤال به ذهن مي
تي اي عوامل، و آيانتيجه شدن اعمال خير به خاطر پارهنيست، از آن جمله آياتي كه داللت دارد بر حبط و بي

كه داللت دارد بر انتقال اعمال خير و شر اشخاص به ديگران، مانند انتقال حسنات قاتل به مقتول، و گناهان 



، و آياتي شودكاران گناه مبدل به ثواب ميقتول به قاتل، و آياتي كه داللت دارد بر اينكه در بعضي توبهم
« 1» "لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ "ديگر كه در بحث از اعمال در جلد دوم اين كتاب و نيز در تفسير آيه

 .گذشت

حاكم بر اين دو آيه است، و بين دليل حاكم و محكوم منافاتي  جواب از اين سؤال اين است كه آيات مذكور
ند كه كنيست، مثال آياتي كه داللت دارد بر حبط اعمال، شخص صاحب عمل خير را از مصاديق كساني مي

عمل خير ندارند، و چنين كسي عمل خير ندارد تا به حكم آيه مورد بحث آن را ببيند، و همچنين قاتلي كه 
دهند، و خودش عمل زنده بماند و عمل خير انجام دهد، اعمال خيرش را به مقتول مينگذاشت مقتول 

شود، براي اين است كه گناه موافق كاري كه گناهش مبدل به حسنه ميخيري ندارد تا آن را ببيند، و توبه
 ست، وليميل او نبوده، عواملي خارجي باعث گناهكاري او شدند، و آن عوامل كار خير، موافق طبعشان ني

خواستند در بين مردم نيكوكار و موحد باشند، و بلكه رئيس و رهبر آنان باشند، لذا با زبان شكار چون مي
 دهند، وكاران را به آن عوامل ميحرف زدند، پس خوبيهاشان از خودشان نيست، لذا در قيامت بديهاي توبه

گناهي ندارند تا به حكم آيه مورد بحث در قيامت كاران كاران، در نتيجه توبهخوبيهاي آن عوامل را به توبه
 .ددقت فرمايي -آن را ببينند، و نيز عوامل شر، كار خيري ندارند، تا به حكم آيه مورد بحث آن را ببينند

 314بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيات سوره زلزال راجع به وقايع قيامت: اخبار زمين، رؤيت اعمال، و ...([ ..... ص : 

 از انس بن -در كتاب شعب االيمان -الدر المنثور است كه ابن مردويه و بيهقيدر 
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پشتش انجام اند كه رسول خدا )ص( فرمود: زمين در روز قيامت به تمامي اعمالي كه در مالك روايت كرده
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  "تا رسيد به آيه "إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها "دهد، آن گاه اين آيه را تالوت كرد:شده خبر مي

دانيد اخبارش چيست؟ جبرئيل نزد من آمد و گفت: خبر زمين كه زمين روز و آن گاه فرمود هيچ مي "أَخْبارَها
 .«1»همه اعمالي است كه بر پشتش انجام شده دهد، قيامت بدان گواهي مي

 .«4»مؤلف: نظير اين روايت را از ابو هريره نيز نقل كرده 

داد بن اش از شو نيز در همان كتاب است كه حسين بن سفيان در كتاب مسندش و ابو نعيم در كتاب حليه
لناس دنيا متاعي است حاضر كه فرمود: ايها ااند كه گفت: من از رسول خدا )ص( شنيدم مياوس روايت كرده

اي است صادق، كه سلطاني قادر در آن خورند و هم فاجران، و بدرستي آخرت وعدههم نيكان از آن مي
 .سازدكند، حق را محقق و باطل را باطل ميحكومت مي

زند دنيا، چون رايها الناس سعي كنيد از طالبان آخرت باشيد، و از طالبان دنيا نباشيد، فرزند آخرت باشيد، نه ف



رود. )حاصل منظور آن جناب اين است كه خواهان آخرت باشيد نه دنيا، هر مادري فرزندش به دنبالش مي
كشد(، آن گاه فرمود: هر عملي هاي آن ميبراي اينكه عالقه به دنيا قهرا شما را به سوي ماديت و آلودگي

ر باشيد، و بدانيد كه روزي شما را بر اعمالتان كنيد در حالي انجام دهيد كه از خدا خائف و بر حذكه مي
اي عمل خير دارند، و شما خواه و ناخواه خدا را مالقات خواهيد كرد، پس هر كس هموزن ذرهعرضه مي

 .«4»اي عمل زشت كرده باشد آن را خواهد ديد كرده باشد، آن را خواهد ديد، و هر كس هموزن ذره

آمده كه منظور از اثقال زمين، انسانهايند. و در ذيل  "خْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَهاوَ أَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  "آمده كه اين انسان، امير المؤمنين )ع( است. و در ذيل آيه "وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها "جمله

 آيند، بعضي مؤمنند و برخيق متفرق و اشتات ميآمده كه مردم از جهت ايمان و كفر و نفا "أَخْبارَها ... أَشْتاتاً
ايستد، و آمده كه هر كس باالي سر اعمال خود مي "لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ "كافر و جمعي منافق. و در ذيل جمله

 .«4»بيند اعمال خود را اينطور فاش و هويدا مي

 ر ذيلو نيز در آن كتاب در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه د
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اي عمل خير كرده و در دنيا مثقال ذره، فرمود: اگر از اهل آتش باشد، "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ "آيه
وَ مَنْ  "شود، و در ذيل جملهباشد، اگر براي غير انجام داده باشد، همان عمل خيرش هم مايه حسرتش مي

بيند و سپس خداي ، فرمود: اگر از اهل بهشت باشد در روز قيامت آن شر را مي"يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 .«1»آمرزد تعالي او را مي
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 310( ..... ص : 11سوره عاديات مدني است و يازده آيه دارد )(100)

 310[ ..... ص : 11تا  1(: آيات 122سوره العاديات )]

 اشاره



 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ 

 (1( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً )4( فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً )4( فَالْمُورِياتِ قَدْحاً )1وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً )

( أَ فاَل 4الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ )( وَ إِنَّهُ لِحُبِّ 4( وَ إِنَّهُ عَلي ذلِكَ لَشَهِيدٌ )4( إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ )4فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً )
 (4يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ )

 (11( إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ )16وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ )

 310ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

 .(1ختند تا جايي كه( نفسشان به شماره افتاد )قسم به اسباني كه )سواران در جهاد كفار تا

 .(4و در تاختن از سم ستوران بر سنگ آتش افروختند )

 .(4و )بر دشمن شبيخون زدند تا( صبحگاهان آنها را به غارت گرفتند )

 .(1و گرد و غبار )از ديار كفار( بر انگيختند )

 .(4و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند )

 .(4ه پروردگارش كافر نعمت و ناسپاس است )كه انسان نسبت ب

 .(4و خود او نيز بر اين ناسپاسي البته گواهي خواهد داد )

 .(4و هم او بر حب مال دنيا سخت فريفته و بخيل است )

، 46(. ترجمه الميزان، ج4شود؟ )داند كه روزي )براي جزاي نيك و بد اعمال( از قبرها بر انگيخته ميآيا نمي
 444ص: 

 .(16سازد )آنچه در دلها )از نيك و بد پنهان( است همه را پديدار ميو 

 .(11رساند( )محققا آن روز پروردگار بر )نيك و بد( كردارشان كامال آگاه هست )و به ثواب و عقابشان مي

 311بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

شديدش نسبت به خير سخن هاي پروردگارش و حب اين سوره در باره ناسپاسي انسان و كفران نعمت
انجام ندهد  دهد، اگرگيرد با اينكه دوستدار خير خلق شد، و با اينكه خير را تشخيص ميگويد، و نتيجه ميمي

 .رساندحجتي بر خدا ندارد، بلكه خدا بر او حجت دارد، و به زودي به حسابش مي

وَ الْعادِياتِ  "از آن سوگندها جمله و اين سوره به شهادت سوگندهاي اولش در مدينه نازل شده، چون يكي
آيد اين است كه مراد از آن اسبان سربازان و مجاهدين در است، كه ظاهرش به بياني كه مي "ضَبْحاً ...



دانيم كه جنگهاي اسالمي در مدينه واقع شده، و اصوال مساله جهاد بعد از هجرت جنگ است، و همه مي
ه از ائمه اهل بيت )ع( رسيده مؤيد اين نظريه است، چون در آن تشريع شد، رواياتي هم كه از طرق شيع

روايات آمده كه اين سوره در باره علي )ع( نازل شده، آن زماني كه به غزوه ذات السالسل رفته بود. و نيز 
كند، كه ان شاء اللَّه در بحث روايتي آينده به آن بعضي از روايات وارده از طرق اهل سنت آن را تاييد مي

 .شودوايات اشاره مير

 311ص :  .....ها قسم به سوارگان رزمنده است گفته شده و بيان اينكه اين قسم "وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً ... "وجوهي كه در باره مراد از سوگندهاي:]

 "است، كه به معناي دويدن به سرعت است، و كلمه "عدو "از مصدر "عاديات "كلمه "وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً "
ر شود، و آنچه معهود دبه معناي صوتي است كه از نفس نفس زدن اسبان در حين دويدن شنيده مي "ضبح

رود، هر چند ذهن همه و معروف در بين اهل لسان است، اين است كه اين كلمه در خصوص اسبان بكار مي
د، و به هر حال معناي دهاند كه اين صدا براي بسياري حيوانات ديگر نيز دست ميادعا كرده« 1»كه بعضي 

 .زنندخورم به اسبان تيزتك، كه نفس نفس ميآيه اين است كه: سوگند مي

 اند: مراد از آن شتران حاجيان است، كه صاحبان خود را در روزگفته« 4»ولي بعضي 

__________________________________________________ 

 [.....] .414، ص 46روح المعاني، ج (1)

 .444، ص 16مع البيان، ج مج(2)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .برندعيد قربان از مشعر به مني مي

 .اند: مراد شتران سربازان و جنگجويان در راه خدا استديگر گفته« 1»بعضي 

اند ولي صفاتي كه در آيات بعدي براي عاديات ذكر كرده با اين دو قول كه عاديات را به شتران معنا كرده
 .سازدنمي

است، كه به معناي برون كردن آتش  "ايراء "جمع اسم فاعل از مصدر "موريات "كلمه "فَالْمُورِياتِ قَدْحاً "
 "قدح فاوري "شود:به معناي زدن به ضرب است وقتي گفته مي "قدح ")از سنگ چخماق( است، و كلمه

و منظور از اينكه اسبان عاديات را معنايش اين است سنگ و چخماق را به هم كوبيد، و جرقه بيرون آورد. 
ز هايي ااين است كه اين اسبان در هنگام دويدن در زمين سنگزار جرقه "موريات قدحا "توصيف كرده به

 .جهدبرخورد نعلهايشان به سنگ زمين بيرون مي

 .مكر جنگندگان در ميدان جنگ است "ايراء "اند: مراد ازها گفته« 4»ولي بعضي 

 .اند: منظور آتش افروختن استفتهديگر گ« 4»بعضي 

افروزد، و با پاره سخنان سخت و ناهنجار ها مياند: منظور زبان مردان است كه آتشديگر گفته «4»بعضي 



 .انگيزند، ليكن اين اقوال سخناني ضعيف استها ميخود فتنه

و  "اغارة ")اغارة( است، وجمع مؤنث اسم فاعل از باب افعال  "مغيرات "كلمه "فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً "
به معناي سواره هجوم بردن بر دشمن به طور ناگهاني است، و اين جمله كه به ظاهر و  "غارت "همچنين

مجازا صفت خيل قرار گرفته، در واقع صفت سوارگان صاحب خيل است، و معنايش اين است كه: سوگند 
 .آورندهجوم مي خورم به سوارگان كه در هنگام صبح و بناگهاني بر دشمنمي

اند: مراد از مغيرات، شتراني است كه سوارگان خود را در روز قربان از مشعر به مني گفته« 4»ولي بعضي 
آورند، سنت هم همين است كه از مشعر حركت نكنند تا آفتاب روز عيد طلوع كند، و اغاره در اينجا به مي

 .معناي غارت بردن نيست، بلكه به معناي سير سريع است

 .است درست نيست "اغاره "ولي اين تفسير از اين نظر كه خالف ظاهر كلمه
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است كه به معناي  "اثاره "جمع مؤنث غايب از فعل ماضي و از مصدر "اثرن "كلمه "هِ نَقْعاًفَأَثَرْنَ بِ "
 .به معناي غبار است "نقع "انگيختن گرد و غبار و امثال آن است، و كلمه

و معناي آيه اين است كه: سوگند به هجوم كنندگان در صبح، كه با اغاره به دشمن و دست و پاچه كردن 
 .انگيزندبار برميآنان گرد و غ

از مفسرين در پاسخ از اين اشكال كه چرا در اين سوره، فعل )أثرن( عطف بر اسم فاعل  «1»بعضي 
 شود؟)مغيرات( شده، با اينكه اسم فاعل صفت است، و فعل عطف به صفت نمي

ون تي عداقسم بالال "گفته: هيچ عيبي ندارد، چون اسم فاعل مذكور به معناي فعل است و كانه فرموده:
، پس جهددوند، و جرقه از نعل اسبانشان ميزنان مي)سوگند به سوارگاني كه نفس "فاورين فاغرن فاثرن

 .(انگيزندبرند و غبار ميغارت مي

 -در وسط قرار گرفتن -است، به معناي توسط "وسطن "كه مصدر فعل "وسط "كلمه "فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً "
است، كه در اين صورت معنا  "في "به معناي حرف "باء "گردد، و حرفر ميبه صبح ب "به "است، و ضمير

 "نقع ". ممكن هم هست ضمير به كلمه"پس در وقت صبح در وسط جمع قرار گرفتند "شود:چنين مي
 پس در هنگام صبح دسته "شود:براي مالبسه باشد، كه در اين صورت معنا چنين مي "با "برگردد، و حرف

 ."ار قرار گرفتندجمعي در وسط غب

 .اند: منظور در وسط قرار گرفتن شتران در جمع مني استگفته« 4»بعضي 



ولي خواننده محترم توجه دارد كه حمل كردن آيات پنجگانه، با اينكه تك تك مفردات آن ظهور در 
 .اهراندازه خالف ظكنند حملي است بيسواركاران دارد، بر شتران حاجيان كه از مشعر به مني كوچ مي

غِيراتِ فَالْمُ "پس متعين آن است كه آيات را حمل بر جنگندگان اسالم كنيم، و سياق آيات مخصوصا جمله
رساند كه منظور همان جنگندگان است، كه خداي تعالي در اين مي "فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً "، و جمله"صُبْحاً

نه داللت دارد بر اينكه مضمون آنها مترتب بر در آيات چهارگا "فاء "آيات به آنان سوگند ياد كرده، و حرف
 .همين سوگند است

 392بودن و حب مال ..... ص :  "كنود "دو خصلت بني آدم:]

 به معناي كفرانگر است و اين آيه مانند آيه شريفه "كنود "كلمه "إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ "
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دهد، و آن اين است كه پيرو هواي نفس از آنچه در طبع بشر نهفته شده خبر مي« 1» "إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ "
هايي كه به او ارزاني داشته ر مقابل نعمتو دلداده به لذائذ دنيا است، و در نتيجه از شكر پروردگارش د

 .شودمنقطع مي

و در اين لحن گفتار تعريضي است به آن مردمي كه مسلمانان بر سرشان تاختند، و گويا منظور از 
هايي است كه خدا بر بشر و بر آنان انعام كفرانگريشان، كفران نعمت اسالم است، كه از بزرگترين نعمت

االتر از اين كه چنين نعمتي را كه مايه پاكي زندگي دنيا و سعادت حيات ابديشان فرموده، و چه كفراني ب
 .است نپذيرند، و كار به جايي برسد كه لشكر اسالم بر سرشان بتازد

ضمير در جمله مورد بحث هم  :ظاهر سياق ضميرهاي پي در پي اين است كه "وَ إِنَّهُ عَلي ذلِكَ لَشَهِيدٌ "
ه شود كانسان بر گردد، آن وقت مقصود از شاهد بودن انسان عليه خودش، اين ميمانند ساير ضماير به 

اي است، در نتيجه داند كه كفران صفت نكوهيدهانسان خودش آگاه به كفرانگري خود هست، و نيز مي
شود كه: انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است، و خودش بر اين معناي آيه قبل و آيه مورد بحث اين مي

بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ  "كند. پس آيه شريفه در معناي آيهعنا شاهد است، و كفران خود را تحمل ميم
 "بَصِيرَةٌ

 .است «2»

دهد اين چنين مرجع گردد. ولي وحدت سياق اجازه نميبر مي "اللَّه "اند: ضمير به كلمهگفته« 4»و بعضي 
 .ضماير را مختلف بدانيم



الم تعليل است، و  "لحب الخير "الم در جمله :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي  "لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌوَ إِنَّهُ  "
در اينجا به معناي مال است، و معناي جمله اين است كه: انسان براي دوستي مال، بسيار شديد  "خير "كلمه

 .يعني بخيل و تنگ نظر است

ت كه: انسان نسبت به مال دنيا شديد الحب است، و اين شدت حب اند: مراد آيه اين اسگفته« 4»و بعضي 
كند به اينكه از دادن حق خدا امتناع بورزد، و مال خود را در راه خدا انفاق نكند. اين چنين آيه را وادارش مي
 .اندتفسير كرده
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: حب خير ايد، تنها مال نباشد، بلكه مطلق خير باشد، و آيه شريفه بخواهد بفرم"خير "و بعيد نيست مراد از
پندارد قهرا دلش مجذوب فطري هر انساني است، و به همين جهت وقتي زينت و مال دنيا را خير خود مي

 .آيدبرد و در مقام شكرگزاري او بر نميشود، و اين شيفتگي ياد خدا را از دلش ميآن مي

به معناي بعث و نشر است،  "بحثرة "نظير مصدر "بعثرة "مصدر "أَ فاَل يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ ... لَخَبِيرٌ "
منظور از تحصيل آنچه در  "وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ "يعني برانگيخته شدن و منتشر گشتن، و در جمله

ها است، جدا سازي صفاتي است كه در باطن نفوس است، يعني صفات ايمان از كفر و رسم نيكوكاري سينه
 .«1» "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "ن كه در جاي ديگر فرمودهاز بدكاري، هم چنا

ر هايي است كه هاند: منظور از تحصيل ما في الصدور، بر مال شدن نهانياز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
شود، كه هر فردي همانطور كه به حساب كس در باطن خود پنهان كرده، در آن روز اين باطنها ظاهر مي

 .و جزاي اعمال ظاهريش را دادند، به حساب باطنش هم برسند، و جزاي آن را نيز بدهند ظاهرش رسيدند،

آيد، و استفهامش براي انكار است، و اي است استفهامي كه بوي انكار از آن ميجمله "أَ فاَل يَعْلَمُ "و جمله
ه چيست، و آن جمله اي است كه حذف شده، و مقام داللت دارد بر اينكه آن جملجمله "يعلم "مفعول فعل

اي است تمام، و از با آنچه حذف شده جمله "أَ فاَل يَعْلَمُ "است، و جمله "يعلم "قائم مقام هر دو مفعول فعل
 "الْقُبُورِ ما فِي "مطلبي از نو شروع شده، تا انكار در جمله قبل را تاكيد كند. و منظور از جمله "إِذا بُعْثِرَ "كلمه

 .بدنهاي آدميان است

 هاي پروردگارشداند كه به خاطر كفران نعمتاين است كه: آيا انسان نمي -و خدا داناتر است -معناي آيهو 
شود؟ وقتي آنچه بدن در قبرها هست رسد، و با آن جزا داده ميهايي دارد كه وي به زودي به آن ميعقوبت



م شود در باطن كافرند يا مؤمن؟ هاي در باطن نفوس بر مال گردد، و معلواز قبرها بيرون شود، و نهفته
 .هددمطيعند يا عاصي؟ در آن وقت خدا به وضع ايشان با خبر است، و بر معيار باطن نفوس، جزايشان مي
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بحث روايتي ])روايتي راجع به نزول سوره عاديات در باره نبرد امير المؤمنين )عليه السالم( در جنگ ذات السالسل، و 

 593 :روايتي ديگر([ ..... ص 

اي از كنانه گسيل داشت، و منذر در مجمع البيان، است كه: گويند رسول خدا )ص( لشكري به سوي قبيله
عمرو انصاري يكي از نقباء را سرپرست آنان كرد، لشكر به طرف آن قبيله روان شد، و مراجعتش طول بن 

وَ  "كشيد، منافقان گفتند همه آنان كشته شدند، خداي تعالي سوره مورد بحث را نازل كرد، و خبر داد كه
 .«1»نقل از مقاتل  -"الْعادِياتِ ضَبْحاً

وقتي نازل شد كه رسول خدا )ص( علي )ع( را به جنگ ذات السالسل  اند: اين سورهديگر گفته« 4»بعضي 
فرستاد، و علي )ع( لشكر دشمن را شكست داده بود، و اين بعد از چند نوبت اعزام لشكر واقع شد كه رسول 
خدا )ص( بسركردگي غير علي )ع( فرستاده بود، آنها نتوانستند كاري صورت دهند و هر يك لشكر را دچار 

 .برگشتند، اين قصه در حديثي طوالني از امام صادق )ع( روايت شده (ده، نزد رسول خدا )صشكست نمو

اند كه آن جناب شكست فاحشي به ايشان داده و آن گاه فرموده: و از اين جهت آن را ذات السالسل خوانده
در كنده و  اي را كشت و جمعي را اسير نموده، اسيران را در طناب آن چنان به هم بست كه گوييعده

 .زنجيرند

و وقتي اين سوره نازل شد رسول خدا )ص( از خانه به ميان مردم آمد و نماز صبح را خواند و در نماز همين 
سوره را تالوت كرد، بعد از آنكه نمازش تمام شد اصحابش عرضه داشتند: ما اين سوره را نشنيده بوديم، 

فت و خداي تعالي اين سوره را فرستاد، و جبرئيل امشب رسول خدا )ص( فرمود: بله علي بر دشمنانش ظفر يا
 .با آوردن آن، فتح علي را به من مژده داد، چند روز بيشتر نگذشت كه علي )ع( با غنائم و اسيران برسيد
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 394( ..... ص : 11سوره قارعه مكي است و يازده آيه دارد. )(101)



 394[ ..... ص : 11تا  1(: آيات 121سوره القارعة )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ )( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ 4( وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ )4( مَا الْقارِعَةُ )1الْقارِعَةُ )

( وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ 4( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ )4( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ )4وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ )
 (4( فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ )4مَوازِينُهُ )

 (11)( نارٌ حامِيَةٌ 16وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ )

 394ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1آن حادثه كوبنده )

 .(4و چه كوبنده عظيمي؟! )

 .(4داني كه كوبنده چيست؟ )و تو نمي

 .(1ريزند )روزي است كه مردم چون ملخ فراري رويهم مي

 .(4گردد )ها چون پشم رنگارنگ حالجي شده ميو كوه

 .(4د خدا سنگين وزن و داراي ارزش باشد )اما كسي كه اعمالش نز

 .(4بخش خواهد بود )او در عيشي رضايت

 .(4و اما آنكه اعمالش وزن و ارزشي نداشته باشد )

 .(4او در آغوش و دامن هاويه خواهد بود )

 .(16داني هاويه چيست )و تو نمي

 .(11آتشي است سوزنده )

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 393..... ص : بيان آيات 

 اشاره

د، و چرباين سوره تهديد به عذاب قيامت و بشارت به ثواب آن است، ولي جانب تهديدش بر بشارتش مي
 .سوره در مكه نازل شده



 393و تشبيه مردم پس از بر انگيخته شدن، و به توده ملخ ..... ص :  "قارعه "وجه تسميه قيامت به]

است كه به معناي زدن  "قرع "از ماده "قارعة "ن جمله مبتدا و خبر است، و كلمهاي "الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ "
بسيار سختي است كه احتياج دارد زننده به جايي اعتماد كند، و اين كلمه در عرف قرآن از اسماي قيامت 

را با  ااند: بدين مناسبت قيامت را قارعه ناميده كه دلها را با فزع شديدش و دشمنان خدبعضي گفته .است
 .كوبدعذابش مي

با اينكه معلوم است كه چيست، به منظور  "قارعه چيست -مَا الْقارِعَةُ "و سؤال از حقيقت قارعه در جمله
بزرگ نشان دادن امر قيامت است، و اينكه بيست و هشت حرف الفباي گوينده، و دو سوراخ گوش شنونده 

الم ماده گنجايش حتي معرفي آن را ندارد و به منظور تاكيد تواند به كنه قيامت پي ببرد، و به طور كلي عنمي
 ."وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ "اين بزرگداشت مجددا جمله را به تعبيري ديگر تكرار كرد و فرمود:

 "،"ربياد آ "ظرفي است متعلق به مقدري از قبيل "يوم "كلمه "يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ "
بد كومي "و يا "بياد آر روزي را كه "، و از اين قبيل، و خالصه معناي آن اين است كه:"آيدمي ""كوبدمي

به طوري كه از فراء نقل شده به معناي ملخي است  "فراش ". و كلمه"آيد روزي كهمي "و يا "در روزي كه
 .معناي غوغاي ملخ است كه زمين را فرش كند، يعني روي گرده هم سوار شده باشند، پس فراش به

 :انداز مفسرين در اينكه چرا مردم روز قيامت را به فراش تشبيه كرد؟ گفته« 1»بعضي 

گيرد، مانند مرغان، و به كند نقطه معلومي را در نظر نميبراي اين است كه فراش وقتي جست و خيز مي
قيامت چنين حالتي دارند، وقتي از  كند، مردم نيز در روزپرد، بلكه بدون جهت پرواز ميطرف معيني نمي

اختيار و بي هدف به كند كه بيشان ميآورند آن چنان ترس و فزع از همه جهات احاطهقبورشان سر بر مي
 افتند، و در جستجوي منزلها كه ياراه مي
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 "است، كه به معناي تفرقه است، و "بث "از ماده "مبثوث "سعادت است و يا شقاوت سرگردانند. و كلمه
 .هاي متفرقيعني ملخ "فراش مبثوث

 وبه معناي پشمي است كه رنگهاي مختلف داشته باشد،  "عهن "كلمه "وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ "
است، كه به معناي شيت كردن پشم است يا با دست و يا با كمانچه  "نفش "از مصدر "منفوش "كلمه

اي است كه داراي رنگهاي مختلف به معناي پشم شيث شده "عهن منفوش "حالجي، و يا با چيز ديگر. پس
ي، و ا زلزله قيامت متالشها كه رنگهاي مختلف دارند بباشد، و اين تشبيه اشاره دارد به اينكه در آن روز كوه

 .گردندچون پشم حالجي شده مي



ي هم مانند هر چيزي برا -اين آيه اشاره دارد به اينكه اعمال "فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ "
است كه نزد سنج سنگين است، و آن عملي وزن و ارزشي دارد، و اينكه بعضي اعمال در ترازوي عمل -خود

خداي تعالي قدر و منزلتي داشته باشد، مانند ايمان به خدا و انواع اطاعتها، و بعضي ديگر اينطور نيستند، مانند 
كفر و انواع نافرمانيها و گناهان، كه البته اثر هر يك از اين دو نوع مختلف است، يكي سعادت را دنبال دارد، 

 هاي قبلي در معناي، و ديگري شقاوت را، و ما در تفسير سورهو آن اعمالي است كه در ترازو سنگين باشد
 .ميزان سخن گفتيم و بحث كرديم

صاديق از م -به كسر جيم -"جلسة "نظير كلمه -به كسر عين -"عيشة "كلمه -"فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ "
ناي و عيشه به مع رساند، مثال جلسه به معناي نوعي نشستن است،است، كه نوعيت را مي "فعلة "بناي

، يك زندگي خوش، و اگر راضيه و خوشي را به خود عيش "عيشة راضية "نوعي زندگي كردن است، مانند
به  "راضيه "نسبت داد، با اينكه صاحب عيش راضي و خشنود است، يا از باب مجاز عقلي است، و يا كلمه

 .ي رضايت بخشاست، يعني در عيش "في عيشة ذات رضي "و تقديرش "ذات رضي "معناي

 396[ ..... ص : "فامه هاويه "معناي اينكه در باره كسي كه اعمالش سبك است فرمود:]

جهنم است، و نامگذاري جهنم به هاويه از اين  "هاويه "ظاهرا مراد از "وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ "
 فرمايد: كسي كه ميزانششده، كه به معناي سقوط است، ميگرفته  "هوي "جهت باشد كه اين كلمه از ماده

دْناهُ ثُمَّ رَدَ "سبك باشد سرانجامش سقوط به سوي اسفل سافلين است، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:
 .«1» "أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
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كنند، از كند آتشيان سقوط ميپس اينكه آتش دوزخ را توصيف كرده به هاويه و حال آنكه آتش سقوط نمي
نيز از اين باب بود، و اگر هاويه را مادر دوزخيان  باب مجاز عقلي است، همانطور كه راضي دانستن عيش

خوانده از اين باب بوده كه مادر، ماواي فرزند و مرجع او است، به هر طرف كه برود دوباره به دامن مادر بر 
 .گردد، جهنم هم براي دوزخيان چنين مرجع و سرانجامي استمي

است، چون  "ام رأسه "،"امه "منظور از كلمه اند:آيه را طوري ديگر معنا كرده و گفته« 1»ولي بعضي 
فرمايد: كسي كه ميزانش دهد، ميشود معناي فرق سر را ميوقتي در مورد سر استعمال مي "ام "كلمه

كند، چون اهل دوزخ وقتي سبك باشد فرق سرش هاويه است، يعني با فرق سر به سوي هاويه سقوط مي
 .تندافقرار شد داخل دوزخ شوند با فرق سر مي

 .مانديبدون مرجع م "ما هيه "ولي اين حرف درست نيست، براي اينكه اگر اينطور معنا كنيم ضمير در كلمه



زيادي كه در آخرش آمده هاء  "هاء "گردد، وبر مي "هاويه "به كلمه "هيه "ضمير "وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ "
 .كندر آن آتش را بيان ميوقف است، و جمله مورد بحث تفسيري است كه عظمت و فخامت ام

يعني آتشي است سوزنده و شديد الحراره، اين جمله پاسخ استفهام در آيه قبل است، و آن را  "نارٌ حامِيَةٌ "
 .كندتفسير مي

 390([ ..... ص : "فامه هاويه "بحث روايتي ])چند روايت در معناي برخي آيات گذشته از جمله

ا وَ أَمَّ "به معناي پشم است، و در ذيل جمله "عهن "آمده: "كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ "در تفسير قمي در ذيل آيه
فرمود: از فرق سرش  "فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ "فرموده: يعني از حسنات سبك باشد، و در ذيل جمله "مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ

 .«4»شود به طرف آتش پرتاب مي

 :از ابو ايوب انصاري روايت كرده كه گفت و در الدر المنثور است كه ابن مردويه
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رحمتند و قبل از آيد از بندگان خدا آنها كه اهل رسول خدا )ص( فرمود وقتي جان مؤمن از كالبدش در مي
گويد: مهلت دهيد تا روند، و بشير كه از دنيا با او آمده به اهل رحمت ميوي مرده بودند به ديدنش مي

پرسند: فالني چطور شد، خستگي در آورد، او تازه از حال سكرات راحت شده. بعد از رفع خستگي از او مي
پردازند وقتي احوال مردي را بپرسند ها مياحوالپرسي فالني خانم چه كرد؟ آيا ازدواج كرد يا نه؟ به اينگونه

گويد هيهات او خيلي وقت است كه مرده، او قبل از من مرد، كه قبل از تازه وارد مرده باشد، در پاسخ مي
مادري و چه بد به نظر ما او را به دوزخ نزد مادرش هاويه بردند، چه بد  "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ "گويند:مي

 .«1»اي مربيه

مؤلف: اين معنا را از انس بن مالك و از حسن و اشعث بن عبد اللَّه اعمي از رسول خدا )ص( روايت كرده 
«4». 
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 399( ..... ص : 1مكي است و هشت آيه دارد )سوره تكاثر (102)



 399[ ..... ص : 1تا  1(: آيات 120سوره التكاثر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( ثُمَّ كاَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ )4( كاَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ )4( حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ )1أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ )

 (4( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )4( ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ )4( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ )4كاَلَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ )

 399ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1يشتر شما را از سعادت واقعيتان به خود مشغول كرد )مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات ب

 .(4تا آنجا كه براي شمردن نياكان خود به قبرستان رفتيد )

 .(4كند و به زودي خواهيد فهميد )نه، اين مفاخرتها دردي را از شما دوا نمي

 .(1كنم كه به زودي خواهيد فهميد )نه، تاكيد مي

 .(4علم اليقين برسيد )كنم كه اگر به نه، باز تاكيد مي

 .(4آن وقت دوزخ را خواهيد ديد )

 .(4آن وقت به عين اليقينش مشاهده خواهيد كرد )

 .(4و سپس در آن روز از نعيم خدا بازخواست خواهيد شد )

 399بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

، 46، جگذاشتن ترجمه الميزانكند بر اينكه با تكاثر ورزيدن و مسابقه اين سوره مردم را به شدت توبيخ مي
 466ص: 

مانند، از تبعات و خبر ميدر جمع مال و اوالد و ياوران با يكديگر از خداي تعالي و از سعادت واقعي خود بي
كند به اينكه به زودي نتيجه و ايشان را تهديد مي .ورزندآور اين سرگرمي غفلت ميآثار سوء خسران

ها كه در اختيارشان گذاشته شده بينند، و به زودي از اين نعمتدانند و ميهاي بيهوده خود را ميسرگرمي
شوند، كه چرا در شكرگزاري خدا خود را به ناداني زديد، و به بود تا شكرش را بجاي آورند بازخواست مي

 .كارهاي بيهوده سرگرم كرديد، و چرا نعمت خدا را با كفران مقابله نموديد



سازد، و هم با مدني بودن، و به زودي روايات در ي كه دارد هم با مكي بودن ميو اين سوره از نظر سياق
 .سبب نزول آن در بحث روايتي خواهد آمد ان شاء اللَّه

 622..... ص : كه متضمن توبيخ شديد مردم در جمع مال و نفرات است  "أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ... "توضيح مفردات و مفاد آيات:]

ارزشي به معناي هر كار بيهوده و بي "لهو "گويد: كلمهدر مفردات مي "أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ "
معنايش اين است كه آن كار  "ألهاه كذا "گويند:است كه آدمي را از كار مهم و پر ارزش باز بدارد، وقتي مي

 :تر بازش داشت و در قرآن كريم آمدهكرد و از كاري مهم بيهوده وي را مشغول به خود

 .«1» "أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ "

كه اولي مصدر باب تفاعل، و دومي باب مفاعله است، هر دو به معناي آن  "مكاثرة "و "تكاثر "اما كلمه
 .«2»است كه جمعي در كثرت مال و اوالد و عزت با يكديگر مبارات و مفاخره كنند 

به معناي محل قبر است، و در  -به كسره ميم و فتحه آن -گفته جمع مقبره است، كه "مقابر "معنايو در 
 .«4»و زيارت مقابر كنايه از مردن است  "حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ "قرآن كريم آمده، آنجا كه فرموده:

و  ناي آيه اين است كه: تكاثرشود معو بنا به معنايي كه او كرده و بنا بر آنچه به كمك سياق فهميده مي
مفاخرت شما در داشتن مال و زينت دنيا، و مسابقه گذشتنتان در جمع عده و عده، شما را از آنچه واجب بود 

 .بر شما بازداشت، و آن عبارت بود از ذكر خدا، در نتيجه عمري را به غفلت گذرانديد، تا مرگتان فرا رسيد

 د كه: مباهات كردن و افتخار نمودن به كثرت نفرات،انآيه را چنين معنا كرده« 1»بعضي 

__________________________________________________ 

 ."لهو "مفردات راغب، ماده(1)

 ."كثر "مفردات راغب، ماده(2)

 ."قبر "مفردات راغب، ماده(3)
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مشغول نموده، عمري را به اين كار لغو گذرانديد كه اين عده بگويند رجال ما بيشتر است، و شما را به خود 
آن عده ديگر بگويند ما بيشتريم و به اين هم اكتفاء نكرديد تا آنكه به سر قبر مردگان خود رفته، عدد آنها را 

 .هايتان افزوديد، و به مردگان بيشتر خود مباهات كرديدبه عدد زنده

س اين معنا رواياتي است كه در شان نزول سوره وارد شده، كه دو قبيله از انصار با يكديگر تفاخر و اسا
كردند به داشتن مرداني از زندگان و در آخر از مردگان، و در بعضي ديگر آمده كه اين جريان در مكه مي

ه، در رات زنده اكتفاء ننموداتفاق افتاد، بني عبد مناف با بني سهم مفاخرت كردند، و به مفاخرت داشتن نف



آخر مردگان را هم به حساب آوردند، و سوره مورد بحث در شان آنان نازل شد، و داستانش در بحث روايتي 
 .خواهد آمد ان شاء اللَّه

 621[ ..... ص : "ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ "و "لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "تخطئه و تهديد متكاثران و معناي]

اي از اين جمله ردع و تخطئه ايشان است از اينكه با سرگرمي به چنين امر بيهوده "كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ "
به طوري كه از  -تهديد ايشان است و معنايش "به زودي خواهيد فهميد "اهداف مهمشان باز مانند. و جمله

غفلت خود آگاه خواهيد شد، و وقتي از زندگي اين است كه: به زودي به آثار سوء اين  -آيدمقام بدست مي
 .دنيا منقطع شديد آن آثار سوء را خواهيد شناخت

 .كنداين جمله ردع و تخطئه قبلي را تاكيد مي "ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ "

 ياند تاكيد آن نيست، بلكه اولي مربوط به آگهي آنان در هنگام مرگ و دومي به آگهگفته« 1»ولي بعضي 
 .در روز قيامت است

اين جمله ردعي است بعد از ردع تا سه بار آن را تكرار نموده، تا  "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "
به معناي علمي است كه شك و ترديد در آن راه نداشته باشد، و  "يقين "مطلب را تاكيد كرده باشد، و كلمه

ن لو تعلمون االمر بعلم اليقي "حذف شده، تقدير كالم "اگر به علم يقين بدانيد "در جمله "گرا -لو "جواب
شما را از  اگر به علم يقين حقيقت امر را ببينيد آنچه ببينيد -لشغلكم ما تعلمون عن التباهي و التفاخر بالكثرة

كالمي از نو است، و الم در  "الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ "بوده است. و جمله "مفاخرت به كثرت نفرات باز خواهد داشت
خورم كه به زودي جحيم را كه جزاي اين مفاخرت است خواهيد فرمايد: سوگند ميآن الم قسم است، مي

 ديد. ديگران اينطور تفسير كرده و

__________________________________________________ 

 .144، ص 46تفسير قرطبي، ج (1)
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باشد، چون اين حرف امتناع را  "لو "تواند جواب حرفنمي "لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "اند به اينكه جملهاستدالل كرده
فهماند مضمون اين جمله نشدني است، و رؤيت هر چيزي به معناي رساند، بر سر هر جمله در آيد ميمي

 .گيردميتحقق وقوع آن است، و جواب نشدني، شدني قرار ن

و اين تفسير مبني بر اين است كه مراد از رؤيت جحيم، رؤيت آن در قيامت باشد، و آيه شريفه بخواهد به 
اشاره كند، و اين خيلي مسلم نيست، بلكه از ظاهر كالم بر « 1»وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَري  "مضمون آيه

قبل از قيامت و به چشم بصيرت است، منظور رؤيت قلب آيد كه مراد از ديدن جحيم، ديدن آن در دنيا و مي
وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ  "شود خود از آثار علم اليقين است،است، كه به طوري كه از آيه زير استفاده مي

رؤيت قلبي  ، كه بحث در پيرامون آن گذشت، و اين«4» "مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ



دهد، بلكه در مورد آنان امري ممتنع قبل از قيامت است، و براي مردمي كه سرگرم مفاخرتند دست نمي
 .است، چون چنين افرادي ممكن نيست علم اليقين پيدا كنند

ا با يقين رخود يقين است، و معنايش اين است كه جحيم  "عين اليقين "مراد از "ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ "
در آيه قبل مشاهده دوزخ با چشم بصيرت و در دنيا است، و به عين  "علم يقين "بينند، و مراد ازمحض مي

اليقين ديدن آن در قيامت با چشم ظاهر است، دليلش آيه بعدي است كه سخن از سؤال و بازخواست در 
 ."لنَّعِيمِثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ا "فرمايد:قيامت دارد، مي

اند، مراد از رؤيت اولي، قبل از دخول در جحيم، و مراد از دومي بعد از از مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
 .دخول در آن است، و خالصه منظور از هر دو رؤيت در قيامت است

 .اند: منظور از رؤيت اولي معرفت، و از دومي ديدن و مشاهده استديگر گفته« 1»بعضي 

اند. مراد يك رؤيت است، و تكرارش صرفا براي فهماندن استمرار و خلود در دوزخ گفتههم  «5»بعضي 
 .اند، كه همه آنها ضعيف استاست. و بعضي وجوهي ديگر گفته

__________________________________________________ 
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دهيم )تا چنين و چنان شود و( تا از صاحبان چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان مي و اين(2)
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 623اطاعت و سؤال از آن در قيامت .... ص :  و استفاده از آن در راه "نعمت "توضيحي در باره]

 و همچنين "شويدباز خواست مي "آيد كه خطاباز ظاهر سياق بر مي "ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "
همه به عموم مردم است، بدان جهت كه در بين  "ترون "و "تعلمون "،"زرتم "،"الهيكم "خطابهاي قبلي

 خبر ماندند، تكاثر درهاي پروردگار خود شده، از خود پروردگار بيند كه سرگرم به نعمتآنان كساني هست
خبرشان كرده، آري توبيخ و تهديد اين سوره به ظاهر متوجه طايفه خاصي نعمت از ياد صاحبان نعمت بي

 ان كسانينيست، بلكه متوجه عموم مردم است، ولي در واقع متوجه طايفه خاصي از ايشان است، و آن هم
 .خبرشان كردهاست كه تكاثر از خدا بي

 "ها است، يعني هر چيزي كه كلمه، مطلق نعمت"نعيم "آيد كه مراد ازو همچنين از ظاهر سياق بر مي
 .بر آن صادق باشد، پس هر انساني از هر نعمتي كه خدا به او داده بازخواست خواهد شد "نعمت

سازگار با زندگي و كمال منعم عليه است، و به نوعي خير و منفعت او يعني هر چيزي كه  -براي اينكه نعمت



شود كه در موردي استعمالش كند كه اين استعمال سعادتي براي او باشد، وقتي نعمت مي -كندرا تضمين مي
و از آن سعادت سود ببرد، اما اگر در خالف آن به كار ببرد، مثال نعمت آب را در سوراخ گوش خود بريزد 

 .ر نعمت نيست چون آب سازگار با گوش نيست، هر چند كه خودش في نفسه نعمت استديگ

و خداي تعالي انسان را آفريده، و غايت و هدف نهايي از خلقتش را كه همان سعادت او و منتهي درجه كمال 
وَ الْإِنْسَ إِلَّا  وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ "او است تقرب عبودي به درگاه خود قرار داده، هم چنان كه خودش فرمود:

باشد، و خداي سبحان تمامي اش مي، و اين تقرب عبودي همان واليت الهي نسبت به بنده«1» "لِيَعْبُدُونِ
و آن  شود،آنچه مايه سعادت او است و از آن در سلوكش به سوي غايتي كه براي آتش خلق كرده منتفع مي

 .ر اختيار او نهادههاي ظاهري و باطني كه دعبارت است از همه نعمت

ها به طريق خداپسندانه كه انسان را به غايت مطلوبش برساند همان طريقي است پس استعمال اين نعمت
رساند، و استعمال آنها به طور دلخواه و كه آدمي را به غايت و هدف از خلقتش كه همان اطاعت است مي

گمراهي و بريدن از هدف است، و اين خود  اند نه هدف،ها وسيلهبدون در نظر گرفتن اينكه اين نعمت
معصيت است، چون خداي سبحان به قضايي رد و تبديل ناپذير حكم كرده كه انسان به سويش برگردد تا از 

 عملش بازخواست نموده،

__________________________________________________ 
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رسند همان به حساب اعمالش برسد، و بر طبق آن جزايش دهد، و عمل بنده كه گفتيم به حسابش مي
هاي الهي است، )اگر دروغ و تهمت و غيبت و مجامله و چه و چه است استعمال زبان است، استعمال نعمت

ي او است، و اگر زنا و دزدي و قتل نفس است استعمال آلت تناسلي و استعمال كه يكي از بزرگترين نعمتها
وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ  "فرمايد:دست و ساير جوارح است( و لذا خداي تعالي مي

، پس سؤال از عمل بنده سؤال از نعيم الهي است، «1»نْتَهي يُري ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُ
 كه به چه صورت مصرفش كرد، آيا شكر نعمت را بجاي آورد، و يا آن را كفران نمود؟

 624بحث روايتي ]چند روايت در باره شان نزول سوره تكاثر[ ..... ص : 

 اشاره

هود نازل شده كه گفته بودند: عده ما از جمعيت اند: اين سوره در باره يدر مجمع البيان است كه بعضي گفته
بني فالن و بني فالن و بني فالن بيشتر است، و خالصه ما از همه اين سه قبيله نيرومندتريم، همين معنا 

 .نقل از قتاده -آنان را به خود مشغول كرد تا گمراه از دنيا رفتند



ه. نقل از ابي بريد -اي ديگر تفاخر كردندكه با شاخه اي از انصار نازل شدهدر باره شاخه :اندبعضي ديگر گفته
اند در باره دو قبيله از قريش نازل شده، يعني بني عبد مناف بن قصي، و بني سهم بن عمرو و بعضي گفته

شمردند، و عدد اشراف بني عبد مناف بيشتر شد، آن گاه بني كه با يكديگر تكاثر نموده، اشراف خود را مي
هايمان را هم به شمار آوريم، شروع كردند به شمردن قبرها، ر بار نرفته، گفتند بايد مردهسهم بن عمرو زي

اين قبر فالني است و اين قبر فالني، و در نتيجه عدد بني سهم بيشتر شد، چون در دوران جاهليت عدد آنان 
 .«2»نقل از مقاتل و كلبي  -بيشتر بود

ابي عمير از هشام بن سالم از امام صادق )ع( روايت كرده كه در  و در تفسير برهان از برقي از پدرش از ابن
 .«4»فرموده: علم اليقين ديدن به چشم است  "لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ "تفسير آيه

__________________________________________________ 

ه دهند، و بهايش را نشانش ميدي كردهو اينكه انسان سرنوشتي ندارد مگر آنچه خودش كرده، و به زو(1)
 .پردازند، و اينكه سرانجام انسان به سوي پروردگار تو استطور كامل جزاي آن را به وي مي

 .14 -44سوره نجم، آيه 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (2)

 .461، ص 1تفسير برهان، ج (3)

 464، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .كندما كرديم تاييد ميمؤلف: اين روايت معنايي را كه 

شود محمد و آل او )عليهم السالم(، يا واليت اهل بيت )عليهم السالم( است و توضيحي در اين باره، با رواياتي بيانگر اينكه مراد از نعيمي كه از آن سؤال مي]

 623ص :  .....ها و هدايت ديني بيان رابطه بين نعمت بودن نعمت

به آن حضرت عرضه داشتم  :از جميل از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفتو در تفسير قمي به سند خود 
 شود از نعمت رسول اللَّه، وچيست؟ فرمود: اين امت بازخواست مي "لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "معناي آيه

 .«1»سپس از نعمت ائمه اهل بيتش 

ورده كه گفت: وارد شدم بر امام ابو جعفر )ع( دستور داد غذا و در كافي به سند خود از ابي خالد كابلي روايت آ
تر از آن در عمرم نخورده بودم، همين كه تر و لطيفآوردند، من با آن جناب طعام خوردم، طعامي كه پاكيزه

از طعام فارغ شديم، فرمود: اي ابو خالد اين طعام را چگونه ديدي؟ و يا فرمود: طعام ما را چگونه ديدي؟ 
تر از اين نخورده بودم، ولي در حين خوردن تر و نظيفداشتم فدايت شوم، من در عمرم طعامي پاكيزه عرضه

خداي تعالي  "پس حضرت فرمود: "ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "فرمايد:به ياد آيه افتادم كه خداي تعالي مي
 .«4»كند شما بر آنيد بازخواست مي ، تنها از آن دين حقي كه"پرسداز خوردن شما نمي

و نيز در آن كتاب به سند خود از ابو حمزه روايت كرده كه گفت: با جماعتي نزد امام صادق )ع( بوديم، 



حضرت دستور داد طعام بياورند، طعامي آوردند كه در تمام عمرمان لذيذتر و خوشبوتر از آن نخورده بوديم، 
 :ف و صاف و زيبا بود كه همه را به تماشا واداشت، مردي از حضار گفتبعد خرمايي آوردند كه آن قدر شفا

 شويد، امام )ع( فرمود: خداي عز وبه زودي از اين نعيمي كه نزد پسر پيغمبر از آن متنعم شديد بازخواست مي
ازد، بساش بدهد، و آن را براي شما حالل و گوارا تر از آن است كه طعامي به بندهتر و شانش جليلجل كريم

تنها نعمت  "لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "آن وقت بازخواستتان كند كه چرا خورديد؟ بلكه منظور از نعيم در آيه
 .«4»محمد و آل محمد )ع( است كه به شما ارزاني داشته 

بعضي از آنها آمده مؤلف: و اين معنا به طرق ديگر و عبارات مختلفي از ائمه اهل بيت )ع( روايت شده، و در 
و برگشت اين معنا به همان معنايي «. 1»كه منظور از نعيم، واليت )دوستي و اطاعت( ما اهل بيت است 

هايي است كه خداي تعالي به بشر انعام است كه ما خاطرنشان ساخته و گفتيم، منظور از نعيم تمامي نعمت
ترين مصاديق آن است بلكه با راهنمايي رزندهفرموده، بدان جهت كه نعمت است، )و واليت اهل بيت از ا

 امامان

__________________________________________________ 

 .116، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .4و ح  4، ح 446، ص 4(فروع كافي، ج 4و  2)

 .4، ح 464، ص 1تفسير برهان، ج (4)

 464، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .(ود نه كفرانشاست كه استعمال نعمت شكر مي

هايي كه خداي تعالي به آدمي ارزاني داشته اگر انسان مورد بازخواست از آنها قرار توضيح اينكه نعمت
ها مثال گوشت بوده يا نان يا خرما و يا آب خنك، و يا مثال چشم يا گيرد، از اين جهت نيست كه نعمتمي

شود كه خداي تعالي آنها را آفريده تا نعمت مي گوش و يا دست و پا بوده، بلكه از اين جهت از آنها پرسش
بشر باشند، و آنها را در طريق كمال بشر و رسيدنش به قرب عبودي واسطه و وسيله كرده، كه بيانش به طور 

ها را به عنوان شكر مصرف كند، و طوري استعمال كند كه اشاره گذشت، و بشر را دعوت كرده كه آن نعمت
شويم نعمت است بدان جهت كه ود نه كفران پس آنچه از آن بازخواست ميآن استعمال شكر شمرده ش

نعمت است، نه بدان جهت كه خوردني يا پوشيدني و يا اعضاي ذي قيمت بدني است، و معلوم است كه خود 
هاي خداي تعالي را چگونه استعمال كند تا نعمت شود، و يا به عبارت تواند تشخيص دهد كه دادهآدمي نمي

شكر باشد نه كفران، تنها راهنما در اين باب دين خداست كه رسول خدا )ص( آن را آورده، و اماماني از ديگر 
اهل بيت خود را براي بيان آن دين نصب فرموده. پس برگشت سؤال از نعيم، سؤال از عمل به دين است، در 

ول ال از دين است سؤال از رسهر حركت و سكون. و نيز اين معنا معلوم است كه سؤال از نعيم كه گفتيم سؤ
خدا )ص( و امامان بعد از آن جناب است كه خدا اطاعتشان را واجب و پيرويشان را در سلوك الي اللَّه فريضه 



كرده، و طريق سلوك الي اللَّه است، همان استعمال نعمت است به آن نحوي كه رسول و امامان دستور 
 .اندداده

تنها از آن دين حقي كه شما بر آنيد بازخواست  "بو جعفر )ع( فرمود:روايت ابي خالد كه در آن حضرت ا
 .كند كه منظور از سؤال از نعيم، سؤال از دين استبه همين معنا اشاره مي "كندمي

اين امت بازخواست  ":و دو روايت جميل و ابي حمزه كه نقل كرديم، و در هر دو امام صادق )ع( فرمود
به اين معنا اشاره دارند كه منظور از نعيم،  "ه، و سپس از نعمت ائمه اهل بيتششود از نعمت رسول اللَّمي

 .رسول و امامان اهل بيت او است

شود رسول اللَّه )ص( است كه خدا او را بر و در بعضي از روايات آمده كه نعيمي كه بشر از آن بازخواست مي
و در بعضي ديگر آمده: واليت ما اهل بيت  همه اهل عالم انعام كرد تا از گرداب ضاللت نجاتشان دهد.

است، و برگشت همه به يك معنا است، و واليت اهل بيت عبارت است از واجب دانستن اطاعت و پيروي 
 464، ص: 46آنان، در هر ترجمه الميزان، ج

 .«1»گفتار و كرداري كه در سلوك طريق عبوديت دارند 

نقل از عكرمه. و مؤيد آن  -منظور از نعيم صحت و فراغت است،اند: و در مجمع البيان آمده كه بعضي گفته
روايتي است كه ابن عباس از رسول خدا )ص( نقل كرده كه فرمود: دو نعمت است كه بسياري از مردم در 

 .«4»آن مغبونند، يكي سالمتي و يكي فراغت 

لَّه صحت، نقل از مجاهد و عبد الاند: نعيم عبارت است از امنيت و و نيز در مجمع البيان است كه بعضي گفته
 .«4»بن مسعود. و اين معنا از امام ابو جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( نيز روايت شده 

مؤلف: و در بعضي از روايات ديگر از طرق اهل سنت آمده كه: نعيم عبارت است از خرما و آب خنك. و در 
ت ذكر اند مثالي براي نعمود بر اينكه خواستهبعضي ديگر چيزهايي ديگر ذكر شده، كه بايد همه آنها حمل ش

 .«1»كرده باشند 

و در حديث نبوي از طرق اهل سنت اين معنا نيز آمده كه سه چيز است كه بنده خدا از آن بازخواست 
ناني كه با آن سد رمق كند، و سوم اي كه عورت خود را با آن بپوشاند، و يكي پارهشود: يكي خرقهنمي
 «4»سرما و گرما حفظش نمايد ... اي كه از خانه

شه گيري و مناقاين حديث هم بايد حمل شود بر اينكه خداي تعالي در بازخواست از ضروريات زندگي سخت
 .كند، و خدا داناتر استنمي

__________________________________________________ 

 .464و  464، ص 1تفسير برهان، ج (1)

 .441، ص 16 (مجمع البيان، ج4و  2)



 .444، ص 4(الدر المنثور، ج 4و  4)

 464، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 621( ..... ص : 3سوره عصر مكي است و سه آيه دارد )(103)

 621[ ..... ص : 3تا  1(: آيات 123سوره العصر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (4( إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ )4خُسْرٍ ) ( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي1وَ الْعَصْرِ )

 621ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1سوگند به عصر )

 .(4كه انسانها همه در خسران و زيانند )

اند و يكديگر را به حق سفارش كرده و به صبر و اعمال صالح انجام دادهمگر افراد و اقليتي كه ايمان آورده 
 .(4اند )توصيه نموده

 621بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ترين بيان خالصه كرده، و اين سوره از نظر اين سوره تمامي معارف قرآني و مقاصد مختلف آن را در كوتاه
 .كه هست به مكي بودن شباهت بيشتري دارد تواند مكي باشد و هم مدني، چيزيمضمون، هم مي

 621كه بدان قسم ياد فرموده است ..... ص :  "عصر "اقوال مختلف در باره مراد از]

 "وَ الْعَصْرِ

 تر آن است كه منظور ازدر اين كلمه به عصر سوگند ياد شده، و از نظر مضموني كه دو آيه بعد دارد مناسب
د، كه عصر طلوع اسالم بر افق مجتمع بشري، و ظهور و غلبه حق بر باش (عصر، عصر ظهور رسول خدا )ص

 باطل است، چون مضمون دو آيه بعد اين 

 464، ص: 46ترجمه الميزان، ج



گيرد كه از حق پيروي نموده، و در برابر است كه خسران عالم انسان را فراگير است و تنها كساني را فرا نمي
 .از كساني كه به خدا و روز جزا ايمان آورده و عمل صالح كنند آن صبر كنند، و اين اقليت عبارتند

مراد از عصر، وقت عصر، يعني آخر روز است، چون اين وقت داللت دارد بر تدبير  :اندگفته« 1»ولي بعضي 
 .ندكآورد، و قدرت و سلطنت را از سلطان روز يعني خورشيد سلب ميبرد و شب را ميربوبي كه روز را مي

اند: مراد نماز عصر است، كه نماز وسطي است كه از همه نمازهاي يوميه فضيلت ديگر گفته« 4»بعضي 
 .بيشتري دارد

 .شوداند: مراد شب و روز است، كه اصطالحا به آنها عصران گفته ميديگر گفته« 4»بعضي 

قدرت ربوبي اند: منظور از عصر دهر است، كه در آن عجائبي وجود دارد، كه بر ديگر گفته «4»بعضي 
 .اندداللت دارد. و بعضي ديگر وجوهي ديگر ذكر كرده

از روايات آمده كه منظور، عصر ظهور مهدي )ع( است كه در آن عصر حق بر باطل به طور « 4»و در بعضي 
 .كامل غلبه كند

 ""خسار "و "انخسر "و "خسر "جنس انسان است، و كلمه "انسان "مراد از كلمه "إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ "
 .همه به معناي نقص در سرمايه است "خسارة

 :شودشود، و گفته ميگويد: اين كلمه هم در مورد انسان استعمال ميراغب مي

 .«4»گويند: تجارت فالني خسران كرد رود و ميفالني خسران كرد، و هم در مورد عمل انسان بكار مي

و الم آمده به منظور بزرگداشت آن بوده، و خواسته است  بدون الف "خسر "و اگر در آيه مورد بحث كلمه
بفهماند انسان در خسراني عظيم است، احتمال هم دارد به منظور تنويع باشد، و بفهماند آدمي در نوعي 
اش مخصوص از خسران قرار دارد، غير خسران مالي و آبرويي، بلكه خسران در ذات كه خداي تعالي در باره

 :فرموده

__________________________________________________ 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (1)

 .444، ص 16(مجمع البيان، ج 1و  4و  2)

 .444، ص 4تفسير نور الثقلين، ج (5)

 ."خسر "مفردات راغب، ماده(6)

 416، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 «1» "قِيامَةِ أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْ "

 612شرحي در مورد مستثني بودن مؤمنان صالح العمل از زيانمندي جنس انسان ..... ص : ]



اين استثنا استثناي از جنس انسان است كه محكوم به خسران است، و  "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "
 .دگان افرادي هستند كه متصف به ايمان و اعمال صالح باشند چنين افرادي ايمن از خسراننداستثنا ش

كند كه انسان موجودي هميشه زنده است، زندگيش با مردن و اين بدان جهت است كه كتاب خدا بيان مي
ر آيه ين معنا در تفسياي ديگر است، كه بيان ااي به خانهيابد، و مردن او در حقيقت انتقال از خانهخاتمه نمي

 "عَلي أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما ال تَعْلَمُونَ "شريفه

كند كه قسمتي از اين زندگي هميشگي انسان كه همان حيات دنيا گذشت، و نيز كتاب خدا بيان مي «2»
ديگر يعني حيات آخرت باشد حياتي است امتحاني، و سرنوشت ساز كه در آن حيات سرنوشت قسمت 

شوند، سعادت و شقاوتشان را در رسند، و يا بدبخت ميگردد، آنها كه در آن حيات به سعادت ميمشخص مي
، و نيز «4» "وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ "اند، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:دنيا تهيه كرده

 .«1» "ائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةًكُلُّ نَفْسٍ ذ "فرموده:

كند كه مقدميت اين زندگي براي آن زندگي به وسيله مظاهر اين زندگي و آثار آن يعني و نيز بيان مي
اعتقادات و اعمال است، اعتقاد حق و عمل صالح مالك سعادت اخروي و كفر و فسق مالك شقاوت در آن 

و نيز « 4»وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي  "فرمايد:، مياست
عَمِلَ  مَنْ "فرمايد:، و باز مي«4» "مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ "فرمايد:مي

 "صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها

__________________________________________________ 

كساني كه در قيامت در ذات خود و اهل بيتشان خاسر شدند، و آگاه باش كه اين خسران، خسراني است (1)
 [.....] .14آشكار. سوره زمر، آيه 

 دانيد آفرينشراي بجاي گروه ديگري بياوريم و شما راي در جهاني كه نمي به اين منظور كه گروهي(2)
 .41تازه بخشيم. سوره واقعه، آيه 

 .44زندگي دنيا در آخرت جز وسيله نيست. سوره رعد، آيه (3)

آزماييم. سوره انبياء، آيه هر جانداري مرگ راي خواهد چشيد، و ما شما راي به وسيله فتنه خير و شر مي(4)
44. 

پس شود ساي جز سعي و كوشش او نيست. و اينكه سعيش به زودي ديده ميو اينكه براي انسان بهره(5)
 .16 -44به او جزاي كافي داده خواهد شد. سوره نجم، آيه 

ذخيره  كنند به نفع خودكساني كه كافر شوند كفرشان عليه خودشان است و كساني كه عمل صالح مي(6)
 .11ه كنند. سوره روم، آيمي
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 .، و در آياتي بسيار زياد سرنوشت آخرت را چه خوش و چه بدش را جزا و اجر خوانده«1»



كند كه سرمايه آدمي زندگي او است، با زندگي است و نيز با همه اين بيانات كه از نظرتان گذشت بيان مي
كند، اگر در عقيده و عمل حق را پيروي كند تواند وسيله عيش خود در زندگي آخرت را كسب كه مي

اش از شر ايمن است، و اگر باطل را تجارتش سودبخش بوده، و در كسبش بركت داشته است، و در آينده
پيروي كند، و از ايمان به خدا و عمل صالح اعراض نمايد، تجارتش ضرر كرده )نه تنها از سرمايه عمر چيزي 

ورده، بلكه از خود سرمايه خورده، و سرمايه را وسيله بدبختي خود كرده است( زايد بر خود سرمايه به دست نيا
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ  "فرمايد:و در آخرتش از خير محروم شده، لذا در سوره مورد بحث مي

ايمان به خدا ايمان به همه رسوالن او، و مراد از و مراد از ايمان، ايمان به خدا، و مراد از  "عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
ايمان به رسوالن او اطاعت و پيروي ايشان است، و نيز ايمان به روز جزا است هم چنان كه قرآن در جاي 

ديگر تصريح كرده به اينكه كساني كه به بعضي از رسوالن خدا ايمان دارند، و به بعضي ندارند، مؤمن به خدا 
 .«4»نيستند 

 611ص :  ..... [شود كه مؤمنان گنهكار نيز در خسرانندبر عمل به همه اعمال صالح داللت دارد و از آن استفاده مي "وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "هجمل]

 .اين است كه به همه اعمال صالح متصف باشد "وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "و ظاهر جمله

ر فسق دهند، و نسبت به بعضي ديگاز صالحات را انجام ميپس اين جمله استثنائيه شامل فاسقان كه بعضي 
شود، و الزمه اين، آن است كه منظور از خسران اعم از خسران به تمام معنا باشد يعني شامل ورزند نميمي

خسران از بعضي جهات هم بشود، و بنا بر اين دو طايفه خاسرند، يكي آنهايي كه از جميع جهات خاسرند 
حق و مخلد در عذاب، دوم آنهايي كه در بعضي جهات خاسرند، مانند مؤمنيني كه مرتكب  نظير كفار معاند

و مشمول  پذيردبينند، بعد عذابشان پايان ميشوند و مخلد در آتش نيستند چند صباحي عذاب ميفسق مي
 .شوندشفاعت و نظير آن مي

به معناي سفارش كردن اين به آن و آن به اين است.  "اصيتو "كلمه "وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ "
يكديگر را به حق سفارش كنند، سفارش كنند به اينكه از حق پيروي  :اين است كه "به حق "تواصي "و

 نموده و در راه حق استقامت و مداومت كنند، پس دين حق چيزي به جز پيروي اعتقادي و عملي

__________________________________________________ 

 .كسي كه عمل صالح كند، به نفع خود كرده، و آن كس كه بدي كند به ضرر خودش كرده(1)

 .44سوره حم سجده، آيه 

 .141و  146سوره نساء، آيه (2)
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ف و نهي از تر از عنوان امر به معرواز حق، و تواصي بر حق نيست، و تواصي بر حق عنواني است وسيع



شود، منكر، چون امر به معروف و نهي از منكر شامل اعتقاديات و مطلق ترغيب و تشويق بر عمل صالح نمي
 .شود و هم شامل عناوين مذكورولي تواصي بر حق، هم شامل امر به معروف مي

 610اختصاص به ذكر يافتند[ ..... ص :  "لِحاتِوَ عَمِلُوا الصَّا "خصوصيت و اهميت تواصي به حق و تواصي به صبر كه بعد از عنوان كلي]

رسد، و آن اين است كه: تواصي به حق، خود يكي از اعمال صالح است، و با اينكه در اينجا سؤالي به نظر مي
اي باعث شد كه خصوص تواصي به حق را را ذكر كرده بود، چه نكته "وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "قبال عنوان كلي

 نام ببرد؟

 رود كه گوينده نسبتبش اين است كه: اين از قبيل ذكر خاص بعد از عام است، كه در مواردي بكار ميجوا
به خاص عنايت بيشتري داشته باشد، و شاهد بر اينكه خداي تعالي از ميان همه اعمال صالح به تواصي به 

ر نموده اين است كه حق عنايت بيشتر داشته، و بدين منظور خصوص آن را بعد از عموم اعمال صالح ذك
 "، فرمود:"و تواصوا بالحق و الصبر "توانست بفرمايد:همين تواصي را در مورد صبر تكرار كرد، و با اينكه مي

 ."وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

الح براي مل صو بنا بر همه آنچه گفته شد، ذكر تواصي به حق و به صبر، بعد از ذكر اتصافشان به ايمان و ع
هاشان براي تسليم خدا شدن، پس اين بوده كه اشاره كند به حيات دلهاي مؤمنين، و پذيرا گشتن سينه

مؤمنين اهتمامي خاص و اعتنايي تام به ظهور سلطنت حق و گسترده شدن آن بر همه مردم دارند، و 
أَ فَمَنْ  "ي در باره آنان فرموده:خواهند همه جا حق پيروي شود، و پيروي آن دائمي گردد، و خداي تعالمي

 "بِينٍلئِكَ فِي ضاَللٍ مُشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِساْلمِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُو
«1». 

مواردي محبوب است، و نتيجه اين در آيه مورد بحث صبر را مطلق آورده، و بيان نكرده كه صبر در چه 
اطالق آن است كه مراد از صبر اعم از صبر بر اطاعت خدا و صبر از معصيت و صبر در برخورد با مصائبي 

 .رسداست كه به قضا و قدر خدا به آدمي مي

 610بحث روايتي ])چند روايت در ذيل آيات سوره عصر([ ..... ص : 

 رحمن بن كثير از امام صادق )ع( نقلدر تفسير قمي به سند خود از عبد ال

__________________________________________________ 

اش را براي اسالم گشاده كرده، و در نتيجه داراي نوري از ناحيه پروردگارش شده، آيا كسي كه خدا سينه(1)
ه ن در ضاللتي آشكارند. سورمانند ديگران است؟ پس واي بر سنگدالني كه ياد خدا در دلهاشان راه ندارد، آنا

 .44زمر، آيه 

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج



فرمود: در اين جمله خداي تعالي اهل صفوت از خلق خود را  "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ... "كرده كه در تفسير آيه
 .«1»استثناء كرده 

ه حق را بر توصيه ذريات و نسلهاي و در ذيل روايت، ايمان را بر ايمان به واليت علي )ع( و تواصي ب :مؤلف
 .«4»خود به واليت علي تطبيق نموده است 

ي وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِ "و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه
لَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا إِ "گفته: منظور از اين انسان، ابو جهل بن هشام است. و در تفسير آيه "خُسْرٍ

 .«4»گفته: منظور علي و سلمان است  "الصَّالِحاتِ

__________________________________________________ 

 .111، ص 4(تفسير قمي، ج 4و  1)

 .444، ص 4الدر المنثور، ج (3)

 411، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 614( ..... ص : 9) سوره همزه مكي است و نه آيه دارد(104)

 614[ ..... ص : 9تا  1(: آيات 124سوره الهمزة )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1) ( كَالَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَة4ِ( يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ )4( الَّذِي جَمَعَ ماالً وَ عَدَّدَهُ )1وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ )

( فِي عَمَدٍ 4( إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ )4( الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ )4( نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ )4وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ )
 (4مُمَدَّدَةٍ )

 614ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام اللَّه كه رحمان و رحيم است

 .(1عيب جوي )واي به حال هر طعنه زن 

 .(4برد )كند و از شمردن مكرر آن لذت ميكسي كه مالي را جمع مي

 .(4دارد )كند كه مال او وي را براي ابد از مرگ نگه ميگمان مي

 .(1افكنند )اش مينه، چنين نيست به طور حتم در حطمه

 .(4داني كه حطمه چيست؟ )و تو چه مي



 .(4آتش فروزان و خرد كننده خداست )

 .(4شود )سوزاند بلكه بر باطن و جان انسان نيز نزديك ميتشي كه نه تنها ظاهر جسم را ميآ

 .(4شود )آتشي كه دربش به روي آنان بسته مي

 .(4در ستونهاي بلند و كشيده شده )
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 613بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

خواهند با مال بيشتر خود بر سر و گردن شق جمع مالند، و مياين سوره تهديد شديدي است به كساني كه عا
ست گيرند كه عيب نيهايي ميمردم سوار شوند، و بر آنان كبريايي بفروشند، و به همين جهت از مردم عيب

 .و اين سوره در مكه نازل شده است

 615 : پندارند و ...[ ..... صمال خود را مايه جاوداني مي و "لمزه "اند و "همزه "تهديد شديد به گرد آورندگان مال و ذكر اوصاف آنان كه]

 "وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

زند و به معناي كسي است كه بدون جهت بسيار به ديگران طعنه مي "همزه "در مجمع البيان گفته: كلمه
و  معناي شكستن است،به  "همز "كند كه در واقع عيب نيست. و اصل مادهگيريهايي ميجويي و خردهعيب
 .هر دو به يك معنا است "لمزه "و "همزه "نيز به معناي عيب است پس "لمز "كلمه

به آن كسي گويند كه دنبال سر مردم  "همزه "اند: بين آن دو فرقي هست، و آن اين استولي بعضي گفته
نقل از  -گيرده ميكسي را گويند كه پيش روي طرف خرد "لمزه "گيرد، و اماگويد و خرده ميعيب مي

 .ليث

اند: همزه كسي را گويند كه همنشين خود را با سخنان زشت آزار دهد، و لمزه آن كسي است و بعضي گفته
ويد گكه با چشم و سر عليه همنشين خود اشاره كند، و به اصطالح فارسي تقليد او را در آورد. آن گاه مي

شود فعل مناسب با آن صفت از صاحب آن صفت اعث ميبراي مبالغه در صفتي بنا شده كه ب "فعلة "صيغه
الني گويند، فگيرد، ميزياد سر بزند، و خالصه فعل مذكور عادتش شده باشد، مثال به مردي كه زياد زن مي

هم از  "همزه و لمزة "است "ضحكة "گويد فالنيخندد، مياست، و به كسي كه زياد مي "نكحة "مردي
 .«1»همين باب است 

دو كلمه  كند. البته ايني آيه اين است كه: واي بر هر كسي كه بسيار مردم را عيبگويي و غيبت ميپس معنا
 .اندبه معاني ديگري نيز تفسير شده، و در نتيجه آيه را هم به معاني مختلفي معنا كرده



 "كند، و اگر كلمهرا بيان مي "لمزه "و "همزه "اين آيه، "الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ "
 را نكره آورد به منظور "ماال

__________________________________________________ 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (1)
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ردي از صاحبش را تحقير و ناچيز معرفي كردن مال دنيا بوده، چون مال هر قدر هم كه زياد و زيادتر باشد د
كند، تنها سودي كه به حالش دارد همان مقداري است كه به مصرف حوائج طبيعي خودش دوا نمي

 .رساند، مختصري غذا كه سيرش كند، و شربتي آب كه سيرابش سازد، و دو قطعه جامه كه به تن كندمي

زه و لمزه است از بس فرمايد شخصي كه همبه معناي شمردن است، مي "عد "از ماده "عدده "و كلمه
شمارد، و از بسيار كند و پي در پي آن را ميعاشق مال و حريص بر جمع آن است، مال را روي هم جمع مي

 .بردبودن آن لذت مي

كند براي روزي كه مورد هجوم معنايش اين است كه مال را عده و ذخيره مي :اندگفته« 1»ولي بعضي 
 .ديگر به معناي شمردن نيست "عدده "ا بر اين، كلمهناماليمات روزگار واقع شود، كه بن

كند مالي كه براي روز مبادا جمع كرده زندگي جاودانه به او يعني او خيال مي -"يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ "
كه صيغه ماضي است، معناي  "اخلده "نمايد، بنا بر اين منظور از جملهدهد، و از مردنش جلوگيري ميمي

 .كه آن نيز مضارع است "يحسب "است، به قرينه جمله -آينده -مضارع

پس انسان نامبرده به خاطر اخالد در ارض و چسبيدنش به زمين و زندگي مادي زميني، و فرو رفتنش در 
آرزوهاي دور و دراز، از مال دنيا به آن مقداري كه حوائج ضروري زندگي كوتاه دنيا و ايام گذراي آن را 

از ظاهر  گردد، پسنهايت زيادتر ميشود، بلكه هر قدر مالش زيادتر شود حرصش تا بيع نميكفايت كند قان
سازد، و چون جاودانگي و بقاي خود را دوست پندارد مال، او را در دنيا جاودان ميحالش پيداست كه مي

ياز احساس كرد، نكند، و وقتي جمع شد و خود را بيدارد، تمام همش را صرف جمع مال و شمردن آن ميمي
 :ورزد، هم چنان كه در جاي ديگر فرمودگري نموده، بر ديگران تفوق و استعال ميشروع به ياغي

 .، و اين استكبار و تعدي اثري كه براي آدمي دارد همز و لمز است«4»إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي أَنْ رَآهُ اسْتَغْني  "

ا الَّذِي جَمَعَ مالً "به منزله تعليل است براي جمله "أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُيَحْسَبُ  "گردد كه جملهاز اينجا روشن مي
شمارد، انگيزه و علتش پندار غلطي است كه كند و ميفهماند اگر مال پشيز دنيا را جمع مي، و مي"وَ عَدَّدَهُ

 دارد، و اين خطاي عمليش مستند به خطاي فكري او
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 "راي جملهبه منزله تعليل است ب "الَّذِي جَمَعَ ... "سازد، و نيز جملهاست، كه پنداشته مال او را جاودان مي
فهماند علت اينكه ويل را نثار هر همزه و لمزه كرديم اين است كه او مال پشيز ، و مي"وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

 .شماردكند و ميدنيا را جمع مي

كند، اش مينهپندارد مال، جاودااين جمله ردع و تخطئه پندار غلط او است، كه مي "كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ "
به معناي پرت كردن و دور انداختن چيزي است. و  "نبذ "الم سوگند است، و واژه "لينبذن "و الم در كلمه

)بر وزن همزه و نيز بر وزن لمزه و نكحة و ضحكة( صيغه مبالغه است، و مبالغه در حطم  "حطمة "كلمه
، و اين كلمه يكي از نامهاي جهنم است رساند، البته به معناي خوردن هم استعمال شده)شكستن( را مي

 .آن را به آتش جهنم تفسير كرده "نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ "چون جمله

ي خورم كه به زودسازد، سوگند ميو معناي آيه اين است كه: نه، او اشتباه كرده، مال دنيايش جاودانش نمي
 .كننداش پرت ميميرد و در حطمهمي

اي است؟! اين جمله تعظيم و هول انگيزي حطمه داني حطمه چه حطمهو تو نمي "الْحُطَمَةُوَ ما أَدْراكَ مَا  "
 .رساندرا مي

 610[ ..... ص : "فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ "و معناي "الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ "معناي اينكه در وصف آتش جهنم فرمود:]

اطالع و  "ور ساختن آتش است. و كلمهبه معناي شعله "ايقاد نار ""طَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِنارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَ "
 "فؤاد "جمع كلمه "افئدة "به معناي اشراف بر آن چيز، و ظاهر شدن آن است، و كلمه "طلوع بر هر چيز

كه تلمبه خون  عضو صنوبري شكل)است كه به معناي قلب است، و مراد از قلب در اصطالح قرآن كريم 
چيزي است به نام نفس انسانيت، كه شعور و فكر بشر از  (براي رساندن آن به سراسر بدن است نيست بلكه

 .شودآن ناشي مي

سوزاند، همانطور كه اين است كه آتش دوزخ باطن آدمي را مي "اطالع آتش بر قلوب "و گويا مراد از
 .سوزاندتنها ظاهر را ميسوزاند، به خالف آتش دنيا كه ظاهرش را مي

 .«1» "وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ "قرآن درباره سوزاندن آتش جهنم فرموده:

 ماند،يعني آتش بر آنان منطبق است، به اين معنا كه از آنان احدي بيرون آتش نمي "إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ "
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 .يابدو از داخل آن نجات نمي

 "ممدده "ستون( است، و كلمه)جمع عمود  -با فتحه عين و فتحه ميم -"عمد "كلمه "فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ "



 .يد مبالغه در مد )كشيدن( استاسم مفعول از مصدر تمديد است، و تمد

هايي است كه اهل عذاب را ميخكوب گل ميخ "عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ "اند: منظور ازاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .كندمي

 "بندند، وهاي درختان است كه چون مقطار، زنداني را با آن مياند: عمد ممدده تنهديگر گفته «2»بعضي 
ر كردند تا پاهاي دزدان و سايبسيار سنگين است، كه در آن سوراخهايي باز ميچوب و يا تنه درختي  "مقطار

 .اندمجرمين زنداني را در آن سوراخها كنند، بعضي ديگر معاني ديگري براي آن كرده

..... ص : ([ "عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ "و ... مراد از "لمزه "و "همزه "بحث روايتي ])رواياتي در باره شان نزول سوره همزه، معناي

611 

گفته است اين سوره بنا به روايتي كه ابن ابي حاتم از  "وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ "در روح المعاني در ذيل آيه
طريق ابن اسحاق از عثمان بن عمر نقل كرده، در شان ابي بن خلف و بنا به روايتي كه سدي نقل كرده در 

بن شريق نازل شده، چون مردي هرزه دهن بود، بسيار غيبت  شان ابي بن عمر و ثقفي، معروف به اخنس
زد و بنا بر آنچه ابن اسحاق نقل كرده امية بن خلف جمحي نسبت به كرد، و به آنان تهمت ميمردم را مي

اند، در باره جميل كرد، و بنا بر آنچه ابن جرير و غير او از مجاهد نقل كردهرسول خدا )ص( همز و لمز مي
اند در شان وليد بن مغيره و بدگوئيش نسبت به رسول خدا )ص( و سعي بنا بر آنچه ديگران گفته بن عامر و

 .«4»در تنقيص آن جناب نازل شده، و بنا بر قولي ديگر در شان عاص بن وائل نازل شده است 

ظر ما بعيد ولي به ن«. 1»مؤلف: روح المعاني سپس گفته: ممكن است در باره همه نامبردگان نازل شده باشد 
اند، و از نيست كه راويان احاديث نامبرده، هر يك به سليقه خود سوره را بر يكي از نامبردگان تطبيق كرده

 .ها در روايات شان نزول بسيار استاينگونه تطبيق
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شود كه با سر و گردن خود آمده كه اين كلمه به كسي اطالق مي "لمزة "و در تفسير قمي در معناي كلمه
مَعَ مالًا وَ الَّذِي جَ "شود. و در معناي جملهگيرد، و چون فقيري و يا سائلي را ببيند ناراحت ميژست مي

 .«1»گذارد شمارد و سر جايش ميآمده: يعني مي "عَدَّدَهُ

ي زند، و ابو ذر غفاري )رضآمده كه بر دلها شعله مي "الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ "و در همان تفسير در ذيل آيه
اينكه  هايشان داغ بگذارند و ديگراللَّه عنه( فرموده: به متكبرين دو چيز را بشارت دهيد، يكي اينكه به سينه



آمده كه آتش دوزخ همه اهل دوزخ را فرا  "إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ "پشتشان را بر زمين بكشند. و در ذيل آيه
ان گردد به خدا سوگند كه پوستش، يعني وقتي كنده و زنجيرها بر آنان استوار مي"فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ "گيردمي

 .«4» خوردرا مي

و در مجمع البيان است كه عياشي به سند خود از محمد بن نعمان احول از حمران بن اعين از امام باقر )ع( 
نش اند سرزروايت كرده كه فرمود: كفار و مشركين در قيامت اهل توحيد را كه به خاطر گناهان در آتش شده

ا و بينيم خدا فرقي ميان مكرده باشد، چون ميبينيم كه توحيد شما دردي از شما دوا كنند، كه امروز نميمي
دهد دهد و به مالئكه دستور ميشما نگذاشت، در اين هنگام خداي تعالي براي اهل توحيد غيرت به خرج مي
 كنند، سپس به انبيا دستوراهل توحيد را شفاعت كنيد، آنان هر كس را كه خدا خواسته باشد شفاعت مي

كنند، سپس به مؤمنين دستور هر كسي را كه خدا خواسته باشد شفاعت مي دهد شفاعت كنيد، آنان هممي
كنند، آن گاه خداي تعالي دهد شفاعت كنيد، مؤمنين نيز هر كس را كه خدا خواسته باشد شفاعت ميمي
فرمايد: من از همه اينان مهربانترم، به رحمت من از آتش خارج شويد، و همه چون مور و ملخ بيرون مي
 .آيندمي

بندد و به خدا سوگند كه شود و راه نجات را برويشان ميآن گاه امام باقر )ع( فرمود: سپس عمد كشيده مي
 .«4»شود خلود از اينجا شروع مي
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 602( ..... ص : 3سوره فيل مكي است و پنج آيه دارد. )(105)

 602[ ..... ص : 3تا  1(: آيات 123سوره الفيل )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( 4( وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ )4تَضْلِيلٍ )( أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي 1أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ )
 (1تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ )

 (4فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ )

 602ترجمه آيات ..... ص : 



 به نام اللَّه رحمان و رحيم،

 .(1آيا نديدي پروردگارت چه بر سر اصحاب فيل آورد؟ )

 .(4شومشان را خنثي نكرد؟ )هاي آيا نقشه

 .(4آري پروردگارت مرغاني كه دسته دسته بودند به باالي سرشان فرستاد )

 .(1تا با سنگي از جنس كلوخ بر سرشان بكوبند )

 .(4و ايشان را به صورت برگي جويده شده درآورند )

 602بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند، كه از ديار خود به قصد تخريب كعبه معظمه حركت ميدر اين سوره به داستان اصحاب فيل اشاره 
كردند، و خداي تعالي با فرستادن مرغ ابابيل و آن مرغان با باريدن كلوخهاي سنگي بر سر آنان هالكشان 

شان كردند. و اين قصه از آيات و معجزات بزرگ الهي است، كه كسي كردند، و به صورت گوشت جويده
نويسان آن را مسلم دانسته، و شعراي دوران جاهليت در اشعار خود از براي اينكه تاريخ تواند انكارش كند،نمي

 441، ص: 46هاي مكي است. ترجمه الميزان، جاند، و ين سوره از سورهآن ياد كرده

 601بيان مفردات و مفاد آيات سوره مباركه فيل ..... ص : ]

معناي لغوي آن يعني ديدن به چشم نيست،  "رؤيت "منظور از "ابِ الْفِيلِأَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْح "
بلكه علمي است كه به مانند احساس با حواس ظاهري ظاهر و روشن است. و استفهام در آيه انكاري است، 
و معنايش اين است كه مگر علم يقيني پيدا نكردي كه چگونه پروردگارت با اصحاب فيل رفتار كرد، و اين 

 .در سال والدت رسول خدا )ص( واقع شد قصه

استند خومراد از كيد آنان سوء قصدي است كه در باره مكه داشتند و مي "أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ "
هر دو به يك معنا است، و كيد آنان را در تضليل  "اضالل "و "تضليل "بيت الحرام را تخريب كنند، و كلمه

نتيجه سازد، آنها راه معناي آن است كه نقشه آنان را نقش بر آب ساخته، زحماتشان را بيقرار دادن، به 
 .افتادند تا كعبه را ويران كنند، ولي در نتيجه تضليل الهي، خودشان هالك شدند

ايي متفرق و هبه معناي جماعت« 1» -اندبه طوري كه گفته -"ابابيل "كلمه "وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ "
هاي متفرقي از مرغان را بر باالي سر آنان دسته دسته است، و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي جماعت

 ."أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ "فرستاد. و اين آيه، و آيه بعديش عطف تفسير است بر آيه

و  هايي كلوخين هدف گرفتند.بيل مرغان اصحاب فيل را با سنگيعني آن ابا "تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ "



 .در قصص قوم لوط گذشت "سجيل "معناي كلمه

به معناي برگ زراعت است، و عصف ماكول به معناي برگ  "عصف "كلمه "فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ "
پوست زراعتي است مانند غالف  هايش را خورده باشند، و نيز به معناياست كه دانه -مثال گندم -زراعتي

اش را خورده باشند، و منظور آيه اين است كه اصحاب فيل بعد از هدف گيري مرغان نخود و لوبيا، كه دانه
ها )به درون دل اصحاب فيل فرو ريزهروح در آمدند، و يا اين است كه سنگابابيل به صورت جسدهايي بي

 .رفته( اندرونشان را سوزانيد

 اند: مراد از عصف ماكول، برگ زراعتي است كه آكال در آنم گفتهه« 4»بعضي 
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و آيه شريفه به وجوه ديگري نيز معنا شده افتاده باشد، يعني شته و كرم آن را خورده و فاسدش كرده باشد. 
 .كه مناسب با ادب قرآن نيست

 600بحث روايتي ])داستان اصحاب فيل و هالكتشان([ ..... ص : 

گويد: تمامي راويان اخبار اتفاق دارند در اينكه پادشاه يمن كه قصد ويران كردن كعبه را در مجمع البيان مي
از  اند: كنيه او ابو يكسوم بود. وصباح اشرم. و بعضي از ايشان گفتهداشته شخصي بوده به نام ابرهة بن 

 .واقدي نقل شده كه گفته همين شخص جد نجاشي پادشاه يمن در عهد رسول خدا )ص( بوده است

اي بنا گويد: او در يمن كعبهكند تا آنجا كه ميسپس هم چنان داستان استيالي ابرهه بر يمن را نقل مي
نبدهايي از طال نهاد، و اهل مملكت خود را فرمان داد تا آن خانه را همچون مراسم حج كرد، و در آن گ

زيارت نموده پيرامون آن طواف كنند، و در اين بين مردي از بني كنانه از قبيله خود به يمن آمد، و در آنجا به 
و  ابرهه از آنجا گذشت، اين كعبه )قالبي( بر خورد، پس در همانجا نشست تا قضاي حاجت كند، و اتفاقا خود

آن نجاست را ديد، پرسيد چه كسي به چنين عملي جرأت كرده؟ به نصرانيتم سوگند كه آن خانه را ويران 
خواهم كرد تا كسي به حج و زيارت آنجا نرود، آن گاه دستور داد تا فيل بياورند و در بين مردم اعالم كنند 

از اهل يمن بيرون شدند و اكثر پيروانش از عك و  كه آماده حركت باشند، مردم و مخصوصا پيروانش
 .اشعرون و خثعم بودند

گويد: سپس كمي راه پيمود و در بين راه مردي را به سوي بني سليم فرستاد تا مردم را دعوت كند تا مي
خورد راي را كه او بنا كرده زيارت كنند، از آن طرف مردي از حمس از بني كنانه به او ببجاي خانه كعبه خانه

 .تر روانه مكه شودو به قتلش رسانيد و اين باعث شد كه كينه ابرهه بيشتر شده، و سريع



و چون به طائف رسيد از اهل طائف خواست تا مردي را براي راهنمايي با او روانه سازند، اهل طائف مردي از 
ه و به راهنمايي آنان پرداخت تا بهذيل به نام نفيل را با وي روانه كردند، نفيل با لشكر ابرهه به راه افتاد 

مغمس رسيده، در آنجا اطراق كردند، و مغمس، محلي در شش ميلي )سه فرسخي( مكه است، در آنجا 
، كند( را به مكه فرستادندمقدمات لشكر )كه آشپزخانه و آذوقه و علوفه و ساير ما يحتاج لشكر را حمل مي

 آمدند، و چون لشكر ابرهه را ديدند، گفتند ما هرگز تاب ها باالمردم قريش دسته دسته به بلنديهاي كوه
 مقاومت با اينان 
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را نداريم، در نتيجه غير از عبد المطلب بن هاشم و شيبة بن عثمان بن عبد الدار كسي در مكه باقي نماند، 
داري كعبه پايداري كرد در نيز در كار پردهعبد المطلب هم چنان در كار سقايت خود پايداري نمود، و شيبه 

 :اين موقعيت حساس عبد المطلب دست به دو طرف درب كعبه نهاد، و عرضه داشت

ال يغلبوا بصليبهم و محالهم عدوا، محالك ال يدخلوا البلد « 1»ال هم ان المرء يمنع رحله فامنع جاللك 
ات كه مظهر جالل كند، تو نيز از خانهآنچه دارد دفاع مي الحرام اذا فامر ما بدا لك يعني: بار الها هر كسي از

تو است دفاع كن، و نگذار با صليبشان و كعبه قالبيشان بر كعبه تو تجاوز نموده، حرمت آن را هتك، كنند، 
 .شودمگذار داخل شهر حرام شوند، اين نظر من است ولي آنچه تو بخواهي همان واقع مي

ه شتراني از قريش بر خورده آنها را به غنيمت گرفتند، از آن جمله دويست شتر آن گاه مقدمات لشكر ابرهه ب
از عبد المطلب را بردند، وقتي خبر شتران به عبد المطلب رسيد، از شهر خارج شد و به طرف لشكرگاه ابرهه 

جازه ورود شناخت از پادشاه اروانه گشت، حاجب و دربان ابرهه مردي از اشعريها بود، و عبد المطلب را مي
براي وي گرفت، و گفت اينك بزرگ قريش بر در است، كه انسانها را در شهر و وحشيان را در كوه طعام 

 .دهد، ابرهه گفت بگو تا داخل شودمي

عبد المطلب مردي تنومند و زيبا بود، همين كه چشم ابو يكسوم به او افتاد بسيار احترامش كرد، به خود 
بنشاند در حالي كه خودش بر كرسي تكيه زده، و نخواست او را در كنار خود بر  اجازه نداد او را روي زمين

كرسي بنشاند، بناچار از كرسي پياده شد، و با آن جناب روي زمين نشست، آن گاه پرسيد چه حاجتي داشتي؟ 
ت ناند، ابو يكسوم گفت به خدا سوگند ديدگفت حاجت من دويست شتر است كه مقدمه لشكر تو از من برده

ام ات كرد، ولي سخنت تو را از نظرم انداخت، عبد المطلب پرسيد: چرا؟ گفت: براي اينكه من آمدهمرا شيفته
پرستيد ويران سازم و آن را خانه عزت و شرف و مايه آبرو و فضيلت شما اعراب و معبد دينيتان را كه مي

، و در گوييات هيچ سخن نميه خانه دينيام، تو در باردرهم بكوبم، و در ضمن دويست شتر هم از تو گرفته
 .كنيكني، از مال شخصيت دفاع ميزني از آن هيچ دفاعي نميباره شترانت حرف مي

 گويم، كهعبد المطلب در پاسخ گفت: اي ملك من با تو در باره مال خودم سخن مي
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اختيار آن را دارم و موظف بر حفظ آن هستم، اين خانه هم براي خود صاحبي دارد كه از آن دفاع خواهد 
كرد، و حفظ آن به عهده من نيست، اين سخن آن چنان ابرهه را مرعوب كرد كه بدون درنگ دستور داد 

عبد المطلب برگشت. آن شب براي لشكر ابرهه شبي سنگين بود ستارگانش شتران او را به وي باز دهند، و 
 .خواهد عذابي نازل شودرسيد در نتيجه دلهايشان احساس كرد گويا ميتيره و تار به نظر مي

اي كه آفتاب داشت طلوع رسد به اينجا كه: در همان لحظهدهد تا ميصاحب مجمع البيان سپس ادامه مي
د هايي با خود داشتند و شروع كردنريزهيل نيز از كرانه افق نمودار شدند در حالي كه سنگكرد، طيور ابابمي

آن سنگها را بر سر لشكريان ابرهه افكندن، و هر يك از آن مرغان يك سنگ بر منقار داشت و دو تا به دو 
گ خود را رسيد و سنرفت يكي ديگر ميانداخت و ميچنگالش، همين كه آن يكي سنگهاي خود را مي

كرد، به شكم كسي بر نخورد افتاد مگر آنكه هدف را سوراخ ميها نميانداخت، و هيچ سنگي از آن سنگمي
 .اش كرد، و به استخواني بر نخورد مگر آنكه پوك و سستش كرد و از آن طرفش در آمدمگر آنكه پاره

رسيد بگريزد به هر سرزميني كه مي ها بر بدنش خورده بود از جا پريد كهابو يكسوم كه بعضي از آن سنگ
افتاد، تا باألخره خود را به يمن رساند، وقتي به يمن رسيد ديگر چيزي از او و يك تكه از گوشت بدنش مي

لشكرش باقي نمانده بود، و همين كه وارد يمن شد سينه و شكمش باد كرد و منفجر شد و به هالكت رسيد، 
 .«1»به يمن نرسيد ... و احدي از اشعريها و احدي از خثعم 

مؤلف: در روايات اين داستان اختالف شديدي در باره خصوصيات آن هست، اگر كسي بخواهد بايد به تواريخ 
 .هاي مطول مراجعه نمايدو سيره
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 603( ..... ص : 3سوره قريش مكي است و پنج آيه دارد )(106)

 603[ ..... ص : 4تا  1(: آيات 126سوره قريش )]

 اشاره



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ ( 4( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ )4إِيالفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ ) (1لِإِيالفِ قُرَيْشٍ )
 (1آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ )

 603ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوندي كه رحمت عامش شامل همه و رحمت خاصش از آن مؤمنين است

 .(1خدا با اصحاب فيل چنين كرد( براي آنكه قريش با هم انس و الفت گيرند ))

 .(4تان ثابت و بر قرار بماند )الفتي كه در سفرهاي زمستان و تابس

 .(4پس )به شكرانه اين دوستي( بايد يگانه خداي كعبه را بپرستند )

 .(1كه به آنها هنگام گرسنگي طعام داد )

 .(4و از ترس و خطراتشان ايمن ساخت )

 603بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

از مكه كرد شما را در انظار، مورد احترام گذارد كه خداي تعالي با اين دفاعي كه اين سوره بر قريش منت مي
قرار داد تا بتوانيد با امنيت كامل بدون اينكه راهزنان متعرض شما شوند كوچ تابستاني و زمستاني خود را به 

كند به توحيد و عبادت رب بيت، و سوره در مكه نازل شده منظور تجارت انجام دهيد، آن گاه دعوتشان مي
  .است

 444، ص: 46جترجمه الميزان، 

 "و "فيل "اند سورهاز اهل سنت گفته« 1»و مضمون آن نوعي ارتباط با سوره فيل دارد، و لذا بعضي 
اند گفته "ا لم نشرح "و "ضحي "اند، هم چنان كه نظير اين سخن را در باره دو سورهيك سوره "ايالف

ق اند، و ليكن حبين شيعه نسبت داده ، چون بينشان ارتباطي وجود دارد، و اين نظريه را به مشهور در«4»
 .رسانداند، وحدت را نميمطلب آن است كه دليلي كه بر آن استناد كرده

گويد: قرآني را كه ابي بن كعب نوشته بوده بين اين دو سوره براي اينكه دليل اهل سنت روايتي است كه مي
مرو بن ميمون ازدي كه گفته: من نماز مغرب و روايتي است از ع«. 4»و آن دو سوره بسم اللَّه نوشته نبوده 

 "لِإِيالفِ قُرَيْشٍ "و "أَ لَمْ تَرَ "را دنبال عمر بن خطاب خواندم، او در ركعت اول، سوره تين را خواند، و در دوم
 .«1»را، بدون اينكه بين آن دو با گفتن بسم اللَّه فاصله بيندازد 

اينكه معارض است با روايتي كه گفته: در قرآن ابي بن كعب اند به از روايت اولي پاسخ داده «4»و بعضي 



اند به اينكه بر فرض كه روايت درست باشد احتمال دارد راوي بين آن دو بسم اللَّه بوده، و از دومي پاسخ داده
 عالوه بر .حديث بسم اللَّه بين آن دو را از عمر بن خطاب نشنيده باشد، و يا عمر آن را آهسته خوانده باشد

خداي تعالي قريش را بخاطر هفت  :اين، روايت مذكور معارض است با روايتي از رسول خدا )ص( كه فرمود
اي نازل شد كه در آن سوره سخن از و در باره آنان سوره :خصلت بر ديگران برتري داد، از آن جمله فرمود

ث(. از همه اينها گذشته است، )تا آخر حدي "اليالف قريش "احدي به جز قريش نرفته است، و آن سوره
 .رواياتي كه داللت بر جدايي اين دو سوره دارد، و اينكه بين آن دو بسم اللَّه قرار دارد متواتر است

اند استنادشان به روايتي است كه صاحب مجمع آن و اما آنهايي كه از شيعه قائل به وحدت اين دو سوره شده
أَ لَمْ تَرَ  "ر امام باقر و امام صادق )ع( نقل كرده كه فرموده: سورهرا از ابي العباس از يكي از دو امام بزرگوا

 .«4»اند يك سوره "لِإِيالفِ قُرَيْشٍ "و سوره "كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ

 و نيز روايتي است كه شيخ در تهذيب به سند خود از عالء از زيد شحام روايت كرده

__________________________________________________ 
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ا  "و سوره "الضحيو  "كه گفت: به امام صادق )ع( نماز صبح را اقتدا كرديم، در نمازش در يك ركعت سوره
 .«1»را خواند  "لم نشرح

و روايت ديگري است كه صاحب مجمع البيان از عياشي از مفضل بن عمر از امام صادق )ع( نقل كرده كه 
و  "فرمود در يك ركعت نماز بين دو سوره جمع مكن، مگر سورهگفت: من از آن جناب شنيدم كه مي

و مثل اين روايت را محقق «. 4» "اليالف قريش "و سوره "فا لم تر كي "و سوره "ا لم نشرح "و "الضحي
 .«4»هم در كتاب معتبر از كتاب جامع نوشته احمد بن محمد بن ابي نصر از مفضل نقل كرده 

رسيم: اما روايت ابي العباس، روايتي است ضعيف، چون در آن رفع حال به وضع يك يك اين روايات مي
 .اندهشده، يعني راويان وسط حديث افتاد

و اما روايت زيد شحام غير از سند تهذيب به دو سند ديگر روايت شده، يكي باز در تهذيب است كه شيخ به 
سند خود آن را از ابن مسكان از زيد شحام نقل كرده كه گفت: با امام صادق )ع( نماز خوانديم، در نمازش 

زيد شحام عبارت است از ابن ابي عمير  و سند روايت دوم«. 1»را خواند  "ا لم نشرح "و "و الضحي "سوره
 و "از بعضي از راويان شيعه از زيد شحام كه گفت: به امامت امام صادق نماز خوانديم، در ركعت اول سوره

 .«5»را خواند  "ا لم نشرح "، و در دومي سوره"الضحي



ركعت خواندند، و با  و اين روايت يعني صحيحه ابن ابي عمير صريح است در اينكه امام دو سوره را در دو
ماند، يعني ديگر ظهور ندارد در اينكه هر دو سوره وجود اين روايت ديگر ظهوري براي روايت عالء باقي نمي
و  "پس الضحي و ا لم نشرح را در ركعتي خواند "را در يك ركعت خوانده باشد، چون عبارت آن چنين است:

شرح را در ركعتي خوانده باشد. و اما روايت ابن مسكان كه سازد با اينكه ضحي را در ركعتي و ا لم ناين مي
هيچ ظهوري در جمع بين دو سوره در يك ركعت ندارد، نه ظهور دارد و نه صراحت، )چون در آن آمده بود: 

ها روايت ابن ابي عمير را حمل بر « 4»پس سوره الضحي و ا لم نشرح را در نماز خواند(، و اما اينكه بعضي 
 آمده، كه معنايش اين "صلي بنا "اند، درست نيست، براي اينكه در آن عبارتكردهنماز نافله 
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 .شود خوانداست كه با ايشان نماز جماعت خوانديم، و نماز نافله را با جماعت نمي

اند بر وحدت دو سوره، بر تعدد بيشتر داللت دارد )براي و اما روايت مفضل بن صالح كه به آن استدالل كرده
 "و "فيل "، و نيز بين دو سوره"ا لم نشرح "و "ضحي "بين دو سورهاينكه در آن آمده در يك ركعت 

 .جمع مكن(، و اين صريح است در تعدد "ايالف

پس حق مطلب آن است كه روايات اگر در اين باره داللتي داشته باشد داللت دارد بر اينكه جائز است دو 
نماز واجب خواند، ولي در غير را در يك ركعت  "فيل و ايالف "و دو سوره "ضحي و ا لم نشرح "سوره

توان خواند، و مؤيد اين داللت روايت راوندي است كه در كتاب الخرائج و الجرائح خود آن را از واجبات نمي
همين كه فجر طلوع كرد برخاست اذان و اقامه گفت،  :داوود رقي از امام صادق )ع( نقل كرده، و در آن آمده

و در ركعت اول سوره حمد و سوره ضحي را، و در ركعت دوم حمد و و مرا در طرف راست خود بپا داشت، 
 .«1»قل هو اللَّه احد را خواند، و سپس قنوت گرفت، و سالم داد آن گاه نشست 

كه مصدر ثالثي مجرد و  -به كسره همزه -"الف "ماده "لِإِيالفِ قُرَيْشٍ إِيالفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ "
آيد، به معناي اجتماع با همبستگي و الفت است، و به قول راغب اصال الفت را به مي "يالفا "باب افعالش

 .«4»گويند همين جهت الفت مي

، معنايش اين است كه فالني با اين "فالن قد آلف هذا الموضع "شود:و در صحاح اللغة آمده: وقتي گفته مي
اين است كه فالني آن شخص  "غيره هذا الموضع فالن آلف "محل انس گرفته، و معناي اينكه گفته شود:



شود كه همين تعبير يعني تعبير به باب افعال در مورد الزم نيز ديگر را با اين محل مانوس كرد، و گاه مي
 :شودشود، مثال گفته مياستعمال مي

س فته و يا ان، يعني فالني با اين محل انس گر"يالف هذا الموضع ايالفا "و يا "فالن الف هذا الموضع "
 .«4»گيرد مي

 اند كه نامشنام عشيره و دودمان رسول خدا )ص( است، كه همگي از نسل نضر بن كنانه "قريش "و كلمه
به معناي حالتي است كه يك  -آمده« 1»همانطور كه در مجمع البيان  -"رحلت "قريش نيز بوده، و كلمه

 انسان سوار بر راحله و در حال سير دارد،

__________________________________________________ 

 .، به نقل از خرائج راوندي411، ص 1وسائل الشيعه، ج (1)

 ."الف "مفردات راغب، ماده(2)

 ."الف "صحاح اللغة، ماده(3)

 .411، ص 16مجمع البيان، ج (4)
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 .رومند باشدبه معناي شتري است كه براي راه پيمايي ني "راحله "و

مسافرت آنان از مكه به بيرون براي تجارت است، و اين رحلت از مشخصات  "رحلت قريش "و منظور از
اي خشك و سوزان و بي آب و علف واقع شده، كه نه زرعي در آن اهل اين شهر بوده، چون اين شهر در دره

گذارنيد، و در هر سال دو مي هست و نه ضرعي )پستان شيرداري( ناگزير قريش زندگي را از راه تجارت
 رفت، و نوبتي ديگر در تابستان كه بهرفت، يك نوبت در زمستان كه به طرف يمن مينوبت به تجارت مي

نمود، و مردم يمن و شام پاس سپرد، و با اين دو نوبت سفر كردن زندگي خود را اداره ميسوي شام ره مي
بيت الحرام در بين ايشان واقع شده بود، و به همين جهت داشتند، زيرا خانه كعبه احترام قريش را مي

شدند، نه سر راه را راهزنان و غارتگران كه ممر عيشي به جز دزدي و غارت نداشتند، متعرض ايشان نمي
 .شدندور ميگرفتند، و نه به شهرشان حملهبرايشان مي

 609..... ص : معناي سوره ايالف در فرض وحدت با سوره فيل و در صورت استقالل ]

خداي  "ايالف "الم تعليل است، و فاعل در "اليالف "حرف الم در كلمه "اليالف قريش "و در جمله
 "قريش "سبحان، و مفعول ايالف )آن كساني كه خدا مردم را با ايشان مانوس كرد( قريشند، پس كلمه

إِيالفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ  "مفعول اول فعل ايالف است، و مفعول دومش حذف شده، چون جمله بعدي يعني
است، و فاعل  "ايالف قريش "بدل از جمله "ايالفهم ... "فهماند كه آن مفعول چيست، و جملهمي "الصَّيْفِ

نيز خداي سبحان، و مفعول اولش ضمير جمعي است كه در ظاهر كالم آمده، و به قريش بر  "ايالفهم "در



اليالف اللَّه قريشا رحلة الشتاء و  "است، و تقدير چنين است، "...رحلة  "گردد، و مفعول دومش كلمهمي
اش كرد، و به شما قريش اين عزت و احترام را خداي سبحان با مرغان ابابيل آن دفاع را از خانه -الصيف

 .«1» "ارزاني داشت تا شما قريش با رحلت زمستاني و تابستاني مانوس شويد، و امر معاشتان بگذرد

 "دُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتَِلْيَعْبُ

در اصطالح ادبيات براي اين آمده كه مطلب بويي از شرطيت را داشته،  "فليعبدوا "در آغاز جمله "فاء "حرف
يعني جا داشته كسي توهم كند كه پرستش رب اين بيت ال بد شرايطي دارد كه با بودن آن شرايط بايد رب 

 براي رفع اين بيت را پرستيد، و با نبودنش نپرستند.

__________________________________________________ 

رسيد، دزدان و غارتگران فرقي بين شما و ساير مردم و گر نه اگر اين كرامت از خانه كعبه به ظهور نمي(1)
 "بوديد.دزديدند، و حتي در خود مكه نيز از هجوم و غارتشان ايمن نميگذاشتند، و كاروانتان را مينمي

 ."ترجمم
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اگر در گذشته چنين كرديم و چنان شد و شما چنان بوديد و چنين شديد، كاري به  "فرمايداين توهم مي
گذشته نداريم، گذشته هر چه بوده بايد امروز رب آن بيت را بپرستيد، كه شما را با ايام دو رحلت مانوس كرد، 

. و يا بويي از تفصيل را داشته، يعني جا داشته توضيح دهد در چه "ار نيستو در اين وظيفه هيچ شرطي در ك
حالي رب اين بيت را بپرستند، و در چه حالي نپرستند، و اين دو حال را از يكديگر جدا كند، چون جاي چنين 

ستيد، رتوهمي بوده، فرموده: نه، تفصيلي در بين نيست، در هر حالي كه پيش بيايد بايد رب اين بيت را بپ
 .است« 1» "وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "در آيه "فاء "پس حرف فاء در اين آيه نظير حرف

گانه اين است كه قريش بايد رب اين بيت را بپرستد، بخاطر اينكه رب اين بيت و حاصل معناي آيات سه
ر بگردد، و هم د ايشان را با دو رحله تابستاني و زمستاني مانوس كرد، تا هم گردونه تجارت و زندگيشان

 .وطن ايمن باشند

آنچه تا كنون گفته شد بر اين فرض بود كه سوره مورد بحث جداي از سوره فيل، و سياقش مستقل از سياق 
در  "مال "اند حرفآن باشد، و اما بر فرضي كه اين سوره جزو سوره فيل و متمم آن باشد، در اين فرض گفته

گر كند، و معنايش اين است كه: ادري است كه مقام بر آن داللت ميتعليلي و متعلق به مق "اليالف "كلمه
ما اين رفتار را با اصحاب فيل كرديم، نعمتي بود از ما به قريش، اضافه بر نعمتهايي كه بر آنان انعام كرده 

ه ب بوديم، و دو رحلت زمستاني و تابستاني به آنان داده بوديم، پس گويا فرموده: نعمتي به سوي نعمت ديگر
شود، و اين منجر مي "به سوي -الي "اند: الم مذكور در آخر به معنايگفته «4»ايشان داديم، و لذا بعضي 

 .است "فراء "گفته

اند: معنايش اين است كه: ما اين بال را به سر اصحاب فيل آورديم تا قريش با شهر ديگر گفته« 4»و بعضي 



يا اين كار را كرديم تا قريش را كه از ترس ابرهه از شهر  مكه مانوس شود و بتواند در آن شهر بماند، و
گريخته بودند، دو باره به شهرشان عالقمند كنيم، لذا لشكر ابرهه را هالك كرديم، و اين باعث شد كه 

قريش بيش از پيش به مكه و كعبه عالقمند شوند، و نيز محمد )ص( در آنجا متولد شود و سپس به عنوان 
ر مبعوث گردد، ليكن اشكال در اين چند معنا در استفاده آنها از سياق است، و اينكه اين رسولي بشير و نذي

 .آيدمعاني از كجاي سياق بر مي

__________________________________________________ 

 .4و به خاطر پروردگارت شكيبايي كن. سوره مدثر، آيه (1)

 .414، ص 16(مجمع البيان، ج 4و  2)

 441، ص: 46لميزان، جترجمه ا

اين آيه اشاره است به منت واضحي كه در ايالف دو رحلت  "الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ "
توانند آن را انكار كنند، و آن تامين معاش قريش و امنيت آنان است كه وجود دارد، و نعمت ظاهري كه نمي

كه نه نانشان تامين بوده و نه جانشان، و نه سر زمين خرمي بود كه ديگران كردند در سر زميني زندگي مي
شد پس بايد ربي را بپرستند كه اين چنين به بهترين وجه بدانجا آيند، و نه جان ديگران در آنجا تامين مي
 .امورشان را تدبير نمود، و او همان رب بيت است

 631[ ..... ص : بحث روايتي ])روايتي در باره مفاد سوره ايالف(

آمده كه: اين سوره در باره قريش نازل شده، چون قريش  "لِإِيالفِ قُرَيْشٍ "در تفسير قمي در ذيل آيه
 شد، از مكه پوست و محصوالت دريايي ومعاششان از دو رحلت تابستاني و زمستاني به يمن و شام تامين مي

د، و در بردنكردند و به شام ميو امثال آن را بار مي شده از قبيل فلفلكاالهايي كه در ساحل دريا پياده مي
شام جامه و آرد خالص و حبوبات )غلط مشهور است، و صحيح آن حبوب است كه در روايت آمده(، خريداري 

شد وحدت و الفتي در بينشان بر قرار گردد، هر وقت به يكي از اين دو كردند، و همين مسافرت باعث ميمي
 .شدكردند، و زندگيشان از اين راه تامين ميكي از بزرگان قريش را رئيس خود ميزدند يسفر دست مي

نياز از سفر شدند، چون از اطراف بعد از آنكه خداي تعالي رسول گراميش را مبعوث فرمود: مردم قريش بي
ر اين سوره كردند، و هم خانه خدا را، و لذا دحجاز مردم رو به آن جناب نهاده، هم آن حضرت را زيارت مي

پس رب اين خانه را بپرستند، كه ايشان را از  "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ":فرمود
يعني راهزنان بپاس حرمت  "وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ "گرسنگي نجات داد، و ديگر احتياج ندارند به شام بروند،

 .«1»ارند كعبه كاري به كار آنان ند

وره انطباقش با سياق آيات س "بعد از آنكه خداي تعالي رسول گراميش را مبعوث فرمود "مؤلف: اينكه فرمود:
روشن نيست، چون گفتيم سياق همه از داستان ابرهه و قبل از والدت آن حضرت سخن دارد، و چه بسا اين 



 .ت ابن عباس استفاده كرده باشدقسمت جزو كالم امام نبوده، و مرحوم قمي آن را از بعضي روايا

__________________________________________________ 
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 630( ..... ص : 0سوره ماعون مدني يا مكي است و هفت آيه دارد )(107)

 630[ ..... ص : 0تا  1(: آيات 120سوره الماعون )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( فَوَيْلٌ 4( وَ ال يَحُضُّ عَلي طَعامِ الْمِسْكِينِ )4( فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ )1أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )
 (1لِلْمُصَلِّينَ )

 (4( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ )4نَ )( الَّذِينَ هُمْ يُراؤ4ُالَّذِينَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ )

 630ترجمه آيات ..... ص : 

 به نام خداوند رحمان و رحيم،

 .(1اي رسول ما( آيا ديدي آن كس )وليد مغيره( را كه روز جزا را انكار كرد؟ ))

 .(4اين همان شخص )بي رحم( است كه يتيم را از در خود به قهر ميراند )

 .(4كند )يب نميو كسي را بر اطعام فقير ترغ

 .(1پس واي بر آن نمازگزاران )

 .(4كه دل از ياد خدا غافل دارند )

 .(4همانان كه )اگر طاعتي كنند( به ريا و خودنمايي كنند )

 .(4كنند )و ديگران را از ضروريات زندگي منع مي

 630بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اند ولي متخلق به اخالق منافقينند، از قبيل كرده اين سوره تهديد كساني است كه خود را مسلمان معرفي
 .سهو از نماز، و ريا كردن در اعمال، و منع ماعون، كه هيچ يك از اينها با ايمان به روز جزا سازگاري ندارد
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 .و اين سوره هم احتمال دارد مكي باشد و هم مدني

 633[ ..... ص : "ماعون "يتيم، عدم اهتمام به طعام مسكين، سهل انگاري در نماز گزاردن، ريا كاري و منعاوصاف تكذيب كنندگان دين: راندن ]

تواند به معناي ديدن با چشم باشد، و هم به معناي هم مي "رؤيت "كلمه "أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ "
، بدان جهت كه فردي شنونده است، نه بدان معرفت. و خطاب در اين آيه شريفه به رسول خدا )ص( است

، جزاي يوم "دين "جهت كه پيامبر است، در نتيجه خطاب به عموم شنوندگان دنيا خواهد بود. و مراد از
 .الجزاء است، پس كسي كه دين را تكذيب كند منكر معاد است

 .تاند: مراد از دين، همان معناي معروفش يعني كيش و ملت اسگفته« 1»ولي بعضي 

 "در كلمه "فاء "به معناي رد كردن به زور و به جفا است، و حرف "دع "كلمه "فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ "
أ رأيت الذي يكذب بالجزاء فعرفته بصفاته، فان لم  "براي توهم معناي شرط است، و تقدير كالم "فذلك

كند، از راه صفاتي كه الزمه را تكذيب مي است، يعني آيا آن كس را كه روز جزا "...تعرفه فذلك الذي 
راند، و تكذيب است شناختي؟ اگر نشناختي پس بدان كه او كسي است كه يتيم را به زور از در خانه خود مي

داشت چنين جرأتي را به خود ترسد، و اگر روز جزا را انكار نميكند، و از عاقبت عمل زشتش نمياو را جفا مي
 .نمودترسيد به يتيم ترحم ميترسيد، و اگر ميعمل خود مي داد، و از عاقبتنمي

به معناي تحريك و تشويق است، و در كالم مضافي  "حض "كلمه "وَ ال يَحُضُّ عَلي طَعامِ الْمِسْكِينِ "
است، يعني مردم را به اطعام طعام مسكين  "و ال يحض علي اطعام طعام المسكين "حذف شده، تقديرش

 .كندتشويق نمي

اند: اگر تعبير به طعام كرد، نه به اطعام، براي اين بود كه اشاره كرده باشد به از مفسرين گفته« 4»عضي ب
اينكه مسكين گويا مالك زكات و صدقه است و احتياج ندارد به اينكه كسي به او اطعام كند، وقتي طعام را 

وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ  "اي ديگر فرموده:خورد، هم چنان كه در جكه حق خود او است به او بدهند او خودش مي
 .«4» "لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

__________________________________________________ 
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اند: طعام در آيه به معناي اطعام است. و اگر تعبير به تشويق به طعام كرد، و نه به ديگر گفته «1»بعضي 
شود، و هم خود عمل )اطعام( براي اين بود كه حض هم شامل تشويق عملي يعني خود عمل اطعام مي



 .شامل تشويق زباني

يعني آنهايي كه از نمازشان غافلند اهتمامي به امر نماز  "الَّذِينَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ "
ندارند، و از فوت شدنش باكي ندارند چه اينكه به كلي فوت شود و چه اينكه بعضي از اوقات فوت گردد، و 

 و مسائلش را ندانسته نمازيچه اينكه وقت فضيلتش از دست برود و چه اينكه اركان و شرايطش و احكام 
 .باطل بخوانند

ه كه بر سر جمله آمد "فاء "گر روز جزا به چنين نمازگزاراني تطبيق شده، چون حرفدر آيه شريفه تكذيب
رساند چنين نمازگزاراني خالي از نفاق نيستند، چون فهماند جمله مزبور نتيجه تكذيب روز جزا است و ميمي

ند و نماز كن نيست كه به كلي آن را منكر شود، كسي هم كه تظاهر به ايمان ميتكذيب روز جزا تنها به اي
دهد باكي از روز جزا ندارد، او نيز روز جزا را خواند كه عمال نشان ميخواند، اما طوري ميمسلمانان را مي

 .تكذيب كرده

د، )و يا در انظار بهتر و غليظتر انجام دهنكساني كه عبادت را در انظار مردم انجام مي "الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ "
ين زنند، تا شكار بدامشان بيفتد، )در بدهند(، اينگونه افراد شكارچياني هستند كه با زبان شكار حرف ميمي

دهند، و معلوم است اگر در بين اهل ملتي ديگر قرار بگيرند تر از آنان جلوه ميمسلمانان خود را مسلمان
 .(گيرندد ميچهره آن مردم را به خو

به معناي هر عملي و هر چيزي است كه به شخصي محتاج داده  "ماعون "كلمه "وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ "
شود، و حاجتي از حوائج زندگي او را بر آورد، مانند قرض و هديه و عاريه و امثال آن. تفسيرهاي متفرق 

 .گرددما كرديم بر مياند به همين معنايي كه ديگري هم كه براي اين كلمه كرده

([ ..... "ماعون "بحث روايتي ])چند روايت در باره مفاد آيات گذشته از جمله: سهل انگاري در باره نماز و مراد از منع

 634ص : 

 آمده كه اين آيه در "أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ "در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
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آمده كه منظور  "الَّذِينَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ "باره ابو جهل و كفار قريش نازل شد، و در ذيل آيه شريفه
ا ترك كنند، زيرا اگر صرف سهو آدمي را مستوجب ويل سازد، از اين جمله كساني هستند كه به كلي نماز ر

كند، امام صادق )ع( در ذيل اين بايد همه مستوجب باشند، چون هر انساني و مسلماني در نمازش سهو مي
 .«1»آيه فرموده: منظور تاخير نماز از اول وقت و بدون عذر است 

تر از رصدبندي فرمود: هيچ عملي نزد خدا محبوبو در كتاب خصال از علي )ع( آمده كه در ضمن حديث چها



نماز نيست، پس مبادا هيچ كاري از كارهاي دنيا شما را از نماز در اول وقتش باز بدارد، براي اينكه خداي عز 
يعني كساني كه از  "الَّذِينَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ "و جل اقوامي را به همين جرم مذمت نموده و فرموده:

 .«4»كنند انگاري ميلت نسبت به امر نماز و اوقات آن سهلدر غف

و در كافي به سند خود از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت: از عبد صالح )موسي بن جعفر ع( از مفاد 
، فرمود: كسي است كه حق "الَّذِينَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ "فرمايد:كالم خداي عز و جل پرسيدم كه مي

 .«3»ا ضايع كند نماز ر

 .مؤلف: و اين مضامين در رواياتي ديگر نيز آمده

و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم و بيهقي در كتاب سنن خود، از علي بن ابي طالب روايت 
 .«1»كنند يعني با نماز خود ريا مي :فرمود "الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ "اند كه در تفسيركرده

ا اند كه گفت: رسول خدهمان كتاب آمده كه ابو نعيم و ديلمي و ابن عساكر از ابو هريره نقل كرده و نيز در
فرمود: ماعون همه آن چيزهايي است كه مردم به عنوان كمك در  "وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ ")ص( در تفسير آيه
 .«4»اير آن گيرند، از تبر گرفته تا ديگ و دلو و نظدهند و ميبين خود عاريه مي

و در كافي به سند خود از ابو بصير از امام صادق )ع( روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود: منظور از 
 قرضي است كه بدهي و "وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ "ماعون در جمله
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اي است كه به عاريه بدهي، زكات هم يكي از مصاديق ماعون است احساني است كه بكني، و اثاث خانه
«1». 

تفسير شده، و اين تفسير از طرق اهل سنت نيز از علي )ع( روايت در اين روايت ماعون به زكات هم  :مؤلف
 :شده، نظير روايتي كه در الدر المنثور به اين عبارت آمده

كنند، و مانع كنند، و به نماز خويش خودنمايي و ريا ميزكات واجب است كه از آن مضايقه مي "ماعون "
 .«4»شوند زكات خود مي

از رسول خدا )ص( شنيدم  :بن قانع از علي بن ابي طالب روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ا
گويد، و او سالم را به وجهي كند، سالمش ميفرمود: مسلمان برادر مسلمان است، وقتي با او بر خورد ميمي



و دريغ ندارد. ا گرداند، يعني او بايد سالم كند و اين بايد عليك بگويد و بايد كه ماعون را ازبهتر به وي بر مي
 .«4»پرسيدم يا رسول اللَّه ماعون چيست؟ فرمود: از سنگ گرفته تا آهن و از آب گرفته تا هر چيز ديگر 

هاي سنگي هاي مسين و تبر آهنين، و سنگ را به ديگمؤلف: رسول خدا در روايتي ديگر آهن را به ديگ
 .«1»تفسير فرموده 
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 630( ..... ص : 3سوره كوثر مكي است و سه آيه دارد )(108)

 630[ ..... ص : 3تا  1(: آيات 121سوره الكوثر )]

 اشاره

 اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ 

 (4( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ )4( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ )1إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ )

 630ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام اللَّه كه به نيك و بد بخشنده، و به نيكان مهربان است

 .(1ديم )محققا ما به تو خير كثير )فاطمه ع( دا

 .(4اش براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن )پس به شكرانه

 .(4گوي و دشمن تو ابتر و بال عقب است )و بدان كه محققا شماتت

 630بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

در اين سوره منتي بر رسول خدا )ص( نهاده به اينكه به آن جناب كوثر داده، و اين بدان منظور است كه آن 
زند كه اوالد ذكور ندارد و اجاق كور جناب را دلخوش سازد و بفهماند كه آن كس كه به وي زخم زبان مي

ترين سوره قرآن است، و روايات در اينكه آيا اين سوره در است، خودش اجاق كور است، و اين سوره كوتاه



 .ل شده باشدمكه نازل شده و يا در مدينه مختلف است، و ظاهرش اين است كه در مكه ناز

 اند: ممكن است دواز مفسرين به منظور جمع بين دو دسته روايات گفته« 1»و بعضي 

__________________________________________________ 

 .411، ص 46روح المعاني، ج (1)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 .نوبت نازل شده باشد يكي در مكه و بار ديگر در مدينه

 به معناي چيزي است كه "فوعل "بر وزن "كوثر "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "عْطَيْناكَ الْكَوْثَرَإِنَّا أَ "
 .«1»شانش آن است كه كثير باشد، و كوثر به معناي خير كثير است 

ه و آله و سلم( يعني فرزندان فاطمه )عليها السالم( است و بيان شواهد دال بر اينكه مراد از آن ذريه پيامبر )صلي اللَّه علي "كوثر "اقوال مختلف در باره مراد از]

 631..... ص : 

اند: خير كثير گفته« 4»بعضي  :اندولي مفسرين در تفسير كوثر و اينكه كوثر چيست اختالفي عجيب كرده
 :گذردوار از نظر خواننده مياند كه فهرستاست. و بعضي معاني ديگري كرده

اوالد رسول  -4حوض خاص رسول خدا )ص( در بهشت و يا در محشر است.  -4نهري است در بهشت.  -1
قرآن و  -4علماي امت او است.  -4اصحاب و پيروان آن جناب تا روز قيامت است.  -1خدا )ص( است. 
 .فضائل بسيار آن

 -11توحيد است.  -16اسالم است.  -4تيسير قرآن و تخفيف شرايع و احكام است.  -4مقام نبوت است.  -7
 .فضائل رسول خدا )ص( است -14علم و حكمت است. 

و از اين قبيل اقوالي ديگر كه به  .«3»نور قلب شريف رسول خدا )ص( است  -11مقام محمود است.  -13
 .از مفسرين نقل شده بالغ بر بيست و شش قول است« 1»طوري كه از بعضي 

ا باقي اقوال هيچ دليلي ندارند به جز تحكم و اند به بعضي روايات، و امصاحبان دو قول اول استدالل كرده
 با در نظر گرفتن اينكه "إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "بي دليل حرف زدن، و به هر حال اينكه در آخر سوره فرمود:

در ظاهر به معناي اجاق كور است، و نيز با در نظر گرفتن اينكه جمله مذكور از باب قصر قلب  "ابتر "كلمه
اي است كه خداي تعالي به آن جناب آيد كه منظور از كوثر، تنها و تنها كثرت ذريهنين به دست مياست، چ

ارزاني داشته، )و بركتي است كه در نسل آن جناب قرار داده(، و يا مراد هم خير كثير است و هم كثرت ذريه، 
ور ذريه به استقالل و يا به طچيزي كه هست كثرت ذريه يكي از مصاديق خير كثير است، و اگر مراد مساله 

ر عالوه ب "ان "اي نداشت، زيرا كلمهفايده "إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "در جمله "ان "ضمني نبود، آوردن كلمه
رساند و معنا ندارد بفرمايد ما به تو حوض داديم، چون كه بدگوي تو اجاق كور است تحقيق، تعليل را هم مي

 .و يا بي خبر است
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دا )ص( را به اجاق و روايات هم بسيار زياد رسيده كه سوره مورد بحث در پاسخ كسي نازل شده كه رسول خ
كوري زخم زبان زد و اين زخم زبان هنگامي بود كه قاسم و عبد اللَّه دو فرزندان رسول خدا )ص( از دنيا 

 "منظور صاحب اين زخم زبان از كلمه "رفتند، پس با اين بيان روشن شد كه سخن آن مفسر كه گفته:
ي در رد گفتارش فرموده او خودش منقطع از هر چيز بريدگي از مردم يا انقطاع از خير بوده و خداي تعال "ابتر

 .سخن بي وجهي است "است

در مقام منت نهادن بود، با سياق متكلم مع الغير )ما( آمد كه بر عظمت  "إِنَّا أَعْطَيْناكَ ... "و چون جمله
ظاهر در  كند، و چون منظور از آن خوشدل ساختن رسول خدا )ص( بود مطلب را با واژه اعطاء كهداللت مي

 :تمليك است بيان داشت و فرمود

 .ما به تو كوثر عطا كرديم

هستند، و اين خود يكي  (و اين جمله از اين داللت خالي نيست كه فرزندان فاطمه )ع( ذريه رسول خدا )ص
بينيم خداي تعالي بعد از درگذشت آن حضرت از خبرهاي غيبي قرآن كريم است، چون همانطور كه مي

شود، آن هم با آن جناب قرار داد، به طوري كه در همه عالم هيچ نسلي معادل آن ديده نمي بركتي در نسل
 .آن همه بالها كه بر سر ذريه آن جناب آوردند و گروه گروه از ايشان را كشتند

 639مراد از امر به صالة و نحر بعد از منت گذاردن به اعطاء كوثر[ ..... ص : ]

شود بر سر اين جمله در آمده، استفاده مي "فاء "از ظاهر سياق و ظاهر اينكه حرف "حَرْفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْ "
شده، از باب شكر نعمت است، و چنين  "إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ "كه امر به نماز و نحر شتر، كه متفرع بر جمله

نعمت بزرگ را با نماز و نحر شكرگزاري دهد، حال كه ما بر تو منت نهاديم و خير كثيرت داديم اين معنا مي
 .كن

بنا بر رواياتي كه از طرق شيعه و سني از رسول خدا )ص( و از علي )ع( رسيده، و نيز  "نحر "و مراد از
رواياتي كه شيعه از امام صادق و ساير ائمه اهل بيت )ع( روايت كرده، دست بلند كردن به طرف گردن در 

 .«1»ست هنگام تكبير گفتن براي نماز ا

 اند: معنايش اين است كه نماز عيد قربان بخوان، و شتر هم قربانيگفته« 4»ولي بعضي 
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اي به معن "ذبح "ون كلمه نحر به معناي سر بريدن شتر به آن نحو خاص است، هم چنان كه كلمهكن، )چ
 .(سر بريدن ساير حيوانات است

اند: معنايش اين است كه براي پروردگارت نماز بخوان، و وقتي سر از ركوع بر ديگر گفته« 1»بعضي 
 .داري به طور كامل بايستمي

 .اندم ذكر كردهديگر معاني ديگري ه« 4»بعضي 

ت، به معناي اجاق كور اس "أبتر "به معناي دشمن خشمگين، و كلمه "شانئ "كلمه: "إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "
 .و اين كسي كه چنين زخم زباني به آن جناب زده بود عاصي بن وائل بوده

با  ت، كه خواننده توجه فرمود اين قولاند: مراد از ابتر منقطع از خير، و يا منقطع از قوم خويش اسبعضي گفته
 .سازدروايات شان نزول نمي

ها در موقع اداء تكبير نماز بلند كردن دست "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ "در "نحر "بحث روايتي ]رواياتي در باره اينكه مراد از

 642است ..... ص : 

 اشاره

طريق ابي بشر از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت  در الدر المنثور است كه بخاري ابن جرير و حاكم از
يد بن گويد: به سعاند كه گفت: كوثر آن خيري است كه خداي تعالي به رسول خدا )ص( داد. ابو بشر ميكرده

جبير گفتم جمعي از مردم معتقدند كه كوثر نام نهري در بهشت است. سعيد گفت نهري هم كه در بهشت 
 .«4»كه خداي تعالي به آن جناب ارزاني داشته  است يكي از خيرهايي است

و در همان كتاب آمده كه ابن ابي حاتم، حاكم، ابن مردويه، و بيهقي در كتاب سنن خود، از علي بن ابي 
 "اند كه فرموده وقتي اين سوره بر رسول خدا )ص( نازل شد، از جبرئيل پرسيد: اينطالب روايت كرده

بدان مامور فرموده چيست؟ گفت: منظور نحيرة نيست، بلكه خداي تعالي كه خداي عز و جل مرا  "نحيرة
خواهي احرام نماز ببندي دستهايت را بلند كني، هم در تكبيرة االحرام و هم در مامورت كرده وقتي مي

هنگام ركوع رفتن و هم در موقع سر از ركوع برداشتن، كه اين نماز ما و نماز فرشتگاني است كه در هفت 
 .هستند، و براي هر چيزي زينتي است، و زينت نماز دست بلند كردن در هر تكبير استآسمان 
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از مظاهر استكانت و التماس است كه خداي تعالي )در  و رسول خدا )ص( فرمود: دست بلند كردن يكي
براي پروردگار خود نه استكانت دارند و نه تضرع و  -فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ "مذمت كفار( فرموده:

 .«1» "زاري

علبي كرده، سپس گفته ثمؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان از مقاتل از اصبغ بن نباته از آن جناب نقل 
اند، اند. و نيز گفته همه عترت طاهره از آن جناب نقل كردهو واحدي اين روايت را در تفسيرهاي خود آورده

 .«4»كه معناي نحر بلند نمودن دو دست تا محاذي گودي زير گلو در هنگام نماز است 

ه است: گفت "فَصَلِّ لِرَبِّكَ "كه در ذيل آيه و نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابي جعفر روايت كرده
گفته: يعني دستها را در آغاز نماز و هنگام گفتن تكبير افتتاح،  "وَ انْحَرْ "يعني نماز بخوان، و در معناي كلمه

 .«4»بلند كن 

 "نْحَرْكَ وَ افَصَلِّ لِرَبِّ "و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه
رابر گويي دستها را تا بگفته: خداي تعالي به رسول گراميش وحي فرستاد كه وقتي تكبير اول نماز را مي

 .«1»بلند كن، اين است معناي نحر  -گودي زير گلويت -نحرت

ر شنيدم كه د (و در مجمع البيان در ذيل آيه از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع
فرمود: اين نحر عبارت است از بلند كردن دستهايت تا برابر صورت مي "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ "تفسير آيه

«4». 

گويد: عبد اللَّه بن سنان هم مثل اين حديث را از آن جناب نقل كرده، و نيز قريب به آن را مؤلف: آن گاه مي
 .«4»جميل از آن جناب روايت كرده است 

 641..... ص :  راجع به زخم زبان زدن به پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( در مورد نداشتن اوالد ذكور، كسي كه زخم زبان زد، و نزول سوره كوثر[ رواياتي]

اند كه و در الدر المنثور است كه ابن سعد و ابن عساكر از طريق كلبي از ابي صالح از ابن عباس روايت كرده
رزند رسول خدا )ص( قاسم، سپس زينب، و آن گاه عبد اللَّه، و پس از او ام كلثوم، و آن گاه گفت: بزرگترين ف

فاطمه و در آخر رقيه بود، قاسم از دنيا رفت و اولين كس از فرزندان آن جناب بود كه در مكه از دنيا رفت، و 
، شد، پس او أبتر و بي عقب استبعد از او عبد اللَّه از دنيا رفت، و عاصي بن وائل سهمي گفت: نسل او قطع 

 در
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 .«1»آيه را فرستاد كه خود عاصي بن وائل ابتر و بدون عقب است پاسخش خداي تعالي اين 

د: اند كه فرموو در همان كتاب است كه زبير بن بكار و ابن عساكر، از جعفر بن محمد از پدرش روايت كرده
قاسم پسر رسول خدا )ص( در مكه از دنيا رفت و بعد از دفن جنازه آن جناب رسول خدا )ص( به عاصي بن 

 :سرش عمرو برخورد، عاصي وقتي رسول خدا )ص( را از دور ديد گفتوائل و پ

زنم، همين كه آن جناب نزديك شد، گفت: چه خوب شد كه اجاقش كور شد، در اآلن زخم زباني به او مي
 .«4» "إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "پاسخ او اين آيه نازل شد:

دي روايت كرده كه گفت: قريش را رسم چنين بود كه وقتي و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از س
، و چون فرزند رسول خدا )ص( از دنيا رفت عاصي بن وائل "بتر فالن "گفتند:مرد ميفرزند ذكور كسي مي

يعني فرزند ذكورش مرد، و اين فرد )رسول خدا ص( از همه بيشتر بتر شد، )چون هيچ فرزند  "بتر "گفت
 .«4»ذكور برايش نماند( 

ديگر آمده كه « 4»از تواريخ آمده كه شماتت كننده وليد بن مغيره بوده. و در بعضي « 1»مؤلف: و در بعضي 
آمده كه كعب بن « 4»ديگر آمده كه عقبة بن ابي معيط بوده. و در بعضي « 4»ابو جهل بوده. و در بعضي 

 .گفت عاصي بن وائل بوده استاشرف بوده، ولي معتبر همان است كه مي

مؤيد آن، روايتي است كه مرحوم طبرسي آن را در احتجاج از حسن بن علي )ع( نقل كرده كه آن جناب در 
حديثي كه روي سخنش در آن با عمرو بن العاصي است، فرموده: و تو در بستري مشترك متولد شدي )يعني 

اي از رجال قريش عده شده و هم با ديگران(، و وقتي متولد شديمادرت هم با عاصي بن وائل هم بستر مي
 .بر سر تو نزاع كردند، ابو سفيان بن حرب گفت اين پسر از نطفه من است. وليد بن مغيره گفت: از من است

عثمان بن حارث و نضر بن حارث بن كلده، و عاصي بن وائل هر يك ادعا كردند كه از من است، تا آنكه از 
تر و ستمكارتر و زناكارترشان عاصي بن وائل زورش بر ثتر و خبيتر و بي حسب و نسبميان همه آنان لئيم

 .سايرين چربيد و تو را به خود ملحق ساخت

 .و نيز اين تو بودي كه براي بر شمردن افتخاراتت به خطبه ايستادي، و گفتي اين منم
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زنم، و عاصي بن وائل گفت: محمد مردي أبتر است، يعني اوالد ذكوري ندارد، اگر كه محمد را زخم زبان مي



 -"إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ "فرمود:شود، و خداي تعالي در پاسخش از دنيا برود نامش از صفحه روزگار محو مي
 .«1»تا آخر حديث 

آمده كه كوثر نهري است در بهشت، كه خدا آن را به  "إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«4»محمد )ص( داده، تا عوض از پسرش ابراهيم باشد 

يعني سندش ذكر نشده، و عالوه بر اينكه مضمر است، يعني مؤلف: اين روايت عالوه بر اينكه مرسل است، 
و روشن نكرده كه كدام يك از ائمه فرموده، با ساير روايات معارض است، و  "فرمود ":تنها در آن آمده كه

تفسير كوثر به نهري در بهشت منافات ندارد كه كوثر به معناي خير كثير باشد، چون همانطور كه در خبر ابن 
 .نهر بهشتي هم مصداقي از خير كثير استجبير گذشت 
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 644( ..... ص : 6سوره كافرون مكي است و شش آيه دارد. )(109)

 644[ ..... ص : 6تا  1(: آيات 129سوره الكافرون )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1وَ ال أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ ) (3)( وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ 4ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) (1)قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ 

 (4دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ )( لَكُمْ 4وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ )

 644ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام اللَّه بخشنده به عموم، و مهربان به خواص

 .(1بگو هان گروه كفر پيشه! )

 .(4پرستيد )پرستم آنچه را كه شما ميمن نمي

 .(4پرستم )و شما هم نخواهيد پرستيد آنچه را كه من مي

 .(1پرستيد )آنچه را شما ميمن نيز براي هميشه نخواهم پرستيد 



 .(4پرستم )و شما هم نخواهيد پرستيد آنچه را من مي

 .(4دين شما براي خودتان و دين من هم براي خودم )

 644بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

دهد به اينكه برائت خود از كيش وثنيت آنان را علنا اظهار داشته، در اين سوره رسول خدا )ص( را دستور مي
ين گيرد، و نه دخبر دهد كه آنها نيز پذيراي دين وي نيستند، پس نه دين او مورد استفاده ايشان قرار مي

تا  پرستد، و نهند آنچه را كه آن جناب ميپرستكند، بنا بر اين نه كفار ميآنان آن جناب را مجذوب خود مي
 ابد آن جناب 
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پرستند، پس كفار بايد براي ابد از سازشكاري و مداهنه آن جناب مايوس پرستد آنچه را كه ايشان ميمي
 .باشند

آيد ظاهر سياقش بر مياند، و از مفسرين در اينكه اين سوره مورد بحث مكي است و يا مدني اختالف كرده
 .كه در مكه نازل شده باشد

 643اخبار غيبي از آينده است ..... ص :  "وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ "به گروهي معهود و معين از كفار بوده و "يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ... "بيان اينكه خطاب در]

ه يك طبقه معهود و معين از كفار است، نه تمامي كفار، به دليل ظاهرا خطاب ب "قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ "
اينكه رسول خدا )ص( را مامور كرده از دين آنان بيزاري جويد و خطابشان كند كه شما هم از پذيرفتن دين 

 .«1»ورزيد من امتناع مي

ه مامور ب "قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ "از اين آيه تا آخر سوره آن مطلبي است كه در جمله "ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ "
 "تعبدون "پرستيدند، و مفعولهايي است كه كفار مكه ميبت "ما تَعْبُدُونَ "گفتن آن است، و مراد از

ير را اگر ضم "ما تعبدونه "توانست بفرمايد:گردد، و با اينكه ميضميري است كه به ماي موصول بر مي
كرده، حذف كرد تا قافيه آخر آيات هم درست در آيد، و م داللت بر آن ميحذف كرده براي اين بود كه كال
 "فرمود:آيد چون در آنها هم بايد ميمي "اعبد "و "عبدتم "و "اعبد "هايعين اين سؤال و جواب در جمله

 ."اعبده "و "عبدتموه "و "اعبده

ي آينده است، هم چنان كه مخصوص نف "ال "نفي استقبالي است، براي اينكه حرف "ال اعبد "و جمله
ان پرستپرستم آنچه را كه شما بتبراي نفي حال است، و معناي آيه اين است كه من ابدا نمي "ما "حرف

 .پرستيدامروز مي



اين جمله نيز نفي استقبالي نسبت به پرستش كفار بر معبود رسول خدا )ص(  "وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ "
 .آيندغيبي از اين معنا است كه كفار معهود، در آينده نيز به دين توحيد در نمي است، و اين خبري

دهد كه گويا رسول خدا )ص( كه در آغاز سوره است، اين معنا را به دست مي "قل "اين دو آيه با انضمام امر
هم ينكه به شما خبر دپروردگار من مرا دستور داده به اينكه به طور دائم او را بپرستم، و ا "به كفار فرموده:

 كه شما هرگز و تا ابد او را

__________________________________________________ 

ر فهميم كه خطاب دبينيم در اين چهارده قرن ميليونها كافر به دين اسالم در آمدند، ميو با اينكه مي(1)
 [.....] ."مترجم "آيه به طبقه معيني از كفار است.
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 ."پرستيد، پس تا ابد اشتراكي بين من و شما در دين واقع نخواهد شدنمي

، و آيه شريفه زير «1» "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "بنا بر اين آيه شريفه در معناي آيه
 .«4» "عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ  "فرمايد:است كه مي

و شما نخواهيد پرستيد كسي را كه من  -و ال انتم عابدون من اعبد "در آيه مورد بحث جا داشت بفرمايد:
د وپرستان فرق بسيار است، يكي اين است كه معب، چون بين معبود رسول خدا )ص( و معبود بت"پرستممي
كند موصول مخصوص بي شعوران يعني شعور است، و موصولي كه از آن تعبير ميپرستان جماد و بيبت

است، پس چرا در آيه مورد  "كسي كه -من "است، و موصول مخصوص صاحبان شعور كلمه "ما "كلمه
 "آيه با آيهرا بكار برده؟ پاسخش اين است كه منظور صرفا مطابقت اين  "ما "بحث بجاي اين كلمه، كلمه

 .است "ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ

 646[ ..... ص : "وَ ال أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ "وجه تكرار مضمون سابق در]

آيه قبل است كه به منظور اين دو آيه تكرار مضمون دو  "وَ ال أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ "
آمده، و نيز « 4» "كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ "تاكيد آن تكرار شده، نظير تكراري كه در آيه

 .آمده است« 1» "فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ "تكراري كه در آيه

در دو  "ما "اند: اصال كلمهينكه چرا بين دو موصول فرق نگذاشت، گفتهاز مفسرين در توجيه ا« 4»بعضي 
ه من نحو "موصوله نيست، بلكه مصدريه است، و معناي آيه اين است كه: "ما أَعْبُدُ "و "ما عَبَدْتُّمْ "جمله

ر ، و خالصه نه من شريك شما د"پرستش شما را نخواهم پرستيد، و شما نحوه پرستش مرا نخواهيد پرستيد
پرستش هستم و نه شما شريك منيد، نه در عبادت مشتركيم و نه در معبود، چون معبود من خداي تعالي 

 است، و معبود شما بت است، عبادت من
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 .4عذاب خدا بر آنان حتمي شده، در نتيجه ديگر ايمان نخواهند آورد. سوره يس، آيه (1)

كساني كه كافر شدند چه انذارشان بكني و چه نكني برايشان يكسان است، چون ايمان نخواهند آورد. (2)
 .4سوره بقره، آيه 

د به پنداريكنيد به زودي خواهيد دانست. باز چنان نيست كه شما ميچنين نيست كه شما خيال مي(3)
 .(1و  4زودي خواهيد دانست. سوره تكاثر، آيه 

 .باد چگونه مطلب را آماده كرد. باز هم مرگ بر او باد چگونه مطلب را آماده كرد مرگ بر او(4)

 .46و  14سوره مدثر، آيه 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (5)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

عبادتي است كه خدا تشريعش كرده، و عبادت شما چيزي است كه خودتان از در جهل و افتراء بدعت 
بنا بر اين توجيه، دو آيه مورد بحث تكرار و تاكيد دو آيه قبل نيستند، ولي عيبي كه در اين توجيه ايد، و نهاده

رسد، و ان شاء اللَّه در بحث روايتي آينده وجهي لطيف است، اين است كه از نظر عبارت آيه بعيد به ذهن مي
 .براي تكرار دو آيه خواهد آمد

اخبار از اينست كه كافران مخاطب پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( به دين او نخواهند گرويد. چند وجه ديگر در  "لِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ "بيان اينكه آيه:]

 640معناي اين آيه ..... ص : 

اين آيه به حسب معنا تاكيد مطلب گذشته، يعني مشترك نبودن پيامبر و مشركين  "لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ "
ها است فرمايد: دين شما كه همان پرستش بتالم اختصاص است، مي "لي "و در "لكم "است، و الم در

كند، و دين من نيز مخصوص خودم است، شما را فرا مخصوص خود شما است، و به من تعدي نمي
 .گيردنمي

فرمايد هر كس ، ميدر اينجا ممكن است به ذهن كسي برسد كه اين آيه مردم را در انتخاب دين آزاد كرده
دلش خواست دين شرك را انتخاب كند، و هر كس خواست دين توحيد را برگزيند. و يا به ذهن برسد كه آيه 

خواهد به رسول خدا )ص( دستور دهد كه متعرض دين مشركين نشود. و ليكن معنايي كه ما براي شريفه مي
در مقام اين است كه بفرمايد شما به دين من  كند، چون گفتيم آيه شريفهآيه كرديم اين توهم را دفع مي

اي كه قرآن متضمن آن است، اين نخواهيد گرويد و من نيز به دين شما نخواهم گرويد، و اصوال دعوت حقه
 .كندتوهم را دفع مي

در آيه شريفه به معناي مذهب و آئين  "دين "اند: كلمهاز مفسرين براي دفع اين توهم گفته« 1»بعضي 
 .فرمايد: جزاي شما مال شما، و جزاي من از آن من استكه به معناي جزا است مينيست، بل



 "لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني "اند: در اين آيه مضافي حذف شده، و تقديرشديگر گفته« 4»بعضي 
 .باشد، يعني جزاي دين شما مال شما، و جزاي دين من مال من. ولي اين دو وجه دور از فهم استمي

 640روايتي ])روايتي در باره شان نزول سوره كافرون و روايتي راجع به تكرار يك مضمون در سوره([ ..... ص : بحث 

 در الدر المنثور آمده كه ابن جرير، ابن ابي حاتم، و ابن انباري در كتاب

__________________________________________________ 
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 414، ص: 46جمه الميزان، جتر

وليد بن مغيره و عاصي بن  :اند كه گفت، از سعيد بن ميناء موالي ابي البختري روايت كرده"المصاحف "
را ديدند و گفتند: اي محمد بيا خدايانمان را روي  (وائل و اسود بن مطلب و امية بن خلف رسول خدا )ص

ان ما را در نتيجه غائله و كدورت بين ما بر طرف شود، همه در هم بريزيم، ما خداي تو را بپرستيم و تو خداي
تر پرستش معبودها مشترك باشيم، و باألخره يا معبود ما حق است و يا معبود تو، اگر معبود ما حق و صحيح

تر از معبود ما باشد اي، و اگر معبود تو حق و صحيحبود سر تو بي كاله نمانده، و از عبادت آنها حظي برده
ايم. در پاسخ اين پيشنهاد خداي تعالي اين سوره را نازل مند شدهر ما بي كاله نمانده، از پرستش او بهرهس

 .«1»پرستيد، تا آخر سوره پرستم آنچه را كه شما ميكرد كه بگو: هان اي كفار! من هرگز نمي

قريب به اين معنا را روايت كرده اي از اصحاب اماميه مؤلف: مرحوم شيخ در امالي به سند خود از ميناء از عده
«4». 

و در تفسير قمي از پدرش از ابن ابي عمير روايت كرده كه گفت: ابو شاكر از ابي جعفر احول از سوره مورد 
زند كه در يك سطر مطلبي را دو بار بگويد بحث سؤال كرد، كه مگر يك سخنگوي حكيم اينطور حرف مي

 .ز اين اشكال نداشتو تكرار كند؟ ابي جعفر احول جوابي ا

ناگزير به طرف مدينه روان شد، و در مدينه از امام صادق )ع( پرسيد حضرت فرمود: سبب نزول اين سوره و 
تكرار مطلبش اين بود كه قريش به رسول خدا )ص( پيشنهاد كرده بود، بيا تا بر سر پرستش خدايان 

ال ما خداي تو را، باز يك سال تو خدايان ما اي كنيم، يك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يك سمصالحه
را عبادت كن و يك سال ما خداي تو را، خداي تعالي در پاسخشان عين سخن آنان را يعني تكرار مطلب را 

، آنها "ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ "بكار برد، آنها گفته بودند يك سال تو خدايان ما را عبادت كن در پاسخ فرمود:
باز  "، آنها گفته بودند"وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ "، در پاسخ فرمود"يك سال ما خداي تو را و "گفته بودند

 و يك "، آنها گفته بودند"وَ ال أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ "در پاسخ فرمود: "يك سال تو خدايان ما را عبادت كن
 ."عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ وَ ال أَنْتُمْ "در پاسخشان فرمود: "سال ما خداي تو را

__________________________________________________ 



 .161، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .، به نقل از امالي شيخ طوسي444، ص 4نور الثقلين، ج (2)

 414، ص: 46ترجمه الميزان، ج

زد ابي شاكر رفت، و جواب را بدو گفت، ابو شاكر گفت: اين جواب ابو جعفر احول وقتي اين پاسخ را شنيد ن
اي و پاسخ را يعني تو نزد جعفر بن محمد رفته)، «1»مال تو نيست اين را شتر از حجاز بدينجا حمل كرده 

 .(اياز او گرفته

يك سال ما مؤلف: مفاد تكرار در كالم قريش اين است كه بيا تا به آخر عمر يك سال تو خدايان ما را و 
 .خداي تو را بپرستيم

__________________________________________________ 

 .114، ص 4تفسير قمي، ج (1)
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 632( ..... ص : 3سوره نصر مدني است و سه آيه دارد )(110)

 632[ ..... ص : 3تا  1(: آيات 112سوره النصر )]

 اشاره

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ 4( وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً )1إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ )
 (4كانَ تَوَّاباً )

 632ترجمه آيات ..... ص : 

 .و مهربان با نيكان است به نام اللَّه كه بخشنده به همه

 .(1منتظر باش كه وقتي نصرت و فتح از ناحيه خدا برسد )

 .(4آيند )و ببيني كه مردم گروه گروه به دين اسالم در مي

پس )به شكرانه آن( پروردگارت را حمد و تسبيح گوي و از او طلب آمرزش كن كه او بسيار توبه پذير است 
(4). 

 632بيان آيات ..... ص : 



 ارهاش

دهد كه به زودي آن جناب دهد، و خبر ميدر اين سوره خداي تعالي رسول گراميش را وعده فتح و ياري مي
دهد كه به شكرانه اين ياري و شوند، و دستورش ميكند كه مردم گروه گروه داخل اسالم ميمشاهده مي

د در بنا به استظهاري كه خواهيم كر فتح خدايي، خدا را تسبيح كند و حمد گويد و استغفار نمايد. و اين سوره
  .مدينه بعد از صلح حديبيه و قبل از فتح مكه نازل شده

  441، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 631رسيدن آن پيشگويي شده فتح مكه است ..... ص :  "إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ ... "بيان اينكه مراد از نصر و فتح كه در]

آينده( دارد، و اين ظهور اقتضا دارد كه مضمون )ظهور در استقبال  "اذا "كلمه "صْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُإِذا جاءَ نَ "
دهد، و چون آن امر ياري و فتح است، آيه شريفه خبري باشد از امري كه هنوز رخ نداده و به زودي رخ مي

ر داده، و نيز از مالحم و خبرهاي غيبي هايي است كه خداي تعالي به پيامبدر نتيجه سوره مورد بحث از مژده
 .قرآن كريم است

جنس نصرت و فتح نيست، تا  -انداز مفسرين پنداشته« 1»آن طور كه بعضي  -"فتح "و "نصر "و منظور از
آيه شريفه با تمامي مواقفي كه خداي تعالي پيامبرش را ياري نموده و بر دشمنان پيروز كرده منطبق شود، 

وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ  "ردن انصار و اهل يمن هم منطبق گردد، چون با آيهمثال با ايمان آو
سازد، زيرا اسالم آوردن انصار و اهل يمن و ساير مسلمانان كه قبل از فتح مكه مسلمان شدند نمي "أَفْواجاً

 .فوج فوج نبوده

تواند نمي فتح خوانده "إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً "ن را در آيهو نيز منظور آيه، صلح حديبيه كه خداي تعالي آ
 .باشد، براي اينكه آيه بعدي با آن انطباق ندارد، و در صلح حديبيه مردم فوج فوج داخل اسالم نشدند

تواند مصداق اين نصرت و فتح باشد، فتح مكه است، چون فتح مكه در اي كه ميترين واقعهپس روشن
و در بين همه فتوحات، ام الفتوحات و نصرت روشني بود كه بنيان شرك را در جزيرة  (يات رسول خدا )صح

 .العرب ريشه كن ساخت

كَ إِنَّا فَتَحْنا لَ "و مؤيد اين نظريه وعده نصرتي است كه در ضمن آيات نازله در باره حديبيه داده و فرموده:
ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً وَ  فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
، چون بسيار نزديك به ذهن است كه منظور از فتح و نصر عزيز، همان فتح «4» "يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً

فتح حديبيه باشد همان فتح مكه است كه دو سال بعد از صلح مكه باشد، چون تنها فتحي كه مرتبط با 
 .حديبيه اتفاق افتاد

تر است، تا آيه را حمل كنيم بر اجابت دعوت حقه از ناحيه اهل يمن و دخول و اين نظريه به ذهن نزديك



رت صتر به اعتبار همان است كه بگوييم: مراد از نصر و فتح، نبدون خونريزيشان در اسالم، پس نزديك
 رسول خدا )ص( بر كفار قريش، و

__________________________________________________ 

 .444، ص 46روح المعاني، ج (1)

همانا ما براي تو فتحي روشن مقرر كرديم، تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذر و نعمت خود را بر (2)
ايت كند. و خدا تو را با نصرتي با عزت و كرامت ياري خواهد تو به حد كمال برساند و تو را به راه راست هد

 .3 -1كرد. سوره فتح، آيات 

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

مراد از فتح، فتح مكه است. و نيز بگوييم اين سوره بعد از صلح حديبيه و بعد از نزول سوره فتح و قبل از فتح 
 .مكه نازل شده است

به معناي جماعتي  "فوج "گويد كلمهراغب در مفردات مي "خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاًوَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْ "
داخل شدن  "و بنا به گفته وي معناي«. 1»آيد مي "افواج "است كه به سرعت عبور كنند، و جمع اين كلمه

 "دين اللَّه "يند، و مراد ازاين است كه جماعتي بعد از جماعتي ديگر به اسالم در آ "مردم در دين خدا افواجا
غير اسالم را دين « 4» "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِساْلمُ "همان اسالم است، چون خداي تعالي به حكم آيه

 .داندنمي

 630وجه و مناسبت امر به حمد و استغفار پروردگار، بعد از ديدن نصر الهي ..... ص : ]

از آنجايي كه اين نصرت و فتح اذالل خداي تعالي نسبت به  "اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ "
شرك، و اعزاز توحيد است، و به عبارتي ديگر اين نصرت و فتح ابطال باطل و احقاق حق بود، مناسب بود 

از  سخن -مت بزرگي استكه نع -كه از جهت اول سخن از تسبيح و تنزيه خداي تعالي برود، و از جهت دوم
 .حمد و ثناي او برود، و به همين جهت به آن جناب دستور داد تا خدا را با حمد تسبيح گويد

البته در اين ميان وجه ديگري براي توجيه و مناسبت اين دستور هست، و آن اين است كه حق خداي عز و 
ش ذكر كند و همواره بياد نقص و حاجت اش اين است كه او را با صفات كمالجل كه رب عالم است، بر بنده

خود بيفتد، و چون فتح مكه باعث شد رسول خدا )ص( از گرفتاريهايي كه در از بين بردن باطل و قطع ريشه 
 -فساد داشت فراغتي حاصل كند، دستورش داد كه از اين به بعد كه فراغتت بيشتر است، به ياد جالل خدا

بپردازد، و  -او است و نقص و حاجت خودش، كه استغفار استكه حمد  -و جمالش -كه تسبيح او است
معناي استغفار در مثل رسول خدا )ص( كه آمرزيده هست، درخواست ادامه مغفرت است، چون احتياج به 

مغفرت از نظر بقاء عينا مثل احتياج به حدوث مغفرت است، )دقت فرماييد(. و اين استغفار از ناحيه آن جناب 
 .است، و ما در آخر جلد ششم اين كتاب گفتاري در معناي آمرزش گناه گذرانديمتكميل شكرگزاري 



 .كند، و در عين حال تشويق و تاكيد هم هستاين جمله دستور به استغفار را تعليل مي -"إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً "

__________________________________________________ 

 ."فوج "مفردات راغب، ماده(1)

 .14همانا دين در نزد خدا اسالم است. سوره آل عمران، آيه (2)
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 633بحث روايتي ]چند روايت مربوط به نزول سوره نصر[ ..... ص : 

 اشاره

در مجمع البيان از مقاتل روايت كرده كه گفت: وقتي اين سوره نازل شد، رسول خدا )ص( آن را بر اصحابش 
دادند، ولي وقتي عباس آن را شنيد گريه كرد، اصحاب همه خوشحال گشته به يكديگر مژده مي قرائت كرد،

كنم اين سوره خبر مرگ تو را به تو گريي عمو؟ عرضه داشت: من خيال ميچرا مي :رسول خدا )ص( پرسيد
رسول خدا )ص( بعد گويد كه تو فهميدي، و دهد، يا رسول اللَّه. حضرت فرمود: بله اين سوره همان را ميمي

از نزول اين سوره بيش از دو سال زندگي نكرد، و از آن به بعد هم ديگر كسي او را خندان و خوشحال نديد 
«1». 

 .مؤلف: اين معنا در تعدادي از روايات با عباراتي مختلف آمده

 دارد بر اينكه اند كه: اين سوره داللتدر وجه داللت سوره بر خبر مرگ آن جناب چنين گفته« 4»و بعضي 
رسول خدا )ص( از انجام رساالت خود فارغ شده، آنچه بنا بود انجام دهد انجام داده، و دوران تالش و 

، هر چيزي كه به "عند الكمال يرقب الزوال "مجاهدتش به سر رسيده، و معلوم است كه طبق مثل معروف
 .حد كمالش رسيد بايد منتظر زوالش بود

ايستاد و لمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( در اواخر عمرش نميو در همان كتاب از ام س
 :گفترفت، مگر اينكه ميآمد و نمينشست و نمينمي

ما علت اين معنا را پرسيديم، فرمود: من بدين عمل مامور  "سبحان اللَّه و بحمده و استغفر اللَّه و اتوب اليه "
 .«3» "ذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُإِ "خواند:ام، آن گاه اين سوره را ميشده

گفته مؤلف: و در اين معنا روايات يكي دو تا نيست، البته در بين آنها در اينكه رسول خدا )ص( چه ذكري مي
 .اختالف هست

من از پدرم شنيدم كه  :و در عيون به سند خود از حسين بن خالد از حضرت رضا )ع( روايت آورده كه گفت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ  "اي كه از قرآن نازل شد سوره( حديث كرد كه: اولين سورهاز پدرش )ع

 اي كهبود، و آخرين سوره "رَبِّكَ

__________________________________________________ 
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 .«1»بود  "إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ "نازل شد سوره

شايد منظور از آخرين سوره در بست و به طور تمام بوده، كه در اين صورت منافات ندارد كه بعضي  :مؤلف
 .ها بعد از اين سوره نازل شده باشدآيات ساير سوره

 634ني مكيان، حركت قواي اسالم، وقايع بين راه، وارد شدن به شهر و ...[ ..... ص : تفصيل داستان فتح مكه: پيمان شك]

و در مجمع البيان در داستان فتح مكه آمده: بعد از آنكه در سال حديبيه رسول خدا )ص( با مشركين قريش 
ل عهد رسو تواند داخل درصلح نمود، يكي از شرائط صلح اين بود كه هر كس و هر قبيله عرب بخواهد مي

تواند داخل در عهد قريش گردد، قبيله خزاعه به عهد و خدا )ص( شود، و هر كس و هر قبيله بخواهد مي
عقد رسول خدا )ص( پيوست، و قبيله بني بكر در عقد و پيمان قريش در آمد، و بين اين دو قبيله از قديم 

 .األيام دشمني بود

ق افتاد، و قريش بني بكر را با دادن سالح كمك كردند، ولي در اين بين جنگي ميان بني بكر و خزاعه اتفا
آشكارا كمك انساني ندادند به جز بعضي افراد، از آن جمله عكرمة بن ابي جهل و سهيل بن عمرو كه شبانه 

 .و مخفيانه به كمك بني بكر رفتند

شتافت، و اين در ناگزير عمرو بن سالم خزاعي سوار بر مركب خود شد و به مدينه نزد رسول خدا )ص( 
هنگامي بود كه مساله فتح مكه بر سر زبانها افتاده بود، و رسول خدا )ص( در مسجد در بين مردم بود، عمرو 

 :بن سالم ايستاد و اين اشعار را سرود

 ال هم اني ناشد محمدا حلف ابينا و ابيه اال تلدا

 ان قريشا أخلفوك الموعدا و نقضوا ميثاقك الموكدا

رسول خدا )ص( فرمود: اي عمرو بس است، سپس برخاست و به خانه همسرش « 4»ا و سجدا و قتلونا ركع
 فرمود: ياريميمونه رفت و فرمود: آبي برايم آماده ساز، آن گاه شروع كرد به غسل و شستشوي خود، و مي

ماعتي ء با جرا ياري نكنم، آن گاه از خزاعه بديل بن ورقا -خويشاوندان عمرو بن سالم -نشوم اگر بني كعب
حركت كرده نزد رسول خدا )ص( آمدند، آنها هم آنچه از بني بكر و قريش كشيده بودند و مخصوصا ياري 

 قريش از

__________________________________________________ 

 .14، ح 4، ص 4عيون اخبار الرضا، ج (1)

طلبيدم، و به سوگندهاي غليظي كه نياكان  بارالها شاهد باش من به محمد اطالع دادم، و او را به كمك(2)



ات خلف وعده كردند و عهد مؤكد تو را شمردند سوگند دادم كه قريش در بارهما، و نياكان او مقدسش مي
 .نقض نمودند، و ما را در حال ركوع و سجده كشتند
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 .شتندبني بكر را به اطالع آن حضرت رسانده به طرف مكه برگ

آيد تا بينم ابو سفيان از طرف قريش به سوي شما ميو رسول خدا )ص( از پيش خبر داده بود كه گويا مي
ود بيند. اتفاقا همين طور كه فرموده بپيمان صلح حديبيه را تمديد كند و به زودي بديل بن ورقاء را در راه مي

ا رود تا پيمان ره از طرف قريش به مدينه ميپيش آمد، بديل و همرهانش ابو سفيان را در عسفان ديدند ك
اين  آيي؟ گفت رفته بودم كنار دريا وتمديد و محكم كند. همين كه ابو سفيان بديل را ديد پرسيد: از كجا مي

بيابانهاي اطراف. گفت: مدينه نزد محمد نرفتي؟ پاسخ داد نه. و از هم جدا شدند، بديل به طرف مكه رهسپار 
همراهان خود گفت: اگر بديل مدينه رفته باشد، حتما آذوقه شترش را از هسته خرما داده،  شد، ابو سفيان به

برويم ببينيم شترش كجا خوابيده بود، رفتند و آنجا را يافته پشكل شتر بديل را پيدا كردند و شكافتند ديدند 
 .هسته خرما در آن هست ابو سفيان گفت به خدا سوگند بديل نزد محمد رفته بود

و سفيان از آنجا به مدينه آمد و نزد رسول خدا )ص( رفت، عرضه داشت: اي محمد خون قوم و اب
خويشاوندانت را حفظ كن و قريش را پناه بده و مدت پيمان را تمديد كن. رسول خدا )ص( فرمود: آيا عليه 

ايد ر نشكستهمود: اگمسلمانان توطئه كرديد و نيرنگ بكار زديد و پيمان را شكستيد؟ ابو سفيان گفت: نه. فر
ما بر سر پيمان خود هستيم. ابو سفيان از آنجا بيرون آمد، به ابو بكر برخورد و گفت: قريش را در پناه خود 

ص( كسي را پناه بدهد. از او هم )تواند عليه رسول خدا ابو بكر گفت: واي بر تو مگر كسي مي«. 1»گير 
از او كرد و همان جواب را از او شنيد. از او هم گذشت به  گذشت به عمر بن خطاب برخورد و همان تقاضا را

منزل دخترش ام حبيبه همسر رسول خدا )ص( رفت و خواست تا روي فرش رسول خدا )ص( بنشيند، 
دخترش خم شد و فرش را جمع كرد، ابو سفيان گفت: دخترم آيا دريغ كردي از اينكه پدرت روي فرش 

تواني دا )ص( است، و تو به خاطر شركت نجس و پليد هستي و نميبنشيند؟ گفت: بله، اين فرش رسول خ
 .روي اين فرش بنشيني

__________________________________________________ 

پناه گيري رسمي از جاهليت عرب بود كه وقتي جنايتكار و حتي قاتل فرزند كسي از آن شخص پناه (1)
توانست به او آسيبي برساند، و بر حسب همان جوار، خود آن داد، و ديگر كسي نميخواست، پناهش ميمي

رساند، و ابو سفيان به همين منظور آمده بود، و كافي بود يكي از شخص هم به قاتل فرزندش آسيب نمي
 ."مترجم "مسلمانان او و يا همه قريش را در پناه خود بگيرد.
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دهي و خانه فاطمه )ع( رفت و گفت: اي دختر سيد عرب، آيا قريش را پناه مي از آنجا هم بيرون شد و به



ترين خانم در همه مردم خواهي بود. فاطمه )ع( كني؟ اگر چنين كني گراميمدت پيمان ايشان را تمديد مي
 فرمود جوار من جوار رسول خدا )ص( است. پرسيد: آيا ممكن نيست به دو پسرانت دستور دهي اين كار را

اند كه بين مردم جوار دهند، عالوه بر هاي من كودكند و به حدي نرسيدهبكنند؟ فرمود: به خدا سوگند بچه
پناه دهد. آن گاه رو به علي بن ابي طالب )ع( كرد و  (تواند به دشمن رسول خدا )صاين، هيچ مسلماني نمي

اي پيش رايم خير خواهي كني و راه چارهخواهم بام از همه جا قطع شده، از تو ميگفت: اي ابا الحسن چاره
پايم بگذاري. علي )ع( فرمود: تو پير مرد قريشي، برخيز و بر در مسجد بايست و اعالم كن كه همه بدانيد 

من قريش را در پناه و جوار خود قرار دادم، اين را بگو و به ديار خودت مكه برگرد، ابو سفيان پرسيد: اين كار 
كرد؟ فرمود: به خدا سوگند گمان ندارم، و ليكن چاره ديگري برايت سراغ ندارم،  دردي از من دوا خواهد

ناگزير ابو سفيان برخاست و در مسجد فرياد زد ايها الناس من قريش را در جوار خود قرار دادم، آن گاه 
 .شترش را سوار شد و به طرف مكه رفت

يان قصه را برايشان شرح داد. گفتند: به خدا اي؟ ابو سفوقتي وارد بر قريش شد، پرسيدند چه خبر آورده
سوگند علي بن ابي طالب كاري برايت انجام نداده، جز اينكه به بازيت گرفته، و اعالمي كه در بين مسلمانان 

اي ندارد، ابو سفيان گفت: نه به خدا سوگند علي منظورش بازي دادن من نبود، ولي چاره كردي هيچ فايده
 .ديگري نداشتم

گويد: رسول خدا )ص( دستور داد تا مسلمانان براي جنگ با مردم مكه، مجهز و آماده شوند، و آن يراوي م
گاه عرضه داشت بار الها چشم و گوش قريش را از كار ما بپوشان و از رسيدن اخبار ما به ايشان جلوگيري 

اطب ر اين هنگام بود كه حفرما تا ناگهاني بر سرشان بتازيم و قريش را در شهرشان مكه غافلگير سازيم، د
اي به قريش نوشت و به دست آن زن داد تا به مكه برساند، ولي خبر اين خيانتش از بن ابي بلتعه نامه

آسمان به رسول اللَّه رسيد، و علي )ع( و زبير را فرستاد تا نامه را از آن زن بگيرند، كه داستانش در سوره 
 .ممتحنه گذشت

ح مكه ابو ذر غفاري را جانشين خود در مدينه كرد و ده روز از ماه رمضان رسول خدا )ص( در داستان فت
گذشته بود كه با ده هزار نفر لشكر از مدينه بيرون آمد، و اين در سال هشتم هجرت بود، و از مهاجر و انصار 

 .حتي يك نفر تخلف نكرد

  (از سوي ديگر ابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب )پسر عموي رسول خدا ص
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رسول خدا )ص( را ديدند، و اجازه  "نيق العقاب "، و عبد اللَّه بن امية بن مغيره، در بين راه در محلي به نام
مالقات خواستند، ليكن آن جناب اجازه نداد، ام سلمه همسر رسول خدا )ص( در وساطت و شفاعت آن دو 

فرمود  .از اين دو پسر عموي تو و ديگري پسر عمه و داماد تو استعرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( يكي 
مرا با ايشان كاري نيست، اما پسر عمويم هتك حرمتم كرده، و اما پسر عمه و دامادم همان كسي است كه 



اي در باره من در مكه آن سخنان را گفته بود، وقتي خبر اين گفتگو به ايشان رسيد ابو سفيان كه پسر خوانده
گيرم و سر به بيابان اهش بود گفت: به خدا سوگند اگر اجازه مالقاتم ندهد دست اين كودك را ميهمر
روم تا از گرسنگي و تشنگي بميريم، اين سخن به رسول خدا )ص( رسيد، حضرت گذارم، آن قدر ميمي

 .دلش سوخت و اجازه مالقاتشان داد، هر دو به ديدار آن جناب شتافته اسالم آوردند

ن رسول خدا )ص( در مر الظهران بار انداخت، و با اينكه اين محل نزديك مكه است، مردم مكه از و چو
خبر بودند، در آن شب ابو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء از حركت آن جناب بكلي بي

 .مكه بيرون آمدند تا خبري كسب كنند

: پناه به خدا، خدا به داد قريش برسد كه دشمنش تا با خود گفت (از سوي ديگر عباس عموي پيامبر )ص
هاي مكه رسيده، و كسي نيست به او خبري بدهد، به خدا اگر رسول خدا )ص( به ناگهاني بر سر پشت كوه

قراري وادارش كرد همان شبانه قريش بتازد و با شمشير وارد مكه شود، قريش تا آخر دهر نابود شده، اين بي
 :گفتص( سوار شده به راه بيفتد، با خود ميبر استر رسول خدا )

كشي برخورم، و يا دامداري را ببينم، و يا به كسي كه از سفر هاي اراك اقال به هيزمبروم بلكه البالي درخت
رود برخورد نمايم، به او بگويم به قريش خبر دهد كه لشكر رسول خدا )ص( تا رسد و به طرف مكه ميمي

 .التماس كنند و امان بخواهند تا آن جناب از ريختن خونشان صرفنظر كند كجا آمده، بلكه بيايند

زدم تا شايد به به خدا سوگند در البالي درختان اراك دور مي :خوانيماز اينجا مطلب را از قول عباس مي
كردند، خوب گوش دادم صاحبان صدا كسي برخورم، كه ناگهان صدايي شنيدم كه چند نفر با هم صحبت مي

گفت به خدا شناختم، ابو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء بودند، و شنيدم ابو سفيان مي را
بيله ها از قام، بديل در پاسخ گفت: به نظر من اين آتشسوگند هيچ شبي در همه عمرم چنين آتشي نديده

 خزاعه باشد، ابو سفيان 
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تر از اينند كه چنين لشكري انبوه فراهم آورند من او را از صدايش شناختم، و صدا زدم اي گفت: خزاعه پست
تا صدايم را شنيد شناخت، و گفت ابو الفضل تويي؟ گفتم آري، گفت: لبيك پدر و  -ابو سفيان -أبا حنظله

ه شما را تاب اي؟ گفتم: اينك رسول خدا )ص( است با لشكري آمده كمادرم فداي تو باد، چه خبر آورده
 .مقاومت آن نيست، ده هزار نفر از مسلمين است

گويي چه كنم؟ گفتم: با من سوار شو تا نزد آن جناب برويم تا از حضرتش برايت امان پرسيد: پس مي
زند، ابو سفيان با من سوار شد، با شتاب بخواهم، به خدا قسم اگر آن جناب بر تو دست يابد گردنت را مي

گفتند: اين عموي رسول خدا شديم ميرسول خدا )ص( راندم، از هر اجاق و آتشي رد مي استر را به طرف
)ص( و سوار بر استر آن جناب است، تا به آتش عمر بن خطاب رسيديم، صدا زد اي ابا سفيان حمد خداي را 

خدا )ص(  ولكه وقتي به تو دست يافتيم كه هيچ عهد و پيماني در بين نداريم، آن گاه به عجله به طرف رس



دويد، من نيز استر را به شتاب رساندم، به طوري كه عمر و استر من جلو درب قبه راه را به يكديگر بستند، و 
 .زندباألخره عمر زودتر داخل شد، آن طور كه يك سواره كندرو، از پياده كندرو جلو مي

تعالي ما را بر او مسلط كرده و عمر عرضه داشت: يا رسول اللَّه اين ابو سفيان دشمن خدا است كه خداي 
اتفاقا عهد و پيماني هم بين ما و او نيست، اجازه بده تا گردنش را بزنم، من عرضه داشتم: يا رسول اللَّه من 

گرفتم، و عرضه  -به رسم التماس -را (ام، و آن گاه بالفاصله نشستم و سر رسول خدا )صاو را پناه داده
ي ورزيد، به او گفتم: امن امروز در باره او سخن نگويد، ولي عمر اصرار مي داشتم به خدا سوگند كسي غير از

عمر آرام بگير، درست است كه اين مرد چنين و چنان كرده، ولي هر چه باشد از آل عبد مناف است، نه از 
كردم. عمر گفت اي عباس، كوتاه اگر از دودمان تو بود من وساطتش را نمي -دودمان تو -عدي بن كعب

تر بود براي من از اينكه پدرم خطاب اسالم بياورد. يا، اسالم آوردن تو آن روز كه اسالم آوردي محبوبب
خواست بگويد: تعصب دودماني در كارم نيست، به شهادت اينكه از اسالم تو خوشحال شدم بيش از آنكه مي

مود فعال برو او را امان شد. در اينجا رسول خدا )ص( به عمويش عباس فرشد، اگر ميپدرم مسلمان مي
 .داديم، فردا صبح او را نزد من آر

صبح زود قبل از هر كس ديگر او را نزد رسول خدا )ص( بردم، همين كه او را ديد فرمود: واي بر  :گويدمي
 تو اي ابا سفيان آيا هنوز وقت آن نشده كه بفهمي 
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داشت: پدر و مادرم فداي تو كه چقدر پابند رحمي، و چقدر كريم و رحيم و جز اللَّه معبودي نيست؟ عرضه 
دادم كه با خداي تعالي خداي ديگري باشد، بايد آن خدا در جنگ بدر و حليمي، به خدا قسم اگر احتمال مي

رسول خدا )ص( فرمود: واي بر تو اي ابا سفيان آيا وقت آن نشده كه بفهمي من  .كردروز احد ياريم مي
فرستاده خداي تعالي هستم؟ عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت شود، در اين مساله هنوز شكي در دلم است 

گويد: به او گفتم واي بر تو شهادت بده به حق قبل از اينكه گردنت را بزنند. ابو سفيان بناچار عباس مي
 .شهادت داد

ر تنگه دره نگه دار، تا لشكر خدا از پيش در اين هنگام رسول خدا )ص( فرمود: اي عباس برگرد و او را د
روي او بگذرد، و او قدرت خداي تعالي را ببيند، من او را نزديك دماغه كوه، تنگترين نقطه دره نگه داشتم، 

گفتم مثال اين دادم، و ميپرسيد: اينها كيانند؟ و من پاسخ ميشدند و او ميلشكريان اسالم قبيله قبيله رد مي
ص( در كتيبه خضراء از )، اين جهينه است، اين فالن است، تا در آخر خود رسول خدا قبيله اسلم است

مهاجرين و انصار عبور كرد، در حالي كه نفرات كتيبه آن چنان غرق آهن شده بودند كه جز حدقه چشم از 
 ايشان پيدا نبود، ابو سفيان پرسيد اينها كيانند: اي ابا الفضل؟

كه با مهاجرين و انصار در حركت است. ابو سفيان گفت: اي ابا الفضل گفتم اين رسول خدا )ص( است 
ات عظيم شده، گفتم واي بر تو سلطنت و پادشاهي نيست. بلكه نبوت است، گفت: بله حاال سلطنت برادرزاده



 .«1»كه چنين است 

جناب بيعت كردند، حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء نزد رسول خدا )ص( آمدند، و اسالم را پذيرفته با آن 
وقتي مراسم بيعت تمام شد، رسول خدا )ص( آن دو را پيشاپيش خود روانه به سوي قريش كرد تا ايشان را 

به سوي اسالم دعوت كنند و اعالم بدارند هر كس بر خانه ابو سفيان كه باالي مكه است داخل بشود ايمن 
او نيز ايمن خواهد بود، و هر كس هم درب  است، و هر كس داخل خانه حكيم كه در پايين مكه است بشود
 .خانه خود را بروي خود ببندد و دست به شمشير نزند ايمن است

و بعد از آنكه ابو سفيان و حكيم بن حزام از نزد رسول خدا )ص( بيرون آمدند و به طرف مكه روانه شدند، 
 رسول خدا )ص( زبير بن عوام را

__________________________________________________ 

 "گويم نبوت است، و گر نه خودم به آن ايمان ندارم.يعني حاال كه زور باالي سرم است من هم مي(1)
 ."مترجم
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به سركردگي جمعي از سواره نظام مهاجرين مامور فرمود تا بيرق خود را در بلندترين نقطه مكه كه محلي 
كند و فرمود از آنجا حركت نكنيد تا من برسم، و وقتي خود آن جناب به مكه  است به نام حجون نصب

يد اش، و خالد بن ولرسيد، در همين حجون خيمه زد، و سعد بن عباده را به سركردگي كتيبه انصار در مقدمه
در آنجا  رارا با جمعيتي از مسلمانان قضاعه و بني سليم را دستور داد تا به پايين مكه بروند، و پرچم خود 

 .ها نصب كنندنرسيده به خانه

و به ايشان دستور داد كه به هيچ وجه متعرض كسي نشوند و با كسي نجنگند، مگر آنكه ابتدا به جنگ كرده 
حويرث بن  -4عبد اللَّه بن سعد بن ابي سرح  -1باشد، و دستور داد چهار نفر را هر جا ديدند به قتل برسانند: 

خوان را هر جا ديدند قبس بن ضبابه، و نيز دستورشان داد كه دو نفر مطرب و آوازهم -1ابن خطل  -4نفيل 
بكشند، و اينها كساني بودند كه با آوازه خوانيهايشان رسول خدا )ص( را هجومي گفتند. و فرمود حتي اگر 

ن نفيل يرث بديدند دست به پرده كعبه دارند در همان حال به قتلشان برسانند. طبق اين فرمان علي )ع( حو
خوانها را كشت، و آن ديگري متواري شد، و نيز مقبس بن ضبابه را در بازار به قتل رسانيد، و يكي از دو آوازه

و ابن خطل را در حالي كه دست به پرده كعبه داشت پيدا كردند، و دو نفر به وي حمله كردند، يكي سعيد بن 
 .گرفت و او را به قتل رسانيد حريث، و ديگري عمار بن ياسر، سعيد از عمار سبقت

ابو سفيان با شتاب خود را به رسول خدا )ص( رسانيده ركاب مركب آن جناب را گرفت و بدان بوسه زد، آن 
 :گاه گفت: پدر و مادرم به قربانت، آيا نشنيدي كه سعد گفته

 «1»اليوم يوم الملحمة اليوم تسبي الحرمة 

كه همواره به دست فرمانداران  -د را به سعد برسان، و پرچمحضرت به علي )ع( دستور داد: به عجله خو



را از او بگير، و تو خودت آن را داخل شهر كن، اما با رفق و مدارا، و علي )ع( پرچم انصار را  -شدسپرده مي
 .از سعد بن عباده گرفت، و انصار را همانطور كه فرموده بود با رفق و مدارا داخل شهر كرد

 662ي اللَّه عليه و آله و سلم( بعد از فتح مكه ..... ص : خطبه پيامبر )صل]

بعد از آنكه خود رسول خدا )ص( وارد مكه شد، صناديد )بزرگان( قريش داخل كعبه شدند، و به اصطالح 
ام جان سالم بدر برند، در اين هنگ -با آن همه جنايات كه كرده بودند -كردندبست نشستند، چون گمان نمي

 (رسول خدا )ص

__________________________________________________ 

 كنيم؟اندازيم، و زنان را اسير ميامروز حمام خون راه مي(1)
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ال اله اال اللَّه  "وارد مسجد الحرام شد و تا جلو درب كعبه پيش آمد، در آنجا ايستاده سخن آغاز كرده فرمود:
معبودي نيست به جز اللَّه، تنها او تنها او كه وعده  "عده و نصر عبده و هزم االحزاب وحدهوحده وحده أنجز و

خود به كرسي نشاند و بنده خود را ياري داد، و يك تنه همه حزبهاي مخالفش را از ميدان بدر برد، هان اي 
زيرا اين دو پاي من )من  مردم هر مال و هر امتياز موروثي و طبقاتي، و هر خوني كه در جاهليت محترم بود،

داري كعبه و سقايت حاجيان، كه اين دو امتياز را به صاحبانش كنم( مگر پردهامروز همه آنها را لغو اعالم مي
گردانم، هان اي مردم، مكه هم چنان بلد الحرام است، چون خداي تعالي آن را اگر اهليت داشته باشند بر مي

از من و براي خود من كشتار در آن حالل نبوده، تنها براي من پاسي از از ازل حرمت داده، براي احدي قبل 
روز حليت داده شده، از آن گذشته تا روزي كه قيامت بپا شود اين بلد، بلد الحرام خواهد بود، گياه و 

گردد، و شكارش مورد تعرض احدي شود، و درختانش قطع نميروئيدنيهايش مادامي كه سبز باشد كنده نمي
بردارد،  اي راتواند گم شدهشود( و كسي نميگيرد، گيرد )و با اشاره دست و يا سر و صدا فراري نمينميقرار 

 .اش را بدو بدهدمگر به منظور اينكه صاحبش را پيدا كند، و گم شده

هان اي مردم مكه! براي پيامبر خدا همسايگان بسيار بدي بوديد، نبوت و دعوتش را تكذيب  :آن گاه فرمود
رديد، و او را از خود رانديد، و از وطن مالوفش بيرون كرديد و آزارش داديد، و به اين اكتفاء نكرديد، حتي به ك

 .محل هجرتم لشكر كشيديد و با من به قتال پرداختيد، با همه اين جنايات برويد كه شما آزاد شدگانيد

ثل ها پنهان شده بودند رسيد، مي خانهوقتي اين صدا و اين خبر به گوش كفار مكه كه تا آن ساعت در پستو
اينكه سر از قبر برداشته باشند همه به اسالم گرويدند، و چون مكه با لشكركشي فتح شده بود، و قانونا 

تمامي مردمش غنيمت و بردگان اسالم بودند، ولي رسول خدا )ص( همه را آزاد كرد، از اين جهت از آنان 
 ."طلقاء "تعبير كرد به

 :بن الزبعري شرفياب حضور رسول خدا )ص( شد، و اسالم آورد و اشعار زير را انشاء نمودپس از آن ا



 يا رسول االله ان لساني راتق ما فتقت اذا أنا بور

 اذا اباري الشيطان في سنن الغي و من مال ميله مثبور

 .«1»امن اللحم و العظام لربي ثم نفسي الشهيد أنت نذير 

__________________________________________________ 

كند، و آنچه در دوران هالكت و ام را جبران مياي فرستاده معبود يكتا، زبان من امروز خطاهاي گذشته(1)
كنم، آن روز در بحبوحه گمراهي بودم، و به پيروي از شيطان ام، امروز تالفي ميگمراهيم مرتكب شده

راه مستقيم منحرف شود انحرافش به هالكتش منجر  كردم، ولي امروز فهميدم هر كس ازمباهات مي
شود، امروز گوشت تنم و تك تك استخوانهايم به پروردگارم ايمان آورده، و همچنين جانم گواهي مي
 .دهد به اينكه تو پيامبري نذير هستيمي
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فت: رسول خدا )ص( در روز فتح داخل مكه كند از ابن مسعود روايت شده كه گمجمع البيان سپس اضافه مي
شد، در حالي كه پيرامون خانه كعبه سيصد و شصت بت كار گذاشته بودند، رسول خدا )ص( با چوبي كه در 

حق  -جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد "خواند:زد و ميها ميدست شريف داشت به يك يك آن بت
جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ  "خواند:و نيز مي "گرداندميكند و بر نآمد ديگر باطل را آغاز نمي

 ."زَهُوقاً

و نيز از ابن عباس روايت شده كه گفت: وقتي رسول خدا )ص( وارد مكه شد، حاضر نشد داخل خانه شود، در 
ها را بيرون سازند، و نيز بت حالي كه معبودهاي مشركين در آنجا باشد و دستور داد قبل از ورود آن جناب

 -اي براي نوعي قمار بودكه وسيله -اي از ابراهيم و اسماعيل )ع( بود كه در دستشان چوبه از الممجسمه
دانستند كه ص( فرمود: خدا بكشد مشركين را، به خدا سوگند كه خودشان هم مي)وجود داشت، رسول خدا 

 .«1»الم نشدند  ابراهيم و اسماعيل )ع( هرگز مرتكب قمار از

مؤلف: روايات پيرامون داستان فتح مكه بسيار زياد است، هر كس بخواهد به همه آنها واقف شود بايد به 
 .اي بودكتب تاريخ و جوامع اخبار مراجعه كند، آنچه ما آورديم به منزله خالصه
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 663( ..... ص : 3سوره تبت مكي است و پنج آيه دارد )(111)

 663[ ..... ص : 3تا  1(: آيات 111سوره المسد )]



 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ 4( سَيَصْلي ناراً ذاتَ لَهَبٍ )4كَسَبَ )( ما أَغْني عَنْهُ مالُهُ وَ ما 1تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ )
 (1الْحَطَبِ )

 (4فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ )

 663ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1بريده باد دو دست ابي لهب )مرگ بر او باد( )

 .(4و دوا نكرد )مال وي و آنچه را به دست آورده دردي را از ا

 .(4ور شود )به زودي وارد آتشي شعله

 .(1با زنش كه باركش هيزم است )

 .(4و طنابي تابيده )از ليف خرما( به گردن دارد )

 663بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اين سوره تهديد شديدي است به ابو لهب، تهديدي است به هالكت خودش و عملش، تهديدي است به 
 .خودش و همسرش، و اين سوره در مكه نازل شده استآتش جهنم براي 

بنا بر آنچه جوهري معني كرده به معناي خسران و هالكت  "تباب "و "تب ""تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ "
 .«1»است 

__________________________________________________ 

 ."تب "صحاح اللغة، ماده(1)
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اند به معناي خيبت و نوميدي است. هم گفته« 4»بعضي «. 1»و راغب آن را به دوام خسران معنا كرده 
« 1»به طوري كه ديگران هم  -اند. وليديگر آن را به معناي تهي دستي از همه خيرها دانسته« 4»بعضي 

لكه آيه نيز به معناي لغويش نيست، بدر  "يد "همه اين معاني نزديك به همند، و بنا بر اين كلمه -اندگفته
شود، و كنايه است از قدرت آدمي، چون دست در انسان عضوي است كه مقاصدش به وسيله آن انجام مي

ن نتيجه شددهند، و تباب و خاسر شدن دست به معناي بيبيشتر كارهاي آدمي را به دست او نسبت مي



يا به عبارت ديگر به معناي باطل شدن اعمال او و به  اعمال آدمي، و بلكه نتيجه معكوس دادن آن است، و
اش قرار نگيرد، اين معناي تباب نتيجه نرسيدن آن است، به طوري كه زحماتش هدر رود و مورد استفاده

 .دست انسان بود

و معناي تباب خود آدمي، خسران او در نفس و حاق ذاتش است، به طوري كه از سعادت دائميش محروم 
 .همان هالكت دائمي او استشود، و اين 

 664و وجه اينكه در اين نفرين از ابو لهب به كنيه ياد شده است ..... ص :  "تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ "معناي]

ه او به است، و اين نفريني ب "تب ابو لهب "، معنايش در حقيقت"تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ "پس اينكه فرمود:
رد، و يا كهايي است كه به منظور خاموش كردن نور نبوت مياثر گشتن توطئهودش و بطالن و بيهالكت خ

 .هاقضايي است از خداي تعالي به اين هالكت و بطالن توطئه

و اين ابو لهب كه مورد نفرين و يا قضاي حق تعالي قرار گرفته، فرزند عبد المطلب و عموي رسول خدا 
ها و دعوت او و نبوتش و در آزار كرد و در تكذيب گفتهخدا )ص( دشمني مي )ص( است، كه سخت با رسول

كرد، و او همان كسي بود كه وقتي ورزيد، و در اين راه از هيچ گفته و عملي فروگذار نميو اذيتش اصرار مي
 اسخششرمي در پرسول خدا )ص( او و ساير عشيره اقربين خود را براي اولين بار دعوت كرد، با كمال بي

و اين سوره نازل شد و گفتار او را به خودش رد كرد كه خسران  "خسران و هالكت بر تو باد -تبا لك "گفت
 .و هالكت بر او باد

 .اند: نام او همين ابو لهب بوده، هر چند كه به شكل كنيه استها گفته« 4»بعضي 

اند عبد بعضي ديگر گفته .العزي بودهكنيه او بوده و نامش عبد  "ابو لهب "اند كلمهديگر گفته «6»بعضي 
 چرا اسم او را نياورد( گفته)مناف بوده. و از همه اقوالي كه در پاسخ اين سؤال 
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است كه خواسته است او را به آتش نسبت دهد، چون أبو لهب، اشعاري به انتساب به « 1»شده، اين قول 
ابو  اي دارد، و همچنينگويند فالني ابو الخير است، معنايش اين است كه: با خير رابطهآتش دارد، وقتي مي

ر دابه زودي در آتشي زبانه -سَيَصْلي ناراً ذاتَ لَهَبٍ "فرمايد:ميالفضل و ابو الشر، و چون در آيات بعد 
هم اين است كه: از كار افتاده باد دو دست  "تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ "شود كه معناياز آن فهميده مي "سوزدمي

 .مردي جهنمي، كه هميشه مالزم با شعله و زبانه آن است



د العزي بوده، و اگر قرآن كريم نامش را نبرده، بدين جهت بود كه اند: نام او عبديگر گفته« 4»بعضي 
ها است، خداي تعالي كراهت داشته نام يكي از بت "عزي "به معناي بنده عزي است، و "عبد العزي "كلمه

كه بر حسب لفظ نام عبدي را ببرد كه عبد او نباشد، بلكه عبد غير او باشد، و خالصه با اينكه در حقيقت عبد 
اش بخواند، اگر چه در اسم اشخاص معنا مورد نظر نيست، ولي همانطور كه گفتيم قرآن لَّه است، عبد العزيال

 .كريم خواست از چنين نسبتي حتي بر حسب لفظ خود داري كرده باشد

تواند دو بار آمده، اولي نافيه است، و دومي مي "ما "در اين آيه كلمه "ما أَغْني عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ "
 تواند مصدريه باشد،بوده باشد، و مي "آنچه با اعمالش به دست آورده "،"ما كسب "موصوله باشد، و معناي

و معنايش كسب كردن به دست خود باشد، و كسب كردن به دست خود، همان عمل او است، و معناي آيه 
 .به فرض دوم اين است كه: عمل او دردي از او دوا نكرد

هر حال اين است كه مال ابو لهب و عملش و يا اثر عملش دردي از او دوا نكرد و به نفرين و معناي آيه به 
 .خدا و يا قضاي او، هم دچار تباب و خسران نفس شد و هم تباب و خسران دو دستش

 دار خواهد شد. و منظور از اين آتش، آتش دوزخيعني به زودي داخل آتشي زبانه "سَيَصْلي ناراً ذاتَ لَهَبٍ "
را نكره و بدون الف و الم آورد، براي اين بود كه عظمت و  "نار "است كه جاوداني است، و اگر كلمه

 .هولناكي آن را برساند

دير مستتر است، و تق "سيصلي "اين آيه عطف است بر ضمير فاعلي كه در جمله "وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ "
 است، يعني بزودي ابو لهب داخل آتشي زبانه دار "سيصلي ابو لهب و سيصلي امرأته "كالم
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حَمَّالَةَ  "در جمله -فتحه آخربه  -"حمالة "شود، و به زودي همسرش نيز داخل آن خواهد شد، و كلمهمي
از اين جهت فتحه به خود گرفته كه به اصطالح وصفي است كه به منظور مذمت موصوف آن از  "الْحَطَبِ

ة كنم حمالدهد: من مذمت ميوصفيت افتاده و در اينجا به عنوان نام آن زن آمده، و در نتيجه چنين معنا مي
 .الحطب را

است، و اين  "امرأة "بخاطر آن است كه حال از كلمه "حمالة "ب شدناند منصوگفته« 1»ولي بعضي 
 .آيددهد كه به زودي ميمعناي لطيفي مي

به معناي طنابي است كه از ليف خرما بافته شده باشد، و اين  "مسد "كلمه "فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ "
 .است "امرأة "حال باشد، حال دوم از كلمه "حمالة "جمله بنا بر اينكه كلمه

و ظاهرا مراد از اين دو آيه اين باشد كه همسر ابو لهب به زودي در آتش دوزخ در روز قيامت به همان 



 هايي ديگر را با طنابهاي خاربن و بتهگردد كه در دنيا به خود گرفته بود، در دنيا شاخههيئتي ممثل مي
ريخت تا به اين وسيله آن جناب را مي (ول خدا )صكرد، و شبانه آنها را بر سر راه رسپيچيد و حمل ميمي

 .شودآزار دهد، در آتش هم با همين حال، يعني طناب به گردن و هيزم به پشت ممثل گشته عذاب مي

 666ص :  ..... [دكنعدم اختيار ابو لهب در جهنمي شدن را افاده نمي "سَيَصْلي ناراً ... ":توضيحي در باره اينكه نفرين به ابو لهب و اينكه فرمود]

گويد: اگر كسي سؤال كند بعد از اين نفرين كه خدا در حق ابو لهب كرده، آيا جهنمي در مجمع البيان مي
آورد نفرين خدا تكذيب توانسته ايمان بياورد، و آيا اگر ايمان ميبودن او جبري نيست، و آيا او باز هم مي

 شد؟نمي

دارد، و ، تكليف ابو لهب بوده، چون نفرين، تكليف ثابت را بر نميگوييم: باز هم ايمان آوردندر پاسخ مي
نفرين خداي تعالي بر او در حقيقت تهديد او است، خواسته است بفرمايد اگر ايمان نياوري چنين و چنانت 

 .«4»كنم مي

فعال ا اشكال مذكور ناشي از غفلت است، غفلت از اين حقيقت كه تعلق قضاي حتمي الهي به فعلي از :مؤلف
 و همچنين فعل -شود، چون فرض اين است كه اراده الهياختياري انسان، باعث بطالن اختيار انسان نمي

تعلق گرفته به فعل اختياري انسان، بدان جهت كه فعل انسان است، يعني اختياري است، و  -خداي تعالي
شود كه اراده خدا از مرادش باعث مي اگر فعل انسان و به عبارتي فعل ابو لهب به اختيار خود او صادر نشود،

تخلف كند و اين محال است، و وقتي فعلي كه متعلق قضاء موجب است، اختياري شد، تركش هم اختياري 
 خواهد
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شود، )دقت بفرماييد( و ما در چند مورد از مباحث گذشته اين كتاب در اين بود، هر چند كه آن ترك واقع نمي
 .باره بحث كرديم

توانسته ايمان بياورد و از آتش نجات پيدا كند، آتشي كه در صورت كافر پس روشن شد كه ابو لهب مي
 .دمردن وي حتمي بوده، و قضايش رانده شده بو

دهد به اينكه اينان ايمان نخواهند و از اين باب است همه آياتي كه در باره كفار قريش نازل شده و خبر مي
، و «1» "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "فرمايد:آورد، نظير آيات زير كه مي

، و نيز از همين باب است آياتي كه سخن «4» "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "د:فرماينيز مي
 .از مهر زدن بر دلها دارد، هيچ يك از آن آيات و اين آيات مستلزم جبر نيست



اللَّه عليه و آله و سلم( و نزول بحث روايتي ])چند روايت در باره بد رفتاري ابو لهب و همسرش با رسول اللَّه )صلي 

 667 : سوره تبت([ ..... ص

 از ابن عباس روايت آورده كه گفت: وقتي اين "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
ش قريآيه نازل شد، رسول خدا )ص( بر باالي صفا رفت و با بلندترين صوتش فرياد زد يك خبر مهم، و 

بدون درنگ دورش جمع شدند، پرسيدند چه شده است مگر؟ فرمود: به نظر شما اگر خبري بدهم كه فردا 
پذيريد يا نه؟ همه گفتند: بلي )براي اينكه ما از تو تازد از من ميصبح و يا امروز عصر دشمني بر سر شما مي

هم از عذابي سخت كه در انتظار شما است، دفرمود: هم اكنون شما را انذار و هشدار مي .(ايمدروغي نشنيده
، براي اين همه ما را صدا زدي و اينجا جمع كردي؟ خداي عز و جل در "مرگت باد -تبا لك "ابو لهب گفت:

 .«4»پاسخ وي اين سوره را نازل كرد 

يامده ن اين روايت را در تفسير اين سوره نيز از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده، ولي در آن :مؤلف
 .«1»بوده  "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ... "كه دعوت بر باالي صفا هنگام نزول آيه

 و نيز در مجمع البيان از طارق محاربي روايت كرده كه گفت: روزي در هنگامي كه
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 :زد هان اي مردم! بگوييدار ذي المجاز بودم، ناگهان به جواني برخوردم كه صدا ميمن در باز

آمد و به طرف او سنگ تا رستگار شويد، و ناگهان به مردي برخوردم كه در عقب سر او مي "ال اله اال اللَّه "
اي مردم او كذاب زد هان انداخت، و ديدم كه ساق پا و پشت پاشنه او را خون انداخته بود و صدا ميمي

است، گوش به سخنش ندهيد. من از اشخاص پرسيدم اين مرد كيست؟ گفتند اين محمد است كه مدعي 
 .«1»گويد نبوت است، و آن ابو لهب عموي او است كه معتقد است وي دروغ مي

ول رس و در قرب االسناد به سند خود از موسي بن جعفر )ع( روايت كرده كه در حديثي طوالني كه معجزات
 تَبَّتْ "شمارد، فرموده يكي از آنها داستان ام جميل همسر ابو لهب است كه وقتي سورهخدا )ص( را بر مي

نازل شد، نزد رسول خدا )ص( آمد در حالي كه ابو بكر پسر ابو قحافه نيز در حضور آن جناب  "يَدا أَبِي لَهَبٍ
آيد، و چه خشمي! گويا قصد اذيت تو را دارد، م ميبود، عرضه داشت يا رسول اللَّه، ام جميل است كه با خش



ند. بيخواهد آن را به طرف تو پرتاب كند. رسول خدا )ص( فرمود: او مرا نميچون سنگي به دست گرفته مي
كند ام جميل نزديك آمد و از من پرسيد رفيقت كجا است؟ گفتم آنجايي كه خدا خواسته ابو بكر اضافه مي

افكنم، چون او مرا هجو ام اگر او را ببينم اين سنگ را به سويش ميقت او آمدهاست. گفت: من به سر و
دانم چگونه هجوش كنم، اين را گفت و رفت(، كرده، به الت و عزي سوگند كه من زني شاعر هستم، )و مي

، و انداختص( پرسيد: راستي او تو را نديد؟ فرمود: نه، خداي تعالي حجابي بين من و ا)ابو بكر از رسول خدا 
 .«4»و مانع ديدنش شد 

 .«4»مؤلف: قريب به اين معنا از چند طريق از طرق اهل سنت روايت شده 

 :روايت كرده كه امام فرمود "وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه

خنان رسول خدا )ص( كرد و احاديث و سام جميل دختر صخر بود، و عليه رسول خدا )ص( سخن چيني مي
 .«1»برد را براي كفار مي
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 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ )4( لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ )4( اللَّهُ الصَّمَدُ )1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )

 669..... ص : ترجمه آيات 

 به نام اللَّه كه رحمان و رحيم است،

 .(1بگو او اللَّه يگانه است )

 .(4كنند )كه همه نيازمندان قصد او مي



 .(4نزاده و زاييده نشده )

 .(1و هيچ كس همتاي او نيست )

 669بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

در تمامي حوائج وجوديش به سوي او و نيز  اين سوره خداي تعالي را به احديت ذات و بازگشت ما سوي اللَّه
ستايد، و اين توحيد قرآني، به اينكه احدي نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شريك او نيست مي

توحيدي است كه مختص به خود قرآن كريم است، و تمامي معارف )اصولي و فروعي و اخالقي( اسالم بر 
 .ريزي شده استاين اساس پي

وارده از طرق شيعه و سني در فضيلت اين سوره بسيار زياد است، حتي از هر دو طريق رسيده كه و روايات 
 .گذرداين سوره معادل با يك ثلث قرآن است، كه ان شاء اللَّه رواياتش به زودي از نظر خواننده مي

 446، ص: 46ترجمه الميزان، ج

مدينه، و آنچه از بعضي از روايات وارده در سبب  تواند در مكه نازل شده باشد و هم درو اين سوره هم مي
 .نزول آن ظاهر است اين است كه در مكه نازل شده

رود كه گوينده ضمير شان و ضمير قصه است، و معموال در جايي بكار مي "هو "كلمه "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "
مورد اختالف واقع شده، حق آن  "لَّهال "اهتمام زيادي به مضمون جمله بعد از آن داشته باشد، و اما كلمه

براي خداي تعالي است، يعني قبال در زبان عرب اسم خاص براي حق تعالي نبود،  "علم به غلبه "است كه
ولي از آنجايي كه استعمالش در اين مورد بيش از ساير موارد شد، به خاطر همين غلبه استعمال، تدريجا اسم 

زباني ديگر براي خداي تعالي نام خاصي دارند، و ما در تفسير سوره  خاص خدا گرديد، هم چنان كه اهل هر
 .اولين سوره قرآن( در باره اين كلمه بحث كرديم)فاتحه 

 602و معناي احد بودن خداي تعالي ..... ص :  "واحد "و "احد "فرق بين]

يز وصفي از اين ن "واحد "گرفته شده، هم چنان كه كلمه "وحدت "صفتي است كه از ماده "احد "و كلمه
رود كه در مورد چيزي و كسي بكار مي "احد "ماده است، چيزي كه هست، بين احد و واحد فرق است، كلمه

كه  "واحد "قابل كثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن، و اصوال داخل اعداد نشود، به خالف كلمه
هم و يا به فرض عقل، كه با انضمام به ثاني و يك ثاني و ثالثي دارد يا در خارج و يا در تو "واحدي "هر

شود، و اما احد اگر هم برايش دومي فرض شود، باز خود همان است و چيزي بر او ثالث و رابع كثير مي
 .اضافه نشده



احدي از قوم نزد من  "گويياي اين فرق را روشن سازد اين است كه: وقتي ميمثالي كه بتواند تا اندازه
 "اي و هم دو نفر و سه نفر به باال را، اما اگر بگويي:يقت، هم آمدن يك نفر را نفي كرده، در حق"نيامده

اي، و منافات ندارد كه چند نفرشان تنها و تنها آمدن يك نفر را نفي كرده "واحدي از قوم نزد من نيامده
نا و خاصيتي كه در نزدت آمده باشند، و به خاطر همين تفاوت كه بين دو كلمه هست، و به خاطر همين مع

شود، )و بينيم اين كلمه در هيچ كالم ايجابي به جز در باره خداي تعالي استعمال نميهست، مي "احد "كلمه
احدي از قوم نزد من آمد( بلكه هر جا كه استعمال شده است  -شود: جاءني احد من القومهيچ وقت گفته نمي

 .شودكه در كالم ايجابي استعمال ميكالمي است منفي، تنها در مورد خداي تعالي است 

باره  هايش كه دريكي از بيانات لطيف موالنا امير المؤمنين )ص( در همين باب است كه در بعضي از خطبه
 كل مسمي  "توحيد خداي عز و جل ايراد فرموده چنين آمده:
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هر چيزي غير خداي تعالي، وقتي به صفت وحدت  -و خدا داناتر است -يعني« 1» "بالوحدة غيره قليل
توصيف شود، همين توصيف بر قلت و كمي آن داللت دارد، به خالف خداي تعالي كه يكي بودنش از كمي 

 .و اندكي نيست

ر اي از كلمات آن جناب را كه دو ما در بحثي كه پيرامون توحيد قرآني در جلد ششم اين كتاب داشتيم، پاره
 .در شده نقل نموديمباره توحيد صا

 601معناي اينكه خدا صمد است اينست كه هر چيزي در ذات و آثار و صفات محتاج او است و او منتهي المقاصد است ..... ص : ]

قصد كردن و يا قصد كردن با اعتماد است، وقتي گفته  "صمد "اصل در معناي كلمه "اللَّهُ الصَّمَدُ "
معنايش اين است كه فالني قصد فالن كس يا  "نصر، ينصر "باباز  "صمده، يصمده، صمدا "شود:مي

به  -كه صفت است -فالن چيز را كرد، در حالي كه بر او اعتماد كرده بود. بعضي از مفسرين اين كلمه را
و به سيد و بزرگي كه از هر س "اند كه برگشت بيشتر آنها به معناي زير است:معاني متعددي تفسير كرده

دهد، و چون در آيه مورد بحث مطلق آمده همين معنا را مي "كنند تا حوايجشان را برآوردجانبش قصد مي
 .كنندپس خداي تعالي سيد و بزرگي است كه تمامي موجودات عالم در تمامي حوائجشان او را قصد مي

به او آري وقتي خداي تعالي پديد آورنده همه عالم است، و هر چيزي كه داراي هستي است هستي را خدا 
صادق بر آن باشد، در ذات و صفات و آثارش محتاج به خدا است، و در  "چيز "داده، پس هر چيزي كه نام
، و نيز به طور «4» "أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "كند، هم چنان كه خودش فرموده:رفع حاجتش او را قصد مي

پس خداي تعالي در هر حاجتي كه در عالم وجود تصور شود ، «4»وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي  "مطلق فرموده:
كند مگر آنكه منتهاي مقصدش او است و بر آمدن صمد است، يعني هيچ چيز قصد هيچ چيز ديگر نمي

 .حاجتش به وسيله او است



فهماند در آمده، منظور افاده حصر است، مي "صمد "شود كه اگر الف و الم بر سر كلمهاز اينجا روشن مي
كه الف و الم بر سرش در نيامده، براي  "احد "نها خداي تعالي صمد علي االطالق است، به خالف كلمهت

كند در جمله اثباتي بر احدي غير خداي تعالي اطالق اينكه اين كلمه با معناي مخصوصي كه افاده مي
 شود، پس حاجت نبود كه با آوردن الف ونمي

__________________________________________________ 

 .41، خطبه 144نهج البالغه فيض االسالم، ص (1)

 .41آگاه باشيد كه ايجاد و تدبير تنها به دست او است. سوره اعراف، آيه (2)

 .14محققا منتهاي هر چيزي به سوي او است. سوره نجم، آيه (3)
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 .كند، و يا احديت معهودي از بين احديتها را برساند الم حصر احديت را در جناب حق تعالي افاده

؟ ظاهرا "قل هو اللَّه احد و صمد ":ذكر شد، با اينكه ممكن بود بفرمايد "اللَّه "و اما اينكه چرا دوباره كلمه
ي مستقال كاف "اللَّهُ الصَّمَدُ "و "هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "اين تكرار براي اشاره به اين معنا بوده كه هر يك از دو جمله

در تعريف خداي تعالي است، چون مقام، مقام معرفي خدا به وسيله صفتي است كه خاص خود او باشد، پس 
و چه از  "هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "گردد چه از شنيدن جملهمعنا چنين است كه معرفت به خداي تعالي حاصل مي

 .چه اينجورچه آن جور توصيف و تعريف شود و  "اللَّهُ الصَّمَدُ "شنيدن

و اين دو آيه شريفه در عين حال هم به وسيله صفات ذات، خداي تعالي را معرفي كرده، و هم به وسيله 
اللَّهُ  "خدا را به صفت احديت توصيف كرده، كه احديت عين ذات است. و جمله "اللَّهُ أَحَدٌ "صفات فعل. جمله

است، چون گفتيم صمديت عبارت از اين است  او را به صفت صمديت توصيف كرده كه صفت فعل "الصَّمَدُ
 .شودكه هر چيزي به سوي او منتهي مي

به معناي هر چيز تو پري است كه جوفش خالي نباشد، و در  "صمد "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 "فسير، جملهت نتيجه نه بخورد و نه بنوشد و نه بخوابد و نه بچه بياورد و نه از كسي متولد شود. كه بنا بر اين

دو آيه  اين "لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ "خواهد بود. "صمد "تفسير كلمه "لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ
 عبارت ديگر ذاتش متجزي شود، و -كند كه چيزي را بزايد. و يا بهكريمه از خداي تعالي اين معنا را نفي مي

و  گويند،خ خودش از او جدا گردد. چه به آن معنايي كه نصاري در باره خداي تعالي و مسيح ميجزئي از سن
 .پندارندچه به آن معنايي كه وثني مذهبان بعضي از آلهه خود را فرزندان خداي سبحان مي

د، حال ه باشكنند كه خود او از چيزي متولد و مشتق شدو نيز اين دو آيه از خداي تعالي اين معنا را نفي مي
اند، كه اين تولد و اشتقاق به هر معنايي كه اراده شود، چه به آن نحوي كه وثنيت در باره خدايان خود گفته

 .بعضي اله پدر و بعضي ديگر اله مادر و بعضي ديگر اله فرزند است، و چه به نحوي ديگر

__________________________________________________ 
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كنند كه براي خداي تعالي كفوي باشد كه برابر او در ذات و يا در فعل باشد، يعني و نيز اين معنا را نفي مي
مانند خداي تعالي بيافريند و تدبير نمايد، و احدي از صاحبان اديان و غير ايشان قائل به وجود كفوي در ذات 

دينان نگفته كه واجب الوجود )عز اسمه( متعدد است، و اما در فعل داران و بيا نيست، يعني احدي از دينخد
ها كه براي خدايان خود الوهيت و تدبير قائل شدند، حال اند، مانند وثنييعني تدبير، بعضي قائل به آن شده

ه غير بشري. و مالك در كفو بودن در چه خداي بشري مانند فرعون و نمرود كه ادعاي الوهيت كردند، و چ
اللَّه تعالي تدبير فالن ناحيه  :گويندنظر آنان اين است كه براي اله و معبود خود استقالل در تدبير قائلند و مي

عالم را به فالن معبود واگذار نموده و او فعال مستقل در تدبير آن ناحيه است، همانطور كه خود خداي تعالي 
آن ارباب و آلهه است، و او رب االرباب و اله االلهه است. و اگر برابري در صفات را مستقل در تدبير 

نشمرديم، براي آن بود كه صفت، يا صفت ذات است يا صفت فعل، صفت ذات كه عين ذات است و صفت 
 .شودفعل هم از فعل انتزاع مي

استقاللي كه بعضي براي موجودي از و اين معناي از كفو بودن در غير آلهه مشركين نيز تصور دارد، نظير 
موجودات ممكن بپندارند، اين نيز مصداقي است براي كفو بودن، چون برگشت اين فرض نيز به اين است 

دهد و در بهبودي از بيماريمان كه انسان بپندارد مثال فالن گياه خودش مستقال بيماري ما را شفا مي
اه مذكور از هر جهتي محتاج به خداي تعالي است، و آيه مورد احتياجي به خداي تعالي نداريم، با اينكه گي

 .كندبحث اين را نيز نفي مي

 603بيان اينكه نزائيدن، زاده نشدن و كفو نداشتن خدا فرع بر صمد بودن و يگانگي او در ذات و صفات و افعال است ..... ص : ]

چيزي از خدا، و تولد خداي تعالي از چيز اي كه در اين سوره نفي شده، يعني متولد شدن گانهو صفات سه
ديگر، و داشتن كفو، هر چند ممكن است نفي آنها را متفرع بر صفت احديت خداي تعالي كرد، و به وجهي 
گفت فرض احديت خداي تعالي كافي است در اينكه او هيچ يك از اين سه صفت را نداشته باشد، و ليكن 

 .ع بر صمديت خدا باشندرسد كه متفراين معنا زودتر به نظر مي

اما اينكه متولد نشدن چيزي از خدا فرع صمديت او است، بيانش اين است كه والدت كه خود نوعي تجزي 
چيزي از  زايد وو قسمت پذيري است به هر معنايي كه تفسير شود، بدون تركيب تصور ندارد، كسي كه مي

ه جزء دارد محتاج به جزء خويش است، چون شود بايد خودش داراي اجزايي باشد، و چيزي كاو جدا مي
بديهي است موجود مركب از چند چيز وقتي آن موجود است كه آن چند جزء را داشته باشد، و خداي سبحان 

 .گردد، و چنين كسي احتياج در او تصور نداردصمد است هر محتاجي در حاجتش به او منتهي مي

 او است بيانش اين است كه تولد  و اما اينكه زاييده نشدنش از چيزي فرع صمديت
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چيزي از چيز ديگر فرض ندارد مگر با احتياج متولد به موجودي كه از او متولد شود، و خداي تعالي صمد 
 .است، و كسي كه صمد باشد احتياج در او تصور ندارد

 ن است كه كفو چه اينكه كفو در ذات خدايو اما اينكه كفو نداشتنش متفرع بر صمديت او است، بيانش اي
تعالي فرض شود و چه كفو در فعل او، وقتي تصور دارد كه كفو فرضي در عملي كه در آن عمل كفو شده 

نياز از خداي تعالي باشد، و گفتيم كه خداي تعالي صمد است و صمد علي االطالق مستقل در ذات خود و بي
 نياز از او نيست، پسعمل كه كفو فرض شده محتاج او است و بيهم هست، يعني همان كفو فرضي در آن 

 .كفو هم نيست

بنا بر اين روشن شد كه نفي در دو آيه، متفرع بر صمديت خداي تعالي است، و مال صمديت خداي تعالي و 
 فروعات آن به اثبات يگانگي خدا در ذات و صفات و افعال او است، به اين معنا كه خداي تعالي در ذاتش

واحد است و چيزي شبيه به او نيست، نه در ذاتش و نه در صفات و افعالش، پس ذات خداي تعالي به ذات 
خود او و براي ذات خود او است، بدون اينكه مستند بغير خودش باشد و بدون اينكه محتاج بغير باشد، به 

، و او است كه به مقتضا و خالف غير خداي تعالي كه در ذات و صفات و افعال خود محتاج خداي تعااليند
كند، پس حاصل مفاد سوره لياقت ساحت كبريايي و عظمتش موجودي را با صفات و افعال معين خلق مي

 .كنداين است كه، خداي تعالي را به صفت احديت و واحديت توصيف مي

ت، چون همسر ، اين است كه مراد از كفو، همسر اس«1»و از جمله سخناني كه در باره اين آيه گفته شده 
خَذَ تَعالي جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّ "كند كه آيههر كسي كفو او است. و بنا به اين گفتار آيه شريفه همان را افاده مي

 .«4»كند. و ليكن اين حرف صحيح نيست افاده مي« 4» "صاحِبَةً

 604.. ص : بحث روايتي ])رواياتي در باره فضيلت سوره اخالص و توضيح مضامين عاليه آن([ ...

 در كافي به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق )ع( روايت كرده كه

__________________________________________________ 

 .444، ص 16مجمع البيان، ج (1)

و اينكه بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او هرگز براي خود همسر )و فرزندي( انتخاب نكرده. (2)
 .4جن، آيه سوره 

فهماند از هر مصداق كه براي رساند و مينكره در سياق نفي است، و عموميت را مي "كفوا "زيرا كلمه(3)
اين كلمه تصور شود، هيچ مصداقي براي خدا نيست، و خدا هيچ قسم از اقسام و مصاديق كفو را ندارد، نه 

 ."مترجم "تنها مصداق زوجيت را،
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يهوديان از رسول خدا )ص( پرسيدند: مشخصات و حسب و نسب پروردگارت را براي ما بيان كن. آن  :فرمود
 .«1»نازل شد  "قل هو اللَّه احد "جناب تا سه روز پاسخ نداد، تا آنكه سوره

 :مؤلف: و در كتاب احتجاج از امام عسكري )ع( روايت آورده كه فرمود

ياي يهودي بوده، و در بعضي روايات اهل سنت آمده كه سائل عبد اللَّه بن سؤال كننده عبد اللَّه بن صور
ت، داشسالم بوده، و اين سؤال را در مكه كرد، و بعد از شنيدن پاسخ ايمان آورد، ولي ايمان خود را پنهان مي

سياري از و در بعضي ديگر آمده جمعيتي از يهود بودند كه اين سؤال را از آن جناب كردند، و در روايات ب
طرق اهل سنت آمده كه اصال سؤال از ناحيه يهوديان نبوده، بلكه از ناحيه مشركين مكه بوده، و به هر حال 

 .«4»هر چه بوده مراد از حسب و نسب، صفات و مشخصات خداي تعالي است 

بت ود: نسو در كتاب معاني به سند خود از اصبغ بن نباته از علي )ع( روايت آورده كه در ضمن حديثي فرم
ع( )و در كتاب علل به سند خود از امام صادق « 4»است  "قُلْ هُوَ اللَّهُ ... ":خداي عز و جل همان سوره

قُلْ  "فرمود: -يعني به رسول خدا )ص( -روايت كرده كه در حديث معراج فرمود: خداي تعالي به آن جناب
 .«1»ين سوره نسبت و معرف من است ، را همانطور كه نازل شده بخوان، كه ا"هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

 .«4»مؤلف: و نيز به سند خود از موسي بن جعفر روايتي در معناي اين روايت آورده 

و در الدر المنثور است كه ابو عبيد در كتاب فضائل خود از ابن عباس از رسول خدا )ص( روايت كرده كه 
 .«4»ثلث قرآن است  "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "فرمود: سوره

اي از صحابه از قبيل ابن عباس مؤلف: روايات از طرق اهل سنت در اين معنا بسيار زياد است، و آن را از عده
)كه روايتش گذشت(، و ابي الدرداء، ابن عمر، جابر، ابن مسعود، ابي سعيد خدري، معاذ بن انس، ابي ايوب، 

اي از روايات وارده از امامان اهل د، و نيز در عدهانابي امامه، و غير نامبردگان از رسول خدا )ص( روايت كرده
 بيت
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ترين آن اين است كه تمامي اند، كه معتدلآمده، و مفسرين در توجيه آن وجوهي مختلف ذكر كرده (ع)
گردد، توحيد و نبوت و معاد، و سوره مورد بحث از اين سه اصل يك اصل را معارف قرآني به سه اصل بر مي



 .«1»اول تا به آخرش در باره آن سخن گفته، و آن اصل توحيد است  متعرض شده، از

و در كتاب توحيد از امير المؤمنين )ع( روايت آورده كه فرمود در عالم رؤيا خضر )ع( را ديدم، و اين رؤيا يك 
شب قبل از جنگ بدر بود، به آن جناب گفتم: از آنچه داري چيزي به من تعليم بده كه بر دشمنان پيروز 

، همين كه صبح شد، رؤياي خود را براي رسول خدا "يا هو يا من ال هو اال هو "شوم. خضر گفت: بگو:
)ص( بازگو كردم، به من فرمود: اي علي اسم اعظم را ياد گرفتي، و اين كالم در جنگ بدر هم چنان بر 

 .«4»زبانم بود 

 "را خواند، و وقتي فارغ شد گفت: "اللَّه احدقل هو  "و نيز در آن كتاب آمده كه امير المؤمنين علي )ع( سوره
اي كسي كه نيست او مگر او، مرا بيامرز و  -يا هو يا من ال هو إال هو اغفر لي و انصرني علي القوم الكافرين

 .«4» "مرا بر قوم كافر ياري فرما

 .«1» "به تاويل عدداحد است، اما نه  -االحد ال بتاويل عدد "و در نهج البالغه در باره خداي تعالي آمده:

 .«4» "احد ال بتاويل عدد "مؤلف: اين روايت را در توحيد هم از حضرت رضا )ع( نقل كرده به اين عبارت:

و در اصول كافي به سند خود از داوود بن قاسم جعفري روايت آورده كه گفت: به امام ابي جعفر دوم جواد 
د، فرمود به معناي سيد مصمود اليه است، يعني بزرگي چه معنايي دار "صمد "األئمه )ع( عرضه داشتم: كلمه

 .«4»كه تمام موجودات عالم در حوائج كوچك و بزرگ به او مراجعه ميكنند و محتاج اويند 

معاني ديگري از ائمه اهل بيت )ع( روايت شده، از آن جمله امام باقر )ع(  "صمد "مؤلف: و در تفسير كلمه
 ي است كهفرمود: صمد به معناي سيد و بزرگ
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 .4، ح 44(توحيد صدوق، ص 4و  2)
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 [.....] .1، ح 144، ص 1اصول كافي، ج (6)
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سايرين او را اطاعت كنند، سيدي كه ما فوق او هيچ آمر و ناهي نباشد. و از حسين بن علي )ع( روايت شده 
خوابد، و كه فرموده است: صمد كسي و چيزي را گويند كه جوف ندارد، و نيز به كسي گويند كه نمي

سجاد )ع( نقل شده كه شود كه لم يزل بوده و ال يزال خواهد بود. و از امام همچنين به كسي گفته مي
و باز  .فرمود: صمد كسي است كه هر گاه بخواهد چيزي را ايجاد كند تنها بگويد: باش آن چيز موجود شود

صمد به معناي كسي است كه موجودات را بدون الگوي قبلي خلق كرده، آنها را اضداد و به اشكال مختلف و 
يگانه است، و نيز در نداشتن شكل و مثل و  ازواج خلق كرده، كسي است كه در يكتايي و ضد نداشتن



 .«1»شريك يكتا است 

و اصل در معناي صمد همان معنايي است كه از ابي جعفر دوم )ع( نقل كرديم، چون در معناي آن لغتي از 
ه اي كه از ساير ائمه )ع( نقل شد تفسير بمفهوم قصد گرفته شده بود، و بنا بر اين، معاني ديگر و مختلفه

معناي اصلي است، چون همه آنها از لوازم مقصود بودن خداي تعالي است، آري خداي تعالي مقصودي الزمه 
 .شوداست كه هر موجودي در هر حاجتي كه دارد به سوي او رجوع دارد، و خود او دچار هيچ حاجتي نمي

آورده كه اهل  اش )ع( روايتو در كتاب توحيد از وهب بن وهب قرشي از امام صادق )ع( از آباي گرامي
پرسيدند، حضرت در پاسخشان اين  "صمد "اي نوشته، و در آن از كلمهبصره به حسين بن علي )ع( نامه

نامه را به ايشان نوشت: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، اما بعد، مبادا در قرآن كريم خوض كنيد. و در آن جدال راه 
ره آن چيزي مگوييد، كه از جدم رسول خدا )ص( شنيدم نيندازيد، و بدون علم و از روي مظنه و سليقه در با

فرمود: كسي كه بدون علم در باره قرآن سخن بگويد، نشيمنگاه او پر از آتش خواهد بود، و خداي كه مي
 :را تفسير كرده، بعد از آنكه فرمود "صمد "سبحان خودش كلمه

 "لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ "سير نموده، فرمود:، آن را با دو آيه بعد تف"اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ "
«4». 

و نيز در آن كتاب به سند خود از ابن ابي عمير از موسي بن جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود: و بدانكه خداي 
و ارث ببرد، و نه خود از كسي شود تا فرزندش از ااست، نه فرزنددار مي "صمد "، و"احد "و "واحد "تعالي

 .«4»متولد شده تا پدرش با او شريك باشد 

__________________________________________________ 
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 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

در خطبه ديگر از امير المؤمنين )ع( آمده كه فرمود: خداي عز و جل كسي است كه از و باز در آن كتاب 
د شود تا موروثي از بين رفتني باشكسي متولد نشده تا در عزت شريكي داشته باشد، و خود فرزنددار نمي

«1». 

ست كه كفوي اي از آن جناب آمده كه فرمود: خداي تعالي بزرگتر از آن او در همان كتاب در ضمن خطبه
 .«4»داشته باشد تا به آن كفو تشبيه شود 

 .مؤلف: در اين معاني كه تا كنون از روايات نقل كرديم روايات ديگري نيز هست
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 .1، ح 41توحيد صدوق، ص (1)



 .41توحيد صدوق، ص (2)
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 609( ..... ص : 3سوره فلق مكي است و پنج آيه دارد )(113)

 609[ ..... ص : 3تا  1(: آيات 113سوره الفلق )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ )وَ مِنْ شَرِّ  (3)( وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ 4( مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ )1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ )

 (4وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ )

 609ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام اللَّه كه بخشنده به همه و مهربان به خواص از بندگان است

 .(1برم به پروردگار صبحدم )بگو پناه مي

 .(4از شر هر چه كه او خلق كرده و داراي شر است )

 .(4رسد )تي كه با ظلمتش فرا ميو از شر شب وق

 .(1كنند )دمند و افسون ميها ميو از شر زنان جادوگر كه به گره

 .(4و از شر حسودي كه بخواهد زهر حسد خود را بريزد )و عليه من دست بكار توطئه شود( )

 609بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

شر و از خصوص بعضي شرور به او پناه ببرد، و دهد كه از هر در اين سوره به رسول گرامي خود دستور مي
 .«1»آيد در مدينه نازل شده است اين سوره به طوري كه از روايات وارده در شان نزولش بر مي

__________________________________________________ 
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 612[ ..... ص : "مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ "و مفاد "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ "در "فلق "معناي]



متكلم وحده از مضارع آن است، به معناي حفظ  "اعوذ "كه كلمه "عوذ "مصدر "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ "
 "تواند آن شر را دفع كند، و كلمهراه پناه بردن به كسي است كه ميكردن خويش و پرهيز دادن از شر از 

به معناي شكافتن و جدا كردن است، و اين كلمه در صورتي كه با دو  -به فتحه اول و سكون دوم -"فلق
 به دو فتحه )چون قصص به كسره "قصص "اي به معناي مفعول خواهد بود، نظيرفتحه باشد صفت مشبهه

جمع قصه است(، كه به معناي مقصوص يعني حكايت شده، و يا نقل شده است، و غالبا اين  اول و فتحه دوم
ر بر شكافد و ساي كه نور گريبان ظلمت را ميشود، و فلق يعني آن لحظهكلمه بر هنگام صبح اطالق مي

 .آوردمي

 پروردگاري كه آن را فلقبرم به پروردگار صبح، شود: بگو من پناه ميو بنا بر اين، معناي آيه چنين مي
شكافد، و مناسب اين تعبير با مساله پناه بردن از شر، كه خود ساتر خير و مانع آن است، بر كند و ميمي

 .كسي پوشيده نيست

هر چيزي است كه از كتم عدم به وسيله خلقت سر  "فلق "اند: مراد از كلمهاز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم، و بيرون آوردن موجود به عالم وجود است، در  بر آورد، براي اينكه خلقت

 .نتيجه رب فلق مساوي با رب مخلوق است

 .نام چاهي است در جهنم "فلق "اند: كلمهديگر گفته« 4»بعضي 

 .از رواياتي است كه در تفسير اين سوره وارد شده« 4»مؤيد اين قول بعضي 

يعني از شر هر مخلوقي، چه انسان و چه جن و چه حيوانات و چه هر مخلوق ديگري كه  "مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ "
نبايد توهم كرد كه تمامي مخلوقات شرند و يا شري با خود  "ما خلق "شري همراه خود دارد، پس، از عبارت

 .دارند، زيرا مطلق آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست

به معناي اولين مرحله از ظلمت شب است،  "غسق "گويد: كلمهدر صحاح مي "ذا وَقَبَوَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِ "
معنايش اين است كه تاريكي شب فرا رسيد، و غاسق شب، آن ساعتي  "قد غسق الليل "شودوقتي گفته مي

 .«1»است كه شفق سمت مغرب ناپديد شود 

 .ل شدن استاست، به معناي داخ "وقب "كه مصدر فعل ماضي "وقوب "و كلمه
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را  اگر در آيه شريفه شرشود. و شود: و از شر شب وقتي كه با ظلمتش داخل ميدر نتيجه معناي آيه اين مي
ه همين كند، و ببه شب نسبت داده، به خاطر اين بوده كه شب با تاريكيش شرير را در رساندن شر كمك مي



شود بيشتر از شرور واقع در روز است. عالوه بر اين، انسان كه بينيم شروري كه در شب واقع ميجهت مي
 .تتر از روز اسمورد حمله شرور است، در شب ناتوان

خصوص شب نيست، بلكه هر شري است كه به آدمي  "غاسق "اند: مراد از كلمهگفته« 1»ولي بعضي 
 .خواهد باشدهجوم بياورد، هر چه مي

 611از باب اهتمام به اين سه شرط است ..... ص :  "من شر ما خلق "ذكر خصوص شر شبانگاه، شر ساحران و شر حاسد بعد از ذكر]

را ياد آور شد، و اين خود از باب ذكر  "شر غاسق "ذكر كرد، و در آيه دوم خصوص در آيه اول مطلق شر را
خاص بعد از عام است، تا اهتمام بيشتر نسبت به خاص را برساند، و در اين سوره بعد از ذكر شر عام، به 

شود. و دوم شر ساحران. و سوم شر حاسد، خصوص سه شر اهتمام شده است: يكي شر شب وقتي داخل مي
گردد. و اهتمام بيشتر نسبت به اين سه نوع شر بخاطر اين است كه انسان از اين سه كه مشغول توطئه مي

 .آورندشر غافل است، يعني اين سه نوع شر در حال غفلت آدمي حمله مي

عليه مسحور  هاها و گرهيعني و از شر زنان جادوگر ساحر، كه در عقده "وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ "
كنند. و اگر از ميان جادوگران، خصوص زنان را نام برد، براي دمند، و به اين وسيله مسحور را جادو ميمي

ريم شود كه قرآن كاين بود كه سحر و جادوگري در بين زنان بيشتر است تا مردان، و از اين آيه استفاده مي
ه در تصديق سحر آيه زير است كه در داستان هاروت و تاثير سحر را في الجمله تصديق دارد، و نظير اين آي

نِ ذْفَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِ "فرمايد:ماروت مي
 .عون دارداي است كه سخن از ساحران فر، و نيز نظير آن، آيه«4» "اللَّهِ

ها، اند: آيه مورد بحث نظري به سحر ندارد، بلكه مرادش از دمندگان در گرهاز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
گيرند و رأي شوهران را متمايل به هاي شوهران را از ايشان ميآن زناني است كه با تسويالت خود تصميم

 دانند و دوستكنند كه خودشان صالح ميآن جانبي مي
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آموختند كه به وسيله آن بين شوهر و همسرش جدايي بيندازند، از هاروت و ماروت آن سحري را مي(2)
 .164سوره بقره، آيه  .توانند به احدي آسيب برسانند مگر به اذن خداولي آنها نمي

 .444، ص 16، ج مجمع البيان(3)

 444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

به طور كنايه سست  "نفث در عقد "رأي، و مراد از -كه جمع عقده است -"عقد "دارند، پس مراد از كلمه
 .كردن تصميم شوهر است. ولي اين معنايي به دور از ذهن است

به حسد گشته و مشغول اعمال حسد دروني يعني از شر حسود وقتي كه مبتال  "وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ "



 .خود شود و عليه محسود دست بكار گردد

شود، چون چشم زدن اند: اين آيه شامل چشم زدن اشخاص شور چشم نيز مياز مفسرين گفته «1»بعضي 
آور و گردد، شخص حسود وقتي چيزي را ببيند كه در نظرش بسيار شگفتهم ناشي از نوعي حسد دروني مي

 .ريزدزيبا باشد حسدش تحريك شده، با همان نگاه، زهر خود را مي بسيار

بعد از بيمار شدن پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( بر اثر سحر  "معوذتين "بحث روايتي ]چند روايت حاكي از نزول

 682 : يك يهودي ..... ص

 اشاره

مردي يهودي رسول خدا )ص(  :كرده كه گفت در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از زيد بن اسلم روايت
را جادو كرد، و در نتيجه آن حضرت بيمار شد، جبرئيل بر او نازل گشته دو سوره معوذتين را آورد و گفت: 
مردي يهودي تو را سحر كرده و سحر مذكور در فالن چاه است، رسول خدا )ص( علي )ع( را فرستاد آن 

آن را باز نموده، براي هر گره يك آيه بخواند، علي )ع( هر گرهي را باز هاي سحر را آوردند، دستور داد گره
ها باز و اين دو سوره تمام شد، رسول خدا )ص( برخاست، خواند، به محضي كه گرهكرد يك آيه را ميمي

 .«4»بندي از پايش باز شده باشد گويا پاي

د بن سنان از مفضل از امام صادق )ع( نقل شده كه به سند خود از محم "طب األئمه "مؤلف: و از كتاب
و در اين معنا روايات بسياري از طرق اهل سنت با مختصر اختالفي وارد  .«3»نظير اين معنا را روايت كرده 

، و در آن كتاب رواياتي ديگر «4»شده، و در بسياري از آنها آمده كه زبير و عمار را هم با علي )ع( فرستاد 
 نيز از طرق ائمه اهل
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 .«1»بيت )ع( نقل شده 

اند، و آن اين است كه اين روايات با مصونيت رسول خدا )ص( از تاثير ايات اشكالي كردهو به اين دسته رو
شده با اينكه قرآن كريم مسحور شدن آن سازد، و چگونه سحر ساحران در آن جناب مؤثر ميسحر نمي

سْحُوراً انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَ "جناب را انكار نموده، فرموده:
 .«4» "فَضَلُّوا فاَل يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا



ليكن اين اشكال وارد نيست، براي اينكه منظور مشركين از اينكه آن جناب را مسحور بخوانند، اين بوده كه 
و اما تاثير سحر در اينكه مرضي در  كند،آن جناب بي عقل و ديوانه است، آيه شريفه هم اين معنا را رد مي

بدن آن جناب پديد آيد، و يا اثر ديگري نظير آن را داشته باشد، هيچ دليلي بر مصونيت آن جناب از چنين 
 .تاثيري در دست نيست

شد رسول خدا )ص( حسن و حسين و در مجمع البيان است كه: از رسول خدا )ص( روايت شده كه بسيار مي
 .«4»كرد ه تعويذ ميرا با اين دو سور

آياتي بر من نازل شده  :و نيز در همان كتاب از عقبة بن عامر روايت شده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود
 .«1»است، اين حديث را در صحيح آورده  "قُلْ أَعُوذُ "كه نظيرش نازل نشده، و آن دو سوره

ن دو نيز نسبت داده، و نيز روايتي در اين معنا مؤلف: در الدر المنثور اين حديث را به ترمذي و نسايي و غير آ
 .«4»طبراني از ابن مسعود نقل كرده  "أوسط "از كتاب

و بعيد نيست كه مراد آن جناب از نازل نشدن مثل اين دو سوره اين باشد كه تنها اين دو سوره در مورد 
 .اي ديگر اين خاصيت را نداردعوذه و حرز نازل شده، و هيچ سوره

 613جزء قرآن نيست، رد اين نظر و بيان اينكه تواتر قطعي بر اينكه اين دو سوره جزء قرآنند وجود دارد[ ..... ص :  "معوذتين "مسعود دائر بر اينكه نظر ابن]

و در الدر المنثور است كه احمد، بزار، طبراني، و ابن مردويه از طرق صحيح از ابن عباس و ابن مسعود روايت 
 ها پاكرا از قرآن "قُلْ أَعُوذُ "عود دو سورهاند كه ابن مسكرده
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زنند، و در كنيد مگر مردي سحر شده را، ببين چگونه مثلها برايت ميستمگران گفتند شما پيروي نمي(2)
 .9و  4برند. سوره فرقان، آيه اه به جايي نمينتيجه گمراه گشته ر
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گفت: قرآن را به چيزي كه جز و قرآن نيست مخلوط مكنيد، اين دو سوره جز و تراشيد، و ميكرد و ميمي
ص( خود را به آن دو حرز كند. و ابن مسعود )ن نيست، بلكه تنها به اين منظور نازل شد كه رسول خدا قرآ

 .خواندهيچ وقت اين دو سوره را به عنوان قرآن نمي

گويد: بزار گفته احدي از صحابه ابن مسعود را در اين سخن پيروي مؤلف: سيوطي بعد از نقل اين حديث مي
انستند پيروي كنند، با اينكه به طرق صحيح از رسول خدا )ص( نقل شده كه در نماز تونكردند، و چگونه مي



 .«1»خواند، و عالوه بر اين در قرآن كريم ثبت شده است اين دو سوره را مي

و در تفسير قمي به سند خود از ابو بكر حضرمي روايت كرده كه گفت: خدمت ابي جعفر )ع( عرضه داشتم: 
فرمود: اين كار را كرده؟ فرمود: پدرم در اين باره ميرا از قرآن پاك مي "قُلْ أَعُوذُ "رهابن مسعود چرا دو سو

 .«4»كرده و گر نه آن دو از قرآن است به رأي خود مي

مؤلف: و در اين معنا روايات بسياري از طرق شيعه و سني رسيده، عالوه بر اين، جزو بودن اين دو سوره 
بعضي  بينيم در پاسخي تمامي كساني است كه متدين به دين اسالمند، و لذا ميبراي قرآن، مورد تواتر قطع

اند: اگر قرآن معجزه بود نبايد در جزئيت اين دو سوره براي قرآن اختالف از منكرين اعجاز قرآن كه گفته
ينكه به ااند تواتر قطعي هست بر اينكه اين دو سوره جزو قرآن است، و اين تواتر كافي است در شود، گفته

اند كه اند: اين دو سوره جزو قرآن نيست، نگفتهاختالف مذكور اعتنايي نشود، عالوه بر اين آنها هم كه گفته
 اند كه مشتمل بر اعجاز درساخته خود رسول خدا )ص( است، و از ناحيه خداي تعالي نازل نشده، و نيز نگفته

آن  آن هم گفتيم قابل اعتناء نيست، چون تواتر عليه اند جزو قرآن نيست، كهبالغت نيست، بلكه تنها گفته
 .قائم است

 614و در باره آثار حسد[ ..... ص :  "فلق "چند روايت در باره مراد از]

 نام چاهي "فلق "و در الدر المنثور است كه ابن جرير، از ابو هريره از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود:
 .«4»رو پوشيده است در جهنم 

 :ف: در معناي اين روايت روايات بسياري ديگر هست كه در بعضي از آنها آمدهمؤل

فلق نام دري است در جهنم كه وقتي باز شود جهنم افروخته گردد، اين روايت را عقبة بن عامر نقل كرده 
 ورو در بعضي از آنها آمده چاهي است در دوزخ كه وقتي بخواهند دوزخ را شعله«. 1»
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 .و از اين قبيل رواياتي ديگر«. 1»كنند، ناقل اين روايت عمرو بن عنبسه است ور ميسازند از آنجا شعله

اند: فلق چاهي در جهنم است كه اهل جهنم از شدت حرارت آن به ها گفتهگويد بعضيع البيان ميو در مجم
و علي بن ابراهيم « 4»و ابو حمزه ثمالي  .«2»گردند، ناقل اين حديث سدي است دنبال پناهگاهي مي

 .اندهم آن را در تفسير خود آورده« 1»

روايت آورده كه فرموده: رسول خدا )ص(  (ز امام صادق )عو در تفسير قمي از پدرش از نوفلي از سكوني ا



خواهد از قضا و قدر الهي هم فرمود: فقر با كفر فاصله چنداني ندارد، و حسد آن قدر مؤثر است كه گويي مي
 .«4»جلو بزند 

 .«4»مؤلف: اين روايت به همين عبارت از انس از رسول خدا )ص( نقل شده 

از ملطي از حضرت رضا از پدر بزرگوارش، و آن جناب از آباي گرامش از رسول و در كتاب عيون به سند خود 
)اين تعبير «. 4»اند كه فرمود: نزديك است كه حسد از قضا و قدر الهي سبقت بگيرد خدا )ص( روايت كرده

لهي ا تواند سبقت بگيرد، چون تاثير حسد هم خود از قضاء و قدركنايه است از شدت تاثير حسد، نه اينكه مي
 .(است

و در الدر المنثور است كه: ابن ابي شيبه از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: حسد حسنات 
)لطفي كه در اين تشبيه بكار رفته از نظر خواننده مخفي «. 4»خورد، آن چنان كه آتش هيزم را آدمي را مي

 .(نماند
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 616 [ ..... ص :6تا  1(: آيات 114سوره الناس )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (1( مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ )4( إِلهِ النَّاسِ )4( مَلِكِ النَّاسِ )1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )

 (4( مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ )4الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ )



 616 ترجمه آيات ..... ص :

 .به نام اللَّه كه بخشنده به همه و مهربان به خواص است

 .(1برم به پروردگار مردم )بگو پناه مي

 .(4فرمانرواي مردم )

 .(4معبود مردم )

 .(1گر نهاني )از شر وسوسه

 .(4كند )كه در دل مردم وسوسه مي

 .(4چه آنها كه از جنس جن هستند و چه آنها كه از جنس انسانند )

 616آيات ..... ص : بيان 

 اشاره

دهد به اينكه از شر وسواس خناس، به خدا پناه ببرد، و به طوري در اين سوره رسول گرامي خود را دستور مي
شود اين سوره در مدينه نازل شده، بلكه از آن روايات بر كه از روايات وارده در شان نزول آن استفاده مي

  .انددو با هم نازل شدهآيد كه اين سوره و سوره قبليش هر مي

  444، ص: 46ترجمه الميزان، ج

 610بودن ملجا و معاذ است ..... ص :  "اله الناس "و "ملك الناس "،"رب الناس "شرحي در مورد اينكه خداي تعالي از سه جهت]

ود و ششري به او متوجه مي طبع آدمي چنين است كه وقتي "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ "
ا شود كه نيروي دفع آن ربيند به كسي پناهنده ميكند، و در خود نيروي دفع آن را نميجان او را تهديد مي

شود: يا دارد، تا او وي را در رفع آن شر كفايت كند، و انسان در اينگونه موارد به يكي از سه پناه، پناهنده مي
امر او و مربي او است، و در تمامي حوائجش از كوچك و بزرگ به او رجوع  برد كه مدبربه ربي پناه مي

ود تا شكند به وي پناهنده ميكند، در اين هنگام هم كه چنين شري متوجه او شده و بقاي او را تهديد ميمي
در  مآن شر را دفع كرده بقايش را تضمين كند، و از ميان آن سه پناهگاه، اين يكي سببي است في نفسه تا

 .سببيت

دومين پناه، كسي است كه داراي سلطنت و قوتي كافي باشد، و حكمي نافذ داشته باشد، به طوري كه هر 
كس از هر شري بدو پناهنده شود و او بتواند با اعمال قدرت و سلطنتش آن را دفع كند، نظير پادشاهان )و 

 .امثال ايشان(، اين سبب هم سببي است مستقل و تام در سببيت

ر اين ميان سبب سومي است و آن عبارت است از الهي كه معبود واقعي باشد، چون الزمه معبوديت اله و د



مخصوصا اگر الهي واحد و بي شريك باشد، اين است كه بنده خود را براي خود خالص سازد، يعني جز او 
كند اراده نكند، و جز اده ميكسي را نخواند و در هيچ يك از حوائجش جز به او مراجعه ننمايد، جز آنچه او ار

 .خواهد عمل نكندآنچه او مي

و خداي سبحان رب مردم، و ملك آنان، و اله ايشان است، هم چنان كه در كالم خويش اين سه صفت خود 
در آيه زير به علت و « 1» "ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّي تُصْرَفُونَ "را جمع كرده فرموده:

، و در «4» "رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا "فرمايدربوبيت و الوهيت خود اشاره نموده، مي
 وَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "فرمايد:گذرد به علت مالكيت خود اشاره نموده مياي كه از نظرت مياين آيه

كند به ، پس اگر قرار است آدمي در هنگام هجوم خطرهايي كه او را تهديد مي«4» "إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
 ربي پناهنده شود، اللَّه
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او وجود ندارد با اينحال  اين است خداوند، پروردگار شما كه حكومت از آن او است، هيچ معبودي جز(1)
 .4شويد؟! سوره زمر، آيه چگونه از راه حق منحرف مي

به علت اينكه او رب مشرق و مغرب است و معبودي به جز او نيست، پس بايد تنها او را وكيل بگيري. (2)
 .4سوره مزمل، آيه 

 .4وره حديد، آيه ملك همه آسمانها و زمين از او است، و بازگشت همه امور به سوي او است. س(3)
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تعالي تنها رب آدمي است و به جز او ربي نيست، و نيز اگر قرار است آدمي در چنين مواقعي به پادشاهي 
نيرومند پناه ببرد، اللَّه سبحانه، پادشاه حقيقي عالم است، چون ملك از آن او است و حكم هم حكم او است 

بدين جهت به معبودي پناه ببرد، اللَّه تعالي معبودي واقعي است و به جز او اگر  و اگر قرار است«. 1»
 .معبودي باشد قالبي و ادعايي است

، دستوري است به رسول خدا )ص(، به اينكه به خدا پناه ببرد، از "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "و بنا بر اين جمله
ت و آن جناب هم يكي از ايشان است، و نيز خداي تعالي اين جهت كه خداي تعالي رب همه انسانها اس

 .ملك و اله همه انسانها است و آن جناب هم يكي از ايشان است

 :از آنچه گذشت روشن شد كه

 را نام "الوهيت "و "مالكيت "و "ربوبيت "اوال: چرا در ميان همه صفات خداي تعالي خصوص سه صفت:
ترتيب ذكر كرد، اول ربوبيت، بعد مالكيت، و در آخر الوهيت؟ و گفتيم  برد؟ و نيز چرا اين سه صفت را به اين

ترين صفات خدا به انسان است و واليت در آن اخص است، زيرا عنايتي كه خداي تعالي در ربوبيت نزديك
تربيت او دارد، بيش از ساير مخلوقات است. عالوه بر اين اصوال واليت، امري خصوصي است مانند پدر كه 

كند. و ملك دورتر از ربوبيت و واليت آن است، هم چنان كه را تحت پر و بال واليت خود تربيت مي فرزند



در مثل فرزندي كه پدر دارد كاري به پادشاه ندارد، بله اگر بي سرپرست شد به اداره آن پادشاه مراجعه 
تر است، هم چنان كه رسد، و واليت هم در اين مرحله عموميكند، تازه باز دستش به خود شاه نميمي
اي است كه در آن بنده عابد ديگر در گيرد، و اله مرحلهبينيم پادشاه تمام ملت را زير پر و بال خود ميمي

كند، و كاري به واليت خاص و عام او ندارد، چون عبادت ناشي از اخالص حوائجش به معبود مراجعه نمي
ه مورد بحث نخست از ربوبيت خداي سبحان و سپس دروني است، نه طبيعت مادي، به همين جهت در سور

آورد، ترين رابطه بين انسان و خدا يعني رابطه بندگي را بياد ميگويد، و در آخر عالياز سلطنتش سخن مي
 ."قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ "فرمايد:مي

را متصل و بدون واو  "اله الناس "،"ملك الناس "،"الناسرب  "هايو ثانيا: روشن گرديد كه چرا جمله
عاطفه آورد، خواست تا بفهماند هر يك از دو صفت الوهيت و سلطنت سببي مستقل در دفع شر است، پس 

 خداي تعالي سبب مستقل دفع شر است، بدين
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جهت كه رب است، و نيز سبب مستقل است بدين جهت كه ملك است، و نيز سبب مستقل است بدين 
اللَّهُ  "جهت كه اله است، پس او از هر جهت كه اراده شود سبب مستقل است، و نظير اين وجه در دو جمله

 .گذشت "أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ

قل اعوذ  ":توانست بفرمايدسه بار تكرار شد، با اينكه مي "ناس "رديد كه چرا كلمهو نيز با اين بيان روشن گ
چون خواست تا به اين وسيله اشاره كند به اينكه اين سه صفت هر يك به  "برب الناس و الههم و ملكهم

دو جمله ديگر  نتنهايي ممكن است پناه پناهنده قرار گيرد، بدون اينكه پناهنده احتياج داشته باشد به اينكه آ
را كه مشتمل بر دو صفت ديگر است به زبان آورد، هم چنان كه در صريح قرآن فرموده: خداي تعالي 

توانيد او را بخوانيد، اين بود توجيهات ما در باره آيات اين سوره، اسمايي حسني دارد، به هر يك بخواهيد مي
 .كنداند كه دردي را دوا نميكرده ولي مفسرين در توجيه هر يك از سؤالهاي باال وجوهي ذكر

 619[ ..... ص : "مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ "و اينكه فرمود: "وسواس خناس "مراد از]

به معناي حديث نفس است، به  "وسواس "در مجمع البيان، آمده كه كلمه "مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ "
مانند  "وسواس "، و بنا به گفته وي كلمه«1»رسد نحوي كه گويي صدايي آهسته است كه بگوش مي

اند، چون آن را مصدري سماعي و بر خالف قاعده دانسته« 4»مصدر خواهد بود، و ديگران  "وسوسه "كلمه
اول اين كلمه به كسره خوانده شود، هم چنان كه حرف اول مصدر ساير افعال  "واو "كردقاعده اقتضا مي

و به هر  "دحرج، يدحرج، دحراجا و زلزل، يزلزل زلزاال ":گويندشود، مثال ميميچهار حرفي به كسره خوانده 



اين است كه: مراد از اين مصدر معناي  -اندهمانطور كه ديگران نيز استظهار كرده -حال ظاهر اين آيه
 .تسبه منظور مبالغه به صيغه مصدر تعبير شده ا "زيد عدالت است -زيد عدل "وصفي است، كه مانند جمله

 .اند، نه مصدرنقل شده كه اصال كلمه مورد بحث را صفت دانسته« 4»و از بعضي 

 .است كه به معناي اختفاي بعد از ظهور است "خنوس "صيغه مبالغه از مصدر "خناس "و كلمه

 كند، و به محضياند: شيطان را از اين جهت خناس خوانده كه به طور مداوم آدمي را وسوسه ميبعضي گفته
لو شود، جرود، باز همين كه انسان از ياد خدا غافل ميشود و عقب ميافتد پنهان مينسان به ياد خدا ميكه ا
 .پردازدآيد و به وسوسه ميمي
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محل  "صدور ناس "است، و مراد از "وسواس خناس "اين جمله صفت "الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ "
شود وسوسه شيطان است، چون شعور و ادراك آدمي به حسب استعمال شايع، به قلب آدمي نسبت داده مي

 .«1» "وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ "ن هم در اين باب فرموده:كه در قفسه سينه قرار دارد، و قرآ

است، و در آن به اين معنا اشاره شده كه بعضي از  "وسواس خناس "اين جمله بيان "مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ "
ه اند، هم چنان كار گرفتهمردم كساني هستند كه از شدت انحراف، خود شيطاني شده و در زمره شيطانها قر

 .«4» "شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ "قرآن در جاي ديگر نيز فرموده:

شود و هم بر جماعتي از هم بر جماعتي از انسانها اطالق مي "ناس "اند كه كلمهو اما اينكه بعضي گفته
دليل كه نبايد بدان اعتناء خني است بيبيانگر اين معناي اعم است. س "مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ "جن، و جمله

 .نمود

، و معناي "وسواس "عطف است بر كلمه "و الناس "اند كه: كلمههمچنين به اين سخن كه بعضي گفته
برم به خدا از شر وسواس خناس كه از طائفه جن هستند، و از شر مردم. چون عبارت اين است كه: پناه مي
 .«4»ز فهم بدور است دانند ااين معنايي است كه همه مي

و وساوس و تسويالت آن([ ..... ص :  "وسواس خناس "بحث روايتي ]رواياتي در باره شان نزول سوره ناس، مراد از

692 

جبرئيل نزد رسول خدا )ص(  :در مجمع البيان است كه ابو خديجه از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود
 "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "و سوره "قُلْ أَعُوذُ "آن جناب را با دو سورهآمد در حالي كه آن جناب بيمار بود، پس 



من تو را به  -بسم اللَّه ارقيك و اللَّه يشفيك من كل داء يؤذيك خذها فلتهنيك "افسون نموده، سپس گفت:
 "رايت باددهد، بگير اين را كه گواكنم، و خدا تو را از هر دردي كه آزارت دهد شفا مينام خدا افسون مي

 "... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ":پس رسول خدا )ص( گفت
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«1». 

 .مؤلف: بعضي از رواياتي كه در شان نزول اين سوره وارد شده در بحث روايتي گذشته گذشت

وزه فرمود: شيطان پ (و باز در مجمع البيان است كه از انس بن مالك روايت شده كه گفت: رسول خدا )ص
 شود، و اما اگرگريزد و دور ميخود را بر قلب هر انساني خواهد گذاشت، اگر انسان به ياد خدا بيفتد، او مي

 .«4»خورد، اين است معناي وسواس خناس خدا را از ياد ببرد، دلش را مي

ده كه و در همان كتاب آمده كه عياشي به سند خود از أبان بن تغلب، از جعفر بن محمد )ع( روايت كر
اش دو گوش هست، از فرمود: رسول خدا )ص( فرموده: هيچ مؤمني نيست مگر آنكه براي قلبش در سينه

خواند، خداي تعالي به دمد، و از گوش ديگرش وسواس خناس بر او ميخواند و مييك گوش فرشته بر او مي
ايشان را به روحي از  -هُمْ بِرُوحٍ مِنْهُوَ أَيَّدَ "كند، و اين همان است كه فرموده:وسيله فرشته او را تاييد مي

 .«4» "كندناحيه خود تاييد مي

 :و در امالي صدوق به سند خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

به باالي  ، نازل شد ابليس"وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ "وقتي آيه
هاي خود را صدا زد، همه نامند. و به بلندترين آوازش عفريتمي "ثوير "كوهي در مكه رفت كه آن را كوه

نزدش جمع شدند، پرسيدند اي بزرگ ما مگر چه شده كه ما را نزد خود خواندي؟ گفت: اين آيه نازل شده، 
فريتي از شيطانها برخاست و گفت: من از اين راه آن را كداميك از شما است كه اثر آن را خنثي سازد، ع

آيد. عفريتي ديگر برخاست و مثل همان سخن را گفت، كنم. شيطان گفت: نه، اين كار از تو بر نميخنثي مي
 .و مثل آن پاسخ را شنيد

ه آنان اين كار را به من واگذار، پرسيد از چه راهي آن را خنثي خواهي كرد؟ گفت: ب :وسواس خناس گفت
كنم تا مرتكب خطا و گناه شوند، وقتي در گناه واقع شدند، استغفار را از دهم، آرزومندشان ميوعده مي

 برم. شيطان گفت: آري تو، به درد اينيادشان مي
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 .«1»خوري، و او را موكل بر اين ماموريت كرد، تا روز قيامت كار مي

 .مؤلف: در اوائل جلد هشتم اين كتاب گفتاري در اين باره گذشت

ك قدر يعني بيست و سوم ماه الحمد للَّه كه اين كتاب به پايان رسيد، و فراغت از تاليف آن در شب مبار
مبارك رمضان سال هزار و سيصد و نود و دوي هجري اتفاق افتاد و الحمد للَّه علي الدوام و الصالة علي 

 .سيدنا محمد و اله و السالم

سپاس خداي را كه توفيق ترجمه تفسير الميزان را به اين بنده ناچيزش عطا فرمود، و ترجمه آخرين  :مترجم
عيد غدير به پايان رسيد. اميد آن دارم كه اين خدمت ناچيز در درگاه ربوبيتش و در پيشگاه جلدش در روز 

مقدس خاتم االنبيا، و اوصياي گرام آن حضرت مقبول افتد. و خداوند عز و جل در اين ترجمه بركتي قرار 
 .دهد تا افراد بيشتري از آن منتفع گردند

 :تادم عالمه طباطبائي داشتم افتادم كه فرموداي كه با مرحوم اسدر اينجا به ياد خاطره

شخصي مرحوم پدرم را در خواب ديد، حال او را و نظري كه به فرزندش دارد سؤال كرد، آن مرحوم فرموده 
هايش سرمايه كالني براي خود فراهم آورده و چيزي به بود از محمد حسين راضي نيستم، زيرا او با نوشته

ي اين ماجرا را نقل كرد اشك از چشمانش جاري شد و به من فرمود: من ثواب من نداده، مرحوم استاد وقت
تفسير الميزان را به روح والدينم اهدا نمودم. به ايشان عرض كردم من نيز ثواب ترجمه آن را به روح والدينم 

ان اهدا نمودم، اميد است خداي عز و جل به لطف و كرم خود اين هديه را با صفات مضاعف در حساب آن
 .بنويسد. از همه خوانندگان عزيز و محترم التماس دعا دارم

 .و الحمد للَّه و الصالة علي رسول اللَّه و علي آله خزائن رحمة اللَّه و اللعن علي اعدائهم اعداء اللَّه

سيد محمد باقر شريف موسوي، معروف به سيد محمد باقر موسوي همداني فرزند حجة االسالم و المسلمين 
 .سيد هادي گروسي تغمده اللَّه بغفرانهمرحوم 
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 ، ط بيروت4، ح 444امالي صدوق، ص (1)

 اي قائميه اصفهاندرباره مركز تحقيقات رايانه



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (11خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ 

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا )عليه 
مردم  و برپا( دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به)اى كه امر ما را زنده الساّلم(: خدا رحم نمايد بنده

ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را )بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه 
 از ما پيروى )و طبق آن عمل( مى كنند

 144ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

 شمس آبادي )ره( يكي از علماي برجسته بنيانگذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل
بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا )عليه  (شهر اصفهان بودند كه در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم

 1416السالم( و امام عصر )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 
شد كه هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي 

 .راهش را ادامه مي دهند

هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن  1444مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال 
، هامامي )قدس سره الشريف ( و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تيمي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگا

 .فعاليت خود را در زمينه هاي مختلف مذهبي، فرهنگي و علمي آغاز نموده است

دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين )كتاب اهلل و اهل البيت عليهم السالم( :اهداف 
ه ب تقويت انگيزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسائل ديني، جايگزين كردن مطالب سودمند
جاي بلوتوث هاي بي محتوا در تلفن هاي همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف 
قرآن كريم و اهل بيت عليهم الساّلم با انگيزه نشر معارف، سرويس دهي به محققين و طالب، گسترش 

المي، در دسترس بودن فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار هاي علوم اس
منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با استفاده از ابزار نو مي 

توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت اجتماعي در تزريق امكانات را در 
 .در سطح جهان سرعت بخشيد سطح كشور و باز از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني را

 : از جمله فعاليتهاي گسترده مركز

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه كتابخواني

 ب(توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گوشي تلفن سهمراه

 ...وراما ، انيميشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماكن مذهبي، گردشگري وج(توليد نمايشگاه هاي سه بعدي، پان

جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن  www.ghaemiyeh.com د(ايجاد سايت اينترنتي قائميه



 همراه و چندين سايت مذهبي ديگر

 ه(توليد محصوالت نمايشي، سخنراني و ... جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي 

 (4446441راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي، اخالقي و اعتقادي )خط و(

ز(طراحي سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودكار و دستي بلوتوث، وب كيوسك ، 
SMS و... 

ظام، حوزه هاي علميه، دانشگاهها، ح(همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات ع
 ... اماكن مذهبي مانند مسجد جمكران و

 ط(برگزاري همايش ها، و اجراي طرح مهد، ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه

 ي(برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي )حضوري و مجازي( در طول سال

د سيد/ حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي / مجتمع فرهنگي دفتر مركزي: اصفهان/خ مسج
 مذهبي قائميه اصفهان

  16446144644شناسه ملي :  4444شماره ثبت :  1444تاريخ تأسيس: 

 :فروشگاه اينترنتي Info@ghaemiyeh.com :ايميل www.ghaemiyeh.com :وب سايت

www.eslamshop.com 

( بازرگاني و فروش 641) 44414444( دفتر تهران 6411) 4444644فكس ( 6411) -4444644-44تلفن 
 (6411)4444614امور كاربران  64144666164

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمي ، غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده اي خير انديش اداره 
ذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه و تامين گرديده و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت م

اي فرهنگي نيست، از اينرو اين مركز به فضل و كرم صاحب اصلي اين خانه )قائميه( اميد داشته و اميدواريم 
حضرت بقيه اهلل االعظم عجل اهلل تعالي فرجه الشريف توفيق روزافزوني را شامل همگان بنمايد تا در 

 .اري نمايندانشااهللصورت امكان در اين امر مهم ما را ي

-IR90 : و شماره حساب شبا1444-4614-4441-4444، شماره كارت : 441646444شماره حساب 

به نام مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان نزد بانك 0180-0000-0000-0621-0609-53

 سيد مسجد خيابان –تجارت شعبه اصفهان 

 ارزش كار فكري و عقيدتي

: هر كس عهده دار يتيمي از ما شود كه محنتِ غيبت -از امام حسين عليه السالم  به سندش، -االحتجاج 
ما، او را از ما جدا كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده، به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، 

 .سزاوارترماي بنده بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن، از تو »فرمايد: خداوند به او مي

فرشتگان من! براي او در بهشت، به عدد هر حرفي كه ياد داده است، هزار هزار، كاخ قرار دهيد و از ديگر 



 .«ها، آنچه را كه اليق اوست، به آنها ضميمه كنيدنعمت

دام يك را ك»التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم: امام حسين عليه السالم به مردي فرمود: 
رَهاني، يا مردي ناصبي داري: مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از دستش ميتر ميدوست

 گشايي كهاي ]از علم[ را بر او مياراده گمراه كردن مؤمني بينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد، امّا تو دريچه
سازد و او را اي متعال، خصم خويش را ساكت ميهاي خددارد و با حجّتآن بينوا، خود را بِدان، نگاه مي

 .«شكند؟مي

ر و ه»فرمايد: گمان، خداي متعال ميحتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»فرمود:  [سپس]
؛ يعني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان، ارشاد «كه او را زنده كند، گويي همه مردم را زنده كرده است

 .«، گويي همه مردم را زنده كرده است، پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشدكند

هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق، فرا بخواند و او »مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 
 .«اجابت كند، اجري مانند آزاد كردن بنده دارد

 


