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 بر تمعرف و ايمان نور تابش بيان براي(  … كَمِشْكاةٍ نُورِهِ مَثَلُ) چراغ نور به خدا نور تمثيل]

 131 ....................................................................... 573:  ص..  …[ مؤمنين قلوب

 را آنان موقتي و مستمر دارنده باز هيچ معرفت، و ايمان نور پرتو در كه كساني حال وصف]
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 شبيهت اين كه نكاتي و پنداردمي آب را آن تشنه كه يسراب به مؤمنين غير اعمال تشبيه]

 132 ......................................................................... 515:  ص..  …[ كندمي افاده

 آن در را خود دست كه است مضاعفي و متراكم ظلمات چون كفار اعمال: ديگر تشبيهي]

 132 ........................................................................... 513:  ص..  …[ ديد نتوانند

 مَنْ لَهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ ":آيه در و است زمين و هاآسمان نور خدا اينكه بر استدالل]

511:  ص..  …[ هست استدالل اين در كه لطائفي و نكات و " … الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي

 ............................................................................................................. 131 



 ديگري و موجودات همه شامل و عام يكي فرموده، افاضه نور دو خداوند اينكه به اشاره]

 138 .......... 517:  ص..  …[ خاص و عام: است رحمت دو را او كه چنان آن مؤمنين، خاص

 خداي مشيت امور مرجع و مبدأ اينكه بيان براي خداوند تدبير و خلقت از مواردي ذكر]

 130 ....................................................................... 511:  ص..  …[ است سبحان

..  …([  … ءيشا ما يخلق -است موجودات همه تامه علت خداوند اينكه بيان در]) فلسفي بحث

 133 ................................................................................................... 515:  ص

 جمالت و مفردات و(  … الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ) نور آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 133 ........................................................................................ 513:  ص..  …[ آن

 133 ...................................................................................................... اشاره

 الةالص عليهم) بيت اهل و خدا رسول به را نور آيه مفردات كه رواياتي مضمون اينكه بيان]

 132 .................... 511:  ص..  …[ تفسير نه است تطبيق صرفا كنندمي تطبيق( السالم و

 132 ............... 517:  ص..  …[ " … بَيْعٌ ال وَ تِجارَةٌ تُلْهِيهِمْ ال رِجالٌ ":باره در روايت چند]

 131 .................................................... 511:  ص..  …[ 17 تا 47 آيات(: 34) النور سوره]

 131 ......................................................................................................... اشاره

 131 ............................................................................. 311:  ص..  … آيات ترجمه

 138 ................................................................................ 315:  ص..  … آيات بيان

 138 ...................................................................................................... اشاره

( هآل و عليه اللَّه صلي) رسول و خدا اطاعت و( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر و خدا به ايمان]

 138 ......................................................... 315:  ص..  …[ يكديگرند مالزم و واجب

 اللَّه رسول حكمت و حكم از ظاهري مؤمنان از ايپاره اعراض انگيزه نفاق اينكه بيان]

 130 ................................................ 313:  ص..  …[ است بوده( آله و عليه اللَّه صلي)

( آله و عليه اللَّه صلي) رسول و خدا حكم و حكميت برابر در مؤمنان منافقان، خالف بر]

 133 .................................. 311:  ص .. … [" … أَطَعْنا وَ سَمِعْنا ":گويندمي بوده تسليم

..  …[ … مخوريد قسم بگو كنند،مي اطاعت تو از كه كنندمي ياد شديد سوگندهاي منافقان]

 133 ................................................................................................ 313:  ص



 يرويپ و رساندنمي زياني او به بشما نافرماني است، ايوظيفه را شما و ايوظيفه را رسول]

 133 ................................................311:  ص..  …[ است شما خود هدايت مايه او از

 در ايشان از قبل مستخلفين از مقصود و زمين در العمل صالح مؤمنين استخالف از مراد]

 132 .................. 311:  ص..  …[ " … الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ ":آيه

 123 ................ 355:  ص..  …[ شريفه آيه جمالت و مفردات ديگر و دين تمكين از مراد]

 اين در مطلب حق بيان و آن مفاد و آيه اين نزول مورد پيرامون مفسرين شديد اختالف]

 121 ................................................................................... 353:  ص..  …[ باره

 رب( السالم عليه) مهدي ظهور با كه اجتماعي با جز آيه، در استخالف وعده اينكه توضيح]

 120 ............................... 351:  ص .. … [نيست انطباق قابل مجتمعي هيچ با شودمي پا

 از آنان اعراض و منافقان نفاق از حاكي كه آياتي نزول شان باره در روايت چند] روايتي بحث

 123 ........... 351:  ص..  …[ باشدمي( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول حكم و حكميت

 123 ...................................................................................................... اشاره

 الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ ":آيه مفاد و نزول شان باره در رواياتي]

 123 .................................................... 331:  ص..  …[ " … الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

 122 .................................................... 334:  ص..  …[ 34 تا 11 آيات(: 34) النور سوره]

 122 ......................................................................................................... اشاره

 122 ............................................................................. 331:  ص..  … آيات ترجمه

333:  ص..  …[ است معاشرت آداب و احكام از ايپاره متضمن كه آياتي بيان] آيات بيان

 ................................................................................................................ 123 

 123 ...................................................................................................... اشاره

 128 ........... 331:  ص..  …[ "أَنْفُسِكُمْ عَلي فَسَلِّمُوا بُيُوتاً دَخَلْتُمْ فَإِذا ":فرمود اينكه معناي]

 و( سلم و آله و عليه اللَّه ليص) اللَّه رسول فراخواني و دعوت به كردن اعتنايي بي از نهي]

 120 ..... 331:  ص..  …([  … الرَّسُولِ دُعاءَ تَجْعَلُوا ال) او تكليف و احضار از كردن خالي شانه

 123 333:  ص. . …([ گذشته آيات از ايپاره نزول شان و مفاد باره در رواياتي]) روايتي بحث



 122 .......................... 337:  ص..  …( 77) دارد آيه هفت و هفتاد و است مكي فرقان سوره(25)

 122 .................................................... 337:  ص..  …[ 3 تا 5 آيات(: 31) الفرقان سوره]

 122 ......................................................................................................... اشاره

 122 ............................................................................. 337:  ص..  … آيات ترجمه

 122 ................................................................................ 337:  ص..  … آيات بيان

 122 ...................................................................................................... اشاره

331 : ص..  …[ "نَذِيراً لِلْعالَمِينَ لِيَكُونَ عَبْدِهِ عَلي الْفُرْقانَ نَزَّلَ الَّذِي تَبارَكَ ":آيه توضيح]

 ............................................................................................................. 122 

 شريك و فرزند استنتاج و( الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لَهُ) خداوند براي مطلق ملك اثبات]

 831 .................... 345:  ص..  …[ جل و عز او در تدبير و تقدير خلقت، انحصار و نداشتن

 و نفع مالك و مخلوقند خود نبوده چيزي خالق كه گرفتند ايآلهه كه مشركين نكوهش]

 830 ........................................ 344:  ص..  …[ نيستند نشوري و حيات و موت و ضرر،

 833 .... 341:  ص..  …([ "فرقان "به قرآن تسميه از صودمق باره در روايت دو]) روايتي بحث

 833 .................................................. 343:  ص..  …[ 31 تا 4 آيات(: 31) الفرقان سوره]

 833 ......................................................................................................... اشاره

 833 ............................................................................. 347:  ص..  … آيات ترجمه

 ليص) اللَّه رسول به كريم قرآن باره در عرب كفار كه افتراءاتي و هاطعنه حكايت] آيات بيان

 833 ........................................................... 248 : ص..  …[ زدند( سلم و آله و عليه اللَّه

 833 ...................................................................................................... اشاره

 …([  … السِّرَّ يَعْلَمُ الَّذِي أَنْزَلَهُ قُلْ) است داده كفار به تعالي خداي كه جوابي تبيين و تقرير]

 832 ............................................................................................. 311:  ص.. 

 كه سالتر جمع انكار با او رسالت انكار و( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر به كفار طعنه]

 832 .........313:  ص..  …[ اسواق در مشي و طعام اكل :ماديات به نياز با است غيبي امري

 811 ............................ 311:  ص..  …[ كفار انكار و احتجاج اين به تعالي خداي جواب]



 ليص) اللَّه رسول تكذيب منشا و مبدأ و نيست بيش هاييبهانه گفتند رسالت رد در آنچه]

 810 ........................................ 257 : ص..  …[ است قيامت انكار( سلم و آله و عليه اللَّه

 813 ...................................... 311:  ص..  …[ بهشتيان و دوزخيان احوال بين مقايسه]

 عمل خواستن معناي به( يشاءون ما فيها لهم) مطلقند مشيت داراي هشتب اهل اينكه]

 813 ........................ 261 : ص..  …[ نيست خداوند رضايت و اراده از خارج و لغو و زشت

 امر بندگان اين شما آيا: آنها از قيامت در سبحان خداي سؤال به كفار معبودهاي پاسخ]

 813 ....................................................................... 333:  ص..  …[ كرديد؟ گمراه

 بعضي استناد رد و آمده سبحان خداي به آلهه جواب در كه "بُوراً قَوْماً كانُوا "جمله معناي]

 813 .......... 333:  ص..  …[ كفار ذاتي شقاوت و جبر، اثبات براي جمله اين به مفسرين از

 يَأْكُلُ ":گفتند و كردند( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر به كه اشكالي به دوم جواب]

:  ص..  … [بودند چنين نيز پيشين پيامبران اينكه بيان با "الْأَسْواقِ فِي يَمْشِي وَ الطَّعامَ
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 دو و " … الطَّعامَ يَأْكُلُ الرَّسُولِ لِهذَا ما قالُوا وَ ":آيه نزول شان باره در روايتي] روايتي بحث

 881 ................................................. 331:  ص..  …[ آن در ورود و جهنم باره در روايت

 888 ................................................ 375:  ص..  …[ 35 تا 35 آيات(: 31) الفرقان سوره]

 888 ......................................................................................................... اشاره

 880 ............................................................................. 375:  ص..  … آيات ترجمه

 880 ................................................................................ 373:  ص..  … آيات بيان

 880 ...................................................................................................... اشاره

 او رب مالئكه چرا(: سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول رسالت رد در كفار ديگر احتجاج]

 883 .......................................... 373:  ص .. … [بينيمنمي را پروردگارمان نشده، نازل

 و نيست ايشان بر بشارتي كه روزي در و مرگ هنگام به ولي بينندمي را مالئكه كفار]

 883 ...................................................... 374:  ص..  …[ "مَحْجُوراً حِجْراً "گويندمي

 883 ........... 377:  ص..  …[ مَنْثُوراً هَباءً فَجَعَلْناهُ … پردازيممي كافران اعمال به روز آن در]



371:  ص..  …[ "مَقِيلًا أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ يَوْمَئِذٍ الْجَنَّةِ أَصْحابُ ":آيه در "خير "معناي]

 ............................................................................................................. 882 

:  ص..  …[ " … الْغَمامِبِ السَّماءُ تَشَقَّقُ يَوْمَ ":فرمود كه قيامت وقوع از تعبير اين توضيح]

371 ....................................................................................................... 882 

 سب روزي كفار بر قيامت ":فرمود اينكه وجه و "لِلرَّحْمنِ الْحَقُّ يَوْمَئِذٍ الْمُلْكُ ":جمله بيان]

 882 ....................................................................... 311:  ص..  …[ "است دشوار

 سَبِيلًا، الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ لَيْتَنِي يا ":قيامت روز در( هدايت از منحرف) ظالم حسرت و آه]

 803 ............................................ 315:  ص..  …[ "خَلِيلًا فُالناً أَتَّخِذْ لَمْ لَيْتَنِي وَيْلَتي يا

[ (نار و جنت اهل به مربوط گذشته آيات ذيل در و اعمال حبط باره در رواياتي]) روايتي بحث

 800 ............................................................................................. 314:  ص..  …

 803 ................................................ 317:  ص..  …[ 41 تا 33 آيات(: 31) الفرقان سوره]

 803 ......................................................................................................... اشاره

 803 .............................................................................. 317:  ص.. … آيات ترجمه

 803 ................................................................................ 311:  ص..  … آيات بيان

 803 ...................................................................................................... اشاره

 گردي اعتراض و طعنه تقرير و توضيح و "واحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَيْهِ نُزِّلَ ال لَوْ ":جمله بيان]

 803 ............................... 311:  ص..  …[ آن نزول بودن تدريجي جهت از قرآن به كفار

 … ؤادَكَفُ بِهِ لِنُثَبِّتَ كَذلِكَ: فرمود قرآن تدريجي نزول حكمت و علت بيان در اينكه توضيح]

 803 ...................................................................................... 311:  ص..  …[ "

..  …[ وجوه آن ضعف بيان و اندگفته قرآن تدريجي نزول توجيه در مفسرين كه وجوهي]

 802 ................................................................................................ 313:  ص

 بر حشر معناي در كه وجوهي و " … جَهَنَّمَ إِلي وُجُوهِهِمْ عَلي يُحْشَرُونَ الَّذِينَ ":آيه مفاد]

 831 ............................................................. 313:  ص..  …[ است شده تهگف وجوه

 عليه) نوح قوم ،(السالم عليه) موسي قوم: پيشين كافر اقوام ساختن هالك آوري ياد]

 830 ........... 311:  ص..  …[ ديگر بسيار اقوام و الرس اصحاب و ثمود و عاد قوم ،(السالم



 833 ............ 315:  ص..  …([  … و آنان عذاب و رس اصحاب باره در رواياتي]) روايتي بحث

 833 ................................................ 311:  ص..  …[ 33 تا 45 آيات(: 31) الفرقان سوره]

 833 ......................................................................................................... اشاره

 833 ............................................................................. 313:  ص..  … آيات ترجمه

 832 ................................................................................ 317:  ص..  … آيات بيان

 832 ...................................................................................................... اشاره

:  ص..  …[ "هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ ":جمله باره در توضيحي و نفس هواي گرفتن معبود از مراد]

311 ....................................................................................................... 832 

311:  ص..  …[ سَبِيلًا أَضَلُّ هُمْ بَلْ پايان چهار به آنان تشبيه و كفار از عقل و سمع نفي]

 ............................................................................................................. 833 

 و هلج تنظير و تشبيه متضمن كه " … الظِّلَّ مَدَّ كَيْفَ رَبِّكَ إِلي تَرَ لَمْ أَ ":شريفه آيه مفاد]

355:  ص..  …[ باشدمي … و سايه كشيدن به انبياء، وسيله به آنان هدايت و مردم ضاللت

 ............................................................................................................. 838 

:  ص..  …([ بِيراًكَ جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ) كن جهاد دشمنان با قرآن با فرمود اينكه از مقصود]

351 ....................................................................................................... 833 

 به و( ناگوار ديگري و گوارا يكي) دريا دو آب به كافر، و مؤمن به مردم انقسام تشبيه]

 833 .......................................................... 353:  ص..  …[ نطفه از مرد و زن خلقت

 مِنْ يْهِعَلَ أَسْئَلُكُمْ ما قُلْ ":آيه در "سَبِيلًا رَبِّهِ إِلي يَتَّخِذَ أَنْ شاءَ مَنْ إِلَّا "استثناء از مقصود]

 833 ............................................................... 351:  ص..  …[ " … شاءَ مَنْ إِلَّا أَجْرٍ

 [است مطلق علم و ملك و حيات داراي كه است خدا بندگان امور در متصرف و لوكي تنها]

 832 .......................................................................................... 335:  ص..  …

 : ص..  …[ باره اين در مفسرين مختلف اقوال و "خَبِيراً بِهِ فَسْئَلْ الرَّحْمنُ "جمله معناي]

333 ....................................................................................................... 832 



 روحاني -عالم روشنگري تنظير و مشركين استكبار مقابل در خداوند تعزز و استغناء بيان]

:  ص..  …[ قمر و شمس با طبيعت عالم روشنگري به رسل، ارسال با هاانسان معنوي و
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 830 ........................... 337:  ص..  …([ گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 833 ................................................ 331:  ص..  …[ 77 تا 33 آيات(: 31) الفرقان سوره]

 833 ......................................................................................................... اشاره

 833 ............................................................................. 331:  ص..  … آيات ترجمه

 833 ................................................................................ 331:  ص..  … آيات بيان

 833 ...................................................................................................... اشاره

 اب جاهالن لغو و زشت برخورد مقابل در سالم برخورد و فروتني، و تواضع: مؤمنين صفات]

 833 ................................................................................ 335:  ص..  …[ ايشان

 عقيده به توجه با "آخَرَ إِلهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ ال ":فرمود مؤمنان وصف در اينكه معناي]

 833 ....................................................... 333 : ص..  …[ خدا عبادت باره در مشركان

 832 ........................ 334:  ص .. …[ عذاب در ربا و زنا قتل، مرتكبين بودن مخلد توجيه]

 گفته( حَسَناتٍ سَيِّئاتِهِمْ اللَّهُ يُبَدِّلُ فَأُوْلئِكَ) حسنات به سيئات تبديل معناي در كه وجوهي]

 832 .................................................................................. 331:  ص..  …[ شده

 معناي به نيز حسنات به سيئات تبديل و است عمل آثار به منوط عمل بودن سيئه يا حسنه]

 833 .................................................................... 333:  ص..  …[ است آثار تبديل

..  …[ "كِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ رُّوامَ إِذا وَ الزُّورَ يَشْهَدُونَ ال ":فرمود مؤمنين باره در اينكه از مراد]

 831 ................................................................................................ 337:  ص

 … [پذيرندنمي بصيرت و معرفت بدون و كورانه كور را خدا آيات: الرحمن عباد ديگر وصف]

 831 ............................................................................................. 331:  ص.. 

:  ص..  …[ "بده قرار امام متقين براي را ما ":خواهندمي خداوند از ايشان اينكه معناي]

331 ....................................................................................................... 838 

 830 ............. 341:  ص..  …[ " … دُعاؤُكُمْ ال لَوْ رَبِّي بِكُمْ يَعْبَؤُا ما قُلْ ":شريفه آيه معناي]



 بديلت اقتار، و اسراف مؤمنين، اوصاف به مربوط گذشته آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 833 ............................................................. 345:  ص..  …([  … و حسنات به سيئات

 833 ........................................... 341:  ص..  … دارد آيه 337 و است مكي شعراء سوره(26)

 833 .................................................... 341:  ص..  …[ 1 تا 5 آيات(: 33) الشعراء سوره]

 833 ......................................................................................................... اشاره

 833 ............................................................................. 341:  ص..  … آيات ترجمه

 833 ................................................................................ 343:  ص..  … آيات بيان

 833 ........................... 343:  ص..  …[ آن بودن مكي و شعراء باركهم سوره غرض بيان]

 823 ... 341:  ص..  …[ "كان ما "به تعبير مفاد و "مُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ كانَ ما وَ ":جمله معناي]

 خدا معل تعلق به جبر، اثبات براي كه جبريون سخن رد و نقد]) علم پيرامون عقلي بحثي

 823 ............................................... 311:  ص..  …([ اندكرده استناد بندگان افعال به

 828 ................ 313:  ص..  …([  … عَلَيْهِمْ لْنُنَزِّ نَشَأْ إِنْ ":آيه ذيل در روايتي]) روايتي بحث

 820 ............................................... 314:  ص..  …[ 31 تا 51 آيات(: 33) الشعراء سوره]

 820 ......................................................................................................... اشاره

 823 ............................................................................. 311:  ص..  … آيات ترجمه

 قوم اب( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) االنبياء خاتم قوم مقايسه: آيات اين غرض] آيات بيان

 823 ................................................... 358 : ص..  …[ … و نوح ابراهيم، هارون، و موسي

 823 ...................................................................................................... اشاره

 بحان،س خداي با( السالم عليه) موسي گفتگوي در "هارُونَ إِلي فَأَرْسِلْ ":جمله اينكه بيان]

 823 ...................... 331:  ص..  …[ نيست مسئوليت از كردن خالي شانه و تعلل از حاكي

..  …[ " … ذَنْبٌ عَلَيَّ لَهُمْ وَ ":فرمود( السالم عليه) موسي اينكه از مراد و "ذنب "معناي]

 822 ................................................................................................ 335:  ص

 822 ..................................... 333:  ص..  …[ فرعون با( السالم عليه) موسي گفتگوي]



 آمده( السالم عليه) موسي به فرعون خطاب در كه "الْكافِرِينَ مِنَ أَنْتَ وَ ":جمله مفاد]

 823 .................................................................................. 334:  ص..  …[ است

:  ص..  …[ حضرت آن بر فرعون اعتراض و اشكال سه به( السالم عليه) موسي پاسخ]

331 ....................................................................................................... 821 

[ " … الضَّالِّينَ مِنَ أَنَا وَ ذاًإِ فَعَلْتُها قالَ "(:السالم عليه) موسي سخن در ضاللت از مقصود]

 821 .......................................................................................... 331:  ص..  …

 لِي فَوَهَبَ) شده داده او به مصر از( السالم عليه) موسي گريختن از بعد كه حكمي از مراد]

 820 ........................................................................... 337:  ص..  …([ حُكْماً رَبِّي

 جواب در كه " … عَلَيَّ تَمُنُّها نِعْمَةٌ تِلْكَ وَ "و "الْمُرْسَلِينَ مِنَ جَعَلَنِي وَ ":جمله مفاد توضيح]

:  ص..  …[ است شده گفته باره اين در كه وجوهي و آمده فرعون به (السالم عليه) موسي

331 ....................................................................................................... 823 

 فرعون اينكه علت و آلهه و ارباب و سبحان خداي باره در پرستان بت معتقدات به اشاره]

 823 ................................................. 373:  ص..  …[ "چيست؟ الْعالَمِينَ رَبُّ ":گفت

 حدتو به استناد با آن در كه فرعون سؤال به( السالم عليه) موسي جواب توضيح و تقرير]

([  … بَيْنَهُمَا ما وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ قالَ) نمود معرفي را العالمين رب هستي، در تدبير

 822 .......................................................................................... 374:  ص..  …

 وَ رَبُّكُمْ قالَ ":العالمين رب حقيقت از فرعون سؤال به( السالم عليه) موسي مدو جواب]

 033 ............................................................... 377:  ص..  …[ "الْأَوَّلِينَ آبائِكُمُ رَبُّ

[ ندكمي زندان به تهديد را او و زندمي ديوانگي چسب بر( السالم عليه) موسي به فرعون]

 031 .......................................................................................... 371:  ص..  …

 نشان را بيضاء يد و عصا معجزه و كندمي معجزه اظهار پيشنهاد( السالم عليه) موسي]

 030 .................................. 381 : ص..  …[ كندمي توطئه به متهم را او فرعون و دهدمي

 العالمين رب به ساحران آوردن ايمان و فرعوني ساحران با( السالم عليه) موسي معارضه]

 033 ...................................................... 314:  ص..  …[ ايشان با فرعون گفتگوي و



 و غرق و مصر از اسرائيل بني شبانه كوچ(: السالم عليه) موسي داستان ديگر قسمت]

 033 ........................................................ 313:  ص..  …[ فرعونيان و فرعون هالك

 032 ............................................. 311:  ص..  …[ 514 تا 31 آيات(: 33) الشعراء سوره]

 032 ......................................................................................................... اشاره

 032 ............................................................................. 311:  ص..  … آيات ترجمه

 013 ................................................................................ 315:  ص..  … آيات بيان

 013 ...................................................................................................... اشاره

 …[ هابت پرستش باره در خود قوم و پدر با( السالم عليه) ابراهيم محاجه و جواب و سؤال]

 011 ............................................................................................. 313:  ص.. 

 دايخ عبادت براي ايقبله صورت به بت اينكه و پرستي بت حقيقت باره در توضيحي]

 011 ................................................................ 313:  ص..  …[ است نبوده سبحان

 توصيف و معرفي( تدبير) هدايت و خلق وصف با را العالمين رب( السالم عليه) ابراهيم]

 010 .......................................... 313:  ص .. … [( … يَهْدِينِ فَهُوَ خَلَقَنِي ذِيالَّ) كندمي

 كه ايخطيئه از مراد و دارم، طمع خدا مغفرت به فرمود( السالم عليه) ابراهيم اينكه وجه]

 013 .................................................................. 311:  ص..  …[ داد نسبت خود به

 اتقاض خود پروردگار از( السالم عليه) ابراهيم كه صالحين به الحاق و "حكم "از مقصود]

 013 ................................ 311:  ص..  …([ بِالصَّالِحِينَ أَلْحِقْنِي وَ حُكْماً لِي هَبْ رَبِّ) كرد

 لِسانَ لِي اجْعَلْ وَ "(:السالم عليه) ابراهيم دعاي در "آخرين در صدق لسان "از مراد]

 013 ............................................................... 415:  ص..  …[ "الْآخِرِينَ فِي صِدْقٍ

 نبطال و مدني اجتماع لانحال نتيجه قيامت در فرزندان و مال نداشتن سود اينكه بيان]

 012 ................................................ 413:  ص..  …[ است روز آن در اعتباري اسباب

 ال مَيَوْ ":آيه در "سَلِيمٍ بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتَي مَنْ إِلَّا "استثناي نوع و مفاد باره در مختلف وجوه]

 083 ............................................................................ 414:  ص..  …[ " … يَنْفَعُ

 088 ................................. 413:  ص..  …[ قيامت در ابليس جنود و مشركان بد فرجام]



( مالسال عليه) ابراهيم استغفار ،"الْآخِرِينَ فِي صِدْقٍ لِسانَ "باره در رواياتي]) روايتي بحث

 080 ............................................. 411:  ص .. … [( … و شفاعت سليم، قلب پدر، براي

 083 ........................................... 453:  ص..  …[ 533 تا 511 آيات(: 33) الشعراء سوره]

 083 ......................................................................................................... اشاره

 083 ............................................................................. 453:  ص..  … آيات ترجمه

 083 ................................................................................ 453:  ص..  … آيات بيان

 083 ...................................................................................................... اشاره

 كَذَّبَتْ ":است فرموده و خوانده مرسلين همه مكذب را( السالم عليه) نوح قوم اينكه وجه]

 083 .............................................................. 454:  ص..  …[ "الْمُرْسَلِينَ نُوحٍ قَوْمُ

 وا به مكنت و مال بي افراد آوردن ايمان آنان خود، قوم با( السالم عليه) نوح گفتگوي در]

 082 ............................................................ 451:  ص..  …[ گيرندمي خرده او بر را

:  ص..  …[ براند را خود قضاي قومش و او بين خواهدمي خداوند از( السالم عليه) نوح]

457 ....................................................................................................... 003 

 003 ............ 451:  ص..  …([ او قوم و( السالم عليه) نوح باره در روايت چند]) روايتي بحث

 001 ........................................... 451:  ص..  …[ 541 تا 533 آيات(: 33) عراءالش سوره]

 001 ......................................................................................................... اشاره

 001 ............................................................................. 451:  ص..  … آيات ترجمه

 008 ................................................................................ 431:  ص..  … آيات بيان

 008 ...................................................................................................... اشاره

 رايب ندمان كاخ بناهاي ساختن) شهوت در اسراف خاطر به( السالم عليه) هود قوم توبيخ]

 000 .............................................. 435:  ص..  …[ غضب در افراط و( تفريح و تفاخر

 003 ............. 434:  ص.  …[ گرديدنشان هالك و( السالم عليه) هود قوم تكذيب و انكار]

 كُلِّبِ تَبْنُونَ أَ ":جمله ذيل در روايتي و( السالم عليه) هود دعوت باره در روايتي] روايتي حثب

 003 ...................................................................... 431:  ص .. … ["تَعْبَثُونَ آيَةً رِيعٍ



 003 ...................................................................................................... اشاره

 ايچاره كه مقداري به مگر است بنا صاحب وبال قيامت روز در گردد بنا كه ساختماني هر]

 003 ......................................................................... 431:  ص..  …[ نيست آن از

 003 ........................................... 437:  ص..  …[ 511 تا 545 آيات(: 33) الشعراء سوره]

 003 ......................................................................................................... اشاره

 003 ............................................................................. 437:  ص..  … آيات ترجمه

 002 ................................................................................ 431:  ص..  … آيات بيان

 002 ...................................................................................................... اشاره

 و كنندمي فساد كه مسرفان امر اطاعت از را ثمود قوم( السالم عليه) صالح نمودن نهي]

 002 .................................................................... 431:  ص..  …[ كنندنمي اصالح

 و عذاب بالمال و زمين در افساد و فساد فطرت، از انسان انحراف نتيجه اينكه توضيح]

 002 .......................................................................... 431:  ص..  …[ است هالك

 031 ......... 433:  ص..  …[ الهي عذاب به دنشانش گرفتار و ثمود قوم نافرماني و تكذيب]

 031 ........................................... 434:  ص..  …[ 571 تا 531 آيات(: 33) الشعراء سوره]

 031 ......................................................................................................... اشاره

 038 ............................................................................. 334:  ص..  … آيات ترجمه

 038 ................................................................................ 331:  ص..  … آيات بيان

 038 ...................................................................................................... اشاره

 هاينك بيان با آمده، خود قوم با( السالم عليه) لوط سخن در كه "لكم خلق ما "توضيح]

 030 ......... 333:  ص..  …[ است انسان فطرت و خلقت نظام خالف بر همجنس با آميزش

 033 ........................................... 431:  ص..  …[ 515 تا 573 آيات(: 33) لشعراءا سوره]

 033 ......................................................................................................... اشاره

 033 ............................................................................. 431:  ص..  … آيات ترجمه

 033 ................ 441:  ص..  …[ اندبوده كساني چه اينكه اصحاب اينكه به اشاره] آيات بيان



 033 .............. 443:  ص..  …([ السالم عليه) شعيب رسالت باره در روايت دو]) روايتي بحث

 032 ........................................... 444:  ص..  …[ 337 تا 513 آيات(: 33) الشعراء سوره]

 032 ......................................................................................................... اشاره

 032 ............................................................................. 441:  ص..  … آيات ترجمه

 033 ................................................................................ 447:  ص..  … آيات بيان

 033 ...................................................................................................... اشاره

447:  ص..  …[ كريم قرآن آيات در دو آن استعمال موارد و "تنزيل "و "انزال "معناي]

 ............................................................................................................. 033 

 و ب،قل از مراد بيان و "قَلْبِكَ عَلي الْأَمِينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ ":جمله معناي تفصيل و توضيح]

 031 .......................................... 441:  ص. . …[ قلب وسيله به وحي دريافت چگونگي

 و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر قلب بر وحي انزال به راجع كه ايپايه بي و متعدد وجوه]

 030 ............................................................. 411:  ص..  …[ است شده گفته( سلم

:  ص..  …([ االولين ذبر لفي انه) بوده آمده گذشته انبياي كتب در قرآن فرمود اينكه معناي]

413 ....................................................................................................... 033 

 آنها بر و كرديممي نازل اعجمين از برخي بر را قرآن اگر فرمود اينكه از مراد توضيح]

 033 ................................................ 411:  ص..  …[ آوردندنمي ايمان دانب خواندمي

 دلهاي در را قرآن چنين اين الْمُجْرِمِينَ قُلُوبِ فِي سَلَكْناهُ كَذلِكَ ":شريفه آيه معناي]

 032 ............................................................ 417:  ص..  …[ دهيممي عبور مجرمان

 033 ..................................................431:  ص..  … است؟ معنا چه به خدا نبودن ظالم

 033 ...................................................................................................... اشاره

 و آله و عليه اللَّه صلي) محمد گفتندمي كه مشركين افتراي اين به تعالي خداي پاسخ]

 030 .................................... 463 : ص..  …[ آوردمي برايش را قرآن كه دارد جني( سلم

 يشانا بودن مكلف با( السالم عليهم) انبياء عصمت و است تكليف با مالزم خاكي زندگي]

 033 ........................................................................ 431:  ص..  …[ ندارد منافات



 …([ الْأَقْرَبِينَ عَشِيرَتَكَ أَنْذِرْ وَ) ندارد راه تبعيض و استثناء ديني دعوت در اينكه به اشاره]

 033 ............................................................................................. 433:  ص.. 

 033 .................... 431:  ص..  …[ شوندمي نازل اثيم افاك هر بر شياطين اينكه توضيح]

 را او و زدندمي( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر بر مشركان كه ديگري تهمت به جواب]

 033 .......................................... 469 : ص..  …[ اندندخومي شعر را وحي كالم و شاعر

 از بعد( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) گرامي پيامبر كه آنچه باره در متعدد روايات] روايتي بحث

 032 .............................. 475:  ص..  …[ داد انجام "الْأَقْرَبِينَ عَشِيرَتَكَ أَنْذِرْ وَ ":آيه نزول

 032 ...................................................................................................... اشاره

( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول با( السالم عليه) علي بستن ياري و برادري پيمان]

 031 ....................................................... 471:  ص..  …[ اقربين عشيره انذار از بعد

:  ص..  …[ " … الْغاوُونَ يَتَّبِعُهُمُ الشُّعَراءُ وَ ":آيه نزول و شعراء و شعر باره در رواياتي]

477 ....................................................................................................... 030 

 033 .............................. 411:  ص..  … دارد آيه( 13) و است شده نازل مكه در نمل هسور(27)

 033 ....................................................... 411:  ص..  …[ 3 تا 5 آيات(: 37) النمل سوره]

 033 ......................................................................................................... اشاره

 033 ............................................................................. 411:  ص..  … آيات ترجمه

 033 ................................................................................ 411:  ص..  … آيات بيان

 033 ...................................................................................................... اشاره

 033 ........... 413:  ص..  …[ است اثر بال و حبط اعمالش و متحير، انسان معاد، تكذيب با]

 033 ..................................................... 414:  ص..  …[ 54 تا 7 آيات(: 37) النمل سوره]

 033 ......................................................................................................... اشاره

 032 ............................................................................. 414:  ص..  … آيات ترجمه

 032 ................................................................................ 411:  ص..  … آيات بيان

 032 ...................................................................................................... اشاره



 موسي با خداوند تكليم در كه "است آتش در كه كسي "از مراد باره در مختلف وجوه]

:  ص..  …[ است آمده(  … النَّارِ فِي مَنْ بُورِكَ أَنْ نُودِيَ جاءَها فَلَمَّا) طور در( السالم عليه)

417 ....................................................................................................... 023 

 مار مبين ثعبان "به القاء، از بعد( السالم عليه) موسي عصاي تشبيه بين منافات عدم بيان]

 021 ................................................ 411:  ص..  …[ "كوچك مار جان "به و "بزرگ

 نبوده وممذم مار، به عصا تبديل ديدن با( السالم عليه) موسي گريختن و ترس اينكه بيان]

 دَّلَبَ ثُمَّ ظَلَمَ مَنْ إِلَّا "استثناي و "الْمُرْسَلُونَ لَدَيَّ يَخافُ ال إِنِّي ":جمله باره در توضيحي و

 028 ........................................................................... 411:  ص..  …[ " … حُسْناً

 020 ................................................... 413:  ص..  …[ 44 تا 51 آيات(: 37) النمل سوره]

 020 ......................................................................................................... اشاره

 023 ............................................................................. 413:  ص..  … آيات ترجمه

 023 ................................................................................ 411:  ص..  … آيات بيان

 023 ...................................................................................................... اشاره

 023 . 413:  ص..  …[ نميبرند هم ارث به ديگران از و نيست اكتسابي( ع) انبيا علم و نبوت]

 ":نعمت به تحديث مقام در( السالم عليه) سليمان سخن در "الطَّيْرِ مَنْطِقَ "از مقصود]

 023 ..................................... 417:  ص..  …[ " … الطَّيْرِ مَنْطِقَ عُلِّمْنا النَّاسُ هَاأَيُّ يا قالَ

:  ص..  …[ اندبوده( السالم عليه) سليمان لشكريان طير و انس و جن از مخصوص طوايف]

111 ....................................................................................................... 022 

..  …[ 113 مورچه كالم فهميدن با الطير منطق به( السالم عليه) سليمان علم منافات عدم]

 021 .................................................................................................. 502 : ص

 حصال نيز و صالح عمل انجام نعمت، شكر الهام خود، دعاي در( السالم عليه) سليمان]

 028 ........................................................ 113:  ص..  …[ طلبدمي را نفساني و ذاتي

 : ص..  …[ … و سبا ملكه و هدهد و( السالم عليه) سليمان داستان به مربوط آيات بيان]
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ 0( وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ )8الَّذِينَ هُمْ فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ ) (1)ونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُ
(3) 

( فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ 3غَيْرُ مَلُومِينَ ) ( إاِلَّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُم3ْوَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ )
 (2( وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ )2( وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ )3فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ )

 (11سَ هُمْ فِيها خالِدُونَ )( الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَو13ْأُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ )

 3:  ص..  …ترجمه آيات 

 .به نام خداي بخشنده مهربان

 .(1همانا اهل ايمان پيروز و رستگار شدند )

 .(8مؤمنين همانهايند كه در نماز خاضع و خاشعند )

 .(0و آنهايند كه از لغو روي گردانند )
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 .(3كنند )يند كه عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ ميو همانها

 .(3مگر از همسران و يا كنيزان خود كه در مباشرت با اين زنان مالمتي ندارند )

 .(3و كسي كه غير از اين زنان را به مباشرت طلبد البته ستمكار و متعدي خواهد بود )

 .(2كنند )و آنهايند كه امانت و عهد خود را رعايت مي

  .(2كنند )و آنهايند كه نمازهاي خود را از هر منافي محافظت مي

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(13نامبردگان، آري تنها ايشان وارثانند )

 .(11آنان كه بهشت فردوس را ارث برده و هم ايشان در آن جاودانند )

 4:  ص..  …بيان آيات 



 اشاره

مت دعوت شده و فرقهايي كه ميان مؤمنين و كفار هست شمرده شده است. صفات در اين سوره بر ايمان به خدا و روز قيا
ها مها و بيپسنديده و فضايي كه در مؤمنان و رذائل اخالقي و اعمال زشتي كه در كفار هست ذكر شده و به دنبالش مژده

شته را به خاطر تكذيب دعوت بالهايي كه امتهاي گذ .داده كه بيمهاي آن متضمن ذكر عذاب آخرت و بالهاي دنيايي است
ع( رسيده است. )اي ذكر كرده، تا به عيسي حق از بين برد و منقرض ساخت. و از دوران نوح )ع( گرفته از هر امتي نمونه

 .دهد كه اين سوره مكي استسياق آيات اين سوره شهادت مي

 4ص :  .. … [شودالتزام به لوازم و عمل به مقتضيات اعتقاد را نيز شامل مي و اشاره به اينكه ايمان عالوه بر اعتقاد قلبي، "ايمان "و "فالح "معناي]

به معناي شكافتن است و لذا  -به فتحه فاء و سكون الم -"فلح "گويد: كلمهراغب در مفردات مي "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ "
به معناي ظفر يافتن و به دست آوردن و  "فالح ". و كلمه"شودآهن با آهن شكافته مي -الحديد بالحديد يفلح "گويندمي

 :رسيدن به آرزو است. و اين به دو نحو است

يكي دنيوي، و ديگري اخروي، اما ظفر دنيوي رسيدن به سعادت زندگي است، يعني، به چيزي كه زندگي را گوارا سازد. و 
 .آن در درجه اول بقاء و سپس توانگري و عزت است

شود: بقايي كه فناء نداشته باشد، غنايي كه دستخوش فقر نشود، عزتي كه آميخته با خالصه مي و ظفر اخروي در چهار چيز
 .«1» "عيشي جز عيش آخرت نيست "اند:ذلت نباشد و علمي كه مشوب با جهل نباشد، و به همين جهت گفته

را  زند و رخسار مطلوبته، كنار مياند، به اين عنايت است كه موانع را شكافپس اگر دست يابي به سعادت را فالح خوانده
 .دهدنشان مي

هاي قرآن به به معناي اذعان و تصديق به چيزي و التزام به لوازم آن است، مثال ايمان به خدا در واژه "ايمان "و كلمه
 معناي تصديق به يگانگي او و پيغمبرانش و تصديق به روز جزا و بازگشت به سوي او و تصديق به هر حكمي است كه

 اياند. البته تا اندازهفرستادگان او آورده

__________________________________________________ 

 ."فلح "مفردات راغب، ماده(1)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اداش شمارد و يا از پبا پيروي عملي، نه اينكه هيچ پيروي نداشته باشد، و لذا در قرآن هر جا كه صفات نيك مؤمنين را مي
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي  "فرمايد:كند، مثال ميگويد به دنبال ايمان، عمل صالح را هم ذكر ميجميل آنان سخن مي

و آيات « 8» "هُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبي لَ "فرمايد:و يا مي« 1» "وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً
 .بسيار زياد ديگر

 ايم ملتزم شويم و آثار آن را بپذيريم، چونپس صرف اعتقاد، ايمان نيست مگر آنكه به لوازم آن چيزي كه بدان معتقد شده
كه  مكن نيستايمان همان علم به هر چيزي است، اما علمي توأم با سكون و اطمينان به آن و اينچنين سكون و اطمينان م

 .منفك از التزام به لوازم باشد

بله، آن علمي كه توأم با سكون نيست چه بسا منفك از التزام بشود، مانند بسياري از معتادين به عادتهاي زشت و يا مضر 
. اديمآورند به اينكه ما معتكنند، و عذر ميكه علم به زشتي و يا ضرر عادت خود دارند ولي در عين حال آن را ترك نمي



 .«0» "وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "فرمايد:هاي حقه ميقرآن كريم هم درباره منكرين دعوت

گوييم: درست است و ليكن ملتزم كنند. در جواب ميخواهي گفت: افراد با ايمان نيز بر خالف لوازم ايمان خود، عمل مي
از  خيزد و آدمي راهايي كه در دل برمياحيانا خالف ايمان رفتار كردن به خاطر كوراننبودن به لوازم معلوم، مطلبي است، و 

 .كند مطلبي ديگر استمسيري كه ايمانش برايش معين كرده پرت مي

 1:  ص..  …[ "الَّذِينَ هُمْ فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ "و بياني در باره اين وصف مؤمنين كه فرمود: "خشوع "معناي]

دهد، افرادي كه در به معناي تاثير خاصي است كه به افراد مقهور دست مي "خشوع ""ينَ هُمْ فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَالَّذِ "
ن شود و ظاهرا اياند، به طوري كه تمام توجه آنان معطوف او گشته و از جاي ديگر قطع ميبرابر سلطاني قاهر قرار گرفته

به  -شود، مانند كالم رسول خدا )ص(ت، به اعضاء و جوارح نيز نسبت داده ميحالت حالتي است دروني كه با نوعي عناي
بود اگر دلش داراي خشوع مي "كرد فرمود:درباره شخصي كه در نمازش با ريش خود بازي مي -طوري كه روايت شده

 :فرمايدو نيز مانند كالم خداي تعالي كه مي« 3» "شدجوارحش نيز خاشع مي
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هر كه عمل صالح كند چه مرد و چه زن در حالي كه ايمان داشته باشد ما به طور قطع او راي به حياتي طيب زنده (1)
 .23كنيم. سوره نحل، آية مي

 .كنند خوشا به حال آنان، كه سر انجام نيك دارندكساني كه ايمان آورده و عمل صالح مي(2)

 .82د، آيه سوره رع

 .13آن راي انكار كردند در حالي كه دلهايشان به آن يقين داشت. سوره نمل، آيه (3)

 .22، ص 3مجمع البيان، ج (4)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .كه خشوع را به صوت نسبت داده« 1» "وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ "

«: 8»اند ه در تفسير اين كلمه و اين آيه گفته شده چون در معناي آن گفتهو خشوع به اين معنا جامع همه آن معانيي است ك
چشم فرو بستن و خفض جناح و تواضع « 0»اند خشوع به معناي ترس، و بي حركت شدن اعضا از ترس است و يا گفته

آن سو ننگري، و يا آن  خشوع آن است كه به اين سو و« 3»اند سر به زير انداختن است، يا گفته« 3»اند است. و يا گفته
خشوع عبارت « 3»اند: است كه مقام طرف را بزرگ بداري و همه اهتمام خود را در بزرگداشت او جمع و جور كني. يا گفته
 .از تذلل است. و يا معاني ديگر كه همه اينها در آن معنايي كه ما براي اين كلمه كرديم جمع است

شمارد، اوصاف ايماني كه زنده و فعال باشد، و آثار خود را داشته باشد، تا غرض را مياين آيه تا آخر آيه نهم اوصاف مؤمنين 
دارد، چون نماز عبارت مطلوب از آن حاصل شود. و آن اثر، فالح و رستگاري است كه دارنده چنين ايماني نماز را بپا مي

ع عزت و بهاي الهي. و الزمه چنين توجهي است از توجه كسي كه جز فقر و ذلت ندارد به درگاه عظمت و كبريايي و منب
اين است كه: نمازگزار متوجه به چنين مقامي، مستغرق در ذلت و خواري گشته و دلش را از هر چيزي كه او را از قصد و 

 ن همكند، آدارد بر كند. پس اگر ايمان نمازگزار ايماني صادق باشد در هنگام توجه به ربش هم او را يكي ميهدفش باز مي
 .داردمعبود اوست و اشتغالش به عبادت، او را از هر كار ديگري باز مي

آري، شخص فقيري كه فقرش نه تنها از جهت درهم و دينار است، بلكه سراپاي ذاتش را گرفته وقتي در برابر غنيي قرار 
عزتي  گردد،عزت مطلقه مي كند؟ و ذليل وقتي متوجهتوان اندازه گرفت، چه ميگيرد كه غنايش را به هيچ مقياس نميمي



 .دهد؟كه آميخته با ذلت و خواري نيست، چه حالتي از خود نشان مي

اند كه رسول خدا )ص( در گفتگويش با حارثة بن نعمان فرمود: و اين همان معنايي است كه كتاب كافي و ديگران آورده
 .«7» … براي هر حقي حقيقتي، و براي هر صواب نوري است
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 [.. … ] .132سوره طه، آيه (1)

 .0، ص 12(روح المعاني، ج 3و  3و  0و  2)

 .22، ص 3مجمع البيان، ج (6)

 .0، ح 33، ص 8اصول كافي، ج (7)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 7:  ص..  …([ "ليعم علم "گفتاري در معناي تاثير ايمان ])و بيان اينكه ايمان عبارتست از

 اشاره

اش بر طبق آن سير به معناي سنتي اجتماعي است كه انسان در زندگي اجتماعي -ايمهم چنان كه مكرر گفته -"دين
كه  -كند. و سنتهاي اجتماعي متعلق به عمل است، و زير بناي آن، اعتقاد به حقيقت هستي عالم و هستي خود انسانمي

بينيم در اثر اختالف اعتقادات درباره حقيقت هستي، شد، و به همين جهت است كه ميبايكي از اجزاي عالم است مي
 .شودسنتهاي اجتماعي نيز مختلف مي

اجتماعي كه معتقد است عالم، رب و خالقي دارد كه هستي عالم از او، و برگشتش نيز به او است، و نيز معتقد است كه انسان 
پذيرد، چنين اجتماعي در زندگي روشي دارد كه در آن سعادت با مرگ پايان نمي فنا ناپذير است، و حيات ابدي دارد كه

 .شودحيات ابدي و تنعم در دار جاودان آخرت، تامين مي

كند، كه اگر راضي باشد به اي است كه عالم را به دلخواه خود اداره ميو اجتماعي كه معتقد است براي عالم، اله و يا آلهه
گرداند، بدون اينكه معادي در كار باشد، چنين اجتماعي، زندگي خود را بر اساس تقرب به به ضرر آنها مينفع انسانها و گرنه 

مندشان اش موفق و از متاعهاي حيات بهرهكند، تا آن آلهه، آن اجتماع را در زندگيآلهه، و راضي نمودن آنها تنظيم مي
 .سازد

تقاد دارد و نه براي انسانها زندگي جاويدي را معتقد است بلكه چنين و اجتماعي كه نه به مساله ربوبيت براي عالم اع
اجتماعي مانند ماديين هيچ گونه اعتقادي به ما وراي طبيعت ندارد، سنت حيات و قوانين اجتماعي خود را بر اساس 

 .كندپذيرد، وضع و بنا ميمندي از زندگي دنيا، كه با مرگ پايان ميبهره

 شناسي بنيان گرفته و اين اعتقاد، با علمسنتي عملي، كه بر اساس مساله جهان بيني و هستيپس دين عبارت است از 
كند تفاوت دارد، زيرا علم نظري به خودي خود مستلزم هيچ عملي استداللي و يا تجربي كه پيرامون عالم و آدم بحث مي

گذارد، و او را ملزم عمل را به گردن انسان مينيست، اگر چه عمل كردن احتياج به علم نظري دارد، به خالف اعتقاد كه 
كند كه بايستي بر طبق آن عمل كند. به عبارت ديگر: علم نظري و استداللي آدمي را به وجود مبدأ و معاد رهنمون مي
علم كند كه از آن معلوم نظري پيروي نموده عمال هم به آن ملتزم شود. پس اعتقاد، شود، و اعتقاد آدمي را وادار ميمي

 گوييم بر هرعملي است، مثل اين كه مي



 2، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .انسان واجب است كه مبدأ اين عالم يعني خداي تعالي را بپرستد و در اعمالش سعادت دنيا و آخرت خود را مد نظر قرار دهد

ه از اعتقاد. پس ايماني هم ك و معلوم است كه دعوت ديني، متعلق به ديني است كه عبارت است از: سنت عملي بر خاسته
كند عبارت است از التزام به آنچه كه اعتقاد حق درباره خدا و رسوالنش و روز جزاء، و احكامي كه دين به آن دعوت مي

 .شودخالصه مي "علم عملي "اند اقتضا دارد كه در جملهپيغمبران آورده

دهيم مگر به كند، چون ما هيچ عملي را انجام نميميها شدت و ضعف پيدا و علوم عملي بر حسب قوت و ضعف انگيزه
ب ها آن را واجطمع خير و يا نفع، و يا به خاطر ترس از شر و يا ضرر. و چه بسيار فعلهايي كه ما به خاطر بعضي از انگيزه

نان كه يم، هم چكنآيد كه در نتيجه از آن واجب صرفنظر ميدانيم، ولي انگيزه ديگري قويتر از انگيزه قبل پديد ميمي
فهميم كه اين غذا مضر است، و منافي با صحت و سالمت دانيم، ولي وقتي ميخوردن غذا را به انگيزه سد جوع، واجب مي

 .كنيمما است، از حكم قبلي صرف نظر مي

است  گفت درستپس در حقيقت علم به انگيزه دومي كه مانع انگيزه اول شد، اطالق علم به اول را مقيد كرد، و گويا به ما 
كه خوردن غذا براي سد جوع واجب است، اما اين حكم به طور مطلق نيست، بلكه تا زماني معتبر است كه غذا مضر به 

 .بدن، و يا منافي با صحت آن نباشد

ي نبخشد و آدمي را به اعمال صالح و صفات پسنديده نفساشود كه ايمان به خدا هم وقتي اثر خود را مياز اينجا روشن مي
هاي باطل و مكرهاي شيطاني بر آن غلبه نكند. و يا به كشاند كه انگيزهاز قبيل خشيت و خشوع و اخالص و امثال آن مي

 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ "عبارت ديگر، ايمان ما مقيد به يك حال معين نباشد، هم چنان كه خداي تعالي بدان اشاره فرموده است:
 .«1» "يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ

كند مبتني بر اساسي حقيقي و واقعي و مقتضاي ايمان باشد چون پس، مؤمن وقتي علي االطالق مؤمن است كه آنچه مي
 .كند خالي از لغو و امثال آن باشدكند خشوع داشته باشد، و هر كاري كه ميايمان اقتضا دارد كه اگر انسان عبادت مي

 1:  ص..  …[ است ايشان نفس كرامت و همت علو از كنايه لغو از اعراض به مؤمنين وصف اينكه به اشاره و لغو، از اعراض و "لغو "مراد از]

 ."وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ "

 آن كاري است كه فايده نداشته باشد، و بر حسب اختالف اموري كه فايده "لغو "كار
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 .11پرستند. سوره حج، آيه بعضي از مردم خدا را به زبان و به ظاهر مي(1)
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 .گردد. چه بسا فعلي كه نسبت به امري لغو، و نسبت به امري ديگر مفيد باشدشود مختلف ميعايد آنها مي

بش در آخرت و يا در دنيا از آن سودي نبرد و سر انجام پس كارهاي لغو در نظر دين، آن اعمال مباح و حاللي است كه صاح
آن، منتهي به سود آخرت نگردد مانند خوردن و آشاميدن به انگيزه شهوت در غذا كه لغو است، چون غرض از خوردن و 

 نوشيدن گرفتن نيرو براي اطاعت و عبادت خدا است. بنا بر اين اگر فعل هيچ سودي براي آخرت نداشته باشد، و سود
ب و عبارت است از غير واج "لغو "اش هم سر انجام منتهي به آخرت نشود، چنين فعلي لغو است و به نظري دقيقتر،دنيايي

 .غير مستحبّ

كنند، چون هر كنند، بلكه فرموده: از آن اعراض ميخداي عز و جل در وصف مؤمنين نفرموده كه به كلي لغو را ترك مي



هاي غير كبائر را، در صورتي كه از كبائر د در معرض لغزش و خطا است، و خدا هم لغزشانساني هر قدر كه با ايمان باش
 .«1» "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً "اجتناب شود بخشيده و فرموده است:

كنند، و اعراض غير از ترك به تمام معنا است. ترك را به اين صفت ستوده كه از لغو اعراض مي به همين جهت خدا مؤمنين
اي، آدمي را به سوي اشتغال به فعلي امري است عدمي و اعراض امري وجودي، اعراض وقتي است كه محرك و انگيزه

اش آن است كه نفس آدمي كار نكند. و الزمه بخواند و آدمي از آن اعراض نموده به كاري ديگر بپردازد، و اعتنايي به آن
خود را بزرگتر از آن بداند كه به كارهاي پست اشتغال ورزد، و بخواهد كه همواره از كارهاي منافي با شرف و آبرو چشم 

 .پوشيده، به كارهاي بزرگ و مقاصد جليل بپردازد

ساحت عظمت و كبريايي و منبع عزت و مجد و بهاء ايمان واقعي هم همين اقتضاء را دارد، چون سر و كار ايمان هم با 
مگر به  ورزدنمايد، و اشتغال نمياست و كسي كه متصف به ايمان است جز به زندگي سعادتمند ابدي و جاودانه اهتمام نمي

 د، و در نظرشماركارهايي كه حق آن را عظيم بداند، و آنچه را كه فرومايگان و جاهالن بدان تعلق و اهتمام دارند عظيم نمي
 او خوار و بي ارزش است و اگر جاهالن او را زخم زبان بزنند و مسخره كنند، به ايشان
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 كنيم.ريزيم، و در جايگاهي ارجمند داخلتان ميايد اجتناب كنيد، ما از شما گناهانتان را مياگر از كبايري كه نهي شده(1)
 .01سوره نساء، آيه 
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 .گذردكند، و چون به لغوي بر خورد كند آبرومندانه ميسالم مي

 .شود كه وصف مؤمنين به اعراض از لغو كنايه است از علو همت ايشان، و كرامت نفوسشانو از همين جا روشن مي

 است سعادتمند جامعه الزمه كه "طبقات تقارب "عوامل بزرگترين از زكات دادن اينكه به اشاره و "فاعلون للزكاة هم الذين و "معنا و وجه اينكه در وصف مؤمنين فرمود:]

 51:  ص..  …[ باشدمي

نام بردن زكات با نماز، قرينه است بر اينكه مقصود از زكات همان معناي معروف )انفاق مالي(  "وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ "
 .باشدنه معناي لغوي آن كه تطهير نفس از رذائل اخالقي مي است،

البته احتمال دارد كه معناي مصدري آن مقصود باشد كه عبارت است از تطهير مال، نه آن مالي كه به عنوان زكات داده 
 و قبل از وجوب شود، براي اينكه سوره مورد بحث در مكه نازل شده كه هنوز به زكات به معناي معروف واجب نشده بودمي

داد، بعد از آنكه در مدينه واجب شد )به طور علم بالغلبه( اسم شد آن در مدينه زكات همان معناي پاك كردن مال را مي
 .شدبراي آن مقدار از مالي كه به عنوان زكات بيرون مي

. پس معنايش اين است كه: "هندزكات را مي د "و نفرمود "كنندزكات را عمل مي "با اين بيان روشن گرديد كه چرا فرمود
مؤمنين كساني هستند كه انفاق مالي دارند. و اگر مراد از زكات خود مال بود معنا نداشت آن مال را فعل متعلق به فاعل 

اند اند، مجبور شدهكه زكات را به معناي مال گرفته« 1»كنند، و به همين خاطر بعضي دانسته و بفرمايد: زكات را عمل مي
عضي است و باز به همين جهت ب "و الذين هم لتادية الزكاة فاعلون "را تقدير گرفته و بگويند تقدير آيه "رداختنپ "لفظ

 .اند زكات را به معناي تطهير نفس از اخالق رذيله بگيرند تا از اشكال مذكور فرار كرده باشندديگر ناگزير شده« 8»

اشاره و داللت است بر اينكه مؤمنين به دادن زكات عنايت  "للزكاة مؤدون "و نفرموده: "للزكاة فاعلون "و در اينكه فرموده:
كه آن نكته عنايت را افاده  "خواهم نوشيد "دارند، مثل اينكه كسي شما را امر كرده باشد به خوردن آب، در جواب بگويي



 .رساندآن عنايت را مي "من فاعلم "كند، ولي اگر بگويينمي

رسد مگر آنكه در است كه ايمان به خدا اقتضاي آن را دارد، چون انسان به كمال سعادت خود نميدادن زكات هم از اموري 
 بيند مگر اينكهرسد. و جامعه روي سعادت را نمياجتماع سعادتمندي زندگي كند كه در آن هر صاحب حقي به حق خود مي

عه زندگي در سطوحي نزديك به هم قرار داشته مندي از مزاياي حيات و برخورداري از امتطبقات مختلف مردم در بهره
 باشند. و به انفاق مالي به
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 .133ص  0كشاف، ج، (2، 1)

 11، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .فقراء و مساكين از بزرگترين و قويترين عاملها براي رسيدن به اين هدف است

به معناي عورت  -اندو به طوري كه گفته -جمع فرج است "فروج "كلمه "العادُونَ هُمُ …مْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ وَ الَّذِينَ هُ "
كنند. و حفظ فروج كنايه از اجتناب از مواقعه نامشروع است، از قبيل زنا و زن و مرد است، كه مردم از بردن نام آنها شرم مي

 .مثال آنلواط و يا جمع شدن با حيوانات و ا

 به معناي زنان "ازواج "اين جمله استثناء از حفظ فروج است. -"إِلَّا عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ "
يا با كنيزان به معناي كنيزان مملوك است و معنايش اين است كه مواقعه با زنان خود و  "ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ "حالل، و

 .مملوك، مالمت ندارد

و معنايش  -اين آيه تفريع است بر مطالب قبل يعني مستثني و مستثني منه -"فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ "
هر كس با  ساين است كه: وقتي مقتضاي ايمان اين شد كه به كلي فروج خود را حفظ كنند مگر تنها از دو طايفه از زنان، پ

شود، حدودي كه خداي تعالي براي مؤمنين قرار غير اين دو طايفه مساس و ارتباط پيدا كند، متجاوز از حدود خدا شناخته مي
 .داده است

ون زنا و در جلد سيزدهم اين كتاب كالمي پيرام« 1» "وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا "در سابق در ذيل آيه
 .كند مطرح كرديماينكه نوع بشري را فاسد مي

 55:  ص..  …([ راعُونَ عَهْدِهِمْ وَ لِأَماناتِهِمْ هُمْ الَّذِينَ وَ) دو آن رعايت از مراد و "عهد "و "امانت "معناي]

 -شود كه به آن چيزي كه سپرده شدهمي در اصل مصدر است، ولي بسيار "امانت ""وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ
گويند و در آيه شريفه هم مقصود همان است و اگر آن را به صيغه جمع نيز امانت مي -چه مال و چه اسرار و امثال آن

باشند: « 8»آورده، شايد براي آن باشد كه داللت بر همه اقسام امانتها كه در بين مردم داير است بكند. و چه بسا گفته 
كه بايد  -شودات شامل تمامي تكاليف الهي كه در بشر به وديعه سپرده شده و نيز شامل اعضاء و جوارح و قواي بشر ميامان

و نيز شامل هر نعمت و مالي است كه به آدمي داده شده ولي اين  -در كارهايي كه مايه رضاي خدا است به كار بست
 .باشدز نظر تجزيه و تحليل معنا، عموميت دادن آن صحيح مياحتمال از نظر لفظ خالي از بعد نيست، هر چند كه ا

 بر حسب عرف و اصطالح شرع به معناي آن چيزي است كه انسان با "عهد "كلمه
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ه هايي باشد كه متوجه بعهد ملتزم به آن شده باشد، مانند نذر و سوگند. و ممكن است منظور از آن، مطلق تكليف صيغه
او ناميده است. و همچنين تكاليفي را كه متوجه آنان كرده  "ميثاق "و "عهد "مؤمنين شده، چون در قرآن ايمان مؤمن را

وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، ال  "و نيز فرموده:« 1» "عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْأَ وَ كُلَّما عاهَدُوا  "عهد خوانده و فرموده:
و شايد به جهت همين كه اين معنا مورد نظر بوده، كلمه عهد را مفرد آورد، چون تمامي تكاليف را يك « 8» "يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ

 .شودعهد و يك ايمان شامل مي

اند: اصل اين كلمه به معناي محافظت از حيوانات است، يا به اينكه گفته «0»به معناي حفظ است. و بعضي  "رعايت "كلمه
آنها را غذا دهند، غذايي كه حافظ حيات آنها باشد، و يا به اينكه از خطر دشمن و درنده نگاه بدارند و آن گاه در مطلق حفظ 

اين مطلب به ذهن نزديكتر باشد، يعني كلمه مورد بحث در اصل به معناي استعمال شده است. و بعيد نيست كه عكس 
 .مطلق حفظ بوده و سپس در خصوص حفظ حيوانات استعمال شده باشد

و كوتاه سخن اينكه: آيه مورد بحث مؤمنين را به حفظ امانت و خيانت نكردن به آن و حفظ عهد و نشكستن آن، توصيف 
كه مؤمن را به رعايت عهد و امانت وادار سازد، چون در ايمان معناي سكون و استقرار  كند و حق ايمان هم همين استمي

لش بر آنچه شكند، قهرا دو اطمينان نهفته، وقتي انسان كسي را امين دانست و يقين كرد كه هرگز خيانت ننموده پيمان نمي
 .دهديشود و ديگر تزلزلي به خود راه نميقين يافته مستقر و ساكن و مطمئن مي

 "كنندنماز را محافظت مي ":است. و اينكه فرموده "نماز -صالة "جمع "صلوات ""وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ "
خود قرينه اين است كه مراد محافظت از عدد آن است پس مؤمنين محافظت دارند كه يكي از نمازهايشان فوت نشود و 

 .ن هم همين است كه مؤمنين را به چنين مراقبتي بخواندحق ايما .دائما مراقب آنند

مفرد، براي اينكه خشوع  "فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ "را در اينجا با صيغه جمع آورده و در جمله "صالة "و به همين جهت كلمه
 .در جنس نماز، به طور مساوي شامل همه است، و ديگر الزم نيست كه جمع آورده شود
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 و آيا هر عهدي كه با ايشان بسته شود و هر تكليفي كه به ايشان شود بنا دارند تخلف كنند؟(1)

 .133سوره بقره، آيه 

 .13قبال هم با خدا عهد كردند كه پشت به جنگ نكنند سوره احزاب، آيه (2)

 .11، ص 12روح المعاني، ج (3)
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به معناي باالي بهشت است، كه معناي آن  "فردوس "كلمه "أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ "
 .گذشت «1» "كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "اي از خصوصياتش در ذيل آيهو پاره

به معناي اين است كه فردوس براي  "وراثت مؤمنين فردوس را "و است "وارثون "كلمه بيان " … ثُونَيَرِ الَّذِينَ "و جمله
رفت كه ديگران هم با مؤمنين شركت داشته باشند، و يا اصال غير مؤمنين باقي و هميشگي است، چرا كه اين احتمال مي

 .ص داده و منتقل نموده استمؤمنين صاحب آن شوند بعد از آنها خداوند آن را به ايشان اختصا

در روايات هم آمده كه براي هر انساني در بهشت، منزلي و در آتش منزلي است، و چون كسي بميرد و داخل آتش شود، 
 .كه ان شاء اللَّه به زودي در بحث روايي آن را خواهي خواند -دهندسهم بهشت او را به ارث به اهل بهشت مي



 53:  ص..  …ره خشوع در نماز[ بحث روايتي ]چند روايت در با

 اشاره

 :گويد امام فرمودمي "الَّذِينَ هُمْ فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ "در تفسير قمي در ذيل آيه

 .«8»خشوع در نماز اين است كه چشم به زير بيندازي و همه توجهت به نماز باشد 

از لوازم خشوع است پس تعريفي كه امام فرموده در سابق گذشت كه گفتيم چشم به زير انداختن و توجه به نماز  :مؤلف
اي از صاحبان جوامع حديث، از علي )ع( آورده كه تعريف به الزمه معنا است، و نظير آن روايتي است كه الدر المنثور از عده

 .ستكه اين نيز تعريف به الزمه معنا ا« 0» "خشوع آن است كه در نمازت به اين طرف و آن طرف نگاه نكني "فرموده

هر  :و در كافي به سند خود از مسمع بن عبد الملك، از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرموده: رسول خدا )ص( فرموده
 .«3»اش باشد نزد ما منافق است كسي كه خشوع ظاهري او بيش از خشوع قلبي

 ول خدااي از صاحبان جوامع حديث از ابي الدرداء از رسمؤلف: در الدر المنثور از عده
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 :ن است كهكند و عبارت آن ايص( روايت آورده كه همين معنا را افاده مي)

به خدا پناه ببريد از خشوع نفاق. پرسيدند خشوع نفاق چيست؟ فرمود اينكه ظاهر بدن خاشع ديده شود، ولي در قلب 
 .«1»خشوعي نباشد 

مردي را ديد كه در حال نماز با ريشش  (و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه گفته است: روايت شده كه رسول خدا )ص
 .«8»شد دانيد كه اگر اين مرد در دلش خاشع بود بدنش هم خاشع ميكرد، فرمود: ببازي مي

كرد، همين كه اين آيه روايت شده كه رسول خدا )ص( در نمازش چشم به سوي آسمان بلند مي :و نيز در همان كتاب گفته
 .«0»دوخت انداخت و چشم به زمين مينازل شد، از آن به بعد سر به زير مي

هم از جمعي از نويسندگان از رسول خدا )ص( روايت كرده و در معناي خشوع « 3»الدر المنثور  مؤلف:اين دو روايت را
 .روايات بسياري ديگر هم هست

 54:  ص..  …رواياتي در معناي اعراض از لغو و حفظ فرج[ ]

 .«3»اشد لغو است و در ارشاد مفيد در كالمي از امير المؤمنين )ع( آورده كه فرموده: هر سخني كه ذكر خدا در آن نب

اند كه فرمود: اگر گويد: از امام صادق )ع( روايت كردهمي "وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
 .«6»شخصي به تو ناسزايي گفت و يا تهمتي زد كه در تو نيست، براي خدا از او اعراض كن 

 .«3»ود از آن غنا و مالهي است و در روايتي ديگر آمده كه مقص

مطالبي كه در دو روايت مجمع البيان آمده از قبيل ذكر بعضي از مصاديق است و آنچه در روايت ارشاد آمده از باب  :مؤلف



 .عموميت دادن و تحليل معنا است

فرموده: فرجها به يكي از  اش )ع( روايت كرده كه امير المؤمنين )ع(و در خصال از جعفر بن محمد از پدرش از آباء گرامي
 .«2»شوند، يكي نكاح به ميراث و يكي نكاح بدون ميراث، و يكي نكاح به ملك يمين سه طريق حالل مي
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ع( از آن )يعني از متعه( پرسيدم، فرمود: )و در كافي به سند خود از اسحاق بن ابي ساره روايت كرده كه گفت: از امام صادق 
 "وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ "فرمايد:كه خداي عز و جل ميحالل است ولي زنهار كه صيغه مكن مگر زن عفيف را 

 .«8»، «1»پس فرج خود را در جايي كه ايمن از پولت نيستي مگذار 

. . …اي شبهات در اين مورد[ به پارهشرحي در موارد اينكه نكاح موقت در عرف قرآن و در زمان رسول خدا )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( مشروع بوده و نسخ نشده است و جواب ]

 51:  ص

به حدي تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است، و اين دو  "حفظ "مؤلف: در اين حديث معناي
شماري مطلب همين طور فرماييد متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بيروايت به طوري كه مالحظه مي

 .ت، و مبناي فقه امامان اهل بيت )ع( هم بر همين استاس

در اصطالح قرآن كريم و در عهد رسول خدا )ص( هم مطلب از اين قرار است، زيرا بعد از ملك يمين )كنيز( ديگر بيش از 
سياري از آيات بماند. يكي نكاح زناشويي و ديگري زنا. زنا را كه خداي تعالي حرام كرده و در حرمتش دو نوع نكاح باقي نمي

 :مانند -هاي مكي و مدنيسوره

تاكيد شديد نموده. و سپس در سوره نساء و مائده آن  -باشندفرقان و اسراء كه مكي هستند و نور و ممتحنه كه مدني مي
ر هخوانده و حرام كرده. و در سوره اعراف و عنكبوت و يوسف كه مكي هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا  "سفاح "را

سه و يا دو تاي آخر مدني هستند آن را فحشاء ناميده، و مرتكبش را مذمت كرده. و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و 
باشند، آن را فاحشه عنكبوت و شوري و نجم كه از سور مكي هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طالق كه مدني مي

از آيات مورد بحث و  "فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ "به طور كنايه در آيهخوانده و از آن نهي فرموده. و نيز 
كند، چنان كه نظير آن در سوره معارج از آن نهي كرده. و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسالم شراب و زنا را حرام مي

 جلد در مائده سوره در " … الْمَيْسِرُ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا "روايتي در ذيل آيه آمده و ما روايت آن را در بحث« 0»در سيره ابن هشام 
 .نموديم ايراد كتاب اين ششم

با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمي نباشد بايد آنان زناكار باشند، و اين به ضرورت 
مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت في الجمله به آن عمل  ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت



 .كردند و الزمه زنا بودن آن اين است كه رسول خدا )ص( اين زنا را به مقتضاي ضرورتي حالل كرده باشدمي

__________________________________________________ 
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هِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِ "فرمايد:آيه تصريح به حليت دارد و ميسوره نساء است، و گرنه آن  83البته همه اينها با صرف نظر از آيه 
 .«1» "مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

 …إِلَّا عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ  "فرمايد:و نيز الزمه زنا بودن متعه اين است كه آيه سوره مورد بحث كه مي
 ناز از كه مكي آيات همه ناسخ نساء سوره آيه و( ص) خدا رسول تحليل دوباره گاه آن و باشد تعتم اباحه ناسخ "العادُونَ

 .باشد بوده شده، نازل تحليل از قبل كه مدني آيات از بعضي و كردمي نهي

گويند رسول خدا )ص( اول آن را حالل كرده و سپس چند نوبت پشت سر هم آن را و مخصوصا الزمه قول كساني كه مي
در  «2» "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "كه ما روايات دال بر اين را در بحث روايتي در ذيل آيه -حرام نمود

آيات نهي كننده از زنا را نسخ كرده باشد و دوباره  (شود كه رسول خدا )صاين مي -اين كتاب ايراد كرديم« 0»جلد چهارم 
ساخته و بار سوم باز نسخ كرده و بار چهارم محكم ساخته باشد، و حال آنكه هيچ كس از مسلمانان نگفته كه آن را محكم 

آيات زنا حتي يك بار هم نسخ شده باشد تا چه رسد به نسخ بعد از نسخ، و آيا اين سخنان بازي كردن با آيات خدا نيست؟ و 
 .آيا ساخت رسول خدا )ص( اجل از چنين عملي نيست؟

هايي كه دنباله آنها هست قابل نسخ نيست، چطور وه بر اين، آيات نهي كننده از زنا، با آن سياقي كه دارند و آن تعليلعال
شود بعد از آنكه خداي تعالي عملي را فاحشه و يا فحشاء و يا راه زشت )سبيل سوء( دانست و فرمود: كسي كه تصور مي

، آن وقت دوباره ارتكابش را جايز دانسته، بار «3»گردد ليل در آتش جاويد ميشود، و خوار و ذچنين كند عذابش مضاعف مي
 .ديگر منع و بار سوم باز تجويز كند؟

 .و عالوه بر اين اصال نسخ قرآن به وسيله حديث معنا ندارد، و اين به طور مفصل در علم اصول ثابت شده

كردند از معروفين صحابه بودند، و اين رسول خدا )ص( عمل مي اي از كساني كه به متعه در زماناز اين هم كه بگذريم عده
 گونه افراد با آن همه مراقبتي كه در
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حفظ ظواهر احكام دين داشتند، چطور ممكن است از رسول خدا )ص( توقع داشته باشند كه حرام خدا را بر ايشان حالل 
ر به چنين عار و ننگي تن در دادند؟ از جمله كساني كه متعه كرد كند، و چطور خود آنها آن را كاري زشت ندانستند، و چطو



زبير بود كه اسماء دختر ابي بكر را صيغه كرد و از او عبد اللَّه بن زبير و برادرش عروة بن زبير متولد شدند، و هر دو از زبير 
 .ارث بردند، و پدر و فرزندان همه از صحابه بودند

شود به آنها ت دال بر نهي رسول خدا )ص( از متعه آن قدر تهافت و تناقض دارد كه نميباز از اين هم كه بگذريم روايا
اند، يعني كالم عمر بن خطاب كه در ايام تمسك كرد. دليل محكمي هم كه به آن تمسك شده و همه قبولش كرده

 .كندات نهي و داستان نسخ را رد ميخالفتش از متعه نهي نمود، و رواياتي كه از او پيرامون اين داستان نقل شده، همه رواي

وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا  "اي مطالب در تفسير آيهو ما در اين باره پاره
 .راد نموديماي «1» "اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

 تُمْ بِهِفَمَا اسْتَمْتَعْ "و از جمله لطايفي كه داللت دارد بر اينكه متعه، نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح اين است كه جمله

 .قرار گرفته و متعه را به عنوان يكي از مصاديق احصان و غير سفاح دانسته "مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ "بعد از جمله " …

ز آنچه ذكر كرديم معلوم شد كه متعه در شرع اسالم و در عرف قرآن نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح چه اينكه پس، ا
يعه به و يا مانند ش -گويندهم چنان كه بيشتر اهل سنت اين را مي -بگوييم بعدها به وسيله آيات و يا روايات نسخ شده

 .ه استپيروي از امامان اهل بيت معتقد باشيم كه نسخ نشد

شود، يكي نكاح دائم كه براي خود احكام دارد، مثل اينكه ازدواج با بيش از چهار زن دائمي در نتيجه نكاح داراي دو قسم مي
جايز نيست و مانند: مساله احصان، نفقه، فراش، عده و غير ذلك. نوع دوم نكاح موقت كه آن را نيز احكامي است كه به 

و احكامي چند از نكاح دائم دارد، يكي اينكه زني كه متعه شده همسر شوهر خويش است  منظور سهولت ازدواج تشريع شده
 .توانند با او ازدواج كنند دوم اينكه اگر فرزندي آورد ملحق به پدرش است، سوم اينكه بايد عده نگهداردو ديگران نمي

 زوجيتاند: متعه از مفسرين روشن شد كه گفته« 8»با اين بيان فساد گفتار جمعي 
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فقه، د، و ميراث، نبوشد، مثال بيش از چهار متعه جايز نمينيست، براي اينكه اگر زوجيت بود احكام زوجيت در آن جاري مي
يافت. و وجه فساد آن اين است كه زوجيت دو قسم است، يكي احصان )كه زنايش محصنه باشد( و غيره در آن جريان مي

دائمي كه احكامي مخصوص به خود دارد، و ديگري موقت كه آن هم احكامي مخصوص به خود دارد، كه بعضي از احكام 
 .ناي متعه بر تسهيل استآن همان احكام نكاح دائمي است، چون ب

و اگر كسي بگويد كه تشريع ازدواج براي اين بود كه نسل باقي بماند، و اين با ازدواج دائمي ميسر است و عقد متعه تنها 
براي دفع شهوت و انزال مني است و درست همان غرضي از آن مطلوب است كه در زنا است پس متعه هم زنا است، در 

م كه دانيحكمت ازدواج است نه علت آن، تا صدق ازدواج دائر مدار آن باشد به شهادت اينكه مي گوييم بقاي نسلجواب مي
عالوه بر اين، مگر متعه با  .شودازدواج دائمي زن نازا و يائسه و يا كودك و دختر بچه، صحيح است، با اينكه توليد نسل نمي

 .بن زبير هر دو از اسماء دختر ابي بكر بودند كه متعه زبير بود توليد نسل منافات دارد؟ مگر نگفتيم كه عبد اللَّه و عروة

و اگر كسي اشكال كند كه تشريع متعه و قانوني بودن آن يك قسم توهين به زن است، زيرا زن را ملعبه و بازيچه مردان 
اند(، در پاسخش هو غيره ذكر كرد« 1»سازد كه چون توپ بازي هر دم دست كسي بيفتد )اين اشكال را صاحب المنار مي
شود خود شارع اسالم است، چون در اينكه شارع متعه را در گوييم اول اينكه نخستين كسي كه اين اشكال به او وارد ميمي



 .صدر اسالم تا مدتي تشريع كرده بود هيچ حرفي نيست، هر جوابي كه شارع داد همان جواب ما نيز خواهد بود

از قبيل لذت بردن و دفع شهوت، توليد فرزند، اگر، انس و محبت )و به  -ر متعه هستو دوم اينكه، تمام آن اغراضي كه د
ه شود، مگر اينكقول شما بازيچه شدن( در مرد و زن مشترك است، و ديگر معنا ندارد بگويي در متعه فقط زن ملعبه مي

 .بخواهي لجبازي و جدال كني

 .انشاء اللَّه تعالي -اگانه خواهد آمداي دارد كه به زودي در بحثي جدالبته اين بحث تتمه

اند از ابن ابي مليكه روايت كرده -وي حديث را صحيح دانسته -و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم و حاكم
 وَ "كه گفت: از عايشه پيرامون متعه پرسيدم، گفت بين من و شما حكم، كتاب خدا است، آن گاه اين آيه را تالوت كرد:

 الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
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ملك او نموده است، سپس گفت: اگر كسي جز آنچه كه خدا به او تزويج كرده و يا  "إِلَّا عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
 .«1»زن ديگري بخواهد او از تجاوزكاران است 

جواب اين دو روايت همانطور كه گفتيم اين است كه زن متعه  .«2»مؤلف: نظير اين روايت از قاسم بن محمد نقل شده 
 .شده زوجه است، و آيه شريفه علي رغم اين روايت آن را تجويز كرده

يعني، كسي كه از اين حد و مرز تجاوز كند  :گفته "نِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَفَمَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
«0». 

كنند گفته: يعني اوقات نماز و حدودش را حفظ مي "وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
«3». 

الَّذِينَ هُمْ عَلي  "گويد از حضرت باقر )ع( پرسيدم منظور از آيهز فضيل روايت كرده كه ميو در كافي به اسناد خود ا
الَّذِينَ هُمْ عَلي صَالتِهِمْ  "چيست؟ فرمود: مقصود نمازهاي واجب است، آن گاه پرسيدم منظور از آيه "صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ

 چيست؟ "دائِمُونَ

 .«3»فرمود: نمازهاي نافله است 

گويد روايت از رسول خدا )ص( رسيده كه فرمود: هيچيك از شما نيست مگر آنكه داراي دو منزل و در مجمع البيان مي
 «برنداست، منزلي در بهشت و منزلي در آتش، اگر كسي بميرد و داخل آتش شود اهل بهشت، منزلش را ارث مي

ع( در ضمن حديثي مفصل )ي بصير دارد، از امام صادق مؤلف:نظير اين روايت را قمي در تفسير خود به سندي كه به اب
 .در جلد چهاردهم اين كتاب گذشت« 2» "وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ "و باز نظير آن در ذيل آيه«. 3»آورده 

 51:  ص..  …بحثي حقوقي و اجتماعي ])در باره فلسفه و حكمت تشريع ازدواج موقت در اسالم([ 

 جاي هيچ ترديدي نيست كه حوائج زندگي، بشر را وادار كرده كه براي اجتماع خود
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 .قوانيني وضع نمايد، و به سنن اجتماعي جاري در مجتمع خود عمل كند

انگاري در دفع آن مضرتر است و پر واضح تر باشد كوشش براي رفع آن واجبتر و سهلتر و طبيعيو اين احتياج هر چه ساده
ها است و به اصل تغذي كه زنده ماندن دائر مدار آن است غير از احتياج به تنعم در غذا و انواع ميوه است كه احتياج به

 .همين قياس است ساير شؤون زندگي

اش به جنس مخالف است، به اينكه با او درآميزد، و عمل يكي از حوائج اوليه انسان، احتياج هر يك از دو جنس نر و ماده
، هر چند كه صانع بشر احساس اين احتياج را در بشر قرار داده، و طرفين را مجهز به غريزه شهوت جنسي با او انجام دهد

 .كرده است تا نسل بشر باقي بماند

اند، و خانواده تشكيل و به همين جهت است كه مجتمعات انساني در گذشته و امروز همگي داراي سنت ازدواج بوده
 .تنها ضامن بقاي نسل بشر، ازدواج است اند، و اين بدان جهت است كهدادهمي

ممكن است شما بگوييد نه، اين انحصار را قبول نداريم، زيرا در تمدن جديد راه ديگري غير از اصل تناسل و يا ارضاي 
اند، و آن اصل اشتراك در زندگي است، به اينكه مردان با آميختن با يكديگر و غريزه براي دفع اين حاجت پيشنهاد كرده

 .نين زنان با همجنس خود، اين احتياج را بر طرف سازندهمچ

گوييم دليل بر غير طبيعي بودن روش مذكور اين است كه هيچ اجتماعي سراغ نداريم كه اصل اشتراك در ليكن در پاسخ مي
 .ميان آنها شايع شده باشد، و از ازدواج و تشكيل خانواده بي نياز شده باشند

نتي است طبيعي كه از آغاز پيدايش بشر تا كنون در مجتمعات بشري داير بوده، و هيچ و كوتاه سخن اينكه ازدواج س
اي تشكيل شود و گذارد خانوادهمزاحمي به غير از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آري، تنها مزاحم ازدواج، زنا است كه نمي

سوزاند و ها را ميخواند، و خانوادهوي خود ميطرفين بار سنگين ازدواج را تحمل كنند و به همين بهانه شهوات را به س
 .كندنسلها را قطع مي

دانند و آن را و باز به همين جهت است كه همه مجتمعات ديني و يا طبيعي ساده و سالم عمل زنا را شنيع و زشت مي
هم اگر چه به كلي از آن  كنند، و مجتمعات متمدناي كه شده عليه آن مبارزه ميخوانند و به هر وسيلهفاحشه و منكر مي

 دانند كه اين كار عميقا با تشكيل خانواده شمارند، چون ميكنند و ليكن در عين حال آن را كار نيكي نميجلوگيري نمي
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نت نند و سكاي كه شده آن را كمتر ميكند و لذا به هر وسيلهضديت دارد و از زيادي نفوس و بقاي نسل جلوگيري مي
رند و بدارند و درجات آنان را باال مينمايند و براي كساني كه فرزند بيشتري بياورند جايزه مقرر ميازدواج را ترويج مي

 .بندندهمچنين مشوقات ديگر به كار مي

 مامي بالد وبينيم كه در تها عليه زنا و اين تشويقها در امر ازدواج، باز ميچيزي كه هست علي رغم همه آن سختگيري
و  شود، كه البته علنيسوز و ويرانگر، يا علني و يا به طور پنهاني انجام ميممالك چه كوچك و چه بزرگ اين عمل خانمان

 .يا سري بودن آن بستگي به اختالف سنتهاي جاري در آن اجتماع دارد



 براي رفع اين احتياج حيواني نيست و ترين دليل است بر اينكه سنت ازدواج دائم براي نوع بشر كافيو اين خود روشن
انسانيت و بشريت با داشتن سنت ازدواج باز در پي تتميم نقص آن است. پس آنهايي كه در جوامع بشري زمام قانون را به 

 .دست دارند بايد در مقام توسعه و تسهيل امر ازدواج بر آيند

دواج موقت توأم نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن و به همين جهت است كه شارع اسالم سنت ازدواج دائم را با از
ها، اختالل انساب، واژگون شدن رشته خانوادگي، انقطاع شروطي قرار داده تا محذورهاي زنا را از قبيل آميخته شدن نطفه

عد از زن بنسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند نداشته باشد، و آن شرايط اين است كه يك زن مختص به يك مرد باشد و 
جدايي از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده در آن ذي حق باشد پس با جعل اين مقررات محذورهاي 

 .ا بر داشته استر دائم ازدواج مشقت …زنا را بر طرف كرده و با القاي ساير قوانين ازدواج دائم، از قبيل حق نفقه و 

دد رود، مانند طالق و تعز افتخارات اسالم در شريعت سهل و آسان آن به شمار ميو به خدا سوگند اين حكم، )تشريع متعه( ا
حرف « 1» "ما تُغْنِي الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ "زوجات، و بسياري از قوانين ديگرش، و ليكن به فرموده قرآن كريم:

 .!ارمدزنند كه من زنا را از متعه بيشتر دوست ميحرف خود را مي منطقي و مستدل كجا و مردم كر و ناشنوا كجا؟ آنها هنوز
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 33:  ص .. …[ 33تا  53(: آيات 33سوره المؤمنون )]

 اشاره

( ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً 10( ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ )18وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِينٍ )
( ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ 13ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً

 (16)( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ 13)

( وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلي 13فِلِينَ )وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غا
ةً تَخْرُجُ ( وَ شَجَر12َفَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ ) (12ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ )

( وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ 83مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ )
 (81وَ مِنْها تَأْكُلُونَ )

 (88لُونَ )وَ عَلَيْها وَ عَلَي الْفُلْكِ تُحْمَ

 33:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(18اي از گل آفريديم )و همانا ما آدميان را از خالصه

 .(10اي كرديم در قرارگاهي محفوظ قرارش داديم )پس آن گاه او را نطفه

 رآن گاه نطفه را. علقه و علقه را مضغه )چيزي شبيه به گوشت جويده( كرديم و سپس آن مضغه را استخوان كرديم پس ب
  .(13آن استخوانها گوشتي پوشانديم پس از آن خلقتي ديگرش كرديم پس آفرين بر خدا كه بهترين آفرينندگان است )
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 .(13ايد( همه خواهيد مرد )باز )شما آدميان كه بدينسان خلق شده

 .(13شويد )سپس در روز قيامت به يقين مبعوث مي

 .(13ايم )ما )ساكنان زمين( هفت آسمان خلق كرديم و هرگز از )توجه به( خلق غافل نبودهو همانا باالي سر ش

و ما براي شما آب را به قدر معين از آسمان نازل كرده و در زمين نگاهش داشتيم، در حالي كه بر نابود كردن آن نيز قادريم 
(12). 

م خورديد آفريديهاي بسيار كه از آن ميانگور ايجاد كرديم و ميوهآن گاه ما با آن آب براي شما باغها و نخلستانهاي خرما و 
(12). 

 .(83آورد )آيد و روغن زيت و خورش مردم بار ميو درختي )آفريديم( كه از طور سينا بر مي

م او با اينكه اين شربت گوارا از شك)نوشانيم و براي شما در مطالعه حال چارپايان عبرتي است، كه از شيرش به شما مي
 .(81خوريد )آيد( و در آن چارپايان براي شما منافع بسياري است و از خود آنها ميبيرون مي

 .(88شويد )ها در سفر دريا سوار ميو بر آن چارپايان و نيز بر كشتي

 33:  ص..  …[ "وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ طِينٍ "در آيه: "انسان "بيان آيات ]مراد از

 اشاره

ي كه به هايبعد از آنكه خداي سبحان رستگاري مؤمنين را به خاطر اوصافي كه دارند بيان فرمود، به شرح خلقتشان و نعمت
ست پردازد تا معلوم شود اوآنان ارزاني داشته كه چگونه تدبير امورشان را كرده و تدبير خود را با خلقت خود توأم ساخته، مي

 .موجود ديگر، و بر همه واجب است كه تنها او را بپرستند و شريكي برايش نگيرندرب انسان و رب هر 

اسم براي هر چيزي است كه از چيزي  "ساللة "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِينٍ "
 .«1»اي چيزي كه جاروب شود كه اسم است بر "كساحة "كشيده و بيرون آورده شود، بر وزن

 "خلق "شود. و مراد ازو ظاهر سياق اين است كه مراد از انسان نوع بشر باشد كه در نتيجه شامل آدم )ع( و همه ذريه او مي
 خلق ابتدايي است كه در آن آدم )ع( را از گل آفريده و آن گاه نسل او را از نطفه قرار داده است اين آيه و آيه بعدش در

__________________________________________________ 
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و مؤيد اين « 1» "وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ "معني اين آيه است كه فرموده:
، چون اگر مراد از انسان، فرزندان آدم )ع( "ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً "فرمايد:عالي بعد از اين جمله است كه ميظاهر، قول خداي ت

ع( هم در آغاز گل )شد، و مراد از خلقت انسان از گل، اين بود كه نطفه فرزندان آدم بود و بس، و شامل خود آدم )ع( نمي

 را او كرديم خلق پس - … مضغة العلقة فخلقنا علقة، النطفة خلقنا ثم نطفة خلقناه ثم "فرمود:مي -به قول بعضي -بوده، بايد
 ." … ايمضغه را علقه كرديم خلق پس ايعلقه را نطفه كرديم خلق پس اينطفه

« 0». و قول بعضي "منظور از انسان جنس بني آدم است "انداز مفسرين گفته« 8»شود اينكه بعضي با اين بيان روشن مي
 .صحيح نيست "ع( است)منظور از انسان خود آدم  "انديگر كه گفتهد



 "خلق الثوب "گويند:در اصل به معناي تقدير و اندازه گيري بوده، مثال وقتي مي -«3»اند به طوري كه گفته -"خلق "كلمه
 ما انسان را در آغاز از چكيدهشود كه: معنايش اين است كه پارچه را براي بريدن اندازه گيري كردم. پس، معناي آيه اين مي

 .گيري كرديماي از اجزاي زمين كه با آب آميخته بود اندازهو خالصه

 ."ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ "

مصدر است كه از آن معناي  "قرار "شود بر مطلق آب. و كلمهبه معناي آبي اندك است كه بسيار اطالق مي "نطفه "
 "گيرد. و كلمهرحم زنان است كه نطفه در آن قرار مي "قرارگاه مكين "ه شده تا مبالغه را برساند، و منظور ازقرارگاه اراد

صفت رحم است، و توصيف رحم به مكين يا از اين جهت است كه تمكن نگهداري و حفظ نطفه را از فساد و هدر  "مكين
 .ت داردرفتن دارد و يا از اين باب است كه نطفه در آن، تمكن زيس

اي كرديم كه در رحم متمكن باشد، هم چنان كه آن را در اول از و معناي جمله اين است كه: سپس، ما انسان را نطفه
 :رساند كهاي از گل درست كرديم. و اين تعبير ميخالصه

 .ما طريق خلقت انسان را از آن شكل به اين شكل مبدل نموديم
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 .2و  3سوره الم سجده، آيات 

 .131، ص 3(مجمع البيان، ج 0و  2)

 [.. … ] ."خلق "مفردات راغب، ماده(4)

 83، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 ."لَحْماً الْعِظامَ فَكَسَوْنَا …عَلَقَةً  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ "

اي استعاره "فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً "بيان مفردات آيه در جزء پانزدهم سوره حج جلد قبلي اين كتاب گذشت و در اينكه فرموده:
 .اي لطيفاست به كنايه

 31:  ص..  …[ كندمي افاده انشاء به تعبير كه معنايي و "آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثُمَّ "مقصود از اينكه فرمود:]

 ."ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ "

به  "نشاة "و "نشا "گويد به معناي ايجاد چيزي و تربيت آن است، هم چنان كهبه طوري كه راغب مي "انشاء "كلمه
 .«1» "ناشئ ":گويندمعناي احداث و تربيت چيزي است و از همين جهت به جوان نورس مي

ثم خلقناه  ":با اينكه ممكن بود بفرمايد "ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ "در اين جمله سياق را از خلقت، به انشاء تغيير داده و فرموده:

يم چيز ديگري، و حقيقت ديگري است غير از آنچه آورد وجود به آنچه اينكه بر كند داللت كه است آن خاطر به اين و " …
بلي بود، مثال، علقه هر چند از نظر اوصاف و خواص و رنگ و طعم و شكل و امثال آن با نطفه فرق دارد اال در مراحل ق

 .اينكه اوصافي كه نطفه داشت از دست داد و اوصافي همجنس آن را به خود گرفت

از يك  اشد و هر دوبخالصه، اگر عين اوصاف نطفه در علقه نيست ليكن در همجنس آن هست مثال اگر سفيد نبود قرمز مي
جنسند به نام رنگ، به خالف اوصافي كه خدا در مرحله اخير به آن داده و آن را انسان كرده كه نه عين آن اوصاف در 

اخير، او را صاحب حيات و قدرت و علم كرد. آري، به او جوهره ذاتي  "انشاء "مراحل قبلي بودند و نه همجنس آن، مثال در
( كه نسخه آن در مراحل قبلي يعني در نطفه و علقه و مضغه و عظام پوشيده به "من "كنيم بهمي داد )كه ما از آن تعبير



لحم، نبود هم چنان كه در آن مراحل، اوصاف علم و قدرت و حيات نبود، پس در مرحله اخير چيزي به وجود آمده كه كامال 
 .اي نداشتمسبوق به عدم بود يعني هيچ سابقه

به انسان در آن حالي كه استخوانهايي پوشيده از گوشت بود بر  -آيدبه طوري كه از سياق بر مي -"انشاناه "ضمير در
اي مرده و جاهل و عاجز بود، سپس گردد، چون او بود كه در مرحله اخير خلقتي ديگر پيدا كرد، يعني، صرف مادهمي

شت، سپس چيزي شد كه در ذات و صفات و موجودي زنده و عالم و قادر شد پس ماده بود و صفات و خواص ماده را دا
شود گفت آن را به اين مرحله باشد و در عين حال اين همان است، و همان ماده است پس ميخواص مغاير با سابقش مي

 در آورديم و در عين حال غير آن است، چون نه در ذات با آن شركت
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دارد و نه در صفات و تنها با آن، نوعي اتحاد و تعلق دارد تا آن را در راه رسيدن به مقاصدش به كار گيرد، مانند آلتي كه در 
راي لتي است بكند، نظير قلم براي نويسنده. پس تن آدمي هم آدست صاحب آلت است، و در انجام مقاصدش استعمال مي

 .جان آدمي

وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ قُلْ  "و اين همان حقيقتي است كه از آيه
گيرند آن انسان كه مالئكه در حين مرگ او را ميشود. پس آنهم استفاده مي« 1» "يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

 .پوسد، آن بدن انسان است، نه خود انسانشود و مياست، و آنچه در قبر متالشي مي

از « 8». بعضي "فاء "عطف شده، و چند جا با "ثم "در آيه مورد بحث چند گونه حرف عطف به كار برده شده، چند جا با
 "عطف شده معطوف كامال با معطوف عليه مغايرت دارد، مانند سه جمله "ثم "ردي كه بااند: موامفسرين در وجه آن گفته

و مواردي كه با فاء عطف شده آن مغايرت را ندارد  "ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ "و "ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً "و "ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً
 ."فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً "و "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً "،"لْعَلَقَةَ مُضْغَةًفَخَلَقْنَا ا "مانند سه جمله

 26 : ص..  …و اشاره به اينكه خلقت اختصاص به خداي تعالي ندارد[  "فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ "و اينكه فرمود: "بركت "معناي]

به معناي سينه شتر  -با فتح باء و سكون راء و كاف -"برك "گويد: اصل مادهراغب مي "لْخالِقِينَفَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ا "
معنايش اين است كه شتر، زانو به زمين زد و از همين معنا، معناي لزوم را اعتبار  "برك البعير "گوينداست. وقتي مي

كند. گويند كه آب در آن توقف ميمي -به كسر باء و سكون راء "بركه "گويد: آب انبار را هم از اين جهتاند. و نيز ميكرده
گويند به چيزي مي "مبارك "و .اندبركت را هم كه به معناي خير الهي است از اين جهت كه نحوه ثبوتي دارد بركت گفته

 .كه آن خير الهي در آن باشد

كه نه محسوس كسي است و نه شمردني و نه شود باز ايشان اضافه كرده چون خير الهي از جايي و به نحوي صادر مي
گويند چقدر با بركت محدود شدني، از اين جهت هر چيزي را كه در آن زيادي غير محسوس ديده شود، مبارك خوانده و مي

 .«0»است 

__________________________________________________ 

گيريم؟ اينان نسبت به ديدار پروردگارشان جديدي به خود ميگفتند آيا بعد از آنكه در زمين گم شديم دوباره خلقت (1)
گيرد. سوره الم بلكه ملك الموت همان كه موكل بر شما است جان شما را مي (شويدكافرند، بگو شما )در زمين گم نمي



 .11و  13سجده، آيات 

 .13، ص 12روح المعاني، ج (2)

 ."برك "مفردات راغب، ماده(3)
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از خداي تعالي، به معناي اختصاص او به خير كثيري است كه به بندگان خود افاضه ميكند و چون همانطور  "تبارك "پس
اش در تقدير او هست، و آن عبارت است از ايجاد كه قبال هم گفتيم كه خلق به معناي تقدير است پس اين خير كثير همه

هم اجزايش با يكديگر متناسب باشد، و هم با موجودات ديگر سازگاري داشته  موجودات و تركيب اجزاء آن، به طوري كه
 .شودخيزد و منتشر ميباشد، و خير كثير هم از همين جا برمي

شود كه خلقت تنها مختص به او نيست و همين طور هم هست، چون ها است فهميده ميو از اينكه فرمود: او بهترين خالق
كه خلقت به معناي تقدير است و تقدير يعني مقايسه چيزي با چيز ديگر و اين اختصاص به  همانطور كه قبال هم گفتيم

وَ  "خداي تعالي ندارد، عالوه بر اين، در كالم خود خداي عز و جل خلقت به غير خدا هم نسبت داده شده، آنجا كه فرموده:
 .«8» "وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً "ده:و نيز فرمو« 1» "إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

رساند كه مرگ از مراحلي است كه در اين جمله بيان آخرين مراحل تدبير الهي است و مي "ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ "
ايق ز حقمسير تقدير به طور وجوب و حتم بايد باشد و همه بايد آن را طي كنند. و همان طور كه قبال گذشت مرگ يكي ا

 .«0» "كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً "است، هم چنان كه فرموده:

 ."ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ "

 .ر بيرون شدني نيستو اين همان تماميت تدبير و آخرين نقطه در مسير آدمي است، چون هر كه بدانجا قدم بگذارد ديگ

 37:  ص..  …[ " … طَرائِقَ سَبْعَ فَوْقَكُمْ خَلَقْنا لَقَدْ وَ ":آيه در "طرائق "مقصود از]

 ."وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ "

ني )جمع طريقه، يع "طرائق "انه است و اگر آسمانها راآسمانهاي هفتگ "فوقكم "به قرينه كلمه "طرائق هفتگانه "مراد از
هاي عبور و مرور( ناميده از اين باب است كه آسمانها محل نازل شدن امر از ناحيه خدا به سوي زمين است، هم چنان راه

 .«3» "اءِ إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّم ":و نيز فرموده« 3» "يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ "كه فرموده:

__________________________________________________ 

 .11كردي از گل چيزي به شكل مرغ. سوره مائده، آيه و آن زمان كه خلق مي(1)

 .13كنيد. سوره عنكبوت، آيه تهمتي خلق مي(2)

 .03آزماييم. سوره انبياء، آيه ير و شر ميهر نفسي چشنده مرگ است و ما شما را با خ(3)

 .18شود. سوره طالق، آيه امر از بين آنها نازل مي(4)

 .3كند. سوره الم سجده، آيه امر را از آسمان تا زمين تدبير نموده، آن گاه به سوي او عروج مي(5)
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كنند، هم خداي سبحان، و مالئكه در هبوطشان و عروجشان طي مي و نيز راههايي است كه اعمال ما در صعودش به سوي
وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا  "و درباره مالئكه فرموده:« 1» "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "چنان كه درباره عمل فرموده:

 .«8» "بِأَمْرِ رَبِّكَ



مربوط و متصل به صدر آن است، چون  "وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ "د كه چطور ذيل آيه، يعني جملهبا اين بيان روشن ش
باشيد، بلكه اين راههاي شما از ما منقطع و بي ارتباط با ما نيستيد و از تحت مراقبت ما بيرون نمي :معنا چنين شد كه

كي ما دائما در نزول و صعود باشند، و امر ما را به سوي شما و اعمال هفتگانه ميان ما و شما نصب شده تا فرستادگان مل
 .شما را به سوي ما بياورند

 :انداز مفسرين در تفسير آيه گفته« 0»گردد اينكه بعضي از مطالب گذشته روشن مي

ي روي هم چيده هااست، كه به معناي طاقه "طرق نعل "طرائق به معناي طبقات روي هم چيده آسمان است، و از باب "
است چون طرق آهن  "طرق آهن "طرائق به معناي گسترده شده و از باب ":اندديگر كه گفته« 3»و بعضي  "كفش است

، صحيح نيست، صرف نظر از اينكه بنا بر اين دو معنا، صدر و ذيل آيه "اين است كه آهني را با پتك بكوبند تا گسترده شود
 .شودبه هم مربوط نمي

 31:  ص..  …[ …نعمت باران، رويانيدن اشجار، فوائد چهار پايان و ياد آوري ]

 ."وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلي ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ "

باشد و سايه بر سر آدمي طرف بلندي است، زيرا عرب به هر چيزي كه باالي سر آدمي قرار داشته  "سماء "منظور از
، اشاره است به اينكه آنچه "بقدر "آب باران است. و در اينكه فرمود "آب نازل از سماء "گويد. و مراد ازمي "سماء "بيندازد

كند، حتي يك قطره كم و بيش از آنچه گيري ميبارد، بر مقتضاي تدبير تام الهي است كه هر چيزي را اندازهآب باران مي
 .«3» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "بارد. و نيز در آن اشاره است به آيهكند نميتضا ميتدبير اق
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 .13برد. سوره فاطر، آيه رود و عمل صالح را باال ميكلمه طيب به سوي او باال مي(1)

 .33شويم مگر به امر پروردگارت. سوره مريم، آيه نازل نمي(2)

 .23، ص 80تفسير فخر رازي، ج (3)

 .به نقل از ابن عطية 12، ص 12روح المعاني، ج (4)

 ره حجر، آيهكنيم مگر به اندازه معلوم. سوهايي از آن هست و ما نازلش نميهيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه(5)
81. [ … ..] 
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كنيم و در زمين ساكنش از جهت باال نازل مي -كه همان آب باران باشد -و معناي آيه اين است كه: ما آبي به اندازه
ها و زمينهاي ها، از كوهسارها و نهرها و چاهكنيم و به صورت چشمهاش مييعني در انبارهاي زير زميني ذخيره -سازيممي

 .توانستيم آن را از بين ببريم، به طوري كه شما نفهميددهيم، در حالي كه ما ميهموار بيرونش مي

 " … فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ "

 .به معناي احداث و تربيت باغها است و معناي آيه روشن است "انشاء جنات "

اين جمله عطف است بر جنات، يعني ما با آن باران جنات و  "رُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَوَ شَجَرَةً تَخْ "
كه مراد از آيه، درخت زيتون  -آيدباغهايي رويانيديم و نيز درختي كه در طور سينا است و از ثمره آن روغن به دست مي

براي  روياند صبغييعني مي "و صبغ لآلكلين "دهد كه در آن روغن هست،اي مييعني ميوه "نتنبت بالده "است. و جمله
به معناي خورش است، و اگر در بين همه درختان زيتون را نام برد، به  -به كسره صاد و سكون باء -"صبغ "خورندگان. و



 .خاطر عجيب بودن اين درخت است، و معناي آيه روشن است

 " … مْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهاوَ إِنَّ لَكُ "

به معناي دليلي است كه با آن استدالل شود بر اينكه خدا مدبر امر خلق است، و به ايشان رؤوف و رحيم  "عبرت "كلمه
ين است كه شير آن حيوانات را ا "كنيمشما را از آنچه در بطون چهار پايان است سيراب مي "است. و مراد از اينكه فرمود:

برد، ، انتفاعي است كه بشر از پشم و مو و كرك و پوست و ساير منافع آنها مي"منافع بسيار "نوشاند. و مراد ازبه انسانها مي
 .خوردو از گوشت آنها مي

 "َ عَلَيْها وَ عَلَي الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

ن شود و مقابل آر انعام شدن همان شترسواري است كه در خشكي انجام ميگردد. و حمل ببه انعام بر مي "عليها "ضمير در
ي الْبَرِّ وَ حَمَلْناهُمْ فِ "شود. و بنا بر اين، آيه شريفه همان مضمون آيهيعني كشتي انجام مي "فلك "حمل در دريا است كه با

 .شتي استاست كه به معناي ك "فلكه "جمع "فلك "دهد، و كلمهرا مي« 1» "وَ الْبَحْرِ

__________________________________________________ 

 .33سوره اسري، آيه (1)

 03، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 31:  ص..  …([ " …وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ  "بحث روايتي ]رواياتي در باره مراحل مختلف خلقت انسان و در باره آيه:

ه ابن ابي حاتم از علي )ع( نقل كرده كه گفت: بعد از آنكه نطفه چهار ماهش تمام شد، خداوند در الدر المنثور است ك
قاً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْ "فرمايد:فرستد تا روح را در آن ظلمات رحم در كودك بدمد، و اينجا است كه خداي تعالي مياي ميفرشته

 .«1»وح است همان دميدن ر "انشاء خلق آخر "كه مقصود از "آخَرَ

و در كافي به سند خود از ابن فضال، از حسن بن جهم، روايت كرده كه گفت: از امام ابي الحسن رضا )ع( شنيدم كه 
 :فرمود (فرمود: امام ابو جعفر )عمي

نطفه چهل روز در رحم به صورت نطفه است، بعد از چهل روز، چهل روز ديگر به صورت علقه و چون اين چهل نيز تمام 
شود، بعد از تمام شدن چهار ماه خداوند دو ملك چهل روز ديگر به صورت مضغه است، كه مجموعا چهار ماه مي شد،
 .فرستد كه كار آنان خلقت استمي

ي يا پرسند پروردگارا شقشوند به يكي از آن دو. سپس ميپرسند پروردگارا چه چيز خلق كنيم؟ پسر يا دختر؟ مامور ميمي
 -در اينجا امام چند حالت برشمرد -شوند، آن گاه از مدت عمر و رزق و هر حالت ديگر آني از آن دو ميسعيد؟ مامور به يك

كنند و ميثاق الهي را ميان دو چشمش گيرند. پس از آن فرشتگان آمده كودك را خلق ميكنند و دستور ميسؤال مي
 .نويسندمي

آيد، اما در دهد و كودك بيرون ميه زور به طرف بيرون فشار ميآيد و او را باي ميپس همين كه مدتش سر آمد، فرشته
حالي كه از آن ميثاق هيچ چيز به ياد ندارد. حسن بن جهم پرسيد: آيا با اينحال صحيح است كه كسي از خدا بخواهد پسر را 

 .«8»كند دختر و يا دختر را پسر كند؟ فرمود: خدا هر چه بخواهد مي

 .ابي جعفر )ع( به چند طريق ديگر نقل شده، كه عبارات آنها نزديك به هم هستند مؤلف: اين روايت از حضرت

يتون گفته است: منظور درخت ز "وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه



 (است، و اين آيه مثلي است براي رسول خدا )ص

__________________________________________________ 

 .3، ص 3الدر المنثور، ج (1)

 .0، ح 10، ص 3فروع كافي، ج (2)

 01، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»و امير المؤمنين )ع(، زيرا طور، كوه و سينا، درخت است 

 "زيت "گويد: از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود:مي "آكِلِينَتَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .«8»درخت مباركي است، از آن خورش كنيد و از روغنش بر بدن بماليد 

__________________________________________________ 

 .، ط النجف االشرف21، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 .130، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 08، ص: 13ان، جترجمه الميز

 33:  ص..  …[ 14تا  33(: آيات 33سوره المؤمنون )]

 اشاره

( فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما 80) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَال تَتَّقُونَ
إِنْ هُوَ إِالَّ رَجُلٌ بِهِ  (83ي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ )ا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فِهذ

( فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا 83كَذَّبُونِ ) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما (25)جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّي حِينٍ 
مُوا إِنَّهُمْ الَّذِينَ ظَلَ  وَ ال تُخاطِبْنِي فِيوَ فارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ

 (83مُغْرَقُونَ )

( وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَالً مُبارَكاً وَ 82ينَ )فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَي الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ
( فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُوالً 01( ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ )03إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ) (82نَ )أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِي

 (08مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَال تَتَّقُونَ )

لُونَ مِنْهُ  مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِالَّ بَشَرٌوَ قالَ الْمَلَأُ مِ
( أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُراباً وَ عِظاماً 03مْ إِذاً لَخاسِرُونَ )( وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّك00ُوَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ )

 (03( إِنْ هِيَ إاِلَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ )03( هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ )03أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ )

( قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ 02( قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ )02وَ إِالَّ رَجُلٌ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً وَ ما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ )إِنْ هُ
 (38( ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ )31الظَّالِمِينَ ) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ (33نادِمِينَ )

ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ  (43)ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ 
( إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَالئِهِ 33( ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسي وَ أَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ )33هُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ )جَعَلْنا

 (33هُما لَنا عابِدُونَ )( فَقالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَ قَوْم33ُفَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً عالِينَ )

( وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْناهُما إِلي 32( وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ )32فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ )



( وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً 31سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )( يا أَيُّهَا الر33ُّرَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ )
 (38واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ )

 (33فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّي حِينٍ ) (30فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )
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 33:  ص..  …ترجمه آيات 

همانا ما نوح را به رسالت به سوي امتش فرستاديم نوح به قوم خود گفت: خدا را بپرستيد كه جز آن ذات يكتا شما را خدايي 
 .(80خواهيد خدا ترس شويد؟ )نيست آيا هنوز نمي

شراف قوم كه كافر شدند در پاسخ نوح به مردم چنين گفتند كه اين شخص نيست جز آنكه بشري است مانند شما كه ا
خنان را فرستاد ما اين سخواست رسولي بر بشر بفرستد حتما از جنس مالئكه ميخواهد بر شما برتري يابد و اگر خدا ميمي

 .(83ايم )گويد از نياكان خود نشنيدهكه اين شخص مي

 .(83او نيست جز مردي مبتال به جنون پس انتظار بريد به آن )با او مدارا كنيد( تا مرگش برسد )

 .(83نوح گفت پروردگارا مرا بر اينان كه تكذيبم كردند ياري فرما )

تنور فوران  ما هم به او وحي كرديم كه زير نظر ما و به دستور ما كشتي را بساز هر وقت ديديد. كه فرمان ما آمد و آب از
كرد پس در آن كشتي سوار شو و از هر جانداري يك نر و يك ماده همراه خود راه بده و اهل خودت را هم سوار كن مگر 
آن كفاري كه فرمان ما به هالكتش رفته، و زنهار كه از باب شفاعت در باره ستمكاران با من سخني بگويي كه البته همه 

 .(83بايد غرق شوند )

 .(82شتي مستقر شدي بگو ستايش خداي را كه ما را از ظلم ستمكاران نجات داد )پس چون در ك

 .(82اي )و نيز بگو پروردگارا مرا به منزل مباركي فرود آر كه تو بهترين فرود آورنده
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 .(03كرد )ها است و ما بندگان را به اينگونه حوادث آزمايش خواهيم همانا در اين حكايت آيت

 .(01پس از هالك قوم نوح باز قوم ديگري ايجاد كرديم )

و در آنها نيز رسولي از خودشان به سويشان فرستاديم كه خداي را بپرستيد چون غير او معبودي نداريد آيا باز هم 
 .(08خواهيد خدا ترس شويد! )نمي

ه مندشان كرده بوديم بكردند و ما در زندگي دنيا بهرهياشراف قوم آن رسول، آنها كه كافر بودند و لقاي آخرت را تكذيب م
امد آشآشاميد ميخورد و از آنچه ميخوريد ميمردم گفتند: اين شخص غير از بشري مثل شما نيست او هم از آنچه شما مي

(00). 

 .(03كاريد )و هر آينه شما مردم اگر بشري مثل خود را اطاعت كنيد خيلي )نااليق و( زيان

 .(03آوريد )دهد كه پس از آنكه مرديد و خاك و استخوان شديد بار ديگر از زمين سر بر ميين به شما نويد ميآيا ا

 .(03ها راست باشد )هيهات هيهات كه اين وعده

 .(03ميريم و ديگر هرگز از خاك برانگيخته نخواهيم شد )شويم و ميزندگي جز اين حيات چند روزه نيست كه زنده مي

 .(02جز مردي كه دروغي را به خدا افتراء بسته و ما هرگز به او ايمان نخواهيم آورد ) او نيست



 .(02آن رسول نيز عرض كرد پروردگارا مرا بر اين قوم به خاطر اينكه تكذيبم كردند ياري فرما )

 .(33خداي تعالي فرمود به همين زودي سخت پشيمان خواهند شد )

بگرفت و ما ايشان را خاشاك بيابانها كرديم كه ستمكاران از رحمت الهي دور باشند  پس صيحه به عنوان عذاب ايشان را
(31). 

 .(38پس آن گاه اقوامي ديگر بعد از ايشان پديد آورديم )

 .(30هيچ قومي را اجل مقدم و مؤخر نخواهد شد )

كي پس از مد تكذيبش كردند ما نيز يپس آن گاه پيغمبراني پي در پي بر خلق گسيل داشتيم و هر قومي كه رسولي بر آنها آ
 .(33ها دچار نموده سرگذشتي براي ديگران كرديم كه قوم بي ايمان از رحمت خدا دور باد )ديگري به سر نوشت قبلي

 .(33سپس موسي و برادرش هارون را با معجزاتي و قدرتي آشكار فرستاديم )

 .(33بر و سركش بودند )به فرعون و قومش آنها نيز استكبار ورزيدند و مردمي متك

 .(33ند )كردبه همين جهت گفتند چرا ما به دو نفر بشر مثل خودمان ايمان آوريم با اينكه طايفه اين دو همه پرستش ما مي

 .(32پس موسي و هارون را تكذيب كرده بدين سبب هالك شدند )
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 .(32د به راه خدا هدايت شوند )با اينكه ما به موسي كتاب فرستاديم تا شاي

اي بزرگ كرديم و هر دو را به سرزميني بلند كه جايي هموار و چشمه سار و ما پسر مريم را با مادرش بر خلق آيت و معجزه
 .(33بود منزل داديم )

د كنير چه مياي رسوالن ما از غذاهاي پاكيزه و حالل تناول كنيد و به نيكوكاري و اعمال صالح بپردازيد كه من به ه
 .(31آگاهم )

 .(38و اين مردم همه داراي يك دين امت شمايند امتي واحده و من پروردگار همه شمايم پس از من بينديشيد )

آن گاه مردم اين دين واحد را در ميان خود پاره پاره كرده در آن فرقه فرقه شدند و هر گروهي به آنچه خود داشت و 
 .(30پسنديده بود دلخوش گشتند )

 .(33پس اي رسول ما، بگذار كه اين بي خبران هم چنان در جهل و غفلت خود بسر برند تا هنگامي معين )

 31:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

ه كند بشمارد به دنبال آن در اين آيات بشر را دعوت ميخداي عز و جل بعد از آنكه نعمتهاي بزرگ خود را براي مردم برمي
ع( را نقل )از طريق رسالت، و در ضمن اجمالي از طرز دعوت انبياء از زمان نوح تا عيسي بن مريم  توحيد در عبادت، آنهم

كرده، ولي نام يك يك آنان را نبرده، تنها نام نوح كه اولين قيام كننده بود دعوت به توحيد است، و نام موسي و عيسي )ع( 
چيزي كه هست خاطرنشان كرده كه دعوت انبيا متصل به هم بوده، و را كه آخرين ايشانند برده، و نام بقيه را مبهم گذاشته. 

هاي او پشت سر هم قرار داشته و نيز فرموده كه مردم جز به كفر اجابت نكردند و جز به انكار آيات خدا و كفران نعمت
 .عكس العمل نشان ندادند

 ."دُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَال تَتَّقُونَوَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُ "



در داستانهاي نوح در تفسير سوره هود گذشت كه آن جناب اولين پيغمبر از پيامبران اولوا العزم است كه داراي كتاب و 
امت  "مهقو "مراد از كلمهاند. پس شريعتند و به سوي عموم بشر مبعوث شده و به دعوت به توحيد و نفي شرك قيام نموده

  .آن جناب است كه عموم اهل عصر آن جنابند
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 33:  ص..  …[ " … اللَّهَ اعْبُدُوا "اشاره به عقيده بت پرستان در باره عبادت آلهه و معناي خطاب نوح )عليه السالم( به قوم خود:]

ير ها غدعوت به سوي پرستش خدا و ترك پرستش آلهه غير خدا است، چون وثني "لهٍ غَيْرُهُاعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِ "جمله
ه خدا دانستند نكردند، يعني آنها را معبود ميپرستيدند و براي آنها ادعاي الوهيت ميخدا از مالئكه و جن و مقدسين را مي

 .را

 "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ "اين است كه تنها خدا را بپرستيد، هم چنان كه آيه "اعْبُدُوا اللَّهَ "اند: معناياز مفسرين گفته« 1»بعضي 
ا فقط خدا ر "كند. و اگر در آيه مورد بحث جمله را مقيد به قيد نكرد و نفرمودكه در سوره هود است اين معنا را روشن مي

است و عبادت غير خدا و شرك ورزيدن به كلي براي اين است كه بفهماند اصال عبادت تنها عبادت خدا  "عبادت كنيد
 .عبادت نيست

كنند، چون عبادت را عبارت ها اصال خداي سبحان را عبادت نميولي مفسر مزبور غفلت و يا فراموش كرده كه وثني
ا عملي ي يدانند كه توجهدانند از توجه عابد به معبود، و خداي سبحان را به خاطر اينكه ديدني نيست بزرگتر از آن ميمي

متوجه او شود. پس وجه صحيح آن است كه بندگان در عبادت خود متوجه خواص از مخلوقات او مانند مالئكه و امثال 
ايشان شوند، تا آنان واسطه و شفيع ايشان شوند، و آنان را به درگاه خدا نزديك كنند عالوه بر اين، به زعم مشركين عبادت 

آن است، و تدبير عالم واگذار به مالئكه و امثال ايشان شده، پس معبود و ارباب هم به خاطر تدبير عالم، و در مقابل 
 .همانهايند، نه خدا

ها جايز باشد كه خدا عبادت شود ديگر غير خدا را عبادت نخواهند كرد، براي شود اگر به مذهب وثنياز اينجا معلوم مي
ها و همه عالم تنها خدا است و اگر عبادت و پديد آورنده همه رب اينكه وثني مذهبان ترديدي ندارند در اينكه رب األرباب

انند، دپرستان عبادت خدا را درست نميخدا جايز باشد قهرا عبادت غير او جايز نخواهد بود. ليكن همانطور كه گفتيم بت
 .دليلش هم بيان شد

تنها  -اعبدوا اللَّه وحده "عناي اين است كه فرموده باشد:در م "اعْبُدُوا اللَّهَ "پرست خود فرمود:پس اينكه نوح )ع( به امت بت
 .اينطور فرموده بود« 8» "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ "هم چنان كه در سوره هود در جمله "خداي را بپرستيد

خدا نيست، چون كه غير از هم در معناي اين است كه فرموده باشد: براي شما معبودي غير  "ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ "و جمله
 .خدا ربي كه مدبر امور عالم و امور شما باشد نيست، تا او را به اميد خيرش و ترس از غضبش بپرستيد

__________________________________________________ 

 .83، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .8سوره هود، آيه (2)
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معنايش اين است كه وقتي براي شما ربي نباشد كه مدبر امور شما باشد، پس با  "أَ فَال تَتَّقُونَ "ء تفريع فرمود:و اينكه با فا
 .پرستيد؟داريد؟ كه غير او را ميترسيد و از عذاب او بيم نمياين حال باز هم از خدا نمي



 37:  ص..  …لت آن حضرت و در پاسخ دعوت او اظهار داشتند[ افترائات و احتجاجاتي كه قوم نوح )عليه السالم( در مقام انكار رسا]

 ."حِينٍ حَتَّي …فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ  "

توصيف  "قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ "به معناي بزرگان و اشراف قوم است، و اگر آنان را در اين آيه به وصف "مأل "كلمه
فرموده، اين توصيف براي توضيح است نه احتراز، براي اينكه اصال از اشراف قوم نوح كسي به او ايمان نياورده بود، به دليل 

 .«1» "وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ "اينكه بنا به حكايت قرآن كريم به او گفتند:

از  اند تا همه راگفتهكند بر اينكه مأل و بزرگان قوم نوح، مطالب اين دو آيه را در خطاب به عموم مردم مياق داللت ميسي
 .گردان نموده عليه او تحريك، و بر آزار و اذيتش تشويق كنند، تا شايد به اين وسيله ساكنش سازندنوح روي

كند كه يا كرده اگر تجزيه و تحليل شود برگشت به چهار يا پنج اشكال ميهاي آنان حكايت مطالبي كه اين دو آيه از گفته
 .جنبه افتراء دارد، يا مغالطه

ود و حاصلش اين است كه نوح يك فرد بشر است مثل خ "ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ "اول اينكه گفتند:
گفت و راستي با عالم غيب اتصال داشت، شما هم بايد مثل او اتصال هي خود راست ميشما، اگر او در ادعاي وحي ال

داشتيد، چون شما در بشريت و لوازم آن هيچ دست كمي از او نداريد و چون چنين اتصالي در شما نيست پس او در مي
 .ادعاي خود كاذب است؟

مامي افراد بشر فقط بك نفر به آن كمال برسد و بدون زيرا ممكن نيست كمالي در خور طاقت بشر باشد، ولي در ميان ت
ماند، مگر اينكه بخواهد بر شما برتري يافته و رياست هيچ شاهدي مدعي آن گردد، پس ديگر هيچ وجهي براي عمل او نمي

ت قيقگويد: همه بايد از من پيروي نموده و مرا اطاعت كنيد، كه در حدليلش هم همين است كه به بانگ بلند مي .كند
 .شوداند منحل به دو حجت ميحجتي كه آورده

كه حاصلش اين است كه اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت غيبي خود  "وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً "دوم اينكه گفتند:
 بخواند، بايد يكي از مالئكة مقرب خود، و يكي از
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 و شفعايي كه واسطه ميان ما و خدا است براي اين كار انتخاب كند، و به سوي ما گسيل بدارد نه يك بشري كه هيچ نسبت
ارتباطي با او ندارد، عالوه بر اين، اگر آن مالئكه را كه گفتيم بفرستد، و آنها بشر را به سوي يكتاپرستي دعوت كنند، و 

كند، ق ميپذيرد و زودتر تصديبگويند كه نبايد شما، ما مالئكه را ارباب و معبودهاي خود بگيريد، بشر بهتر گفته آنان را مي
 .غير خدا را نبايد پرستيد گويند كهچون خود آنان مي

 كند. و اگر به لفظ جمع تعبير كرد نهو اگر از ارسال مالئكه تعبير به انزال كرد، ارسال با انزال تحقق و خارجيت پيدا مي
اي باشد كه مشركين آلهه خود گرفتند، و اين گونه مفرد، شايد به اين جهت باشد كه مرادشان از اين مالئكه همان مالئكه

 .ن در نظر مشركين بسيارندفرشتگا

و حاصلش اين است كه اگر دعوت او حق بود، نظير و مانندي برايش  "ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ "سوم اينكه گفتند:
اعصار  درتر بودند و داد و قطعا پدران و نياكان ما از ما بهتر و عاقلشد و تاريخ گذشتگان مانندي براي او سراغ ميپيدا مي



 .آنان چنين دعوتي اتفاق نيفتاده، پس اين دعوت نوظهور و دروغي است

ت يا مصدر است، و به معناي مجنون اس "به جنة "كلمه "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّي حِينٍ "چهارم اينكه گفتند:
فردي از جن در او حلول كرده، و اين مرد با زبان آن جن حرف  :ست كهاين ا "به جنة "و يا اينكه مفرد جن است، و معناي

گويد كه جز ديوانگان آن را گويد كه عقل سليم آن را قبول ندارد، و نيز چيزهايي ميزند، براي اينكه چيزهايي ميمي
 .شرش راحت شويدگويند، پس ناگزير مدتي صبر كنيد شايد از اين كسالت بهبودي يابد و يا بميرد و شما از نمي

شود اين پنج حجت مختلف، حرفهايي بود كه بزرگان قوم نوح اين چهار حجت و يا به اعتبار اينكه اولي تقسيم به دو تا مي
اي از قوم بوده، و اين حجتها هر چند حجتهاي جدلي، و داراي اشكال در برابر عوام خود زدند و يا هر يك حجت طايفه

هاي نوح متوجه شوند و دل بدهند، با شدند، چون عوام را از اينكه به گفتهمند ميح از آنها بهرهاست، و ليكن بزرگان قوم نو
 .گذاشتندكردند و آنان را در ضاللت باقي ميهمين حرفها منصرف مي

 ."قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ "

شود كه: خدايا! عوض و بدل است، و معناي آن اين ميبدليه  "بما "كند، و حرف باء درع( از خدا درخواست نصرت مي)نوح 
را با شود: خدايا! مرا براي آلت بگيريم، كه بنا بر آن معنا چنين مي "باء "تكذيب ايشان تو مرا ياري بده. ممكن هم هست

 همان 

 02، ص: 13ترجمه الميزان، ج

فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ  ":ي كه اينها تكذيبش كردند و گفتنداي كه اين مردم آن را تكذيب كردند ياري ده، يعني با آن عذابوسيله
رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي  "مرا نصرت بده، مؤيد اين احتمال اين است كه نوح )ع( درخواست كرده بود كه« 1» "كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ا به طور فصل آورد، چون در معناي جواب سؤال و درخواست و نيز مؤيد ديگرش اينكه آيه ر« 8» "الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً
 .بود

 39 : ص..  …مامور شدن نوح )عليه السالم( به ساختن كشتي و دوري گزيدن از قوم خود كه بعد از انكار و تكذيبشان محكوم به عذاب شده بودند[ ]

 ." … نافَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِ "

اين جمله متفرع است بر درخواست نصرت، )يعني و چون درخواست نصرت كرد پس به او وحي كرديم( و معناي كشتي 
شتي ك "ساختن در برابر ديدگان خدا اين است كه كشتي ساختنش تحت مراقبت و محافظت خداي تعالي باشد. و معناي

 .رسد باشدت غيبي كه به تدريج مياين است كه با تعليم او و دستورا "ساختن به وحي خدا

به طوري كه گفته شده حكم قطعي است كه خدا بين او و قومش راند، و آن  "امر "مراد از -"فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ "
 عذاب كه خود محل آتش است عالمت و نشانه آمدن "فوران تنور "آيدغرق شدن قوم او بود. و به طوري كه از سياق برمي

 .بوده و اين نشانه عجيبي بوده كه از تنورهاي آتش چون فواره، آب بطرف باال فوران كند

را تنوين  "كل "قرائتي كه بين همه قراء داير و رايج است اين است كه كلمه -"فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ "
دو  -وجينمن كل نوع ز "شود، و تقدير:ناگزير چيزي در تقدير گرفته ميدهند نه اينكه به طور اضافه بخوانند، در نتيجه مي

 "من "خواهد بود، و سلوك در كشتي به معناي راه دادن و داخل كردن در آن است، و ظاهرا كلمه "جفت از هر نوع حيوان
 .براي ابتداي غايت باشد، و معنا اين باشد كه: دو جفت نر و ماده از هر نوع داخل كشتي كن

و معنايش اين است كه: داخل كشتي  "زوجين "اين جمله عطف است بر كلمه -"وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ "
 .ات راكن دو جفت از هر نوع و خانواده



و كشتي كن دشود: داخل كند، چون معنايش اين ميمعنا را فاسد مي "زوجين "اند: عطف براز مفسرين گفته «0»بعضي 
ديگري در  "اسلك "ات را، پس بهتر اين است كه اصال عطف نكنيم، و يك فعلجفت از هر نوع را و از هر نوع خانواده

 تقدير بگيريم، آن گاه عطف بر
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 .كنيم "فاسلك "

ست، ا و در نتيجه رتبه متاخر از آن "زوجين "در تقدير، حال از "من كل "ليكن اين اشكال وارد نيست، براي اينكه كلمه
 شود، بدون اينكهعطف به زوجين مي "اهلك "هم چنان كه ما نيز متاخر در تقدير گرفتيم و وقتي متاخر شد در نتيجه

 .بر سر آن درآيد "من كل "دوباره

آيد كه مراد از آن هم خانواده او و هم مؤمنين به اويند، چون خاصه و خانواده است، و از ظاهر كالم برمي "اهل "و مراد از
تعبير آورده. پس معلوم  "اهل "ر سوره هود گروندگان و مؤمنين به او را با خانواده او ذكر كرده و در اينجا همه را با كلمهد

 .اندشود در اينجا همه آنهايي كه با نوح به كشتي درآمدند اهل آن جناب به حساب آمدهمي

او و پسر او است، چون نوح از اين جمله همان را فهميده بود، و اين دو تن ، همسر "مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ "و مراد از
كافر بودند و فرزندش از سوار شدن بر كشتي امتناع ورزيد، و با اينكه به كوه پناهنده شد غرق گشته، قضاي حتمي 

 ."وَ ال تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ "اش جريان يافت.درباره

كند از سخن گفتن با خدا. و اين كنايه است از نهي شديد از وساطت و شفاعت، چون در اين جمله نوح )ع( را نهي مي
پس كانه فرموده: من تو را نهي  "انهم مغرقون "كرده، و نهي را هم تعليل كرده به اينكه "الذين ظلموا "مخاطبه را معلق بر

ار حرفي بزني، تا چه رسد به اينكه وساطت كني، چون غضب من شامل آنان شده، كنم از اينكه با من درباره اين كفمي
 .كندشمولي كه هيچ چيز آن را دفع نمي

 ."ينَالْمُنْزِلِ خَيْرُ أَنْتَ وَ …فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَي الْفُلْكِ فَقُلِ  "

فتن در كشتي خدا را بر اين نعمت كه از قوم ظالمان نجاتش داد حمد دهد كه بعد از جاي گرخداي تعالي به نوح تعليم مي
ند و تو شودهد از اينكه حتما آنان غرق ميگويد. و اين خود بياني است بعد از بيان قبلي، براي هالكت كفار، چون خبر مي

، در زمين فرودش آورد، فرود دهد كه از خدا در خواست كند تا از طوفان نجاتش دادهكني، و نيز تعليم مينجات پيدا مي
 .آوردني مبارك و داراي خيري بسيار و ثابت، چون او بهترين منزل دهندگان است

آيد كه نوح از بندگان مخلص و از همين كه او را مامور كرده تا حمد و ستايشش كند، و صفات جميلش را بر شمارد، بر مي
ن چنين دستوري دهد، و منزه است از توصيفي كه غير مخلصين براي خدا بوده، چون خدا منزه است از اينكه به غير مخلصي

 كنند،او مي
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 .«1» "سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "هم چنان كه فرموده:

ود اكتفاء كرد كه فرمان به غرق آنان داد، و ديگر از و اگر خداي عز و جل از نقل داستان نوح و طوفانش تنها به فرمان خ



غرق شدن آنان چيزي نفرمود، براي اشاره به اين بوده كه آن چنان محو و نابود شدند كه خبري از ايشان باقي نماند كه به 
ار و اك سازد و كفگفته آيد. و نيز اشاره به عظمت قدرت الهي است. و هم براي اين بوده كه مردم ديگر را از سخط خود بيمن

نابودي آنان را امري ناچيز و بي اهميت جلوه دهد، و به همين جهت است كه از داستان هالكت آنها چيزي نگفت، و به 
سكوت گذراند. حتي سكوت در اينجا در رساندن آن غرضهايي كه شمرديم به چند وجه بليغتر است از اشاره اجمالي كه در 

 .آمده« 8» "ثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَوَ جَعَلْناهُمْ أَحادِي "آيه

در اين جمله كه آخر داستان است خطاب را متوجه رسول خدا )ص( كرده و بيان  "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ "
 .يابد همه امتحاناتي است الهيكند كه اين دعوت و آنچه با آن جريان ميمي

 "هَاللَّ اعْبُدُوا أَنِ "جمله و است، عصر يك اهل معناي به "قرن "كلمه "تَتَّقُونَ فاَل أَ …أْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ثُمَّ أَنْشَ "
 .«0» "زَنُوالُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْتَتَنَزَّ "آيه مثل است، فعل نتيجه به فعل تفسير قبيل از و رسول ارسال تفسير

 45:  ص..  …تبليغات سوء اشراف قومي ديگر، بعد از قوم نوح )عليه السالم(، در ميان مردم، عليه دعوت پيامبر خود[ ]

فته و بزرگان قوم نوح كه فرو راشراف  "وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "
ت شورانند. خداي سبحان به سه صفدر دنيا و فريفته زندگي مادي بودند با اين كالم خود عامه مردم را عليه پيغمبرشان مي

 :آنها را ياد كرده

خرت، به آ يكي كفر به خدا به خاطر عبادت غير خدا، و ديگري تكذيب روز قيامت كه لقاي آخرتش خوانده، يعني لقاي حيات
. و اين دو صفت يعني كفر به مبدأ و معاد باعث شد كه ايشان از هر چه غير از "في الحياة الدنيا "قرينه مقابلش يعني جمله

دنيا است منقطع گشته، يكسره به دنيا رو آورند، و چون كه در زندگي دنيا هر جور خواستند رفتار كردند و زخارف و 
 ان را به خود جلب كرد، صفت سومي در ايشان پيدا شد، وهاي لذتبخش آن يكسره ايشزينت
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و  132كنند. سوره صافات، آيات كنند، مگر توصيفي كه بندگان مخلص او ميخدا منزه است از آنچه توصيفش مي(1)
133. 

 .آورندكه ايمان نميما ايشان را سر گذشت كرديم پس دور باشند مردمي (2)

 [.. … ] .03شوند كه نترسيد و غمگين مشويد. سوره سجده، آيه مالئكه پشت سر هم بر ايشان نازل مي(3)

 38، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ست، جآن پيروي از هواي نفس و فراموشي هر حق و حقيقت بود، و به همين جهت از زبانشان گاهي انكار توحيد بيرون مي
كار معاد، و گاهي هم، رد و انكار دعوت رسالت، چون اين دعوت به دنياي ايشان و افسار گسيختگي آنان ضرر و گاهي ان

داشت، پس يك بار عوام خود را خطاب نموده به طور تحقير و توهين به نوح )ع( زد، و از پيروي هواي نفس بازشان ميمي
، از اين جز بشري مثل شما نيست -يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ "اشاره نموده گفتند:

و مقصودشان تكذيب نوح در دعوي رسالت است، كه بيان استداللشان  "نوشدخورد و مينوشيد ميخوريد و ميآنچه شما مي
 .در داستان قبلي نوح گذشت

شود كه براي انسان نوشد، معلوم ميخورد و ميو مانند ساير مردم است چون مثل انسان ميو از استداللي كه كردند كه ا
ه اند و غير از خوردن و نوشيدن كغير از خوردن و نوشيدن كه خاصيت حيوانيت است كمال و فضيلت ديگري سراغ نداشته

ريدن و اند كه چون حيوانات در چدانستهمي ديدند، تنها خوشبختي بشر را در اينكمال و فضيلت حيوانات است سعادتي نمي



وَ  "و نيز فرموده:« 1» "أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ "لذت بردن آزاد باشد، هم چنان كه قرآن كريم در وصف اين گونه مردم فرموده:
 .«8» "الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ

 "كه در معناي آن كالمي است كه در قصه سابق گفتند كه: "وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ "بار ديگر گفتند:
و مقصودشان اين بوده كه پيروي او با اينكه بشري مانند شما است و هيچ فضيلتي بر شما ندارد  "يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

بطالن سعادت زندگي شما است، چون جز حيات دنيا حيات ديگري نيست، و در اين زندگي هم جز حريت و مايه خسران و 
رود، و اين آزادي در لذت سعادتي نيست و اگر بخواهيد از كسي اطاعت كنيد كه بر شما فضيلتي ندارد حريتتان از دست مي

 .مساوي با خسران شما است

ه دهد كه بعد از آنكيعني او شما را وعده مي "كُمْ إِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُراباً وَ عِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَأَ يَعِدُكُمْ أَنَّ "بار سوم گفتند:
هَيْهاتَ هَيْهاتَ  "شويد.شويد، يعني براي حساب و جزا مبعوث ميمرديد و خاك و استخوان شديد مجددا از خاك بيرون مي

 رساند، يعني به هيچ وجهرود، و تكرار آن مبالغه را مير مورد استبعاد به كار ميد "هيهات "كلمه "لِما تُوعَدُونَ
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 .132آنان چون چارپايانند. سوره اعراف، آيه (1)

 .18محمد، آيه خورند. سوره خورند آن چنان كه چارپايان ميبردنند، ميآنان كه كافر شدند سرگرم لذت(2)

 30، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .دهد شدني نيستاي كه مياين وعده

ا اين است كه يك عده از م "شويمميريم و زنده ميمي "مرادشان از اينكه گفتند "إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا "
ير از يعني براي يك زندگي ديگر غ "وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ "چنينيم.آيند و پيوسته اين اي ديگر به دنيا ميميرند، عدهمي

 .شويمزندگي دنيايي زنده نمي

و ممكن است اين جمله از كالم ايشان را حمل بر تناسخ كنيم. و تناسخ عبارت از اين است كه با مرگ يك فرد آدمي، روح 
سان و چه غير انسان حلول كند، چون اين نظريه در ميان وثني او از كالبدش بيرون آمده و به بدن يك فرد ديگر، چه ان

ور كنند، ولي اين احتمال آن طمذهبان )مشركين( شايع است، و بسياري از آنان تناسخ را به والدت بعد از والدت تعبير مي
 .كه بايد و شايد با سياق آيات مورد بحث سازگاري ندارد

و مقصودشان از اين جمله تكذيب آن حضرت  "جُلٌ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً وَ ما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَإِنْ هُوَ إِلَّا رَ "بار چهارم گفتند:
 .باشد، قبال هم توحيد و معاد را انكار كرده بودنددر دعوي رسالت، و آنچه كه دعوايش متضمن آن است مي

باشند. همه را شركت دادند تا عامه ند و عامه مردمشان ميخودشان كه از بزرگان و اشراف "ما -نحن "و مرادشان از كلمه
مردم ايشان را متهم نكنند به اينكه شما ما را به شرك و انكار رسالت رسول دعوت كرديد. ممكن هم هست مراد تنها 

 .خودشان باشند، نه عامه مردم، و منظورشان اعالم نظريه خود بوده تا عوام هم به آنها اقتداء كنند

شمرد جمع و يك جا آمده بود، و آن عبارت بود از انكار توحيد ن حرفها در اول آيات، آنجا كه خدا اوصاف آنان را ميهمه اي
 .و نبوت و معاد، و اتراف در زندگي دنيا

 "وا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْوَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُ "اين را هم بايد دانست اينكه در صدر آيات كه فرمود:

فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  "فرمود:مقدم ذكر كرد، و در داستان سابق كه مي "الَّذِينَ كَفَرُوا "را بر جمله "من قومه "جمله:
 "اترفناهم "و "كذبوا "و "فرواك "هاي پشت سر هم، يعنيعكس اين را آورد، براي اين جهت است كه ترتيب جمله "قَوْمِهِ

 .شدآورد فاصله زياد ميبه هم نخورد، و اگر هم بعد از همه جمالت مي



 ."قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ "

 .تفسير اين جمله در داستان سابق گذشت

 ."قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ "

 جابت دعاي او است. و پشيمان شدن قوم اين جمله پاسخ پروردگار به نوح در است

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

براي تاكيد  "ما "و كلمه "بعد "به معناي "عن "كلمه "عما قليل "كنايه است از رسيدن عذاب انقراض. و اينكه فرمود:
و  چنين نون تاكيد آنكند، و همكالم را تاكيد مي "ليصبحن "گردد. و الم دركمي مدت است، و ضمير جمع به قوم بر مي

 .خورم كه به زودي با فرا رسيدن عذاب، پشيماني ايشان را خواهد گرفتمعنايش اين است كه: سوگند مي

براي مصاحبت و معيت  "بالحق "در كلمه "باء "حرف "فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "
يعني: صيحه ايشان را گرفت در حالي كه مصاحب با حق بود. و  "فاخذتهم "ست، و اين جار و مجرور متعلق است به جملها

وصفي باشد كه در جاي موصوف خود نشسته است، و موصوف آن  "حق "ممكن هم هست براي سببيت باشد، و كلمه
باشد. يعني: صيحه ايشان را گرفت به  "قضاء الحق -و يا -بسبب األمر الحق "فاخذتهم الصيحة "حذف شده، و تقدير آن

 .«1» "فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ "قضاء حق. هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: -و يا -سبب امر حق

با  هبه معناي گياه و برگ و چوب پوسيده است ك -شودآن مشدد خوانده مي "ثاء "به ضمه غين كه گاهي -"غثاء "كلمه
 .لعنت و دوري ايشان و نفرين بر ايشان است "فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "آيد. و جملهسيل مي

كنيم وفا كرديم، پس صيحه اي كه به رسول خود داده بوديم كه ايشان را عذاب ميو معناي آيه اين است كه: ما به وعده
هالك نموده به صورت غثاي سيل در آورديم، پس دور باشند قوم آسماني كه عذابشان بود آنها را بگرفت و ايشان را 

 .ستمكار، دوري سختي

قرآن كريم نامي از اين قوم كه خداوند بعد از نوح به وجودشان آورده و سپس هالكشان كرده، و نيز نامي از رسول ايشان 
چند جا داستان ايشان را آورده و فرموده كه نبرده. و بعيد نيست كه مراد همان ثمود، قوم صالح باشند، چون خداي تعالي در 

 .زيستند و با بالي صيحه نابود شدنداين قوم بعد از نوح مي

 .توضيح معناي اين آيه مكرر گذشت "ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ "

 " … سُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُثُمَّ أَرْسَلْنا رُ

 .به معناي فرستادن يكي پس از ديگري است "تتري "فرستادن رسوالن به صورت
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 .32سوره مؤمن، آيه (1)
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ب است، چون تواتر هم به معناي تك تك و فرد فردهاي پشت سر هم است. و از اصمعي نقل هم از همين با "تواتر "كلمه
گفته: يعني ابعاض آن را پشت سر هم قرار دادم در حالي كه ما بين هر دو بعض مختصر  "واترت الخبر "شده كه در معناي

 .«1»سكوتي هست 

براي افاده بعديت ذكري است، نه  "ثم "و كلمه "مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناًثُمَّ أَنْشَأْنا  "فرموداين آيه تتمه آيه قبلي است كه مي
وح و انبياي ما بين ن -زماني. و اين قصه اجمالي است كه از داستانهاي انبياء و امتهاي ايشان انتزاع و خالصه گيري شده

 .موسي و امتهاي آنان



دند، و بعد از امت نوح بودند، امتهاي ديگري خلق فرمايد: سپس بعد از آن امت كه با صيحه هالك شخداي تعالي مي
يگر جايش رفت يكي دكرديم، و پيامبران خود را يكي پس از ديگري به سويشان گسيل داشتيم، به طوري كه اگر يكي مي

كردند، ما هم ايشان را يكي پس از شد تكذيبش ميگرفت، ولي هر پيغمبري كه از قومي به سوي آن قوم مبعوث ميرا مي
ديگري به عذاب خود گرفته، آنها را به صورت سر گذشت در آورديم، يعني بعد از آنكه انسانهايي زنده و خارجي بودند، 

 .آورنداي از ايشان باقي گذاشتيم، پس دور باشند مردمي كه ايمان نميمعدومشان كرديم، و تنها قصه

اين بوده كه همواره امتي را بعد از امت ديگر انشاء و ايجاد هاي خداي تعالي كند بر اينكه يكي از سنتاين آيات داللت مي
نموده، و به سوي حق هدايتشان كند، و به اين منظور رسوالني پي در پي بفرستد كه اين سنت امتحان و ابتالي او است. 

ست كه م خدا اين ااند. سنت دوكردهاند اين بوده كه پيغمبران را يكي پس از ديگري تكذيب ميسنتي هم كه امتها داشته
 .تكذيب كنندگان را يكي پس از ديگران هالك كند، و اين سنت مجازات او است

ترين بيان در رساندن تسلط قهر الهي بر دشمنان حق و تكذيب كنندگان دعوت بليغ "وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ "و اينكه فرموده:
گذارد، و نه اثري، و نه برد كه نه عيني از ايشان باقي مين ميرساند كه اين قهر آن چنان آنها را از بيحق است، چون مي

 .نامي و نه نشاني، تنها داستاني باقي گذاشته كه مايه عبرت ديگران باشد

 41:  ص..  …بوده است[ ها دائر بر تكذيب ايشان و سنت ديگر خداوند كه همانا مجازات و هالكت مكذبان ياد آوري سنت الهي مبني بر ارسال پياپي رسوالن و روش امت]

 ."ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسي وَ أَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ "

 "مقصود از اين آيات همان عصاويد بيضاء، و ساير معجزاتي است كه موسي به فرعون و قومش نشان داد. و مقصود از
 حجتهاي واضح است. و اينكه "سلطان مبين
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 .به نقل از اصمعي 03، ص 12روح المعاني، ج (1)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .اند صحيح نيستاز مفسرين آن را به معجزه عصا تفسير كرده« 1»بعضي 

د: اگر تنها بزرگان فرعون را نام برده و نام قوم را انگفته« 8»بعضي  "إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً عالِينَ "
 .اند، و مردم همه تابع ايشاننبرده از اين جهت است كه مأل، بزرگان و اشراف بوده

اين است كه نسبت به ديگران علو و برتري داشته، ديگران را بنده و فرمانبر خود كرده بودند، هم چنان  "عالين "منظور از
هم عبد خود قرار داده بودند، پس علو در زمين كنايه است از طغيان بر اهل زمين، و اهل زمين را به كه بني اسرائيل را 

 .اطاعت خود در آوردن

مراد از بشر بودن آن دو )موسي و هارون( و همانند بودنشان با آنان اين  "فَقالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ "
توانند فضيلتي داشته باشند و حال آنكه دودمانشان بردگان مايند؟ پس ما ت كه اين دو فضيلتي بر ما ندارند، و چطور مياس

همانطور كه بر قوم آن دو برتري داريم، بر خود آن دو نيز برتري داريم. و چون برتري داريم، آن دو نيز بايد ما را بپرستند، 
لَئِنِ  "تند، نه اينكه ما به آن دو ايمان بياوريم، هم چنان كه خود فرعون به موسي گفت:پرسهمانطور كه قومشان ما را مي

كه  "فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ "خداي تعالي اين قصه را با جمله« 0» "اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ
 "هم "كه مراد از ضمير "وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ "خاتمه داده، سپس فرموده: دهد،خبر از هالكت آنان مي

 .بني اسرائيل است، چون تورات بعد از هالك شدن فرعون و قومش نازل شد



ع( گذشت كه مقصود از آيت، )قبال در داستان مسيح  "ارٍ وَ مَعِينٍوَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْناهُما إِلي رَبْوَةٍ ذاتِ قَر "
همان والدت خارق العاده آن جناب است، و چون اين آيت، قائم به مسيح و مريم )ع( بوده لذا هر دو را به عنوان يك آيت 

 .شمرده است

اصل به معناي بازگشت بوده، سپس در است كه در  "أوي "و ايواء كه باب افعال است، از "ايواء "از مصدر "آوينا "كلمه
به معناي اين است كه او را در فالن مكان  "آواه الي مكان كذا "بازگشت انسان به خانه و مسكن استعمال شد. و جمله

 .به معناي آب جاري است "معين "به معناي مكان و بلند و هموار و وسيع است، و كلمه "ربوة "جاي داد، و كلمه
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 كند، و ما آن دو را دراديم كه داللت بر ربوبيت ما ميو معناي آيه اين است كه ما عيسي بن مريم و مادرش را آيتي قرار د
 .مكاني مرتفع، و هموار، و وسيع جاي داديم كه در آن آبي جاري هست

طيبات  خطابي است به عموم پيامبران، به اينكه از "يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "
بخورند و گويا مراد از خوردن از طعامهاي پاكيزه ارتزاق و تصرف در آن باشد، حال چه به خوردن باشد و يا به هر تصرف 

 .ديگر

 .در انحاي تصرفات استعمالي است شايع "خوردن "و استعمال كلمه

نهادن بر انبياء است، در نتيجه جمله بعدي هم  در مقام منت "كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ "دهند به اينكه جملهسياق آيات شهادت مي
در اين مقام است كه بفرمايد در مقابل اين منت و شكرگزاري از آن، عمل صالح انجام  "و اعملوا صالحا "فرمايدكه مي

و تحريكي است به  تعليلش كرد، تحذيري است به ايشان از مخالفت امر، "إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "دهند، و در اينكه با جمله
 .اينكه مالزم تقوي باشند

 .تفسير اين آيه در تفسير نظير آن در سوره انبياء گذشت "وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ "

هر دو به  "تقطيع "و كلمه "تقطع "در مجمع البيان گفته: كلمه "فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ "
آيه مورد « 8»ها است و به معناي كتاب "زبور "جمع -به ضم زاء، و باء -"زبر "و كلمه« 1»معناي پاره پاره شدن است 

ن ي ايشابحث متفرع بر مطالب قبل است، و معنايش اين است كه: خداوند رسوالن خود را يكي پس از ديگري به سو
فرستاد و همه آنها امتي واحد و داراي ربي واحدند ايشان را به سوي تقوي دعوت كردند، و ليكن بشر به امر ايشان عمل 

نكرد، در نتيجه امر آنان بين ايشان پاره پاره شد و آن را به صورت كتابهايي در آورده، هر جمعيتي كتابي را به خود اختصاص 
 .داشتند دلخوش گشتنددادند، و هر حزبي به آنچه 

و به معناي فرقه است. بنا بر اين قرائت، معنايش  "زبره "آمده كه جمع -به ضمه زاء و فتحه باء -"زبرا "در قرائت ابن عامر
هاي گوناگون شدند، و هر حزبي به آنچه داشت دلخوش گشت. و اين شود كه: در امر انبياء متفرق شده، جمعيتاين مي

 .تر استقرائت راجح
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 لآب زياد است كه بستر آن پيدا نباشد، و اين چنين آبي مث "غمرة "گويد:در مفردات مي "فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّي حِينٍ "
در اين آيه تهديدي است به عذاب. قبال هم اشاره شد كه يكي از «. 1»شده براي جهالتي كه صاحبش را فرا گرفته باشد 

را نكره آورده براي اشاره به اين  "حين "هاي خداي تعالي مجازات به عذاب بعد از تكذيب رسالت است، و اگر كلمهسنت
 .رسداست كه عذاب موعود ناگهاني و بي خبر مي

 41:  ص..  …بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ 

در نهج البالغه فرموده: اي مردم! خداوند شما را از اينكه به شما جور كند ايمني داده، ولي از اينكه امتحانتان كند ايمني 
 .«8» "كُنَّا لَمُبْتَلِينَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ "كند، هم چنان كه فرموده:نداده و حتما امتحانتان مي

گياهان  "غثاء "فرموده: "فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً "ع( آمده كه در تفسير)و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود، از امام باقر 
 .«0»خشكيده و پوسيده است 

 :گفته كه امام فرموده "إِلي رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ "و در همان كتاب در ذيل جمله

 .«3»شهر كوفه است  "ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ "شهر حيره، و مقصود از "ربوة "مقصود از

كند كه گفته شده: حيره كوفه و پيرامون آن نقل مي "آوَيْناهُما إِلي رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
ب فرات است. و گوينده مطلب را به امام باقر و صادق )ع( نسبت داده آ "معين "مسجد كوفه، و از "قرار "است. و مقصود از

«3». 

دمشق شام  "ربوة "هم از ابن عساكر، از ابي امامه، از رسول خدا )ص( روايت آورده كه فرموده:« 3»مؤلف: در الدر المنثور 
رملة است. و همه اين  "ربوة "موده:ص( فر)است. و نيز از ابن عساكر و غير او، از مرة بهزي، روايت كرده كه رسول خدا 

 .روايات سهمي از ضعف دارند
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از رسول خدا )ص( روايت آورده كه فرمود: خداي تعالي  "يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
رسوالن خود داده، و  كند، و به مؤمنين همان دستوري را داده كه بهخودش طيب و پاكيزه است، و جز پاكيزه قبول نمي

ا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ". و از يك سو همين خطاب را متوجه مؤمنين كرده و فرموده:"يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ "فرموده:
 .«1» "كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ

 .اندم و ترمذي، و ديگران از ابي هريره، از رسول خدا )ص( نقل كردههم از احمد، مسل« 8»مؤلف: اين روايت را الدر المنثور 



 .«0»گفته است: يعني يك مذهب دارند  "امة واحدة "و در تفسير قمي در ذيل جمله

فرموده: هر كس براي خود ديني اختيار كند، به همان  "كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ "و در همان كتاب در ذيل جمله
 .«3»شود حال ميخوش
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 11:  ص..  …[ 77تا  11(: آيات 33سوره المؤمنون )]

 اشاره

( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ 33نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ ال يَشْعُرُونَ ) (33نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ )أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما 
 (59)ونَ ( وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ ال يُشْرِك32ُ( وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ )33مُشْفِقُونَ )

( وَ ال 31( أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ )33وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلي رَبِّهِمْ راجِعُونَ )
بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ  (62)ال يُظْلَمُونَ  نُكَلِّفُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ

 (33( حَتَّي إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ )30دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ )

( مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ 33قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ ) (33ال تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا ال تُنْصَرُونَ )
 (32هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ )( أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ف32َ( أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ )33سامِراً تَهْجُرُونَ )

( وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ 33أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ )
( وَ إِنَّكَ 38( أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )31ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ) فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ

 (33( وَ إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ )30لَتَدْعُوهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )

( وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما 33حِمْناهُمْ وَ كَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ )وَ لَوْ رَ
 (33سُونَ )( حَتَّي إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْل33ِيَتَضَرَّعُونَ )

 31، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 15:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(33پندارند از آنچه ما به آنها مدد رسانيديم از مال و فرزندان )آيا اين مردم كافر مي

 .(33فهمند )كه ما در رساندن خير به آنان شتاب كرديم؟ نه، بلكه نمي

 .(33ند )همانا آن مؤمناني كه از خوف پروردگارشان هراسان

 .(32آورند )و آنهايي كه به آيات پروردگارشان ايمان مي

 .(32ورزند )و آنهايي كه به پروردگارشان شرك نمي



 .(33گردند ترسانند )دهند در حالي كه باز از روزي كه به خداي خود باز ميو آنهايي كه از آنچه خدايشان داده مي

 .(31گيرند )ميچنين كساني در خيرات شتاب نموده بدان سبقت 

كنيم و نزد ما كتابي است كه به حق گويا است و هيچ كس به هيچ وجه اش تكليف نميو ما هيچ كس را بيش از توانايي
 .(38ستم نخواهد شد )

بلكه دلهاي كافران از اين )كتاب( در جهل و غفلت است و اعمالي كه اينان عامل آنند غير اعمال اهل ايمان است، اينها به 
 .(30كردار زشت مشغولند ) همين

تا آن گاه كه ما متنعمان آنها را به عذاب اعمالشان بگيريم در آن حال فرياد خدا خدايشان )چون صداي گاو وحشي( بلند 
 .(33شود )

 .(33و ما در جوابشان گوييم( كه امروز فرياد مكنيد كه از ما به شما هيچ مدد نخواهد رسيد ))

 .(33رفتيد )شد و شما واپس ميالوت ميكه همانا آيات ما بر شما ت

 .(33كرديد )هاي شبانه خود از شنيدن كالم خدا دوري ميدر حالي كه به هذيان و افسانه

 .(32كنند يا آنكه كتابي و رسولي بر اينان آمده كه براي پدرانشان نيامده )آيا در سخن خدا و قرآن انديشه نمي

 .(32كنند )را انكار و تكذيب مي اند كه اوو يا رسول خود را نشناخته

گويند كه اين رسول را جنون عارض شده؟ نه چنين نيست، بلكه در كمال عقل دين حق را براي آنان يا آنكه )از جهل( مي
 .(33آورده و ليكن اكثر آنها از حق كراهت دارند )

ست تباه خواهد شد، نه، بلكه ما مايه تذكرشان و اگر حق تابع هواي نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر چه در آنها ا
 .(31را فرستاديم، و ايشان از مايه تذكر خود روي گردانند )

 38، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اي؟ مزدي كه خدا به تو دهد از هر چيز بهتر است كه خدا بهترين روزي و يا آنكه تو اي رسول از ايشان مزد طلب كرده
 .(38دهنده است )

 .(30خواني )انا خلق را به راه راست ميو تو هم

 .(33گردند )و كساني كه به آخرت ايمان ندارند از راه برمي

 .(33روند )و اگر ما بر آن شفقت كرده هر گونه درد و بال را برطرف سازيم سخت در طغيان فرو مي

روي تضرع و توبه به درگاه خداي نياورند  و همانا ما آنها را به عذاب سخت گرفتار كرديم و باز آن كافران از جهل و عناد
(33). 

 .(33تا آنكه بر آنها دري از بالي سخت گشوديم كه ديگر ناگهان از هر سو نوميد شدند )

مند ساختن آنان به مال و فرزندان براي امالء و استدراج آنان است نه براي خير خواهي[ بيان آيات ]تاخير در عذاب كافران و بهره

 52 : ص..  …

 اشاره

و وجه اتصال اين  "فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّي حِينٍ ":فرموداي است كه در آخر آيات قبل بود، و مياين آيات متصل به جمله
دين خدا يكي بود و مردم آن را پاره پاره نموده و هر جمعيتي به داشتن  "است كه بعد از آنكه در دنباله داستان انبياء فرمود



و آن گاه ايشان را تهديد به عذاب معيني كرد كه پس از رسيدن آن مدت معين هيچ  "ز آن خوشحال شدنديك قسمت ا
خواهند خود را آماده عذاب بكنند، كه گريزي از آن نيست، و اخطار فرمود كه در همان غمرات جهل خود، به هر طور كه مي

اند متنبه نموده و آيات ايشان را به اشتباهي كه داشته به زودي آنان را از همه اطراف فرا خواهد گرفت. اينك در اين
ايم خير ايشان را زودتر به ايشان برسانيم، فرمايد: اگر ما در مال و اوالد به ايشان توسعه داديم، خيال نكنند كه خواستهمي

 ا، براي بيشتر عذاب كردنكرديم، بلكه اين عمل مچون اگر خير بود، توانگران و مترفين ايشان را به عذاب خود دچار نمي
ايشان است. بلكه مسارعت در خيرات آن اعمال صالحي است كه خداوند به مؤمنين توفيق انجام آن را داده است و نيز 

 گيرندثمرات آن است كه همان اجر جزيل و ثواب عظيم در دنيا و آخرت است در نتيجه مؤمنين در اعمال صالح سرعت مي
 .گيرداسباب براي آنان سرعت مي و خدا هم در فراهم نمودن

پس عذاب ما، اين فرو رفتگان در جهل را خواهد گرفت و حجت بر ايشان تمام شده و ديگر عذري كه به آن عذر خواهي 
ابقه توانند بگويند دعوت پيغمبر، نو ظهور و بي ستوانند عذر بياورند كه ما كالم حق را نفهميديم، و نه ميكنند ندارند، نه مي

 توانند عذر، و نه ميبود
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بياورند كه رسول را نشناختيم، و يا رسول مجنون بود، و كلماتش مختل و پريشان بود، و نه ممكن است بگويند كه رسول از 
حق ايمان  خواست، هيچ يك از اين عذرها را ندارند، تنها دردشان اين بود كه اهل عناد و لجاج بودند و بهما خرجي مي

 .آوردند، تا عذاب حتمي ايشان را بگيردنمي

 "زا -به ضمه نون -"نمدهم "كلمه "أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ ال يَشْعُرُونَ "
نقص چيزي را تكميل و تتميم كني و آن را از اينكه پاره به يك معنا است و آن اين است كه:  "مد "و "امداد "است. "امداد

 .و يا نابود شود حفظ نمايي

در مكروهات است پس  "مد "در چيزهاي دوست داشتني و "امداد "بيشتر موارد استعمال كلمه :راغب در مفردات گفته
افاضه خيرات  "سارعت در خيراتم "از امداد است كه بر خالف استعمال مشهور، در مكروه به كار رفته و "نمدهم "جمله

اند، پس خيرات به خيال ايشان مال و فرزند است كه به سرعت است به سرعت، به خاطر احترامي كه براي خود خيال كرده
 .«1»اند بدان رسيده

ه هت بوده ككنند كه اگر در مدت مهلت، مال و فرزندان به ايشان داديم، از اين جو معناي آيه اين است: آيا اينان گمان مي
 .ايم خيرشان را زودتر به ايشان برسانيم؟ايم و يا نزد ما احترام داشتند لذا خواستهدوستشان داشته

كنند، زيرا حقيقت امر اين است كه ما فهمند، يعني مطلب به عكس است، ولي آنان حقيقت امر را درك نمينه، بلكه نمي
 خواهيم در طغيان بيشتري فرودهيم، مياز مال و فرزند بيشتر به ايشان ميايم، يعني اگر ايشان را امالء و استدراج كرده

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ، وَ  "فرمايد:روند. و اين همان مضموني است كه خداي تعالي در سوره اعراف آورده و مي
 .«8» "أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

 اين هگذشت آيات كمك با پنجگانه آيات اين در تعالي خداي "سابِقُونَ لَها هُمْ وَ …هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ الَّذِينَ  "
 است كه ما زودتر به ايشان خيراتي و است ايشان خير اوالد و مال اندپنداشته كه كفار اين: كه كندمي بيان را معنا
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شود آن خيراتي كه در آن سرعت مي .اج و امالء استاند، و مال و اوالد خيرات نيست بلكه استدرايم به خطا رفتهرسانده
 .است كه مؤمنين به خدا و رسول و روز جزا دارند، و آن اعمال صالح ايشان است

 14:  ص..  …شرح صفات مؤمنين[ ]

 ". و"آنهايي هستند كه از خشيت پروردگارشان مشفقند "فرمايد:آن گاه خداي سبحان صفات مؤمنين را شرح داده و مي
دارد و به گفته راغب به معناي عنايت آميخته با ترس است، چون شخص مشفق هم مشفق عليه خود را دوست مي "اقاشف

 ايشان از -وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ "آيد و در قرآن كريم هم آمده است كه:هم بيمناك خطري است كه برايش پيش مي
متعدي شود )هم چنان كه در آيه قبلي اين طور بود(  "من "ماده اگر با حرف كند كه: اين. راغب اضافه مي"قيامت مشفقند

گردد، از متعدي شود معناي عنايت در آن ظاهرتر مي "في "شود، و چون با حرفمعناي خوف در آن بيشتر و ظاهرتر مي
دي شده، و متع "في "است كه اشفاق در آن با "ينَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِ "قرآن كريم براي هر دو مثال آورده، يكي آيه

 .«1»متعدي شده است  "من "است كه با حرف "مشفقون منها "آيه ديگر:

 .اندخود گرفته "رب "فرمايد به اينكه خداي سبحان رااين آيه مؤمنين را توصيف مي

ائر مدار رضا و سخط او باشد، در نتيجه اش آن است كه نجات و هالكتشان دربي كه مالك و مدبر امر ايشان است و الزمه
دارند، چون نجات و سعادتشان به دست او است، و نجات و سعادت خود را مؤمنين، هم از او خشيت دارند و هم دوستش مي

ه يخواهند. و همين معنا ايشان را واداشته كه به آيات او ايمان آورده، او را پرستش كنند. از مطالب گذشته كه در معناي آمي
 .گفته شد اين معنا به دست آمد كه: جمع ميان خشيت و اشفاق تكرار نيست

كه منظور از آيات، هر چيزي است كه بشر را به سوي خداي تعالي  "وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ "آن گاه فرموده:
ديگر كتاب و شريعت ايشان است كه نبوتشان را  رهنمون شود كه يكي از آنها رسوالن خدايند كه حامل رسالت اويند. يكي

آورند، چون از خدا خشيت دارند، و همان خشيت وادارشان و مؤمنين كساني هستند كه به اينها ايمان مي .كندتاييد مي
طريق كند كه در مقام تحصيل رضاي او برآيند، و دعوت او را بپذيرند، و امر او را اطاعت بكنند، همان او امري كه از مي

 .رسدوحي و رسالت به ايشان مي

و ايمان به آيات خدا هم در ايشان اثري دارد و آن اين است كه وادارشان  "وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ ال يُشْرِكُونَ "آن گاه فرموده:
 كند شركاء را از او نفي كنند و كسي را جز او نپرستند،مي
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كه  اي استكند، و نيز ايمان به ادلهچون ايمان به آيات او ايمان به شريعت او است، شريعتي كه عبادت او را تشريع مي
 .نمايدتوحيد در ذات و در ربوبيت و الوهيت او را اثبات مي

اند و فرستادن پيامبران براي اين است كه مردم را به سوي حق هدايت ياء و رسوالن از جانب او آمدهعالوه بر اين تمامي انب
و  داشتو همين ارسال رسوالن از شؤون ربوبيت است. و اگر خدا شريكي مي -حقي كه سعادت ايشان در آن است -كنند

 ستد، و اين نكته از لطائف كلمات مولي امير المؤمنينكرد رسوالني بفربود، ربوبيت او هم اقتضاء ميغير او ربي ديگر مي



براي  بود، پيغمبران او هماگر براي پروردگار تو شريكي مي -لو كان لربك شريك التتك رسله "فرمايد:)ص( است كه مي
 .«1» "آمدندتو مي

به معناي ترس است، و  "وجل "كلمه "إِلي رَبِّهِمْ راجِعُونَ وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ "آن گاه فرموده:
 .دهنداست، يعني آنچه خدا به آنان داده در راه او مي "يعطون ما اعطوا "به معناي "يؤتون ما آتوا "جمله

ل حا "لوبهم وجلةو ق "دهند، و جملهاين است كه تمامي اعمال صالح را انجام مي "ايتاء ما آتوا "اند مراد ازگفته« 8»بعضي 
 .است "يؤتون "از فاعل در

 و يا بنا به آن تفسير ديگر آنچه از اعمال صالح بجا -دهندو معناي اين آيه اين است كه: مؤمنين كساني هستند كه آنچه مي
 ارشانآورند كه دلهايشان ترسناك از اين است كه به زودي به سوي پروردگدهند و به جا ميدر حالي انجام مي -آورندمي

بازگشت خواهند كرد، يعني باعث انفاق كردنشان و يا آوردن اعمال صالح همان ياد مرگ، و بازگشت حتمي به سوي 
 .كنند از ترس استپروردگارشان است و آنچه مي

ا اينجا س تدر اين آيه شريفه داللت است بر اينكه مؤمنين عالوه بر ايمان به خدا و به آيات او ايمان به روز جزا نيز دارند، پ
و  گيرند و به رسوالن اواش اين شد كه تنها: به خدا ايمان دارند و براي او شريك نميصفات مؤمنين متعين شد. و خالصه

 .دهندبه روز جزا هم ايمان دارند، و به همين جهت عمل صالح انجام مي

كه  "لها "باشد و "الي "به معناي "لها "، ظاهرا الم در"قُونَأُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِ ":آن گاه فرموده
، و معنايش چنين باشد، مؤمنيني كه وصفشان را كرديم در خيرات و اعمال صالح "سابقون "جار و مجرور است متعلق به
 سرعت نموده، و به سوي آن
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 .گيرند، چون همه مؤمنند و الزمه آن همين است كه از يكديگر پيشي گيرندجويند، يعني از ديگران پيشي ميسبقت مي

 13:  ص..  …[ است حق اعتقاد از ناشي صالحه اعمال " …أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ  "در جمله: "خيرات "]

پس روشن شد كه از نظر اين آيات خيرات عبارت است از اعمال صالح، اما نه هر عمل صالح، بلكه عمل صالحي كه از 
ه آنچه نزد كفار گيرند، نبينيم مؤمنين بر سر آن از يكديگر سبقت مياعتقاد حق منشا گرفته باشد. خيرات اينها است كه مي

اند به خاطر احترامي كه نزد خدا دارند خدا در دادن اند، و خيال كردهد است، و ايشان آن را خيرات پنداشتهاز مال و اوال
 .خيرات به ايشان سرعت كرده

 :دو وجه است "أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ "در تفسير كبير گفته: در جمله

ويند جديد دارند، و به همين جهت براي انجام آن سبقت و مبادرت مياول اينكه مراد اين باشد كه اينان در اطاعتها رغبت ش
 .تا فوت نشود و اجرش از چنگشان نرود

دهند يعني خداوند به سرعت پاداش دنيايي هاي دنيوي سرعت به خرج ميدوم اينكه مراد اين باشد كه مؤمنين در پاداش
وَ آتَيْناهُ  "و نيز آمده: «1» "مُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِفَآتاهُ "دهد، هم چنان كه در آيه ديگر آمدهايشان را مي

 .«8» "أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا، وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ



ت كند، قهرا و اگر سرعت را به خود مؤمنين نسبت داده نه به خدا، جهتش اين است كه وقتي خدا به پاداش ايشان سرع
اند و اين معنايي كه ما كرديم با آيه شريفه بهتر انطباق دارد، براي اينكه در اين آيه ايشان هم در رسيدن به آن سرعت كرده

 .«0»آنچه از كفار نفي شده براي مؤمنين اثبات گرديده است 

فرمود: خدا اگر به كفار مال و اوالد داده مي مؤلف: آنچه از كفار در آيه قبلي نفي شده بود، سرعت خدا در خيرات كفار بود، و
شود سرعت كردن مؤمنين است در خيرات و اين توجيهي كه كرده در خيراتشان سرعت نكرده، آنچه در اين آيه اثبات مي

توجيه اين اشكال است كه چرا سرعت را به مؤمنين نسبت داده؟ و حاصلش اين شد كه وقتي خدا در پاداش مؤمنين سرعت 
 .اندباشد قهرا مؤمنين هم در رسيدن به آن سرعت كرده كرده

 كند كه چرا مسارعت مؤمنين در خيرات به جاي مسارعتولي اين اشكال را چه مي
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كمال  اين تبديل اسلوب براي اشاره به "اند:ديگر از مفسرين در توجيه آن گفته« 1»خداي تعالي به كار رفته؟ بعضي 
 ."استحقاق مؤمنين براي رسيدن خيرات در برابر اعمال نيكشان بوده

 .زندولي اين هم چنگي به دل نمي

 :و ظاهرا اين تبديل اسلوب در آيه مورد بحث نباشد، بلكه در آيه قبل باشد، كه فرمود

ل و فرزندانشان را زياد كرده به خاطر احترامي كنند كه اگر خدا ماچون اين كفارند كه خيال مي "نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ "
است كه نزد خدا دارند، و اگر با اين حال مسارعت را به خدا نسبت داده و اسلوب را تبديل نموده، به خاطر اين است كه 

و  اري نفيبفهماند آنچه دارند به قدرت خود ندارند، بلكه خدا به ايشان داده، و آن گاه خيرات بودن آن را به استفهام انك
 .مقابل آن را براي مؤمنين اثبات فرموده

مال و فرزندان، خيرات نيستند تا به سوي آنها سرعت شود، و شتابي كه كفار  :و حاصل كالم در اين نفي و اثبات اين شد كه
ن شتاب آدر تحصيل آن دارند شتاب در خيرات نيست، بلكه اعمال صالح و آثار حسنه آن، خيرات است كه مؤمنين به سوي 

 .دارند

 57 : ص..  …بيان اينكه در دين خدا تكليف حرجي نه در اعتقاد و نه در عمل وجود ندارد )ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها([ ]

 "وَ ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ

خواهد مردم را به سوي آن صفاتي كه براي مؤمنين ذكر فرموده ترغيب و آيد اين است كه آيه شريفه ميسياق برميآنچه از 
تشويق نمايد و در ضمن شبهه و توهمي را كه ممكن است به ذهن كسي بيايد دفع فرمايد، توهمي كه مردم را از رسيدن به 

به آن مقام امري دشوار است، و ما طاقت تحمل دشواريهاي آن را  دارد و آن اين است كه رسيدنكرامت آن صفات باز مي
 :نداريم، و اين توهم را به دو وجه دفع فرموده

كنند دشوار نيست، بلكه امري است آسان، و در خور پرستان وانمود مياول اينكه دارا شدن آن صفات آن طور كه شهوت
آسان پاداش دارد، و خدا عمل صالح بندگان را ضايع، و اجر جزيلشان طاقت نفوس. و دوم اينكه هر چه باشد چه دشوار و چه 



 .كندرا فراموش نمي

ت كه كند و حاصلش اين استكليف حرجي و خارج از وسع نفوس را نفي مي "وَ ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها "پس اينكه فرموده:
شن و واضحي قرار داده كه هم آدمي را به سوي ايمان و هاي رواين تكليف يا در اعتقادات است كه خداي تعالي حجت

تواند آن حقايق را درك كند، و هم انسان را مجهز به قوا و غرائزي كرده كه ميلوازم آن كه معارفي حقيقي است داللت مي
 كند و آنها را تصديق نمايد، و آن عبارت است از عقل، آن گاه از آنجايي كه
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عقول مردم در قوت ادراك و ضعف آن مختلف است، رعايت آن را نيز كرده، از هر عقلي به مقدار توانايي دركش و طاقت 
كه نيكان و ابرار  -كند، و از خواص همخواهد تكليف نميتحملش تكليف خواسته و عامه مردم را به آنچه كه از خواص مي

ن دهد. ايدهد، مستضعفين را نميكند، و آن طور كه مخلصين را سوق ميخواهد طلب نميآنچه را كه از مقربين مي -خلقند
 .در اعتقاد

ش را تامين اش و سعادت دنيا و آخرتو اما در عمل، انسان را به اعمالي دعوت كرده كه خير او در زندگي اجتماعي و فردي
شود، هم چنان كه در هر موجودي كند، چون قابل انكار نيست كه سعادت بشر با هر عملي چه نيك و چه بد تامين نميمي

غير انساني نيز چنين است، و خداي تعالي بشر را به نيرويي كه بتواند آن عمل را بجا بياورد مجهز فرموده، پس عملي كه 
 .فرسا نيستوضعش چنين است هرگز حرج و طاقت

فرسا تكليف نشده، يعني هيچ حكمي حرجي ناشي از مصلحتي حرجي تشريع پس در دين خدا به هيچ عمل و اعتقاد طاقت
نشده، و همين خود منتي است كه خداي سبحان بر بندگان خود نهاده، و در آيه مورد بحث با تذكر دادن آن دلهاي بشر را 

 .به سوي اوصاف مؤمنين تشويق نموده است

 -كند چون عالوه بر اينكه تشريع احكام حرجيداللت بر اين معنا و بيش از اين مي "وَ ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها "آيه شريفه
را نفي كرده، تكليفي را هم كه در اصل حرجي نيست ولي در خصوص موردي  -از قبيل رهبانيت، و قرباني كردن اوالد

را نيز نفي كرده، با اينكه امتنان خدا با نفي قسم اولي به تنهايي تمام  -ماز خواندن براي مريضمانند ايستاده ن -حرجي شده
 .بود

دليل بر اينكه اين گونه تكاليف را هم نفي كرده اين است كه نفي تكليف متعلق به نفس شده، و نفس هم نكره در سياق 
اي كه فرض شود مكلف نيست، مگر به قدر وسعش، و به دثهكند، در نتيجه هر نفسي در هر حانفي است، و افاده عموم مي

 .هيچ تكليف حرجي مكلف نيست، نه تكليفي كه در اصل حرجي باشد، و نه تكليفي كه در مورد خاصي حرجي شده

اء شود همه را امضاين معنا نيز روشن شد كه آيه شريفه مراتب مختلف اعتقاد را كه در اثر اختالف درجه عقول مختلف مي
 .رده و در اين مرحله نيز حرج را به هر دو قسمش رفع نمودهك

شود كند به اينكه عملشان ضايع نميدر اين جمله مؤمنين را دلخوش مي -"وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "
 32، ص: 13رود، و منظور از گويايي كتاب اين است ترجمه الميزان، جو اجرشان هدر نمي

كند. آري، به آنچه از اعمال صالح كه در آن كتاب نوشته شده گويا كه آنچه را كه در آن ثابت است بي پرده و فاش بيان مي
نيست مگر به حق، چون اين كتاب از زياده و نقصان و تحريف محفوظ است. حساب قيامت هم بر اساس آنچه در كتاب 

پاداش هم بر اساس نتايجي است كه از محاسبه به دست  .اره به همين استاش "ينطق "شود، و جملهاست رسيدگي مي



اشاره به همين است. پس مؤمنين از اينكه ظلم شوند ايمنند، و اجرشان به هيچ وجه  "وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "آيد، و جملهمي
شود، هم چنان كه يا عوض و بدل نميدهند، و كنند، و يا كمتر از آنچه هست نميشود، و از دادنش دريغ نميفراموش نمي

 .از خطر اينكه اعمالشان حفظ نشود، و يا بعد از حفظ فراموش شود، و يا به وجهي از وجوه تغيير كند ايمنند

 11:  ص..  …اي كه فخر رازي در اين باره ذكر كرده است[ فايده وجود نامه اعمال و جواب به شبهه]

كسي بگويد: فايده اين كتاب چيست؟ اگر عرضه بر كسي شود كه دروغ را بر خدا محال فخر رازي در تفسير كبير گفته: اگر 
كند چه كتابي در ميان باشد و چه نباشد، و اگر بر كسي عرضه داند كه حاجت به كتاب ندارد، هر چه خدا بگويد قبول ميمي

شته كند، چه در كتابي نوا بگويد تكذيب ميداند، چنين كسي آنچه را كه خدشود كه دروغ گفتن را از خدا ممكن و جايز مي
شده باشد و چه نشده باشد، چون براي دروغگو همان طور كه دروغ گفتن ممكن است همچنين دروغ نوشتن هم جايز است، 

كند، ولي آنچه ممكن است خدا هر چه بخواهد مي :گوييماي ندارد. در جواب ميپس به هر دو تقدير نوشتن اعمال فايده
 :ودگفته ش

 .«1»اين است كه شايد در اين كار مصلحتي براي مالئكه باشد 

پاسخي كه فخر رازي داده مبتني بر مسلكي است كه در فعل خداي تعالي دارد، چون او معتقد است كه افعال خدا از  :مؤلف
 .داندروي غرض و مصلحت نيست و عمل خرافي را از خداي تعالي جايز مي

ه نوشتن اعمال نيست، بلكه در تمامي شؤون قيامت كه خداي تعالي از آن خبر داده وارد است و اين اشكال تنها در مسال
 .حشر، جمع، اشهاد شهود، نشر كتب و ديوانها، صراط، ميزان و حساب :مانند

و  رده،شويم براي ما ممثل كو جواب صحيح از همه اينها اين است كه: خداي تعالي آنچه را كه ما در قيامت با آن روبرو مي
به صورت يك صحنه دادگاهي و دادخواهي، و دادرسي، مجسم نموده است، و معلوم است كه در يك صحنه دادگاه از آن 

 هاي جرم و روبرو كردن دو طرفجهت كه دادگاه است پاي احتجاج و دفاع و شاهد و پرونده و برگه
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 .پذيردآيد، و بدون اينها صحنه پايان نميمتخاصم به ميان مي

پوشي كنيم، براي ظاهر شدن اعمال آدمي در روز رجوعش به خداي سبحان تنها اذن او كافي است، بله اگر از اين معنا چشم
 .دقت فرماييد -تو به هيچ يك از مطالب مذكور حاجت نيس

 31:  ص..  …اعمال بد مانع از انجام اعمال صالحه است[ ]

 "مناسب با سياق آيات اين است كه كلمه "بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ "

راي مؤمنين آورد كه يكي از آنها مسارعت در خيرات بود. ولي اشاره به اوصافي باشد كه خداي سبحان در آيات قبل ب "هذا
تاييد  "قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلي عَلَيْكُمْ "اش:ممكن هم هست بگوييم اشاره به قرآن كريم است، و اين احتمال را جمله بعدي

 .كندمي

وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ  "شد، و جملهبه معناي غفلت شديد و يا جهل شديدي است كه صاحبش را فرا گرفته با "غمرة "كلمه
 "بيان حال كفار است كه در عمل و اوصاف نقطه مقابل مؤمنين هستند، و معنايش به طور كنايه اين است كه: "دُونِ ذلِكَ



گذارد موفق به آن شوند، و آن شاغل عبارت است از كفار شاغلي دارند كه ايشان را از خيرات و اعمال صالح باز داشته نمي
 .اعمال زشت خبيث

هل و يا در ج -و حاصل معناي آن اين است كه: كفار نسبت به اين اوصافي كه براي مؤمنين برشمرديم در غفلت شديد
شوند و آن اعمال شاغل و مانع ايشان است از هستند و در مقابل، اعمال زشت و خبيثي دارند كه همواره مرتكب مي -شديد

 .اينكه عمل خير كنند

به معناي آواز وحوش از قبيل آهو و امثال  -به ضمه جيم -"جؤار "كلمه "ذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَحَتَّي إِ "
آورند، و اين تعبير در آيه شريفه كنايه است از اينكه مترفين وقتي گرفتار عذاب آن است، آوازي كه در هنگام فزع در مي

اند مراد از آن، شيون و جزع است، ولي آيات از مفسرين گفته «1»كنند بعضي اثه و تضرع بلند ميشوند صدا به استغمي
 .كندبعدي معناي اول را تاييد مي

أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما  "فرمود:و اگر مترفين را متعلق عذاب دانسته، از اين جهت است كه روي سخن در آيات قبل آنجا كه مي
 .كردند، و ديگران تابع ايشان بودندبا رؤساي قوم بود كه در لذتهاي مادي افراط مي "مالٍ وَ بَنِينَ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ

__________________________________________________ 

 [.. … ] .118، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 31، ص: 13ترجمه الميزان، ج

در اين جمله از سياق غيبت به سياق خطاب عدول نموده تا در توبيخ و سركوبي  "تُنْصَرُونَ ال تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا ال "
ايشان تشديد كرده باشد، و براي هميشه از نجات و هر آرزوي ديگر نوميدشان كند، چون اگر سياق را به خطاب عدول 

ثرتر از با واسطه مؤباشد و براي قطع اميد، خبر بي داد، معنايش اين بود كه با واسطه از بيچارگي و نوميدي آنان خبر دادهنمي
دهد، و اين باز رود خبر از بي ياوري آنها ميو عالوه بر اين در سياق خطاب خود آن كسي كه اميد ياريش مي .واسطه است
 .مؤثرتر است

 به "سمر "زا "سامر "كلمه و است، عقب به برگشتن معناي به "نكوص "كلمه "تَهْجُرُونَ …قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلي عَلَيْكُمْ  "
شود و هم بر جمع هم بر فرد اطالق مي "حاضر "مانند "سامر ":اندگفته «1» بعضي. است شب در كردن گفتگو معناي

به ضم سين و تشديد ميم هم قرائت شده كه در آن صورت، جمع سامر است، و اين قرائت  "سمرا "البته در آيه مورد بحث
 .به معناي هذيان است "هجر "به ضم سين و تشديد ميم قرائت شده و كلمه "سمارا "زبهتر است، و ني

بينيم آيه شريفه مورد بحث، به طور فصل آمده )يعني واو عاطفه بر سر آن نيامده( بدين جهت است كه در مقام و اينكه مي
نكه آيات من بر شما قرائت شد و شما از آن شويد، براي ايتعليل است و معناي آيه اين است كه شما از ناحيه ما ياري نمي

شد كه به آن گوش دهيد و در باره آن شبها گشتيد، و از در استكبار عارتان ميگردان بوديد و به اعقاب خود برميروي
 .شان خوب نيستگردد، ولي نظريهبه بيت و يا به حرم بر مي "به "اند: ضميراز مفسرين گفته« 8»گفتيد. بعضي هذيان مي

 35ص :  .. … [تقرير و تبيين احتجاجات متعددي كه در مقابل منكران رسالت پيامبر و به منظور رد عذرهاي متصور براي آنان در آيات شريفه آمده است]

عذر ايشان، عذري كه براي  كند به قطعدر اين آيه شروع مي "أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ "
آوردند، قرآني كه براي هدايت ايشان نازل شد، و ايشان دعوت حقه را كه آورنده آن رسول خدا اعراض خود از قرآن مي
 .)ص( بود اجابت نكردند

ت، الف و الم عهد اس "لقولا "رساند، و الف و الم دراستفهامي است كه انكار را مي "أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ "پس اينكه فرمود:



 .قرآن تالوت شده بر آنان است "قول "و مراد از

. و "داردايشان در غفلتند و شاغلي دارند كه از آن بازشان مي "فرمود:و اين فقره از كالم متفرع بر ما قبل است كه مي
 شود: آيا حق را نفهميدند و در حالي كهمعناي كالم اين مي
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 .بازدارنده داشتند در كتاب تدبر نكردند تا بفهمند كه حق است و در نتيجه ايمان بياورند؟

و آيه بعدي منقطعه و در معناي اضراب است،  در اين آيه "ام "كلمه "أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ "و اينكه فرمود:
معنايش اين است كه: نه، بلكه اينطور نيست. آيا اگر چيزي براي ايشان نازل شود كه در زمان پدران ايشان نازل نشده بود 

 .به صرف اين جهت بايد آن را انكار كنند و از آن احتراز جويند؟

آن چيز نيست، و چنين قاعده كلي در بين نداريم، كه هر چيز بي و نو ظهور بودن چيزي هر چند مستلزم باطل بودن 
اي باطل و غير حق باشد، ليكن رسالت الهي از آنجايي كه غرضش هدايت است، اگر حق و صحيح باشد بايد در حق سابقه

ر حاضر هم شهمه صحيح باشد، پس اگر به سوي بشرهاي اوليه رسالتي نيامده باشد، خود دليل قاطعي است بر اينكه در ب
 .چنين رسالتي باطل است

معرفت به حسب و نسب و خالصه به سجاياي روحي و  "معرفت رسول "مراد از "أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ "
ه آنچه د كتا بدانن -اعم از آن ملكاتي كه كسب كرده يا آن ملكاتي كه از اعقاب خود به ارث برده -ملكات نفسي او است

كند صادق است، و خودش هم بدان ايمان دارد و از نزد خدا مؤيد است. قريش رسول خدا را به اين گويد و ادعا ميمي
شناختند و سوابق حال او را داشتند كه كودكي بود يتيم كه پدر و مادر خود را در كودكي از دست داده بود و خصوصيات مي

يچ مؤدبي ادب نياموخته و هيچ كس در تربيت او دخالت نداشته و تا آن روز احدي از او در هيچ مكتبي درس نخوانده و از ه
كار زشتي نديده و عملي كه طبع سليم و عقل سالم آن را قبيح بداند انجام نداده نه به ملك كسي طمع كرده و نه حرص بر 

 .مالي داشته و نه حرصي به جاه از خود نشان داده

م را به سوي فالح و سعادتشان دعوت نمود و به آنچه از معارف كه عقل در برابرش زانو خوب، وقتي چنين كسي مرد
 .كند، بايد او را بپذيرندسازد، دعوت ميزند، و به شريعتي و كتابي كه عقلها را خيره ميمي

ند باز در اعراض از آري، قريش رسول خدا )ص( را با همه خصوصيات معجزه آسايش شناخته بودند، و اگر او را نشناخته بود
دين او و استنكاف از ايمان به او عذري داشتند، چون معناي اينكه او را بدين اوصاف نشناخته باشند، اين است كه او را با 

اوصافي ضد آن شناخته باشند، يا اوصاف نيك مذكور را در وي احراز نكرده باشند كه در اين چند صورت البته معذور بودند، 
 30، ص: 13م امور و خالصه تسليم شدند در برابر چنين كسي ترجمه الميزان، جچون سپردن زما

 .عقال جايز نيست

ه آن كند كه باين جمله عذر ديگري را براي ايشان نقل مي "أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ "
يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ  ":ت كه در سوره حجر از ايشان نقل كرده كه گفتندمتشبث شدند و آن همان اس

 .است "بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ "و پاسخ آن الزمه جمله« 1» "لَمَجْنُونٌ

اي است محذوف، و تقدير كالم اين است جمله اضراب از "بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ "پس مدلول جمله
ان به گويند بلكه كراهتشان از ايمآوردند به اينكه او ديوانه است دروغ ميكه: اگر اينان از ايمان نياوردنشان به اسالم عذر مي



 .خاطر اين است كه او حق آورده، و اكثر آنان از حق كراهت دارند

تي رد شود كه به اين اضراب هم اشاره داشته باشد، و حاصل آن حجت، اين است اش اين است كه كالمشان با حجو الزمه
حق باشد، بايد سخن گفتنش نامربوط و نامنظم و بي معنا، و سراپا اشكال باشد، چون  "او ديوانه است ":كه اگر اينكه گفتند

 بينيم كه كالم او چنين نيستيزند، ولي مشود و بدون هدف حرف ميوقتي عقل كسي اختالل يابد كالمش هم مختل مي
 .گويند؟فهمند چه ميخواند و جز حق نياورده، اين كجا و چگونه كالم ديوانگان است كه نميو او جز به سوي حق نمي

در اين آيه اگر كراهت را به اكثر نسبت داده بدين جهت است كه )تمامي كفار از حق كراهت ندارند، چون بسياري از ايشان 
ن كنند( بسياري از ايشان مستضعفند كه اعتنايي به خواستشتن درك و فهم الزم، كوركورانه از ديگران تقليد ميبه خاطر ندا

 .و نخواستنشان نيست

 …([  …عَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ شود )وَ لَوِ اتَّبَشرحي در مورد اينكه دين خدا منطبق با نظام عام هستي و نظام نوعي انسان است و اگر حق تابع اهواء كافران باشد هستي تباه مي]

 33:  ص.. 

بعد از  "هُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَوَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَ "
آيد كه مخالف با هوي و هوس ايشان است، پس آيد به اين جهت بدشان مين ميبيشتر آنان از حق بدشا "آنكه فرمود:

خواهند حق تابع هوي و هوس ايشان باشد نه اينكه آنان تابع حق باشند، و اين هم كه ممكن شود كه آنان ميمعلوم مي
 .نيست

را داشته باشند، هم چنان بت چون اگر حق پيرو هوي و هوس آنان شود و اجازه دهد كه اعتقادات و اعمال باطلشان 
 پرستيده، ارباب براي خود بگيرند و رسالت انبياء و معاد را انكار

__________________________________________________ 

 .3اي. سوره حجر، آيه گويي ذكر بر تو نازل شده تو ديوانهاي كسي كه مي (1)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اي را در ساير چه از فحشاء و منكرات و فساد كه دلشان بخواهد مرتكب شوند، بايد حق چنين اجازه نموده در نتيجه هر
موجودات نيز بدهد، يعني اجازه دهد كه موجودات ديگر هم از نظامي كه دارند سرپيچي نموده و رو به فساد گذارند، چون 

به تباهي بگذارند، و نيز نظام موجودات زميني و آسماني فرق نيست، در نتيجه بايد آسمانها و زمين رو  "حق "و "حق "بين
دانيم كه هوي و هوس حد معيني ندارد، و بر مختل گردد، و قوانين كلي كه در عالم هست همه نقض شود، آري، همه مي

 .گيرديك مستقري قرار نمي

د: انسان يكي از حقايق اين عالم است كه تر و نيز به بيان سازگارتر با آنچه كه قرآن در باره دين قيم داربه عبارت دقيق
باشد و اين موجود نيز در نوعيتش غايتي دارد كه همان سعادت او است و براي رسيدنش وجودش مرتبط با تمامي عالم مي

به آن، خط مشي و مسيري برايش معين شده، همانطور كه ساير انواع موجودات نيز چنينند. پس هستي عام عالمي انسان و 
اش وي را مجهز به قوا و آالتي كرده كه مايه سعادت و كمال او است و طريقي از اعتقاد و عمل برايش صوصيهستي خ

 .رساندمعين نموده كه او را به آن سعادت مي

واسطه بين او و بين سعادت او است كه نامش  -يعني اعتقادات و اعمالي معين -پس طريقي كه آدمي را به سعادت برساند
گذاريم كه به مقتضاي نظام عام عالمي و نظام خاص انساني تعيين يافته است. و به عبارتي سنت حياتي مي را دين و يا
 .گذاريم، و اين طريق و اين واسطه تابع آن نظام استنام مي "فطرت "ديگر آن را



نِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّي ":فرمايدو اين همان است كه خداي تعالي به آن اشاره نموده و مي
 .«1» "عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

رساند يك سنت است، سنتي است كه نظام اش ميپس معلوم شد كه آن سنت حياتي كه سالك خود را به سعادت انساني
خواهي گفت: از كجا بايد فهميد كه نظام عام و خاص مزبور اقتضاي آن را دارد؟ در جواب عالمي و آدمي آن را اقتضاء دارد. 

بينيم جهازات وجودي خود ما نيز آن را اقتضا دارد. خواهي گفت از كجا بفهميم جهازات وجودي ما گوييم: از اينكه ميمي
ي آن قوانيني است ال يتغير كه در تمامي نظام بينيم اقتضاهاگوييم از اين جا كه ميچنين اقتضايي را به حق دارد؟ مي

عالمي كه يكي از اجزاي آن آدمي است جريان دارد، و حاكم بر آن و مدبر آن است، و آن را به سوي غايتي كه دارد سوق 
 دهد، به همان غايتيمي

__________________________________________________ 

كه متمايل به آن سو باشي، كه فطرت خدا است، همان فطرتي )نظام عمومي( كه روي دل به سوي دين كن، در حالي (1)
بشر را نيز بر طبق آن خلق كرده، چون در خلقت خدا تبديل و دگرگوني نيست، و دين صحيح هم همين است )كه به 

 .03مقتضاي نظام عالم تدوين يافته باشد(. سوره روم، آيه 

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .سبحان مقدر فرموده كه خداي

با اين حال اگر حق پيرو هوي و هوس ايشان شود، يعني شرع و دين را به مقتضاي هواي دل آنها گزاف و بيهوده تشريع 
كند، جز به اين ممكن نيست. مگر آنكه به كلي اجزاي عالم را از آنچه كه بايد باشد تغيير داده و علل و اسباب جاري در آن 

طي رواب -ديگر عوض كند، و نيز روابط منظم در اجزاي آن را به روابطي گزاف و بيهوده تبديل نمايد را با علل و اسبابي
تا هر يك مطابق دلخواه يكي از افراد بشر باشد، كه معلوم است چنين تغييري مساوي است با فساد عالم.  -مختل و مناقض

كشاند، چون نظام جاري در همه عالم و تدبير ا به تباهي ميكار زمين و آسمان و موجودات بين آن دو و تدبير جاري در آن ر
 .اي داشته باشدآن به هم پيوسته است و اين طور نيست كه عالم و بشريت هر يك براي خود نظام جداگانه

در  بيانگر آن است. و "وَ مَنْ فِيهِنَّوَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ  "اين آن معنايي است كه آيه شريفه
 "، قرآن كريم است، هم چنان كه در آيه"ذكر "بدون شك مراد از "بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ "جمله

 :سوره انبياء آن را ذكر ناميده و فرموده "50

همچنين در آياتي ديگر و شايد  "وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ "وره زخرف فرموده:س "33 "و نيز در آيه "وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ "
ه از قرآن كريم تعبير به ذكر كرده، اين باشد كه خواسته در پاسخ اينك "به جنة "نكته اينكه بعد از اين تهمت آنان كه گفتند

ي اي كس "اي قرار داده باشد. توضيح اينكه: آنها گفته بودندمقابله« 1» "إِنَّكَ لَمَجْنُونٌيا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ  "گفتند:
اين ذكر، ذكر خود آنان است و آنان از ذكر خودشان اعراض  "فرمايد:در پاسخ مي "ايكه ذكر بر او نازل شده تو ديوانه

 ."كنندمي

آورد و اعتقاد حق و اندازد، و يا دين خدا را به يادشان ميه ياد خدا ميو به هر حال قرآن را ذكر ناميد چون قرآن ايشان را ب
بهتر  -به آن معنايي كه ما برايش كرديم -كند. البته از اين دو احتمال دومي با صدر آيهعمل صالح را بدانها خاطر نشان مي

نسبت به  -يعني دعوت حق -كه ديناضافه كرده بدين جهت است  "ايشان -هم "را به ضمير "ذكر "سازد، و اگر كلمهمي
او  آمده دين برايمردم مختلف است، به اين معنا كه دين خدا و به اجمال و تفصيل به بشر رسيده و هر چه بشر پيش مي

 .شده، تا در آخر در قرآن مفصلترين مراحل دين براي بشر بيان شده، چون شريعت قرآن آخرين شرايع استمفصلتر مي



__________________________________________________ 

 .3سوره حجر، آيه (1)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 ايم تا ياد آورنده ايشانكند، بلكه ما براي آنان كتابي آوردهو معناي آيه اين است كه: حق از هوي و هوس مردم پيروي نمي
صاص به ايشان دارد. در نتيجه اگر ايشان از آن دين دينشان را، آن ديني كه اخت -و يا به وسيله آن متذكر شوند -باشد

 .اند كه اختصاص به خودشان داردكنند، از ديني اعراض كردهاعراض مي

براي اختصاص نيست بلكه براي تشريف است نظير  "هم "اند كه اضافه شدن دين به ضميرگفته« 1»بسياري از مفسرين 
و معنايش اين است كه ما مايه شرف و افتخار ايشان را « 8» "لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ "اينكه فرموده:

برايشان آورديم، و به همين جهت بايد با كاملترين وجه بدان اقبال نمايند، و اينان با اين رفتاري كه كردند از فخر و شرف 
 .خود اعراض نمودند

اگر چه قرآن كريم مايه شرافت و افتخار رسول خدا )ص( است چون به قلب  ولي اين تفسير صحيح نيست، براي اينكه
نازنين او نازل شده، و نيز مايه سر بلندي اهل بيت اوست چون در خاندان ايشان نازل شده، و نيز مايه افتخار عرب است 

ور هدايت آنان نازل شده، ولي چون به لغت و به زبان عرب نازل شده، و نيز مايه افتخار همه امت اسالم است چون به منظ
به اين عنايت نبوده بلكه اين عنايت مورد نظر است كه بفهماند اين دين مختص به اين امت و  "بذكرهم "اضافه در جمله

 .تر است، البته بنا بر آن معنايي كه ما براي صدر آيه كرديماين دوره از بشريت است و اين با صدر آيه موافق

هر دو به يك  "خرج "و "خراج "گويد: اصلدر مجمع البيان مي "خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ "
 .«0»معنا بوده، و آن عبارت است از در آمدي كه بر اساس وظيفه پرداخت شود 

و آن را رد نموده، و بر آن توبيخشان نموده. اين جمله چهارمين عذري است كه در آيات مورد بحث براي ايشان تصور كرده، 
اي كه به عنوان باج و ماهيانه و مزد به يعني مالي از ايشان خواسته "ايو يا تو از ايشان خرجي خواسته "فرمايد:خداوند مي

و بهترين رازقان خراج پروردگارت بهتر است و ا "فرمايد:نيازي رسول خدا )ص( را از آن ذكر نموده، ميتو بدهند؟ آن گاه بي
 يعني رازق تو خدا است، و تو احتياجي به خرجي ايشان "است
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 .نداري

 "23 "و در قرآن كريم بي نيازي رسول خدا )ص( از مال مردم مكرر بيان و اعالم شده، مثال از آن جمله در سوره انعام آيه
 .سوره شوري آمده "80 "و نظير همين مضمون در آيه "قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً "فرموده:

وط بود كه مرب "أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ "در اين آيات چهار عذر براي اعراض كنندگان از دعوت حق آمده: اولين آنها جمله گفتيم
بود، كه مربوط به شريعت اسالم است كه رسول  "أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ "دومي آنها جمله .به فهم قرآن بود

ص( بود. )بود كه مربوط به شخص رسول خدا  "أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ "سومي جمله .كرد( به سوي آن دعوت ميخدا )ص
 .باشداست كه راجع به سيره و رفتار آن جناب مي "أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً "چهارمي جمله



 37:  ص..  …صراط مستقيم هستند[ اشاره به اينكه حق صراط مستقيم است و كافران گريزان از حق، منحرف از ]

به  "نكوب "و "نكب "كلمه "وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ "
 .معناي عدول از راه و انحراف از هر چيزي است

به معناي راه واضح و روشني است كه نه در آن اختالف تصور شود  "صراط مستقيم "هسابقا در تفسير سوره فاتحه گفتيم ك
و نه تخلف. به اين معنا كه در اثر و خاصيت آن كه همان رساندن به مقصود است نه اختالف هست، و نه خود آن در اين 

آن با يكديگر اختالف و  كند، و اين صفت همان صفت حق است، چون حق نيز واحد است، و نه اجزاياثرش تخلف مي
 .نمايدكند تخلف ميتناقض دارد و نه در رساندن به آن مطلوبي كه به سوي آن هدايت مي

كند گيريم كه حق، صراط مستقيم است و چون فرموده كه رسول خدا )ص( به سوي حق هدايت مياز اينجا نتيجه مي
 .شود كه به سوي صراط مستقيم هدايت كنداش اين ميالزمه

 .روندقهرا از صراط مستقيم انحراف دارند، و به بيراهه مي "كفار از حق كراهت داشته و گريزانند "پس از آنجا كه فرمود:س

و اگر از ميان همه صفاتي كه كفار دارند تنها مساله بي ايماني به آخرت را ياد آور شده، و به همان يكي اكتفاء نموده، بدين 
بر اين مساله استوار است كه آدمي داراي حياتي جاودانه است و زندگي او با مرگ  جهت است كه اصل اساسي دين حق،

پذيرد و در آن حيات جاويد، سعادتي دارد كه بايد آن سعادت را با اعتقاد حق و عمل حق به دست آورد، هم چنان خاتمه نمي
 ه كه در آن حيات جاويد شقاوتي دارد كه بايستي از آن بپرهيزد، و معلوم است ك
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 .وقتي مردمي به اين چنين حياتي معتقد نباشند، ديگر گفتگوي با آنان از ساير اصول دين و فروع عملي آن، اثري ندارد

اي از تكاليف اعتقادي و عملي و اين تكليفها جز با مساله حساب و جزاء و به بياني ديگر: دين حق عبارت است از مجموعه
شود، )چون اگر بنا باشد به نيكوكار مزد و به بدكار كيفر داده نشود، او اميدي به كار نيك و ترسي از كار زشت خود تمام نمي

شود( و قرآن كريم روز قيامت را براي پاداش و ندارد، و در نتيجه تكليف به كار نيك و اجتناب از كار زشت لغو و بيهوده مي
قيامت ايمان ندارند ديگر دين در نظر آنان مفهومي ندارد و آنها حياتي جز حيات  كيفر معين فرموده و چون كفار به روز

مادي دنيا براي خود سراغ ندارند، در نتيجه سعادت و خوشبختي را جز رسيدن به لذائذ مادي و تمتع به لذات شكم و پايين 
حاال اين خواهش نفساني موافق با  بينند و الزمه آن همين است كه جز هوي و خواهش نفس را پيروي نكنند،شكم نمي

 .حق باشد يا مخالف با آن

ني و خواپس خالصه اين دو آيه اين شد كه: اينها به تو ايمان نخواهند آورد، چون تو ايشان را به سوي صراط مستقيم مي
 .اينها جز انحراف از راه هدفي ندارند

به معناي سر سختي و عناد در انجام عملي است  "لجاج "كلمه "يَتَضَرَّعُونَ ما وَ … وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ كَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ "
به معناي تردد در كاري به خاطر تحير و سرگرداني است، اين معاني را راغب ذكر كرده  "عمه "كه نبايد انجام داد. و كلمه

و  "كون "ت، از باب استفعال از مادهگفته كه به معناي خضوع اس "استكانت "و صاحب مجمع البيان در معناي« 1»
 .«8»معنايش اين است كه نخواستند بر صفت خضوع باشند 

فرمايد: اگر ما به ايشان رحم كنيم و گرفتاريشان را بيان و تاييد عدول ايشان از صراط است، مي "و لو رحمناهم "و جمله
 كنند، بلكه بر تمرد خود از حق و لجاجتقابله و تالفي نميآورند و با شكر خود نعمت ما را مبرطرف سازيم، باز رو به ما نمي

خواهند به آن ادامه دهند، پس رحمت ما به اينكه رفع گرفتاري از ورزند و در طغيان خود تردد نموده و ميدر باطل اصرار مي



رد، چون ما بارها آنها را به اي به حالشان ندارد، هم چنان كه تخويف ما به عذاب و نقمت سودي برايشان نداآنها كنيم فايده
خورد و نه رحمت عذاب خود گرفتيم، مع ذلك به درگاه پروردگار خود خضوع نكردند پس اينها نه صراط حق به دردشان مي

 و كشف ضر و
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 .نعمت و نه تخويف با نشان دادن عذاب

مقصود از عذاب در اين آيه، عذاب خفيف است. عذابي كه دست آدمي به كلي از هر جايي كوتاه نشود. شاهد اين مدعا 
داده پس ديگر كسي ايراد نكند  اي است كه در آيه بعدي قرار دارد، چون در آنجا عذاب شديد را مقابل اين عذاب قرارقرينه

هاي انساني است، هم چنان كه در قرآن به اينكه مساله بازگشت به خدا در مواقع ضروري و انقطاع از اسباب يكي از غريزه
عذاب ايشان را گرفت، و باز به درگاه پروردگار خود استكانت  "فرمايدهم مكرر خاطرنشان شده، آن وقت چطور در اينجا مي

 ."و تضرع نكردند؟ نبردند،

كند بر اينكه خود داللت مي "وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ "و در آيه دوم فرمود: "ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ "و اينكه در آيه اول فرمود:
 برطرف نشده. احتمال هم دارد كه مراد -يعني در هنگام نزول اين آيات -كالم ناظر به عذابي است كه واقع شده و هنوز

 .بدان گرفتار شدند -چنان كه در روايات آمده -قحطيي باشد كه اهل مكه

يعني هم چنان به حال خود باقي هستند، نه رحمت در آنها  "حَتَّي إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ "
به رويشان باز كنيم، مرگي كه دنبالش عذاب  -ه همان مرگ استك -گذارد و نه عذاب، تا آنكه دري از عذاب شديداثر مي

رسد، و به كلي و اين مرگ هم ناگهاني مي -كه در سياق آيات و مخصوصا آيات آينده به آن اشاره شده است -آخرت است
 .كنداز خير مايوسشان مي

 هك ايجمله همان نظير ايجمله با شده، آغاز " … قَوْلَالْ يَدَّبَّرُوا فَلَمْ أَ "آيات مورد بحث و اين فصل از گفتار كه با جمله
 عذاب كه -آيات آخر تا -"بَنِينَ وَ مالٍ مِنْ بِهِ نُمِدُّهُمْ أَنَّما يَحْسَبُونَ أَ "هايآيه يعني شده ختم داد، خاتمه را سابق فصل
 .كندكند، و به زودي براي دومين بار آن را اعاده ميمي آوري ياد را آخرت

 31:  ص..  …([  … و تضرع و استكانت معناي و "وَجِلَةٌ قُلُوبُهُمْ "روايتي ])رواياتي در باره مراد ازبحث 

 :گفته "آتَوْا ما يُؤْتُونَ … مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ خَشْيَةِ مِنْ هُمْ الَّذِينَ إِنَّ "در تفسير قمي در ذيل آيه

 .«1»يعني از عبادت و اطاعت 

 ت كه فاريابي و احمد و عبدين حميد و ترمذي و ابن ماجه و ابنو در الدر المنثور اس
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( و ابن ح دانستهو ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و حاكم )وي حديث را صحي -"نعت الخائفين "در كتاب -ابي الدنيا
وَ  "اند كه گفت: از رسول خدا )ص( پرسيدم: مقصود از آيهاز عايشه روايت كرده -در كتاب شعب االيمان -مردويه و بيهقي



چيست؟ آيا ممكن است مردي زنا و دزدي كند و شراب بخورد و در عين حال از خدا  "الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
خواند در عين حال از دهد و نماز ميگيرد و صدقه ميبترسد؟ فرمود: نه، و ليكن مقصود اين است كه با اينكه روزه ميهم 

 .«1»خدا بترسد و هراس آن داشته باشد كه خدا از او قبول نكند 

د ترسنمود: معنايش اين است كه مياز امام صادق )ع( روايت آورده كه فر "وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .«8»دهد در حالي كه هم اميدوار است و هم ترسان خدا از آنان قبول نكند. و در روايتي ديگر فرمود: انجام مي

ذا حَتَّي إِ "كند كه در ذيل جملهو در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، و عبد بن حميد و ابن ابي حاتم از قتاده روايت مي
اند كه اين آيه در باره كفاري كه در جنگ بدر كشته شدند نازل شده گفت: براي ما اينطور گفته "نا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِأَخَذْ

«0». 

« 3» "آنها اهل بدرند "مؤلف: الدر المنثور نظير اين روايت را از نسايي و ابن عباس آورده و عبارت آن چنين است كه گفت:
 .كنداين دو روايت تطبيق نمي ولي سياق آيات با مضمون

و نيز در همان كتاب آمده كه نسايي و ابن جرير و ابن ابي حاتم و طبراني و حاكم، )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن 
اند كه: ابو سفيان نزد رسول خدا )ص( آمد و گفت: اي محمد! تو از ابن عباس نقل كرده -در كتاب دالئل -مردويه، و بيهقي

 -خورديم "علهز "دهم كه به فرياد ما برس كه از شدت قحطي كار به جايي رسيد كهو به خويشاوندي سوگند مي را به خدا
نازل  "وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ "اينجا بود كه آيه شريفه -علهز كرك آغشته به خون است

 .«3»شد 

تر است و اين آيه به وايات در اين معنا مختلف است و آنچه ما نقل كرديم از ساير روايات به حد وسط نزديكمؤلف: ر
 (كند كه با نفرين رسول خدا )صقحطي مكه اشاره مي
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 .مردم به آن دچار شدند، ولي ظاهر بيشتر روايات اين است كه بعد از هجرت اتفاق افتاده، و اين با اعتبار عقلي سازگار نيست

رسول خدا )ص(، و امير المؤمنين )ع( است  "حق "روايت آمده كه: "قُّ أَهْواءَهُمْوَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
«1». 

كند و ما پيرامون بطن قرآن در بحث محكم و متشابه بحث مؤلف: اين روايت از رواياتي است كه باطن قرآن را بيان مي
 آمده كه "كَ لَتَدْعُوهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍوَ إِنَّ "كرديم و نظير اين روايت حديثي است كه در همان كتاب در ذيل جمله

 "و نيز نظيرش آن حديثي است كه در ذيل جمله«. 8»فرمودند: مقصود از صراط مستقيم واليت امير المؤمنين )ع( است 
 .«0»كنند آورده كه فرمودند: از امام اعراض مي "عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ  "الجارود از امام ابي جعفر )ع( آورده كه در تفسير آيهو در همان كتاب در روايت ابي 
 .«4»كني و حال آنكه پاداش پروردگارت بهتر است يعني از آنها در خواست اجر مي :فرمود "خَيْرُ الرَّازِقِينَ

فَمَا اسْتَكانُوا  "آورده كه گفت: به امام باقر )ع( عرض كردم معناي آيهو در كافي به سند خود از محمد بن مسلم روايت 



 چيست؟ "لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ

 .«3»اين است كه دستها را به التماس بلند كني  "تضرع "به معناي خضوع است، و "استكانت "فرمود

ه، از امير المؤمنين )ع( روايت شده كه فرمود: رسول خدا )ص( گويد: از مقاتل بن حيان، از اصبغ بن نباتو در مجمع البيان مي
 "ضَرَّعُونَفَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَ "فرمود: بلند كردن دستها از استكانت است. پرسيدم: استكانت چيست؟ فرمود: مگر آيه

 .«3»د اناي؟ اين روايت را ثعلبي و واحدي نيز در تفسير خود نقل كردهرا نخوانده

د باشباز در همان كتاب از امام صادق )ع( نقل كرده كه فرموده: استكانت دعاء است و تضرع دست بلند كردن در نماز مي
«3». 
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ا فَمَا اسْتَكانُو "از علي بن ابي طالب روايت كرده كه در معناي آيه -كتاب مواعظ -و در الدر المنثور است كه عسكري در
فرمود: يعني در دعا تواضع و خضوع ندارند، زيرا اگر خضوع داشته باشند خداوند دعايشان را مستجاب  "رَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَلِ

 .«1»كند مي

آيه در باره  امام ابي جعفر )ع( فرمود: اين :گفته "حَتَّي إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ "و در مجمع البيان در ذيل آيه:
 .«8»رجعت است 

__________________________________________________ 
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 73.. ص :  …[ 11تا  71(: آيات 33سوره المؤمنون )]

 اشاره

( وَ 32( وَ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )32وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيالً ما تَشْكُرُونَ ) وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ
( قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا 21الَ الْأَوَّلُونَ )بَلْ قالُوا مِثْلَ ما ق (80)هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ اخْتِالفُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ أَ فاَل تَعْقِلُونَ 

 (28تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ )

( 23ونَ )( قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَم20ُلَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إاِلَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ )
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَال تَتَّقُونَ  (23قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (23سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَال تَذَكَّرُونَ )



(23) 

بَلْ  (89)( سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّي تُسْحَرُونَ 22عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ ال يُجارُقُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ
لَعَال بَعْضُهُمْ عَلي ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ 23أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ )
 (28( عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَتَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ )21بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ )

( 23نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ ) ( وَ إِنَّا عَلي أَن23ْرَبِّ فَال تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) (93)قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ 
 (23( وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ )23ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ )

 (22وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ )
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 74:  ص..  …مه آيات ترج

 .(32آوريد )و او است خدايي كه براي شما گوش و چشم و قلب آفريد، عده بسيار كمي از شما شكر او را به جا مي

 .(32و او است خدايي كه شما را در زمين پديد آورد و باز رجوع شما به سوي او خواهد بود )

د و حركت شب و روز به امر او است آيا باز هم عقل خود را به كار ميرانگرداند و ميو او است خدايي كه خلق را زنده مي
 .(23گيريد )نمي

 .(21اين مردم كافر هم همان سخن كافران پيش را گفتند )

 .(28كه گفتند از كجا كه چون مرديم و استخوان ما پوسيده و خاك شد باز زنده شويم )

 .(20هاي كهنه قديم بود )اش افسانهما داده شد ولي همهها بسيار به ما و پيش از اين به پدران از اين وعده

 .(23اي پيغمبر ما به آنها بگو كه زمين و هر كس كه در آن است بگوييد از كيست؟ اگر شما فهم و دانش داريد )

 .(23شويد )البته جواب خواهند داد از خداست، بگو چرا پس متذكر نمي

 .(23انه و خداي عرش بزرگ كيست؟ )باز به آنان بگو پروردگار آسمانهاي هفتگ

 .(23شويد )البته خواهند گفت: از آن خداست، پس بگو چرا خدا ترس نمي

باز اي رسول بگو آن كيست كه ملك و ملكوت همه عالم به دست اوست و او به همه پناه دهد و كسي حمايت او نتواند 
 .(22دانيد بگوييد )كرد اگر مي

 .(22ايد )است پس بگو چرا به فريب و فسون مفتون شده محققا خواهند گفت از آن خدا

 .(23گويند )با آنكه حق را به ايشان فرستاديم باز دروغ مي

خدا هرگز فرزندي اتخاذ نكرده و هرگز خدايي با او شريك نبوده كه اگر شريكي بود در اين صورت هر خدايي به سوي 
زه گويند پاك و منگر علو و برتري جستي خدا از آنچه مشركان ميمخلوق خود روي كردي و بعضي از خدايان بر بعضي دي

 .(21است )

 .(28او داناي به عالم غيب و شهود است و ذات پاكش از شرك و شريك برتر و واالتر است )

 .(20هاي عذاب اين كافران را به من بنمايي )اي رسول ما )در دعا( بگو بار الها اميد است و عده

 .(23ر ميان قوم ستمكار وامگذار )و بار الها مرا د

  .(23و البته ما قادريم كه وعده عذاب كافران را به تو بنمايانيم )
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 .(23دانيم )اي رسول ما تو آزار و بديهاي امت را به آنچه نيكوتر است دفع كن ما جزاي گفتار آنها را بهتر مي

 .(23آورم )ها من از وسوسه و فريب شيطان به تو پناه مياي رسول ما )در دعا( بگو بار ال

 .(22آورم از اينكه شيطانها به مجلسم حاضر شوند )و هم به تو پناه مي

 71:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

ند يبعد از آنكه كفار را به عذاب شديدي بيم داد كه مفري از آن نيست، و همه عذرهاي آنان را كه ممكن بود بدان اعتذار جو
رد نمود، و بيان نمود كه تنها سبب كفر ايشان به خدا و روز قيامت پيروي هواي نفس و كراهت پيروي از حق است، اينك 

در اين فصل از آيات همان بيان را با اقامه حجت بر توحيد خدا در ربوبيت، و بر بازگشت خلق به سوي او و ارائه آياتي روشن 
 .و غير قابل انكار تتميم فرموده

هايي گردد كه كفار از آن بيم داده دارد كه به خدا پناه ببرد از اينكه مشمول آن عذابپس از آن، به رسولش اعالم مي
 .اند. و نيز از وساوس شيطانها و اينكه به سر وقت او آيند همانطور كه به سر وقت كفار رفتند به خدا پناه بردشده

 71:  ص..  …ن انسان و حيوان( و خردمندي )مختص به انسان([ ياد آوري نعمت شنوايي و بينايي )مشترك بي]

كه بر  هاييدر اين آيه خداي سبحان در شمردن نعمت "وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ "
هايي است كه در ميان همه ست، چون اين دو نعمت از نعمتكفار انعام نموده از نعمت ايجاد سمع و بصر شروع كرده ا

اند و اين دو نعمت در حيوانات به طور انشاء و ابداع خلق شده: يعني خداي تعالي مند شدهموجودات تنها حيوانات از آن بهره
وان در عالم هست در ايجاد آنها از جاي ديگري نقشه و الگو نگرفت، چون هيچ موجودي از موجودات ساده كه قبل از حي

 .يعني نبات و جماد و عناصر اين چنين چيزي نداشتند

تري شدند. وسعتي دارندگان اين دو حس، در يك موقف جديد و خاصي قرار گرفتند، و داراي مجال و ميدان فعاليت وسيع
حس خير و شر و نفع و  آري، دارنده اين .اش كردگيريتوان اندازهشناسد و با هيچ تقديري نميكه هيچ حد و مرزي نمي

خواهد از آنچه كه كند. و با اين دو حس است كه حركات و سكنات دارنده آن ارادي است، آنچه را ميضرر خود را درك مي
كند. گيرد كه در آن لذت و عزت و غلبه و محبت و امثال آن جلوه ميكند و در عالم جديدي قرار ميخواهد جدا مينمي
 .شودقبل از حيوان هيچ اثري از آن ديده نمياي كه در عوالم جلوه
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براي اين بوده كه استدالل متوقف بر آن بوده و  -اندگفته« 1»به طوري كه بعضي  -و اگر غير از سمع و بصر را ذكر نكرد
 .شده و احتياجي به ذكر غير آن دو نبودهبا آنها تمام مي

د كه مراد از آن، آن مبدئي است كه آدمي به وسيله آن تعقل ميكند. و به عبارت ديگر آن مبدئي را ذكر كر "فؤاد "آن گاه
كند و اين نعمت در ميان همه حيوانات تنها مخصوص انسان است و مرحله به دست آمدن فؤاد است از انسان كه تعقل مي

 تر است، چون بهاست وسيعتر و مقامي شامخ يك مرحله وجودي جديدي است كه باز از مرحله حيوانيت كه همان عالم حس
چ شود كه به هيخاطر داشتن همين قوه عاقله است كه همان حواس كه در ساير حيوانات هست در انسان آن قدر وسيعتر مي



كند كه در محضرش و در مقياس و تقديري ممكن نيست اندازه گيري شود، زيرا به وسيله آن آدمي چيزهايي را درك مي
با واسطه و يا بي  -نيست و يا اآلن نيست. ولي در گذشته بوده يا بعدها خواهد آمد و نيز آثار و اوصاف آن رابرابرش 

 .كنددرك مي -واسطه

به  كند، وانسان كه داراي اين قوه عاقله است با اين قوه پا به فراز ما وراي محسوسات و جزئيات نهاده، كليات را درك مي
كند و با قدرت تدبرش در اقطار آسمانها و زمين در نتيجه در علوم نظري و معارف حقيقي غور ميبرد و قوانين كلي پي مي

كند و در تمام اينها از عجايب تدبير الهي، با ايجاد سمع و بصر و افئده، نعمتهايي است كه به هيچ وجه آدمي نفوذ مي
 .تواند شكر آن را به جاي آوردنمي

وصف  "قليال "رساند، بويي هم از عتاب و مذمت دارد، زيرا كلمهدر عين اينكه حقيقتي را مي "ونَقَلِيلًا ما تَشْكُرُ "و جمله
 شما در مقابل اين نعمتهاي بزرگ -تشكرون شكرا قليال "است براي مفعول مطلق كه حذف شده و معنايش اين است كه:

 ."آوريدشكر اندكي به جاي مي

به معناي ايجاد خدا است موجوداتي را كه  "ذرء "گويد: كلمهراغب مي "أَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَوَ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْ "
« 8»معنايش اين است كه خدا اشخاص و افراد موجودات را ايجاد فرمود  "ذرء اللَّه الخلق "گويند:هستي بخشيده. وقتي مي

 و از جاي حشر به معناي بيرون كردن، :گفته "حشر "و در باره كلمه

__________________________________________________ 
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شود كه: خداي تعالي به اين منظور شما را داراي پس، معناي آيه اين مي« 1»كندن جماعتي است براي جنگ و امثال آن 
ع تا دوباره شما را جم -و يا بگو: هستي شما را متعلق به زمين كرد -و عقل كرده و هستي شما را در زمين ايجاد نموده حس

 .نموده و به لقاء خود بازگشت دهد

وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ  "ست. و جملهمعناي آيه روشن ا "وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ اخْتِالفُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ أَ فَال تَعْقِلُونَ "
شود: وقتي خدا شما را داراي چشم و از نظر معنا مترتب بر جمله قبل است، و معناي مجموع آن دو جمله اين مي "يُمِيتُ

 گوش و قلب و باألخره داراي علم، خلق كرد، و هستي شما را در زمين پديد آورد تا به سوي او محشور شويد، پس الزمه آن
شود كه زنده كردن و ميراندن، سنتي هميشگي باشد، چون علم متوقف بر زنده كردن، و حشر متوقف بر ميراندن اين مي

 .است

يرد، مگر گاين جمله نيز مترتب بر جمله قبل است، چون زندگي و سپس مردن صورت نمي -"وَ لَهُ اخْتِالفُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ "
از روز و روز پس از شب، تا عمر تمام شود و اجل فرا رسد. اين در صورتي است كه مقصود از  با مرور زمان و آمدن شب پس

اختالف شب و روز، آمدن يك شب بعد از يك روز باشد. و اما اگر مراد از آن، كوتاهي و بلندي شبها و روزها باشد، در آن 
كه زاييده كوتاهي و بلندي شبها و روزها است و با صورت مقصود از جمله مذكور اشاره به فصول چهارگانه سال خواهد بود 

وَ قَدَّرَ  "شود، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:پديد آمدن چهار فصل امر روزي دادن حيوانات و تدبير معاش آنها تمام مي
 .«8» "فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ

ه به هم مترتب است، و هر يك مترتب بر ما قبل خويش است چون انشاء سمع و بصر و فؤاد گانه همپس مضامين آيات سه
اه گيرد، و آن گكه همان حس و عقل انساني است جز با حيات و زندگي مادي و سكونت در زمين تا مدتي معين صورت نمي



ه با انقضاي زمان منقضي شود، و اش عمري است كبازگشت به سوي خدا كه آن هم مترتب بر زندگي و مرگ است، الزمه
 .نيز رزقي كه با آن ارتزاق كند

شوند تا روزي كه به سوي پروردگار خود باز پس اين سه آيه به يك دوره كامل از تدبير انسانها، از روزي كه خلق مي
 اش اثبات اين معنا استگردند اشاره دارد. و نتيجهمي

__________________________________________________ 

 ."حشر "مفردات راغب، ماده(1)

طلبان را يكسان در كسب روزي خود گردانيد. سوره فصلت، روزي جانداران را در زمين در چهار فصل تقدير كرد و روزي(2)
 .13آيه 
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 ست كه از خلقت و ايجاد جدا نيست وكه پس خداي سبحان مالك و مدبر امر انسان است، چون اين تدبير، تدبير تكويني ا
اين تدبير عبارت است از فعل و انفعالي كه به خاطر روابطي مختلف كه در ميان آنها تكوين شده جريان دارد، پس تنها 

خ كفار توبي "أَ فَال تَعْقِلُونَ "خداي سبحان رب و مدبر انسانها در امور ايشان است، و بازگشت ايشان به سوي او است. جمله
 .و تحريك ايشان بر توجه و سپس ايمان آوردن است

ن است رسانيد، و معنايش اياضراب از نفي سابق است، آن نفيي كه استفهام قبلي، آن را مي "بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ "
 را از سر گرفتند كه كفارفرمايد نفهميدند بلكه به جاي فهميدن همان حرفي خواهيد بفهميد؟ و در جواب ميكه: آيا نمي
 .گفتندگذشته مي

و در اينكه سخن كفار عصر قرآن را به سخن كفار گذشته تشبيه كرد اشاره به اين است كه تقليد از پدران، ايشان را از 
اد، و عبخشد و آن عبارت از انكار مكند كه ديگر با آن وضع، دين اثر خود را نميدارد، و به وضعي دچار ميپيروي حق باز مي

ركون به زندگي مادي، و فرورفتگي به ماديات است، كه سنتي جاري در گذشتگان ايشان بوده، و در خود ايشان نيز جريان 
 .دارد
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يند كه گوهمان را مي "اين آيه بيان همان سخني است كه قبال فرمود: "قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ "
 .و اين سخن اساسش استبعاد است، و اساس ديگري ندارد "گفتندگذشتگان ايشان مي

 ."لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ "

 "كه مفردش "اكاذيب "باشد، مانندمي "اسطورة "اباطيل و احاديث خرافي است و مفرد آنبه معناي  "اساطير "كلمه
است. و اگر مساله بعث را كه يك چيز است با اساطير كه جمع است تعبير  "اعجوبة "، و نيز اعاجيب كه مفردش"اكذوبة

اي است مانند احياي نها اسطورههايي است كه هر يك آفرموده، از اين باب است كه همين مفرد )بعث( مجموع وعده
مردگان و همه را يك جا جمع كردن و محشور نمودن و به حساب همه رسيدن. و نيز مانند بهشت و دوزخ و ساير 

آيد به طوري كه از سياق جمله برمي "من قبل "اشاره به داستان بعث است، و كلمه "هذا "خصوصيات قيامت. و كلمه
 .است "وعدنا "متعلق به كلمه

خوريم كه همين وعده را اي نيست، ما سوگند ميمعناي آيه اين است كه: وعده بعث يك وعده قديمي است و حرف تازه
قبال نيز به ما و به پدران ما دادند و اين وعده جز يك مساله خرافي كه انسانهاي اول آن را به صورت زنده شدن مردگان، و 



 رسيدگي به حساب اعمال و جمعي را 
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 .باشدبه بهشت و گروهي را به دوزخ بردن، در آوردند چيز ديگري نيست و برهان عقلي بر آن قائم نمي

زدند، و ما را بلكه برهان بر خرافي بودن آن هست و آن اين است كه پيغمبران از قديم األيام همواره اين حرف را به ما مي
اگر اين  .گذرد و قيامتي قائم نشدههاي سال از اين وعده خرافي ميدر حالي كه سالترساندند، از به پا شدن قيامت مي

 .حرف صحيح است پس چرا واقع نشده؟

براي اين بوده كه زمينه را براي برهاني كه بعدا اقامه  "من قبل "شود اوال اينكه گفتند:از همين جا است كه معلوم مي
نا وَ كُنَّا گفتند: أَ إِذا مِتْايشان سياق ترقي را دارد، به همين معنا در آيه قبلي كه مي كردند فراهم سازند. و ثانيا اينكه كالم

اساس حرف، صرف استبعاد بود كه بعيد است چنين روزي باشد. ولي در آيه مورد بحث مطلب  "تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
 .ت. و در آخر هم ديديد چه برهان سستي بر مدعاي خود اقامه كردندگويند: اصال چنين روزي نيسرا ترقي داده و مي
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د، اينك نكار آن را نقل كربعد از آنكه استبعاد ايشان از مساله بعث و سپس ا "قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "
در اين جمله شروع كرده است به اثبات امكان آن از راه ملكيت و ربوبيت و سلطنت، و البته روي سخن به وثني مسلكان 

اش دانند، و رب االرباب و اله آلههاست كه منكر قيامتند و در عين حال خدا را قبول دارند و او را پديد آورنده عالم مي
گويند: تنها آلهه مجازند كه خدا را عبادت كنند، ولي ما بايد تنها آلهه را عبادت كنيم. آري، در اين بيان مي خوانند، ومي

 .وجود خداي تعالي مسلم گرفته شده

فرمايد: از ايشان خطابش به رسول خدا )ص( است. مي "بگو زمين و آنچه در آن است از آن كيست؟ "پس اينكه فرمود:
كيست؟ و معلوم است كه مقصود از مالك، مالك  -چه انسانها و چه غير انسانها -و آنچه در آن است بپرس كه مالك زمين

قانوني نيست، بلكه مالك حقيقي است كه وجود مملوك قائم به وجود آن مالك است، به طوري كه به هيچ وجه و هيچ 
ايم عتباري كه ما افراد بشر اجتماعي ناگزير شدهنياز و مستقل نيست، به خالف ملك قانوني و اناحيه آن از وجود مالك بي

آن را در ميان خود معتبر بدانيم، تا مصالح اجتماع ما تامين شود، چون اين چنين ملكي قابل فساد است. يك وقت مورد 
لك م شود حاال خواهيد گفت شما از كجا فهميديد كه مقصود از ملك،گيرد و وقتي ديگر مورد خريد واقع ميفروش قرار مي

 گوييم: از اينجا تكويني است نه تشريعي و قراردادي؟ در جواب مي
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كه سياق كالم سياق اثبات صحت تمامي تصرفات است، و آن ملكي كه مجوز تمامي انحاي تصرفات است ملك تكويني 
 .است نه اعتباري

ه كند، و آن اين است كه مشركين اعتراف دارند كاين جمله پاسخ مشركين را حكايت مي "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فاَل تَذَكَّرُونَ "
توانند از اعتراف به اين حقيقت شانه خالي كنند، زيرا ملك حقيقي قائم زمين و هر كه در آن است مملوك خدا است و نمي

ياز ناز آن نيست، به هيچ وجه از آن بيبه غير علت موجده نيست. و چون وجود معلول قائم به وجود علت است و مستقل 
نيست، و علت موجده زمين و هر كه در آن است تنها خدا است، حتي وثني مسلكها نيز بتها را در اين معنا شريك خدا 

 .دانندنمي

دن نكه بعد از شنيكند كه مشركين را به جرم ايبعد از تماميت جواب، رسول خدا )ص( را امر مي "قُلْ أَ فَال تَذَكَّرُونَ "و جمله



حجت بر امكان بعث، متذكر نشدند سرزنش فرمايد. و معنايش اين است كه به ايشان بگو: بعد از اينكه معلوم شد كه مالك 
تواند اين كنيد كه چون او مالك است، ميشويد؟ و فكر نميزمين و هر كه در زمين است خدا است باز چرا متذكر نمي

ل باز به رسو "قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "بعد از ميراندن زنده كند؟.تصرف را بكند كه اهل آن را 
 .دهد كه براي بار دوم از ايشان بپرسد: رب آسمانها و رب عرش عظيم كيست؟خود دستور مي

شود، و اگر است، و هر تدبيري از آنجا صادر ميآن مقامي است كه زمام تمامي امور عوالم در آنجا جمع  "عرش "و منظور از
را تكرار فرمود اين اشاره است به اهميت امر عرش، و رفعت محل آن، هم چنان كه آن را به وصف عظيم  "رب "كلمه

 .توصيف فرمود، و ما بحث پيرامون مساله عرش را در تفسير سوره اعراف در جلد هشتم اين كتاب گذرانديم

يكي است، هم چنان كه دو  "مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ "و "لمن السماوات السبع "ند: معناي دو جملهاگفته« 1»مفسرين 
شود و به همين جهت يكي است و در هر دو از مالك خانه سؤال مي "صاحب خانه كيست "و "اين خانه از كيست؟ "جمله

هم  "خداست ":و اگر فرموده بود "د گفت از آن خدا استبه زودي خواهن "جوابي كه از آنان حكايت فرموده اين است كه
 .اند، پاسخ از لفظ و صحيح بودقرائت كرده "للَّه "را "للَّه "چنان كه بعضي

__________________________________________________ 
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هر دو سؤال از مالك نيست، و اشاره به اختالف عقائد بت پرستان در باره  "مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ "و "لمن السماوات السبع "يان اينكه مالكيت اعم از ربوبيت است و جمله:ب]

 15ص :  .. … [اللَّه، ارباب و آلهه

اين است كه رب هر چيزي به معناي مالكي است كه مدبر ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا آنچه از نظر لغت ثابت شده 
تر از معناي مالكيت است و معناي مالك امر مملوك خود باشد و در آن تصرف كند در نتيجه معناي ربوبيت خصوصي

خورد، چون تر از معناي رب است. و اگر كلمه رب با كلمه مالك مترادف باشد جواب به سؤال در دو آيه سابق نميعمومي
در  رب زمين و هر كه "شود كهبنا بر قول به ترادف اين مي "زمين و هر كه در آن است از كيست "معناي اينكه سؤال كند:

گويند ما رب زمين و موجودات زمين را آلهه جا است، براي اينكه در جواب ميو اين سؤال از مشركين بي "آن است كيست
آيد، چون پاسخ مشركين اين نيست، و مشركين ملزم درست در نمي "ت خدابه زودي خواهند گف "دانيم، آن وقت پاسخمي

به اين جواب نيستند. به خالف اينكه از مالك زمين و هر كه در آن است پرسش شود كه مشركين در جواب ناگزيرند بگويند 
سخ مجبورند قبول كنند كه مالك دانند، و لذا در پاخدا است، چون آنها نيز مالك و پديد آورنده زمين و زمينيان را خدا مي

 .خدا است

باشد، ممكن است كسي توهم كند كه عين اخص از مالك، و مالك اعم از آن مي "رب "و بنا بر اين فرض كه گفتيم معناي
رب آسمانهاي هفتگانه و زمين  "پرسداشكال مذكور، در آيه مورد بحث نيز وارد است، براي اينكه در آيه مورد بحث مي

پرستان و بيشتر بت "به زودي خواهند گفت از آن خدا است "فرمايدتا آنجا كه جواب را حكايت نموده و مي "ست؟عظيم كي
هست همه  -از آفتاب و ماه و ساير موجودات -ها و غير ايشان معتقدند به اينكه آسمانها و زمين و آنچه در آنهااز صابئي

براي خدا  "گويندپاسخ از سؤال مذكور بخواهند جواب بدهند هرگز نميبراي خود اله و ربي جداگانه دارند، پس اگر در 
درست نيست، زيرا  "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ "گويند ربوبيت آسمانها و زمين از آن الهه ما است نه از آن خدا پس پاسخبلكه مي "است

 .آنها ملزم و مجبور نيستند اين طور پاسخ دهند تا حجت عليه آنها تمام شود



ق در گوييم: بحث عميق و تفكر دقياي اينكه كسي چنين توهمي نكند و اشكال را به كلي از ريشه برطرف سازيم ميو بر
هاي منظمي كه همه آن را قبول داشته باشند رساند كه آنها اساس معتقدات خود را بر پايهها اين معنا را ميمعتقدات وثني

مانها كردند، و براي امور هر يك از آسو بودائيان امور عالم را به چند نوع تقسيم مياند، مثال امثال صابئين و برهمائيها ننهاده
 پرستيدند و آن اله راو زمين و انواع حيوانات و نباتات و دريا و خشكي، اله و معبودي معتقد بودند، و به جاي خدا آن را مي

ا اي كه خصوصيات آن اله را بنتراشيدند، مجسمهآن مي اي به نام بت برايشفيع و مقرب درگاه خدا دانسته، آن گاه مجسمه
 .به اعتقادشان واجد باشد
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پرستان اطراف عالم، عقايدشان آن قدر شد، مانند اعراب جاهليت و بتپرستان عوام كه اصول اعتقادي سرشان نميو اما بت
دند و اي قائل بوآمده. بعضي براي معموره زمين و سكنه آن آلههدرنمياي تحت قواعد كلي مختلف بوده كه با هيچ ضابطه

ان پنداشتند، اما آسمانها و مكپرستيدند، ولي بعضي ديگر خود آن بتها را كه خود تراشيده بودند اله ميبتهاي آنها را مي
ن كه از حكايت كالم فرعون به دانستند، و خدا را رب آنها، هم چناآسمان و همچنين درياها را مربوب خداي سبحان مي

« 1» "يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلي إِلهِ مُوسي "شود كه گفت:هامان استفاده مي
كند خداي ت ميپنداشته كه آن خدايي كه موسي او را به سوي وي دعوچون ظاهر اين كالم اين است كه فرعون مي

آسمانها است، پس به نظر اين عده آسمانها و آنچه در آنها است و هر كه در آن است همه مربوب خدايند، و مالئكه رب 
 .تر از آسمان استپايين

 گويند آسمانها و آنچه كه در آنها است از قبيلو اما صابئين و آنهايي كه اعتقادات ايشان را دارند همان طور كه گفتيم مي
 اند و يا از جن، و نيز آنها مالئكه وستارگان و كواكب نيز آلهه جداگانه دارند، و اربابي دارند غير از خدا، و آن ارباب يا مالئكه

دانند مقصودشان اين دانند كه از لوث طبيعت پاكند، و اگر آنها را ساكن در آسمانها ميجن را موجوداتي مجرد از ماده مي
شود، كه عبارت است از عالم سماوي علوي ساكنند و امور عالم در آنجا اندازه گيري مي -طن اين عالماست كه مالئكه در با

 .گيرندو قضاء از آن نازل شده، اسباب طبيعي از آنجا مدد مي

آن گاه معتقدند كه آن عالم علوي با همه مالئكه )آلهه( اي كه در آن است مربوب خداي سبحانند، هر چند كه مالئكه 
 .دشان آلهه عالم ماده و ارباب آنند، ولي خداي تعالي رب االرباب استخو

گوييم: اگر در آيه شريفه روي سخن با مشركين عرب باشد هم چنان كه ظاهر هم همين حال كه اين مقدمه روشن شد مي
رب اين است كه رب است، آن وقت سؤال در آيه سؤال از رب آسمانهاي هفتگانه است، و جواب از آن به اعتراف مشركين ع

 .همان طور كه فهميديد جواب درستي است "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ "آسمانها خدا است، و جمله

 و اگر روي سخن با غير مشركين عرب و آنهايي باشد كه معتقدند براي آسمانها نيز اله

__________________________________________________ 
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عالم سماوي با سكنه آن از مالئكه و جن خواهد بود، نه آسمان مادي و  "آسمان "و ربي غير از خدا است، آن وقت مراد از
قرين آسمانها قرار گرفته، چون گفتيم عرش  "وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "م مادي در آن. مؤيد اين معنا اين است كه جملهاجرا

مقام صدور احكام تمامي عالم است، كه يكي از جمله موجودات آن ارباب و آلهه آسمانها است. و معلوم است كه كسي كه 



تواند جز خدا بوده باشد، چون به اعتقاد خود آنان هم شود، ديگر نميمقام صادر ميچنين مقامي دارد كه همه احكام از آن 
 .تواند ربي در آن مقام قرار گيردمقامي ما فوق مقام خدا نيست، پس جز او نمي

و اين عالم علوي نزد مشركين، عالم ارباب و آلهه است كه غير از خداي سبحان ربي و الهي ندارد، پس پرسيدن از رب 
 .سمانها و جواب دادن به اينكه مشركين اعتراف دارند كه خدا است، نيز جوابي صحيح و بجا استآ

اين شد كه: بگو رب آسمانهاي هفتگانه كه اقدار امور و قضاهاي آن از آنجا نازل  -و خدا داناتر است -پس معناي آيه
 شود كيست؟تر از ايشان، از آنجا نازل ميو پايينشود، و رب عرش عظيم كه احكام تمامي موجودات در عالم، از مالئكه مي

 .چون شما كه اعتراف داريد كه همه آنها و آنچه را كه آنها مالكند مملوك خدا است، و خدا است كه به ايشان تمليك كرده

انه و اينكه آسمانهاي هفتگكنند به اين جمله حكايت جواب ايشان است كه اعتراف مي "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فاَل تَتَّقُونَ "
 .عرش عظيم از آن خدا است

و معنايش اين است: اي رسول ما! به زودي جواب خواهند داد به اينكه همه آنها از آن خدا است، و تو در مالمت و توبيخ 
ا از ايشان بگو كه وقتي آسمانهاي هفتگانه محل نزول امر، و عرش عظيم محل صدور آن، از آن خدا است، پس ديگر چر

هاي قرون گذشته خوانده، وقتي انبياي خدا شما را از شويد و آن را از اساطير و افسانهپرهيزيد، و منكر بعث ميخشم او نمي
تواند امر به بعث اموات و ايجاد حيات آخرت را براي انسانها صادر نموده كنيد، با اينكه او ميشان ميدهند مسخرهآن بيم مي

 .دو از آسمان نازلش كن

است، براي اينكه برهاني كه عليه مشركين اقامه شد با ملك  "للَّه "و يكي از تعبيرهاي لطيف قرآن همين تعبير به كلمه
 .شود نه با ربوبيت، چون مشركين ربوبيت خدا را در عالم قبول ندارندتمام مي

لطنت به معناي ملك يعني س "ملكوت "كلمه "عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ ال يُجارُقُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "
 و حكومت است، چيزي كه هست اين
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ي اين است كه مالك آن كس "مالك "و بين -به فتحه ميم و كسر الم -"ملك "كند. و فرق بينمعنا را با مبالغه افاده مي
را باشد، ولي ملك و به معناي كسي است كه آن مالك را و ملك او را مالك باشد، پس مالكيت ملك در است كه مالي را دا

 .تواند هم در مال مالك حكم كند، و هم در خود اوطول مالكيت مالك است و او مي

ولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُ "خداي تعالي ملكوت خودش را تفسير كرده و فرموده:
 .«1» "ءٍمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ

هستي يابد. و به عبارت ديگر ملكوت هر چيزي وجود او  "كن "پس ملكوت هر چيزي اين است كه از امر خدا و به كلمه
 .است به ايجاد خداي تعالي

 14:  ص..  …[ طريق اين از معاد و بعث امكان اثبات و است داخ دست به چيزي هر ملكوت اينكه و "ملكوت "معناي]

را  "يزچ -ءشي "كنايه استعاري است از اينكه ايجاد هر موجودي كه بتوان كلمه "بودن ملكوت هر چيز به دست خدا "پس
پس ملك خدا محيط به « 8» "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "بر آن اطالق نمود مختص به خداي تعالي است، هم چنان كه فرموده:

 .هر چيز است و نفوذ امرش و ممضي بودن حكمش بر هر چيزي ثابت است

و چون ممكن است كسي توهم كند كه عموم ملك و نفوذ امر خدا با اخالل بعضي از اسباب و علل در امر او منافات ندارد، 
اي از مخلوقات را از ي اراده نكرده و يا پارهاي مخلوقات اثري بگذارد كه خداممكن است بعضي از علل و اسباب در پاره



ل تكمي "وَ هُوَ يُجِيرُ وَ ال يُجارُ عَلَيْهِ "را با جمله "ءٍبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "آنچه خدا اراده كرده منع كند، از اين جهت جمله
چ تمام معناي كلمه است، پس هيفهماند كه اين اختصاص به كرد. و اين جمله در حقيقت توضيح اختصاص ملك است و مي

اي از ملك را ندارد و هر موجودي هر چه را مالك است در طول ملك خدا است نه در عرض چيزي از موجودات هيچ مرحله
 .آن تا به مالكيت خدا خلل وارد كند، و يا اعتراض كند، پس حكم و ملك تنها از آن او است

اند، در اصل به معناي قرب از آن اشتقاق يافته "يجار "و "يجير "كه دو كلمه "جوار "كلمه -"وَ هُوَ يُجِيرُ وَ ال يُجارُ عَلَيْهِ "
مسكن بوده، بعدها براي همين قرب مسكن و نزديكي خانه كسي به خانه كس ديگر حقي به نام حق همسايگي يا حق جوار 

از سوء قصد افراد نسبت به او جلوگيري كند، قرار دادند، و آن اين است كه از همسايه حمايت نموده، به احترام همسايگي 
 "فالن استجار فالنا "آن گاه از اين ماده افعالي مشتق نمودند، مثال گفتند:

__________________________________________________ 

يي كه به درنگ موجود شود، پس منزه است آن خداامر او هر گاه چيزي را بخواهد اين است كه بگويد باش پس بي(1)
 .20و  28دست او است ملكوت هر چيز. سوره يس، آيه 

 .38خدا خالق هر چيزي است. سوره زمر، آيه (2)
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و او هم جوارش داد، يعني از او خواست تا از وي حمايت كند، و  "فاجاره "يعني فالني از فالن شخص جوار و پناه خواست
 .قصد سوء دشمنان را از او دفع نموداو هم حمايت كرد، يعني 

و اين معنا در همه افعال خداي تعالي جريان دارد، براي اين كه هيچ موجودي نيست كه خداوند به او عطائي بخشد و يا 
كند، بدون اينكه چيزي مانعش اش را براي او باقي بدارد، مگر آنكه آن را به هر نحو و هر قدر كه بخواهد حفظ ميبخشيده

چون هر مانعي را كه فرض كنيد اگر جلوگير او شود به اذن و مشيت خود او شده پس در حقيقت منع از خود او است و  شود،
تواند از منع او و يا از مقداري از با يك عمل خود از عمل ديگرش جلوگير شده، چون منع مانع را خدا به مانع داده، و او مي

 .آن جلوگيري كند

اين است كه او بدي و سوء را از هر كس كه مورد سوء قصد قرار  "وَ هُوَ يُجِيرُ وَ ال يُجارُ عَلَيْهِ "ود:پس منظور از اينكه فرم
 .كند، ولي كسي و چيزي نيست كه جلو سوء او را نسبت به كسي بگيردگرفته باشد منع مي

ثار ودات مخصوص او است، و نيز آو معناي آيه اين است كه: به اين منكرين بعث بگو كيست آن كسي كه ايجاد تمامي موج
كند و كسي نيست كه و خواص هر موجودي را تنها او به آن موجود داده و او از هر كس كه به وي پناهنده شود حمايت مي

 .كسي را از خشم و عذاب او حفظ و حمايت كند، اگر داناييد؟

اين است كه چيزي در خيال انسان بر  "سحر "اند: مراد ازسرين گفتهاز مف« 1»بعضي  "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّي تُسْحَرُونَ "
شود استعاره يا كنايه خواهد بود، و معنايش اين مي "تسحرون "خالف آنچه كه هست جلوه كند، كه بنا به گفته اينان كلمه

ي را توبيخ كن كه پس تا كدهند كه ملكوت آسمانها و زمين براي خداست. وقتي جواب دادند ايشان كه: به زودي جوابت مي
تواند نشاة آخرت را ايجاد كند؟ وقتي ملك مطلق براي خداي سبحان است، پس او ميحق در خيال شما باطل جلوه مي

 .اي نداردمئونه "كن "نموده، اموات را براي حساب و پاداش و كيفر دوباره زنده كند، و براي او جز يك امر و فرمان

كند، همچنين يگانگي خدا را در گانه همان طور كه امكان بعث را اثبات مياين احتجاجات سه اين را هم بايد دانست كه
 نمايد، چون ملك حقيقي بدونربوبيت اثبات مي

__________________________________________________ 
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 .مالكي هم كه همه تصرفات براي او جايز است همان رب است جواز تصرف، معقول نيست و

هاي گذشته در آيات سابق اين جمله اعراض و اضراب از نفيي است كه از حجت "بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ "
و خود مشركين هم صحت آن را شد و معناي آن اين است كه: وقتي حجتهاي مذكور داللت بر مساله بعث كرد فهميده مي

دهند باطل نيست، بلكه ما به زبان رسوالن خود حق را براي آنان آورديم، و قبول دارند، پس آنچه رسوالن ما وعده مي
 .گويندنمايند، دروغ ميكنند و بعث را نفي ميمشركين كه گفتار رسوالن را تكذيب مي

 13:  ص..  …[ "وَلَدٍ مِنْ اللَّهُ اتَّخَذَ مَا ":است فرموده آن نفي در و شدمي داده نسبت خداوند به كه "ولد اتخاذ "مراد از]

 " … ي بَعْضٍمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعاَل بَعْضُهُمْ عَل "

است كه در بين مشركين شايع و معروف بوده، و مالئكه يا بعضي از آنها را، و اي مساله فرزند داشتن خداي تعالي مساله
دانستند، و اتفاقا نصاري هم در اين قول از مشركين پيروي بعضي از جن و بعضي از قديسين بشر را اوالد خداي سبحان مي

 .كردند، و مسيح را فرزند خدا دانستند

به چيزي هم كه از حقيقت الهوت و از جوهره ذات  "فرزند "اين است كه كلمهالبته اين نوع از والدت و فرزندي مبني بر 
او جدا گشته شامل بشود، چون از نظر لغت چنين چيزي مصداق فرزند نيست، مگر همان طور كه گفتيم به نوعي اشتقاق آن 

 .يگري باشدنامند، مولود از اله درا نيز مصداق بدانيم كه آن وقت اله و معبودي كه آن را فرزند مي

شود كه اي را يا به عنوان شرافت دادن و يا به فرضي ديگر پسر كسي بدانيم باعث نميو اما فرزند ادعايي به اينكه بيگانه
گويند ما كنند و ميسهمي هم از حقيقت پدر در آن فرزند يافت شود، مانند نوع فرزندي كه يهود براي خود اثبات مي

خواهند صرفا براي خود شرافتي ادعا كنند. و البته در آيه مورد بحث منظور نفي اينگونه مي فرزندان و دوستان خداييم، كه
فرزندي نيست، چون سياق كالم سياق نفي تعدد آلهه است، و فرزندي به نحو تشريف مستلزم الوهيت نيست. خالصه يهود 

ذاري گآيد، هر چند كه همين نامخدايي الزم نميخواهد سهمي از الوهيت را براي خود اثبات كند پس از گفته يهود چند نمي
 .هم ممنوع و حرام است

اين است كه خداوند چيزي را ايجاد كند كه سهمي از حقيقت خدايي خود او در آن موجود هم  "اتخاذ ولد "پس مراد از
 .انداتخاذ ولد دانسته باشد، نه اينكه به خاطر جهتي از جهات كسي را فرزند خدا نام بگذارند. گر چه بعضي اين را هم

 23، ص: 13همان طور كه از سخنان گذشته فهميديد از نظر ترجمه الميزان، ج "ولد "اين را نيز بايد دانست كه كلمه

مصداق و در نظر مشركين اخص از اله است. و خالصه اينطور نيست كه تمامي معبودهاي مشركين از نظر ايشان فرزند خدا 
خداوند  ":فرمايددانند، پس اينكه در آيه مورد بحث ميخداياني اعتقاد دارند كه فرزند خدايش نمي باشند، چون خود آنان به

باشد، بلكه در جمله اول يك معناي دو جمله تكراري نمي "هيچ فرزندي براي خود نگرفته و هيچ معبودي با او نيست
در هر دو جمله زيادي  "من "في نموده است و كلمهاخصي را نفي كرده، و در جمله دوم به عنوان ترقي معنايي اعم را ن

 .است و منظور از آن صرفا تاكيد نفي است

 17:  ص..  …كه در آن با استناد به وحدت نظام هستي بر توحيد احتجاج شده است[  "إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ "تقرير يك حجت بر نفي تعدد آلهه، در جمله:]



حجت بر نفي تعدد خدايان است، و محذور تعدد خدايان  "پرداختر الهي به تدبير امور مخلوق خودش ميو گرنه ه "و جمله:
شود مگر وقتي كه ميان آن چند خدا جدايي باشد، و به هيچ كند و حاصلش اين است كه: تعدد آلهه تصور نميرا بيان مي

ربوبيت يك اله در يك ناحيه عالم و در نوعي از انواع  وجهي از وجوه در معناي الوهيت و ربوبيت متحد نباشند، و معناي
موجودات آن اين است كه تدبير آن ناحيه به وي واگذار شده باشد، به نحوي كه در كار خود مستقل باشد و احتياج به غير 

ر باين اگخود و حتي به آن كس كه اين پست را به او واگذار كرده نداشته باشد و اين نيز روشن است كه دو موجود مت
 .ترشحي و اثري داشته باشند آثار آن دو نيز متباين است

اش اين است كه هر يك از اين الهه مفروض در تدبير آنچه راجع به او است مستقل باشد، و الزمه و وقتي چنين شد الزمه
نظام  الم منقطع باشد، و مثالاين استقالل در تدبير هم اين است كه رابطه اتحاد و اتصال در بين انواع تدبيرهاي جاريه در ع

جاري در عالم انساني غير از نظامي باشد كه در ساير انواع حيوانات و نباتات و خشكي و تري عالم و كوه و دشت و آسمان و 
ها غير از نظام جاري در انسان باشد. و معلوم است كه الزمه چنين زمين جريان دارد. و نظام جاري در هر يك از اين نامبرده

بينيم كه آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها قطاع و بينونت فساد آسمانها و زمين و موجودات در آن دو است، و چون ميان
اي ميان همه آنها هست، و نظام در همه آنها يكي است. از اينجا هم فهميم كه رابطهاست تباه و فاسد نشده، پس مي

 .فهميم كه پس مدير همه عالم يكي استمي

باشد و معناي آن اين است كه: اگر با خدا خداياني ديگر مي "إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ "ن است آنچه كه مورد نظر جملهاي
 .داشتشد، و تدبير مخصوص به خود ميبود، هر يك از آن خدايان از ديگران جدا ميمي

 17:  ص..  …[ آنست متضمن "بَعْضٍ عَلي عْضُهُمْبَ لَعَال وَ "بيان حجت ديگري بر نفي تعدد آلهه كه جمله:]

 "وَ لَعاَل بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ

رساند، كه از اين محذور و تالي فاسد يك حجت ديگري عليه تعدد آلهه تاليف اين جمله محذور ديگر تعدد آلهه را مي -
 22، ص: 13يابد. به اين بيان كه تدابير ترجمه الميزان، جمي

لم چند قسمند، يكي تدابير عرضيه، يعني تدبيرهايي كه در عرض هم قرار دارند، مانند تدبير جاري در تري و جاري در عا
اند، و تدبير جاري در خشكي، كه در عرض هم هستند، و نيز مانند دو تدبير جاري در آب و آتش. و قسم ديگر تدابير طولي

، و ديگري تدبير خاص جزئي و محكوم، مانند تدبير عام عالم زمين شوند، يكي تدبير عام كلي و حاكمبه دو قسم تقسيم مي
و تدبير خاص عالم نبات كه جزئي از زمين است و نيز مانند تدبير عام عالم سماوي، و تدبير خاص عالم كوكبي معين كه 

 .جزئي از آسمان است و مانند تدبير عام عالم مادي، و تدبير خاص نوعي از انواع ماديات

از تدابير هست كه نسبت به بعضي ديگر علو و تسلط دارد، به اين معنا كه طوري هست كه اگر تدبير زير دست پس بعضي 
شود، چون قوامش به تدبير ما فوقش بستگي دارد، عينا مانند اينكه اگر زميني آن از آن منقطع گردد به كلي باطل و تباه مي

اشته باشد، پس اگر تدبير عام زميني نباشد، معنا ندارد كه عالم انسان بود، ديگر معنا نداشت كه انسان زميني وجود دنمي
 .جداگانه و مخصوص به خود تدبيري داشته باشد

و الزمه روشن دو قسم بودن تدبير، اين است كه خداي مدبر تدبير عام عالمي، نسبت به خداي مدبر يك نوع خاص از عالم 
زير دست و خوار و خفيف باشد، و استعالء و تفوق يك اله بر اله ديگر عقال تفوق و برتري داشته باشد و اين نسبت به آن 

 .محال است

اش مغلوب بودن يك اله در مقابل ديگري، و يا ناقص بودن اند الزمهپنداشته« 1»نه از اين جهت كه به طوري كه مفسرين 



دود بودنش است، تا مستلزم تركيب و قدرت او نسبت به آن ديگري، و محتاج بودن اين در تماميتش به ديگري، و مح
 :گويندها در پاسخ مينسازد، چون اگر اشكال اين باشد وثني "وجوب وجود "و "الوهيت "امكان باشد، و امكان با

گوييم آلهه غير خدا هم واجب الوجودند، و محتاج نيستند، و نقص و محدوديت ندارند، چون وثني مذهبان آلهه ما هم نمي
تر به آنها واگذار شده و خود مربوب خدا و در عين دانند، اما ممكناتي عالي، كه تدبير ممكنات پايينلوجود ميخود را ممكن ا

 .حال رب ما دون خويشند، و خداي تعالي رب االرباب و اله اآللهه و به تنهايي واجب الوجود بالذات است

داي ما دون، استقاللي در تدبير و تاثير نداشته باشد، چون آيد خبلكه محال بودن تفوق مزبور از اين جهت است كه: الزم مي
 سازد، پساحتياج به اجازه ما فوق با استقالل نمي
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ست، و با اين احتياج ديگر معنا ندارد نام او را اله و مدبر بگذاريم، بلكه مدبر سافل در تدبير و تاثيرش محتاج به مدبر عالي ا
تر محتاج به آن است، نه اينكه اله يعني مدبر مستقل در تاثير و در حقيقت يكي از اسبابي است كه تدبير موجودات پايين

در عالم  واسطه در تدبير ما دون است، واند اله نيست، بلكه يكي از اسبابي است كه تدبير باشد پس آنچه كه اله فرض كرده
 .تواند منكر اسباب باشد، ولي اين چه ربطي به تعدد آلهه دارداسباب كسي نمي

هاي مختلفي پيش كند ولي مفسرين در تقرير حجت آيه، مسلكاين آن معنايي است كه دقت در آيه آن را افاده مي
د آلهه مستلزم اموري است كه آن امور خود مستلزم امكان آلهه است، اند كه جامع مشترك همه آنها اين است كه تعدگرفته

سازد، و مستلزم خلف است، يعني چيزي كه اله فرض اند كه امكان با واجب الوجود بودن آلهه نميو در آخر نتيجه گرفته
 .شده اله نباشد

ثني مذهبي كسي را غير از خدا واجب الوجود ها خود ملتزم به امكان آلهه هستند، و هيچ وو همانطور كه اشاره كرديم وثني
اند كه آيه شريفه از آنها به كلي اجنبي است، آنان از مفسرين تندرويهايي هم كرده« 1»داند، در اين ميان بعضي نمي

 ديگر كندروي كرده و« 8»اي هم به آنها ندارد، تا چه رسد به تصريح، بعضي اند كه آيه شريفه هيچ اشارهمقدماتي چيده
اي كه در آيه شريفه ميان تعدد آلهه و عالي و داني بودن آنها بيان شده يك مالزمه عادي است نه اين مالزمه "اند:گفته

ين كند و ااي باشند يكي ديگري را زير دست خود ميخواهد بگويد عادتا وقتي دو سرپرست در يك ادارهعقلي، و آيه مي
 .ننده عزيز قطعي بودن آن را فهميددليل دليلي است اقناعي نه قطعي ولي خوا

لَذَهَبَ كُلُّ  "در اينجا اشاره به يك نكته بسيار الزم است، كه اگر اشاره نشود خوف اشتباه در بين هست، و آن تعبير در جمله
سته قرآن داناست، كه به هر الهي خلقتي را نسبت داده، و ممكن است شما خواننده اين را يك اقرار ضمني از  "إِلهٍ بِما خَلَقَ

 .هايي هستندو بگويي: پس قرآن قبول دارد كه غير از خداي تعالي هم خالق

را و  "ايجاد "هدهند، نرا به آلهه نسبت مي "تدبير "دفع اين شبهه به اين است كه اگر يادتان باشد گفتيم كه مشركين تنها
بعضي از جاها تدبير شكل خلقت به خود همه معترفند كه ايجاد عالم مخصوص خداي تعالي است، چيزي كه هست در 

 كند، كه اين هر چند نسبت بهگيرد، مانند خلقت جزيي از جزئيات كه با وجود آن نظام كلي تماميت پيدا ميمي
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، "ما خلق "ت، اما نسبت به نظام كلي و ما فوق تدبير است، پس در حقيقت در آيه مورد بحث مقصود ازخودش خلق اس
مْ وَ ما وَ اللَّهُ خَلَقَكُ "به فعل نسبت داده شده، مانند آيه "خلق "باشد، و در قرآن كريم كلمهفعل و تدبير به هم آميخته مي

 .«8» "الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ "و آيه« 1» "تَعْمَلُونَ

پس عقيده مشركين اين است كه هر يك از آلهه خالق ما دون خويشند، يعني فاعل آنند، همانطور كه هر يك از ما فاعل 
وص دهد، و ايجاد اشياء، مخصفعل خودش است، اما در عين اينكه ما خالق فعل خويش هستيم، وجود را خدا به فعل ما مي

پرست، مگر بعضي از متكلمين كه هنوز به خداي سبحان است و بس و هيچ كس در اين ترديدي ندارد، نه موحد و نه بت
 .اند فرق ميان فعل و ايجاد را بفهمندنتوانسته

 ."گوينداش ميمنزه است خدا از آنچه در باره "آيه شريفه با تنزيه خداي تعالي ختم شده، و فرموده:

سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا  "اين جمله صفتي است براي اسم جالله كه در جمله "غَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَتَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَعالِمِ الْ "
قرار داشت، و اگر دنبال اسم جالله و بالفاصله نياورد، بدين منظور بود كه بفهماند خدا خودش هم علم به تنزهش  "يَصِفُونَ

آيد عبارت است از شرك، در نتيجه معناي جمله مذكور همان ما يصفون به طوري كه از سياق برميدارد، و  "ما يصفون "از
 .«3» "أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ "معنايي است كه آيه

جمله مورد بحث به يك احتجاج جداگانه است بر نفي شركاء و آن احتجاج عبارت است از و بنا بر اين در حقيقت برگشت 
نيز « 3» "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "شهادت خود خدا به اينكه من هيچ شريكي براي خود سراغ ندارم، هم چنان كه جمله

به عدم علم نداده بلكه شهادت بر نفي اصل وجود متضمن همين شهادت است، چيزي كه هست در اين جمله شهادت 
 .شريك داده است
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است بر اثبات علو خدا، به اين بيان كه تعدد آلهه مستلزم جهل اند: اين جمله برهان ديگري از مفسرين گفته «1»بعضي 
است كه خود يكي از نواقص و ضد علو است، چون هر چيزي كه دو تا شد، اين يكي اطالعي از آنچه در حقيقت ذات آن 

 .شناسد، و اين خود يك نوع جهل و قصور استديگري هست ندارد، و مثل خود او را نمي

ان خورد، و ما گفتيم كه وثني مذهباند، به درد نفي چند اله واجب الوجود ميساير تقريرهايي كه كرده ولي اين تقرير مانند
دانند، عالوه بر اين بعضي از مقدمات كه خود اقرار دارند بر اينكه واجب الوجود يكي است و آلهه خود را واجب الوجود نمي

 .«8»براي دليل مذكور آورده مخدوش است 

 .هاي گذشته است كه بر نفي شركاء اقامه شداين جمله تفريع بر همه مطالب و حجت "عَمَّا يُشْرِكُونَفَتَعالي  "

چون از نقل سخنان مشركين و انكارشان نسبت به روز  "قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ رَبِّ فاَل تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "
به رسوالن فارغ شد، و عالوه بر اين به اقامه حجت بر اثبات حقيقت قيامت نيز پرداخت، اينك در اين  قيامت و استهزايشان

دهد كه: از پروردگار خود بخواهد تا او را به آن عذابي كه به ايشان جمله به تهديد قبل بازگشته و به پيامبر خود دستور مي



 .جات دهدوعده داده دچار نكند و اگر آن عذاب را ديد او را ن

به منظور تاكيد در تضرع است و  "رب "امر به دعا و استغاثه است و تكرار كلمه "قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ "پس جمله
زايده و براي اين آورده شده كه بدان وسيله نون تاكيد بر فعل شرط درآيد، چون اگر آن  "اما تريني "در جمله "ما "كلمه

لت دارد دال "ما يوعدون "بوده و جمله "ان ترني "ود نون تاكيد در آخر فعل شرط بيايد، پس اصل جمله مذكورنبود جايز نب
فرمايد: اگر آن عذاب را به من اند عذاب دنيوي بوده، چون ميبر اينكه بعضي از عذابهايي كه مشركين به آنها تهديد شده

پروردگارا مرا در ميان قوم ستمكار قرار  -فَال تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَرَبِّ  "نشان دادي مرا از آن نجات بده، و از جمله
شود كه اگر آن جناب در حال فرود آمدن عذاب بر كفار در ميان آنان باشد عذاب او را هم به طور كنايه فهميده مي "مده
 .گيردمي
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 دناين جمله خطاب به رسول خدا )ص( است و منظور از آن تسليت و دلخوش كر "وَ إِنَّا عَلي أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ "
دهد نجات دهد و شايد مراد از آن فرمايد كه: خداي تعالي قادر است تو را از عذابي كه به مشركين نشان مياو است و مي

عذاب همان عذابي است كه در جنگ بدر بر سر مشركين آورد، و با اينكه به رسول خدا )ص( و مؤمنين هم نشان داد، مع 
 .غيظ دلهاي آنان كردذلك آنان را نجات داده، بلكه مايه شفاي 

ازه از بين بيني با نيكي تالفي كن و تيعني آنچه بدي از ايشان مي "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ "
ها حسان كن و منتها خوبتر آنها را انتخاب كن، مثل اينكه اگر بدي آنان به صورت آزار و اذيت است، تو، به ايشان اخوبي

درجه طاقت خود را در احسان به ايشان مبذول بدار، و اگر اين مقدار نتوانستي هر چه را كه توانستي، و اگر آنهم مقدور نبود 
 .حد اقل از ايشان اعراض كن

ول نوع تسليت خاطر رس دانيم كه چه برداشتي از دعوت تو دارند، يكما بهتر مي "نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ "و اينكه فرمود:
دهند، بيند ناراحت و غمگين نشود و از جرأتي كه نسبت به پروردگارشان به خرج ميص( است، تا از آنچه از ايشان مي)خدا 

 .گويندداند كه چه چيزها مياندوهگين نگردد، چون خدا بهتر مي

 13:  ص..  …[ "همزات الشياطين "معناي]

به معناي  "همزه "در مجمع البيان گفته كلمه "مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ "
شود، بايد اند كه چون از ته حلق ادا ميشدت دفع است، و حرف همزه )يكي از حروف الفبا( را هم از اين جهت همزه ناميده

فشار بيشتري به خارج دفع گردد، و همزه شيطان به معناي دفع او به سوي گناهان از  بيشتر به حلق اعتماد داشته باشد، و با
هايي است نقل كرده كه فرمود همزه شيطان آن وسوسه (و در تفسير قمي از امام عسكري )ع«. 1»راه گمراه كردن است 

 .«8»اندازد كه در دلت مي

غواي شيطانها به پروردگار خود پناه ببرد، و از اينكه شيطانها نزدش دهد كه از ادر اين دو آيه رسول خدا )ص( را دستور مي
اي هم به اين معنا هست كه شرك و تكذيب مشركين هم از حاضر شوند به آن درگاه ملتجي شود و در اين تعبير اشاره

 .همان همزات شيطانها، و احاطه و حضور آنها است
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 .113، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .20، ص 8تفسير قمي، ج (2)

 20، ص: 13مه الميزان، ج

 13:  ص..  …[ 551تا  11(: آيات 33سوره المؤمنون )]

 اشاره

ها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كاَلَّ إِنَّ (22حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ )
( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ 131فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَال أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ ال يَتَساءَلُونَ ) (133إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ )

 (130وازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ )( وَ مَنْ خَفَّتْ م138َالْمُفْلِحُونَ )

( قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا 133( أَ لَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ )133تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيها كالِحُونَ )
 (132( قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ ال تُكَلِّمُونِ )133( رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ )133وَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ )شِقْ

( فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّي أَنْسَوْكُمْ 132الرَّاحِمِينَ )إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ 
( قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ 111( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ )113ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ )

 (110وا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ )( قال118ُسِنِينَ )

( فَتَعالَي اللَّهُ 113( أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا ال تُرْجَعُونَ )113قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِالَّ قَلِيالً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
( وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ال بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ ال 113لِكُ الْحَقُّ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ )الْمَ

 (112رَّاحِمِينَ )( وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ ال113يُفْلِحُ الْكافِرُونَ )

 23، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 14:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(22تا آن گاه كه وقت مرگ هر يكشان فرا رسد در آن حال آگاه و نادم شده گويد بار الها مرا به دنيا بازگردان )

ن كلمه )مرا بازگردان( را از تا شايد به تدارك گذشته عملي صالح به جاي آرم و به او خطاب شود كه هرگز نخواهد شد و اي
 .(133حسرت همي گويد و از عقب آنها عالم برزخ است تا روزي كه برانگيخته شوند )

 .(131پس آن گاه كه نفخه صور قيامت دميد ديگر نسبت و خويشي در ميانشان نماند و كسي از كس ديگر حال نپرسد )

 .(138ند )پس در آن روز هر آن كه اعمالش وزين است آنان رستگاران

و هر آن كه اعمالش سبك وزن باشد آنان كساني هستند كه نفس خويش را در زيان افكنده به دوزخ مخلد خواهند بود 
(130). 

 .(133سوزاند و در جهنم زشت منظر خواهند زيست )آتش دوزخ صورتهاي آنها را مي

 .(133تكذيب آيات ما نكرديد؟ )و به آنها خطاب شود( آيا آيات من بر شما تالوت نشد؟ و شما از جهل )

 .(133آن كافران در جواب گويند بار الها به ما )رحم كن( كه شقاوت بر ما غلبه كرد و كار ما به گمراهي كشيد )



 .(133پروردگارا ما را از جهنم نجات ده اگر ديگر بار عصيان تو كرديم همانا بسيار ستمكار خواهيم بود )

 .(132سگان به دوزخ شويد و با من لب از سخن فرو بنديد ) باز به آنان خطاب سخت شود اي

كردند بار الها ما به تو ايمان آورديم تو از اي از بندگان صالح من روي به من آورده و عرض ميزيرا شماييد كه چون طايفه
 .(132گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهرباني فرما كه تو بهترين مهربانان هستي )

كرديد تا آنجا كه مرا به كلي فراموش كرده بر آن خداپرستان خنده ت شما كافران آن بندگان خاص مرا تمسخر ميدر آن وق
 .(113نموديد )استهزاء مي

من هم امروز جزاي صبر بر آزار و سخريه شما را به آن بندگان پاك خود خواهم داد و آنها امروز سعادتمند و رستگاران 
 .(111عالمند )

 23، ص: 13(. ترجمه الميزان، ج118دانيد شما چند سال در زمين درنگ كرديد )دا به كافران گويد كه ميآن گاه خ

آنها پاسخ دهند كه تمام زيست ما در زمين يا يك روز بود يا يك جزء از روز )اگر ما خطا گوييم( از فرشتگان حسابگر عمر 
 .(110خلق باز پرس )

 .(113دانستيد كه مدت عمرتان در دنيا بسيار اندك بود )گاه بوديد ميخدا فرمايد شما اگر از حال خود آ

 .(113ايم هرگز به ما رجوع نخواهيد كرد )آيا چنين پنداشتيد كه ما شما را به عبث و بازيچه آفريده

 .(113زيرا خداي به حق، برتر از آن است كه عبث كند كه هيچ خدايي به جز همان پروردگار عرش كريم نخواهد بود )

 .(113و هر كس غير خدا كسي را به الهيت خواند حساب كار او نزد خداست و البته كافران را فالح و رستگاري نيست )

 .(112و تو اي رسول ما دعا كن و بگو بار الها بيامرز و ببخش كه تو بهترين بخشندگان عالم وجودي )

 11:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

كند و آغاز آن را از روز مرگ در خالل آيات قبل به مشركين وعده داد به طور مفصل بيان مياين آيات عذاب آخرتي را كه 
سازد كه زندگي دنيا كه ايشان را مغرور كرده، و از كند، و اين معنا را خاطر نشان ميتا قيامت و از قيامت تا ابديت معرفي مي

فهمند( و در آخر اين آيات كه آخر سوره است سوره را با خطابي آخرت باز داشته، بسيار ناچيز و اندك است، )اگر بخواهند ب
دهد كه از او درخواست كند همان چيزي را كه خودش از كند، و در آن خطاب به وي دستور ميص( ختم مي)به رسول خدا 

 -رْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَرَبِّ اغْفِرْ وَ ا "بندگان مؤمن خود و رستگاران در آخرت حكايت كرده بود، و آن اين بود كه گفتند:
اتفاقا سوره را هم با مساله رستگاري همين طائفه افتتاح  "پروردگارا بيامرز و رحم كن كه تو بهترين رحم كنندگان هستي

 .كرده و فرموده بود كه اينها وارث بهشتند

 11:  ص..  …([  …م اجابت آن )قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ وصف حال مشركين در حال رويارو شدن با مرگ و تمناي باز گشت نمودن و عد]

دادند، ها ميمتعلق به ما قبل است كه به خداي تعالي نسبت "حتي "كلمه "حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ "
ورزند و با مال و فرزندان كه به ك ميدهند، و به او شرها به او ميكه منزه از آنها است، يعني، هم چنان اينگونه نسبت

و آن مغيا )شرك ورزيدن آنان( فاصله  "حتي "شوند تا مرگشان برسد، و آياتي كه ميان اين غايتايم مغرور ميايشان داده
 .هاي معترضه هستندشده، جمله



 23، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اي است كه به مالئكه موكل بر مرگ است، و كلمه رب استغاثه "برگردانيد مرا "ظاهرا خطاب در -"قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ "
 "فاصله شده و تقدير آن "ارجعون "، و"قال "اي است معترضه كه ميانحرف ندايش )اي( حذف شده، و اين استغاثه جمله

 .باشدمي "برگردانيد مرا -كنددر حالي كه به پروردگار خود استغاثه مي -گفت

از  "برگردانيد "است، و اگر آن را جمع آورده و گفته: "رب "به همان "ارجعون "اند: خطاباز مفسرين گفته «1»بعضي 
 قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ ال "باب تعظيم است، هم چنان كه همسر فرعون بنا به حكايت قرآن كريم به شوهر خود فرعون گفت:

 ."نور چشم من و تو باشد و او را نكشيد -تَقْتُلُوهُ

 "ردگاراگويد پرورساند چند مرتبه مياند: اين از باب جمع فعل است نه جمع فاعل، به اين معنا كه ميديگر گفته« 8»بعضي 
 :اندمرا برگردان برگردان، برگردان، هم چنان كه بعضي در معناي شعر زير همين را گفته "ارجعني ارجعني ارجعني

 فحومل قفا نبك من ذكري حبيب و منزل بسقط اللوي بين الدخول

يغه كه معناي قفا )كه ص "برخيزيد، برخيزيد تا گريه كنيم از ياد محبوب و منزل واقع در سقط اللوي بين دخول و حومل "
 .است "قف، قف "تثنيه و دو نفري است(

ولي اين دو وجه شاذ و در محاورات عرب نادر است، هم جمع آوردن به منظور تعظيم و هم به منظور جمع فعل، و نبايد 
 .كالم فصيح خداي را بر چنين معاني حمل كرد

براي اميدواري است و در اينجا وقتي عذاب خداي را  "لعل "كلمه "لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ، كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها "
ر صالح كنند، هم چنان كه در جاي ديگكنند كه اگر برگردند عمل بينند كه مشرف بر ايشان شده اظهار چنين اميدي ميمي

و در جاي ديگر همين معنا را با تعبير « 0» "فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً "گويند:دهند و ميقرآن وعده صريح به عمل صالح مي
 .«3» "يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا "گويند:تمني ذكر كرده، كه مي

 تا به جاي آورم عملي صالح "اعمل عمال صالحا "يعني -"فِيما تَرَكْتُ أَعْمَلُ صالِحاً "

__________________________________________________ 

 [.. … ] .113، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .به نقل از مازني 30، ص 12روح المعاني، ج (2)

 .18ما را برگردان تا عمل صالح كنيم. سوره سجده، آيه (3)

 .83كرديم. سوره انعام، آيه گرداندند، و ديگر به آيات پروردگارمان تكذيب نميي كاش ما را برميا(4)

 23، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ام يعني آن اموال را در راه خير و احسان و هر راهي كه مايه رضاي خدا است در آنچه كه )از اموال( از خود به جاي گذاشته
 .خرج كنم

دنيا است كه با مردن تركش كردند و مراد از عمل صالح تنها انفاق  "ما تركت "اند: مراد ازين گفتهاز مفسر «1»بعضي 
 .مالي نيست، بلكه همه عبادات مالي و غير مالي از قبيل نماز، روزه، حج، و غيره است

 .دهدگفتار اين مفسر بد نيست ولي احتمال اولي با ظاهر آيه بهتر وفق مي

ام گردد، و اين سخن )مرا برگردانيد باشد كه در آنچه به جاي نهادهيعني هرگز، او به دنيا برنمي -"كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُهاكَلَّا إِنَّها  "
 .اثر، و اين كنايه است از اجابت نشدن آنگويد: يعني سخني است بيعملي صالح كنم(، تنها سخني است كه او مي



 17:  ص..  …[ "يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلي بَرْزَخٌ هِمْوَرائِ مِنْ وَ ":از مراد و "برزخ "معناي]

 " … وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ "

به اين معنا آمده، و « 8» "بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ال يَبْغِيانِ "به معناي حائل در ميان دو چيز است، هم چنان كه در آيه "برزخ "كلمه
برزخ در ما وراي ايشان است، اين است كه اين برزخ در پيش روي ايشان قرار دارد، و محيط به ايشان  :مراد از اينكه فرمود

است و اگر آينده ايشان را و راي ايشان خوانده، به اين عنايت است كه برزخ در طلب ايشان است، همان طور كه زمان آينده 
چنين روزي به دنبال  "معنايش اين است كه "اءك يوم كذاور "شود:امام و پيش روي انسان است و در عين حال گفته مي

و اين تعبير به اين عنايت است كه زمان طالب آدمي است، يعني منتظر است كه آدمي از آن عبور كند، و اينهم كه  "تو است
 هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّوَ كانَ وَراءَ "به معناي احاطه است معنايش همين است، هم چنان كه در آيه "وراء "اند: كلمهبعضي گفته
 .هم معناي دنبال هست و هم معناي احاطه« 0» "سَفِينَةٍ غَصْباً

د كنند تا قيامت برسعالم قبر است كه عالم مثال باشد و مردم در آن عالم كه بعد از مرگ است زندگي مي "برزخ "و مراد از
ر از طرق شيعه از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت )ع( و نيز اين آن معنايي است كه سياق آيه و آياتي ديگر و روايات بسيا

 .از طرق اهل سنت بر آن داللت دارد و بحث پيرامون آن در جلد اول اين كتاب گذشت

__________________________________________________ 
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 .83شود. سوره الرحمن، آيه يگر مخلوط نميميان آن دو دريا حائلي است كه آب آن دو با يكد(2)

 .32گرفت. سوره كهف، آيه و در پي آنان شاهي بود كه هر كشتي را به غصب مي(3)

 22، ص: 13ترجمه الميزان، ج

امت گذارد ايشان تا روز قياند: مراد از آيه اين است كه بين ايشان و بين دنيا حاجز و حائلي است كه نميگفته «1»بعضي 
يا را تاكيد خواهد بر نگشتن به دنبه دنيا باز گردند، بعد از قيامت هم كه ديگر بر نگشتن معلوم است پس اين جمله مي ديگر

 .كند و به كلي مايوسشان نمايد

آيد كه حائل و برزخ مذكور بين دنيا و روز قيامت كه در آن مبعوث ولي اين حرف صحيح نيست، چون از ظاهر سياق بر مي
إِلي يَوْمِ  "داد دارد نه بين ايشان و برگشت به دنيا، چون اگر مراد حائل ميان ايشان و بر گشت به دنيا بود قيدشود امتمي

اين است كه بعد از قيامت بر  "گردندتا روز قيامت بر نمي "شد، البته نه از اين جهت كه مفهوم جملهلغو مي "يُبْعَثُونَ
ن جهت كه اصل اين تقييد لغو است و لو اينكه از خارج يا از آيات ديگر دانسته گردند و آن هم محال است، بلكه از ايمي

 .باشيم كه بعد از قيامت بازگشت محال است

خواهد بر نگشتن به دنيا را تاكيد كند، و به كلي مايوسشان پس، اين جمله مي "عالوه بر اين، بين اين سخن كه گفتند:
د از قيامت مفهوم از خارج است نظير تناقض است، بلكه بر گشت معنا به اين بر نگشتن بع "گويندو اينكه مي "نمايد

إِلي يَوْمِ  "شود با بر نگشتن موقت محدود به حداستفاده مي "كال "شود كه بخواهد بر نگشتن مطلق را كه از كلمهمي
 .(تاكيد كند )دقت بفرماييد "يُبْعَثُونَ

مراد از اين نفخه، نفخه دوم صور است كه در آن همه مردگان  "بَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ ال يَتَساءَلُونَفَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَال أَنْسا "
اند، چون نبودن انساب و پرسش و پنداشته« 8»ميرند، هم چنان كه بعضي شوند، نه نفحه اول كه زندگان در آن ميزنده مي

 .ثار نفخه دوم استسنگيني ميزان و سبكي آن و ساير جزئيات همه از آ



 11:  ص..  …پرسد[ مقصود از اينكه در قيامت حسب و نسبي در بين نيست و كسي از حال ديگري نمي]

آثار انساب را با نفي اصل آن نفي كرده، نه اينكه واقعا در آن روز انساب نباشد، )زيرا انساب  "فاَل أَنْسابَ بَيْنَهُمْ "و در جمله
ين برود(، بلكه مراد اين است كه در آن روز انساب خاصيتي ندارد، چون در دنيا كه انساب چيزي نيست كه به كلي از ب

سازد تا خانواده و محفوظ و معتبر است، به خاطر حوايج دنيوي است. و زندگي اجتماعي دنيا است كه ما را ناگزير مي
ه طرفيني، و تعاون و تعاضد و ساير اسباب را ك شويم عواطفاجتماعي تاسيس كنيم. و وقتي اين كار را كرديم، باز مجبور مي

شود، و آن كه پدر و يا مادر مايه دوام حيات دنيوي است معتبر بشماريم آن كه فرزند خانواده است به وظايفي ملتزم مي
 خانواده است به وظايفي ديگر

__________________________________________________ 

 .181ص ، 80تفسير فخر رازي، ج (1)

 .به نقل از ابن عباس 112، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 22، ص: 13ترجمه الميزان، ج

گردد. ولي روز قيامت. ظرف پاداش عمل است، ديگر نه فعلي هست، نه التزام به فعلي. و در آن ظرف همه اسباب ملتزم مي
 .داردافتد و ديگر انساب اثر و خاصيتي نكه يكي از آنها انساب است از كار مي

ترين آثار انساب را يادآور شده، و آن احوال پرسي ميان دو نفر است كه با هم نسبت در اين جمله روشن -"وَ ال يَتَساءَلُونَ "
 رسيدند احوالدارند، چون در دنيا به خاطر احتياجي كه در جلب منافع و رفع مضار به يكديگر داشتند، وقتي به هم مي

 .پرسدامروز كه روز قيامت است ديگر كسي احوال كسي را نمي پرسيدند، ولييكديگر را مي

وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ  "كند منافات دارد، مانند: آيهخواهي گفت: اين معنا با آيات ديگر كه تسائل را اثبات مي
اهل بهشت بعد از ورود به بهشت، و  گوييم: نه، منافات ندارد، زيرا اين آيه مربوط به تسائلدر پاسخ مي« 1» "يَتَساءَلُونَ

تسائل اهل جهنم بعد از ورود به جهنم است، و آيه مورد بحث مربوط به تسائل در پاي حساب و حكم است، و تسائل اهل 
 .كندمحشر را در آن هنگام نفي مي

 و است، موزون جمع يا و ميزان جمع "موازين "كلمه "خالِدُونَ جَهَنَّمَ فِي …فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  "
 رتفسي در آن سبكي و سنگيني و ميزان معناي درباره و شودمي سنجيده روز آن كه اعمالي همان از است عبارت موزون
 .گذرانديم كالمي اعراف سوره

به يك معنا است، با اين  "نفح "و همچنين "لفح "كلمهدر مجمع البيان گفته  "تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيها كالِحُونَ "
، ولي نفح به كندتفاوت كه لفح تاثير بيشتر و كاريتر دارد، كه عبارت است از مسموميت جلدي كه پوست صورت را خراب مي

است كه به معناي جمع شدن و  "كلوح "از "كالح "معناي باد شديدي است كه پوست صورت را اذيت كند و كلمه
 .«8»يدن لبها است، به طوري كه ديگر نتواند دندانها را بپوشاند خشك

خشكاند، به طوري كه خورد كه لبهايشان را ميو معناي آيه اين است كه لهيب و هرم آتش آن چنان به صورتهايشان مي
 .شود، مانند: سر گوسفندي كه روي آتش گرفته باشنددندانهايشان نمايان مي
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 " … أَ لَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلي عَلَيْكُمْ "

 ."كرديد؟نده نشد و آيا شما نبوديد كه آنها را تكذيب ميآيا آيات من براي شما خوا "شود:يعني به ايشان گفته مي

 511:  ص..  …[ " … شِقْوَتُنا عَلَيْنا غَلَبَتْ رَبَّنا "گويند:توضيح اينكه اهل عذاب در مقام اعتراف و تقاضاي برگشت مي]

زي ضد سعادت است، و سعادت هر چي "و شقاوت و شقاء شقوت "كلمه "قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ "
خيري است كه مختص به او است و شقاوتش نداشتن آن خير است و به عبارت ديگر: شقاوت به معناي شر مختص به هر 

 .چيزي است

دادند، اشاره است به اينكه يعني پروردگارا شقاوت ما بر ما غلبه كرد و اگر شقاوت را به خود نسبت  -"غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا "
اند و آن را به سوء اختيار خود براي خود انتخاب كردند، به دليل اينكه خودشان نيز در غلبه شقاوتشان مؤثر و دخيل بوده

 :دنبال اين آيه گفتند

در اين جمله وعده  ، چون"پروردگارا ما را از دوزخ در آور كه اگر اين دفعه همان خطاها را تكرار كنيم ستمكار خواهيم بود "
دهند. و اگر سعادت و شقاوت اختياري و اكتسابي نباشد، وعده معنا ندارد، چون اگر از جهنم به سوي دنيا باز حسنات مي

 .گردند تازه همان حال اول را خواهند داشت

را  اين معنا كه نفس خويشاند، به اند، در عين حال خود را مغلوب شقاوت هم دانستهولي در عين اينكه خود را مقصر دانسته
توانسته رنگ سعادت قبول كند و هم به رنگ شقاوت در آيد، چيزي كه هست اند كه هم مياي بي رنگ دانستهچون صفحه

ه شقاوتي بوده ك "شقوتنا "شقاوت بر آنها غلبه كرده و محل را به زور اشغال نموده، اما اين شقاوت، شقاوت خودشان بوده،
اي بي رنگ و خالي از سعادت و ر و ارتكاب گناهان حتمي بوده است، چون در اول خود را مانند صفحهدر صورت سوء اختيا

اند، اين ارتباط به خاطر همان سوء اختيار و ارتكاب شقاوت فرض كردند، پس اگر در عين حال شقاوت را شقاوت خود دانسته
 .گناهان است

اند بر اينكه شقاوت جزء ذاتشان نبوده، بلكه بدانها ملحق جمله اعتراف كردهخواهيم بگوييم: در اين و كوتاه سخن اينكه، مي
و عارض شده و وقتي هم عارض شده كه حجت بر آنها تمام بوده، چون اين سخن را بعد از اعتراض خداي تعالي به ميان 

 :آوردند، كه پرسيد

 ." … شدآيا آيات من بر شما تالوت نمي "

و با اين جمله اعتراف خود را تاكيد كردند. و اين اعتراف مؤكد را  "وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ "ور گفتنداهل دوزخ بعد از جمله مذك
 بدان جهت كردند كه به اين وسيله از عذاب خالصي 
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تمرد، به شتند كه اعتراف گناهكار و ميافته به دنيا بر گردند تا براي خود سعادت كسب كنند، چون در دنيا سابقه اين كار را دا
 .دهدگناه و تمرد خود، توبه و پاك كننده او است و او را از آثار سوء گناه نجات مي

دانند آخرت، دار پاداش و جزاء است، نه دار عمل و توبه چون اعتراف به گناه هم خود يكي از خواهي پرسيد كه: مگر نمي
د ولي اين اظهار ندامت از باب ظهور ملكات باطني است، هم چنان كه در آن روز ملكات داننگوييم: چرا، مياعمال است؟ مي

بينند، شود و با چشم خود ميكند، مثال، وقتي حق برايشان ظاهر ميديگري كه در دنيا كسب كردند نيز از ايشان بروز مي
دهند خود، ملكه دروغگويي و انكار خود را بروز مي كنند به انكار كردن، كه ما چنين و چنان نكرديم، و با اين انكارشروع مي

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ  "و قرآن كريم چند جا از اين موارد را حكايت نموده، از آن جمله فرموده:



 "شْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا، بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاًثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُ "و نيز فرموده:« 1» "لَكُمْ
«8». 

ت كند، درخواسمنظور از اين درخواست، به طوري كه آيات ديگر بر آن داللت مي "رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ "
ت، و اين در حقيقت از قبيل درخواست مسبب، به زبان درخواست سبب است، و مرادشان اين است كه به برگشتن به دنيا اس

اند، در نتيجه از جمله كردند كردهدنيا برگردند، و عمل صالح كنند، توبه هم كه اآلن )در دوزخ( كه اين درخواست را مي
 .اندكساني خواهند شد كه هم توبه كرده و هم عمل صالح انجام داده

معنايش اين است كه سگ را از روي  "خسأت الكلب فخسأ "گويد:راغب در مفردات مي "قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ ال تُكَلِّمُونِ "
 :خواهد به سگ بگويداي نشست، و عرب وقتي مياهانت چخ كردم، رفت و در گوشه

 اي به كار رفته، و مراد ازهو بنا به گفته راغب، در كالم استعاره كناي« 0» "اخسأ "گويد:چخ، مي
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خوردند. سوره خورند كه براي شما ميهاي دروغي را ميكند، براي خدا همان قسمشان را مبعوث ميروزي كه خدا همه(1)
 .12مجادله، آيه 

 كرديد؟اي خدا شريك ميشود: كجا است آن خداياني كه برسپس به ايشان گفته مي(2)

 .33و  30خوانديم. سوره مؤمن، آيات بينيم، و اصال ما قبال خداي ديگري نميگويند:ما چنين چيزي نميمي

 ."خسا "مفردات راغب، ماده(3)
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 .اين كالم زجر و چخ كردن اهل جهنم و قطع كالم ايشان است

آنان  كه در اين آيه درباره "فريق "اين "عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ "
بحث فرموده مؤمنين در دنيا هستند كه ايمانشان، توبه و بازگشت به سوي خدا است، هم چنان كه در كالم مجيدش آن را 

در خواست توفيق  -همان رحمتي كه در آخرت مخصوص به مؤمنين است -واستشان شمول رحمت را،توبه خوانده و درخ
اند، براي سعادت است، تا در نتيجه عملي كنند كه داخل بهشت شوند و به همين جهت در اين آيه كه متوسل به خدا شده

 .اسم خير الراحمين او را وسيله قرار دادند

ش توبه و درخواست رستگاري و سعادت است، و اين عين همان چيزي است كه اينان در پس كالم مؤمنين در دنيا معناي
 .زدنداند، تنها فرقي كه هست اين است كه موقف مختلف شده، اين حرف را بايد در موقف دنيا مياين آيه خواسته

 513:  ص..  …جواب رد خداوند به توبه و تقاضاي دوزخيان[ ]

همه ضميرهاي خطاب به كفار و ضميرهاي غيبت به  "رِيًّا حَتَّي أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَفَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْ "
 آمَنَّا بَّنارَ "گفتندهمان كالم مؤمنين است كه در دنيا مي "ذكري "گردد، و سياق شاهد است بر اينكه مراد ازمؤمنين بر مي

 .است همين دوزخ آتش در هم كفار خود كالم مضمون كه " … اارْحَمْن وَ لَنا فَاغْفِرْ

معنايش اين است كه همين اشتغالتان به مسخره كردن مؤمنين، و خنديدن به ايشان،  "حَتَّي أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي "و اينكه فرمود:
ر ردند، خواست تا بفهماند مؤمنين در نظذكر مرا از يادتان برده، و اگر اينطور نفرمود، بلكه فرمود: مؤمنين ذكر مرا از يادتان ب

 .آنان احترام و شاني نداشتند، مگر همين كه مسخره شوند

روز جزا است، و متعلق صبر چيزي است كه از سياق  "اليوم "مراد از "إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ "



نامش را نبرده و معنايش صبر در ذكر خدا است، با اينكه شما ايشان را به خاطر همان شود و به خاطر اختصار فهميده مي
 .در مقام حصر است، يعني تنها ايشان رستگارند نه شما "أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ "كرديد و اينكه فرمود:ذكر مسخره مي

 خود رستگاري از قطع طور به كه است كفار كردن مايوس مقام در "الْفائِزُونَ هُمُ … اخْسَؤُا قالَ "و اين آيات چهارگانه
 كه است اين آنها معناي حاصل و نمودند، دنيا به بازگشت تقاضاي دنبالش و كردند، كه اعترافي آن خاطر به شوند، مايوس

عي عمل و در طلب آن اعتراف به جرم نموديد، زيرا اين طلب خود نو كنيد،مي طلب آنچه از باشيد، مايوس قطع طور به
 است، كه آنهم ظرفش دنيا است، هم چنان كه بندگان مؤمن من دنيا را وسيله رستگاري 

 130، ص: 13ترجمه الميزان، ج

خنديديد، تا آنجا كه عمل را رها كرده، و آن را كرديد، و به آنان ميكردند، و شما ايشان را مسخره ميخود كرده، و عمل مي
ا امروز رسيد، كه روز جزا است، و ديگر عمل ممكن نيست، در نتيجه آنان با رسيدن به با سخريه اهل عمل عوض كرديد، ت

پاداش عمل خود رستگار شدند، و شما تهي دست مانديد، و چون خود را تهي دست يافتيد، در تالش بر آمديد كه براي خود 
 .كاري كنيد و حال آنكه امروز روز كار و عمل نيست، تنها روز جزا است

كند، كه مدت درنگ هايي است كه خدا در قيامت از مردم مياين از جمله پرسش "كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالَ "
شما در زمين چقدر بود؟ و اين پرسش در چند جا از كالم مجيدش آمده و منظور از آن پرسش از مدت درنگ در قبور است، 

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا  "و آيه« 1» "السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ وَ يَوْمَ تَقُومُ "هم چنان كه آيه
از مفسرين « 0»و غير از اين دو از آيات ديگر بر آن داللت دارد پس ديگر نبايد به گفتار بعضي « 8» "إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ

 :اندكرد كه گفته اعتنا

اند ممكن است مجموع مكث در دنيا و برزخ ديگر كه گفته« 3»مراد از درنگ درنگ در دنيا است، و همچنين احتمال بعضي 
 .باشد

ا باشد. دني يك روز از روزهاي معمولي "روز "ظاهر سياق اين است كه مراد از "قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ "
اند عمر آن را در مقايسه و اگر درنگ در برزخ را معادل بعضي از يك روز از روزهاي دنيا كردند، از اين باب است كه خواسته

شود، اندك بشمارند. مؤيد اين معنا تعبيري است كه در جاي ديگر با زندگي ابدي قيامت كه آن روز بر ايشان مشهود مي
 .خ به ساعت و در بعضي جاها به شامي از يك روز، و يا به ظهري از آن تعبير كردندقرآن آمده كه از عمر برز

مارند، توانند بشتوانيم بشماريم، از كساني بپرس كه ميمعنايش اين است كه: ما خوب نمي "فَسْئَلِ الْعادِّينَ "و اينكه گفتند:
 از مفسرين آنان را به مالئكه« 3»كه بعضي 
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 .اند، كه شمارشگر ايامند، و بعيد هم نيست كه چنين باشدتفسير كرده

گوينده اين جمله خداي سبحان است و در اين جمله نظريه كفار كه عمر  "كُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَقالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّ "
 .دانستيدفرمايد: اي كاش ميبرزخ را اندك شمردند تصديق شده و زمينه براي جمله آخر آيه فراهم شده كه مي

، مدت مكث شما در برزخ اندك بود، ولي اي و معناي آن اين است كه خداي تعالي فرمود: مطلب همين است كه شما گفتيد
دانستيد كه مكث شما در قبور چقدر اندك است و پس از آن مكث اندك، از قبرها بيرون كاش در دنيا هم اين معنا را مي

شديد تا به چنين عذابي جاودانه دچار گرديد و البته آرزو در كالم خداي تعالي و شويد، و در نتيجه منكر بعث نميمي
چنين رجاء و اميد راجع به مخاطب و يا راجع به مقام است نه راجع به خود خدا، )چون آرزو و اميد در ذات باري تعالي هم

 .(معنا ندارد

را در آيه شريفه شرطيه و جمله را فعل شرط گرفته و جزاء آن را محذوف دانسته، و آن  "لو "از مفسرين كلمه« 1»بعضي 
پسندد و اصوال شرطيه بودن كلمه پايي كرده كه ذوق سليم به هيچ وجه آن را نمي گاه در تصحيح اين فرضيه دست و

وصليه  "لو "مذكور، از سياق آيه بعيد است كه بعدش براي خواننده روشن است، و از آن بعيدتر اين است كه كلمه مذكور را
 .شودوصليه هيچ وقت بدون واو عطف استعمال نمي "لو "بگيريم، چون

 514:  ص..  …رهاني براي مساله بعث با بيان منزه بودن خداي ملك حق از انجام كار بيهوده و عبث[ اشاره به ب]

ه مكث در برزخ، و در آخر مسال سپس و مرگ از بعد احوال آنكه از بعد "الْكَرِيمِ الْعَرْشِ رَبُّ …أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً  "
كردند كند كه خيال ميكه در آن است براي كفار بيان كرد، در اين جمله ايشان را توبيخ ميقيامت را با حساب و جزايي 

شوند، چون اين پندار خود جرأتي است بر خداي تعالي، و نسبت عبث به او دادن است، و بعد از اين توبيخ به مبعوث نمي

 بود رقرا اين از مطلب وقتي كه است اين برهان ينا حاصل و ،" … فحسبتم ا "فرمايد:برهان مساله بعث اشاره نموده و مي
 آيا شويد،مي حسرت دچار جزا و حساب و بعث مشاهده آخر در و برزخ، مشاهده آن از بعد و مرگ، مشاهده هنگام: گفتيم كه
اشته د ، كه زنده شويد و بميريد و بس، ديگر نه هدفي از خلقت شماآفريديم بيهوده را شما ما كه كنيدمي خيال هم باز

 .!گرديد؟باشيم، و نه اثري از شما باقي بماند، و ديگر شما به ما بر نمي
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اين جمله اشاره است به همان برهان كه گفتيم بعث را اثبات  -"شِ الْكَرِيمِفَتَعالَي اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، ال إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْ "
كند، و اين برهان به صورت تنزيه خدا است از كار بيهوده، چون در اين تنزيه، خود را به چهار وصف و نفي آن را انكار مي

در او راه ندارد. سوم اينكه معبودي به غير  ستوده: اول اينكه خدا فرمانرواي حقيقي عالم است دوم اينكه او حق است و باطل
 .او نيست. چهارم اينكه مدبر عرش كريم است

و چون فرمانرواي حقيقي است هر حكمي درباره هر چيزي براند چه ايجاد باشد و چه بر گرداندن، چه مرگ باشد و چه 
شود و هر حكمي كه ميراند حق محض حيات و رزق، حكمش نافذ و امرش گذرا است. و چون حق است آنچه از او صادر مي

 .زند و باطل و عبث در او راه ندارداست، چون از حق محض غير از حق محض سر نمي

و چون ممكن بود كسي تصور كند با اين خدا، خدايي ديگر و داراي حكمي ديگر باشد، كه حكم او را باطل سازد، لذا خدا را 
ود به اين جهت مستحق عبادت است كه داراي ربوبيت است، و چون به اينكه جز او معبودي نيست وصف كرد، و معب



عرشي كه مجتمع  -و تنها مصدر احكام اين عالم او است -معبودي غير از او نيست، پس تنها رب عرش كريم هم او است،
 .شودهمه ازمه امور است، و احكام و اوامر جاري در عالم همه از آنجا صادر مي

شود، و هر چيزي كه از ناحيه او هستي ه خداوند آن كسي است كه هر حكمي از او صادر ميپس خالصه كالم اين شد ك
د، كنندهد. پس موجودات همه به سوي او بر گشت ميراند، و غير از حق فعلي انجام نميگيرد، و او جز به حق حكم نميمي

صنع او نيست و دليل اينكه خداي تعالي متصف به بودند، و عبث و بطالن در و به بقاي او باقيند، و گرنه عبث و باطل مي
 .اين چهار صفت است اين است كه او اللَّه است، يعني، موجود بالذات و ايجاد كننده ما سوي است

، "خواندن الهي غير از خدا "مراد از "فِرُونَوَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ال بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الْكا "
اين است كه با وجود خدا اله ديگري بخوانند، نه اينكه هم خداي را بخوانند و هم الهي ديگر را، چون مشركين يا اكثر 

داي بات خخوانند، ممكن هم هست مراد از دعا، اثكنند ميخوانند، بلكه تنها شركايي را كه ادعا ميايشان اصال خداي را نمي
 .ديگر باشد، چون خواندن خدايي غير از آفريدگار منفك از اثبات آن نيست

 133، ص: 13فهماند معبود ترجمه الميزان، جقيدي است توضيحي براي خدايان ادعايي كه مي "ال بُرْهانَ لَهُ بِهِ "قيد

ه نبود چنين معبودهايي قائم است هر چديگري كه برهان بر معبوديتش باشد غير از خدا نيست بلكه بر عكس، برهان بر 
 .خواهد باشدمي

فهماند كه هيچ كلمه تهديد است كه در ضمن حساب را منحصر در محضر الهي نموده مي "فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ "و جمله
سازد. و آن كيفر ي ميكس ديگري در حساب او مداخله ندارد هر كيفر و پاداشي كه حساب او آن را اقتضا كند همان را جار

رسد، و برگشت اين جمله به كه به طور قطع بدان مي -كه آيات سابق بر آن تصريح داشت -عبارت است از آتش دوزخ
تتميم  "إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الْكافِرُونَ "انكار و نفي هر شفيع، و نوميد ساختن از هر سبب نجاتي است، كه همين مضمون را جمله

 .كرده

فرمايد كه ص( را امر مي)اين آيه خاتمه سوره است، و در آن رسول خدا  "رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَ قُلْ "
شعار و گفتار مؤمنين را كه در دنيا ورد زبان دارند، و خداي تعالي آن را برايش حكايت كرده به مردم خود برساند و نيز 

 إِنَّهُ "اين سوره كه فرموده: 111و  109تار رستگاري در روز قيامت است، هم چنان كه در آيات برساند كه پاداش اين گف

 .است داده خبر پاداش آن از " … يَقُولُونَ عِبادِي مِنْ فَرِيقٌ كانَ

حث در كه ب "مُؤْمِنُونَقَدْ أَفْلَحَ الْ "شود، همان بياني است كه سوره با آن آغاز شد و فرمود:و اين بيان كه سوره با آن ختم مي
 .معنايش گذشت

 513:  ص..  …بحث روايتي 

 اشاره

 :در كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

رَبِّ  "اش فرموده:هر كس قيراطي از زكات نپرداخته باشد نه مؤمن است و نه مسلمان، همان است كه خداي تعالي درباره
 .«1» "عَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُارْجِعُونِ لَ

مؤلف:اين معنا به طريقي ديگر از آن جناب، و از رسول خدا )ص( روايت شده، و مقصود تطبيق آيه با مانع زكات است، نه 
 .اينكه آيه در خصوص اين مورد نازل شده باشد



 513:  ص..  …اي از روايات مربوط به برزخ و احوال آن[ پاره]

 فرموده: برزخ به "وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ "تفسير قمي در ذيل جملهدر 
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ناي ثواب و عقاب بين دنيا و آخرت است، و امام صادق )ع( معناي امر بين دو امر و حد وسط آن دو است و در آيه به مع
 «1»ترسم مگر از برزخ، چون وقتي كار دست ما بيفتد، ما به شما اولي خواهيم بود فرمود: به خدا سوگند من بر شما نمي

 .(داريميعني آن گاه كه در قيامت اجازه شفاعت به ما بدهند غير از شما را بر شما مقدم نمي)

 .«8»يل اين روايت را كلبي در كافي به سند خود از عمرو بن يزيد، از آن جناب روايت كرده مؤلف: ذ

گويد: علي بن الحسين )ع( فرمود: قبر يا باغي است از باغات بهشت، و يا حفره و گودالي است از و نيز در همان كتاب مي
 .«0»هاي آتش گودال

امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: به آن جناب گفتم: فدايت شوم روايت  و در كافي به سند خود از ابي والد الحناط، از
از اين  تركنند، فرمود: نه، مؤمن نزد خدا گراميكنند كه ارواح مؤمنين در سنگدان مرغاني سبز، پيرامون عرش طيران ميمي

 .«3»كند است كه او را در سنگدان مرغ جاي دهد، ليكن در بدنهايي مانند همين بدنها حلول مي

و نيز در آن كتاب به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود: ارواح مؤمنين در باغي از بهشت 
گويند: پروردگارا قيامت را براي ما به پا كن و آنچه به ما وعده نوشند، و ميخورند و از آب آن ميقرار دارند، و از طعام آن مي

 .«3»ا، و آخر ما را به اولمان ملحق ساز اي منجر فرمداده

و نيز در همان كتاب به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ارواح نيز مانند اجسادند، در باغي از 
گويند ر ميگبهشت قرار گرفته و با يكديگر آشنايي و گفتگو دارند، و چون روحي بر ارواح ديگر وارد شود، آن ارواح به يكدي

فعال با او حرف نزنيد، بگذاريد تا خستگي دركند، چون از هولي عظيم گذشته است، سپس از او احوال دوستان و فاميل خود 
گر شوند، و اكرد؟ اگر در پاسخ بگويد: زنده بود اميدوار آمدنش ميپرسند كه فالني چطور بود؟ آن ديگري چكار ميرا مي

 .«3»گويند: سقوط كرد، سقوط كرد بينند، با خود ميوزخي شده، و ديگر او را نميفهمند كه دبگويد: مرده مي

 آيد بسيارمؤلف: اخبار در مساله برزخ و تفاصيل آنچه بر سر مؤمنين و غير مؤمنين مي
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 .زياد و به حد تواتر است كه ما قسمتي از آنها را در ابحاث متفرقه گذشته ايراد نموديم

 511:  ص..  …ب رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم([ رواياتي با اين مضمون كه در قيامت هر حسب و نسبي منقطع است جز حسب و نس]



شود مگر حسب و نسبت ها در روز قيامت منقطع ميگويد: رسول خدا )ص( فرمود: تمامي حسب و نسبدر مجمع البيان مي
 .«1»من 

جمله الدر المنثور آن را از  رسد اين روايت را از طرق عامه نقل كرده باشد، چون در كتب عامه آمده از آنبه نظر مي :مؤلف
اي از صاحبان جوامع حديث، از مسور بن مخرمه از رسول خدا )ص( روايت كرده و عبارتش چنين است: همه انساب در عده

اي از اصحاب جوامع از عمر بن خطاب از و از عده« 8»روز قيامت منقطع است مگر نسب من، و سبب من و دامادي من. 
هر سببي و نسبي در روز قيامت منقطع است مگر سبب و نسب  "نقل كرده كه عبارتش چنين است:رسول خدا )ص( روايتي 

و از ابن عساكر از ابن عمر از آن جناب به اين عبارت نقل كرده: هر نسبي و هر دامادي در روز قيامت منقطع است « 0»من 
 .«3»مگر نسب من و دامادي من 

العابدين )ع( روايت كرده كه فرمود: خداوند بهشت را خلق كرده براي هر كسي  و در مناقب در حديث طاووس از امام زين
كه اطاعتش كند و احسان نمايد، هر چند عبد حبشي باشد، و آتش را خلق كرده براي هر كس كه نافرمانيش كند، هر چند 

به  "فَال أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ ال يَتَساءَلُونَ فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ "فرمايدقرشي زاده باشد، مگر نشنيدي كالم خداي را كه مي
 .«3»خورد مگر عمل صالحي كه خودت از پيش فرستاده باشي خدا سوگند فرداي قيامت هيچ چيز به دردت نمي

ب وپذيرد و بعيد نيست مقصود از روايات باال اين باشد كه منسمؤلف: سياق آيه شريفه هم سياقي است كه تخصيص نمي
كند، عملي كه در روز قيامت به درد بودن به رسول خدا )ص( اين اثر را دارد كه در دنيا آدمي را موفق به عمل صالح مي

 .آدمي بخورد

 وَ "سوزاندزند بر ايشان و آنان را مياند: يعني آتش لهيب ميفرموده "تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«3»در حالي كه رويها متغير و دهنهايشان باز باشد  "يها كالِحُونَهُمْ فِ

__________________________________________________ 

 .112، ص 3در روايات شيعه تنها نسب آمده هم چنان كه قرآن نيز تنها نسب را نفي كرد، مترجم. مجمع البيان، ج (1)

 .13، ص 3(الدر المنثور، ج 3و  0و  2)

 .131، ص 3مناقب، ج (5)

 [.. … ] .23، ص 8تفسير قمي، ج (6)

 132، ص: 13ترجمه الميزان، ج

د: اين فرمو "رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا "و در توحيد به سند خود از بي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
 .«1»شقاوت هم اثر اعمال خود آنان است 

سند خود از مسعدة بن زياد روايت كرده كه گفت: مردي به جعفر بن محمد )ع( گفت: يا ابا عبد اللَّه آيا ما براي  و در علل به
ايم. فرمود: ساكت باش، اي برادر امري عجيب خلق شديم؟ پرسيد خدا خيرت دهد چطور؟ گفت: آخر ما براي فنا خلق شده

، و نه آتش رودشويم با اينكه بهشت و جهنم فنا ندارند، نه بهشت از بين ميايم، چگونه فاني ميزاده، ما براي بقاء خلق شده
 .«8»شويم اي ديگر منتقل مياي به خانهنشيند؟ نه، و ليكن ما در مردن از خانهدوزخ فرو مي

 ما عليه را ياما كه ايمالئكه از يعني: فرمودند كه آمده روايت "الْعادِّينَ فَسْئَلِ …قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ  "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«0» بپرس كنند،مي ضبط بد و نيك از را ما اعمال و نويسندمي را ما ساعتهاي و شمارندمي

فرمود: خداوند  (و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از ايفع بن عبد الكالعي، روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص
 فرمايد: چقدر در زمين زندگي كرديد؟به اهل بهشت مي .اهل جهنم را داخل جهنم كردوقتي اهل بهشت را وارد بهشت، و 



فرمايد: در اين مدت كوتاه چه خوب تجارتي كرديد، كه رحمت و رضوان و بهشت گويند: روزي يا بعضي از يك روز ميمي
 .مرا كسب نموديد، پس در آن جاودانه بمانيد

 :گويندكه: چقدر در دنيا زندگي كرديد؟ ميفرمايد آن گاه به اهل دوزخ خطاب مي

فرمايد: چه بد تجارتي كرديد در يك روز يا كمتر از آن كه در اين مدت كوتاه آتش و غضب اي از يك روز. ميروزي يا پاره
 .«3»مرا كسب نموديد پس در آن جاودانه بمانيد 

و نيز با آن آيات ديگري كه نظير اين آيه است، روشن  مؤلف: انطباق مضمون اين حديث با آيه شريفه با آن سياقي كه دارد،
 .نيست، و ما با استمداد از شواهدي پيرامون مدلول آيه بحث كرديم

__________________________________________________ 

 .8، ح 033توحيد، ص (1)

 .11علل الشرائع، ص (2)

 .23، ص 8تفسير قمي، ج (3)

 .13، ص 3الدر المنثور، ج (4)

 113، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 551:  ص..  …( 34سوره نور مدني است، و شصت و چهار آيه دارد )(24)

 551:  ص..  …[ 51تا  5(: آيات 34سوره النور )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ال  (1)لَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَ
( الزَّانِي ال يَنْكِحُ 8مُؤْمِنِينَ )هُما طائِفَةٌ مِنَ الْتَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَ

( وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ 0) إِالَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ ال يَنْكِحُها إِالَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ
 (3وهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ )يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُ

ءُ إاِلَّ أَنْفُسُهُمْ ( وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدا3إِالَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
( وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا 3( وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ )3فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )

 (9)( وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 2إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ

 (13وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ )

 551:  ص..  …ترجمه آيات 

 .به نام خداي بخشنده مهربان

 سوره را فرستاديم و )احكامش را( فريضه بندگان كرديم و در آن  اين

 111، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 .(1آيات روشن نازل ساختيم براي اين كه بندگان متذكر آن حقايق شوند )

ت در دين خدا رأفبايد شما مؤمنان هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و هرگز در باره آنان 
 .(8و ترحم روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بدكاران را جمعي از مؤمنان مشاهده كنند )

مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نكند و زن زناكار هم جز با مرد زاني و مشرك نكاح نخواهد كرد و اين كار بر 
 .(3) مردان مؤمن حرام است

و آنان كه به زنان با عفت نسبت زنا بدهند آن گاه چهار شاهد عادل بر ادعاي خود نياورند آنان را به هشتاد تازيانه كيفر 
 .(3دهيد و ديگر هرگز شهادت آنها را نپذيريد كه مردمي فاسق و نادرستند )

م اصالح خود بر آمدند در اين صورت خدا آمرزنده مگر آنهايي كه بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه كردند و در مقا
 .(3و مهربان است )

و آنان كه به زنان خود نسبت زنا دهند و جز خود بر آن شاهد نداشته باشند بايد هر يك از آنها چهار مرتبه شهادت و قسم 
 .(3به نام خدا ياد كه او در اين ادعاي زنا از راستگويان است )

 .(3كه لعن خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد ) و بار پنجم قسم ياد كند

ويد گپس براي رفع عذاب حد، آن زن نيز نخست چهار مرتبه شهادت و قسم به نام خدا ياد كند كه البته شوهرش دروغ مي
(2). 

 .(2و بار پنجم قسم ياد كند كه غضب خدا بر او اگر اين مرد در اين ادعا از راستگويان باشد )

و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود و اگر نه اين بود كه خداي مهربان البته توبه پذير و درستكار است  و اگر فضل
 .(13كرد )گرفت و با توبه از شما رفع عذاب نميحدود و تكليف را چنين آسان نمي

 555:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

اي از معارف اي از احكام تشريع شده، و سپس پارهيان پارهغرض اين سوره همان است كه سوره با آن افتتاح شده و آن ب
 .شودالهي مناسب با آن احكام است، معارفي كه مايه تذكر مؤمنين مي

 555:  ص..  …[ "سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها "و مقصود از اينكه فرمود: "سورة "معنا و مورد استعمال كلمه]

 ."ضْناها وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَسُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَ "

هايي است كه همه براي ايفاي يك غرض ريخته شده باشد، و به بندياي از كلمات و جملهبه معناي پاره "سوره "كلمه
اين  "ه ناميده شده، و فرموده:همين جهت در اين آيه شريفه يك بار مجموع آيات سوره به اعتبار معنايي كه دارند يك سور

 118، ص: 13و ترجمه الميزان، ج "سوره را نازل كرديم

 :بار ديگر ظرف براي بعضي آياتش اعتبار شده، از باب ظرفيت مجموع براي بعض و فرموده

 ."در آن آياتي روشن نازل كرديم "

آياتش را يك سوره ناميده، و استعمال آن در و اين كلمه از كلماتي است كه قرآن كريم آن را وضع كرده و هر دسته از 
كالم خداي تعالي مكرر آمده، و مثل اينكه وجه اين نامگذاري معناي لغوي آن است، كه همان ديوار دور شهر باشد كه بر 



كند، چون سوره قرآن نيز حصاري است كه چند آيه و يا يك غرض معيني را كه در مقام ايفاي آن است در شهر احاطه مي
 .گرفته است بر

سپس گفته:  … باشد، مانند، فرض آهن وبه معناي بريدن چيز محكم و تاثير در آن مي "فرض "گويد كلمهراغب مي
به  گويند، ودهد، با اين تفاوت كه واجب كردن چيزي را به اعتبار وقوع و ثباتش ايجاب ميفرض، همان معناي ايجاب را مي

سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ  ":گويند، هم چنان كه خداي تعالي فرمودهكليف در آن، فرض مياعتبار بريده شدن، و يك طرفي شدن ت
 .اي كه ما عمل به آن را بر تو واجب كرديم، يعني سوره"فَرَضْناها

واقع شده باشد، معناي ايجابي را  "خدا بر او فرض كرد -فرض اللَّه عليه "گويد: اين كلمه هر جا كه در جملهو نيز مي
واقع شده باشد، معناي توسعه  "فرض اللَّه له "دهد كه خداي تعالي مكلف را بدان وارد و تكليف كرده، و هر جا در جملهمي

در آنچه خدا نصيب كرده براي پيغمبر حرجي بر  -ما كانَ عَلَي النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ "دهد، مانند:و رخصت را مي
 .«1» "او نيست

، معنايش اين است كه اين سوره را ما نازل كرديم، و عمل به آن احكامي كه "سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها "س اينكه فرمود:پ
در آن است واجب نموديم، پس اگر آن حكم ايجابي باشد، عمل به آن اين است كه آن را بياورند، و اگر تحريمي باشد عمل 

 .از آن اجتناب نمايندبه آن اين است كه ترك كنند و 

آيه نور، و آيات بعد از آن است كه  -به شهادت سياق -مراد از آن "وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "و اينكه فرمود:
 .دهدسازد، و اين معارف الهي را تذكر ميحقيقت ايمان و كفر و توحيد و شرك را ممثل مي

 يا عقد شبه بدون يا عقد بدون جماع معناي به "زنا "كلمه "الْمُؤْمِنِينَ …وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانِيَةُ  "
 كلمه و است، كنيز خريد بدون

__________________________________________________ 

 ."فرض "مفردات راغب، ماده(1)

 110، ص: 13جترجمه الميزان، 

از لغويين « 1»به معناي دلسوزي و تحريك شدن عواطف است، بعضي  "رأفت "به معناي زدن تازيانه است و كلمه "جلد "
كنند، در اصل به معناي جماعت است وقتي كه كوچ مي "طائفه "اند: به معناي رحمت آميخته با دلسوزي است و كلمهگفته

 .شودو نفر و حتي بر يك نفر هم اطالق مياند: اين كلمه بر دگفته «2»بعضي 

 553:  ص..  …بيان حد زناي زاني و زانيه[ ]

 صد دو آن از يك هر به بايد كه زده، سر دو آن از شنيع عمل اين كه است زني و مرد مراد -"جَلْدَةٍ …الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي  "
ريفه، چيزي كه هست در چند صورت تخصيص خورده، اول اينكه تازيانه بزنند، و صد تازيانه حد زنا است به نص اين آيه ش

زناكاران محصن باشند، يعني مرد زناكار داراي همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته باشد، يا يكي از اين دو محصن 
د زناي آنان حباشد كه در اين صورت هر كس كه محصن است بايد سنگسار شود، دوم اينكه برده نباشند كه اگر برده باشند 

 .باشدنصف حد زناي آزاد مي

تر و اند: اگر زن زناكار را جلوتر از مرد زناكار ذكر كرده، براي اين بوده كه اين عمل از زنان شنيعاز مفسرين گفته« 0»بعضي 
 .تر است و نيز براي اين بوده كه شهوت در زنان قويتر و بيشتر استزشت

ين است، در نتيجه زدن تازيانه كار كسي است كه متولي امور مسلمانان است، كه يا و خطاب در آيه متوجه به عموم مسلم



 .پيغمبر است و يا امام، و يا نايب امام

ل نهي از مسبب است به نهي از سبب، چون قبي از شده رأفت از كه نهي اين -" …وَ ال تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  "
شود كه در عذاب كردن او تساهل شود، و در نتيجه نسبت به او سي كه مستحق عذاب است باعث ميرقت كردن به حال ك

تا جمله  "فِي دِينِ اللَّهِ "تخفيف دهند، و يا به كلي اجراي حدود را تعطيل كنند، و به همين جهت كالم را مقيد كرد به قيد
 .و شريعت او شده استانگاري در دين خدا چنين معنا دهد كه در حالتي كه اين سهل

ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ  "همان حكم خدا است، هم چنان كه در آيه "دين اللَّه "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 3»بعضي 
 .بدين معنا است، يعني رأفت، شما را در اجراي حكم خدا و اقامه حد او نگيرد« 3» "الْمَلِكِ
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يعني اگر شما چنين و چنان هستيد در اجراي حكم خدا دچار رأفت نشويد و اين  -"إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ "
 .خود تاكيد در نهي است

ين ناظر و شاهد اين اجراي حد باشند، تا آنان نيز يعني و بايد جماعتي از مؤمن -"وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
 .عبرت گيرند و نزديك عمل فحشاء نشوند

 554:  ص..  …ر باره آن گفته شده است[ د كه وجوهي و " … كندنمي ازدواج مشرك يا زاني جز زانيه با و كند،نمي نكاح مشركه يا زانيه با جز زاني "معناي اينكه فرمود:]

 ."ؤْمِنِينَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَ الزَّانِيَةُ ال يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُالزَّانِي ال يَ "

رساند كه: آيه شريفه در مقام ظاهر آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن سياق ذيل آن، كه مرتبط با صدر آن است، چنين مي
دهد، چون مراد از اين اي خبر ميآيد كه از مسالهريعي تحريمي است، هر چند كه از ظاهر صدر آن بر ميبيان حكمي تش

 شود، و اين گونه تعبيرها زيادخبر تاكيد در نهي است، چون امر و نهي وقتي به صورت خبر بيان شود. امر و نهي مؤكد مي
 .(كند، يعني به هيچ وجه نبايد كنديگر از اين كارها نميكند، و يا دگوييم فالني اين كار را ميمثال مي)است، 

و حاصل معناي آيه با كمك روايات وارده از طرق اهل بيت )ع( اين است كه: زناكار وقتي زناي او شهرت پيدا كرد، و حد بر 
 د يا با زن زناكاراو جاري شد، ولي خبري از توبه كردنش نشد، ديگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، باي

اش آشكار ازدواج كند و يا با زن مشرك، و همچنين زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت، و حد هم بر او جاري شد ولي توبه
 .شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك، بايد با مردي مشرك، يا زناكار ازدواج كندنگشت، ديگر حرام مي

قي بر احكام خود كه نسخ نشده و احتياج به تاويل هم ندارد، و اگر در روايات حكم را اي است محكم و باپس اين آيه، آيه
اند به صورت اقامه حد و ظهور توبه، ممكن است اين قيد را از سياق آيه نيز استفاده كرد، براي اينكه حكم به مقيد كرده

قع شدن ظهور در اين دارد كه مراد از زاني و زانيه، تحريم نكاح، در آيه شريفه بعد از امر به اقامه حد است، و همين بعد وا
زاني و زانيه حد خورده است و همچنين اطالق زاني و زانيه ظهور در كساني دارد كه هنوز به اين عمل شنيع خود ادامه 



 .اند، از دأب و ادب قرآن كريم بعيد استدهند، و شمول اين اطالق به كساني كه توبه نصوح كردهمي

 .معناي آيه مشاجراتي طوالني و اقوالي مختلف دارند مفسرين در

 اينكه گفتار در آيه به منظور اخبار از مقدار لياقت مرتكبين اين عمل زشت« 1»يكي 
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دارند، و لياقت بيش از آن را ندارند آدم زناكار به خاطر ها را دوست ميخواهد بفرمايد: افراد پليد همان پليديو مي است،
آيد كه چون خودش زناكار و پليد، و يا بدتر از كند، او از زني خوشش ميخباثت و پليدي ذاتش جز به زني مثل خود ميل نمي

نين زن زناكار جز به مردي مثل خود متعفن و پليد، و يا بدتر از خودش مشرك و خودش زني مشرك و بي دين باشد و همچ
 "بي دين تمايل ندارد. پس آيه شريفه در مقام بيان اعم اغلب است، هم چنان كه در آيه ديگر از همين سوره فرموده:

 .«1» "الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ

ينكه مراد از آيه شريفه تقبيح اينگونه افراد است، و معنايش اين است كه اليق به حال مرد زناكار اين است ديگر ا« 8»يكي 
كه جز زن زناكار و يا بدتر از او را نگيرد و اليق به حال زن زناكار هم اين است كه جز به مرد زناكار و يا بدتر از او يعني 

عطف است بر  "وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ "ح و ازدواج مشروع است و جملهنكا "نكاح عقد "مشرك، شوهر نكند و مراد از
 .«0»اول آيه، و مراد اين است كه زنا بر مؤمنين حرام شده، )نه ازدواج با زناكار( 

بدان  ولي اين دو وجه از اين رو صحيح نيستند كه با سياق آيه و مخصوصا با اتصال صدر و ذيل آن به يكديگر كه قبال
 .اشاره رفت سازگار نيستند

وَ أَنْكِحُوا الْأَيامي مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ  "سوم اينكه اصال اين آيه شريفه نسخ شده، و ناسخ آن آيه« 3»وجه 
 .است« 3» "إِمائِكُمْ

صوص مطلق است، يعني اين آيه جواب اين وجه هم اين است كه نسبت ميان آيه مورد بحث و اين آيه نسبت عموم و خ
 :عام است و آيه مورد بحث آن را تخصيص زده، فرموده

مخصوص است به غير  "دختران خود و صالحان از برده و كنيزان خود را همسر دهيد "اينكه در آنجا به طور عموم گفتيم
 .كندنسخ نميشود آن را زناكاران مصر در زنا و در اينگونه موارد كه عامي بعد از خاص وارد مي

 :فرمايدسوره بقره است، كه مي 881تر آن است كه بگوييم ناسخ آن، آيه بله اگر هم بگوييم نسخ شده مناسب
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دهد كه اينگونه افراد، پليدند و فرق بين اين دو وجه اين است كه وجه اول صرفا از تمايالت مرد و زن زناكار خبر مي(3)
 [.. … ] ."مترجم "وجه دومي وجهي است اخالقي براي اجتناب از زنا

 .به نقل از سعيد بن مسيب 183، ص 3مجمع البيان، ج (4)

 .08سوره نور آيه (5)

 113، ص: 13رجمه الميزان، جت

عَبْدٌ نْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا وَ لَوَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ ال تُ "



 .«1» "مْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِمُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُ

به اين بيان كه كسي ادعا كند كه اين آيه نيز هر چند عامي است بعد از خاص، و ليكن لسان آن لساني است كه تخصيص 
اند از مفسرين هم ادعا كرده« 8»شود، بعضي هرا آيه عام، ناسخ خاص ميپذيرد و وقتي آيه خاص آن را تخصيص نزد، قنمي

سوره بقره تحريم آن نازل شده، پس  221كه نكاح كافر با زن مسلمان تا سال ششم از هجرت جايز بوده، بعد از آن در آيه 
رك جايز دانسته قبل از نزول شايد آيه مورد بحث كه مربوط به زاني و زانيه است و ازدواج زن زناكار مسلمان را با مش

سوره بقره ازدواج زناكار با مشرك را نسخ كرده( البته  881تحريم بوده، و آيه تحريم بعد از آن نازل شده )در نتيجه آيه 
 .درباره اين آيه اقوال ديگري نيز هست كه چون فسادش روشن بود متعرض نقل آنها نشديم

 553:  ص..  …تشريع حد قذف[ ]

 " … ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةًوَ الَّذِ "

شود، )انداختن( معروف است ولي به عنوان استعاره در نسبت دادن امري ناپسند به انسان نيز استعمال مي "رمي "معناي
 .گويندهم مي "فقذ "مانند نسبت زنا و دزدي دادن، كه آن را

آيد كه مراد از رمي نسبت زنا دادن به زن محصنه و عفيفه است و مراد از آوردن چهار شاهد كه ناظر و و از سياق آيه بر مي
اند، اقامه اين شهود است براي اثبات نسبتي كه داده و در اين آيه خداي تعالي دستور داده در صورتي كه نسبت گواه زنا بوده

اهد نياورد او را تازيانه بزنند و از آن به بعد شهادت او را نپذيرند و در ضمن حكم به فسق او نيز كرده است و دهنده چهار ش
آورند، بايد دهند و چهار شاهد بر صدق ادعاي خود نميمعناي آيه اين است كه كساني كه به زنان عفيف نسبت زنا مي

 .اند، ديگر تا ابد شهادتي از آنان قبول نكنيددههشتاد تازيانه به ايشان بزنيد و چون ايشان فاسق ش

 فرماييد از نظر نسبت دهنده مطلق است، يعني همو اين آيه به طوري كه مالحظه مي
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زن مشرك، هر چند كه شما را زنان مشرك را نكاح مكنيد، تا آنكه ايمان آورند، و يك كنيز با ايمان بهتر است از يك (1)
خوش آيد و نيز با مردان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان بياورند. و يك برده با ايمان بسي بهتر است از مردي مشرك، هر چند 

خوانند، و خدا شما را به سوي بهشت و آمرزش به اذن خودش كه شما را خوش آيد، چون آنان شما را به سوي آتش مي
 .881ه بقره، آيه كند. سوردعوت مي

 .23، ص 12روح المعاني، ج (2)

 113، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .شود و هم زن، هم حر و هم برده، روايات اهل بيت )ع( هم همين طور تفسير كردهشامل مرد مي

ثناء هر چند راجع به جمله اخير يعني حكم به فسق اين است "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
يل را دارد، جنبه تعل "و هرگز شهادتي از ايشان نپذيريد "نامبردگان است. و ليكن از آنجايي كه به شهادت سياق براي جمله

دو حكم  فعاش ارتفاع حكم به ارتفاع فسق است، كه حكم ابدي نپذيرفتن شهادت هم برداشته شود، در نتيجه الزمه رالزمه
 هرگز از آنان شهادت نپذيريد، "شود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله مربوط باشد، و معنا چنين باشد كهاين مي

چون فاسقند، مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را اصالح كنند، چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است، و چون چنين 
 .داردكند، يعني حكم به فسق و نپذيرفتن ابدي شهادت آنان را بر ميايشان رحم ميآمرزد، و به است گناهشان را مي

استثناء مزبور تنها و تنها راجع به جمله اخير است، در نتيجه اگر قذف كننده بعد از اقامه  "اند كهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 



دتش تا ابد پذيرفته نيست، ولي بنا به گفته كسي شود، ولي باز هم شهاحد توبه كند و اصالح نمايد، گناهش آمرزيده مي
شود و هم شهادتش شود كه هم گناهش آمرزيده مياش اين ميداند نتيجهكه استثناء را راجع به هر دو جمله مي« 8»

 .گرددپذيرفته مي

د، و گيرشا ميو ظاهر امر چنين است كه اين اختالف مفسرين از يك مساله اصولي كه در علم اصول عنوان شده است من
گردد و يا تنها به جمله آخري؟ و حق شود به همه آنها بر ميآن اين است كه آيا استثنايي كه بعد از چند جمله واقع مي

مطلب اين است كه استثناء في نفسه صالحيت براي هر دو را دارد، و تعين يكي از آن دو وجه، محتاج قرينه است، تا ببيني 
آيد اين است كه استثناء به جمله اخير ست چه استفاده شود و در آيه مورد بحث آنچه از سياق بر مياز قرائني كه در كالم ا

 .كندبه مالزمه، جمله قبلي را هم به معناي خود مقيد مي -همانطور كه گفتيم -كندگردد، ولي چون افاده تعليل ميبر مي

 و نندكمي متهم را خود زنان كه كساني يعني "الْكاذِبِينَ مِنَ …هُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَ "
 كه ندارند شاهدي خود از غير
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چنين كساني شهادتشان كه يك شهادت از چهار شاهد است،  "فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ "شهادتشان را تاييد كند
 .گويدچهار بار خواهد بود و شهادتش را متعلق به خدا كند كه راست مي

يه و طبع قض -دهند، و چهار شاهد ندارندكه: كساني كه به همسران خود نسبت زنا مي معناي مجموع اين دو آيه چنين است
هم همين است، چون تا برود و چهار نفر را صدا بزند كه بيايند و زناي همسر او را ببينند تا شهادت دهند غرض فوت 

ا اقامه كنند چهار بار شهادت دادن خود پس شهادت چنين كساني كه بايد آن ر -بردشود و زناكار اثر جرم را از بين ميمي
دهم صادقم و بار پنجم بعد از اداي همين گيرم كه در اين نسبتي كه ميآنان است كه پشت سر هم بگويند: خدا را گواه مي

 .شهادت اضافه كند كه لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم

 551:  ص..  …[ "لعان "بيان حكم]

 هَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَوَ يَدْرَؤُا عَنْ

همان حد زنا است، و معناي آيه اين است  "عذاب "به معناي دفع است و مراد از "درأ "كلمه "إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ …
شود و شهادتهاي چهارگانه زن اين كه اگر زن همان پنج شهادتي را كه مرد داد عليه او اداء كند، حد زنا از وي بر داشته مي

باد  لعنت خدا بر من "گيرم كه اين مرد از دروغگويان است، و در نوبت پنجم اضافه كند كهاست كه بگويد: خدا را شاهد مي
 گويند، كه مانند طالق مايه انفصال زن واگر اين مرد از راستگويان باشد. و به اين سوگند دو طرفي در فقه اسالم لعان مي

 .شوهر است

جواب كلمه لو ال در اين آيه حذف شده و قيودي كه در فعل  "لَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌوَ لَوْ ال فَضْلُ ال "
فهماند، چون معناي آيه اين است كه اگر فضل خدا و رحمتش نبود و اگر توبه و حكمتش شرط اخذ شده آن جواب را مي

نچه كه فضل و رحمت و حكمت و توبه خدا از شما دور كرد. پس به طوري كه قيود آمد آبود، هر آينه بر سرتان مينمي
لو ال ما انعم اللَّه عليكم من نعمة الذين و توبة لمذنبيكم و تشريعه الشرائع  "فهماند، تقدير آيه چنين استماخوذ در شرط مي



مت دين و يعني اگر نع "نظام حياتكم بالجهالة لنظم امور حياتكم، لزمتكم الشقوة، و اهلكتكم المعصية و الخطيئة و اختل
داشت، هرگز از شقاوت رهايي توبه بر گنهكارانتان و تشريع شرايع براي نظم امور زندگيتان را خدا بر شما ارزاني نمي

 .(گشت، )خدا داناتر استنداشتيد، و هميشه به معصيت و خطا دچار بوديد، و به خاطر جهالت، نظام امورتان مختل مي
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 551ص :  .. … [آن نزول شان و " …الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً  ":بحث روايتي ]چند روايت در باره آيه حد زنا و آيه

 اشاره

ء ره نور بعد از سوره نسادر كافي به سند خود از محمد بن سالم از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: سو
و آن دسته از زنان شما كه عمل زنا  "نازل شده، و شاهد صدق اين سخن اين است كه خداي تعالي در سوره نساء فرمود:

د تا ها زنداني كنيشوند عليه آنان استشهاد كنيد به چهار نفر از خودتان، كه اگر شهادت دادند ايشان را در خانهمرتكب مي
سُورَةٌ  "و در سوره نور به عنوان جعل و قرارداد راه نجات فرموده: "خداي تعالي راه نجاتي بر ايشان قرار دهدبميرند، و يا 

أْخُذْكُمْ ةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَكُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا
 .«1» "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ

يعني ببينند تازيانه  :اندفرموده "شْهَدْ عَذابَهُماوَ لْيَ "و در تفسير قمي و در روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( در ذيل جمله
 .«8»و مردم را براي اين ديدن دعوت و جمع كنند  "طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "زدن به ايشان را

كُمْ ذْوَ ال تَأْخُ "و در تهذيب به سند خود از غياث بن ابراهيم از جعفر از پدرش از امير المؤمنين روايت كرده كه در ذيل جمله
وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ  "فرمود: مقصود از دين اللَّه اقامه حدود خدا است و در ذيل جمله "بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

 .«3»شود فرمود: طائفه، يك نفر را هم شامل مي "الْمُؤْمِنِينَ

 نْكِحُيَ ال الزَّانِي ")ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود آيه و در كافي به سند خود از محمد بن سالم از امام ابي جعفر

 علمي اهل هيچ و نناميد، مؤمن را مرد و زن از زناكار تعالي خداي آيه اين در و شد، نازل مدينه در " … مُشْرِكَةً أَوْ زانِيَةً إِلَّا
كند من نيست، و دزد هم در حالي كه دزدي ميكند مؤزناكار در حالي كه زنا مي :كه رسول خدا )ص( فرمود ندارد شك

 شود، آن طور كه پيراهنزنند ايمان از وجودشان كنده ميمؤمن نيست، چون اين گونه افراد وقتي به چنين عملي دست مي
 .«3»شود از تن كنده مي
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ  "و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي آيه
اينها زنان و مرداني معروف به زنا بودند كه به اين عمل شهرت داشتند، و مردم به اين عنوان سؤال كردم، فرمود:  "مُشْرِكَةً

باشند پس هر كس كه حد زنا بر او جاري شد و يا متهم شناختند، مردم امروز هم مانند مردم عصر پيامبر )ص( ميآنها را مي



 .«1»اش شهرت پيدا كند وبه بشناسند و توبهبه زنا شد سزاوار نيست مردم با او ازدواج كنند تا او را به ت

مؤلف: مثل اين روايت را كافي به سند خود از ابي الصباح نيز نقل كرده. و به سند خود از محمد بن سالم از ابي جعفر )ع( به 
مردم را از اين عبارت آورده: ايشان مردان و زناني بودند كه در عهد رسول خدا )ص( مشهور به زنا بودند. پس خداي تعالي 

باشند پس كسي كه معروف به زنا شده و يا حد بر اين مردان و زنان نهي فرمود، و مردم امروز هم به مانند مردم آن روز مي
 .«8»اش شناخته و معروف شود او جاري شده باشد، بايد از ازدواج با او خودداري كنند تا وقتي كه توبه

يم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: اين تنها مربوط به زناكارهاي و در همان كتاب به سند خود از حكم بن حك
 .«0»تواند ازدواج كند علني است، و اما اگر كسي احيانا زنايي كند و توبه نمايد، هر جا بخواهد مي

بن و ابن منذر و ا و در الدر المنثور است كه احمد و عبد بن حميد و نسايي و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن جرير
د اند كه گفت: زني بوابي حاتم و ابن مردويه و بيهقي در سنن خود، و ابو داوود در ناسخش از عبد اللَّه بن عمر روايت كرده

ص( )داد، به شرطي كه خرجي او را بدهد، پس يكي از اصحاب رسول خدا ناميدند، و به مردي زنا ميكه او را ام مهزول مي
 .«3» "گيرد مگر مرد زناكار يا مشركزن زناكار را نمي "ويج كند خداي تعالي اين آيه را فرستاد:خواست او را تز

 .«3»اي از نويسندگان جوامع از مجاهد نقل شده مؤلف: قريب به اين معنا از عده

د نفر مدند به جز چنباز در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از مقاتل روايت كرده كه گفت: وقتي مهاجرين مكه به مدينه آ
 انگشت شمار همه در شدت تنگي بودند، در شهر
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هاي علني و رسمي بود از اهل كتاب، و اما از انصار يكي اميه مدينه هم گراني و قحطي بود، و نيز در بازار مدينه فاحشه
دختر كنيز عبد اللَّه بن ابي بود، و يكي ديگر نسيكه دختر اميه بود، كه از مردي از انصار بود، و از اين كنيز زادگان انصار 

دادند، و هر يك به در خانه خود بيرقي افراشته بود تا مردان بفهمند اينجا خانه يكي از آن زنان است، كه زنا مي اي بودندعده
 .كردندو اين زنان از همه اهل مدينه زندگي بهتري داشتند، و بيش از همه به ديگران كمك مي

 گرفتند با اين زنان ازدواج كنند، تا به اين پس جمعي از مهاجرين براي نجات از قحطي و گرسنگي با اشاره بعضي تصميم
وسيله معاششان تامين شود. يكي گفت خوب است قبال از رسول خدا )ص( دستور بگيريم، پس نزد رسول خدا )ص( شده 

يي از اهل هاكنيم، و در بازار فاحشهگفتند: يا رسول اللَّه گرسنگي بر ما شدت كرده، و چيزي كه سد جوع ما كند پيدا نمي
 كنند، آيا صالح هست ما با آنان ازدواج كنيم و ازكتاب و كنيز زادگاني از ايشان و از انصار هستند كه با زنا كسب معاش مي

آورند استفاده كنيم البته هر گاه زندگي خودمان راه افتاد، و بي نياز از ايشان شديم، رهايشان زيادي آنچه به دست مي

 علني كه را زناكاران با ازدواج كرد حرام مؤمنين بر و -" … يَنْكِحُ ال الزَّانِي "يه را فرستاد:كنيم؟ در اين هنگام خدا اين آمي
 .«1» دادندمي زنا

 535:  ص..  …رواياتي در باره آيات راجع به قذف و لعان و شان نزول آنها[ ]



نْكِحُ الزَّانِي ال يَ "را بيان كرده، نه شان نزول جمله "مُشْرِكٌ الزَّانِيَةُ ال يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ "مؤلف:اين دو روايت سبب نزول آيه
 .را "إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

گردد و در آن اند كه به كجا بر ميگفته: مفسرين در اين استثناء اختالف كرده "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا "و در مجمع البيان در ذيل آيه
گويد: دوم تا آنجا كه مي "وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً "گردد، و نه به جملهتنها به فسق بر مي اند: يكي اينكهدو قول گفته

شود، چه حد خورده باشد و چه نخورده اي توبه كند شهادتش قبول ميگردد، پس اگر قذف كنندهاينكه به هر دو جمله بر مي
 .«8»: اين نظريه قول امام باقر و امام صادق )ع( نيز هست گويدنقل از ابن عباس( تا آنجا كه مي)باشد 

و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن منذر از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت: سه نفر عليه 
سه نفر به دستور  مغيرة بن شعبه شهادت به زنا دادند، و زياد كه چهارمي بود از دادن شهادت خودداري كرد، در نتيجه آن

 عمر حد خوردند، و عمر به
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تش پذيرفته كرد، و هيچ وقت هم شهادايشان گفت: توبه كنيد تا شهادتتان پذيرفته شود دو نفر توبه كردند و ابو بكرة توبه ن
نشد، و اين ابو بكرة برادر مادري زياد بود، و چون زياد كرد آنچه را كه كرد )و خود را پسر ابو سفيان و مادرش را زناكار 

 .«1»معرفي نمود( ابو بكرة سوگند خورد كه تا هر چند كه زنده است با او حرف نزند و حرف نزد تا مرد 

 :ند خود از حلبي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمودو در تهذيب به س

 .«8»خورد، و آن گاه فرمود: اين از حقوق الناس است اگر برده به حر نسبت زنا دهد هشتاد تازيانه مي

 ازلن لعان درباره آيه اين كه كرده روايت "الصَّادِقِينَ مِنَ كانَ إِنْ …وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ  "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 است ارانص از كه عجالني ساعدة بن عويمر برگشت تبوك جنگ از( ص) خدا رسول وقتي كه بوده اين نزولش سبب و شده،

و حامله شده، رسول خدا )ص( از او روي ا از و داده، زنا سمحاء بن شريك به من همسر اللَّه رسول يا: گفت و آمد، نزدش
 .ددا سخن خود را تكرار كرد، و رسول خدا )ص( روي گردانيد، تا چهار مرتبه اين كار تكرار شدبگردانيد، عويمر مج

اش رفت و آيه لعان بر او نازل شد. پس براي نماز عصر بيرون شد و بعد از نماز به عويمر پس رسول خدا )ص( به خانه
نازل كرده. پس مرد نزد زن آمد و گفت رسول خدا فرمود: برو همسرت را بياور كه خدا آيه قرآني درباره شما زن و شوهر 

خواهد، زن كه زن آبرومندي بود با جمعي از قوم خود آمد، همين كه داخل مسجد شد رسول خدا به عويمر )ص( تو را مي
 فرمود: برويد نزديك منبر و آنجا مالعنه كنيد! عويمر پرسيد چگونه مالعنه كنيم؟ فرمود پيش بيا و بگو: خدا را شاهد

ام از راستگويانم، عويمر جلو منبر آمد و يك بار صيغه لعان را جاري كرد، گيرم كه من در آنچه به اين زن نسبت دادهمي
 :حضرت فرمود

اعاده كن دوباره خواند، تا چهار بار، فرمود: در نوبت پنجم بگو كه لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم: آن گاه 
 ."ش كه لعنت، دعاي مستجابي است، اگر دروغ بگويي تو را خواهد گرفتمواظب با "حضرت فرمود

كنم، زن به صورت آن گاه باو فرمود: برو كنار و به همسرش فرمود: مثل او شهادت بده، و گرنه حد خدا را بر تو جاري مي
 افراد فاميلش نگريست و گفت: من اين رويها را در اين
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گيرم كه عويمر در اين نسبت كه به من بسته از كنم، پس نزديك منبر آمد و گفت خدا را شاهد ميشبانگاه سياه نمي
ت اعاده كرد سپس فرمود: حاال خودت را لعنت كن اگر او از دروغگويان است، حضرت فرمود: اعاده كن، تا چهار نوب

راستگويان باشد، زن در نوبت پنجم گفت غضب خدا بر من باد اگر چنانچه عويمر در نسبتي كه به من داده از راستگويان 
 .گيرداگر دروغگو باشي تو را مي !باشد، حضرت فرمود: واي بر تو! اين نفرين مستجاب است

ص( به شوهرش فرمود: برو كه ديگر تا ابد اين زن بر تو حالل نيست، گفت پس آن مالي كه من به او پس رسول خدا )
شود؟ حضرت فرمودند. اگر تو در اين نسبت كه به او دادي دروغگو باشي كه آن مال از خود اين زن نيز از تو ام چه ميداده

اي، و رحم او را براي ، و عوض كامي است كه از او گرفتهدورتر شده است، و اگر راست گفته باشي آن مال مهريه اين زن
 .«1»اي، )تا آخر حديث( خود حالل كرده

به  "و در مجمع البيان در روايت عكرمه از ابن عباس آمده كه گفت: سعد بن عباده وقتي آيه قذف را شنيد از تعجب گفت:
ت هيچ سر و صدايي نكنم، تا بروم چهار بيگانه ديگر را به، اگر به خانه درآيم و ببينم كه مردي ميان رانهاي فالني اس

بياورم، جريان را نشان آنان بدهم؟ اگر چنين چيزي پيش بيايد به خدا سوگند كه تا من بروم چهار نفر را بياورم، آن مرد 
 .درود، در نتيجه اگر از دهانم بيرون كنم هشتاد تازيانه به پشتم فرود خواهد آمكارش را تمام كرده، مي

يا  :ندگويد؟ گفتشنويد كه سعد چه ميرسول خدا )ص( به مردم مدينه كه سعد بزرگ ايشان بود فرمود: اي گروه انصار نمي
رسول اللَّه )ص( بزرگ ما را مالمت مكن، چون او مردي بسيار غيرتمند است، و به همين جهت جز با دختران باكره ازدواج 

تا مبادا كسي از ما جرأت كند و مطلقه او را بگيرد، خود سعد بن عباده گفت: يا رسول نكرده، و هيچگاه زني را طالق نگفته، 
دانم، و ليكن به خاطر همان اشكالي كه به اللَّه پدر و مادرم فداي تو باد، به خدا سوگند من اين حكم را جز حكم خدا نمي
اين را نخواسته، سعد گفت صدق اللَّه و رسوله، ذهنم آمد و عرض كردم از اين حكم تعجب كردم، حضرت فرمود خدا غير از 

 .به گفته خدا و رسول ايمان دارم

پس چيزي نگذشت كه پسر عمويي داشت به نام هالل بن اميه از باغ آمد در حالي كه ديد مردي با زنش جمع شده، پس 
 :صبح نزد رسول خدا )ص( رفت و گفت
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ديروز عصر به خانه آمدم و ديدم كه مردي با او است، و با دو چشم خود ديدم و با دو گوش خود شنيدم، رسول خدا )ص( 
دا ديد، به خبينم ناراحت شاش مشاهده گشت، هالل گفت مثل اينكه ميخيلي ناراحت شد، به طوري كه كراهت از رخساره

 .تصميم گرفت او را بزند (گويم، و اميدوارم كه خدا فرجي فراهم كند، رسول خدا )صقسم كه من راست مي

گفت: مبتال شديم، آيا راضي شويم كه گويد: پس انصار جمع شدند، گفتند: ما به همان حرفي كه ديروز سعد ميراوي مي
گردد؟ پس وحي نازل شد. همين كه شنيدند وحي نازل شده سكوت كردند، هالل تازيانه بخورد، و براي ابد شهادتش مردود 

 ." … وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ "آن وحي عبارت بود از آيه

كردي، پس پس رسول خدا )ص( فرمود: اي هالل بشارت باد تو را كه خداوند فرج قرار داد، همان فرجي كه آرزويش مي



بيايد، پس رسول خدا )ص( ميان اين زن و شوهر مالعنه كرد بعد از آن كه لعان تمام شد رسول  فرمود، بفرستيد تا همسر او
خدا )ص( ميان آن دو تفرقه افكند، و حكم كرد كه فرزند از آن زن باشد، در حالي كه پدر معيني نداشته باشد، ولي مردم هم 

 .فرزند او را به بدي نسبت ندهند

اين  اشان بياورد براي شوهرش آورده، و اگر چنين و چنان بياورد براي كسي آورده كه دربارهاگر چنين و چن "آن گاه فرمود:
 .«1» "حرفها زدند

شناس احتمال دارد به صورت استفهام فرموده باشد يعني حكم خدا چنين است آيا به رسم جاهليت عمل كنيم كه قيافه
 .گران؟بگويد اگر چنين و چنان است از شوهر اوست و گرنه از دي

 .«8»اي از ارباب جوامع از ابن عباس روايت كرده است مؤلف: اين روايت را در الدر المنثور از عده
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 531:  ص..  …[ 33تا  55 (: آيات34سوره النور )]

 اشاره

 مْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّيإِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُ
لَوْ ال  (18ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ )( لَوْ 11كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ )

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَ ( وَ لَوْ ال 10جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ )
( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً 13الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ )

 (13اللَّهِ عَظِيمٌ ) وَ هُوَ عِنْدَ

( يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ 13وَ لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ )
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ  (12تِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيا (13كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )

 (83تُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ )( وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْم12َعَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ )

للَّهِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ ال فَضْلُ ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِ
( وَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ 81نْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِ

كُمْ وَ اللَّهُ لْيَصْفَحُوا أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبي وَ الْمَساكِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ 
يَوْمَ تَشْهَدُ  (80مٌ )إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافاِلتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِي (88غَفُورٌ رَحِيمٌ )

( يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ 83نَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ )عَلَيْهِمْ أَلْسِ
(83) 

غْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ لطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَالْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِ
 (83كَرِيمٌ )
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 533:  ص..  …ترجمه آيات 

يز رسد بلكه خير و ثواب نمي پنداريد ضرري به آبروي شماهمانا آن گروه منافقان كه به شما مسلمين بهتان بستند مي
خواهيد يافت و هر يك از آنها به عقاب اعمال خود خواهند رسيد و آن كس از منافقان كه رأس و منشا اين بهتان بزرگ 

 .(11گشت هم او به عذابي سخت معذب خواهد شد )

ا شنيديد حسن ظنتان درباره يكديگر آيا سزاوار اين نبود كه شما مؤمنان زن و مردتان چون از منافقان چنين بهتان و دروغه
 .(18بيشتر شده و گوييد اين دروغي است آشكار؟! )

 .(10چرا منافقان بر ادعاي خود چهار شاهد اقامه نكردند پس در حالي كه شاهد نياوردند البته نزد خدا مردمي دروغگويند )

جرد خوض در اين گونه سخنان به شما عذاب و اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و عقبي شامل حال شما مؤمنان نبود به م
 .(13رسيد )سخت مي

ل گوييد كه علم به آن نداريد و اين كار را سهزيرا شما آن سخنان منافقان را از زبان يكديگر تلقي كرده و حرفي بر زبان مي
 .(13پنداريد در صورتي كه نزد خدا بسيار بزرگ است )و كوچك مي

گفتيد كه هرگز ما را تكلم به اين روا نيست؟ خداوندا منزهي تو، اين بهتان بزرگ و تهمت چرا به محض شنيدن اين سخن ن
 .(13محض است )

 .(13كند و زنهار ديگر اگر اهل ايمانيد گرد اين سخن نگرديد )خدا به شما مؤمنان موعظه مي

و به مصالح بندگان و نظام عالم آگاه است و خدا آيات خود را براي شما بيان فرمود كه او به حقايق امور و سراير خلق دانا 
(12). 

دارند كه در ميان اهل ايمان كار منكري را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنيا و آخرت عذاب دردناك آنان كه دوست مي
 .(12دانيد )داند و شما نميخواهد بود و خدا مي

كرد ولي او رؤوف و رحيم منان نبود در عقابتان عجله ميو اگر فضل و رحمت خدا و رأفت و مهرباني او شامل حال شما مؤ
  .(83است )
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ايد مبادا پيروي شيطان كنيد كه هر كس قدم به قدم از پي شيطان رفت او به كار زشت و اي كساني كه به خدا ايمان آورده
خواهد منزه و شد و ليكن خدا هر كس را ميو پاكيزه نميمنكرش واداشت و اگر فضل و رحمت خدا نبود احدي از شما پاك 

 .(81كند كه خدا شنوا و دانا است )پاك مي

و نبايد صاحبان ثروت و نعمت درباره خويشاوندان خود و مسكينان و مهاجران راه خدا از بخشش و انفاق كوتاهي كنند بايد 
كه خدا هم  داريدشه كنند و از بديها درگذرند آيا دوست نميمؤمنان هميشه بلند همت بوده و نسبت به خلق عفو و گذشت پي

 .(88در حق شما مغفرت و احسان كند كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است )

كساني كه به زنان با ايمان عفيف بي خبر از كار بد، تهمت بستند محققا در دنيا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب 
 .(80سخت معذب خواهند شد )

 .(83بترسيد از روزي كه زبان و دست و پاي ايشان بر اعمال آنها گواهي دهد )

 .(83كه در آن روز خدا حساب و كيفر آنها را تمام و كامل خواهد پرداخت )

زنان بد كار و ناپاك شايسته مرداني بدين صفتند و مردان زشتكار ناپاك شايسته زناني بدين صفتند و بالعكس زناني پاكيزه 



اپاكان اند و اين پاكيزگان از سخنان بهتان كه ننيكو اليق مرداني چنين و مرداني پاكيزه و نيكو اليق زناني به همين گونهو 
 .(83رسد و رزق آنها نيكو است )گويند منزهند و از خدا به ايشان آمرزش ميشان ميدرباره

 537:  ص..  …بيان آيات ]بيان آيات مربوط به داستان افك[ 

 رهاشا

اره اند، ولي شيعه آن را دربكند، كه اهل سنت آن را مربوط به عايشه ام المؤمنين دانستهاين آيات به داستان افك اشاره مي
پادشاه مصر او را به عنوان هديه براي رسول خدا )ص(  "مقوقس "ماريه قبطيه مادر ابراهيم معتقد است، همان ماريه كه

خالي از اشكال نيست،  -ها رسيدهها است و چه آن حديثي كه از شيعهثي كه از سنيچه آن حدي -فرستاد، و هر دو حديث
 .ان شاء اللَّه تعالي -كه هم خودش و هم اشكالش در بحث روايتي خواهد آمد

پس بهتر اين است كه به بحث پيرامون متن آيات پرداخته و به كلي فعال از روايات صرف نظر كنيم، ولي در عين حال اين 
هاي رسول خدا )ص( بوده، حال يا همسرش و يا را بايد مسلم بدانيم كه افك مورد بحث مربوط به يكي از خانواده نكته

  "وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ "كنيز ام ولدش كه شايد همين نكته هم به طور اشاره از جمله
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رساند مطلب در ميان مسلمانان شهرت يافت، و سر و صدا به راه انداخت و همچنين از آيات اين داستان كه مي استفاده شود
 .شودو اشارات ديگري كه در آيات هست اين معنا فهميده مي

ستان را اآيد كه به بعضي از خانواده رسول خدا )ص( نسبت فحشاء دادند و نسبت دهندگان چند نفر بوده و دو از آيات بر مي
آيد كه بعضي از منافقين يا بيماردالن در اشاعه اند، و نيز به دست ميدر ميان مردم منتشر كرده و دست به دست گردانده

داشتند، و لذا خدا اين آيات را نازل اند، چون به طور كلي اشاعه فحشاء در ميان مؤمنين را دوست مياين داستان كمك كرده
 .دفاع فرمود كرده، و از رسول خدا )ص(

 " … إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ "

به معناي مطلق دروغ است، و معنايش در اصل، هر چيزي است كه از وجهه  -به طوري كه راغب گفته -"افك "كلمه
عمل منحرف از  اي كه بايد داراي آن باشد، مانند اعتقاد منحرف از حق به سوي باطل واش منحرف شود، وجههاصلي

صحت و پسنديدگي به سوي قباحت و زشتي، و كالم بر گشته از صدق به سوي كذب و در كالم خداي تعالي در همه اين 
 .«1»معاني و موارد استعمال شده 

ديگر « 0»و بعضي «. 8»به معناي جماعت دست به دست هم داده و متعصب است  "عصبه "گويد: كلمهو نيز راغب مي
 .شودر عدد ده تا چهل استعمال مياند: دگفته

اش به مؤمنين است، آن مؤمنيني كه ظاهر ايمان را دارند، چه اينكه واقعا هم ايمان خطاب در آيه شريفه و آيات بعدي
اند مخاطب به چهار خطاب از مفسرين كه گفته« 3»اند، و اما قول بعضي اند و در دل مرض داشتهاند، يا منافق بودهداشته
و يا تنها مخاطب به خطاب دوم و سوم و چهارم رسول خدا )ص( و آن زن و مرد متهم است صحيح نيست، زيرا اول، 

مستلزم تفكيك ميان خطابهايي است كه در ده آيه اول از آيات مورد بحث قرار دارند، چون بيشتر خطابهاي مذكور كه 
ون شك معنا ندارد چهار و يا سه خطاب اول آن، بيست و چند خطاب است متوجه عموم مؤمنين است، و با اين حال بد

 .متوجه افراد معيني باشد



 اند: خطابهاي چهارگانه و ياديگر است كه گفته« 3»بدتر از اين حرف سخن بعضي 
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اي كه گفته شد، به مؤمنيني است كه از اين پيش آمد متاثر شده بودند، چون عالوه بر اينكه همان اشكال تفكيك گانهسه
 .(يي نيز هست، )چون نه وجهي برايش متصور است و نه دليلي بر آن هستآيد، گزاف گودر سياق الزم مي

جماعت معدودي از شما  -الم عهد است "االفك "الم در كلمه -و معناي آيه اين است كه كساني كه اين دروغ را تراشيدند
ني بر اي در كار بوده، مبتوطئههستند، كه با هم تباني و ارتباط دارند. و اين تعبير خود اشاره است به اينكه در اين تهمت 

دار ساخته، و او را در ميان را لكه (اينكه اين دروغ را بتراشند، و آن را اشاعه هم بدهند، تا قداست و نزاهت رسول خدا )ص
 .مردم رسوا سازند

باب تسليت رسول اند از پنداشته و گفته« 1»كند و آن طور كه بعضي اي را افاده ميپس معلوم شد كه جمله مذكور فايده
 .خدا )ص(، و يا تسليت آن جناب و مؤمنين متاثر از اين پيشامد نيست، چون سياق با تسليت سازگار نيست

 531:  ص..  …([  …شناخته و رسوا شدن عناصر فاسد، براي مجتمع صالح و اسالمي خير است )ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ]

مقتضاي اينكه گفتيم خطاب متوجه عموم مؤمنين است، و مراد از آن نفي شريت  -"هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ "
و اثبات خيريت اين پيشامد است، اين است كه يكي از سعادتهاي مجتمع صالح اين است كه اهل ضاللت و فساد در آن 

براي اصالح اين اعضاي فاسده دست به اقدام زند، مجتمع شناخته شوند، تا جامعه نسبت به وضع آنها بصيرت پيدا كند، و 
ا شود، و ايشان رمخصوصا در مجتمع ديني كه سر و كارش با وحي آسماني است، و در هر پيشامدي وحيي بر آنان نازل مي

رند، اانگاري و غفلت روا نددهد كه چگونه از اين پيشامد استفاده كنند، و ديگر نسبت به امور خود سهلموعظه و تذكر مي
 .بلكه در امر دين خود و هر مهم ديگر زندگيشان احتياط كنند

است، چون اثم عبارت است از آثار سويي كه بعد از گناه  "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ "دليل بر اين معنا، جمله
مت را زده بودند به آثار سوء عملشان شناخته ماند، پس ظاهر جمله اين است كه آنهايي كه اين تهبراي آدمي باقي مي

 .دشونگردند و در نتيجه به جاي اينكه رسول خدا )ص( را رسوا كنند خود مفتضح ميشوند، و از ديگران متمايز ميمي

، اين است كه خدا به خاطر اين تهمت "خير بودن اين پيشامد براي متهمين "مراد از :كه گفته« 8»و اما قول مفسري 
 كند، دردهد، هم چنان كه مرتكبين آن را رسوا ميان مياجرش
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 "يست.نين نصورتي درست است كه خطاب در آيه متوجه خصوص متهمين باشد، و خواننده محترم در نظر دارد كه گفتيم چ



اند، و ضمير آن را را به معناي معظم تهمت معنا كرده "كبره "كلمه« 1»مفسرين  "وَ الَّذِي تَوَلَّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ
كسي كه معظم اين افك و مسئوليت بيشتر آن را گردن گرفته باشد و از  :اند: معنايش اين استبه تهمت بر گردانده و گفته

 .ن تهمت زنندگان از همه بيشتر آن را در ميان مردم اشاعه داده باشد عذابي عظيم خواهد داشتميا

 531:  ص..  …توبيخ كساني كه وقتي اتهام دروغ )افك( را شنيدند آن را رد و تكذيب نكردند و بدون تحقيق و علم آن را شايع ساختند[ ]

 اين آيه توبيخ كساني است كه وقتي "نَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌلَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُو "
داستان افك را شنيدند آن را رد ننمودند، و متهمين را اجل از چنين اتهامي ندانسته و نگفتند كه اين صرفا افترايي است 

 .آشكار

و لو ال ظننتم  "از باب به كار بردن اسم ظاهر در جاي ضمير است، و اصل آن "مُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْ "جمله
بوده و اگر اينطور نفرمود و آن طور فرمود براي اين بود كه بر علت حكم داللت كند و بفهماند كه صفت ايمان  "بانفسكم

مانع است پس كسي كه متصف به ايمان است بايد به افراد ديگري طبعا مؤمن را از فحشاء و منكرات عملي و زباني رادع و 
كه چون او متصف به ايمان هستند ظن خير داشته باشد، و درباره آنان بدون علم سخني نگويد، زيرا همه اهل ايمان 

 .همچون شخص واحدي هستند كه متصف به ايمان و لوازم و آثار آن است

كه چرا وقتي افك را شنيديد به جاي اينكه نسبت به مؤمنين متهم، حسن ظن داشته شود بنا بر اين، معناي آيه چنين مي
 .باشيد، به تراشنده افك، حسن ظن پيدا كرديد و بدون علم در باره اهل ايمان سخني گفتيد؟

د كه اين نگفتي معنايش اين است كه شما مؤمنين و مؤمنات كه شنونده افك بوديد "قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ "و اينكه فرمود:
مطلب افك و دروغي است آشكار، با اينكه بر حسب قاعده ديني خبري كه مخبر آن علمي بدان ندارد، و ادعايي كه مدعي 
آن شاهدي بر آن ندارد، محكوم به كذب است، چه اينكه در واقع هم دروغ باشد، يا آنكه در واقع راست باشد، دليل بر اين 

 است، كه "إِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَفَ "معنايي كه ما كرديم جمله
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 .م است به دروغگوييمحكو -شرعا -فرمايد: وقتي مدعي، شاهد نياورد، نزد خدامي

نسبت  گويند ويعني اگر در آنچه مي "لَوْ ال جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ "
، پس م شهود در زنا هستند حاضر سازنددهند راستگو باشند، بايد بر گفته خود شاهد بياورند و شهود چهارگانه را كه گفتيمي

 .وقتي شاهد نياورند شرعا محكومند به كذب، براي اينكه ادعاي بدون شاهد كذب است و افك

 معناي به حديث در "افاضه ""يمٌوَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِ "

 ال لَوْ "جمله بر است عطف " … نبود خدا فضل اگر ":فرمود اينكه و است داستان يك كردن تعقيب و انداختن راه صدا و سر
و در جمله مورد بحث بار ديگر به مؤمنين حمله شده است و اگر فضل و رحمت خدا را مقيد به دنيا و  " … سَمِعْتُمُوهُ إِذْ

 .آيد عذاب دنيا و آخرت )هر دو( استين بوده كه داللت كند بر اينكه عذابي كه در ذيل آيه ميآخرت كرده براي ا

شد، به خاطر اين خوض و تعقيبي كه و معناي آيه اين است كه اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت متوجه شما نمي
 .رسيددرباره داستان افك كرديد، عذاب عظيمي در دنيا و آخرت به شما مي

 " … إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ "



كنند است. و تلقي قول، به معناي گرفتن و پذيرفتن سخني است كه به انسان القاء مي "افضتم "متعلق به جمله "اذ "ظرف
ه داللت كند بر اينكه داستان افك صرف انتقال سخني از زباني به زباني و اگر تلقي را مقيد به السنة كرد، براي اين بود ك

 .ديگر است، بدون اينكه درباره آن سخن، تدبر و تحقيقي به عمل آورند

فسير تاز قبيل عطف تفسيري است كه همان تلقي را  "وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ "و بنا بر اين، اينكه فرمود:
كند. و باز اگر گفتن را مقيد به دهانها كرد براي اشاره به اين بود كه قول عبارت است از گفتن بدون تحقيق و تبين مي

 .قلبي، كه جز دهانها ظرف و موطني ندارد و از فكر و انديشه و تحقيق سر چشمه نگرفته است

يد تحقيقي كنيد، و علمي به دست آوريد، آن را پذيرفتيد و در او معناي آيه اين است كه شما بدون اينكه درباره آنچه شنيده
 .آن خوض كرده دهان به دهان گردانيديد و منتشر ساختيد

 108، ص: 13معنايش اين است كه شما اين ترجمه الميزان، ج "وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ "و اينكه فرمود:

ده پنداشتيد و حال آنكه نزد خدا كار بس عظيمي است، چون بهتان و افتراء است عالوه بر اين بهتان رفتار خود را كاري سا
شود كه آن حضرت در جامعه رسوا به پيغمبر خدا )ص( است، چون شيوع افك در باره آن جناب در ميان مردم باعث مي

 .اش تباه شودگشته و امر دعوت ديني

 إِذْ ال وْلَ "آيه بر است عطف آيه اين "هُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا، سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌوَ لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُو "

 "رمايد كه چرا چنين نگفتيد؟ و كلمهفمي توبيخ را ايشان و شده، حمله مؤمنين به رسوم با براي آن در و " … سَمِعْتُمُوهُ
خواهد كسي را منزه از عيب اي است معترضه، و اين از ادب قرآن كريم است كه هر جا ميكلمه در اين ميان، "سبحانك

 .كندمعرفي كند، براي رعايت ادب نخست خدا را منزه مي

ب كند كه يا للعجاند، چون شخص مورد افتراء را مبهوت ميبه معناي افتراء است، و اگر آن را بهتان ناميده "بهتان "كلمه
ام؟ و اگر آن را بهتاني عظيم خوانده، بدين جهت بوده كه تهمت مربوط ين حرفي را زده و يا چنين كاري را كردهمن كي چن

به ناموس، آن هم ناموس متعلق به رسول خدا )ص( بوده. و بهتان بودنش بدين سبب بوده كه اخباري بدون علم و ادعايي 
گذشت. و  "إِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَفَ "بدون شاهد بوده، آن شاهدي كه شرحش در ذيل جمله

 .معناي آيه روشن است

دهد كه تا ابد چنين عملي را تكرار نكنند. و اندرز مي آيه دو اين "حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَ …يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً  "
 .اي دو آيه روشن استمعن

 " … إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا "

اگر اين آيه با آيات راجع به افك نازل شده باشد و متصل به آنها باشد و مربوط به نسبت زنا به مردم دادن و شاهد نياوردن 
چون افك از مصاديق فاحشه است، و اشاعه آن در ميان مؤمنين به خاطر باشد، قهرا مضمونش تهديد تهمت زنندگان است، 

 .اي در بين مؤمنين شيوع يابدداشتند عمل زشت و هر فاحشهاين بوده كه دوست مي

مطلق فحشاء است، چون زنا و قذف و امثال آن، و دوست داشتن اينكه فحشاء و قذف در ميان  "فاحشه "پس مقصود از
 .ند، خود مستوجب عذاب اليم در دنيا و آخرت براي دوست دارنده استمؤمنين شيوع پيدا ك

و بنا بر اين، ديگر علت ندارد كه ما عذاب در دنيا را حمل بر حد كنيم، چون دوست داشتن شيوع گناه در ميان مؤمنين حد 
ا بگيريم، و حب شيوع را كنايه از را براي عهد بدانيم، و مراد از فاحشه را هم قذف تنه "الفاحشة "آورد، بله اگر الم درنمي

 100، ص: 13قصد شيوع و خوض و ترجمه الميزان، ج

 .سازددهن به دهن گرداندن قذف بدانيم، در آن صورت ممكن است عذاب را حمل بر حد كرد. ولي سياق با آن نمي



اي هم كه شيوع كنيم، و نكتهآورد، و جهت ندارد كه ما آن را مقيد به قصد عالوه بر اين قذف به مجرد ارتكاب حد مي
 .موجب اين كار باشد در بين نيست

اين جمله تاكيد و بزرگ داشت عملي است كه موجب سخط و عذاب خدا است، هر چند  -"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "
 .مردم از بزرگي آن بي خبر باشند

اين جمله تكرار همان امتناني است كه قبال هم يادآور شده بود، و معنايش روشن  "مَتُهُوَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْ "
 .است

در  سير اين آيهتف "الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِ "
 .از سوره بقره در جلد دوم اين كتاب گذشت 832ذيل آيه 

 533:  ص..  …شد[ اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هيچيك از شما هرگز پاك و تزكيه نمي]

 " … وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً "

آوري امتنان به فضل و رحمت بازگشت شده و اين اهتمام خود مؤيد اين احتمال است كه افك  در اين آيه باز هم به ياد
بوده، و اهتمام به خاطر احترامي است كه آن جناب نزد خداي سبحان داشته  (مورد بحث در آيه مربوط به رسول خدا )ص

 .است

جواب لو ال را آورده، و فرموده اگر فضل و رحمت شود، در اين آيه كه براي بار سوم امتنان به فضل و رحمت يادآوري مي
شد و اين معنايي است كه عقل هم بر آن داللت دارد، چون افاضه خدا به شما نبود هيچ يك از شما ابدا تزكيه و پاك نمي

 :دهموكند، هم چنان كه در جاي ديگر فركننده خير و سعادت تنها خداي سبحان است، و تعليم قرآني نيز آن را افاده مي

آنچه خير به تو  -«8»ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  "و نيز فرموده: "خير تنها به دست تو است -«1»بِيَدِكَ الْخَيْرُ  "
 ."رسد از خدا استمي

داي است، و حاصلش اين است كه خاعراض از مطالب قبلي  "وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "و اينكه فرموده:
گيرد كه كند. پس امر منوط به مشيت او است، و مشيت او تنها به تزكيه كسي تعلق ميتعالي هر كه را بخواهد تزكيه مي

 اشاره به همين درخواست به "وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "استعداد آن را داشته، و به زبان استعداد آن را درخواست كند، كه جمله
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 .32سوره نساء، آيه (2)

 103، ص: 13ترجمه الميزان، ج

زبان استعداد است، يعني، خدا شنواي خواسته كسي است كه تزكيه را به زبان استعداد درخواست كند، و دانا به حال كسي 
 .را دارد است كه استعداد تزكيه

 " … بِيلِ اللَّهِوَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبي وَ الْمَساكِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَ "

احبان كه صبه معناي تقصير و ترك و سوگند است، و هر سه معنا با هم تناسب دارند، و معناي آيه اين است  "ايتالء "كلمه
فضل و سعه يعني توانگران از شما نبايد در دادن اموال خود به خويشاوندان و مساكين و مهاجرين در راه خدا كوتاهي كنند. 
و يا معنايش اين است كه توانگران چنين كاري را ترك نكنند و يا اين است كه توانگران هيچ وقت سوگند نخورند كه ديگر 

اگر هم از نامبردگان عمل ناماليمي ديدند صرف نظر كنند، و  -و ليعفوا عنهم و ليصفحوا "م،دهيبه نامبردگان چيزي نمي



ر دوست مگ -أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "فرمايد:. آن گاه توانگران را تحريك نموده و مي"ببخشايند
 ."د؟ و خدا آمرزنده و مهربان استداريد كه خدا هم بر شما ببخشاينمي

در اين آيه بنا به فرضي كه با آيات افك نازل شده و متصل به آنها باشد، داللت بر اين معنا است كه يكي از مؤمنين تصميم 
اند قطع كند، و خداي تعالي او را از اين عمل نهي گرفته بوده كه احسان هميشه خود را از كساني كه مرتكب افك شده

 .و سفارش اكيد فرموده كه هم چنان احسان خود را ادامه دهد، كه باز هم بياني در اين باره خواهد آمد كرده،

 534:  ص..  …كنند در دنيا و آخرت لعنت شده و عذابي عظيم دارند[ كساني كه زنان مؤمنه محصنه را متهم به زنا مي]

ا اينكه از مؤمنات سه صفت ر "الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ  "
بر شمرده، به منظور داللت بر عظمت معصيت بوده، چون صفت شوهر داشتن و عفت و غفلت و ايمان هر يك سبب تامي 

م و متهم بي گناه را مظلوم جلوه دهند، تا چه رسد به اينكه همه هستند براي اينكه نسبت زنا را ظلم، و نسبت دهنده را ظال
آن صفات با هم جمع باشند، يعني زن متهم به زنا، هم شوهردار باشد، هم عفيف، هم با ايمان، و هم غافل از چنين نسبت 

ذاب در دنيا و آخرت، و عتر خواهد بود، و كيفرش لعنت كه در اين صورت نسبت زنا به او دادن ظلمي بزرگتر، و گناهي عظيم
عظيم خواهد بود، ولي اين آيه شريفه هر چند كه در جمله آيات افك نازل شده باشد مضمونش عام است، و تنها مربوط به 

 .خصوص داستان افك به خانواده رسالت نيست، هر چند كه سبب نزولش آن داستان باشد

 ."دِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْ "

 .متعلق است به عذاب عظيم در آيه قبل "يوم "ظرف
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هم چنان كه ديگران هم  -به مقتضاي اطالقي كه دارد مطلق اعمال زشت است، "بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "و مراد از جمله
ي زشت و ناروا تا شهادت زبان و دست و پا شهادت به عمل رمي و نسبت ناروا باشد پس هانه خصوص نسبت -اندگفته

دهد كه مقصود از شهادت، شهادت اعضاي بدن بر گناهان و همه معاصي است، البته هر عضوي به آن گناهي شهادت مي
دروغ، غيبت و امثال آن روز قيامت  مناسب با خود او است، پس گناه اگر از سنخ گفتار باشد، مانند قذف )نسبت زنا دادن(،

دهند، و هر چه از قبيل افعال باشد، همچون سرقت و راه رفتن براي سخن چيني و سعايت و امثال زبانها به آن شهادت مي
 .شود از اين رو آن دو را نام بردهدهند و چون بيشتر گناهان به وسيله دست و پا انجام ميآن، بقيه اعضاء بدان گواهي مي

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ  "در حقيقت شاهد بر هر عملي خود آن عضوي است كه عمل از او سرزده هم چنان كه آيهو 
الْيَوْمَ  "و آيه« 8» "إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا "و آيه« 1» "أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

نيز به اين معنا اشاره دارند، و به زودي بحث « 0» "نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
 .واهد آمدان شاء اللَّه تعالي خ "حم سجده "اي درباره شهادت اعضاء در روز قيامت در تفسير سورهجداگانه

 531:  ص..  …دانند كه خدا حق مبين است[ معناي اينكه فرمود در آخرت مي]

 "جزاء است، هم چنان كه در جمله "دين "مراد از "يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ "
به معناي اداء و پرداختن چيزي است به تمام و كمال. و  "يوفيه "نيز به همين معنا است، و كلمه« 3» "مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

فهمند كه دهد، و آن وقت ميمعناي اين آيه است كه در روز قيامت خداوند پاداش و كيفر حق آنان را به تمام و كمال مي



 .خدا حق مبين است

، اي است مستقلش در سياق آيات قبلي بود، و اگر نه از نظر اينكه خودش آيهاين از نظر اتصال آيه به ما قبل، و وقوع
ن است، يعني سنت زندگي كه در اي "ملت و كيش "، آن معنايي است كه مرادف با كلمه"دين "ممكن است بگوييم: مراد از

 صورت آيه شريفه در
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وَ  "كند، و اين معنا با جملهمقام بيان معنايي عالي خواهد بود، و آن اين است كه روز قيامت حقايق براي بشر ظهور پيدا مي
 .سازگارتر است "قُّ الْمُبِينُيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَ

وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ  "كند، چون جملهاين آيه از غرر و آيات برجسته قرآني است، كه معرفت خداي را تفسير مي
ات ترين بديهيدهد كه حق به هيچ وجه از وجوه و به هيچ تقديري از تقادير، سترت و خفاء ندارد و بديهيخبر مي "الْمُبِينُ

 گيرد، پس علم به خدايشود كه يك امر بديهي مورد غفلت قرار ميگيرد، ولي بسيار مياست كه جهل به آن تعلق نمي
تعالي معنايش دانستن امري مجهول نيست، بلكه معنايش ارتفاع غفلت از درك او است، كه بسا از اين ارتفاع غفلت به علم 

ي از اش اين است كه فالنند فالني معرفت به خدا دارد و خداشناس است كه معناي واقعيگويشود، و ميو معرفت تعبير مي
فهمند كه خدا حق مبين و آشكار دهد، و ميخدا غافل نيست، و همين معنايي است كه روز قيامت براي همه دست مي

 .(چون در قيامت ديگر عواملي براي غفلت نيست)است، 

 .فرمايداشاره مي« 1» "دْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌلَقَ "و به مثل اين معنا، آيه

 " … الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ "

يبات و ط "و "خبيثات و خبيثين "دليل است بر اينكه مراد از "أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ "ه فرموده:اينكه در ذيل اين آي
 .، مردان و زنان متصف به خباثت و طهارتند"طيبين

چ فاظ هيبنا بر اين، آيه متمم آيات افك و متصل به آنها و در سياق مشارك با آنها است. و اين آيه عام است، و از جهت ال
 .مخصصي ندارد

گويند مبراء باشند، به طوري كه از آيات سابق شود از آنچه مردم درباره ايشان ميپس مراد از طيب و طهارتي كه باعث مي
شود همان معنايي است كه اتصاف به ايمان و احصان مقتضي آن است. پس مؤمنين و مؤمنات با احصان، طيبين فهميده مي

هاي ناروايي كه شاهدي بر مختص به ديگري است، و ايشان به حكم ايمان و احصان شرعا از نسبتو طيباتند، و هر يك 
وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ  "آن اقامه نشود مبرا هستند، و از جهت ايماني كه دارند محكوم به مغفرتند، هم چنان كه فرموده:

 و نيز به همان جهت رزق كريمي« 8» "ذُنُوبِكُمْ
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مَنْ عَمِلَ صالِحاً  "آن رزق كريم همان حيات طيب در دنيا و آخرت، و اجر نيكوي آخرت است، كه در آيه خواهند داشت. و
 .است بدان نويد داده« 1» "وا يَعْمَلُونَمِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُ

و مراد از خبيث در خبيثين و خبيثات كه غير از مؤمنين هستند اين است كه حالتي پليد دارند، و به خاطر كفر وضعي 
گيرند. و اگر زنان خبيث را به مردان خبيث، و مردان خبيث را به زنان خبيث اختصاص داده، به خاطر ناخوشايند به خود مي

البته صرف اين اختصاص، حكم  -اينگونه افراد از تلبس به فحشاء مبراء نيستند،هم جنسي و هم سنخي است، و در نتيجه 
 .-به تلبس و اتصاف نيست

 :پس از آنچه گذشت چند نكته روشن گرديد

 كند، هر چند كه سبب نزولشاول اينكه:آيه شريفه از نظر لفظ عام است و مؤمنين را براي هميشه به پاكي توصيف مي
 .موردي خاص باشد

 .اينكه:داللت دارد بر اينكه مؤمنين شرعا محكوم به براءتند از آنچه كه به ايشان نسبت بدهند و اقامه بينه نكننددوم 

سوم اينكه:داللت دارد بر اينكه مؤمنين همه محكوم به مغفرت و رزق كريمند. و همه اينها البته حكم ظاهري است، ظاهر 
 .ين است، چون مؤمنين نزد خدا محترمندحال مؤمنين چنين، و ظاهر حال كفار بر خالف ا

 537:  ص..  …[ عائشه باره در افك به مربوط آيات نزول باره در "المنثور الدر "بحث روايتي ]روايتي مفصل از

 اشاره

 در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، احمد، بخاري، عبد بن حميد، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن مردويه و
خواست به سفري برود اند كه گفت: رسول خدا )ص( همواره وقتي ميبيهقي )در كتاب شعب( همگي از عايشه روايت كرده

 .بردشد او را با خود به سفر ميانداخت، و قرعه به نام هر كس بيرون ميدر ميان همسرانش قرعه مي

با رسول خدا )ص( به سفر رفتم، و سفر سفر جنگ بود. و  در سفري در ميان ما قرعه انداخت، قرعه به نام من در آمد. و من
 اين در هنگامي بود كه دستور حجاب نازل شده

__________________________________________________ 

هر كه از زن و مرد عمل صالح كند در حالي كه مؤمن باشد، ما ايشان را به حياتي طيب زنده نموده، اجرشان را بهتر از (1)
 .97دهيم. سوره نحل، آيه كردند ميچه ميآن
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رفتيم تا كردم. هم چنان ميكردند، و در همان هودج نيز منزل ميبود، و مرا به همين جهت همواره در هودجي سوار مي
 .رسول خدا )ص( از جنگ فارغ شد و برگشت

ي كوچ داد كه سوار شويد. من برخاستم و از لشگرگاه گذشتم، تا قضاي همين كه نزديكيهاي مدينه رسيديم، شبي منادي ندا
د هاي يماني بوحاجت كنم. بعد از قضاي حاجت به محل رحل خود برگشتم. پس ناگاه متوجه شدم كه گلوبندم كه از مهره

د ج من هودجم را بلنگشتم و جستجوي گلوبند باعث شد كه درنگ كنم و مامورين هودپاره شده و افتاده، به دنبال آن مي
خواهي گفت چطور بودن و نبودن يك زن در هودج را )كرده باالي شتر من گذاشتند، به خيال اينكه من در هودجم، 



فهميدند؟ جواب اين است كه در آن ايام زنها خيلي كم گوشت و سبك بودند، چون غذايشان قوت ال يموت بود(، لذا نمي
، عالوه بر اين من زني نورس بودم به هر حال شتر را هي كردند و رفتند. و من در مامورين از سبكي هودج تعجب نكردند

اين ميان گلوبندم را پيدا كردم اما من وقتي گلوبندم را يافتم كه كاروان رفته بود. من خود را به محل كاروان، و آن محلي 
دند، ولي همين طور كه نشسته بودم خوابم كه خودم منزل كرده بودم رسانيده قدري ايستادم، شايد به جستجوي من برگر

 .برد

از سوي ديگر صفوان بن معطل سلمي ذكراني كه مامور بود از عقب لشكر حركت كند هنگام صبح بدانجا كه من خوابيده 
بودم رسيد و از دور شبح انساني ديد، نزديك آمد و مرا شناخت، چون قبل از دستور حجاب مرا ديده بود وقتي مرا شناخت 

بيدار شدم، و صورت خود را پوشاندم، به خدا  "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ "گفت:ترجاع گفت و من به صداي او كه مياس
سوگند كه غير از همين استرجاع ديگر حتي يك كلمه با من حرف نزد، و من نيز از او جز همان استرجاع را نشنيدم. پس 

وار شدم. سپس به راه افتاد تا به لشگرگاه رسيديم، و آن منزلي بود كنار نحر ظهيرة و اين قضيه شتر خود را خوابانيد و من س
 .اي درباره من سخناني بگويند و هالك شوندباعث شد كه عده

و آن كسي كه اين تهمت را درست كرد عبد اللَّه بن ابي بن سلول بود. پس به مدينه آمديم و من از روزي كه وارد شديم تا 
دت يك ماه مريض شدم مردم دنبال حرف تهمت زنندگان را گرفته بودند، و سر و صدا به راه افتاده بود، در حالي كه من از م

انداخت اين بود كه من هيچ وقت به مثل آن ايامي جريان به كلي بي خبر بودم. تنها چيزي كه مرا در آن ايام به شك مي
پرسيد چطوري؟ و اين مايه كرد، و ميشد و سالم مي. همواره بر من وارد ميكه مريض بودم از رسول خدا )ص( لطف نديدم

 بردم، تا بعد از آنكه نقاهت يافته از خانه بيرون آمدم، در شد. ولي به شري كه پيش آمده بود پي نميتعجب و شك من مي

 102، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ه بود تا به مناصع برود. و مناصع محل رفع حاجت بود، كه زنان حالي كه ام مسطح هم جهت رفع حاجت با من بيرون آمد
ها بود، تا آن روز به رسم رفتند و اين قبل از رسم شدن مستراح در خانهجز در شبها از اين شب تا شب ديگر بدانجا نمي

 .اذي بوديمرفتيم و از اينكه در خانه مستراح بسازيم ناراحت و متعرب قديم براي قضاي حاجت به گودالها مي

رد و اش گير كپس من و ام مسطح از در خانه بيرون شده لباس خود را بلند كرديم كه بنشينيم، ام مسطح پايش به جامه
افتاد، و گفت: هالك باد مسطح، من گفتم: اين چه حرف بدي بود كه زدي، به مردي كه در جنگ بدر شركت كرده بد 

گويد؟ آن گاه شروع كرد داستان زند؟ گفتم: نه، مگر چه ميچه حرفهايي مي اي كهگويي؟ گفت: اي خانم! مگر نشنيدهمي
 .اهل افك را نقل كردن كه از شنيدن آن مرضم بدتر شد

ه دهي بو همين كه به خانه برگشتم رسول خدا )ص( به ديدنم آمد و بر من سالم كرد و پرسيد چطوري؟ گفتم: اجازه مي
 -من از اين اجازه خواستن اين منظور را داشتم كه از پدر و مادرم داستان افك را بشنوم،گويد: مي -سراغ پدر و مادرم بروم؟

رسول خدا )ص( به من اجازه داد. پس به خانه پدر و مادرم رفتم، و به مادرم گفتم: اي مادر مردم چه  :گويدآن گاه مي
شوهرش محبوب باشد و با داشتن چند هوو حرفي شود كه نزد گويند؟ گفت: دخترم ناراحت مباش كمتر زني زيبا پيدا ميمي

 :دنبالش نزنند، گفتم

گويند؟ پس گريه مرا گرفت و آن شب تا صبح گريستم و نتوانستم از اشكم خودداري كنم و سبحان اللَّه مردم اين طور مي
 .گريستمخواب به چشمم نيامد، تا صبح شد و من هنوز مي

بن زيد را خواست و با ايشان درباره جدايي از همسرش گفتگو و مشورت كرد،  رسول خدا )ص( علي بن ابي طالب و اسامة
اسامه چون از براءت خانواده او آگاهي داشت، و چون نسبت به خانواده او خيرخواه بود گفت: يا رسول اللَّه همسرت را داشته 



رسول اللَّه )ص( خدا كه تو را در مضيقه اي از ايشان نداريم، و اما علي بن ابي طالب گفت: يا باش كه ما جز خير سابقه
 كند پس رسول خدا )ص( دستور دادنگذاشته و قحطي زن هم نيست عالوه بر اين از كنيز او اگر بپرسي تو را تصديق مي

ه آن اي؟ گفت: نه بات باشد از عايشه ديدهبريرة بيايد، چون آمد حضرت پرسيد: اي بريرة آيا چيزي كه مايه شك و شبهه
ي كه تو را به حق مبعوث كرده من از او هيچ سابقه سويي ندارم، جز اينكه او جوان است، و خوابش سنگين، بارها شده خداي

  .خورندآيند و خمير را ميبرد، تا آنكه حيوانات اهلي ميكند و همان جا خوابش ميكه براي خانه خمير مي
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نمود، و در منبر فرمود: اي گروه مسلمانان! كيست كه « 1»ه درباره عبد اللَّه بن ابي استعذار پس رسول خدا )ص( بر خاست
اگر من مردي را كه شرش به اهل بيت من رسيده كيفر كنم عذر مرا بفهمد و مرا مالمت نكند؟ چون به خدا سوگند من جز 

اي از او نيز ندارم، او هيچ وقت ايد كه جز خير سابقهاي از همسرم ندارم و اين تهمت را درباره مردي زدهخير هيچ سابقه
 .شدبدون من وارد خانه من نمي

زنم، و اگر از برادران كنم، اگر از اوس باشد گردنش را ميپس سعد بن معاذ انصاري برخاست و عرض كرد: من راحتت مي
ئيس خزرج بود و قبال مردي صالح بود آن كنم، سعد بن عباده كه رما يعني بني خزرج باشد هر امري بفرمايي اطاعت مي

تواني كشي، و نميروز دچار حميت و تعصب شده، از جا برخاست و به سعد گفت: به خدا سوگند دروغ گفتي، و تو او را نمي
منافق  گويي، چون مرديبكشي، پس از وي اسيد بن حضير پسر عموي سعد برخاست و به سعد بن عباده گفت: تو دروغ مي

كني، پس دو قبيله اوس و خزرج از جاي برخاسته به هيجان آمدند، و تصميم گرفتند كه با هم از منافقين دفاع مي هستي، و
كرد، تا همه ساكت شدند و آن بجنگند در همه اين احوال رسول خدا )ص( بر فراز منبر ايستاده بود، و مردم را مرتب آرام مي

 .جناب هم سكوت كرد

آمد، و چشمم به خواب نرفت، پدر و مادرم نزدم آمدند، و ديدند كه دو شب كردم و اشكم بند نميمن آن روز مرتب گريه مي
و يك روز است كه كارم گريه شده، ترسيدند كه از گريه جگرم شكافته شود. هنگامي كه آن دو نشسته بودند و من 

ريه مرا كمك كرد، در اين بين ناگهان رسول خدا كردم، زني از انصار اجازه خواست و وارد شد و او هم با گهمچنين گريه مي
 .زدنشست، و به من همان حرفهايي را زد كه قبال مي)ص( وارد شد و نشست و تا آن روز هرگز آن جناب نزد من نمي

اين را هم بگويم كه يك ماه بود وحي بر آن جناب نازل نشده و درباره گرفتاري من از غيب دستوري نرسيده بود پس رسول 
نشست تشهد خواند، و سپس فرمود: اما بعد، اي عايشه به من چنين و چنان رسيده، اگر تو از اين دا )ص( وقتي ميخ

فرستد، و اگر گنهكار باشي بايد استغفار كني و به خدا توبه ببري، كه ها مبري باشي كه خدا در براءت تو آيه قرآني ميتهمت
پذيرد بعد از آنكه سخنان رسول خدا )ص( اش را ميآن گاه توبه نمايد، خدا توبه بنده خدا وقتي به گناه خود اعتراف كند، و

 تمام شد ناگهان اشكم خشك

__________________________________________________ 

و كند اش كيفر كنم چه كسي عذر و انگيزه مرا درك مياستعذار يعني كسي بگويد اگر فالني را به سبب كار ناشايسته(1)
 .كندمرا به خاطر كيفر دادن او نكوهش نمي
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دانم چه بگويم به به خدا سوگند نمي :اي اشك نيامد، من به پدرم گفتم پاسخ رسول خدا )ص( را بده گفتشد، و ديگر قطره
 .فهمم چه بگويممادرم گفتم: جواب رسول خدا )ص( را بده گفت: به خدا سوگند نمي

 دانستم كه شما اين جريان رادانستم، گفتم: من به خدا سوگند ميخودم در حالي كه دختري نورس بودم و قرآن زياد نميو 



از چنين  داند كه بريايد، لذا اگر بگويم من بري و بي گناهم، و خدا ميايد، و در دلهايتان جاي گرفته، و آن را پذيرفتهشنيده
ا تصديقم ام، ولي شمام كه به خدا سوگند نكردهو اگر اعتراف كنم، به كاري اعتراف كردهكنيد، تهمتي هستم، تصديقم نمي

 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ "كنيد. و به خدا سوگند مثالي براي خودم و شما سراغ ندارم اال كالم پدر يوسف )ع( كه گفت:نمي
ه دانستم كسترم خوابيدم، در حالي كه از خود خاطر جمع بودم، و ميآن گاه روي گردانيده در ب "الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ

دادم كه درباره من وحيي بفرستد، كه تا قيامت بخوانند، چون خود را حقيرتر از آن كند، ولي احتمال نميخدا مرا تبرئه مي
ن رسول خدا )ص( رؤيايي ببيند، و به اياي از قرآن بفرستد كه تالوت شود، بلكه اميدوار بودم ام آيهدانستم كه خدا دربارهمي

 .وسيله تبرئه شوم

گويد: به خدا سوگند رسول خدا )ص( تصميم به برخاستن نگرفته بود، واحدي از حضار هم از جاي خود برنخاسته سپس مي
ز شدت امر داد دست داد و ابودند كه وحي بر او نازل شد، و همان حالت بيهوشي كه همواره در هنگام وحي به او دست مي

هاي مرواريد از او سرازير شد، با اينكه آن روز روز سردي بود. همين كه حالت وحي تمام شد به خود آمد، در عرقي مانند دانه
اي كه گفت اين بود كه: اي عايشه بشارت باد تو را كه خداوند تو را تبرئه كرد. مادرم گفت: خنديد و اولين كلمهحالي كه مي

بَةٌ إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْ "گويم، آن گاه آيهخيزم و جز خدا كسي را سپاس نميفتم به خدا بر نميبرخيز و بنشين. گ
 .و ده آيه بعد از آن را نازل فرمود "مِنْكُمْ

ديش خويشاونو بعد از آنكه خداوند اين آيات را در براءتم نازل فرمود، ابو بكر كه همواره به مسطح بن اثاثه به خاطر فقر و 
كنم، زيرا درباره دخترم عايشه چنين بلوايي به راه كرد، گفت: به خدا سوگند ديگر من به مسطح هيچ كمكي نميكمك مي

 …اكِينَ لْمَسوَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبي وَ ا "انداخت، خداي تعالي در رد او اين آيه را فرستاد:
 رس از دوباره مسطح درباره را خود رفتار پس بيامرزد، مرا خدا كه دارم دوست من سوگند خدا به: گفت بكر ابو پس "رَحِيمٌ

  .كنمنمي دريغ او به انفاق از ابد تا خدا به: گفت و كرد انفاق او به و گرفت،
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 اي؟داني و چه ديدهاز زينت دختر جحش از وضع من پرسيد، و فرمود: اي زينت تو چه مي گويد: رسول خدا )ص(عايشه مي
ان ام، با اينكه زينب از ميگفت يا رسول اللَّه )ص( چشم و گوشم از اين جريان بي خبر است، و من جز خير از او چيزي نديده

او را با ورع و تقوي عصمت داد، و خواهرش حمنه  كرد و خداوندهمسران رسول خدا )ص( تنها كسي بود كه با من تكبر مي
 .«1»كرد، جزو اصحاب افك شد، و هالك گشت كه چنين تقوايي نداشت، و با او ستيز مي

مؤلف: اين روايت به طرقي ديگر نيز از عايشه، از عمر، ابن عباس، ابو هريره، ابو اليسر انصاري، ام رومان مادر عايشه، و 
 .اين روايت مقداري اختالف داردديگران نقل شده، و با 

عبد اللَّه بن ابي بن سلول، و مسطح بن اثاثه )كه از اصحاب بدر و از سابقين  "الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ "و در آن آمده كه منظور از
 .ص( بودند)اولين از مهاجرين است(، و حسان بن ثابت و حمنه خواهر زينب همسر رسول خدا 

رسول خدا )ص( بعد از نزول آيات افك، ايشان را خواست، و بر آنان حد جاري ساخت، چيزي كه هست  و نيز در آن آمده كه
 .«8»عبد اللَّه بن ابي را دو بار حد زد، براي اينكه كسي كه همسر رسول خدا )ص( را نسبت زنا بدهد دو حد دارد 

 543:  ص..  …اره نازل شده است[ موارد اشكال در اين روايت و روايات ديگري كه از طرق عامه در اين ب]

 :باشند در جريان قصه از چند جهت اشكال استو در اين روايت كه با هم قريب المضمون مي

آيد كه رسول خدا )ص( درباره عايشه سوء ظن پيدا كرده بود، مثال يك جاي جهت اول اينكه: از خالل اين روايات برمي



شه در ايام مرضش تغيير يافته بود، تا آيات تبرئه نازل شد، جاي ديگر آمده كه روايات آمده كه حال آن جناب نسبت به عاي
عايشه گفت: بحمد اللَّه نه به حمد تو، و در بعضي از روايات آمده كه رسول خدا )ص( به پدرش دستور داد برو و به عايشه 

تو را فرستاده، و مقصودش رسول خدا )ص( بشارت بده، ابو بكر وقتي بشارت را داد گفت بحمد اللَّه نه به حمد صاحبت كه 
، اي توبه كنكرد كه اگر واقعا اين كار را كردهبوده، و در جاي ديگر روايات آمده كه وقتي رسول خدا )ص( او را نصيحت مي

 هاي خود را بازگو كند؟ و معلومكشي كه برود و شنيدهزني جلو در خانه نشسته بود، عايشه گفت از اين زن خجالت نمي
 -كه منظور در همه آنها اهانت و اعتراض است -است كه اين جور حرف زدن با رسول خدا )ص(،

__________________________________________________ 
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دا )ص( را در امر خود دچار سوء ظن ببيند، عالوه بر اين در روايت عمر تصريح شده زند كه رسول خوقتي از عايشه سر مي
 .گفتند سوء ظني پيدا شده بودكه گفت: در قلب رسول خدا )ص( از آنچه مي

و كوتاه سخن اينكه داللت عموم روايات بر سوء ظن رسول خدا )ص( نسبت به عايشه جاي هيچ حرفي نيست، و حال آنكه 
ص( اجل از اين سوء ظن است و چطور نباشد؟ با اينكه خداي تعالي ساير مردم را از اين سوء ظن توبيخ نموده و رسول خدا )

چرا وقتي مؤمنين و مؤمنات اين را شنيدند حسن ظن به يكديگر از خود نشان ندادند، و نگفتند كه اين افترايي است  "فرمود:
سزاوارتر به آن است، و سزاوارتر از اجتناب از  (مان باشد، رسول خدا )ص، و وقتي حسن ظن به مؤمنين از لوازم اي"آشكار؟

 .سازدباشد و مقام نبوت و عصمت الهي او با چنين گناهي نميسوء ظن است كه خود يكي از گناهان مي

ذِينَ نْهُمُ الَّوَ مِ "عالوه بر اين قرآن كريم تصريح كرده به اينكه رسول خدا )ص( داراي حسن ظن به مؤمنين است و فرموده:
رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ 

 .«1» "رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

م كه بگذريم اصوال اگر بنا باشد گناهاني چون زنا در خانواده پيغمبر نيز راه پيدا كند، مايه تنفر دلها از او شده و از اين ه
گردد، و بر خدا الزم است كه خاندان او را از چنين گناهاني حفظ فرمايد، و اين حجت و دليل عقلي عفت دعوت او لغو مي

كند، ند، نه عفت ظاهري را فقط، و با اينكه عقل همه ما اين معنا را درك ميكزنان آن جناب را به حسب واقع ثابت مي
 .شودچطور رسول خدا )ص( آن را درك نكرده و نسبت به همسر خود دچار ترديد مي

آيد اين است كه داستان افك از روزي كه سازندگان آن آن را به راه انداختند، تا آنچه از روايات بر مي :جهت دوم اينكه
زي كه به همين جرم تازيانه خوردند، بيش از يك ماه طول كشيده، و با اينكه حكم قذف در اسالم معلوم بوده، كه هر رو

 كس شخصي را قذف كند و

__________________________________________________ 

ا پا( گوش است، بگو خوش باور بودن گويند او خوش باور و )سر تدهند و مياز آنها كساني هستند كه پيامبر را آزار مي(1)
كند و رحمت است براي كساني كه از شما كه ايمان او به نفع شما است او ايمان به خدا دارد و مؤمنان را تصديق مي

 .31سوره توبه، آيه  .دهند عذاب دردناكي دارنداند، و آنها كه فرستاده خدا را آزار ميآورده
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هد نياورد بايد تازيانه بخورد، و شخص متهم تبرئه شود، با اين حال چرا رسول خدا )ص( بيش از يك ماه حكم خدا را در شا



حق قذف كنندگان جاري نكرد و منتظر وحي ماند تا دستوري در امر عايشه برسد و در نتيجه اين مسامحه، قضيه دهان به 
نند و كار به جايي برسد كه ديگر وصله بر ندارد؟ مگر آيه شريفه غير آن حكم دهان بگردد و مسافران از اينجا به آنجا بكشا

ظاهري چيز زايدي آورد؟ وحيي هم كه آمد همان را بيان كرد كه آيه قذف بيان كرده بود كه مقذوف به حكم ظاهري 
عي عايشه، و براءت نفس شرعي براءت دارد. و اگر بگويي كه آيات مربوط به افك چيز زايدي بيان كرد، و آن طهارت واق

اي نازل شود، و بي رسانيد، و شايد انتظار رسول خدا )ص( براي همين بوده كه آيهاالمري او است، و آيه قذف اين را نمي
 .گناهي عايشه را به حسب واقع بيان كند

ايد اي كه گذشت كه بليهگوييم هيچ يك از آيات شانزدگانه افك داللتي بر براءت واقعي ندارد، تنها حجت عقدر جواب مي
 .كندهاي انبياء از لوث فحشاء پاك باشند آن را افاده ميخانواده

 لَوْ ال جاؤُ عَلَيْهِ "ترين آنها در داللت بر براءت عايشه آيهگانه اول، كه در آن شائبه اختصاصي هست، روشنو اما آيات ده
است، كه در آن استدالل شده بر دروغگويي اصحاب  "داءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَبِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَ

اند، و معلوم است كه شاهد نياوردن دليل بر براءت ظاهري، يعني حكم شرعي به براءت است، نه افك، به اينكه شاهد نياورده
 .اي هم مالزمه نيستبراءت واقعي حتي ذره براءت واقعي، چون پر واضح است كه بين شاهد نياوردن و

كند، حكم عامي است كه در لفظ آن مخصصي نيامده و در گانه اخير كه حكم به براءت طيبين و طيبات ميو اما آيات شش
كند در بين عموم آنان مشترك است، و اين نيز واضح شود و براءتي كه اثبات مينتيجه شامل عموم طيبين و طيبات مي

ه براءت عموم مقذوفين )البته در قذفي كه اقامه شهود نشده باشد( با حكم ظاهري شرعي مناسب است نه با براءت است ك
 .واقعي

پس حق مطلب اين است كه هيچ گريزي از اين اشكال نيست، مگر اينكه كسي بگويد: آيه قذف قبل از داستان افك نازل 
ف رسول خدا )ص( هم اين بوده كه حكم اين پيش آمد و نظاير آن در نشده بوده، بلكه بعد از آن نازل شده، و علت توق

 .اسالم نازل نشده بوده، و رسول خدا )ص( منتظر حكم آسماني آن بوده
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ترين ادله بر نادرستي اين روايت اين است كه رسول خدا )ص( در مسجد از مردم درباره شخص قاذف و از جمله روشن
عذار كرد )يعني فرمود: شر او را از من دور كنيد به طوري كه مالمتي متوجه من نشود( و سعد بن معاذ آن پاسخ را داد، و است

 .سعد بن عباده با او مجادله كرد، و سر انجام در ميان اوس و خزرج اختالف افتاد

گفت: يا للخزرج، پس اين دو قبيله دست به  و در روايت عمر آمده كه بعد از ذكر اختالف مزبور، اين گفت: يا لألوس و آن
سنگ و كفش زده به تالطم در آمدند، تا آخر حديث، و اگر آيه قذف قبال نازل شده بود، و حكم حد قاذف معلوم گشته بود، 

ا در ر دادند كه يا رسول اللَّه )ص( حكم قذفكشم، بلكه او و همه مردم پاسخ ميداد كه من او را ميسعد بن معاذ پاسخ نمي
 .اش جاري كن، قدرت هم كه داري، ديگر منتظر چه هستي؟باره

كنند به اينكه قاذفين، عبد اللَّه بن ابي و اشكال سومي كه به اين روايات وارد است اين است كه اين روايات تصريح مي
 :گويندمسطح و حسان و حمنه بودند، آن وقت مي

آورند كه ار حد زد، ولي مسطح و حسان و حمنه را يك بار، آن گاه تعليل ميكه رسول خدا )ص( عبد اللَّه بن ابي را دو ب
قذف همه جا يك حد دارد، ولي در خاندان رسول خدا )ص( دو حد و اين خود تناقضي است صريح، چون همه نامبردگان 

 .مرتكب قذف شده بودند و فرقي در اين جهت نداشتند

يعني تقصير عمده زير سر او بوده، و ليكن هيچ يك از امت اسالم  "تَوَلَّي كِبْرَهُ "بله در روايات آمده كه عبد اللَّه بن ابي



الَّذِي تَوَلَّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ  "شود كه دو حد بر او جاري شود، و عذاب عظيم را در آيهنگفته كه صرف اين معنا باعث اين مي
 .اندتفسير به دو حد نكرده "عَذابٌ عَظِيمٌ

 541:  ص..  …از طرق شيعه كه بنا بر آنها داستان افك در باره ماريه قبطيه، و تهمت زننده عائشه بوده[  رواياتي]

 اند كه اين آيات دربارهدهكر روايت عامه: كه گفته " … مِنْكُمْ عُصْبَةٌ بِالْإِفْكِ جاؤُ الَّذِينَ إِنَّ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
رباره ماريه اند كه دالمصطلق از قبيله خزاعه نسبت ناروا به او دادند، ولي شيعه روايت كرده عايشه نازل شد، كه در جنگ بني

 .قبطيه نازل شده، كه عايشه نسبت ناروا به او داد

گويد: محمد بن جعفر براي ما حديث كرد كه محمد بن عيسي، از حسن بن علي بن فضال، برايمان حديث كرد، كه بعد مي
 :ر از زراره برايمان نقل كرد كه گفتعبد اللَّه بن بكي

وقتي ابراهيم فرزند رسول خدا )ص( از دنيا رفت، آن جناب سخت غمگين شد،  :فرموداز امام ابي جعفر )ع( شنيدم كه مي
 عايشه گفت: چه خبر شده؟ چرا اينقدر 
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فرزند جريح بود، پس رسول خدا )ص( علي )ع( را فرستاد تا جريح گريي؟ او كه فرزند تو نبود، بلكه بر مرگ اين كودك مي
را  كرد، علي )ع( در باغرا به قتل برساند، علي )ع( با شمشير حركت كرد، و جريح مردي قبطي بود كه در باغي زندگي مي

)ع(  در را باز نكرد، عليكوبيد، جريح پشت در آمد كه آن را باز كند، همين كه علي را غضبناك ديد، به داخل باغ گريخت، و 
از ديوار پريد و وارد باغ شد و او را دنبال كرد، وقتي ديد نزديك است خونش ريخته شود، به باالي درختي رفت، علي )ع( 

هم به دنبالش باال رفت، او خود را از درخت پرت كرد، و در نتيجه عورتش نمايان شد، و علي )ع( ديد كه او اصال هيچيك 
مردان و زنان را ندارد، پس نزد رسول خدا )ص( برگشت و عرضه داشت يا رسول اللَّه )ص( هر وقت به من  از آلت تناسلي

دهي كه من مانند سيخ داغ در داخل كرك باشم و يا آنكه با احتياط اقدام كنم؟ حضرت فرمود: نه البته بايد كه با فرماني مي
ق مبعوث فرموده جريح نه از مردان را دارد، و نه از زنان را، حضرت احتياط باشي، عرضه داشت به آن خدايي كه تو را به ح

 .«1»فرمود: الحمد للَّه شكر خدايي را كه اين سوء را از ما اهل بيت بگردانيد 

و در همان كتاب در روايت عبيد اللَّه بن موسي، از احمد بن راشد، از مروان بن مسلم، از عبد اللَّه بن بكير، روايت شده كه 
 :: به امام صادق )ع( عرض كردمگفت

انست؟ و دگويد، يا نميدانست كه عايشه دروغ ميفدايت شوم، اينكه رسول خدا )ص( دستور داد مرد قبطي را بكشد، آيا مي
دانست، و اگر دستور رسول خدا )ص( به خدا خون قبطي را به خاطر احتياط علي )ع( حفظ كرد؟ فرمود: نه، به خدا سوگند مي

گشت، مگر بعد از كشتن او و ليكن رسول خدا )ص( اين دستور را باب عزيمت و تكليف حتمي بود، علي بر نميعلي از 
طوري داد كه هم او كشته نشود و هم عايشه از گناهش برگردد، ولي از گناهش برنگشت، و از اينكه خون مسلمان بي 

 .«8»شود هيچ باكي نكرد گناهي ريخته مي

يان روايات ديگري هست كه غير عايشه را هم شريك عايشه در اين نسبت ناروا دانسته، و جريح مؤلف: البته در اين م
نامبرده خادم ماريه قبطيه و مردي خواجه بوده كه مقوقس بزرگ مصر او را با ماريه نزد رسول خدا )ص( هديه فرستاده بود، 

 .تا ماريه را خدمت كند

__________________________________________________ 
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 547:  ص..  …اشكاالتي كه بر اين روايات نيز وارد است[ ]

 :ولي اين روايات هم خالي از اشكال نيست

 الْإِفْكِبِ جاؤُ الَّذِينَ إِنَّ "شود، مخصوصا با آيهافك منطبق نمياما اوال: براي اينكه داستاني كه در اين روايات آمده با آيات 

ولُونَ وْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُتَلَقَّ إِذْ "آيه و "خَيْراً بِأَنْفُسِهِمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ظَنَّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ ال لَوْ "آيه و " … مِنْكُمْ عُصْبَةٌ

 و اند،داشته دست هم با جماعتي داستان اين در كه است اين آيات اين حاصل زيرا " …ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  بِأَفْواهِكُمْ
د و در نتيجه قضيه، گرداندنمي دهان به دهان را آن هم مردم و كنند، رسوا را( ص) خدا رسول تا دادندمي اشاعه را داستان

م باقي مانده، و اين جماعت هيچ حرمتي را براي رسول خدا )ص( رعايت نكردند، منتشر شده، و مدتي طوالني در بين مرد
داند، مگر اينكه بگوييم در روايات در شرح مفصل داستان، كوتاهي اين مطالب كجا و مضمون حديث فوق كجا؟! خدا مي

 .شده

ده باشند، و حال آنكه جاري نكردند، و و اما ثانيا: مقتضاي براءت ماريه قبطيه اين است كه حد خداي را بر عايشه جاري كر
هيچ مفري از اين اشكال نيست، جز اينكه بگوييم اين قصه قبل از نزول حكم قذف واقع شده، و آيه قذف بعد از مدت زماني 

 .نازل شده است

افك  اين است كه بگوييم آيات -همان طور كه گذشت -ولي آنچه در حل اشكال حد بر هر دو صنف از روايات بايد گفت
قبل از آيه حد قذف نازل شده و با نزول آيه افك هم غير از براءت مقذوف در صورت اقامه نشدن شاهد و غير از حرمت اين 

عمل چيزي تشريع نشد، يعني حد قاذف در آن آيه تشريع نشد، چون اگر حد قاذف قبل از داستان افك تشريع شده بود، 
يافتند، و اگر هم با ها هم از حد رهايي نميي نشستن نبود، و هيچ يك از قاذفهيچ مجوزي براي تاخير آن، و به انتظار وح

و  شد،اي به آن شده بود، و ال اقل آيات افك متصل به آيات قذف ميخود آيات افك تشريع شده بود، بايد در آنها اشاره
ونه تا آخر آيات، هيچ گ "ينَ جاؤُ بِالْإِفْكِإِنَّ الَّذِ "كند در اينكه آيهكسي كه عارف به اسلوبهاي كالم است هيچ شكي نمي

 .اتصالي با ما قبل خود ندارد

و اينكه هر كس به يكي از زنان رسول خدا )ص( نسبت ناروا دهد دو بار حد دارد، بايد در خالل آيات افك كه آن همه 
 .شد، و نشدهتشديد و نص تهديد به عذاب در آنها هست به اين مساله اشاره مي

شكال در صورتي كه آيه قذف با آيات افك نازل شده باشد شديدتر است، براي اينكه الزمه چنين فرضي اين است و اين ا
 .كه مورد ابتالء حكم دو حد باشد آن وقت حكم يك حد نازل شود

 132، ص: 13ترجمه الميزان، ج

م صادق )ع( روايت شده كه فرمود: هر كس و در كافي از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمير از بعضي اصحابش از اما
درباره مؤمنين چيزي بگويد كه با دو چشم خود ديده و با دو گوش خود شنيده باشد، تازه از كساني خواهد بود كه دوست 

 .«1»دارند فحشاء در بين مؤمنين منتشر شود 

، و نيز صدوق در امالي به «8»از آن جناب مؤلف: اين روايت را قمي هم در تفسير خود از پدرش از ابن ابي عمير از هشام 
، و همچنين مفيد در اختصاص از آن جناب به طور مرسل «0»سند خود از ابن ابي عمير، از محمد بن حمران، از آن جناب 

 .«3»نقل كرده 



 541:  ص..  …[ " … يَنْكِحُ ال الزَّانِي "روايات ديگري در ذيل آيات مربوط به افك، قذف و آيه:]

ر همان كتاب به سند خود از اسحاق بن عمار، از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: هر باز د
 .«3»ماند كه آن را باب كرده باشد كس عمل زشتي را اشاعه دهد، مثل كسي مي

درباره ابي بكر و مسطح بن  " … وَ السَّعَةِ وَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ "اند: آيهو در مجمع البيان است كه بعضي گفته
كرد و اش را تامين مياثاثه و پسر خاله وي نازل شده و او از مهاجرين، و از جمله بدريين و مردي فقير بود، و ابو بكر زندگي

رين ابد كمت اش را قطع كرد، و سوگند خورد كه تاداد، همين كه در قضيه افك شركت جست، ابو بكر نفقهاش را ميخرجي
دارم خدا نفعي به او نرساند، ولي وقتي آيه فوق نازل شد، به روش نخست خود برگشت و گفت به خدا سوگند من دوست مي

 .«3»كنم، )نقل از ابن عباس و عايشه و ابن زيد( ام اين مرسوم را از او قطع نميمرا بيامرزد، و به خدا تا زنده

اند: درباره جماعتي از صحابه نازل شده، كه سوگند خورده بودند به هيچ يك از فتهباز در مجمع البيان است كه بعضي گ
كساني كه در داستان افك حرفي زدند چيزي انفاق و صدقه ندهند، و با ايشان مواسات نكنند، )نقل از ابن عباس و غير او( 

«3». 

 .«2»بن عباس روايت كرده مؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از ابن جرير و ابن مردويه، از ا
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 .8، ح 033، ص 8اصول كافي، ج (1)

 .133، ص 8تفسير قمي، ج (2)

 .13ح  833امالي صدوق ص (3)

 .888االختصاص، ص (4)

 .8، ح 033، ص 8اصول كافي، ج (5)

 .100، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  6)

 .03، ص 3، ج الدر المنثور(8)
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وَ ال يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا  "و در تفسير قمي و در روايت ابي الجارود، از امام باقر )ع( آمده كه درباره آيه
 وَ الْمَساكِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي "باشد، و در آيهدا )ص( ميخويشاوندان رسول خ "أُولِي الْقُرْبي "فرمود: منظور از "أُولِي الْقُرْبي

فرمود: بعضي از شما از بعضي ديگر گذشت كند و از يكديگر درگذريد. و اگر چنين كنيد  "سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا
 .«1» "فِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌأَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْ "فرمايد:رحمت خداوند بر شماست. خداوند مي

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ  "و در كافي به سند خود از محمد بن سالم از امام باقر )ع( نقل كرده كه در ضمن حديثي فرمود: آيه
وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا  الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً

 .«8»، در مدينه نازل شد "مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

أَ  "ه نام مؤمن دريغ نموده و فرموده است:و خداي تعالي از ناميدن چنين كساني در صورتي كه به عمل افتراء ادامه دهند ب
إِلَّا إِبْلِيسَ  "و در جاي ديگر فاسق را از اولياي شيطان خوانده، و فرموده:« 0» "فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ  "ا ملعون خوانده و فرموده:و در جاي ديگر رامي محصنات ر« 3» "كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
ما هِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِالْمُحْصَناتِ الْغافاِلتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ، وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْ



 ."كانُوا يَعْمَلُونَ

اش حتمي شده، و اما دهد كه كلمه عذاب دربارهدهد، بلكه عليه كسي شهادت ميالبته جوارح عليه مؤمن شهادت نمي و
فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ  "دهند، هم چنان كه خداي عز و جل فرموده:اش را به دست راستش ميمؤمن نامه

 .«3» "مُونَ فَتِيلًاكِتابَهُمْ وَ ال يُظْلَ

 آنجا تا اند،تهگف اقوالي آن معناي در كه آمده " … لِلْخَبِيثاتِ الْخَبِيثُونَ وَ لِلْخَبِيثِينَ الْخَبِيثاتُ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
 يد، و مردان پليد مالپل مردان مال پليد زنان اينكه سوم: گويدمي كه

__________________________________________________ 

 .133، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 .1، ضمن ح 08، ص 8اصول كافي، ج (2)

 .12آيا كسي كه مؤمن است مثل كسي است كه فاسق است؟ هرگز برابر نيستند سوره سجده، آيه (3)

 .33مگر ابليس كه از جن بود و از امر پروردگارش فسق ورزيد. سوره كهف، آيه (4)

خوانند، و حتي يك نخ كوچك هم ظلم اش را به دست راستش دهند آنان كتاب خود را ميهو اما كسي كه نام(5)
 .31شوند. سوره اسري، آيه نمي

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

لَّا حُ إِالزَّانِي ال يَنْكِ "زنان پليدند، )نقل از ابي مسلم و جبائي( از امام باقر و امام صادق )ع( روايت شده كه اين آيه مثل آيه
باشد، چيزي كه هست بعضي تصميم گرفتند كه از زنان پليد بگيرند، خدا از اين كار نهيشان كرد، و آن مي "زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

 .«1»را براي ايشان نپسنديد 

اشد، ص( فرمود: وقتي قلب كسي پاك ب)و در خصال از عبد اللَّه بن عمر و ابو هريرة روايت كرده كه گفتند: رسول خدا 
 .«8»گرايد شود، و چون قلب پليد شد، بدن هم به سوي پليدي ميجسدش هم پاك مي

ع( )روايت كرده كه در ضمن گفتاري كه با معاويه و اصحاب او داشت و آنان به علي  (و در احتجاج، از حسن بن علي )ع
 تو خبيث، نانز و مردان اين معاويه اي سوگند خدا به و "بِيثاتِالْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَ "ناسزا گفتند، فرمود:

 ابي بن ليع پاك، زنان و مردان اين و " … لِلطَّيِّباتِ الطَّيِّبُونَ وَ لِلطَّيِّبِينَ الطَّيِّباتُ وَ "تواند، شيعيان و تو اصحاب و هستي
 .«0»صحاب و شيعيان اويند ا و طالب
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 [.. … ] .103، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .113، ح 01الخصال، ص (2)

 .313، ص 1احتجاج، ج (3)
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 515:  ص..  …[ 34تا  37(: آيات 34سوره النور )]

 اشاره



( فَإِنْ لَمْ 83حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلي أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
( لَيْسَ 82تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَ اللَّهُ بِماتَجِدُوا فِيها أَحَداً فاَل تَدْخُلُوها حَتَّي يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكي لَكُمْ 

( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ 82تُمُونَ )عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْ
( وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ 03كي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ )أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْ

هِنَّ أَوْ تَهُنَّ إاِلَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِينَ زِينَفُرُوجَهُنَّ وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إاِلَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلي جُيُوبِهِنَّ وَ ال يُبْدِ
خَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَ

ينَ مِنْ أَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلي عَوْراتِ النِّساءِ وَ ال يَضْرِبْنَ بِ التَّابِعِينَ
 (01لِحُونَ )زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْ

( وَ 08نْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ )وَ أَنْكِحُوا الْأَيامي مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِ
مْ هُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ ال يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّي يُغْنِيَهُمُ اللَّ

دُّنْيا وَ مَنْ عَرَضَ الْحَياةِ ال صُّناً لِتَبْتَغُوافِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ وَ ال تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَ
( وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ مَثَالً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ 00يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 (03مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )

 138، ص: 13يزان، جترجمه الم

 513:  ص..  …ترجمه آيات 

هاي خود داخل نشويد تا آنكه آشنايي دهيد و بر اهلش سالم كنيد اين شما كه ايمان داريد به خانه هيچ كس غير از خانه
 .(83براي شما بهتر است اميد است كه پند گيريد )

تر ند، و اگر گفتند برگرديد برگرديد كه اين براي شما پاكيزهو اگر كسي را در خانه نيافتيد داخل نشويد تا شما را اجازه ده
 .(82كنيد دانا است )است و خدا به اعمالي كه مي

هاي غير مسكوني براي شما گناهي نيست كه به خاطر كااليي كه در آن داريد داخل شويد و خدا آنچه را كه و اما در خانه
 .(82داند )آشكار و يا پنهان كنيد مي

ن مؤمن بگو ديدگان خويش را از نگاه به زنان اجنبي باز گيرند و فرجهاي خويش را نگهدارند اين براي ايشان به مردا
 .(30)كنيد آگاه است تر است كه خدا از كارهايي كه ميپاكيزه

آنچه  ا جزو به زنان با ايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبي فرو بندند و فرجهاي خويش را حفظ كنند و زينت خويش ر
ها كنند و زينت خويش را نمايان نكنند مگر براي هايشان را به گريبانآشكار است آشكار نسازند و بايد كه روپوش

شوهرانشان، يا پدران و يا پدر شوهران يا پسران و يا پسر شوهران و يا برادران و يا خواهرزادگان و يا برادرزادگان و يا زنان 
د يا افراد سفيه كه تمايلي به زن ندارند و يا كودكاني كه از اسرار زنان خبر ندارند، و مبادا پاي انو يا آنچه مالك آن شده

خويش را به زمين بكوبند تا آنچه از زينتشان كه پنهان است ظاهر شود اي گروه مؤمنان همگي به سوي خدا توبه بريد 
 .(01شايد رستگار شويد )

ب خود را اگر شايستگي دارند نكاح نماييد كه اگر تنگدست باشند خدا از كرم خويش دختران و پسران و غالمان و كنيزان عز
 .(08توانگرشان كند كه خدا وسعت بخش و دانا است )



و كساني كه وسيله نكاح كردن ندارند به عفت سر كنند تا خدا از كرم خويش از اين بابت بي نيازشان كند و از مملوكانتان 
خويش و پرداخت بهاي خود از دسترنج خويشند اگر خيري در آنان سراغ داريد پيشنهادشان را كساني كه خواستار آزادي 

خواهند داراي عفت باشند به خاطر مال دنيا بپذيريد و از مال خدا كه عطايتان كرده به ايشان بدهيد و كنيزان خود را كه مي
 .(00شد خدا نسبت به وي آمرزنده و رحيم است ) به زناكاري وامداريد، و اگر كنيزي به اجبار مالكش وادار به زنا

 .(03هاي روشن با مثلي از سرگذشت نياكان شما و پندي براي پرهيزگاران به تو نازل كرديم )ما آيه
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 513:  ص..  …بيان آيات ]بيان آيات مربوط به دخول به خانه ديگران[ 

 اشاره

 .يعي كه متناسب و مناسب با مطالب گذشته است تشريع شدهدر اين آيات احكام و شرا

 " … يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلي أَهْلِها "

به  "ناساستي "ب به آن است، و كلمهبه معناي الفت گرفتن به آن و آرامش يافتن قل "انس به هر چيز و به سوي هر چيز "
 :معناي عملي است كه به اين منظور انجام شود، مانند

استيناس براي داخل شدن خانه به وسيله نام خدا بردن، و يا، يا اللَّه گفتن، يا تنحنح كردن و امثال آن، تا صاحب خانه بفهمد 
شود كه صاحب خانه در حالي قرار دارد كه د، چه بسا ميخواهد وارد شود، و خود را براي ورود او آماده كنكه شخصي مي

 .خواهد كسي او را به آن حال ببيند، و يا از وضعي كه دارد با خبر شودنمي

شود كه مصلحت اين حكم پوشاندن عورات مردم، و حفظ احترام ايمان است، پس وقتي شخص داخل از اينجا معلوم مي
ناس كند، و صاحب خانه را به استيناس خود آگاه سازد، و بعد داخل شده و سالم شونده هنگام دخولش به خانه غير، استي

 .اش دادهكند، در حقيقت او را در پوشاندن آنچه بايد بپوشاند كمك كرده، و نسبت به خود ايمني

ح است ستر قبيو معلوم است كه استمرار اين شيوه پسنديده، مايه استحكام اخوت و الفت و تعاون عمومي بر اظهار جميل و 
هم اشاره به همين فوايد است، يعني شايد با استمرار بر اين سيره متذكر وظيفه  "ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "و جمله

خود بشويد، كه چه اموري را بايد رعايت كنيد، و چگونه سنت اخوت را در ميان خود احياء سازيد، و در سايه آن، قلوب را با 
 .م مالوف نموده، به تمامي سعادتهاي اجتماعي برسيده

به شما چنين  "تعليل است براي مطلبي حذف شده و تقدير آن "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "جمله "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
ديگر « 8»ي عضباشد، و بمي "گفته شده تا شايد متذكر مواعظ خدا بشويد و بدانيد كه علت و فلسفه اين دستورات چيست

 اند تقدير جملهگفته
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 .كندي اعتباري آن را خود درك ميباشد، ولي خواننده بمي "حتي تسلموا و تستانسوا "،"حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا "

 " … فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّي يُؤْذَنَ لَكُمْ "



الك پس داخل نشويد تا از ناحيه م -البته كسي كه اختيار دار اجازه دخول است -يعني اگر دانستيد كه احدي در خانه نيست
ور اين نيست كه سر به داخل خانه مردم كند، اگر كسي را نديد داخل نشود، چون سياق اذن، به شما اجازه داده شود. و منظ

 .آيات شاهد بر اين است كه همه اين جلوگيريها براي اين است كه كسي به عورات و اسرار داخلي مردم نظر نيندازد

نباشد بيان كرده، و آيه قبلي حكم  اين آيه شريفه حكم داخل شدن در خانه غير را در صورتي كه كسي كه اجازه دهد در آن
اي در خانه باشد، و اما حكم اين صورت كه كسي در خانه باشد ولي اجازه ندهد، كرد كه اجازه دهندهآن فرضي را بيان مي

لَيْسَ  "آن را بيان كرده. "نَ عَلِيمٌوَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكي لَكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُو "بلكه از دخول منع كند آيه
 " … عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ

و و ابتدايي اي ناست، نه اينكه جمله "بيوتا "صفت بعد از صفت براي كلمه "فِيها مَتاعٌ لَكُمْ "ظاهر سياق اين است كه جمله
 .گيري باشدبه معناي استمتاع و بهره "متاع "را تعليل كند و ظاهرا كلمه "سَ عَلَيْكُمْ جُناحٌلَيْ "باشد، و جمله

هايي را كه براي استمتاع بنا شده و كسي در آن سكونت طبيعي كند داخل شدن در خانهبنا بر اين آيه مورد بحث تجويز مي
زيرا همين كه براي عموم ساخته شده است خود اذن عام براي  ندارد، مانند كاروانسراها و حمامها و آسيابها و امثال آن،

 .داخل شدن است

گفته باشند كه مراد از متاع، معناي اسمي كلمه است، يعني اثاث و چيزهايي كه براي خريد و فروش  «1»و چه بسا بعضي 
ي دخول است، ولي اين وجه ها و بازارها كه صرف ساخته شدنش براي اين كار اذن عام براشود، مانند تيمچهعرضه مي

 .خالي از بعد نيست، چون لفظ آيه از افاده آن قاصر است

ه معناي ب "غض "كلمه "نَعُونَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْ "
 "ابصار "است، و كلمه هاي چشمروي هم نهادن پلك

__________________________________________________ 

 .103، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اي براي ابتد "مِنْ أَبْصارِهِمْ "در جمله "من "شود كه كلمهجمع بصر است كه همان عضو بيننده باشد و از اينجا معلوم مي
گفته، و معنايش اين است كه مؤمنين « 1»براي بيان جنس، و يا تبعيض باشد كه هر يك را مفسري غايت است، و يا 

 .پوشي را از خود چشم شروع كنندچشم

 511:  ص..  …[ …دستور غض بصر و حفظ عورات و امر به حجاب داري و آشكار نساختن مواضع زينت و ]

ير ترتبي باشد نظمي "بگو -قل "مترتب بر "يغضوا "از آنجايي كه كلمه "أَبْصارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ "پس در جمله
كند بر اينكه قول در اينجا به معناي امر است، و معناي جمله اين است كه به كه جواب شرط بر شرط دارد قهرا داللت مي

ني پوشي كن كه اگر امر بكامر به غض و چشم ايشان را "مؤمنين امر كن كه چشم خود را بپوشند، و تقدير آن اين است كه:
چراني كند، امر به پوشيدن چشم كرده و فرقي ندارد، آن امر ، و اين آيه به جاي اينكه نهي از چشم"پوشندچشم خود را مي

حريم كند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبي را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبي را بر زنان تاين نهي را هم افاده مي
 .فرموده

 "و "فرجه "نيز به معناي اين است كه به ايشان امر كن تا فرج خود را حفظ كنند و كلمه "وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ "و جمله
اند، و در قرآن كريم هم كه سرشار از اخالق و به معناي شكاف در ميان دو چيز است كه با آن از عورت كنايه آورده "فرج



كنايه را استعمال كرده، به طوري كه راغب گفته در عرف هم به خاطر كثرت استعمال مانند نص و ادب است هميشه اين 
 .«8»اسم صريح براي عورت شده است 

حفظ  "رساند كه مراد ازافتاده، اين معنا را مي "يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ "با جمله "يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ "اي كه ميان جملهو مقابله
اند، در روايت هم از امام صادق )ع( پوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط كه بعضي پنداشته "فروج

رسيده كه فرمود: تمامي آياتي كه در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناي حفظ از زنا است، به غير اين آيه كه منظور در 
 .آن حفظ از نظر است

ست جمله اولي از اين دو جمله را با جمله دومي تقييد كرده، و گفت مدلول آيه تنها نهي از نظر كردن به و بنا بر اين ممكن ا
 .عورت، و امر به پوشاندن آن است

كند كه مراقب اين حكم باشند و آن اشاره اين آن گاه به مصلحت اين حكم اشاره نموده، و با بيان آن مردم را تحريك مي
 ."كنيد با خبر استكند، عالوه بر اين خدا به آنچه ميين بهتر شما را پاك ميا "فرمايد:است كه مي
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 " … ضُضْنَوَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْ "

 " … لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ "جمله در كه است همان " … لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ "كالم در جمله

پس براي زنان هم جايز نيست نظر كردن به چيزي كه براي مردان جايز نيست، و بر ايشان هم واجب است كه  .گذشت
 .بپوشانند -چه مرد و چه زن -عورت خود را از اجنبي

، مواضع "زينت زنان "به معناي اظهار است و مراد از "ابداء "كلمه "وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها "كه فرمود:و اما اين
 .زينت است، زيرا اظهار خود زينت از قبيل گوشواره و دست بند حرام نيست، پس مراد از اظهار زينت، اظهار محل آنها است

م آنچه را كه ظاهر است استثناء كرده. و در روايت آمده كه مقصود از آنچه ظاهر است صورت و دو خداي تعالي از اين حك
 .باشد، كه بحثش به زودي خواهد آمدكف دست و قدمها مي

 .ان شاء اللَّه

اي است كه زن سر مهآن جا "خمار "جمع خمار است، و -به دو ضمه "خمر "كلمه -"وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلي جُيُوبِهِنَّ "
به فتح جيم و سكون ياء است  -جمع جيب "جيوب "كند. و كلمهاش آويزان ميپيچد، و زايد آن را به سينهخود را با آن مي

را به  هاها است، و معنايش اين است كه به زنان دستور بده تا اطراف مقنعهكه معنايش معروف است، و مراد از جيوب، سينه
 .داخته، آن را بپوشانندهاي خود انسينه

 كه ايهفتگانه طوايف و. است شوهران معناي به "بعولة "كلمه -"أَخَواتِهِنَّ بَنِي أَوْ …وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  "
هاي شوهران هببي هستند. و اجداد شوهران حكمشان حكم پدران ايشان، و نوس و نسبي هايمحرم برده نام آنها از قرآن

 .حكمشان حكم فرزندان ايشان است

منين زنان مؤ "نساء "و زنان را اضافه كرد به ضمير زنان، براي اشاره به اين معنا بوده كه مراد از "نسائهن "و اينكه فرمود:
ده همين معنا استفا است كه جايز نيست خود را در برابر زنان غير مؤمن برهنه كنند، از روايات وارده از ائمه اهل بيت )ع( هم

 .شودمي



شود، شود و هم كنيزان، و از روايات نيز اين اطالق استفاده ميهم شامل غالمان مي "أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ "اطالق جمله
در صاحبان عقل استعمال شده، و در  "ما "هم چنان كه به زودي خواهد آمد، و اين جمله يكي از مواردي است كه كلمه

 .به كار رفته است "كسي كه -من "يمعنا

به معناي حاجت است، و منظور از اين حاجت شهوتي است كه  "اربه "كلمه -"أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ "
فراد سفيه و ابلهي بيان تابعين است. و مراد از اين رجال تابعين ا "من الرجال "كند، و كلمهمردان را محتاج به ازدواج مي

 هستند كه تحت
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 .قيمومت ديگران هستند و شهوت مردانگي ندارند

ني رساند، يعبراي استغراق است و كليت را مي "الطفل "الف و الم در -"أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلي عَوْراتِ النِّساءِ "
اند يعني آنچه از امور زنان كه مردان از تصريح به آن شرم دارند، اطفال تهاي زنان غلبه نيافتهجماعت اطفالي كه بر عور

 .اند كنايه از حد بلوغ استكنند، و اين به طوري كه ديگران هم گفتهزشتي آن را درك نمي

ي خود را محكم به زمين نزنند تا صداي زيورآالتشان از قبيل پاها -"وَ ال يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ "
 .خلخال و گوشواره و دستبند به صدا در نيايد

ه سوي آيد بازگشت ببه طوري كه از سياق بر مي "توبه "مراد از -"وَ تُوبُوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "
 .، به امتثال اوامر او، و انتهاء از نواهيش و خالصه پيروي از راه و صراطشخداي تعالي است

 517:  ص..  …امر و تشويق به ازدواج و به عقد قرارداد جهت آزادي بردگان )مكاتبه([ ]

به  "ايم "جمع "ايامي "تزويج، و كلمهبه معناي  "انكاح "كلمه "وَ أَنْكِحُوا الْأَيامي مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ "
 گويند وبه معناي پسر عزب و دختر عزب است، و گاهي به دختران عزب ايمه هم مي -فتحه همزه و كسره ياء و تشديد آن

 .صالح براي تزويج است، نه صالح در اعمال "صالحين "مراد از

و عده جميل و نيكويي است كه خداي تعالي داده، مبني بر اينكه از فقر نترسند  -"إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "
تاكيد كرده البته رزق هر كس  "وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ "دهد، و آن را با جملهكند و وسعت رزق ميكه خدا ايشان را بي نياز مي

به زودي  -لَّهان شاء ال -خدا هم تعلق گرفته باشد، وتابع صالحيت او است، هر چه بيشتر بيشتر، البته به شرطي كه مشيت 
بحثي درباره معناي وسعت  "فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ "فرمايد:كه مي 80در سوره ذاريات آيه 

 .رزق خواهد آمد

المعنا  با همديگر قريب "تعفف "و "استعفاف "كلمه "اً حَتَّي يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِوَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ ال يَجِدُونَ نِكاح "
هستند. و مراد از نيافتن نكاح قدرت نداشتن بر مهريه و نفقه است. و معناي آيه اين است كه كساني كه قدرت بر ازدواج 

 .ود بي نياز كندندارند از زنا احتراز بجويند تا خداوند ايشان را از فضل خ

 " … وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً "

مكاتبه است، )به اينكه صاحب برده با برده قرار بگذارد كه بهاي خود را از راه كسب و كار به او بپردازد و  "كتاب "مراد از
اين است كه برده از موالي خود در خواست كند كه با او مكاتبه نمايد، به اين كه مالي را از او  "ابتغاء مكاتبه "و آزاد شود(

 بگيرد و او را آزاد 
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ان چيزي شكند در اين آيه شريفه به صاحبان برده سفارش فرموده در خواست بردگان را بپذيرند، البته در صورتي كه در اي
 .سراغ دارند. و مراد از خير، صالحيت آزاد شدن ايشان است

اشاره به اين است كه از بيت المال سهمي از زكات را به اينگونه افراد كه قرآن ايشان  -"وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ "
 .يا مقداري از آن را بدهند خوانده اختصاص دهند، و همه مال المكاتبه و« 1» "فِي الرِّقابِ "را

 .در اين آيه و آيات سابق چند بحث فقهي مهم است كه بايد به كتب فقهي مراجعه شود

 "بغاء "به معناي كنيزان و فرزندان ايشان است. و كلمه "فتيات "كلمه "وَ ال تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً "
يات ابتغاء عرض ح "به معناي تعفف و ازدواج كردن است، و "تحصن "ت، و اين كلمه مفاعله از بغي است، وبه معناي زنا اس

 .به معناي طلب مالي است. و معناي آيه روشن است "دنيا

و اگر نهي از اكراه را مشروط كرده به اينكه: )اگر خودشان خواستند تعفف كنند(، بدان جهت است كه اكراه در غير اين 
و هر يك از زنان نامبرده كه  "كند، سپس در صورت اكراه آنان را وعده مغفرت داده و فرموده:ت تحقق پيدا نميصور

، و معناي آيه روشن "مالكشان ايشان را اكراه به زنا كرد، و بعد از اكراه به اين عمل دست زدند، خدا آمرزنده و رحيم است
 .است

به معناي صفت است، و  "مثل "كلمه "تٍ مُبَيِّناتٍ وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَوَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آيا "
باشد، كه در آيه قبلي بود، و ممكن هم هست كه  "توبوا "، حال از فاعل در جمله" … وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا "ممكن است كه جمله:

خورم كه به سوي شما آياتي نازل كرديم كه معارفي از دين و نو باشد. و معناي آيه اين است كه سوگند مي جمله استينافيه
كنند كه مايه رستگاري شما است، و صفتي است از سابقين، از اخيارشان و اشرارشان و با اين آيات برايتان برايتان بيان مي

هايي اجتناب كنيد، و نيز آياتي است كه براي متقين از شما موعظه روشن كرديم كه چه چيزهايي را بگيريد و از چه چيز
 .است

 511:  ص..  …بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيات مربوط به استيناس و استيذان در هنگام ورود به خانه ديگران[ 

 اشاره

 (در تفسير قمي به سند خود از عبد الرحمن بن ابي عبد اللَّه از امام صادق )ع
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عبارت  "ناساستي "فرموده: "ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلي أَهْلِها "روايت كرده كه در ذيل آيه:
 .«1»م كردن است از صداي پا و سال

مؤلف: اين روايت را صدوق هم در معاني االخبار از محمد بن حسن به طور رفع از عبد الرحمن نامبرده از امام صادق )ع( 
 .«8»نقل كرده 

عرض كردم: كه استيناس به چه نحو  (و در مجمع البيان از ابي ايوب انصاري روايت كرده كه گفت: به رسول خدا )ص
 .«0»د به اينكه آدمي تسبيح و حمد و تكبير گويد و تنحنح كند تا اهل خانه بفهمند گيرد؟ فرموصورت مي

و از سهل بن سعد روايت شده كه گفت مردي سر زده وارد يكي از اطاقهاي رسول خدا )ص( شد، رسول خدا )ص( داشت 



 كوبيدم، اينطور استيذاندو چشمت ميكردي همان شانه را به زد، و فرمود: اگر من بدانم كه تو نگاه ميسر خود را شانه مي
 .«3»كردن همان نگاه كردن و حرام است 

و روايت شده كه مردي از رسول خدا )ص( پرسيد آيا از مادرم هم اذن دخول بخواهم؟ فرمود: آري، گفت: آخر او غير از من 
را برهنه ببيني؟ آن مرد گفت نه فرمود:  شوم استيذان كنم؟ فرمود آيا دوست داري اوخادمي ندارد، باز هر وقت بر او وارد مي

 .«3»پس استيذان كن 

خواست به خانه رسول خدا )ص( در آيد تنحنح كرد، حضرت از داخل خانه به زني به نام و نيز روايت شده كه مردي مي
ن طور نيد و هميروضه فرمود: بر خيز به اين مرد ياد بده كه به جاي تنحنح بگويد السالم عليكم آيا داخل شوم؟ آن مرد ش

 .«3»گفت. پس فرمود: داخل شو 

مؤلف: در الدر المنثور هم از جمعي از صاحبان جوامع حديث روايت اولي را از ابي ايوب، و دومي را از سهل بن سعد، و 
 .«3»چهارمي را از عمرو بن سعد ثقفي آورده 

كه شخصي از رسول خدا )ص( پرسيد: چرا در هنگام و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عبادة بن صامت روايت كرده 
 ها بايد استيذان كرد؟ورود به خانه
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كسي كه قبل از استيذان و سالم كردن چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرماني كرده، و ديگر احترامي ندارد،  :فرمود
 .«1»شود اذنش نداد و مي

گفته: امام فرمود: معنايش اين است  "لُوها حَتَّي يُؤْذَنَ لَكُمْفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فاَل تَدْخُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
 .«8»كه اگر كسي را نيافتيد كه به شما اجازه دخول دهد داخل نشويد، تا كسي پيدا شود و به شما اجازه دهد 

از امام صادق )ع( روايت كرده  "فِيها مَتاعٌ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ "و در همان كتاب در ذيل آيه
 .«0»تواني بدون اجازه داخل شوي كه فرمود: منظور از اين بيوت حمامها و كاروانسراها و آسيابها است كه مي

 531:  ص..  …[ …رواياتي در باره چشم فرو بستن از نگاه به نامحرم و حفظ فروج و ]

عمر و زبيري از امام صادق )ع( روايت كرده كه در حديثي درباره واجبات اعضاء فرمود: بر چشم و در كافي به سند خود از ابو 
واجب كرده كه به آنچه خدا بر او حرام كرده ننگرد و از آنچه بر او حالل نيست اعراض كند، و ايمان و وظيفه چشم اين 

 .است

و مؤمنين را نهي كرده از اينكه به  "وا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ "و خداي تبارك و تعالي فرموده:
عورت يكديگر نگاه كنند، و مرد به عورت برادرش نگاه كند، و عورت خود را از اينكه ديگران ببينند حفظ كند، و نيز 

و زنان مؤمن را نهي كرده از اينكه به عورت خواهر  "فَظْنَ فُرُوجَهُنَّوَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْ "فرموده:



 .خود نگاه كنند، و نيز عورت خود را از اينكه ديگران به آن نگاه كنند حفظ نمايند

اي هست مقصود حفظ آن از زنا است، مگر اين آيه كه آيه "حفظ فرج "آن گاه اضافه فرمودند كه در هر جاي قرآن درباره
 .«3»ور در آن حفظ از نگاه است منظ

مؤلف: قمي هم در تفسير خود ذيل اين حديث را از پدرش از ابن ابي عمير از ابي بصير از آن جناب روايت كرده، و نظير آن 
 .«5»را از ابي العاليه و ابن زيد روايت كرده است 

 هاي مدينه به زنيرمود: جواني از انصار در كوچهو در كافي به سند خود از سعد االسكاف از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه ف
وقتي زن از او گذشت او را تعقيب كرد، و از  -انداختندو در آن ايام زنان مقنعه خود را پشت گوش مي -آمدبرخورد كه مي

 پشت او را
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وار بود اي كه در دينگريست، تا داخل كوچه تنگي كه امام آن را زقه بني فالن ناميد، شد، و در آنجا استخوان و يا شيشهمي
ير كرده آن را بشكافت، همين كه زن از نظرش غايب شد متوجه گرديد كه خون به سينه و لباسش به صورت مرد گ

 .دهمشوم و جريان را به او خبر ميريزد، با خود گفت: به خدا سوگند نزد رسول خدا )ص( ميمي

را گفت پس جبرئيل  سپس فرمود: جوان نزد آن جناب شد و رسول خدا )ص( چون او را بديد پرسيد چه شده؟ جوان جريان
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما  ":نازل شد و اين آيه را آورد

 .«1» "يَصْنَعُونَ

)ع( روايت كرده، و ظاهر آن اين است كه مراد از  مؤلف: نظير اين روايت را الدر المنثور از ابن مردويه، از علي بن ابي طالب
پوشي در آيه شريفه، نهي از مطلق نگاه به زن اجنبي است، هم چنان كه ظاهر بعضي از روايات سابق اين است امر به چشم

 .«8»كه آيه شريفه نهي از نگاه به خصوص فرج غير است 

عضي از اصحاب اماميه از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: به و در آن كتاب )كافي( به سند خود از مروك بن عبيد، از ب
وي عرض كردم: زني كه به انسان محرم نيست چه مقدار نگاه به او حالل است؟ فرمود: صورت و كف دو دست، و دو 

 .«3»قدمها 

 "ايت او چنين است.مؤلف: اين روايت را صدوق در خصال از بعضي از اصحاب ما اماميه از آن جناب آورده، و عبارت رو
 .«3» "صورت و دو كف و دو قدم

و در قرب االسناد حميري از علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر )ع( نقل كرده كه به آن جناب عرضه داشتم: براي 
 .«3»مرد چه مقدار جايز است كه به زن غير محرم نگاه كند؟ فرمود: صورت و كف دست و محل سوار )دستبند( 

فرمود: نظر كردن به سر اهل به سند خود از عباد بن صهيب روايت كرده كه گفت. از امام صادق )ع( شنيدم مي و در كافي
 .شوندتهامه، و اعراب باديه و همچنين اهل سواد و علوج )كفار( عيبي ندارد، چون اگر ايشان را نهي كني منتهي نمي



 ي او و به بدنش عيبي ندارد،و نيز فرمود: زن ديوانه و كم عقل، كه نگاه كردن به مو

__________________________________________________ 
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 .«1»دي نباشد در صورتي است كه نگاه عم

 .ريبه و شهوت است "در صورتي كه عمدي نباشد "مؤلف: گويا مقصود امام )ع( از جمله

و در خصال است كه رسول خدا )ص( به امير المؤمنين )ع( فرمود: يا علي اولين نظري كه به زن اجنبي كني عيبي ندارد، 
 .«2»ولي نظر دوم مسئوليت دارد و جايز نيست 

ايت را الدر المنثور از جمعي از اصحاب جوامع حديث از بريدة از آن جناب نقل كرده، كه عبارتش چنين مؤلف: نظير اين رو
است: رسول خدا )ص( به علي )ع( فرمود: دنبال نگاه به نامحرمان نگاهي ديگر مكن، كه اولي برايت بس است، و دومي را 

 .«0»حق نداري 

ه گفت: نزد رسول خدا )ص( بودم، و ميمونه هم حاضر بود، كه پسر ام مكتوم و در جوامع الجامع از ام سلمه روايت آورده ك
آمد، و اين در موقعي بود كه ما را به حجاب امر فرموده بود، به ما فرمود: در پرده شويد، عرضه داشتيم يا رسول اللَّه )ص( 

 .«3»بينيد؟ ر شما او را نميبيند؟ فرمود آيا شما هم نابيناييد؟ مگابن ام مكتوم كه نابينا است ما را نمي

 .«3»اند مؤلف: اين را الدر المنثور هم از ابي داوود و ترمذي و نسايي و بيهقي از ام سلمه نقل كرده

سزاوار نيست براي زن كه در برابر زنان  :و در فقيه آمده كه حفص ابن البختري از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود
 .«3»كنند روند و نزد شوهران خود تعريف ميچون مييهود و نصاري برهنه شود، 

اند: منظور از آن غالم و كنيز، از بردگان گفته است كه بعضي گفته "أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ":و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .(است، و اين قول از امام صادق )ع
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 .«1»هم روايت شده 

 533:  ص..  …و تشويق به نكاح، مكاتبه با بندگان و نهي از اكراه كنيزان به زنا كاري[ رواياتي در ذيل آيات مربوط به امر ]



 غَيْرِ أُولِي "و در كافي به سند خود از عبد الرحمن بن ابي عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: از آن جناب پرسيدم: منظور از
 .«8»خواهند نمي كيست؟ فرمود: احمق و اشخاص تحت واليت غير، كه زن "الْإِرْبَةِ

و در همان كتاب به سند خود از محمد بن جعفر از پدرش از آبائش )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: هر 
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ  "فرمايدكس از ترس عيالمند شدن ازدواج نكند، نسبت به خداي عز و جل سوء ظن دارد و خدا مي

 .«0» "فَضْلِهِ اللَّهُ مِنْ

مؤلف: در معاني گذشته روايات بسيار زيادي از ائمه اهل بيت )ع( رسيده، كه هر كس بخواهد بايد براي ديدن آنها به كتب 
 .حديث مراجعه نمايد

مْتُمْ عَلِ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ "و در كتاب فقيه است كه عالء از محمد بن مسلم از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه در معناي آيه:
فرمود: خير اين است كه مسلمان شوند و شهادت به وحدانيت حق و رسالت خاتم االنبياء )ص( بدهند، و يك  "فِيهِمْ خَيْراً

 .«3»اي داشته باشند كاري در دست داشته باشند كه بتوانند مال المكاتبه را بپردازند و يا صنعت و حرفه

 .هستمؤلف: در اين معنا باز روايات ديگري 

اً وَ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْر "و در كافي به سند خود از عالء بن فضيل از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
ز مقدار ابخشي، البته بيشتر فرمود: اگر نخواستي بهاي او را كم كني، بعضي اقساط او را مي "آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ

بخشي، عرضه داشتم: مثال چقدر ببخشم؟ فرمود: امام ابو جعفر )ع( از شش هزار درهم هزار درهم را استطاعتت هم نمي
 .«3»صرفنظر كرد 

و آنچه « 3»مؤلف: و در مجمع البيان، و همچنين در الدر المنثور از علي )ع( روايت شده كه آن مقدار چهار يك قيمت است 
 شود اين است كهستفاده مياز ظواهر اخبار ا
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 .حدي براي آن معين نشده، كه با اصل قيمت نسبت معين از يك ششم و يا يك چهارم و يا غير آن داشته باشد

لرقاب ، در جلد نهم اين كتاب روايتي از عياشي گذشت كه به مكاتب از سهم في ا«1» "وَ فِي الرِّقابِ "و در ذيل جمله:
 .«8»شود چيزي از زكات داده مي

ود گفته كه: عرب و قريش رسمشان اين ب "وَ ال تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً "و در تفسير قمي در ذيل آيه
و براي ما پول  ويد زنا كنيدگفتند برگرفتند، بعد ميخريدند و از ايشان ضريب سنگين )نوعي ماليات( ميكه كنيزاني را مي

بياوريد، كه خداي تعالي در اين آيه ايشان را از اين عمل نهي فرمود، در آخر هم فرمود: خدا چنين كنيزاني را در صورتي كه 
 .«0»آمرزد مجبور به اين كار شده باشند مي

عبد اللَّه بن ابي شش كنيز داشت و  :انده كه بعضي گفتهگفت "لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا "و در مجمع البيان در ذيل جمله



نازل شد كنيزان او نزد رسول خدا )ص( آمدند و از آن جناب  "تحريم زنا "كرد به زنا دادن، همين كه آيهآنان را مجبور مي
 .«3»تكليف خواسته و از وضع خود شكوه كردند، پس آيه شريفه نازل شد 

كرد، روايات ديگري هست، كه الدر المنثور آنها را ن ابي كنيزاني داشت و آنان را به زنا اكراه ميدر اينكه عبد اللَّه ب :مؤلف
و اما اينكه اين جريان بعد از نزول تحريم زنا باشد ضعيف است، براي اينكه زنا در «. 3»نقل كرده، و اين روايت را هم آورده 

شد، و بلكه حرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حقه از ضروريات  مدينه تحريم نشد، بلكه در مكه و قبل از هجرت تحريم
است  ايرفت، و در تفسير سوره انعام گذشت كه حرمت فواحش كه يكي از آنها زنا است از احكام عامهاين دين به شمار مي

 .كه اختصاص به شريعت اسالم نداشته
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 531:  ص..  …[ 43تا  31(: آيات 34سوره النور )]

 اشاره

نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ  اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ
ضْرِبُ اللَّهُ ي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلي نُورٍ يَهْدِمُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِي

( 03فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ ) (03ءٍ عَلِيمٌ )الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ
( 03ارُ )بُ وَ الْأَبْصجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُورِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِ

( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ 02غَيْرِ حِسابٍ )لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِ
 (39)وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّي إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ 

اها وَ ريَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَ أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ
ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ ( أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي الس33َّمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ )

( أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي 38( وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ )31صَالتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ )
بُ بِهِ مَنْ نْ بَرَدٍ فَيُصِيفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِاللِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِسَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّ

 (33للَّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ )( يُقَلِّبُ ا30يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ )

مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي أَرْبَعٍ يَخْلُقُ وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي رِجْلَيْنِ وَ 
 (33( لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )33ءٍ قَدِيرٌ )هُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْاللَّ
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 533:  ص..  …ترجمه آيات 

اي كه اي، شيشهاي است كه در آن چراغي باشد، و چراغ در شيشهخدا نور آسمانها و زمين است نو را و همچون محفظه
اي است درخشان، و آن چراغ با روغن زيتي صاف روشن باشد كه از درخت پر بركت زيتون )سر زمين مقدس( گويي ستاره

ه خود د بگرفته شده باشد نه زيتون شرقي و نه غربي، در نتيجه آن چنان صاف و قابل احتراق باشد كه نزديك است خو
بسوزد هر چند كه آتش بدان نرسد، و معلوم است كه چنين چراغي نورش دو چندان و نوري باالي نور است، خدا هر كه را 

 .(03زند كه خدا به همه چيز دانا است )خواهد به نور خويش هدايت كند و اين مثلها را خدا براي مردمي مي

 .(03و با عظمت باشند و نام وي در هر بامداد و پسين در آن ياد شود ) هايي كه خدا اجازه داده همواره محترمدر خانه

كند. و از روزي كه در اثناي آن روز مرداني هستند كه تجارت و معامله، از ياد خدا و نماز خواندن و زكات دادن غافلشان نمي
 .(03دلها و ديدگان زير و رو شود بيم دارند )

دهد ان دهد و از كرم خويش افزونشان كند و خدا هر كه را بخواهد بي حساب روزي ميتا خدا بهتر از آنچه كردند پاداشش
(02). 

كساني كه كافرند اعمالشان چون سرابي است در بياباني كه تشنه كام آن بيابان آن را آب پندارد و چون بدان رسد چيزي 
 .(02ا تند حساب است )نيابد، و خدا را نزد آن يابد كه حساب او را تمام و به كمال بدهد و خد

يا چون ظلماتي است به دريايي ژرف كه موجي آن را گرفته و باالي آن موجي ديگر و باالتر از آن ابري قرار دارد كه در 
چنين فرضي ظلمتها روي هم قرار گرفته و چون گرفتار اين ظلمتها دست خويش را تا برابر چشم خود بلند كند نزديك 

 .(33ي هر كس كه خدا به وي نوري نداده نوري ندارد )نيست كه آن را ببيند، آر

كنند همه دعا و تسبيح خويش دانند و خدا مگر نداني هر چه در آسمانها و زمين هست با مرغان گشوده بال تسبيح خدا مي
 .(31كنند )داند كه چه مي
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 .(38ت همه به سوي خدا است )فرمانروايي آسمانها و زمين مخصوص او است و بازگش

مگر نداني كه خدا ابري براند و سپس ميان آن پيوستگي دهد و سپس آن را فشرده كند و باران را بيني كه از خالل آن 
رساند و از هر دياري كه هايي كه در آسمان هست تگرگي نازل كند و آن را به هر دياري كه بخواهد ميبرون شود و از كوه

 .(30ها را بزند )كند و نزديك باشد كه شعاع برق آن چشمبخواهد دور مي

 .(33كند كه در اين براي اهل بصيرت عبرتي هست )خدا شب و روز را به هم بدل مي

ا هر چه روند خدخدا همه جنبندگان را از آبي آفريده بعضي از آنها با شكم خويش و بعضي با دو پا و بعضي با چهار پا راه مي
 .(33كند كه خدا به همه چيز توانا است )بخواهد خلق مي

 .(33كند )ايم و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت ميهايي روشن نازل كردهآيه

 537:  ص..  …آنست[  متضمن " … الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ "بيان آيات ]معنا و مفادي كه آيات:

 اشاره



كند كه به به حقيقت ايمان با كفار است، مؤمنين را به داشتن اين امتيازات معرفي مي اين آيات متضمن مقايسه مؤمنين
و  اش معرفت خداي سبحان، و سلوكاند كه ثمرهوسيله اعمال صالح هدايت يافته، و به نوري از ناحيه پروردگارشان راه يافته

 .دروهايشان كنار ميكه پرده از روي دلها و ديدهيابي به بهترين پاداش، و نيز به فضل خداي تعالي است، در روزي راه

نمايد، و در ظلماتي چند طبقه و بعضي روي بعض به خالف كفار كه اعمالشان ايشان را جز به سرايي بدون حقيقت راه نمي
 .قرار دارند، و خدا براي آنان نوري قرار نداده، نور ديگري هم نيست كه با آن روشن شوند

ن بيان ارائه داده كه خداي تعالي داراي نوري است عمومي، كه با آن آسمان و زمين نوراني شده، و در اين حقيقت را به اي
و بايد هم اين چنين باشد، چون ظهور هر چيز  .نتيجه به وسيله آن نور، در عالم وجود، حقايقي ظهور نموده كه ظاهر نبود

ي خود ظاهر باشد، تا ديگران را ظهور دهد، و تنها چيزي كه اگر به وسيله چيز ديگري باشد بايد آن وسيله خودش به خود
 .در عالم به ذات خود ظاهر و براي غير خود مظهر باشد همان نور است

اند، هم چنان كه انوار حسي نيز اين طورند، پس خداي تعالي نوري است كه آسمانها و زمين با اشراق او بر آنها ظهور يافته
 تابيدن به اجسام ظلماني و يعني خود آنها ظاهرند و با
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كنند، با اين تفاوت كه ظهور اشياء به نور الهي عين وجود يافتن آنها است، ولي ظهور اجسام كثيف به كدر، آنها را روشن مي
 .وسيله انوار حسي غير از اصل وجود آنها است

د و آن يابنشوند، و به وسيله آن به سوي اعمال صالح راه ميروشن ميدر اين ميان نور خاصي هست كه تنها مؤمنين با آن 
گردد، و در نتيجه شود، به آن روشن ميها زير و رو ميهاي مؤمنين در روزي كه دلها و ديدهنور معرفت است كه دلها و ديده

 .شودوز برايشان عيان ميشوند، و آنچه در دنيا برايشان غيب بود در آن ربه سوي سعادت جاودانه خود هدايت مي

اي قرار داشته باشد و با روغن زيتوني در غايت صفا بسوزد و چون خداي تعالي اين نور را به چراغي مثل زده كه در شيشه
شيشه چراغ نيز صاف است، مانند كوكب دري بدرخشد، و صفاي اين با صفاي آن، نور علي نور تشكيل دهد، و اين چراغ در 

هايي كه در آنها مرداني مؤمن، خداي را تسبيح كنند، مرداني كه تجارت و بيع ايشان را ويخته باشد، خانههاي عبادت آخانه
 .دارداز ياد پروردگارشان و از عبادت خدا باز نمي

اين مثال، صفت نور معرفتي است كه خداي تعالي مؤمنين را با آن گرامي داشته، نوري كه دنبالش سعادت هميشگي است، 
بينند. پس كسي كه مشغول با پروردگار خويش را از آن محروم كرده، و ايشان را در ظلماتي قرار داده كه هيچ نمي و كفار

كند، ملك از آن او يابد، و خدا هر چه بخواهد ميباشد و از متاع حيات دنيا اعراض كند به نوري از ناحيه خدا اختصاص مي
بارد، و شب و روز را راند، قطره باران و تگرگ را از يك ابر ميبخواهد مياست، و باز گشت به سوي او است، و هر حكمي 

كند، گروهي از حيوانات را طوري قرار داده كه با شكم راه بروند، و گروهي ديگر با دو پا و گروه سوم با چهار پا، با جابجا مي
 .اينكه همه آنها را از آب آفريده

قبلي اجنبي باشد، بلكه وجه اتصالي با آنها دارد، چون آيات قبل كه احكام و شرايع  اين آيات چنان نيست كه به كلي با آيات
 "نَيوَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِ "كرد بدينجا خاتمه يافت كهرا بيان مي

 .شد، و معلوم است كه بيان به معناي اظهار حقايق معارف، و در نتيجه تنويري است الهي "بيان "تگو ازكه در آن گف

آمده بود، و آيات همان قرآن است كه خداي تعالي در چند جا آن را نور خوانده،  "آيات "عالوه بر اين در آيه مذكور كلمه
 .«1» "وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً "مانند آيه
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 " … اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

اي است كه در ديوار خانه ن منفذ و روزنهاند طاقچه و شكاف بدوو ديگران گفته« 1»به طوري كه راغب  "مشكاة "كلمه
سازند، تا اثاث خانه و از آن جمله چراغ را در آن بگذارند، و اين غير از فانوس است، )چون فانوس جا چراغي منقول و مي

 .(گويندمتحرك را مي

 "شود، و كلمهه ميبه معناي ستاره پر نور است كه در آسمان چند عدد انگشت شمار از آنها ديد "كوكب دري "و كلمه
 .گيرندبه معناي روغني است كه از زيتون مي "زيت "به معناي روشن كردن چراغ يا آتش است، و كلمه "ايقاد

 531:  ص..  …[ 531 "است زمين و هاآسمان نور خدا ":فرمود اينكه از مراد توضيح و "نور "معناي]

ر كند و هيزي كه اجسام كثيف و تيره را براي ديدن ما روشن ميمعنايي معروف دارد، و آن عبارت است از چ "نور "و كلمه
گردد، ولي خود نور براي ما به نفس ذاتش مكشوف و هويدا است، چيز ديگري آن را چيزي به وسيله آن ظاهر و هويدا مي

 .باشديكند. پس نور عبارت است از چيزي كه ظاهر بالذات و مظهر غير است، مظهر اجسام قابل ديدن مظاهر نمي

اين اولين معنايي است كه كلمه نور را براي آن وضع كردند و بعدا به نحو استعاره يا حقيقت ثانوي به طور كلي در هر چيزي 
سازد استعمال نمودند، در نتيجه خود حواس ظاهر ما را نيز نور يا داراي نور كه محسوسات به كه محسوسات را مكشوف مي

نند حس سامعه و شامه و ذائقه و المسه و سپس از اين هم عمومي ترش كرده شامل غير گردد خواندند، ماآن ظاهر مي
كند، و همه اين اطالقات با تحليلي در محسوسش هم نمودند، در نتيجه عقل را نوري خواندند كه معقوالت را ظاهر مي

 .معناي نور است، كه گفتيم معنايش عبارت است از ظاهر بنفسه و مظهر غير

باشد، و از سوي ديگر چون ود و هستي هر چيزي باعث ظهور آن چيز براي ديگران است، مصداق تام نور ميو چون وج
باشد، او است كه ظاهر ترين مصداق نور ميموجودات امكاني، وجودشان به ايجاد خداي تعالي است، پس خداي تعالي كامل

 .شوديابد و موجود ميظهور ميبالذات و مظهر ما سواي خويش است، و هر موجودي به وسيله او 

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ  "اند، اين است مراد جملهپس خداي سبحان نوري است كه به وسيله او آسمانها و زمين ظهور يافته
ر آسمان و و فرموده نو "اللَّه "، چون نور را اضافه كرده به آسمانها و زمين، و آن گاه آن را حمل كرده بر اسم جالله"الْأَرْضِ

خدا نوراني كننده آسمانها  -اللَّه منور السماوات و االرض "زمين اللَّه است، ناچار منظور آن كسي هم كه آيه را معنا كرده به
 و
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اش اين بوده كه كسي خيال نكند كه خدا عبارت از نور عاريتي قائم به آسمانها و مين است، و منظور عمدهه "زمين است
شود: آسمان وجود دارد، زمين وجود دارد، اين شود و گفته ميزمين است، و يا به عبارت ديگر از وجودي كه بر آنها حمل مي

 .تر از اينها استسخن بسيار باطل است و خدا بزرگ

شود كه خداي تعالي براي هيچ موجودي مجهول نيست، چون ظهور تمامي اشياء براي خود و يا براي ز اينجا استفاده ميا
يافت. پس قبل از هر چيز بخشيد ظهوري نميكرد و هستي نميغير، ناشي از اظهار خدا است، اگر خدا چيزي را اظهار نمي



 .ظاهر بالذات خدا است

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ  "رده و بعد از دو آيه فرموده:و به اين حقيقت اشاره ك
كند هر كس كه در آسمانها و زمين است، و مرغ در حالي بيني كه براي خدا تسبيح ميمگر نمي "قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ

داند، براي اينكه اين آيه براي تمامي موجودات كند، و هر يك از آنها نماز و تسبيح خود را ميه بدون بال زدن پرواز ميك
كند، و الزمه آن اين است كه تمامي موجودات خدا را بشناسند، چون تسبيح و صالت از كسي صحيح است تسبيح اثبات مي

سَبِّحُ ءٍ إِلَّا يُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "كند، پس اين آيه نظير آيهچه كسي عبادت مي كند، و برايكه بداند چه كسي را تسبيح مي
 .ان شاء اللَّه تعالي -باشد كه به زودي بحث آن خواهد آمدمي« 1» "بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

نور خداست، كه از آن، نور عام  "آسمانها و زمين است خدا نور "پس تا اينجا اين معنا به دست آمد كه مراد از نور در جمله
شود، و با وجود هر چيزي مساوي است، و عبارت اخراي گيرد، نوري كه هر چيزي به وسيله آن روشن ميعالمي نشات مي

 .آن است و اين همان رحمت عام الهي است

نور  "را اضافه به ضمير خدا كرده، و فرموده "نور "كند، و اگر كلمهاين آيه شريفه، نور خدا را توصيف مي -"مثل نوره "
خود دليل بر اين است  -باشدمي "نوري كه مال اوست "با در نظر گرفتن اينكه اضافه مذكور، الميه است و معنايش -"او

د از اكند، البته باز مركه مراد وصف آن نور كه خود خداست نيست، بلكه مراد وصف آن نوري است كه خدا آن را افاضه مي
اش كرده، و به وسيله آن هر چيزي ظهور يافته و عبارت است از وجودي كه هر چيزي به آن وصف آن، نور عامي كه افاضه

 گردد نيست به دليل اينكه بعد از تتميم مثل فوق،مي
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بود كه همه موجودات به آن  "وجود "و اگر مقصود "كندخدا هر كه را بخواهد به سوي نور خود هدايت مي ":فرموده
نوري است خاص كه خداي تعالي آن را تنها به  اند، ديگر به موجود خاصي اختصاص نداشت، بلكه مراد از آن نور،رسيده

شود حقيقت ايمان است. هم چنان كه در ساير موارد قرآن مؤمنين اختصاص داده و آن به طوري كه از كالم استفاده مي
 اللَّهُ مُتِمُّ بِأَفْواهِهِمْ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ  "بينيم خداي سبحان اين نور خاص را به خود نسبت داده، مثال فرموده:كريم مي

 بِخارِجٍ سَأَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْ "و نيز فرموده:« 1» "نُورِهِ
 :و نيز فرموده« 0» "مَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْ ":و نيز فرموده« 8» "مِنْها

و اين نور همان نور ايمان و معرفت است كه گفتيم خداوند به « 3» "أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِساْلمِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ "
 .از آن استفاده كنند مؤمنين اختصاص داده تا در راه به سوي پروردگارشان

اند براي اينكه آيه، در مقام توصيف عموم مؤمنين است كه قبل پنداشته« 3»و مراد از آن قرآن نيست، هم چنان كه بعضي 
از نزول قرآن چه وضعي داشتند و بعد از آن چه وضعي به خود گرفتند، عالوه بر اين در چند جاي قرآن صريحا اين نور را 

و « 3» "يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا "و نيز فرموده« 3» "لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ "از آن جمله فرموده: وصف مؤمنين خوانده
از به كند در نظر گرفته شود، بمعنا ندارد كه قرآن وصف مؤمنين باشد، و اگر به اعتبار معارفي كه قرآن براي آنان كشف مي

 .گرددبر ميهمان معنايي كه ما گفتيم 
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 573:  ص..  …[ مؤمنين قلوب بر معرفت و ايمان نور تابش بيان براي(  …ا به نور چراغ )مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ تمثيل نور خد]

آنچه تشبيه به مشكات شده، به مشكات و همه خصوصياتي كه در آيه براي  -"كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ "
همه در اين تشبيه دخالت  " … فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ "كلمه مشكات، يعنيآن آمده تشبيه شده، نه تنها به 

 .شود، و اين در تمثيالت قرآن نظاير زيادي دارددارند، چون اگر تنها به مشكات تشبيه شده باشد معنا فاسد مي

به خاطر شدت و بسياري لمعان نور مصباح و تابش آن  "يكوكب در "به "زجاجه "تشبيه -"الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ "
در  كند وسوزد، و ديگر با وزش باد نوسان و اضطراب پيدا نمياست، معموال وقتي شيشه را روي چراغ بگذارند بهتر مي

 .درخشد و درخشش آن ثابت استنتيجه مانند كوكب دري مي

خبر است  اين آيه خبر بعد از -"ءُ، وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِييُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ،  "
سوزد در حالي كه اشتعال خود را از درخت مبارك زيتوني گرفته كه نه غربي است و نه شرقي، براي مصباح، يعني مصباح مي

شود. و مقصود از اينكه فرمود آن درخت نه شرقي است و نه درخت زيتون گرفته مي يعني اشتعالش از روغن است كه از
اش غربي اين است كه نه در جانب مشرق روييده و نه در جانب مغرب، تا در نتيجه سايه آن در جانب مخالف بيفتد، و ميوه

 .دشورسد و روغنش زالل ميخوبي مياش به به خوبي نرسد و روغنش صاف و زالل نشود، بلكه در وسط قرار دارد و ميوه

است، چون ظاهر سياق اين است كه مراد از آن، صفا و  "ءُ، وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌيَكادُ زَيْتُها يُضِي "دليل بر اين معنا، جمله
و صفت نه شود كه داراي آن دزاللي روغن و كمال استعداد آن براي اشتعال است و اين صفاي روغن از درختي حاصل مي

 .شرقي و نه غربي باشد

اين است كه درخت مذكور درخت  "ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ "اند: مراد از جملهاز مفسرين كه گفته« 1»و اما گفتار بعضي 
 «دنيايي نيست تا در مشرق و يا در مغرب برويد بلكه درخت بهشتي است و همچنين گفتار بعضي

ين است كه اين درخت از درختان مشرق معمور و مغرب معمور دنيا نيست، بلكه از درختان شام مراد ا :اندديگر كه گفته
 .ودشاست در ميان مشرق و مغرب قرار دارد كه زيت آن بهترين زيت است، قابل قبول نيست، چون از سياق فهميده نمي

 ضميرياين جمله خبر است براي مبتداي حذف شده و آن مبتدا  -"نُورٌ عَلي نُورٍ "
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كه نور زجاجه مذكور نوري شود و معنايش اين است گردد، و نور زجاجه از سياق فهميده مياست كه به نور زجاجه بر مي
 .است عظيم باالي نور عظيمي ديگر، يعني نوري در كمال تلمع و درخشش

اند: دو چندان بودن و شدت آن است نه تعددش. پس مراد گفته «1»به طوري كه بعضي  "بودن نور باالي نور "و مراد از
 و نيز مراد اين نيست كه آن نور مجمع دو نور است،اين نيست كه نور معين يا غير معيني است باالي نوري ديگر نظير آن، 

بلكه مراد اين است كه آن نوري است متضاعف و دو چندان، بدون اينكه هر يك از ديگري متمايز باشد، و اين گونه 
 .تعبيرات در كالم شايع است

د، چون باشاز خالي از لطف و دقت نميو اين معنا خالي از جودت و زيبايي نيست و هر چند كه مراد از آن را تعدد نور بدانيم ب
همانطور كه نور صادر از مصباح نسبتي به مصباح دارد، هم چنين نسبتي هم به شيشه لوله دارد كه باعث درخشش آن شده، 
چيزي كه هست نسبتش به مصباح باالصالة و بالحقيقه است، و نسبتش به زجاجه به مجاز و استعاره و در عين اينكه نور با 

شود، در عين حال به حسب حقيقت يك نور بيش نيست و زجاجه خودش نور ندارد. پس و تغاير دو نسبت، متعدد ميتعدد 
 .زجاجه از نظر تعدد نسبت، نوري دارد غير از نور چراغ، ولي نور او قائم به نور چراغ است و از آن استمداد جسته است

ين مثال است جريان دارد، چون نور ايمان و معرفت در دلهاي مؤمنين و اين اعتبار بعينه در نور خداي تعالي كه ممثل له ا
 .نوري است عاريتي و مقتبس از نور خدا و قائم به آن و مستمد از آن است

عبارت  "مثل "عبارت است از نور خدا كه به دلهاي مؤمنين تابيده و "ممثل له "پس تا اينجا اين مطلب به دست آمد كه
سوزد، و در شيشه قرار دارد، زيرا نور چراغ كه از لوله شيشه چراغ، چراغي كه از روغني پاك و زالل مياست از نور تابيده از 

ده و آوري نموباشد، چون آن شيشه و مشكات نور را جمعتابد تابش آن بهتر و قويتر ميبه بيرون مي (ايزجاجه )لوله شيشه
 .كندبه كساني كه طالب نورند منعكس مي

مشكات براي اين است كه بر اجتماع نور در شكم آن، و انعكاسش به جو خانه داللت كند، و قيد روغن آن  پس آوردن قيد
هم از درخت زيتوني نه شرقي و نه غربي براي اين است كه بر صفا و زاللي روغن، و جودت آن، و در نتيجه صفاي نور آن 

 سوزيشبه خاطر خوش
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 خواهد مشتعل شود، )اينقدر شدت احتراقفرمايد، روغني است كه تو گويي بدون كبريت هم ميداللت كند، چون دنبالش مي
 .(دارد

 .استمداد نور زجاج از نور مصباح است براي داللت بر دو برابري نور، و يا به آن احتمال ديگر بر "نُورٌ عَلي نُورٍ "و وصف

اين جمله اول مطلب است، و اختصاص به مؤمنين را به نور ايمان و معرفت و محروميت  -"يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ "
 دهستن ميمرد همان "بخواهد را كه هر -يشاء من "شود كه مراد ازكند و از سياق چنين معلوم ميكفار را از آن، تعليل مي

 مالك داراي كه هستند مؤمنيني خالصه و است، كرده يادشان " … اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ بَيْعٌ ال وَ تِجارَةٌ تُلْهِيهِمْ ال رِجالٌ "آيه در كه
 .باشند ايمان

اني را سكند كساني را كه داراي كمال ايمان باشند، نه كو معناي آيه اين است كه خداي تعالي به سوي نور خود هدايت مي



 .و اين به خاطر صرف مشيت او است -گويدكه به زودي درباره ايشان سخن مي -كه متصف به كفر باشند،

كند، تا كند و بعضي را هدايت نميو معناي آيه اين نيست كه خدا به مشيت خود بعضي افراد را به سوي نورش هدايت مي
عد براي گيرد كه محل مستبعضي مورد مشيت و خواست او قرار ميدر تعميم آن محتاج شويم به اينكه بگوييم وقتي هدايت 

قبول هدايت باشد، يعني حسن سريره و عمل داشته باشد، و اين محل تنها دلهاي اهل ايمان است، نه اهل كفر، )دقت 
 .(بفرماييد

 بياني به است " … الْأَرْضِ وَ لسَّماواتِا مُلْكُ لِلَّهِ وَ "دليل بر اينكه معناي آيه همان است كه ما گفتيم نه معني ديگري، جمله
 .آمد خواهد -اللَّه شاء ان -كه

اين جمله اشاره است به اينكه در باطن مثلي كه زده شد اسراري از  -"ءٍ عَلِيمٌوَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "
ترين طرق، آن حقايق و دقايق را رسانده باشد، تا اي اين بود كه از آسانعلم نهفته است، اگر به عنوان مثل آورده شد بر

وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ  "عالم و عامي هر دو آن را بفهمند، و هر يك نصيب خود را از آن بگيرد، هم چنان كه فرموده:
 .«1» "وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ

در هر چيز، به معناي اعالم اين معنا است كه مانعي از انجام آن  "اذن ""نَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُفِي بُيُوتٍ أَذِ "
 نيست. و
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رفع قدر و منزلت و تعظيم آنهاست و چون عظمت و علو خاص خداي تعالي است و احدي شريك او  "رفع بيوت "مراد از
ين بيوت ا شود، پس اذن خدا به اينكهمند مينيست، مگر آنكه باز منتسب به او باشد كه به مقدار انتسابش به او، از آن بهره

 .رفيع المقام باشند به خاطر اين است كه اين بيوت منتسب به خود اويند

است، يعني همين است كه در آن بيوت نام خدا  "يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "ها همانگردد كه علت رفعت اين خانهاز اينجا معلوم مي
اري است، و يا حد اقل آماده آن هست، لذا برگشت معنا به آيد كه اين ذكر نام خدا استمرشود. و چون از سياق بر ميبرده مي
 .شودها بزرگ و رفيع ميبرند، و در نتيجه قدر و منزلت آن خانهها همواره نام خدا را ميشود كه: اهل اين خانهاين مي

 هر رگشتب و است، " … اللَّهُ يَهْدِي "كلمه به متعلق يا و است قبلي آيه در "كمشكاة "متعلق به جمله "في بيوت "و كلمه
 اين براي صرفا و شود، گفته آنها در خدا ذكر تا هستند آماده كه است مساجد بيوت اين يقيني مصاديق از. است يكي به دو
 .«1» "اللَّهِ كَثِيراً اسْمُ فِيهَا يُذْكَرُ مَساجِدُ وَ ":فرموده كه چنان هم اند،شده ساخته كار

 571ص :  .. … [… دارد وايمان و معرفت، هيچ باز دارنده مستمر و موقتي آنان را از ياد مستمر و موقت خدا باز نمي وصف حال كساني كه در پرتو نور]

 " … يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ "

ي مع غداة به معناج "غدو "به معناي تنزيه او از هر چيزي است كه اليق به ساحت قدس او نيست. و كلمه "تسبيح خدا "
به معناي بازداشتن كسي است از راهي كه  "الهاء "جمع اصيل به معناي عصر است. و كلمه "آصال "صبح است. و كلمه

به طوري كه راغب گفته به معناي تصرف در  "تجارة "خواست انجام دهد. و كلمهخواست برود يا كار مهمي كه ميمي
گويد: در كالم عرب هيچ لغتي نيست كه در آن جيم بعد از تاء آمده باشد مگر ده، ميرأس المال و سرمايه است به منظور فاي

 .«2»اين لغت 



به طوري كه  "قلب "، و كلمه«0»گويد به معناي دادن كاال و گرفتن بهاي آن است باز به طوري كه او مي "بيع "و كلمه
و چون به باب تفعيل برود مبالغه در اين عمل را  ،«3»وي گفته به معناي برگرداندن چيزي از اين رو به آن رو است 

لوب و تقلب ق "رساند، پس تقليب يعني بسيار زير و رو كردن يك چيزي، و تقلب هم قبول همان تقليب است پسمي
 "ابصار
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 .اي ديگرها از وجهه ادراكي كه بايد داشته باشند به وجههعبارت است از برگشتن دلها و ديده

گونه نام كند، كه چرا بيان مي "يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "است استينافيه و نو، كه جمله ايجمله مورد بحث، صفت بيوت و يا جمله
برند. و در صبح و شام بودن تسبيح اشاره و كنايه است از استمرار ايشان در اين كار، نه اينكه اين تسبيح را تنها در خدا را مي

گويند، و اگر تنها نام تسبيح را برد و از تحميد اسمي نبرد، نميگويند و در غير اين دو وقت اصال تسبيح اين دو هنگام مي
براي اينكه خدا با جميع صفاتش براي همه روشن است و هيچ پرده و حجابي ندارد، چون نور است و نور چيزي است كه 

ي نموده و او را ظاهر به ذات و مظهر غير است، پس خلوص در معرفت تنها محتاج به اين است كه آدمي نقائص را از او نف
شد،  شود و چون معرفت خدا تماممنزه از آنها بداند، يعني تسبيح او گويد، همين كه تسبيح كامل شد ديگر معرفت تمام مي

 .گيردآن وقت حمد و ثنا در جاي خود واقع مي

ان كه باشد هم چنو كوتاه سخن اينكه جاي توصيف به صفات كمال كه همان حمد است بعد از حصول معرفت مي
كه خداي را از توصيف خلق منزه نموده، مگر توصيف « 1» "سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "فرموده:

 .و معناي حمد در تفسير سوره حمد گذشت .آنهايي كه خدا ايشان را خالص براي خود كرده است

 573:  ص..  …معرفت، و حمد خدا بعد از حصول معرفت اوست جل و عال[  اشاره به اينكه تسبيح خدا مقدمه حصول]

و به بياني ديگر: حمد خداي تعالي عبارت است از ثناي او به صفات كمال، و اين مساوق و هم زمان است با حصول معرفت، 
صالي از فه در مقام بيان خولي تسبيح كه تنزيه خدا است از آنچه اليق او نيست مقدمه براي حصول معرفت است، و آيه شري

مؤمنين است كه خاصيت آنها هدايت مؤمنين به سوي نور خدا است، به همين جهت در اين مقام تنها به ذكر تسبيح قناعت 
 .(كرده كه جنبه مقدمه براي آن دارد، )دقت بفرماييد

استعمال شود، از نظر عرف استمرار در  "بيع "لمهوقتي در مقابل ك "تجارة "كلمه -"رِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ "
شود. پس فرق بين اين دو كلمه فرق بين يك شود، ولي از بيع، فروختن براي يك بار فهميده ميكسب از آن فهميده مي

است كه شود اين دفعه و استمرار است. بنا بر اين معناي نفي بيع بعد از نفي تجارت با اينكه با نفي تجارت بيع هم نفي مي
كند، بلكه تك تك معامالت هم ايشان را بي خبر ها نه تنها تجارت استمراري از خدا بي خبرشان نمياهل اين خانه

 .كندنمي
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هم الهاء تجارت و هم الهاء بيع نفي گرديده و بين ذكر خدا و اقامه نماز مقابله انداخته شده  "رِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ "وجه اينكه در جمله:]

 577ص :  .. … [است

را هم نفي كرده، اين است كه سود و ربح  "الهاء بيع "،"الهاء تجارة "اند: وجه اينكه بعد از نفياز مفسرين گفته« 1»ي بعض
گير است، ولي در تجارت دو هوا و مشكوك است، بنا بر اين اگر تجارت از خدا بي خبرشان معامله در بيع، نقدي و چشم

ا بي خبرشان نكند، چون ربح بيع نقدي است و در بي خبر كردن انسان از خدا اش اين نيست كه بيع هم از خدنكند، الزمه
ند، و به ككند، فرمود بيع هم از خدا بي خبرشان نميمؤثرتر است، لذا بعد از آنكه فرمود تجارت ايشان را از خدا بي خبر نمي

 .تاكيد كند، و اين وجه وجه خوبي است را تكرار كرد، تا نفي را بهتر يادآوري نمايد و مطلب را "ال "همين جهت كلمه

همان اقامه است كه تاي آن به منظور تخفيف حذف شده. و مراد  "اقام "كلمه -"عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ "
ور كرده كه در زندگي دنيايشان از اقامه نماز و ايتاء زكات، آوردن همه اعمال صالح است كه خداي تعالي بندگان را بدانها مام

كند، و ايتاء زكات وظايف او را نسبت به خلق انجام دهند. اقامه نماز وظايف عبوديت بنده را براي خداي سبحان ممثل مي
 .سازد، چون نماز و زكات هر يك در باب خود ركني هستندممثل مي

از  -و مخصوصا نماز -داخته با در نظر گرفتن اينكه اين دوو اينكه بين ذكر خدا و بين اقامه نماز و دادن زكات مقابله ان
ذكر قلبي است، كه مقابل فراموشي و غفلت از ياد خدا  "ذِكْرِ اللَّهِ "رساند كه مراد ازمصاديق ذكر خدايند اين معنا را مي

 .است، و خالصه مراد از آن ذكر علمي و مراد از نماز و زكات ذكر عملي است

 اين است كه اهل اين "عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ "رساند كه مراد از جملهين معنا را ميپس مقابله مذكور ا
ها از ياد مستمري خدا در دلهايشان و ذكر موقت به اعمالشان از نماز و زكات منصرف نشده و به هيچ چيز ديگري خانه
كند كه تقابل بين تجارت و بيع و بين ذكر خدا و اقامه نماز و دادن زكات چقدر ه درك ميپردازند، اينجا است كه خوانندنمي

دارد، رساند كه اهل اين خانه را ملهي مستمر و موقت از ياد مستمر و موقت باز نميزيبا است، چون اين تقابل اين معنا را مي
 .()دقت فرماييد

 دلها و "ابصار "و "قلوب "منظور از اين روز، روز قيامت است. و مراد از -"لُوبُ وَ الْأَبْصارُيَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُ "
است، براي اينكه اين دو كلمه در آيه شريفه به صيغه جمع، و با الف و الم آمده  -اعم از مؤمن و كافر -ديدگان عموم مردم
 .كندكه افاده عموم مي

 577:  ص..  …ود: تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ[ مقصود از اينكه درباره قيامت فرم]

 آيد كهو اما علت تقلب قلوب و ابصار، از آياتي كه در وصف روز قيامت آمده بر مي

__________________________________________________ 

 .133، ص 12روح المعاني، ج (1)

 132، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ "ها از روي حقايق است، مانند آيهقت و كنار رفتن پردهاين تقلب به خاطر ظهور حقي



 .و آياتي ديگر« 8» "وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ "و آيه« 1» "حَدِيدٌ

ت دنيايي كه خاصيتش غفلت از خدا و حق و حقيقت است به در نتيجه اين تقلب دلها و ديدگان در آن روز از مشاهده و رؤي
شود، و آن عبارت است از رؤيت به نور ايمان و معرفت كه مؤمن آن روز سوي سنخ ديگري از مشاهده و رويت متصرف مي

ر اين نوافتد، بر خالف كفار كه آن روز از جهت هاي خدا ميگردد، در نتيجه چشمش به كرامتبا نور پروردگارش بينا مي
 "وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها "بينند، هم چنان كه درباره آن روز فرموده:كورند. و جز آنچه مايه بدبختي ايشان است نمي

وَ مَنْ كانَ  "و نيز فرموده:« 3» "يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ "و نيز فرموده:« 0»
كَلَّا  "و نيز فرموده:« 3» "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "و همچنين فرموده:« 3» "فِي هذِهِ أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي

 .«3» "إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

 :ن گرديداز آنچه گذشت چند نكته روش

اول، علت اينكه در ميان همه اوصاف قيامت، صفت تقلب قلوب و ابصار را ذكر فرمود اين است كه منظور آيه بيان آن 
اي است كه بايد با آن، به سوي هدايت خدا به نورش كه همان نور ايمان و معرفت و نور مخصوص به روز قيامت و وسيله

وب و تر همان تقلب قلم است كه در چنين مقامي از ميان صفات قيامت مناسببينايي در آن روز است توسل جست، و معلو
 .باشدابصار مي

 .دوم اينكه: مراد از قلوب و ابصار جانها و بصيرتها است

 به منظور "تقلب ابصار "و "تقلب قلوب "سوم اينكه: توصيف روز قيامت به دو صفت

__________________________________________________ 

 .88بيند. سوره ق، آيه ات نيز ميات را از جلوت برداشتيم به همين جهت امروز ديدهپرده(1)

 .33دادند، سوره زمر، آيه از ناحيه خدا حقايقي بر ايشان كشف شد كه هيچ احتمالش را نمي(2)

 .32سوره زمر، آيه (3)

از پيش رو و دستشان در حركت است. سوره حديد، آيه روند كه نورشان بيني در حالي راه ميروزي كه مؤمنين را مي(4)
18. 

 .38آنكه در اين سرا كور است در آخرت هم كور است. سوره اسراء، آيه (5)

 .80و  88و دلهايي كه در اين روز خرم و به سوي پروردگارشان نظر افكنند. سوره قيامت، آيات (6)

 .13اند. سوره مطففين، آيه پردهحاشا كه ايشان در امروز از ديدن پروردگارشان در (7)

 132، ص: 13ترجمه الميزان، ج

گردد و ها زير و رو ميترسند كه در آن روز دلها و ديدهبيان علت خوف است، زيرا اهل اين خانه از اين نظر از روز قيامت مي
و است، كه خود شقاوت دائمي و از اين تقلب بيم دارند، چون يكي از دو طرف محروم شدن از نور خدا و از نظر به كرامت ا

 .ترسندعذاب جاوداني است. پس اهل اين خانه در حقيقت از خودشان مي

 571:  ص..  …[ "رِ حِسابٍوَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْ -وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ -لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ":توضيح سه فراز اين آيه مباركه راجع به پاداش مؤمنان]

الم  "ليجزيهم "ظاهرا الم در جمله "لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ "
لح است، اعمال صالحي كه قرآن غايت باشد، و آنچه در خالل كالم ذكر كرده اعمال صالح و اجر جميل بر هر عمل صا

اين است كه خداي تعالي به ايشان در  "لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا "كريم آنها را توصيه كرده، و بنا بر اين معني جمله



ن دهد، و برگشت اين حرف به اياند پاداش بهترين عمل در آن باب را ميمقابل هر عمل صالحي كه در هر باب كرده
كند، تا بهترين عمل شود و بهترين پاداش را داشته باشد، به عبارتي ديگر در اعمال شود كه خدا عمل ايشان را پاك ميمي

 .شودكند، تا باعث نقص عمل و انحطاط ارزش آن شود، در نتيجه عمل حسن ايشان احسن ميگيري نميصالح ايشان خرده

براي اينكه ظاهر اين جمله اين است  "وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ "مايد:فرمؤيد اين معنا جمله ذيل آيه است كه مي
كند، و از جهات نقصي كه ممكن است داشته باشد صرف گيري و دقت نميكه خداي تعالي در حساب حسنات ايشان سخت

 .كندنمايد، و حسن را ملحق به احسن مينظر مي

به معناي عطاء است، و اين خود نص در اين است كه خداي تعالي از فضل  "زِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِوَ يَ "كلمه فضل در جمله
ت تر آيه ديگري اسگيرد، بلكه بيشتر از آن است، از اين آيه روشندهد كه در برابر اعمال صالح قرار نميخودش آن قدر مي

چون ظاهر آن اين است كه آن بيشتري امري « 1» "يها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌلَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِ "فرمايد:كه در جاي ديگر آمده و مي
 .است ما وراي خواسته آنان، و ما فوق آنچه كه ايشان هوس آن كنند

اين نكته را هم بگوييم كه در قرآن كريم در موارد متعددي اجر صالحان را منوط به خواسته خود آنان كرده، از آن جمله 
 :و نيز فرموده« 8» "ولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَأُ "فرمايد:مثال مي

__________________________________________________ 

 .03ايشان راي است در آن سرا هر چه كه بخواهند، و نزد ما بيش از اين هم هست. سوره ق، آيه (1)

 00انند متقيان و نزد خدا است براي ايشان هر چه كه بخواهند، و پاداش نيكوكاران اين طور است. سوره زمر، آيات ايش(2)
 .03و 

 123، ص: 13ترجمه الميزان، ج

لَهُمْ فِيها ما  "و نيز فرموده:« 1» "ينَأَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصِيراً، لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِ "
 .«2» "يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

تر است، چون چيزي نيست كه خواسته انسان به تر و عظيمپس اين پاداش زيادي غير از پاداش اعمال است و از آن عالي
اي است كه خدا به مؤمنين داده، و ايشان را به ترين وعدهآن تعلق گيرد و يا با سعي و كوشش به دستش آورد، و اين عجيب

 .دهد، پس شما خواننده عزيز هم در آن دقت بيشتري بكنيدآن بشارت مي

يل دو باشد، و برگشت آن به تعلاين جمله استينافي يعني ابتدايي و اول كالم مي -"وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ "
 .كه در سابق بيانش گذشت "يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ "ت به مشيت خدا، نظير جملهجمله قبل اس

وَ  "و حاصلش اين است كه ايشان اعمال صالحي انجام دادند و اجري كه دارند برابر عملشان است، هم چنان كه ظاهر آيه
مين است و ليكن خداي تعالي در برابر هر عملي از اعمال و آيات ديگري نظير آن ه« 0» "تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ

بكند،  ايدهد، بدون اينكه در حسابشان مداقهاند پاداش بهترين عملي كه در آن باب هست به ايشان ميشان كه كردهحسنه
ت ، و آن چيزي اسدهدو اين موهبت فضلي است از ناحيه خدا )بدون اينكه بنده مستحق آن باشد( تازه از اين باالتر هم مي

تواند بكند، و در كه آن قدر اعلي و ارفع است كه درك و شعور بشري از تصور آن عاجز است، اصال تصورش را هم نمي
 .خواهد، و اين نيز موهبتي و رزقي است حساب نشدهنتيجه آن را نمي

ك باشد، و يا مستحق و طلبكار از خدا و رزق از ناحيه خدا صرف موهبت است، بدون اينكه بنده مرزوق، چيزي از آن را مال
 .تواند به هر كس هر چه بخواهد از آن رزق ارزاني بداردباشد، اين خدا است كه مي

 "فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ "اش سوگند هم خورده و فرموده:چيزي كه هست خدا خودش وعده داده، و بر انجاز وعده



مؤكد ايشان را مالك استحقاق اصل زرق كرده، يعني همان مقداري كه پاداش اعمالشان باشد و اما  و با اين وعده« 3»
 بيشتر از آن را تمليك ايشان

__________________________________________________ 

آنچه بخواهند  گاه ايشان است، براي ايشان استيا جنت خلد كه پرهيزگاران وعده داده شدند، و پاداش و بازگشت(1)
 [.. … ] .13و  13جاودانه. سوره فرقان، آيات 

 .01دهد. سوره نحل، آيه براي ايشان است در آنجا هر چه كه بخواهند، خدا متقين را اين چنين پاداش مي(2)

 .111گيرد. سوره نحل، آيه هر نفسي در برابر آنچه كرده پاداش مي(3)

 .80كه آن حق است. سوره ذاريات، آيه پس به پروردگار آسمان و زمين سوگند (4)

 121، ص: 13ترجمه الميزان، ج

تواند و اختيار دارد كه آن زايد را به هر كس بخواهد اختصاص دهد، بنا بر اين هيچ علتي جز مشيت او براي نكرده، لذا مي
 .هان شاء اللَّ -رسيماي دارد كه به زودي در بحث مستقلي بدان ميآن نيست، و اين بحث تتمه

 515:  ص..  …كند[ پندارد و نكاتي كه اين تشبيه افاده ميتشبيه اعمال غير مؤمنين به سرابي كه تشنه آن را آب مي]

 " … وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً "

، رسد، ولي حقيقتي ندارددور به شكل لمعان آب به نظر ميبه معناي لمعان و برقي است كه در بيابانها از  "سراب "كلمه
هاي مسطح است، و مفرد آنها قيعه و قاعه است، مانند كلمات تينه به معناي سر زمين "قيع و قاع "يعني آب نيست. و كلمه

 .به معناي عطشان است "ظمآن "و تمره، كه مفرد تين و تمرند. و كلمه

تجارت  كنند وهايي معظم ذكر خدا مينين را برد و ايشان را توصيف كرد به اينكه در خانهبعد از آنكه خداي سبحان نام مؤم
سازد، و خدا كه نور آسمانها و زمين است ايشان را به اين خاطر، به نور خود هدايت و بيع، ايشان را از ياد خدا غافل نمي

مقابل مؤمنين يعني كفار را يادآوري كرده، اعمالشان را  دارد اينك در اين آيه نقطهكند و به نور معرفت خود گرامي ميمي
كند كه هيچ حقيقتي نداشته و غايت و هدفي كه بدان منتهي شود ندارد، و بار ديگر توصيف يك بار به سراب تشبيه مي

ر را جلو نو هاي روي هم افتاده است، به طوري كه هيچ راه براي نور در آنها نيست، به كليكند به اينكه همچون ظلمتمي
 .اش متضمن وصف دوم استگيرد، آيه مورد بحث در بردارنده وصف اول و آيه بعديمي

ان را اعمال ايش "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّي إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً "پس اينكه فرمود
پندارد، ولي حقيقتي ندارد، و آثاري كه بر آب مترتب است بر رابي در زمين هموار كه انسان آن را آب ميتشبيه كرده به س

نند، و ككند، و آثار ديگر آب را ندارد، اعمال ايشان هم از قربانيها كه پيشكش بتها ميآن مترتب نيست، رفع عطش نمي
 .كنند، حقيقت ندارد، و آثار عبادت بر آن مترتب نيستتها ميخوانند، و عبادتي كه در برابر باذكار و اورادي كه مي

آيد چه تشنه و چه سيراب، براي اين پندارد با اينكه سراب از دور به نظر هر كسي آب ميتشنه آن را آب مي :و اگر فرمود
ه از ود، او است كربود كه هدف در اين آيه بيان رفتن به سوي سراب است، و جز اشخاص تشنه كسي به دنبال سراب نمي

د ولي روافتد كه شايد در آنجا آبي كه رفع عطشش كند به دست آورد، و هم چنان ميشدت تشنگي به اين اميد به راه مي
 .بيندآبي نمي

 بلكه فرمود: تا نزد آن سراب بيايد،  "رود تا به آن برسدهم چنان مي "و اگر نفرمود
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خواهد كه بيايد، و او خداي سبحان كشد، و ميبه اين نكته است كه گويا در آن جا كسي انتظار آمدن او را ميبراي اشاره 
يابد، خدا هم حسابش خدا را نزد آن سراب مي -وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، فَوَفَّاهُ حِسابَهُ ":است، و به همين جهت در رديف آن فرمود

 ."دهدرا تمام و كامل مي

يجه اين تعبير اين شده كه اين كفار هدفشان از اعمالشان اين است كه به آن غايتي برسند كه فطرت و جبلتشان ايشان و نت
كند به حكم فطرت و جبلت هدفش سعادت است، ولي ايشان كند، آري هر انساني هر عملي كه ميرا به سوي آن روانه مي

لكه جويند حقيقت ندارند، بهم كه اينان با پرستش آنها پاداش نيكي ميرساند. و آن آلهه را اعمالشان به چنين هدفي نمي
دهد خداي سبحان است، و بس، و شود، و او به اعمال ايشان احاطه داشته و جزا ميآن اله كه اعمال ايشان به او منتهي مي

از جزاي مطابق عمل است، جزايي  توفيه حساب كنايه "فوفيه "دهد. و اينكه در آيه فرمود:حساب اعمالشان را به ايشان مي
 .كند، و رساندن آن به صاحب عمل به آن مقدار كه مستحق آن استكه عمل آن را ايجاب مي

وارا دارد، اي كه نزد خود، آب گاند به تشنهبنا بر اين در آيه شريفه اعمال تشبيه شده به سراب، و صاحبان اعمال تشبيه شده
گويد: آب حقيقي كه اثر آب دارد اين است، بخور تا گردد، هر چه مواليش به او ميب ميولي از آن روي گردانيده دنبال آ

رود و نيز رسيدن مرگ و رفتن به لقاء كند و در عوض در پي سراب ميكند قبول نميعطشت رفع شود، و او را نصيحت مي
 كرد، و بههمان موال كه او را نصيحت مييابد، خدا تشبيه شده به رسيدن به سراب، در حالي كه مواليش را هم آنجا مي

 .نمودنوشيدن آب گوارا دعوت مي

پس مردمان كفر پيشه از ياد پروردگارشان غافل شدند، و اعمال صالح را كه رهنماي به سوي نور او است، و ثمره آن 
در  خوانند، وه به غير خدا مياي است كسعادت ايشان است، از ياد بردند و پنداشتند كه سعادتشان در نزد غير خدا، و آلهه

ه خاطر گردند، و ببخشد، و به همين وسيله سعادتمند ميها تقرب ميكردند ايشان را به بتسايه اعمالي است كه خيال مي
همين پندار غلط سرگرم آن اعمال سرابي شدند، و نهايت قدرت خود را در انجام آن گونه اعمال به كار زده، عمر خود را به 

رساندند، تا اجلهايشان فرا رسيد، و مشرف به خانه آخرت شدند، آن وقت كه چشم گشودند هيچ اثري از اعمال خود كه پايان 
پروراندند نديدند، و كمترين خبري از الوهيت آلهه پنداري خود نيافتند، و خدا حسابشان را كف اميد آن آثار را در سر مي

 .دستشان نهاد، و خدا سريع الحساب است

اين به خاطر اين است كه احاطه علم او به قليل و كثير، حقير و خطير، دقيق و جليل، متقدم و  -"اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ وَ "
  .متاخر به طور مساوي است
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هر ملت و مخصوصا اين را هم بايد از نظر خواننده دور نداريم كه آيه شريفه هر چند ظاهرش بيان حال كفار از اهل 
ها است، و ليكن بياني كه دارد در ديگران هم كه منكر صانع هستند جريان دارد، براي اينكه انسان هر مشركين از وثني

كس كه باشد براي زندگي خود هدف و سعادتي قائل است. و هيچ ترديدي ندارد كه رسيدن به هدفش به وسيله سعي و 
وجود صانعي براي عالم باشد، و او را به وجهي از وجوه مؤثر در سعادت خود بداند، قهرا گيرد، اگر معتقد به عملش صورت مي

براي تحصيل رضاي او و رستگاري خويش و رسيدن به آن سعادتي كه صانع برايش تقدير نموده، متوسل به اعمال صالح 
 .گرددمي

دهد كه او را ، ناگزير عمل خود را براي چيزي انجام ميو اما اگر قائل به وجود صانع نباشد و غير او را مؤثر در عالم بداند
داند. كه ياد هراست يا طبيعت و يا ماده، تا آن را متوجه سعادت دنيوي خود كند، دنيايي كه به اعتقاد او ديگر ما مؤثر مي

 .ورايي ندارد



از او مؤثري نيست( و معتقدند كه  دانند )در حالي كه غيرپس اين دسته مؤثر در سعادت حيات دنياي خويش را غير خدا مي
رساند، در حالي كه آن سعادت جز سرابي نيست، و هيچ حقيقت ندارد، و ايشان هم مساعي دنيايي ايشان را به سعادتشان مي

دهند تا آنچه از اعمال برايشان مقدر شده تمام شود، يعني اجلشان فرا رسد، آن وقت كنند و عمل انجام ميچنان سعي مي
داشتند جز يابند كه آنچه از اعمال خود اميد مييابند و بر عكس به عيان ميهيچ يك از اعمال خويش را نمي است كه

 .دهد، و خدا سريع الحساب استتصوري خيالي يا رؤيايي پريشان نبود. آن وقت است كه خدا حسابشان را مي

 513:  ص..  …خود را در آن نتوانند ديد[  تشبيهي ديگر: اعمال كفار چون ظلمات متراكم و مضاعفي است كه دست]

 " … أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ "

در اين آيه اعمال كفار را تشبيه ديگري كرده تا معلوم شود كه آن اعمال، حجابهايي متراكم و ظلمتهايي است بر روي 
گذارد نور معرفت به دلها رخنه كند. و اين مساله كه كفار در ظلمتها قرار دارند در قرآن كريم مكرر آمده، ه نميدلهايشان ك

لَيْسَ  كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ "و آيه« 1» "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ "مانند آيه
 .«0» "كَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ "و آيه« 8» "بِخارِجٍ مِنْها

__________________________________________________ 

قره، آيه كند. سوره بهمواره از نور به سوي ظلمت بيرونشان ميو كساني كه كفر ورزيدند سرپرستشان طاغوت است كه (1)
833. 

 .188مانند كسي كه در مثل در ظلمتهايي قرار دارد كه بيرون شدن برايش نيست، سوره انعام، آيه (2)

 13ات ين، آياند. سوره مطففكردند در دلهايشان اثر گذاشت نه، ايشان آن روز از پروردگارشان در پردهنه، بلكه آنچه مي(3)
 .13و 
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اي به معناي دري "بحر لجي "كه در آيه قبلي بود، و كلمه "سراب "عطف است بر كلمه "أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ":جمله
آن است. و  پر موجي است كه امواجش همواره در آمد و شد است و لجي منسوب به لجه دريا است كه همان تردد امواج

 .معناي جمله اين است كه اعمال كفار چون ظلمتهايي است كه در درياي مواج قرار داشته باشد

اين جمله نيز صفت آن دريا است، و بدان منظور است كه ظلمت درياي  -"يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ "
كه باالي آن ظلمت موجي و باالي آن موج، موج ديگري و باالي آن ابري تيره كند، و بيانش اين است مفروض را بيان مي

 .گذارند آن تيره روز از نور آفتاب و ماه و ستارگان استفاده كندقرار دارد، كه همه آنها دست به دست هم داده و نمي

است، نه چند ظلمت از هم جدا. و براي  هاي روي هم قرار گرفتهظلمت "ظلمات "مراد از -"ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ "
ها روي هم متراكم است كه اگر فرضا دست خود را آن قدر ظلمت "إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها "تاكيد همين مطلب فرموده:

 خود انسانتر از دست بيند. و وجه اين تاكيد اين است كه هيچ چيزي به انسان نزديكاز ظلمت اولي در آورد آن را نمي
تواند ببيند، چون هر عضو ديگري را بخواهد نيست، و او اگر بتواند چيزي را ببيند دست خود را بهتر از ساير اعضايش مي

ه بيند، با اين حال اگر كسي در ظلمتي قرار داشته باشد ككند، ميببيند بايد خم شود، ولي دست را تا برابر چشم بلند مي
 .شود كه آن ظلمت منتها درجه ظلمت استلوم ميحتي دست خود را نبيند، مع

پيمايند و بازگشتشان به سوي او است، از نظر عمل مانند كسي هستند كه سوار بر پس اين كفار كه به سوي خدا راه مي
درياي مواج شده باشد، كه باالي سرش موجي و باالي آن موج ديگري و باالي آن ابري تيره باشد، چنين كسي در 



ي متراكم قرار دارد كه ديگر ما فوقي براي آن ظلمت نيست، و به هيچ وجه نوري ندارد كه از آن روشن شده، راه هايظلمت
 .به سوي ساحل نجات پيدا كند

نند نور توارا از ايشان اينگونه نفي كرده كه چطور مي "نور "در اين جمله -"وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ "
داشته باشند؟ و حال آنكه دهنده نور، خدا است كه نور هر چيزي است، و اگر او براي چيزي نور قرار ندهد نور نخواهد 

 .داشت، چون غير از خدا نور دهنده ديگري نيست

 " … تٍأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّا "

 123، ص: 13گيرند و ترجمه الميزان، جبعد از آنكه خداي سبحان خود را نوري خواند كه آسمان و زمين از آن نور مي

اي ندارند، اينك در اين آيه و چهار آيه بعد شروع دهد، و كفار از اين نور بهرهاينكه او مؤمنين را به نور زايدي اختصاص مي
 .ر اين مدعاكرده به استدالل و احتجاج ب

اما دليل نور آسمان و زمين بودن خدا اين است كه آنچه در آسمانها و زمين است وجود خود را از پيش خود نياورده، و از 
اند، چون آنچه در داخل آسمانها و زمين است در فاقه و احتياج مثل خود كس ديگري هم كه در داخل آن دو است نگرفته

 .شودانها و زمين است از خدايي است كه همه احتياجات به درگاه او منتهي ميباشد، پس وجود آنچه در آسممي

 .دهد نشان دهنده موجد خويش نيز هستبنا بر اين وجود آنچه در آن دو است همانطور كه خود را نشان مي

ارد، پس در اين گيرد، و در عين حال داللت بر منور خويش هم دپس وجود وي نوري است كه هر چيز به وسيله آن نور مي
كند بر اينكه در ما ورايش گيرد، پس هر چيزي كه در اين عالم است داللت ميعالم نوري هست كه همه چيز از او نور مي

اي است كه در خود آن چيزي است كه منزه از ظلمت است، آن ظلمتي كه خود آن چيز داشت، و منزه از حاجت و فاقه
 .منفك شدني نيستهست و منزه از نقص است كه از خود 

اين زبان حال و مقال تمامي موجودات عالم است و همان تسبيحي است كه خداي تعالي به آسمان و زمين و آنچه در آن 
 .دهد، و الزمه آن نفي استقالل از تمامي موجودات غير از خدا، و نفي هر اله و مدبر و ربي غير از خدا استاست نسبت مي

 511:  ص..  …[ هست استدالل اين در كه لطائفي و نكات و " …أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  ":ها و زمين است و در آيهآسمان استدالل بر اينكه خدا نور]

ي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِ "فرمايد:كند كه ميو به همين معنا اشاره مي
همان طور كه مكرر گفته  -كند بر اينكه خدا نور آسمانها و زمين است، چون نور، و با آن احتجاج مي"صَالتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ

كند بر مظهرش، و ر خود داللت ميكند، و سپس با ظهوء محتاج و گيرنده نوري را روشن ميچيزي است كه هر شي -شد
كند. آيه شريفه بيان خود دهد و سپس بر ظهور وجود خود داللت ميخداي تعالي هم اشياء را با ايجاد خود وجود و ظهور مي

 :كندرا با اشاره به لطايفي تكميل مي

برده، با اينكه تسبيح خدا اختصاص  اول اينكه: عقالي آسمانها و زمين و مرغان صف زن در فضا را كه همه داراي روحند نام
 .گوي خدايندعموم موجودات تسبيح "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِوَ إِنْ مِنْ شَيْ "به آنان نداشت، و به حكم

بر آن  "من "و بعيد نيست كه اين اختصاص به ذكر، از باب انتخاب عجائب خلقت باشد، چون ظهور موجود عاقل كه لفظ
 123، ص: 13عجايب خلقت است، آن چنان كه عقل ترجمه الميزان، ج داللت دارد، از

اندازد، هم چنان كه صفيف مرغان صافات در جو، از عجايب كارهاي حيوانات داراي شعور هر خردمندي را به دهشت مي
 .است

چه داراي عقل و چه  -استهمه موجودات  " … مَنْ فِي السَّماواتِ "آيد كه مراد از جملهاز مفسرين بر مي« 1»و از بعضي 



و اگر به لفظ عقال آورده به اين مناسبت بوده كه اصوال تسبيح از شؤون و وظايف دارندگان عقل است و يا براي  -بي عقل
 .اين خاطر بوده كه بر قوت آن داللت، اشاره كرده باشد، از باب تشبيه زبان حال به زبان قال

سازد، چون در همين آيه به صاحبان تسبيح و نماز نسبت علم داده و عقول نميولي اين نظر با اسناد علم به غير ذوي ال
 ."همه به تسبيح نماز خود علم دارند "فرموده:

آغاز كرد، و اين داللت دارد بر ظهور تسبيح موجودات و وضوح داللت موجودات عالم  "ا لم تر "دوم اينكه: كالم را با جمله
شود كه علم قطعي را به رؤيت كند، چون بسيار ميه هيچ خردمندي در آن ترديد نميبر منزه بودن خدا، داللت روشني ك

 "دانيآيا نمي "كه معنايش« 8» "أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "كنند، هم چنان كه در قرآن فرموده:تعبير مي
 .ز نظر لفظ مخصوص رسول خدا )ص( استاست و خطاب در آن به عموم صاحبان عقل است، هر چند ا

ممكن هم هست خطاب، خاص به آن جناب باشد و خداوند تسبيح موجودات در آسمانها و زمين و مرغان صف زن را به آن 
جناب نشان داده باشد، چون خدا ملكوت آسمانها و زمين را به او نشان داده، و چنين كرامتي از كسي كه بنا به روايات 

 .دهد، هيچ بعدي نداردسنگريزه را در كف خود به مردم نشان مي معتبره تسبيح

ها و زمينند و مرغان صف زن عموميت آيه شريفه علم را به تمامي نامبردگان يعني همه كساني كه در آسمان :سوم اينكه
 "حُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْءٍ إِلَّا يُسَبِّوَ إِنْ مِنْ شَيْ "داده براي حيوانات هم علم قائل شده است، و در تفسير آيه

 .بحثي در اين باره گذشت و تتمه گفتار در اين بحث در تفسير سوره حم سجده به زودي خواهد آمد ان شاء اللَّه« 0»

صحيح نيست، زيرا گردد نه به نامبردگان در آيه به خدا بر مي "قَدْ عَلِمَ "اند كه: ضمير در جملهگفته« 3»و اينكه بعضي 
 :فرمايدسياق و مخصوصا جمله بعد از آن كه مي
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 .12بيني كه خدا آسمانها و زمين راي خلق كرده. سوره ابراهيم، آيه آيا نمي(2)
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 .سازدبا اين نظريه نمي "كنندو خدا دانا است به آنچه مي -وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ "

اگر علم را به همه نامبردگان در آيه نسبت داده از  "اند:ديگر است كه گفته« 1»نظير اين حرف در نادرستي، قول بعضي 
 .لم را به منزله عالم گرفتن است، به خاطر اينكه بيشتر داللت كند بر تسبيح و تنزيه خداباب مجاز، و غير عا

چهارم اينكه: در آيه شريفه تنها تسبيح را كه از صفات جالل خدا است ذكر كرده، با اينكه موجودات عالم تنها به منزه بودن 
نان كرد، هم چد، و در نتيجه جا داشت تحميد را هم ذكر مياش نيز داللت دارنخدا داللت ندارند، بلكه به همه صفات كماليه

هم تسبيح را كه مربوط به جالل خدا است و هم حمد را كه مربوط به كمال او  "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِوَ إِنْ مِنْ شَيْ "كه در آيه
 .است ذكر كرده

كار توحيد، و نفي شركاء است، و اين با تنزيه بيشتر سروو شايد وجه اين اختصاص اين باشد كه سياق آيات مورد بحث سياق 
د كنند، از اين نظر كافرنخوانند، و يا به نوعي به غير خدا ركون و اعتماد ميدارد، زيرا كساني كه غير از خدا معبودهايي مي

ام تنها با تنزيه خدا انجكنند و نفي و رد اين اعتقاد كه خصوصيات وجودي آن معبودها را براي خداي تعالي نيز اثبات مي
 .(شود، و حاجتي به ذكر حمد او نيست، )دقت بفرماييدمي



دعاي موجودات است، چون دعا عبارت است از اينكه داعي مدعو  "كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ "و اما مراد از نماز در جمله
بنا بر اين، اين كلمه بر تنزيه خدا بيشتر داللت دارد تا بر  را متوجه حاجت خود كند، حاجتي كه مدعو بي نياز از آن است

 .تحميد و ثناي او

 517:  ص..  …خاص[  اشاره به اينكه خداوند دو نور افاضه فرموده، يكي عام و شامل همه موجودات و ديگري خاص مؤمنين، آن چنان كه او را دو رحمت است: عام و]

دهد، چه كافر و چه مؤمن و از اين تعبير معلوم عموم ساكنان زمين نسبت مي پنجم اينكه:اين آيه شريفه تسبيح را به
شود و آيات ديگري از قرآن مانند آيه ذر نيز شود كه در اين ميان دو نور است، يكي عمومي است كه شامل همه چيز ميمي

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ  وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ "به همين معنا داللت دارد، و آن آيه اين است:
و آيات ديگر كه روي « 0» "فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ":و همچنين آيه« 8» "إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ

 بر ربوبيت خود و حقانيت سخن در آنها به عموم انسانها است، از عموم آنان

__________________________________________________ 
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پروردگار از ذريه آدم پيمان گرفت، و خود ايشان را عليه خودشان گواه ساخت، كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند (2)
ا اينكه روز قيامت بهانه نياورند كه پروردگارا ما از اين غافل بوديم. سوره دهيم، و ما اين كار را كرديم تچرا شهادت مي

 .138اعراف، آيه 

 .88ما پرده از برابرت برداشتيم در نتيجه امروز چشمت تيز بين شده. سوره ق، آيه (3)
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آن خاص است و آيات مورد بحث به آن نظر دارد، و و يك نوري ديگر دارد كه  -چه مؤمن و چه كافر -قيامت پيمان گرفته
 .آن نور مختص اوليايش از مؤمنين است

يز كند، كه آن نكند مانند رحمتي است كه با آن به ايشان رحم ميپس نوري كه خداي تعالي با آن خلق خود را نوراني مي
و « 1» "ءٍرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ وَ "اش فرموده:دو قسم است، يكي عمومي، ديگري خصوصي، درباره رحمت عمومي

و هر دو را يك جا « 8» "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ "اش فرموده:درباره رحمت خصوصي
و نوري « 0» "آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراًيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ  "جمع كرده و فرموده:

كه در اين آيه آمده فقط در مقابل رحمت دوم از دو سهم رحمت است، كه همان نور علي نور در آيات قبل باشد، نه در 
 .مقابل هر دو سهم

يرا همان تسبيح ايشان است، ز "كنندآنچه مي "كنند دانا است، و مراد ازيعني خدا به آنچه مي -"وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ "
ود، شهر چند تسبيح موجودات در بعضي از مراحل همان وجود آنها است و ليكن به همان اعتبار كه تسبيح آنها ناميده مي

 .شودفعل آنها هم خوانده مي

كنند ذكر كرده، خواسته است تا مؤمنين را ترغيب نموده و از ، علم خود را به آنچه ميو اينكه بعد از ذكر تسبيح موجودات
بيند و عملشان تشكر كند، كه خيال نكنند پروردگارشان نسبت به تسبيح ايشان بي تفاوت است، نه، بلكه تسبيح ايشان را مي

ت حجت عليه كافران است، چون يكي از مراتب دهد و نيز اعالم به تماميشنود، و به زودي به ايشان پاداش حسن ميمي
شود، تسبيح كفار به زبان حالشان و انكار هاي اعمال و كتاب مبين است، كه اعمال در آن ثبت ميعلم او همان نامه

 .گرددزبانيشان هر دو در آن درج مي



 511:  ص..  …سبحان است[  ذكر مواردي از خلقت و تدبير خداوند براي بيان اينكه مبدأ و مرجع امور مشيت خداي]

 ."وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "

ات شمول نور او به تمامي موجود بر احتجاج كه " … لَهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ "سياق آيه با در نظر داشتن اينكه ما بين آيه

 قرار است مؤمنين به او خاص نور اختصاص بر احتجاج مقام در كه بعدش آيات و " …أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي أَ لَمْ تَرَ  "است، و آيه
 كندمي افاده را معنا اين گرفته،
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 [.. … ] .133سوره اعراف، آيه (1)

 .03كند. سوره جاثيه، آيه خدا ايشان را داخل رحمت خود مياما كساني كه ايمان آورده و عمل صالح كردند (2)

ايد بترسيد از خدا و به رسول او ايمان آوريد، تا از رحمت خود دو سهم به شما بدهد، و برايتان اي كساني كه ايمان آورده(3)
 .82نوري قرار دهد. سوره حديد، آيه 
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باشد يعني اينكه او مالك آسمانها و زمين است و بازگشت هر چه به سوي او ر دو قسم نور ميكه مالكيت خدا دليل بر ه
يفعل ما يشاء و يحكم ما  "است هم دليل بر عموميت نور عام او است و هم دليل بر اختصاص نور خاص او به مؤمنين است

 ."يريد

دهد كه كند و نتيجه ميملك را مختص و منحصر به خداي تعالي مي "وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "پس اينكه فرمود:
راند، و كسي نيست كه از او بازخواست كند، بلكه همه مسئول اويند، و كند، و هر حكم بخواهد ميپس او هر چه بخواهد مي

 ي غير او نيست پس او هرگاهگاه همه باشد، و چون مالكي و بازگشتالزمه انحصار ملك براي خدا اين است كه او بازگشت
 .راندكند، و هر حكم بخواهد ميچه بخواهد مي

مرجعيت خدا در امور است نه بازگشت در  "وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "شود )و خدا داناتر است( كه مراد از جملهاز اينجا معلوم مي
 .«1» "أاَل إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ "معاد، نظير آيه

 ." … هِمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خاِللِأَ لَ "

به معناي متراكم و انباشته بر  "ركام "است كه به معناي دفع كردن است. و كلمه "ازجاء "مضارع از مصدر "يزجي "كلمه
 .جمع خلل است، كه شكاف در ميان دو چيز را گويند "خالل "به معناي باران، و "ودق "لمهروي هم است. و ك

اي است و خطاب در اين آيه به رسول خدا )ص( است، البته به عنوان يك شنونده. پس در حقيقت خطاب به هر شنونده
ا با هم راند، و آنها ري متفرق و از هم جدا را ميبينيد كه خدا با بادها ابرهامعنايش اين است كه آيا تو و هر بيننده ديگر نمي

آيد و به زمين بيني كه باران از خالل و شكاف آنها بيرون ميسازد، پس ميكند، و سپس روي هم انباشته ميجمع مي
 .ريزد؟مي

 -"رِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِوَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْ "
جمع جبل )كوه(  "جبال "بيان همان سماء است. و "مِنْ جِبالٍ فِيها "به معناي جهت علو، و باال است، و جمله "سماء "كلمه

آيد، و اگر آن را جبال از آسمان ميقطعات يخي )تگرگ( است كه  "برد "بيان جبال است، و كلمه "من برد "است، و جمله
 .)بدون مد( به معناي روشني است "سنا "در آسمان خوانده كنايه است از بسياري و تراكم آن. و كلمه

__________________________________________________ 

 .33آگاه باش كه مرجع همه امور خدا است. سوره شوري، آيه (1)
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بيني كه خدا از آسمان تگرگ متراكم و انبوه نازل و معناي آن اين است كه آيا نمي "يزجي "اين گفتار عطف است بر جمله
را  كند، و چه بسا نفوس و حيواناتفرستد، و زراعتها و بستانها را تباه ميها و به هر سرزميني كه بخواهد ميكند، به كوهمي

شود، برف و تگرگي است كه روشني گرداند، و در نتيجه از شر آن ايمن ميكس بخواهد بر مينمايد و از هر هم هالك مي
 .برق آن نزديك است چشمها را كور سازد

داد، و در مقام تعليل مطلب گذشته است كه نور خدا را به مؤمنين اختصاص مي -رساندبه طوري كه سياق مي -و اين آيه
بيني كه او وقتي بخواهد از آسمان نوط به مشيت خداي تعالي است، هم چنان كه ميمعنايش اين است كه مساله مذكور م

فرستد كه در آن منافعي براي خود مردم و حيوانات و زراعتها و بستانهاي ايشان است و چون بخواهد تگرگي باراني مي
 .گرداندر آن را بر ميكند، و از هر سرزميني كه بخواهد شفرستد كه در هر سرزميني كه بخواهد نازل ميمي

اين آيه بيان ديگري است براي برگشت امر به مشيت خداي  "يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ "
 .تعالي و بس و معناي تقليب ليل و نهار جابجا كردن شب و روز است و معناي آيه روشن است

 ."مَنْ يَمْشِي عَلي أَرْبَعٍ هُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْوَ اللَّ "

، و در كنداين نيز بيان ديگري است براي رجوع امر به مشيت خداي تعالي و بس، چون او تمامي جانداران را از آبي خلق مي
روند، مانند مارها و كرمها، و بعضي ديگر با ها با شكم راه ميعين حال وضع هر حيواني با حيوان ديگر مختلف است، بعضي

روند، چون چهارپايان و درندگان، و اگر به ذكر اين روند مانند آدميان و مرغان، و بعضي ديگر با چهار پا راه ميدو پا راه مي
شده )و گرنه اختالف از حد شمار بيرون ها تامين ميموده براي اختصار بوده، و غرض هم با ذكر همينسه نوع اكتفاء فر

 .(است

تعليل همين اختالفي است كه در جانداران هست كه چرا با يك ماده اين همه اختالف پديد  "يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ "و جمله
تواند فيض خود را عموميت دهد تا مشيت خدا است و بس، او اختيار دارد و ميفرمايد كه: امر اين اختالف بسته به آمد، مي

تواند كه آن را به بعضي از خاليق خود اختصاص دهد، تا مند شوند و ميمانند نور عام و رحمت عام همه خلق از آن بهره
 .مند شوندچون نور و رحمت خاص، بعضي از افراد از آن بهره

 "يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ "تعليلي است براي جمله "ءٍ قَدِيرٌلي كُلِّ شَيْإِنَّ اللَّهَ عَ "جمله
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چون قدرت وقتي مطلق شد و شامل هر مقدوري گرديد، ديگر هيچ ممكني از ممكنات در به وجود آمدنش جز مشيت او به 
قدرت او مشروط بوجود آمدن آن چيز خواهد بود و اين خالف هيچ چيز ديگري متوقف نيست و اگر متوقف به چيزي باشد 

فرض است، چون فرض مساله مطلق بودن قدرت بود، و اين بابي دقيق از توحيد است كه ان شاء اللَّه در بحث آتي مقداري 
 .گرددروشن مي

 515:  ص..  …([  …يخلق ما يشاء  -بحث فلسفي ])در بيان اينكه خداوند علت تامه همه موجودات است

هيچ شك و ترديدي نداريم در اينكه آنچه از موجودات كه در عالم هست همه معلول خدا و منتهي به واجب تعالي است و 
در موجود شدنش متوقف به وجود شرايطي است كه اگر آنها قبال وجود نداشته  -و مخصوصا ماديات -اينكه بسياري از آنها

اهند يافت، مانند انساني كه فرزند انساني ديگر است، او در موجود شدنش متوقف بر باشند، اين گونه موجودات نيز وجود نخو



اين است كه قبال پدر و مادرش موجود شده باشند، و نيز متوقف است بر اينكه بسياري ديگر از شرايط زماني و مكاني تحقق 
هم گردد، و اين هم از ضروريات است كه هر يافته باشد، تا دست به دست هم داده زمينه براي پيدايش يك فرزند انسان فرا

گيريم كه خداي تعالي جزئي از اجزاي علت تامه وجود يك يك از اين شرايط جزئي از اجزاي علت تامه است، نتيجه مي
 .انسان است

ج و ابله! خداي تعالي خودش به تنهايي علت تامه مجموع عالم است، چون مجموع عالم جز به خدا به هيچ چيز ديگري احتي
توقف ندارد، و همچنين علت تامه است براي صادر اول يعني اولين موجودي كه از حق صدور يافت و خلق شد و بقيه 

 .اجزاي اين مجموع، تابع آن است

و اما ساير اجزاي عالم، خداي تعالي نسبت به هر يك، جزء علت تامه است، چون واضح است كه يك موجود احتياج به 
 .كه قبل از اويند، و جنبه شرايط و معدات براي اين موجود دارند موجودات ديگر دارد،

 .اين در صورتي است كه هر موجودي را تك تك و جداگانه در نظر گرفته و به تنهايي به خداي تعالي نسبت دهيم

هستي  وجوداتبينيم كه در ميان تمامي متر هست، و آن اين است كه بدون هيچ شكي مياي دقيقالبته در اين باره نظريه
يك ارتباط وجودي هست، چون بعضي علت بعض ديگرند، و بعضي شرط و يا معد بعضي ديگرند، و ارتباط در ميان علت و 

 128، ص: 13معلول، شرط و ترجمه الميزان، ج

ود، در ار شمشروط، و معد و مستعد قابل انكار نيست، و اين ارتباط باعث شده يك نوع اتحاد و اتصال در ميان موجودات برقر
طور  دانيم كه اين جدايي بهبينيم، ولي مينتيجه دست بر سر هر موجودي بگذاريم با اينكه او را جداي از ساير موجودات مي

ت بينيم كه در تعينش مقيد به تمامي موجوداتي اسمطلق و از هر جهت نيست، بلكه اگر وجود متعين او را در نظر بگيريم مي
 .، و او را متعين كردهكه دست به دست هم داده

مثال انسان كه در مثال گذشته او را فرزند فرض كرديم از نظر وجه قبلي موجودي بود مستقل و مطلق ولي موجودي شد 
متوقف بر علل و شرايط بسيار، كه خداي تعالي يكي از آنها است، پس از نظر اين وجه هويتي است مقيد به تمامي 

دارند، مثال حقيقت زيد كه پسر پدري به نام جواد، و مادري به نام فاطمه است، و در فالن موجوداتي كه در تعين او دخالت 
اند، و چند تن ديگر بعد از او متولد روز از تاريخ و در فالن نقطه از كره زمين به دنيا آمده، و چند خواهر و برادر قبل از او بوده

د، همه اين نامبردگان و آنچه نام برده نشد، و در تعين اين فرد از انسان اناند، و چه كساني مقارن وجود او به وجود آمدهشده
 .دخالت دارند در تشكيل حقيقت زيد دست دارند

پس حقيقت زيد عبارت است از چنين چيزي، و اين هم از بديهيات است كه چيزي كه چنين حقيقتي دارد جز به واجب به 
س خداي تعالي علت تامه او است، و علت تامه هم چيزي است كه هيچ چيز ديگري توقف ندارد، و چون چنين است پ

توقفي بر غير خود و احتياجي به غير مشيت خود ندارد، و قدرت او تبارك و تعالي نسبت به وي مطلق است، و مشروط و 
به آن اشاره  "ءٍ قَدِيرٌعَلي كُلِّ شَيْيَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ  "مقيد به چيزي نيست و اين همان حقيقتي است كه آيه شريفه

 .كندمي

منظور از اين آيات مبينات همان آيه نور و آيات بعد از  "لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "
راهي است كه غضب خدا و ضاللت شامل راهروان  كرد، و صراط مستقيم آنآن است، كه صفت نور خداي تعالي را بيان مي

 "اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ "شود، هم چنان كه فرمود:آن نمي
 .، كه سخن در تفسير آن در سوره حمد گذشت«1»

را مقيد  "لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ "سبب شد كه جمله "وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "يه فرمود:و اينكه در آخر آ



 خواست دنبال آننكرد، چون مي "اليكم "به قيد

__________________________________________________ 

 .3سوره حمد، آيه (1)

 120، ص: 13ج ترجمه الميزان،

لَقَدْ  "مشيت مطلق خود را نسبت به هدايت هر كس )نه تنها مخاطبين عصر نزول(، بيان كند، به خالف چند آيه كه فرمود:
 ."أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

ن رسيد كه اين بياچنين به ذهن مي "لقد انزلنا اليكم آيات مبينات و اللَّه يهدي "فرمود:يه مورد بحث ميچون اگر در آ
لفظي همان هدايت به سوي صراط مستقيم است و عموم مخاطبين به صرف شنيدن آيات قرآني به سوي صراط مستقيم 

 .(كه دلهايي بيمار داشتند بودند )و خدا داناتر است اند، با اينكه در ميان آن شنوندگان، منافقين و كسانيهدايت شده

 513:  ص..  …[ آن جمالت و مفردات و(  …بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيه نور )اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ 

 اشاره

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ  "در كتاب توحيد به سند خود از عباس بن هالل روايت كرده كه گفت: از حضرت رضا )ع( معناي آيه
 .«1»را پرسيدم، فرمود: يعني هادي اهل آسمانها و هادي اهل زمين است  "الْأَرْضِ

 .«8»و در روايت برقي فرمود: منظور هدايت كساني است كه در آسمانها و زمينند 

ر در اين صورت كالم امام تفسياگر مراد از اين هدايت، هدايت خاص باشد كه گفتيم به سوي سعادت ديني است كه  :مؤلف
اي از معنا، و اگر مراد از آن هدايت عام باشد كه به معناي رساندن هر موجودي است به كمال اليق آن، آيه است به مرتبه

 .شوددر اين صورت با مطالب گذشته ما منطبق مي

ت كرد كه او را نزد امام صادق )ع( و در كافي به سند خود از اسحاق بن جرير روايت كرده كه گفت. زني از من درخواس
اش نيز با او بود، پرسيد يا ابا ببرم، من از آن جناب برايش اجازه خواستم، اجازه داد و زن وارد شد، در حالي كه كنيز آزاد شده

اي زن! خداي تعالي اين مثل را منظورش چيست؟ فرمود:  "زَيْتُونَةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ "عبد اللَّه اينكه خداي تعالي فرموده:
 .«0»براي درخت نزده بلكه براي بني آدم زده 

و در تفسير قمي به سند خود از طلحة بن زيد از جعفر بن محمد از پدرش )ع( روايت كرده كه در تفسير اين آيه فرمود: ابتدا 
 يعني "مَثَلُ نُورِهِ "نور خود را ذكر كرد و فرمود:

__________________________________________________ 

 .1، ح 133(توحيد صدوق، ص 8و  1)

 .21، ص 0كافي، ج (3)
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و مصباح جوف مؤمن است و قنديل قلب او و مصباح نوري است كه خدا در  "كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ "هدايتش در قلب مؤمن،
 .قلب مؤمن نهاده

فرمود: باالي كوه كه ال غربيه  "زَيْتُونَةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ "فرمود: شجره خود مؤمن است "ةٍ مُبارَكَةٍيُوقَدُ مِنْ شَجَرَ "
و چون  كند،يعني شرق ندارد، و ال شرقيه يعني غربي برايش نيست، چون وقتي آفتاب طلوع كند از باالي آن طلوع مي



نزديك است كه نور دل او خودش روشن شود، بدون  "ءُيَكادُ زَيْتُها يُضِي "كندكند باز از باالي آن غروب ميغروب مي
 .(اينكه كسي با او سخني بگويد )و او را هدايت كند

به  خدا هر كه را بخواهد "يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ "واجبي باالي واجبي ديگر و سنتي باالي سنتي ديگر، "نُورٌ عَلي نُورٍ "
 .كه يكي همين مثلي است كه براي مؤمن زده "وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ "كند،هاي خود هدايت ميات و سنتواجب

كند، مدخلش نور، مخرجش نور، علمش نور، كالمش آن گاه فرمود: پس مؤمن در پنج نور قرار دارد و در آنها آمد و شد مي
گويند اين مثل، مثل براي نور خدا است، شت نور است، من عرضه داشتم: اينها مينور و مصيرش در روز قيامت به سوي به

 .«1»؟ "براي خدا مثل نزنيد -فَال تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ "فرمود: سبحان اللَّه، خدا كه مثل ندارد، مگر خودش نفرموده:

 و امام )ع( در تفسير آيه به بيان بعضي از فقرات آن مؤلف: اين حديث مؤيد بيان قبلي ما است كه در تفسير آيه گذرانديم،
 "ل جملهو ذي "ءُيَكادُ زَيْتُها يُضِي "اي از مصاديق برايش آورده، مثل مصاديقي كه در ذيل جملهاكتفاء كرده به اين كه پاره

 .بيان داشت "نُورٌ عَلي نُورٍ

منظور امام اين بوده كه مثل در آيه، مثل براي نور خدا كه اسم و اما اينكه از در تعجب فرمود: سبحان اللَّه خدا مثل ندارد، 
آيد كه درباره خدا قائل به حلول و يا انقالب شود نيست، چون اگر مثل براي او باشد، الزم ميخدا است و بر او حمل مي

د آسمان و زمين شده( و شود كه خدا كه نور است در آسمان و زمين حلول كرد و يا اصال خوشويم، )چون معناي آيه اين مي
 "خدا منزه از اين معاني است بلكه مثل مذكور مثل نوري است كه خدا به آسمانها و زمين افاضه كرده، و اما ضمير در جمله

آورد، چون هيچ عيبي ندارد كه ضمير مذكور به خود خداي تعالي بر گردد و در عين حال معناي اشكالي پديد نمي "مَثَلُ نُورِهِ
 .محفوظ باشد صحيح هم

__________________________________________________ 

 .130، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 123، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ "و در توحيد است كه از امام صادق )ع( روايت شده كه از آيه
ص( از ادله خدا و آيات اويند، )ؤال شد، حضرت فرمود: اين مثلي است كه خدا براي ما اهل بيت زده كه پيغمبر و ائمه س

وة اال و ال ق "شوندآياتي كه مردم به وسيله آن به سوي توحيد و مصالح دين و شرايع اسالم و سنن و فرائض هدايت مي
 .«1» "باللَّه العلي العظيم

 511:  ص..  …كنند صرفا تطبيق است نه تفسير[ ون رواياتي كه مفردات آيه نور را به رسول خدا و اهل بيت )عليهم الصالة و السالم( تطبيق ميبيان اينكه مضم]

مؤلف:اين روايت از قبيل اشاره به بعضي مصاديق است و آن افضل مصاديق است كه رسول خدا )ص( و طاهرين از اهل 
 .گرددشود و انبياء و اوصياء و اولياء همه را شامل ميشريفه به ظاهرش شامل غير ايشان نيز مي بيت آن جنابند، و گرنه آيه

بله، عموميت آيه اين قدر هم نيست كه همه مؤمنين را هم شامل شود، چون در وصف مصاديق صفاتي را قيد كرده كه 
سازد و معلوم است كه غير نام بردگان هر قدر ل نميشود، مانند اينكه بيع و تجارت ايشان را از ياد خدا غافشامل همه نمي

 .شوندهم ايمانشان كامل باشد باز دچار غفلت مي

كند و اين روايات متعددي هم از طرق شيعه وارد شده كه مفردات آيه نور را به رسول خدا )ص( و اهل بيت او تطبيق مي
ني در سير، اختالف اين روايات است، مثال در روايت كليالبته صرف تطبيق است نه تفسير، دليل اينكه تطبيق است نه تف

 نوري است "مصباح "قلب رسول خدا )ص( و "مشكاة "روضه كافي كه به سند خود از جابر از ابي جعفر )ع( آورده، آمده كه



م ابراهي -كه نه شرقي است و نه غربي -"شجره مباركه زيتونه "علي و يا قلب علي )ع( و "زجاجه "كه علم در آن است و
را معنا كرده كه نزديك است اوالد ايشان به  "ءُيَكادُ زَيْتُها يُضِي "ع( است، كه نه يهودي بود و نه نصراني، و جمله)خليل 

 .«8»نبوت سخن گويند، و لو فرشته وحيي به ايشان نازل نشود 

نور علم در سينه  "مشكاة "آمده است كهولي در روايتي كه توحيد به سند خود از عيسي بن راشد از امام باقر )ع( آورده، 
نزديك است عالم از آل محمد  "ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌيَكادُ زَيْتُها يُضِي "سينه علي )ع( است كه "زجاجه "رسول خدا )ص( و

 امامي است كه مؤيد به نور علم "نُورٌ عَلي نُورٍ "به علم تكلم كند قبل از آنكه سؤال شود،
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 .8، ح 133توحيد صدوق، ص (1)

 .333، ح 032، ص 2روضه كافي، ج (2)

 123، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»و حكمت است كه بعد از امامي ديگر از آل محمد )ع( قرار دارد 

فاطمه )ع( و مصباح حسن  "مشكاة "ع( آمده كهو در روايت كافي به سند خود از صالح بن سهل همداني، از امام صادق )
يهودي و نصراني نبودن آن حضرت،  "نه شرقي و نه غربي "ابراهيم خليل )ع( و "شجره مباركه "حسين )ع( و "زجاجه "و
 ا هر كه را بخواهد بهمعنايش اين است كه خد "يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ "امامي بعد از امام ديگر است، و "نُورٌ عَلي نُورٍ "و

 .«8»كند سوي اين ائمه راهنمايي مي

زَيْتُونَةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال  "و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابي هريره از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در معناي
 .«3»فرمود: قلب ابراهيم است كه نه يهودي بود و نه نصراني  "غَرْبِيَّةٍ

 .نيز از باب ذكر بعضي مصاديق است كه نظيرش از طرق شيعه از بعضي ائمه اهل بيت )ع( گذشتمؤلف: اين 

 فِي "و در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس بن مالك و بريده روايت كرده كه گفتند: رسول خدا )ص( وقتي آيه
 :يا رسول اللَّه )ص(! اين كدام بيوت است؟ فرمودرا خواند، مردي برخاست و پرسيد:  "بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ

بيوت انبياء. پس ابو بكر برخاست و گفت: يا رسول اللَّه! ال بد يكي از اين بيتها بيت علي و فاطمه است؟ فرمود: بله، از 
 .«4»بهترين آن بيوت است 

 .«3»مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز به طور مرسل از آن جناب نقل كرده 

و همين معنا را قمي در تفسير خود به سند خويش از جابر از امام باقر )ع( به اين عبارت آورده: منظور از اين بيوت، بيوت 
و به هر حال اين روايت و آن روايت همه از قبيل ذكر بعضي « 3»انبياء است، كه بيت علي )ع( نيز يكي از آنها است 

 .مصاديق است، چنانچه گذشت
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 .3، ح 132توحيد، ص (1)

 .3، ح 131، ص 1اصول كافي، ج (2)

 .32، ص 3الدر المنثور، ج (3)

 .33، ص 3الدر المنثور، ج (4)

 [.. … ] .133، ص 3مجمع البيان، ج (5)



 .133، ص 8تفسير قمي، ج (6)

 123، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 517:  ص..  …[ " … بَيْعٌ ال وَ تِجارَةٌ تُلْهِيهِمْ ال رِجالٌ "اره:چند روايت در ب]

 را تالوت كرد، فرمود: و "رِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ "و در نهج البالغه از كالم علي )ع( آمده كه وقتي آيه
ديگري ذكر را بر گزيدند، آن چنان كه هيچ تجارت و بيعي ايشان را براي ذكر، اهلي است كه از دنياي خود به جاي هر چيز 

دارد، ايشان همواره سايرين را نيز بدان دعوت نموده و با تذكر كلمات و اندرزهايي كه از محارم در طول زندگي از آن باز نمي
ر كس فرمانبر آن چيزي هستند كه كنند و خود قبل از هدهند، امر به عدل و قسط ميكند غافالن را اندرز ميخدا نهي مي
ايستند. گويي راه دنيا به سوي آخرت را طي كرده، و به ما وراي كنند باز ميكنند و از آنچه ديگران را نهي ميبه آن امر مي

باشد مشرف هاي اهل برزخ در تمام مدتي كه در آن ماندگار مياند، و گويي كه به غيبدنيا رسيده و آن را مشاهده كرده
 زنند، حتيبينند، و قيامت عذاب خود را بر آنان محقق ساخته، و لذا پرده آن را براي اهل دنيا كنار ميستند و آنها را ميه

 .«1»شنوند شنوند چيزهايي را كه مردم نميبينند، و ميبينند چيزهايي را كه مردم نميگويي آنان مي

گفته كه: از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه اين  "مْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌرِجالٌ ال تُلْهِيهِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
ر تشوند، و اينها اجرشان عظيمرسد تجارت را رها كرده به سوي نماز روانه ميرجال مردمي هستند كه وقتي موقع نماز مي

 .«8»كنند است از كساني كه اصال تجارت نمي

 .كنند، و مشغول ذكر خدايند، هم چنان كه در روايات ديگر نيز اين طور آمدهمؤلف: يعني تجارت نمي

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و غير او از ابو هريره و از ابو سعيد خدري از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در ذيل 
رموده: اينان كسانيند كه در زمين به طلب رزق و فضل خدا سفر ف "رِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ "آيه
 .«0»كنند مي

فرمود:  (مؤلف: گويا روايت ناقص نقل شده، و تمام آن در نقلي است كه از ابن عباس روايت شده كه گفت: رسول خدا )ص
ي نماز را در دادند آنچه در شنيدند كه ندامردمي بودند كه در جستجوي فضل خدا مشغول خريد و فروش بودند، و چون مي

 .«3»خواندند انداختند، و به سوي مسجد از جابر خاسته نماز ميدست داشتند مي

 روايت كرده كه از امير المؤمنين "وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ "و در مجمع در ذيل جمله
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 .333نهج البالغه ص (1)

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .38، ص 3(الدر المنثور، ج 3و  3)

 122، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 رسد؟عليه افضل الصالة و السالم( پرسيدند: چگونه خدا در يك حال به حساب همه مردم مي)

 .«1»دهد فرمود همان طور كه در آن واحد رزق همه را مي

ة بن صدقه از امام صادق )ع( از پدرش از امير مؤمنان )ع( روايت كرده كه رسول خدا و در روضه كافي به سند خود از مسعد
رسد صدمه كند، تا به هر چيز و هر كس مي)ص( فرمود: خداي تعالي ابرها را غربال باران قرار داد، و ابر تگرگ را آب مي

 .«8»فرستد بخواهد مي آيد عذاب خدا است، كه به هر قومينزند، و آنچه به صورت تگرگ و صاعقه مي



از  "فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي أَرْبَعٍ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 روندايند، و آنچه با چهار پا ميرود مارهرود انسان است، و آنچه با شكم ميامام )ع( نقل كرده كه فرمود: آنكه با دو پا مي

 .«0»روند چهار پايانند، و امام صادق )ع( اضافه فرمود كه: بعضي ديگر هستند كه با بيش از چهار پا راه مي

__________________________________________________ 

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .083، ح 833، ص 2روضه كافي، ج (2)

 .133، ص 8، ج تفسير قمي(3)

 122، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 511:  ص..  …[ 17تا  47(: آيات 34سوره النور )]

 اشاره

ا إِلَي اللَّهِ وَ ( وَ إِذا دُعُو33 بِالْمُؤْمِنِينَ )وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّي فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ
( أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا 32( وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ )32رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ )

( إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ 33بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ
 (31لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

( وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ 38لَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ )وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ ال
ولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّس30ُال تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ )

( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ 33ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَي الرَّسُولِ إِالَّ الْباَلغُ الْمُبِينُ )
عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً دِّلَنَّهُمْ مِنْ بَفِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ وَ لَيُبَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ 

( وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ 33لْفاسِقُونَ )يَعْبُدُونَنِي ال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ ا
 (33لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )

 (33ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيرُ )

 833، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 311:  ص..  …آيات  ترجمه

گردانند، و آنان مؤمن كنيم آن گاه با وجود اين گروهي از ايشان روي ميگويند خدا و پيغمبر او را باور داريم و اطاعت مي
 .(33نيستند )

 .(32كنندگانند )و چون به سوي خدا و پيغمبرش خوانده شوند كه ميانشان داوري كند آن وقت گروهي از ايشان اعراض

 .(32كنان سوي وي آيند )حق به طرف ايشان باشد اطاعتو اگر 

مگر در دلهايشان مرضي هست يا شك و ترديد دارند و يا بيم آن دارند كه خدا و رسولش به آنان جور كنند )نه هيچ يك از 
 .(33اينها نيست( بلكه آنان خود از ستمگرانند )



ميان آنان داوري كند فقط اين است كه گويند: شنيديم و  گفتار مؤمنان چون به سوي خدا و پيغمبرش خوانده شوند تا
 .(31اطاعت كرديم و آنان خود كامياب شدگانند )

 .(38و هر كس مطيع خدا و رسول او شود و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهيزد پس چنين كساني رستگارانند )

شوند، بگو هيچ حاجت به سوگند به سوي جهاد بيرون ميخورند، قسمهايي مؤكد كه اگر فرمانشان دهي به خدا سوگند مي
 .(30كنيد آگاه است )نيست اطاعت شايسته بهتر از سوگند خوردن است كه خدا از اعمالي كه مي

و ضرري ايد، و به ابگو خدا را اطاعت كنيد و پيغمبرش را، زيرا اگر از اطاعت آن دو سر برتابيد فقط تكليف خود را انجام نداده
ايد چون او مكلف به تكليف خويش و شما مكلف به تكليف خويشيد، اگر او را اطاعت كنيد هدايت يابيد و بر عهده ندهنرسا

 .(33اي جز بالغ آشكار نيست )پيغمبر وظيفه

، داند وعده كرده كه شما را در اين سرزمين جانشين ديگران كنخدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
آن چنان كه اسالف و گذشتگان آنان را جانشين كرد، و نيز دينشان را آن ديني كه براي ايشان پسنديده استقرار دهد و از 
پي ترسي كه داشتند امنيت روزيشان فرمايد تا مرا عبادت كنند و چيزي را با من شريك نكنند و هر كس پس از اين كافر 

 .(33پيشگانند )شود آنان خود عصيان

 .(33از كنيد و زكات دهيد و اين پيغمبر را اطاعت كنيد شايد خدا رحمتتان كند )نم

آورند نه، بلكه جايشان جهنم است كه بد سر انجامي است تو مپندار آن كساني كه كافرند در اين سرزمين خدا را به ستوه مي
(33). 

 831، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 315:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

فهماند كه اطاعت رسول )ص( از اطاعت خدا جدا نيست و كند و ميت وجوب اطاعت خدا و رسولش )ص( را بيان مياين آيا
بر هر مسلمان واجب است كه به حكم و قضاي او تن در دهد، كه روگرداني از حكم و قضاي او نفاق است، و در آخر 

 .ددهصالحان از مؤمنين را وعده جميل و كفار را تهديد و بيم مي

 315:  ص..  …ايمان به خدا و پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( و اطاعت خدا و رسول )صلي اللَّه عليه و آله( واجب و مالزم يكديگرند[ ]

 ." … وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّي فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ "

كند كه به ظاهر دم از ايمان و اطاعت زدند ولي دوباره به كفر اول خود شريفه حال بعضي از منافقين را بيان مياين آيه 
فرمايد كه ايمان به خدا عبارت است از اعتقاد قلبي بر يگانگي او و بر آن ديني كه تشريع كرده، و ايمان به برگشتند، و مي

او فرستاده خدا است، و امر او امر خدا و نهي او نهي خدا و حكم او حكم خدا رسول عبارت است از اعتقاد قلبي بر اينكه 
است، بدون اينكه خودش از پيش خود اختياري داشته باشد، و اطاعت خدا عبارت است از اينكه عمل را مطابق شرع او انجام 

ر كند و هاز ايستند: و آنچه او حكم ميدهند، و اطاعت رسول عبارت است از اينكه فرمانبر به امر او باشند، و به نهي او ب
 .راند بپذيرندقضايي كه مي

پس ايمان به خدا و اطاعت او موردي جز دين و تدين به آن ندارد و ايمان به رسول و اطاعت او هم موردش همان خبري 



هي او و تن دادن به حكم او دهد، يعني ايمان به اينكه خبر او از ناحيه خدا است، و اطاعت از امر و ناست كه او از دين مي
 .در منازعات، و خالصه منقاد او در همه امور بودن

و بنا بر اين ميان دو ايمان و دو اطاعت تنها فرقي كه هست از جهت سعه و ضيق مورد است، و تفصيلي كه در آيه آمده كه 
آمنا  "ه همين سعه و ضيق اشاره دارد، توضيح اينكه نفرمودكه حرف باء را تكرار كرده، ب "آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ "فرمايد:مي

تا تعدد دو ايمان و دو اطاعت را برساند، و در عين اينكه دوئيت ميان اين دو ايمان و دو اطاعت هست، در  "باللَّه و الرسول
وَ  "خواهند فرموده:يعين حال هيچ يك از ديگري جدا نيست، هم چنان كه خدا در مذمت كساني كه اين دو را از هم جدا م

 .«1» "يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ

 معنايش اين است كه ما بر "وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا "پس اينكه فرمود
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دهد، دين خدا اعتقاد قلبي داريم و آن را شريعت خود قرار داديم و نيز اعتقاد قلبي داريم بر اينكه رسول جز به حق خبر نمي
 .كندو جز به حق حكم نمي

آمَنَّا بِاللَّهِ وَ  "گفتند:اي از اين گروه كه ميمعنايش اين است كه طايفه "نْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَثُمَّ يَتَوَلَّي فَرِيقٌ مِ "و اينكه فرمود:
 .بعد از گفتن اين حرف از مقتضا و لوازم گفتار خويش برگشته، و اعراض كردند "بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا

 -اولئك "است كه اين گويندگان مؤمن نيستند، و مشار اليه به اشارهاين  "وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ "و معناي اينكه فرمود:
اي كه اعراض كردند، چون سياق كالم براي مذمت همه به شهادت سياق عموم گويندگان است، نه خصوص طايفه "اينان
 .است

 313:  ص..  …ه عليه و آله( بوده است[ اي از مؤمنان ظاهري از حكم و حكمت رسول اللَّه )صلي اللَّبيان اينكه نفاق انگيزه اعراض پاره]

 ."وَ إِذا دُعُوا إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ "

ند و آن طرف ااي داشتهدهد بر اينكه آيات درباره بعضي از منافقين نازل شده كه با بعضي ديگر مرافعهسياق آيه شهادت مي
روند و هر چه او در ميان آن دو حكم كرد قبول كنند، و منافق مزبور زير بار نرفته، و  (شنهاد كرده كه نزد رسول خدا )صپي

 .اين آيات در اين خصوص نازل شده

نا إِنَّا أَنْزَلْ ":كرد، هم چنان كه قرآن كريم در اين باره فرمودهبا اينكه رسول خدا )ص( در ميان مردم به حكم خدا حكم مي
 .«1» "إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

دارد كه نسبت مباشرت است، و نسبتي هم به خداي سبحان دارد كه جزء  (پس حكم، يك نسبت به رسول خدا )ص
 .شريعت او است و او است كه پيغمبر را براي حكم و قضاء منصوب نموده

شود كه مراد از دعوت به سوي خدا، براي اينكه در ميان آنان حكم كند، عبارت است از دعوت به روشن مي با اين بيان
متابعت و پيروي آنچه شرع او در مورد نزاع اقتضاء دارد و مراد از دعوت به سوي رسول او تا در ميان مردم حكم كند، عبارت 

 .ندكاست از دعوت به متابعت آنچه او به مباشرت حكم مي

گردد، و اگر ضمير را مفرد آورد )تا حكم كند( و تثنيه نياورد به رسول بر مي "ليحكم "و نيز ظاهر امر اين است كه ضمير در
 )تا او و خدا حكم كنند(، اشاره به اين است كه حكم
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 .رسول حكم خدا است

اين آيه نسبت به آيه سابقش از قبيل خاص نسبت به عام است، چون در اين آيه اعراض مخصوصي از ايشان را بازگو 
 .يان كردكند، و در آيه قبلي مطلق اعراض ايشان را بمي

أْتُوا يَ "به معناي انقياد و اطاعت است و ظاهر سياق آيه مخصوصا جمله "اذعان ""وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ "
شود و معني آيه چنين حكم پيغمبر است. زيرا حكم حقي است كه از پيامبر جدا نمي "حق "اين است كه مراد از "إِلَيْهِ

ر آيند به سوي اين حكم دباشد نه به ضررشان مي "منافقين "شود. و اگر حق كه همان حكم پيامبر است به نفع آنانيم
كنند از او مگر وقتي كه عليه آنان باشد. و الزمه اين معني اين است كه باشند پس برگشت نميحالي كه منقاد و مطيع مي

أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ  "ند كه اطاعت حق كنند.كنند هواي خود را و قصد ندارآنان تبعيت مي
 " … اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ

 .به معناي جور است "حيف "كلمه

مَعَ الْقَوْلِ فَيَطْفَال تَخْضَعْنَ بِ "باشد، هم چنان كه در آيهو ظاهر سياق آيات اين است كه مراد از مرض قلوب ضعف ايمان مي
 "هِمْلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِ "و آيه« 1» "الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

 .و آياتي ديگر كه به همين معنا است« 8»

باطل است، به دليل صدر آيه كه « 0»قلب نفاق باشد، هم چنان كه به همين معنا تفسير شده و اما اينكه مراد از مرض 
و حكم به نفاقشان كرده، ديگر معنا ندارد كه از نفاق آنان سؤال كند، و سپس خودش  "و ما اولئك بالمؤمنين "فرمايد:مي

 ."نه، بلكه ايشان از ستمكاران هستند "جواب دهد كه:

كنند(، اين است كه مراد از آن، شك در دين باشد )و اينكه نفرموده در چه شك مي "ارتياب "ظاهر اطالق، -"اأَمِ ارْتابُو "
بعد از ايمان آوردن، نه شك در صالحيت داشتن رسول خدا )ص( براي داوري و حكم، و يا شك در عدالت او و امثال اين 

 .شودو اطالق شك منصرف به آنها نميامور، چون اين گونه امور بايد با نصب قرينه بيان شود، 
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يعني اعراض كنند، به اين بهانه كه بترسند كه خدا و رسولش به ايشان ظلم  -"أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ "
يا  كشي بنا شده، وم رسول خدا )ص( است بر اساس جور و حقو جور كنند، به احتمال اينكه شريعت الهي كه دنبال آن حك

 .رسول خدا )ص( در قضاء و داوريش رعايت حق را نكند

گانه آن است، و معنايش اين است كه: اگر براي اعراض از ترديد سابق با همه شقوق سه "بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "جمله
ر شك بود و نه به خاطر جابرانه بودن احكام دين و نه ترس از خيانت رسول، چون داوري نزد رسول خدا نيامدند نه به خاط

ق با فرمايد اگر حآمدند و آيه شريفه ميبود در صورتي هم كه حق با آنها بود با اذعان پيش نمياگر علت يكي از اينها مي



گري همان ظلم و ستم پيشگي و ال ابالي فهميم كه علت يكي از آن سه وجه مذكور نبوده بلكهآمدند پس ميآنها بود مي
آنان بوده، و اگر سبب اعراضشان ترس از ظلم و جور خدا و رسول بود، كه خدا از ظلم مبرا و رسولش هم از آن منزه است 

 .پس اعراضشان از اجابت دعوت به حكم خدا و رسول او جز اين كه گفتيم علتي ندارد

راد و يا م "وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ "ن است با اقرار زباني به آن كه قبال هم فرموده بودو ظاهرا مراد از ظلم، تعدي از حد ايما
 .خصوص تعدي به حقوق غير مالي است

ظلم  گانه از مطلقگانه سابق صحيح نبود، زيرا خود آن شقوق سهو اگر مراد مطلق ظلم باشد، اعراض از ترديد با شقوق سه
اشتن شك و احتمال، جابرانه بودن دين يا خيانت رسول اقرار بدين ظلم است( كه آيه بعدي هم بر آن است، )براي اينكه با د

 .داللت دارد

گانه به تقديري كه نفاق نداشته باشند، ترديدي پس از آنچه گذشت، روشن شد كه ترديد در اسباب اعراض بين امور سه
شود كه اينان منافق و غير مؤمنند، براي اينكه اگر اين نا اين ميگانه هم متغاير، چون حاصل معاست، حاصر، و اقسام سه

طور نباشند اعراضشان يا از ضعف ايمان است، و يا از زايل شدن آن به علت ارتياب و شك است، و يا از ترس بدون جهت 
به باطل بدهد، و است، چون ترسيدن از مراجعه به حكم حاكم وقتي است كه آدمي احتمال جور در حكم و انحراف از حق 

 .چنين احتمالي در حكم خدا و رسول او نيست

اند، و به گمانم آنچه ما آورديم كافي باشد، و اگر كسي مفسرين در كلماتشان بحث در پيرامون ترديد و اضراب را طول داده
 .نخواهد به اين مقدار اكتفاء كند بايد به تفاسير مفصل مراجعه نمايد

 205 :، ص13ج لْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا ترجمه الميزان،إِنَّما كانَ قَوْلَ ا "

رد اداللت د "مؤمنين "در آن قيد شده، و نيز وصف ايمان در كلمه "كان "كه كلمه "إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ "سياق جمله
در پاسخ به دعوت به سوي خدا و رسول او، مقتضاي ايمان به خدا و رسول است،  "شنيديم و اطاعت كرديم "بر اينكه گفتن

اند(، آري، مقتضاي اعتقاد قلبي بر رساند كه دارندگان صفت ايمان همواره چنين بودهو مؤمنين مي "كان ")چون كلمه
مين است كه دعوت به حكم خدا و رسول را لبيك بگويند، نه اينكه آن را رد كنند هپيروي آنچه خدا و رسول بدان حكم مي

 .كنند

دعوت بعضي از مردم است كه به منازع خود پيشنهاد  "إِذا دُعُوا إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ "بنا بر اين مراد از جمله
 آغاز شده، و اگر اين آيه درباره "اذا "، به دليل اينكه جمله با لفظ"دهيمبيا تا خدا و رسول را بين خود حكم قرار  "اند:كرده

مورد خاصي نبود، بلكه مراد از آن دعوت عمومي خدا و رسول، و يا به عبارت ديگر حكم خدا به وجوب رجوع هر دو نفر 
 .مقيد شود -ااذ -متخاصم به حكم او و حكم رسول او بود، قهرا حكمي ابدي بود، ديگر جا نداشت به زمان

كه حذف شده همان خدا و رسول است و معناي آيه  "دعوا "اند: فاعلشود اينكه بعضي از مفسرين گفتهاز اينجا روشن مي
گويند صحيح نيست، بله، باآلخره مرجع دعوت باز به خوانند چنين و چنان مياين است كه وقتي خدا و رسول ايشان را مي

غه كه صي "دعا "را كه صيغه مجهول است به "دعوا "شود كه ما كلمهحقيقت باعث نمي دعوت خدا و رسول است، ولي اين
 .معلوم است معنا كنيم

 311ص :  .. … [" … سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "گويند:صلي اللَّه عليه و آله( تسليم بوده مي)بر خالف منافقان، مؤمنان در برابر حكميت و حكم خدا و رسول ]

شوند به پذيرفتن حكم خدا و خواهد سخن مؤمنين را در هنگامي و يا در فرضي كه دعوت ميريفه ميو به هر حال آيه ش
كه معنايش سمع و طاعت  "كنيمچشم اطاعت مي -سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "رسول منحصر كند در يك كالم و آن اين است كه



يگري فرض كنيم، و يا دعوت كننده را خدا و دعوت الهي است، حال چه اينكه دعوت كننده را يكي از دو متخاصم به د
رسولش بدانيم، و يا بگوييم مقصود سمعا و طاعة در برابر دعوت خدا يا يكي از دو متخاصم نيست، بلكه مراد سمعا و طاعة 

 .در برابر حكم خدا و رسول است، هر چند كه احتمال اخير بعيد است

الزمه آن اين است كه مؤمنين در چنين هنگامي  "سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "حال كه سخن مؤمنين در هنگام دعوت منحصر شد به
شود مؤمن نيست، چون رد حكم خدا خروج از طور و حد ايمان است، دعوت خدا را رد نكنند. پس اگر كسي رد كند معلوم مي

 كند پس آيه شريفه در مقام هم به بياني كه گذشت آن را افاده مي "بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "هم چنان كه جمله

 833، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 ."بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "فرمود:تعليل اضراب در ذيل آيه قبلي است، كه مي

 خاتمه يافته كه در آن رستگاري منحصر در مؤمنين شده نه اينكه مؤمنين "وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "آيه مورد بحث با جمله
 .«1»منحصر در رستگاري شده باشند 

اينكه آيه شريفه در سياق آيات قبلي وارد شده به  "وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ "
 براي آيه قبل است كه چون حكم -و به منزله كبرايي كلي -رساند كه در مقام تعليلانضمام آيه قبلش اين معنا را مي

 پاسخ گويد، گويي گفته: كسي "سمعا و طاعة "كرد به رستگاري هر كس كه مؤمن باشد، و حكم خدا و رسول را با كلمهمي
كه مطيع خدا و رسول او است و مؤمن حقيقي هم هست، و هم در باطن او ترس خدا، و هم در ظاهر او به شهادت تقوايش 

، رستگار است و قاعده و كبراي كلي اين است كه به طور كلي هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند و باشدترس از خدا مي
 .(از خدا بترسد و تقوي پيشه كند، تنها اين چنين كسان رستگارانند، )فوز و فالح به يك معنا است

بيا خدا و رسول را  "كند كه:مي شود كه خصم منازع خود را دعوتاين آيه شريفه هم شامل داعي به حكم خدا و رسول مي
شود، در صورتي كه دعوت داعي را بپذيرد، و به داوري خدا و رسول رضايت ، و هم شامل مدعو مي"حكم خود قرار دهيم

اي بر تعليل آيه قبل هست، چون به هر دو طرف يعني هم به داعي و هم دهد، بنا بر اين در تعليل آيه مورد بحث يك اضافه
 .دهده حسن ميبه مدعو وعد

 313:  ص..  …[ …كنند، بگو قسم مخوريد كنند كه از تو اطاعت ميمنافقان سوگندهاي شديد ياد مي]

 " …وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ ال تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ  "

ردند يعني سوگند خو "اقسموا باللَّه مبلغ جهد هم في ايمانهم "تقدير آيه اين است كه: به معناي طاقت است و "جهد "كلمه
به خدا نهايت قدرتي كه در خوردن سوگند داشتند، و مراد اين است كه قسمهاي غالظ و شدادي خوردند كه ديگر سوگندي 

 .از آن غليظتر نداشتند

 "اي از آيات نيز به اين معنا تصريح شده، مانند آيهاشد، چون در عدهخروج به سوي جهاد ب "ليخرجن "و ظاهرا مراد از جمله
مَعَ الْقاعِدِينَ، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ، فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اقْعُدُوا 

 .«8» "اخَبالً

__________________________________________________ 

گوييم تنها زيد رستگار است، معنايش اين است كه ديگران رستگار نيستند، و فرق ايندو روشن است، مثال يك وقت مي(1)
 ."مترجم "گوييم زيد تنها رستگار است معنايش اين است كه غير از رستگاري چيزي نداردو يك وقت مي

كردند، و ليكن خدا از بيرون آمدنشان براي جهاد كراهت داشت، خواستند بيرون شوند قبال خود را آماده مياگر مي(2)



اي مرهشدند جز اخالل ادراك شما ثناگزير از حركت بازشان داشت، و گفته شد بنشينيد با نشستگان، چون اگر هم بيرون مي
 [.. … ] .33و  33نداشتند. سوره توبه، آيات 
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 "قُلْ ال تُقْسِمُوا "در جمله

 "طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ "كند و جملهايشان را از سوگند خوردن نهي مي

گردد، )يعني خروج اطاعت خداست، احتياج به خبري است كه مبتدايش حذف شده و آن ضميري است كه به خروج بر مي
تعليل نهي از سوگند است، و به همين جهت به فصل آمده )يعني با واو عطف وصل به ما  سوگند ندارد( و اين جمله در مقام

 "إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ "قبل نشده( و جمله

 .تتمه تعليل است

كني  دو معناي آيه اين است كه: سوگند خوردند با غليظترين سوگندشان كه هر آينه اگر ايشان را امر به خروج به سوي جها
خارج خواهند شد، به ايشان بگو قسم نخوريد، براي اينكه خارج شدن به جهاد، طاعت خدا، و عملي پسنديده و جزو دين 

خوريد كه خدا و رسول را است، و عملي است واجب كه ديگر در واجب كردنش سوگند غليظ الزم ندارد، اگر سوگند مي
 .خوردفريب قسمهاي غليظ شما را نميكنيد دانا است، و راضي كنيد، خدا به آنچه مي

بيرون شدن از خانه و اموال است، در صورتي كه رسول بدان حكم كند. و  "خروج "مراد از :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 "طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ "جمله

ديده بهتر به نحو پسنطاعت پيغمبر  -طاعة معروفة للنبي خير من اقسامكم "مبتدايي است براي خبر حذف شده، و تقدير آن
 .باشد، مي"است از سوگند خوردنتان

و معناي آيه اين است كه با غليظترين سوگند به خدا قسم خوردند كه اگر به ايشان امر كني و عليه آنان در منازعاتشان 
ه پيغمبر براي اينك حكم نمايي كه از خانه و اموال خود بيرون شوند، حتما بيرون خواهند شد، به ايشان بگو: سوگند نخوريد،

 .كنيدرا به خوبي اطاعت كردن بهتر از سوگند خوردن به خدا است و خدا دانا است به آنچه مي

كند و وجه قبلي اين فايده را ندارد، ولي ولي اين حرف صحيح نيست، زيرا هر چند كه اتصال آيه را به ما قبل تاكيد مي
به سوي حكم خدا و رسول و تن دادن به حكم بين آنان كرده بودند متاسفانه با تصريحي كه قبال مبني بر رد دعوت 

سازد، چون با اين اعراض صريح از حكم خدا و رسول او، ديگر معنا ندارد كه براي رسول خدا )ص( سوگند بخورند كه نمي
 .واضح استاگر ما را امر كني كه از ديار و اموال خود بيرون شويم بيرون خواهيم شد، و اين ناسازگاري خيلي 

 مگر آنكه بگوييم آنان كه سوگند خوردند غير از كساني بودند كه دعوت خداي را رد

__________________________________________________ 

 .80، ص 83تفسير فخر رازي، ج (1)
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شود، بر اين معنا مي "ليخرجن "متوجه حمل كردند و از حكم رسول خدا )ص( اعراض نمودند كه در اين صورت اشكال
 .چون دليلي بر چنين حمل در دست نيست

 " … قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ "

آورد، و اوامري ه و اطاعت رسول در آنچه از ناحيه پروردگارشان ميدر اين آيه امر فرموده به اطاعت خدا در آنچه نازل كرد
كه در صدر سخن قرار گرفته اشاره است به اينكه اطاعت فرمان چه از  "قل "كند. و كلمهكه در امر دين و دنيا به ايشان مي



توانست از تاكيد شده، و گرنه مي "لَوَ أَطِيعُوا الرَّسُو "اش اطاعت خدا است، و همين اشاره با جملهخدا و چه از رسول همه
، خواست بفهماند كه طاعت رسول، به اين جهت كه رسول است، طاعت مرسل و "مرا اطاعت كنيد -اطيعوني "اول بفرمايد

 .شودفرستنده است و با همين حجت تمام مي

 311:  ص..  …پيروي از او مايه هدايت خود شما است[ رساند و اي است، نافرماني بشما به او زياني نمياي و شما را وظيفهرسول را وظيفه]

 :و به همين جهت دنبال سخن، چند جمله اضافه فرمود

يعني اگر از طاعت رسول اعراض كنيد اين اعراض  "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ ":اول اينكه فرمود
زند، چون رسول وظيفه خود را انجام داده، و وظيفه او هيچ ربطي به شما ندارد، شما هم تكليفي شما ضرري به رسول نمي

 .اش از خدا استداريد كه انجام و تخلف از آن هيچ ارتباط و سود و زياني براي او ندارد، چون اطاعت همه

ارد، و شما تكليفي ديگر ولي اگر او را اطاعت كنيد يعني هر چند او تكليفي د "وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ":دوم اينكه فرمود
كند از ناحيه خدا و به امر اوست، و در حقيقت آورد، و هر امري كه مييابيد، براي اينكه آنچه او براي شما ميهدايت مي

 .اطاعت براي خدا است، و معلوم است كه در اطاعت خدا هدايت است

 ، و اين به منزله تعليل مطالب قبل است، يعني آنچه از تكاليف كه به"ولِ إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِينُوَ ما عَلَي الرَّسُ "سوم اينكه فرمود:
ون شود، و چدوش رسول است عبارت است از تبليغ و بس، پس اگر شما پيام او را مخالفت كنيد هيچ حرجي متوجه او نمي

اده او است، و اطاعت فرستنده او كه همان خداي سبحان رسول مسئوليتي جز تبليغ ندارد، قهرا اطاعت خدا اطاعت فرست
 .است مايه هدايت شما است

 " … ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ "

گرفته اين است كه در ذيل آيات سابق سوره نازل شده باشد، و چون سوره مدني است، و در ظاهر اينكه آيه در اينجا قرار 
 مكه و قبل از هجرت نازل نشده، اين آيه نيز مدني است،
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 .كندهم چنان كه سياقش و مخصوصا سياق ذيلش اين احتمال را تاييد مي

دهد كه به زودي يي است براي مؤمنين كه عمل صالح هم دارند، به آنان وعده ميدر نتيجه اين آيه وعده جميل و زيبا
گذارد و دينشان را در زمين متمكن كند و زمين را در اختيارشان ميجامعه صالحي مخصوص به خودشان برايشان درست مي

ريهايشان كيد آنان، و از كفار و جلو گي كند، امنيتي كه ديگر از منافقين وسازد، و امنيت را جايگزين ترسي كه داشتند ميمي
 .بيمي نداشته باشند، خداي را آزادانه عبادت كنند، و چيزي را شريك او قرار ندهند

تبعيضي خواهد بود نه بياني، و خطاب در آن، به  "من "كلمه "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "پس در جمله
 اند، يكي كساني كه عمللمين است كه در ميان آنان، هم منافق هست و هم مؤمن، و مؤمنين ايشان نيز دو طايفهعموم مس
اي كه در آن آمده مخصوص كساني است كه هم ايمان كنند، و گروه ديگر آنان كه عمل صالح ندارند، ولي وعدهصالح مي

 .داشته باشند و هم اعمالشان صالح باشد و بس

 311:  ص..  …[ " … الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ "استخالف مؤمنين صالح العمل در زمين و مقصود از مستخلفين قبل از ايشان در آيه:مراد از ]



احتمال هست، يكي اينكه مراد از استخالف اين دو  "لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "و در جمله
باشد كه خداي تعالي به ايشان خالفتي الهي نظير خالفت آدم و داوود و سليمان داده باشد، هم چنان كه درباره خالفت آدم 

و درباره سليمان « 8» "فِي الْأَرْضِإِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً  "و درباره داوود فرموده:« 1» "إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "فرمود:
كه اگر مراد از خالفت اين باشد، قهرا خلفاي قبل از ايشان خلفاي خدا، يعني انبياي او « 0» "وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ "فرموده:

 .آيد اين احتمال بعيد استو اوليايش خواهد بود، و ليكن به دليلي كه مي

ارث دادن زمين به ايشان و مسلط كردن آنان بر زمين باشد، هم چنان كه در اين معنا  "تخالف "احتمال دوم اينكه مراد از
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ  "و نيز فرموده:« 3» "إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ "فرموده:

 بنا بر اين احتمال،كه « 3» "الصَّالِحُونَ

__________________________________________________ 

 .03اي قرار دهم. سوره بقره، آيه خواهم در زمين خليفهمي(1)

 .83اي در زمين قرار داديم. سوره ص، آيه ما تو را خليفه(2)

 .13سوره نمل، آيه (3)

دهد، و سر انجام از آن پرهيزگاران است. سوره آن را ارث ميزمين از آن خدا است، به هر كس از بندگانش بخواهد (4)
 .182اعراف، آيه 

 .133برند. سوره انبياء، آيه زمين را بندگان صالح من ارث مي(5)
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كرد، و مؤمنين  مراد از خلفاي قبل از ايشان مؤمنين از امتهاي گذشته خواهد بود، كه خدا كفار و منافقين آنها را هالك
وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ  "خالص ايشان را نجات داد، مانند قوم نوح و هود و صالح و شعيب، هم چنان كه در آيه

نْ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، 
است و اينان كساني هستند كه خود را براي خدا خالص كردند و خدا نجاتشان داد، و در « 1» "خافَ مَقامِي وَ خافَ وَعِيدِ

 .ن قساوت يافتنتيجه جامعه صالحي تشكيل داده و در آن زندگي كردند، تا آنكه مهلتشان طول كشيده، دلهايشا

كه گفته: مراد از مستخلفين قبل از ايشان، بني اسرائيل است كه خدا بعد از هالك كردن فرعون و  «2»اما قول كسي 
 وَ نُرِيدُ أَنْ "لشگريانش سر زمين مصر و شام را به ايشان ارث داده، و در آن مكنتشان داد، هم چنان كه درباره آنان فرمود:

حرف صحيحي « 0» "نَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِنَمُنَّ عَلَي الَّذِي
 .نيست

دهد كه بعد از ارث بردن زمين، اجتماعي صالح تشكيل دادند و قوم بني اسرائيل بعد از زيرا آيه مورد بحث از مردمي خبر مي
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا  "اتشان از فرعون و لشگرش، هرگز از كفر و نفاق و فسق خالص نگشتند، و مصداقنج

اي چنين روزي به خود نديدند، و با اينكه نشدند، و به نص قرآن كريم در آياتي بسيار هرگز و در هيچ دوره "الصَّالِحاتِ
شده، ديگر معنا ندارد كه استخالف ايشان را مثل قين و صالحان و طالحان متشكل مياجتماع ايشان همواره از كفار و مناف

 ."الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "بزند براي استخالف

 هكه فرضا بني اسرائيل باشند چه خوب و چ -و اگر مراد از تشبيه اصل استخالف ايشان، به استخالف خلفاي قبل از ايشان
بوده باشد، در اين صورت احتياجي نبود كه مجتمع اسرائيلي را پيش بكشد، و به آنان تشبيه كند و حال آنكه امتهاي  -بد

 تر از بني اسرائيل بودند مانند روم و فارس و كلده و غيرتر و پرجمعيتموجود در زمان نزول آيه و قبل از آن بسيار قوي



__________________________________________________ 

ه كيش كنيم، مگر آنكه بكساني كه كافر شدند به رسوالن خود گفتند: به طور مسلم شما را از سر زمين خود بيرون مي(1)
ما برگرديد، پس پروردگارشان به ايشان وحي فرستاد كه به طور قطع ستمكاران را هالك خواهيم كرد، و بعد از ايشان شما 

م داد، اين روش ما است نسبت به كسي كه از مقام من بترسد، و از عذاب من بهراسد. سوره را در زمين سكونت خواهي
 .13ابراهيم، آيه 

 .830، ص 12روح المعاني، ج (2)

اراده كرديم بر كساني كه در زمين به دست كفار ضعيف شدند، منت نهيم، و ايشان را پيشوايان و وارثان نموده، و در (3)
 .3و  3قصص، آيات  زمين مكنت دهيم. سوره

 811، ص: 13ترجمه الميزان، ج

بدون هيچ « 8» "إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ "و آيه «1» "إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ "ايشان، هم چنان كه در آيه
وَ هُوَ  "را هم خلفاي اقوام پيشين خواند و فرمود: تشبيهي اين امت را جانشينان امتهاي قبل دانست، و حتي كفار از اين امت

 .«3» "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ "و نيز فرمود:« 0» "الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ الْأَرْضِ

را با  بني اسرائيل باشد؟ آن گاه حق اين مجتمع صالح حال اگر بگويي چرا جايز نباشد كه تشبيه در آيه مورد بحث، تشبيه به

 ؟" …لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ  ":اش اداء نموده و بفرمايدجمله بعدي

گوييم: بله، اشكالي ندارد، جز اينكه همان طور كه گفتيم، بنا بر اين ديگر وجهي ندارد كه امت اسالم از ميان در جواب مي
 .بني اسرائيل باشند، و جانشيني اين امت تنها به جانشيني بني اسرائيل تشبيه گرددهمه امم تنها جانشين 

 355:  ص..  …مراد از تمكين دين و ديگر مفردات و جمالت آيه شريفه[ ]

آن  است از ثبات تمكين هر چيزي بر قرار كردن آن است در مكان و اين كنايه "وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ "
ناپذيري آن، به طوري كه اگر اثري داشته باشد هيچ مانعي جلوي تاثير آن را نگيرد و در آيه چيز، و زوال و اضطراب و تزلزل

آن را در جامعه مورد عمل قرار دهد، يعني هيچ كفري جلوگيرش نشود، و  :مورد بحث تمكين دين عبارت است از اينكه
ول معارفش مورد اعتقاد همه باشد، درباره آن اختالف و تخاصمي نباشد، و اين حكم را خداي امرش را سبك نشمارند، اص

 مَا وَ "سبحان در چند جاي از كالمش كرده كه اختالف مختلفين در امر دين علت و منشاي جز طغيان ندارد، مانند اين آيه
 .«3» "هُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْاخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْ

و مراد از دين ايشان، آن ديني كه برايشان پسنديده، دين اسالم است. و اگر دين را به ايشان اضافه كرد، از باب احترام بود و 
 .نيز از اين جهت بود كه دين مقتضاي فطرت خود آنان بود
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 .32چنان كه شما را خليفه بعد از قوم نوح قرار داد. سوره اعراف، آيه (1)

 .33چنان كه شما را خلفاي بعد از قوم عاد قرار داد. سوره اعراف، آيه (2)

 .133هاي زمين قرار داد. سوره انعام، آيه خدا كسي است كه شما را خليفه(3)

رار داد پس هر كس كفر بورزد كفرش عليه خود او است. سوره فاطر، آيه هاي زمين قاو كسي است كه شما را خليفه(4)
02. 

در اين دين اختالف نكردند مگر بعد از آنكه معجزات و بيناتي بر صحت و حقانيت آنچه به سويشان آمد قائم شد. و اين (5)



 [.. … ] .810سوره بقره، آيه  .به خاطر ستمگري و سر پيچي از دين بود

 818، ص: 13، جترجمه الميزان

 "عناو اصل م "لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ "عطف است بر جمله "وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ "مانند جمله "وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً "و جمله
 "لي فرمودهو "امنيت كرديم ترس ايشان را مبدل به "فرمودتر اينكه در واقع بايد ميبوده، به طور ساده "ليبدلن خوفهم امنا

و تبديل را به خود آنان نسبت داد، حاال يا از باب مجاز عقلي است، و يا آنكه  "ايشان را بعد از ترس، مبدل به امنيت كرديم
ليبدلن  "فهماند كه آن محذوف خوف، و تقديرمي "مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ "مضاف را چون معلوم بوده حذف كرده، زيرا جمله

ود كه: شبه معناي آمنين بوده كه در اين صورت معنا اين مي "امنا "بوده، و يا آنكه از اين باب نبوده، بلكه كلمه "مخوفه
خدا ايشان را بعد از ترسشان مبدل كرد به ايمنان و به هر حال، مراد از خوف آن ترسي است كه مؤمنين صدر اسالم از كفار 

 .و منافقين داشتند

 "را اگر بخواهيم با سياق آيات بهتر وفق دهيم، بايد حال از ضمير در جمله "نِي ال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاًيَعْبُدُونَ "و جمله
خدا ترس ايشان را مبدل به امنيت كرد، در حالي كه ايشان مرا پرستش كنند، و  "شود:بگيريم، كه معنا چنين مي "لَيُبَدِّلَنَّهُمْ

 ."چيزي شريك من ندانند

چيزي را  "ملهرا با ج "يعبدونني "بكار برده و جمله "مرا عبادت كنند "به تكلم "يبدلنهم "ن آيه التفاتي از غيبتو اگر در اي
كند بر نفي شريك به طور اطالق، همه را نكره آورده، كه خود داللت مي "شيئا "تاكيد كرده، و كلمه "شريك من ندانند

ك چه شر -اي از شركخداپرستي خالص است، به طوري كه هيچ شايبهكند بر اينكه مراد از عبادت، اين نكات حكم مي
تا  سازد،شود كه خدا مجتمع آنان را مجتمعي ايمن ميدر آن راه نداشته باشد، و خالصه معنا اين مي -جلي و چه شرك خفي

 .در آن جز خدا هيچ چيز ديگري پرستش نشود، و هيچ ربي غير از خدا قائل نباشند

دهد اشاره است به موعود، بنا بر اين، به طوري كه سياق شهادت مي "وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ "جمله در "ذلك "و كلمه
كفران  و هر كس "را به معناي كفران، و در مقابل شكر بدانيم، و چنين معنا كنيم كه: "كفر "تر آن است كه كلمهمناسب

شكر با كفر و نفاق و ساير گناهان مهلكه، كفران نعمت كند، كند و خدا را شكر نگويد، و بعد از تحقق اين وعده عوض 
 .و فسق هم عبارت است از بيرون شدن از زي بندگي "چنين كساني كامال در فسقند

 353:  ص..  …اختالف شديد مفسرين پيرامون مورد نزول اين آيه و مفاد آن و بيان حق مطلب در اين باره[ ]

 .ي شديد و زيادي دارندمفسرين در اين آيه شريفه اختالفات

 اند: درباره اصحاب رسول خدا )ص( نازل شده، و خداگفته« 1»بعضي 

__________________________________________________ 

 .838، ص 0تفسير كشاف، ج (1)
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داد، و دين ايشان را تمكين داد، و ترس ايشان را  اي را كه به ايشان داد منجز كرد، و زمين را در اختيار ايشان قراروعده
مبدل به امنيت كرد، آري بعد از در گذشت رسول خدا )ص( در ايام خلفاي راشدين، اسالم را پيش برد، و عزت داد، و در 

 .نتيجه آن ترسي كه مسلمين از كفار و منافقين داشتند، از ميان برفت

گانه اول است، و اگر چهارگانه بعد از رسول خدا )ص(، و يا تنها خلفاي سهو مراد از استخالف ايشان استخالف خلفاي 
استخالف را به همه نسبت داده، با اينكه همه مسلمين خليفه نبودند، و خالفت مختص به سه و يا چهار نفر بود، از قبيل 



ه بعضي از ته شدند، با اينكگويند: بني فالن كشنسبت دادن چيزي است كه مخصوص به بعض است به همه، مثل اينكه مي
 .آنان كشته شدند

شود، و مراد از استخالف امت وي و تمكين دين اند كه: اين آيه شامل عموم امت محمد )ص( ميديگر گفته« 1»بعضي 
 .هاي قبل از اسالم ارث دادايشان و تبديل خوفشان به امنيت اين است كه زمين را به ايشان ارث داد، آن چنان كه به امت

باشد، كه خداي تعالي و يا مراد استخالف خلفاي بعد از رسول خدا )ص(، و تمكين اسالم و شكست دادن دشمنان دين مي
 .بعد از رحلت آن جناب وعده خود را وفا كرد، و اسالم و مسلمين را ياري نموده، شهرها و اقطار عالم براي آنان فتح شد

اي قرآن خواهد بود، چون خبر از اموري داده كه هنوز در عالم تحقق نيافته، و هبنا بر اين دو قول، آيه شريفه از پيشگويي
 .رفتحتي آن روز اميدش هم نمي

اند: اين آيه مربوط به مهدي موعود )ع( است، كه اخبار متواتر از ظهورش خبر داده، و فرموده كه: ديگر گفته «2»بعضي 
 "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "از ظلم و جور شده باشد، و مراد ازكند همان طور كه پر زمين را پر از عدل و داد مي

 .رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت او )ع( است

هايي كه چه بسا بعضي از مفسرين در تفسير آيات قرآني رسد صرف نظر از مسامحهولي آنچه از سياق آيه شريفه به نظر مي
ون شك آيه شريفه درباره بعضي از افراد امت است نه همه امت و نه اشخاص معيني از امت، و اين دارند، اين است كه بد

بوده باشند، و آيه نص در اين معنا است، و هيچ  "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "افراد عبارتند از كساني كه مصداق
 لت كند بر اينكه مقصود از آنان تنها صحابهدليلي نه در الفاظ آيه و نه از عقل كه دال
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 "لذينا "باشد نيست، و نيز هيچ دليلي نيست بر اينكه مراد ازرسول خدا، و يا خود رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت )ع( مي
عموم امت بوده، و اگر وعده در آيه متوجه به طايفه مخصوصي از ايشان شده به خاطر صرف احترام از آنان يا عنايت بيشتر 

 .به آنان بوده باشد، زيرا همه اين حرفها سخناني خود ساخته و بي دليل است

ست كه اجتماعي صالح از آنان تشكيل دهد، كه و مراد از استخالف آنان در زمين نظير استخالف نياكان و امم گذشته اين ا
زمين را ارث ببرند، آن طور كه نياكان و امم گذشته صاحبان قوت و شوكت ارث بردند، و اين استخالف قائم به مجتمع 

 .صالح ايشان است، نه به افراد معيني از ايشان، هم چنان كه در امتهاي قبل از ايشان قائم به مجتمع بود

راد از آن، خالفت الهي به معناي واليت و سلطنت الهي، نظير سلطنت داوود و سليمان و يوسف )ع( بوده باشد، و اما اينكه م
تعبير فرمايد، و اين تعبير به همين  "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "بسيار بعيد است، چون از قرآن كريم بعيد است كه از انبياء به عبارت

پنجاه مورد در قرآن كريم آمده، و در هيچ جا مقصود از آن انبياي گذشته نبوده، با اينكه لفظ و يا به معناي آن در بيش از 
 "لٌ مِنْ قَبْلِيرُسُ "يا "رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ "گفتگو درباره انبياي گذشته در قرآن كريم بسيار آمده، بله در بعضي موارد به عبارت

 .ص( آمده است)رسول خدا  يا نظير اينها با اضافه كلمه قبل به ضمير راجع به

اين است كه دين پسنديده ايشان را پاي بر جا بدارد، به  -همان طور كه گذشت -و مراد از تمكين دين مرضي آنان در زمين
هايشان در اجراي احكام، و عمل به فروع آن، دين آنان را متزلزل نسازد، و انگاريطوري كه اختالفشان در اصول، و سهل

 .ان از لكه نفاق پاك باشدهمواره اجتماعش

و مراد از تبديل خوفشان به امنيت اين است كه امنيت و سالم بر مجتمع آنان سايه بيفكند، به طوري كه نه از دشمنان 



 .داخلي بر دين و دنياي خود بترسند، و نه از دشمنان خارجي، نه از دشمني علني، و نه پنهاني

مراد تنها ترس از دشمنان خارجي است، هم چنان كه همه ترس مسلمانان صدر  "اند:از مفسرين گفته «1»و اينكه بعضي 
حرف صحيحي  "خواستند نور خدا را خاموش ساخته و دعوت حقه دين را باطل سازنداول از كفار و مشركين بود، كه مي

 را اثبات كند در آناي كه مدعاي آنان نيست، و دليلي بر گفتار خود ندارند، چون لفظ آيه مطلق است، و هيچ قرينه
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اي بگذارد كه دشمن خارجي را نيست، عالوه بر اين آيه شريفه در مقام امتنان است، و اين چه منتي است كه خدا بر جامعه
كه داخل آن جامعه را فساد احاطه كرده باشد، و از هر سو بالهاي گوناگون آن جامعه را  بر آنان مسلط نكرده، در حالي

تهديد كند، نه امنيتي در جان خود داشته باشند، و نه در عرض و نه در مال، تنها قدرت حاكمه بر آن اجتماع حريت داشته، و 
 .طبقه ستمگر در رفاه و پيشرفت باشند؟

همان معنايي است كه لفظ به طور  "گيرندكنند و چيزي را شريك او نميداي را عبادت ميخ "و مرادش از اينكه فرمود:
حقيقت بر آن داللت كند، و آن عبارت است از اينكه اخالص در عبادت عموميت پيدا كند و بنيان هر كرامتي غير از كرامت 

 .تقوي منهدم گردد

دهد دهند، وعده ميساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام ميآنچه از همه مطالب بر آمد اين شد كه خداي سبحان به ك
كند كه جامعه به تمام معنا صالح باشد، و از لكه ننگ كفر و نفاق و فسق پاك اي برايشان تكوين ميكه به زودي جامعه

 ي كنند، ترسي از دشمنباشد، زمين را ارث برد و در عقايد افراد آن و اعمالشان جز دين حق، چيزي حاكم نباشد، ايمن زندگ
 .داخلي يا خارجي نداشته باشند، از كيد نيرنگ بازان، و ظلم ستمگران و زورگويي زورگويان آزاد باشند

 351ص :  .. … [شود با هيچ مجتمعي قابل انطباق نيستتوضيح اينكه وعده استخالف در آيه، جز با اجتماعي كه با ظهور مهدي )عليه السالم( بر پا مي]

مجتمع طيب و طاهر با صفاتي كه از فضيلت و قداست دارد هرگز تا كنون در دنيا منعقد نشده، و دنيا از روزي كه  و اين
اي به خود نديده، ناگزير اگر مصداقي پيدا كند، در روزگار مهدي پيامبر )ص( مبعوث به رسالت گشته تا كنون، چنين جامعه

ع( در خصوصيات آن جناب وارد شده از انعقاد )ل خدا )ص( و ائمه اهل بيت )ع( خواهد بود، چون اخبار متواتري كه از رسو
دهد، البته اين در صورتي است كه روي سخن در آيه را متوجه مجتمع صالح بدانيم، نه تنها حضرت اي خبر ميچنين جامعه

 .(مهدي )ع

 "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "هخواهيد گفت: طبق اين نظريه چه معنا دارد كه روي سخن را در زمان نزول آيه ب
 .(كند در حالي كه مهدي )ع( آن روز نبود، )نه خودش بود و نه يكي از اهل زمانش

گوييم: اين سؤال ناشي از اين است كه پرسش كننده ميان خطابهاي فردي با خطابهاي اجتماعي خلط كرده، در پاسخ مي
ست متوجه اشخاص شود، يكي اينكه اشخاصي را مورد خطابي قرار دهند، بدين جهت كه چون خطاب دو جور ممكن ا
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مورد نظر است، ديگر اينكه همان اشخاص را مورد خطاب قرار بدهند، اما نه از اين جهت كه شخص خود آنان مورد نظر 
ستند داراي صفاتي معين، در صورت اول خطاب از مخاطبين به غير مخاطبين متوجه باشد، بلكه از اين جهت كه جمعيتي ه

اش و نه وعيدش و نه هيچ چيز ديگرش، و در قسم دوم اصال اشخاص دخالتي گردد، نه وعدهشود. و شامل آنها نمينمي



 .شوديندارند، خطاب متوجه دارندگان صفات كذايي است، كه در اين صورت به ديگران نيز متوجه م

در آيه شريفه خطاب از قبيل خطابهاي دوم است، كه بيانش گذشت و اغلب خطابهاي قرآني كه يا مؤمنين را مخاطب كرده، 
و يا كفار را از اين قبيل است، و همچنين خطابهايي كه متضمن بدگويي از اهل كتاب و مخصوصا يهود است، از اين قبيل 

كه نياكان و اجداد چند پشت قبل ايشان چنين و چنان كردند، و همچنين خطابهاي كند به ايناست، به مخاطبين بدگويي مي
شود كه متوجه به مشركين كه شما بوديد كه چنين و چنان كرديد، به اينكه اسالف آنان بودند، نه خود آنان، پس معلوم مي

 .روي سخن با دارندگان فالن صفات زشت است

كه وعده داده « 1» "فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ "به يهود داده و فرموده: اي كهو مخصوصا از اين قبيل است وعده
شدگان تا زمان تحقق آن وعده و پيشگويي زنده نماندند، و در عين حال روي سخن با يهود عصر نزول است، كه شما چنين 

 .شويدو چنان مي

 :، كه بنا به حكايت قرآن كريم گفتو نظير آن وعده در گفتار ذي القرنين است

 .«8» "فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا "

نان كه شود، چكند و بساط حيات دنيوي به وسيله نفخه صور بر چيده مياي كه به مردم داده كه قيامت قيام ميو نيز وعده
اي كه مؤمنين صالح را به عنوان اينكه مؤمن و صالحند وعده« 0» "وَ الْأَرْضِ ال تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ "فرمود:

داده، كه اشخاص حاضر در زمان نزول آن را نديدند و مردند، ولي همين كه در آخرين روز از روزگار دنيا افرادي صالح و 
كه اين وعده را به همه صالحان مؤمن در همه اعصار، و مخصوصا افراد شوند، مجوز اين شده مؤمن شاهد نفخه صور مي
 .حاضر در زمان نزول بدهد

__________________________________________________ 

 .3سوره اسراء، آيه (1)

 .كند، و وعده پروردگار من حق استپس چون وعده پروردگارم برسد، خدا آن را ويران مي(2)

 .22سوره كهف، آيه 

 .123آيد مگر ناگهاني. سوره اعراف، آيه قيامت چه سنگين است در آسمانها و زمين، و به سر وقت شما نمي(3)

 813، ص: 13ترجمه الميزان، ج

پس حق مطلب اين است كه اگر واقعا بخواهيم حق معناي آيه را به آن بدهيم )و همه تعصبات را كنار بگذاريم( آيه شريفه 
 .شود قابل انطباق با هيچ مجتمعي نيستع( به زودي منعقد مي)به وسيله ظهور مهدي  جز با اجتماعي كه

و اما اگر پاي مسامحه و سهل انگاري در تفسير مفردات و جمالت آن راه دهيم، آن وقت ممكن است بگوييم مراد از 
، (اي مخصوصاست، )نه همان طور كه گفتيم دسته استخالف همه امت "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "استخالف

نيستند، بگوييم اين از باب تغليب است،  "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "آن وقت در جواب اينكه همه امت مصداق
 .ر آن بدهيمگوييم: شمسين، )دو آفتاب( يا قمرين )دو ماه( و يا پاسخي نظيكه از آن باب به شمس و قمر مي

كند، و دين و مراد از تمكين دينشان، آن دين كه برايشان پسنديده، اين بگيريم كه آنان را در دنيا معروف به امت اسالم مي
اي فرق ديگر را كافر بداند، و بعضي خون بعضي داند، هر چند كه هفتاد و سه فرقه شوند، و هر فرقهاسالم را دين ايشان مي

 .رد، و عرض و مال او را حالل بداندديگر را مباح بشما

و مراد از تبديل خوف ايشان به امنيت، و اينكه خدا را بپرستند و چيزي را شريك او نگيرند اين باشد كه خدا اسالم را عزت 
و شوكت دهد، و بر معظم معموره زمين گسترده كند، در معظم معموره زمين آزادانه نماز و روزه و حج انجام شود، هر چند 



 .كه از ميان خود آنان امنيت رخت بر بسته باشد، و حق و حقيقت با سكنه آنها خدا حافظي كرده باشد

كه در اين صورت موعود به اين وعده امت، و مراد از استخالف، ايشان عزت و شوكتي است كه بعد از هجرت رسول خدا 
د باز وجهي نيست كه تنها شامل زمان خلفاي )ص( و بعد از رحلت آن جناب نصيب مسلمين شد، ولي اگر معنا اين باش

 .شودراشدين باشد، بلكه بعد از آنان را نيز تا زمان انحطاط خالفت اسالمي شامل مي

توان براي آيه تصور كرد، و اما تطبيق آيه با دوره خلفاي راشدين و يا سه نفر اول و يا تنها خوب، اين وجهي است كه مي
 .دوره علي )ع( هيچ وجهي ندارد

رساند مناسبتي كه مضمون اين آيه با آيات سابق دارد، مي "وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "
 .كه اين آيه تتمه آيات سابق است

اطاعت او است، در وظايف و عبادتهايي كه براي بندگانش دستور به  "وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ "بنا بر اين اينكه فرمود:
 تشريع كرده، و اگر از ميان همه وظائف تنها نماز و 
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وَ  "زكات را يادآوري كرد، براي اين بود كه اين دو تكليف در ميان تكاليف راجع به خدا و خلق به منزله ركن است، و جمله
 .انفاذ واليت آن جناب است در قضاء و در حكومت "ولَأَطِيعُوا الرَّسُ

تعليل براي امر است به مصلحتي كه در مامور به هست، و معناي آن به طوري كه از سياق بر  "لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "و جمله
ل شما شود، و آيد اين است كه خدا و رسول را اطاعت كنيد، كه در اين دو اطاعت اميد آن هست كه رحمت الهي شاممي

خدا وعده خود را درباره شما انجاز كند، و يا انجاز آن را زودتر كند، چون بر طرف شدن نفاق از بين مسلمانان، و عموميت 
 .شوديافتن صالح و اتفاق كلمه حق، كليد انعقاد مجتمعي است صالح، كه هر قسم خيرات به سويش سرازير مي

اين آيه تتمه آيات قبل است، و در آن وعده  "مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيرُ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا "
 .كنداستخالف در زمين و تمكين دين و تبديل خوف به امنيت را كه در آيات سابق بود تاكيد مي

 كنند، و با نيرو ونكني كه كفار خداي را در زمين عاجز ميكند به خطابي مؤكد، كه زنهار، خيال پيامبر خود را خطاب مي
گيرند، و اين بيان و حقيقت بشارتي است به رسول خدا )ص(، به كرامتي كه اش ميشوكت خود جلو خداي را از انجاز وعده

او را مخاطب  به امت وي كرده، و اينكه دشمنانش شكست خورده و مغلوب خواهند شد، و چون بشارت به آن جناب بود، لذا
 .قرار داد، و اين التفات را به كار برد

و چون نهي مذكور )خيال مكن( در معناي اين است كه به زودي كفار به حكم اجبار دست از معارضه با دين و اهل دين بر 

شكست خورده، و در آخرت را بر آن عطف كرد، و گويا فرموده است: ايشان در دنيا  " … النَّارُ مَأْواهُمُ وَ "دارند، لذا جملهمي
 .كنند، كه بد باز گشت گاهي استدر آتش منزل مي

بحث روايتي ]چند روايت در باره شان نزول آياتي كه حاكي از نفاق منافقان و اعراض آنان از حكميت و حكم رسول اللَّه )صلي اللَّه 

 351:  ص..  …باشد[ عليه و آله و سلم( مي

 اشاره

اند: اين آيات در شان مردي از منافقين نازل شد كه بعضي گفته :گفته " … بِاللَّهِ آمَنَّا يَقُولُونَ وَ "آيه:در مجمع البيان در ذيل 
ص( ببرند، ولي منافق حاضر )اي بود، يهودي پيشنهاد كرده بود كه مرافعه را نزد رسول خدا بين او و مردي يهودي مرافعه



  .ندنشد و پيشنهاد كرد كه نزد كعب بن اشرف برو
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بلخي حكايت كرده كه ميان علي و عثمان در خصوص زميني كه عثمان از علي خريداري كرده بود نزاعي رخ داد، و علت 
خواست به آن جهت معامله را فسخ آن اين بود كه در آن زمين سنگهايي بيرون آمد، عثمان آن را عيب زمين دانسته، مي

گفت: ميان من و تو رسول خدا )ص( حكم باشد حكم بن ابي العاص به عثمان گفت: اگر رفت، و ميبار نمي كند، و علي زير
كند، زنهار، تن به حكومت او ندهي، به اين مناسبت اين آيات نازل شد. حكومت را به پسر عم او واگذاري به نفع او حكم مي
 .«1»روايت شده  اين حكايت و يا قريب به آن از امام ابي جعفر )ع( نيز

مؤلف: و در تفسير روح المعاني از ضحاك روايت شده كه گفت: نزاع ميان علي و مغيرة بن وائل بود، و داستان را قريب به 
 .«8»همان حكايت باال آورده 

ت: منظور در اين آيه امير ع( روايت آورده كه گف) جعفر ابي از ،" …إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ  "و در مجمع البيان در ذيل آيه:
 .«0»المؤمنين )ع( است 

 " … فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ "و در الدر المنثور در ذيل آيه

 گفت: من ابن جرير و ابن قانع و طبراني، از علقمة بن وائل حضرمي، از سلمة بن يزيد جهني، روايت كرده كه :گويدمي
كنند چيست؟ اگر چنانچه احكام خدا را عرضه داشتم: يا رسول اللَّه )ص( بعد از تو تكليف ما با امرايي كه بر ما حكومت مي

نان قتال توانيم با آبه نفع خود و به ضرر ما تفسير كنند، و در نتيجه حق ما را كه خدا برايمان قرار داده از ما سلب نمايند مي
 .«3»بداريم؟ رسول خدا )ص( فرمود: آنان مسئول وظايف خويش و شما مسئول وظايف خويشيد  نموده، دشمنشان

اي روايات ديگر نقل شده، ليكن، هيچ شكي نبايد كرد در اينكه اسالم با روح احياي حق و در معناي اين روايت پاره :مؤلف
به ظلم بر مردم مسلط شوند، و هرگز اجازه سكوت دهد كه ستمكاران متجاهر و اماته باطل كه در آن هست هرگز اجازه نمي

 .دهدو تحمل ظلم را از ياغيان فاجر به مردمي كه قدرت بر رفع ظلم را دارند نمي

در ابحاث اجتماعي امروز نيز روشن شده كه استبداد واليان ديكتاتور، و افسار گسيختگي آنان در تحكم و زورگوييشان 
 در اجتماع دارد، كه بزرگترين خطر و پليدترين آثار را

__________________________________________________ 
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آيند كه ستمكاران را به عدالت گها است، در هنگامي كه مردم در مقام بر ميها و جنها و آشوبيكي از آنها پديد آمدن فتنه
 .و حق وا دارند

 331:  ص..  …[ " …وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  "رواياتي در باره شان نزول و مفاد آيه:]

 هچ "مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ "اينكه در مفسرين: است گفته " … مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ "لبيان در ذيل آيهو در مجمع ا
 .تاس( ع) محمد آل از مهدي منظور كه شده روايت بيت اهل از و اند،كرده اختالف كسانيند،



روايت كرده كه وقتي اين آيه را تالوت كرد، فرمود: به خدا  (عو نيز گفته است: عياشي به سند خود از علي بن الحسين )
 كند، و او مهديسوگند ايشان شيعيان ما اهل بيتند، كه خدا اين وعده خود را در حق ايشان به وسيله مردي از ما انجاز مي

وز خدا آن روز را آن قدر اگر از دنيا نماند مگر يك ر "اش فرمود:درباره (اين امت است، و او كسي است كه رسول خدا )ص
كند تا مردي از عترتم قيام كند، كه نامش نام من است، زمين را پر از عدل و داد كند، آن چنان كه پر از ظلم و طوالني مي

 .«1»و نظير اين روايت از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( نقل شده  "جور شده باشد

 .وايت شده، در سابق هم بيان انطباق آيه بر مضمون اين روايات گذشتمؤلف: از ائمه اهل بيت در اين باره اخباري ر

عبارت است از  "الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "و نيز در مجمع البيان بعد از نقل روايت باال گفته: بنا بر اين مراد از
 .«8»رسول خدا )ص( و اهل بيت او )عليهم الصلوات و السالم( 

ا به خد "خواننده عزيز فهميد كه مراد از آيه شريفه عام است، و روايت هم به بيش از اين داللت ندارد، چون در آن فرمود:و 
 " … كندسوگند ايشان شيعيان ما اهل بيتند، كه خدا اين وعده خود را در حق ايشان به وسيله مردي از ما انجاز مي

 … مِنْكُمْ اآمَنُو الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ "اند كه در تفسير آيهو ابن مردويه، از براء روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم، 
 .«0»درباره ما نازل شد، كه در خوفي شديد قرار داشتيم  :است گفته "

فرمود كه آيه هيچگونه اند، ولي خواننده محترم توجه صحابه "الَّذِينَ آمَنُوا "مؤلف: ظاهر اين روايت اين است كه مراد از
 .كندداللتي بر اين معنا ندارد، بلكه بر خالف آن داللت مي
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 "حاكم )وي حديث را صحيح دانسته(، ابن مردويه، بيهقي در "اوسط "ني، درو نيز در همان كتاب است كه ابن منذر، طبرا
اند كه گفت: وقتي رسول خدا )ص( و يارانش به مدينه وارد ، از ابي بن كعب روايت كرده"المختارة "و ضياء در "دالئل

نمودند، به طوري كه هيچ  دل و يك جهت عليه ايشان قيامشدند، و انصار ايشان را با آغوش باز پذيرا گشتند، عرب يك
گفتند: هيچ احتمال بردند، و هميشه ميكردند اسلحه را از خود دور سازند، شب و روز را با اسلحه به سر ميوقت جرأت نمي

 وَعَدَ "دهيد روزي برسد كه ما آسوده و مطمئن شويم و جز خدا از هيچ كس نترسيم؟ در چنين حالي اين آيه نازل شد كهمي

 .«1» " … الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا ذِينَالَّ اللَّهُ

 "مَنُواالَّذِينَ آ "مؤلف: اين روايت به بيش از اين داللت ندارد كه سبب نزول آيه شريفه اين جريان بوده، و اما اينكه مراد از
 .كند؟ آيه از آن ساكت استانجاز ميشود، و همچنين خدا در چه زماني وعده خود را چه كساني است؟ از روايت استفاده نمي

ص( ) خدا رسول شد نازل " … الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ "و نظير آن روايتي ديگر است كه وقتي آيه
ز ن داد، پس هر كس افرمود: بشارت بر اين امت، كه خدا وعده بلندي، و رفعت، و دين، و نصرت، و تمكين، در زمين به ايشا

 .«8»اي نخواهد داشت شما عمل آخرت را براي دنيايش كند در آخرت هيچ بهره

در  "الَّذِينَ آمَنُوا "زيرا صرف بشارت آن جناب به امت به اينكه جانشين در زمين خواهند شد مستلزم اين نيست كه مراد از
 .از ايشان باشدآيه تمامي فرد فرد امت و خصوص صحابه و يا چند نفر معدود 

و در نهج البالغه در كالمي از آن جناب آمده كه در پاسخ عمر وقتي كه از آن جناب پرسيد آيا صالح هست خودم با لشكر 
يعني دين اسالم( بستگي )اند بروم؟ فرمود: پيشرفت و يا شكست اين امر اسالم به طرف فارس كه براي جنگ تجمع كرده



د، اين دين خداست كه همه جا خدا پيروزش كرده و لشگرش را عزت داده و تاييد كرده به نصرت، و يا خذالن كسي ندار
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  "است، تا رسيد به آنجا كه رسيده، و ما پاي بند وعده خداييم كه فرمود:

وْفِهِمْ خَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَ
بخشد، و در اسالم سرپرست مسلمانان كند و لشگر خود را پيروزي مياي كه بدهد انجاز ميو خداي تعالي هر وعده "أَمْناً

 حكم
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گر جمع هايي كه ديشوند، و چه بسيار متفرق شدهها از هم گسيخته و متفرق ميرشته تسبيح را دارد، كه اگر پاره شود، دانه
، ولي با دين اسالم بسيار شده و با وحدت و اجتماعي كه به دست آورده عزيز و نشد، و عرب در امروز هر چند كه اندكند

نيرومند گشته، پس تو سر جاي خود بمان، و مبادا كه حركت كني، چون تو به منزله قطب آسيايي، بايد كه به دست عرب 
ن اگر خودت از جايت تكان اين آسيا را بچرخاني، و آتش جنگ را بدون اينكه خودت مباشرت كني برافروخته سازي، چو

كنند، آن وقت دل واپسي تو نسبت به شوند، و حركت ميبخوري دشمناني كه در اقطار جزيرة العرب هستند از جا كنده مي
اي بيشتر از دل واپسيت نسبت به لشگر دشمن خواهد بود، عالوه دشمنان غير مركز و زنان و كودكاني كه به جاي گذاشته

بزرگ عرب و ريشه ايشان است، كه اگر او را از پاي در آوريد و اين ريشه را قطع كنيد براي هميشه گويند: اين عرب مي
 .كندشويد، و همين خود اهتمام ايشان را در جنگ و طمع آنان را به پيروزي بيشتر ميراحت مي

كه شديم، هرگز چنين نبود، بلميو اما اينكه راجع به عدد افراد دشمن صحبت كردي، مگر ما در گذشته با كثرت عدد پيروز 
 .«1»تنها رمز موفقيت ما نصرت و معاونت خدايي بود 

در آيه ظهور و غلبه اسالم و ارتفاع قدر  "استخالف "مؤلف: صاحب روح المعاني با اين حديث استدالل كرده بر اينكه مراد از
كلي اجنبي است، بلكه از اجنبي بودن گذشته، بر ، و حال آنكه حديث از اين معاني به «8»آن در زمان خلفاي راشدين است 

آيد كه وعده خدا درباره نصرت دين و مؤمنين هنوز تا به آخر انجاز خالف ادعاي او داللت دارد، چون از كالم آن جناب برمي
خدا به وعده  -و اللَّه منجز وعده "نشده، و مسلمين در آن روز در بين راه آن بودند، چون امام )ع( به عمر دلگرمي داد كه

آيد كه در آن روز هنوز دين اسالم به آن تمكني كه خدا وعده داده و نيز از اين حديث به خوبي برمي "كندخود وفا مي
نرسيده بود، و خوف مسلمين مبدل به امنيت نگشته بود، و چگونه امنيت موعود رسيده بود و حال آنكه به حكم اين حديث 

ر داشتند، يكي دشمنان داخلي كه با حكومت مركزي پيمان داشتند، كه از فرصت استفاده مسلمانان در ميان دو خوف قرا
 .نموده پيمان خود بشكنند، و به زنان و كودكان شبيخون بزنند، يكي هم دشمنان خارجي؟

 و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابي الشعثاء روايت كرده كه گفت: من با
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حذيفه و ابن مسعود نشسته بودم، حذيفه گفت: نفاق از بين رفت، و منافقين دست از نفاق برداشته كار را يك طرفي كردند، 
كردند، )چون جرأت بر اظهار كفر نداشتند،( شدند، و يا صراحتا به كفر برگشتند، زمان رسول خدا )ص( نفاق مييا مسلمان 



وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا  "گويي؟ گفت: به دليل آيهابن مسعود خنديد و گفت: اين سخن را به چه دليل مي

 .«1» " …الصَّالِحاتِ 

پرسيد منافقين زمان رسول خدا )ص( چه شدند؟ با اينكه به شهادت كتاب عزيز و ادله كاش كسي از حذيفه مي مؤلف: اي
تاريخي، يك ثلث اهل مدينه از منافقين بودند، و تازه همه منافقين تنها در مدينه نبودند، بلكه بيشترشان آن جا بودند و گرنه 

حلت رسول خدا )ص( نفاق هم از دل آنان برفت؟ و يا آنهايي كه همواره منتظر در اطراف نيز وجود داشتند، چطور شد آيا با ر
انداختند، با رحلت آن حضرت ناگهان حادثه و آرزومند گرفتاري براي مسلمانان بودند، و همواره سنگ بر سر راه آنان مي

 .رأيشان برگشت، و از نفاق دست برداشتند؟
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 اشاره

رِ وَ حِينَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَالةِ الْفَجْ مْ ثَالثَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُ
كُمْ مْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْتَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَالةِ الْعِشاءِ ثاَلثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ ال عَلَيْهِ

( وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ 32نُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )بَعْضُكُمْ عَلي بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّ
مِنَ النِّساءِ الالَّتِي ال يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ  ( وَ الْقَواعِد32ُالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

( لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي حَرَجٌ وَ ال عَلَي 33يمٌ )جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِ
تِ وتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوحَرَجٌ وَ ال عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ ال عَلي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُالْأَعْرَجِ 

وتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خاالتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُ
بَةً  مُبارَكَةً طَيِّفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلي أَنْ

( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلي أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ 31كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )
أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ يَذْهَبُوا حَتَّي يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ 
 (38مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ
تُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ( أاَل إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ ما أَن30ْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )

 (33ءٍ عَلِيمٌ )فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ
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 331:  ص..  …ترجمه آيات 



دستور دهيد  اندل نرسيدهايد و كساني كه هنوز به عقشما اي كساني كه ايمان داريد بايد به كساني كه شما مالك آنان شده
 هاي خويش از تن دردر شبانه روز سه وقت از شما اجازه ورود بگيرند يكي پيش از نماز صبح و دوم هنگام نيم روز كه جامه

توانند بدون اجازه وارد شوند آوريد و سوم بعد از نماز شبانگاه كه اين سه هنگام، هنگام خلوت شما است و پس از آن ميمي
كند ها را براي شما بيان ميبر شما و ايشان نيست كه هنگام تحرك و برخورد با يكديگر است، خدا اين چنين آيهو گناهي 

 .(58)كه خدا دانا و فرزانه است 

و چون كودكانتان به عقل رسند بايد اجازه دخول بگيرند، چنان كه نام بردگان، قبل از ايشان )و يا آنان كه زودتر از ايشان به 
 .(32كند كه خدا دانا و فرزانه است )هاي خويش را براي شما بيان ميگرفتند، خدا اين چنين آيهرسيدند( اجازه مي حد رشد

و زنان وامانده كه ديگر اميد شوهر كردن ندارند به شرطي كه زينت خود نشان ندهند گناهي ندارند اگر جامه خويش 
 .(33ر است و خدا شنوا و دانا است )بگذارند، و در عين حال خودداري كردن برايشان بهت

هاي خود يا پدرانتان يا مادرانتان يا برادران نه براي كور مانعي هست نه براي لنگ، نه براي بيمار و نه براي شما كه از خانه
دوستانتان چيزي اند يا خانه اي كه كليدش را به شما سپردهها يا خانهها يا خانه داييها يا خالهيا خواهران يا عموها يا عمه

اي در آمديد خويشتن را سالم كنيد كه درودي از بخوريد، نه، تنها خوردنتان گناه است و نه با هم خوردنتان، و چون به خانه
 .(31كند شايد تعقل كنيد )ها را براي شما بيان ميجانب خدا و مبارك و پاكيزه است چنين خدا، اين آيه

اند و چون با وي به كار عمومي باشند نروند تا از او اجازه گيرند، و پيغمبرش گرويدهمؤمنان فقط آن كسانند كه به خدا 
اند اگر براي بعض كارهايشان از تو اجازه گيرند همانهايي هستند كه به خدا و پيغمبرش گرويدهكساني كه از تو اجازه مي

 .(38خدا آمرزنده و رحيم است ) خواستند به هر كدامشان خواستي اجازه بده و براي آنان آمرزش بخواه كه

شناسد روند ميخطاب كردن پيغمبر را ميان خودتان مانند خطاب كردن يكديگر نكنيد خدا از شما كساني را كه نهاني در مي
 .(30كنند بترسند كه بليه يا عذابي الم انگيز به ايشان برسد )كساني كه خالف فرمان او مي
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داند كه شما در چه حاليد و روزي كه سوي او بازگشت يابند از اعمالشان چه در آسمانها و زمين هست از خدا است او ميهر 
 .(33خبرشان دهد و خدا به همه چيز دانا است )

 333:  ص..  …اي از احكام و آداب معاشرت است[ بيان آيات ]بيان آياتي كه متضمن پاره

 اشاره

به  شود، و در آن اشاره استكند، و سوره با همين آيات ختم ميي كه گفتيم در اين سوره آمده بيان مياين آيات بقيه احكام
كند، و به زودي حقيقت )و مصالح واقعي احكامش( براي مردم در كند به علم خود مياينكه خداي سبحان آنچه تشريع مي

 .شودگردند روشن ميروزي كه به سويش باز مي

 " … الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْيا أَيُّهَا  "

به معناي كندن لباس، و كنايه است از اينكه اهل خانه در حالي باشند كه چه بسا  "تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ "در جمله "وضع ثياب "
ي به معناي وقت ظهر است. و كلمه عورت به معنا "ظهيره "ميل نداشته باشند بيگانگان در آن حال ايشان را ببينند. و كلمه

اند، چون هر كس عار دارد از اينكه آن را هويدا كند، و شايد مراد از آن در آيه شريفه عيب است، و اگر آن را عورت ناميده
 .هر چيزي باشد كه سزاوار است پوشانده شود



 كردمي حكم كه ،" … تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا "فرمود:است كه ميدنباله جمله سابق  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "پس جمله
 كمح آن از استثناء منزله به بحث مورد آيه نتيجه در است، گرفتن اجازه به موقوف كس هر خانه به شدن داخل اينكه به

داند، و بيش از آن را واجب افي ميدر خصوص غالمان و كنيزكان اجازه گرفتن در سه هنگام را ك چون است، عمومي
 .داندنمي

اين است كه به ايشان دستور دهيد كه از شما اجازه دخول  "لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ":و معناي اينكه فرمود
براي مردان  "الذين ")چون كلمه آيد كه مراد از آن تنها غالمان استبر مي "مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ "بخواهند، و از ظاهر جمله

است، كنيزان(، هر چند كه لفظ عموميت دارد، و اگر آن خاص را به لفظ عام تعبير كرده، از باب تغليب است، و از روايت هم 
 .آيد، كه به زودي رواياتش خواهد آمداين اختصاص برمي

تميز  اند، و دليل بر رسيدن به حداند، ولي بالغ نشدهحد تميز رسيدهاطفالي است كه به  "الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ "و معناي
 .است "ثَالثُ عَوْراتٍ لَكُمْ "جمله
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سه نوبت در هر روز است، به دليل اينكه دنبالش آن را تفصيل داده، و فرموده: اول قبل از  "ثَالثَ مَرَّاتٍ "و منظور از جمله
به  "ثَالثُ عَوْراتٍ لَكُمْ "كنيد، سوم بعد از نماز عشاء، و در جملهآييد و جامه ميدوم هنگام ظهر كه به خانه مي نماز فجر، و

فرمايد: اين سه موقع سه عورت است براي شما، كه طبعا شايسته نيست غير از شما كسي بر وجه حكم اشاره نموده و مي
 .وضع شما مطلع شود

اين است كه مانعي نيست كه بعد از اين سه موقع مامورشان  "يْسَ عَلَيْكُمْ وَ ال عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّلَ "و معناي اينكه فرمود:
 بَعْضُكُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ "نكنيد به اجازه دخول خواستن و مانعي هم براي ايشان نيست كه از شما استيذان نكنند. و در جمله

فرمايد: چون در غير اين سه موقع غالمان و كنيزان كم )يعني رفع مانع مذكور( اشاره نموده و ميبه وجه اين ح "عَلي بَعْضٍ
 .دائما در آمد و شد، و خدمتند. پس تنها در اجازه خواستن به اين سه هنگام اكتفاء كنند

كند، چون اين آيات داللت بر آن احكام مي يعني خدا اين چنين احكام دين خود را بيان -"كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ "
 .كندكند نيز مراعات ميداند، و آنچه را كه حكمت اقتضاء مياحوال شما را مي "وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "دارد

 " … وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا "

ذكور، يعني استيذان در سه نوبت براي اطفال تا مدتي معين معتبر است، و آن اين جمله بيانگر اين حقيقت است كه حكم م
خدا  "رسيدن به حد بلوغ است، و بعد از آن بايد مانند كساني كه قبال ذكر شد يعني بالغان از مردان و زنان آزاد اجازه بگيرند،

 ."كند و خدا عليم و حكيم استاين چنين آيات خود را برايتان بيان مي

 " … الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي ال يَرْجُونَ نِكاحاً وَ "

اش ، جمع قاعده است، كه به معناي زني است كه از نكاح بازنشسته باشد، يعني ديگر كسي به خاطر پيري"قواعد "كلمه
اند: مه قواعد است، و بعضي گفتهوصفي توضيحي براي كل "اللَّاتِي ال يَرْجُونَ نِكاحاً "كند، بنا بر اين جملهميل به او نمي

 .كلمه مذكور به معناي زني است كه از حيض يائسه شده باشد، و وصف بعد از آن صرفا براي رفع اشتباه است

هاي خود را كه بايد بپوشاند اظهار كند، و به معناي اين است كه زن محاسن و زيبايي "تبرج "و در مجمع البيان گفته: كلمه
 .«1»اند، كه بنايي است ظاهر و پيدا به معناي ظهور بوده، برج را هم به همين جهت برج ناميدهاين كلمه در اصل 

__________________________________________________ 

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (1)



 882، ص: 13ترجمه الميزان، ج

است كه بر هر زني حجاب واجب است اال زنان مسن، اين آيه در معناي استثنايي است از عموم حكم حجاب، و معنايش اين 
 .توانند بي حجاب باشند، البته در صورتي كه كرشمه و تبرج نداشته باشندكه مي

كنايه است از خودپوشي، يعني همين زنان سالخورده نيز اگر خود را بپوشانند بهتر از  "وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ "و جمله
تعليل حكمي است كه تشريع كرده، و معنايش اين است كه خدا شنوا است  "وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "ت، و جملهبرهنه بودن اس

 .آنچه را كه زنان به فطرت خود در خواستش را دارند، و دانا است به احكامي كه به آن محتاجند

 أَوْ … عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ ال عَلي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي حَرَجٌ وَ ال عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال "
 و ،خويشاوندان خانه در توانندمي كه است اين آن و شده، قائل حقي مؤمنين براي آن در كه است اين آيه ظاهر "صَدِيقِكُمْ

خود چيزي بخورند، البته به مقداري كه بدان احتياج دارند، نه به حد دانند، و يا خانه دوستان يا كساني كه ايشان را امين مي
 .اسراف و افساد

بر  است داللت شده، خود قبل ما به عطف كه "أَنْفُسِكُمْ عَلي "عطف در -"أَنْفُسِكُمْ عَلي ال وَ …لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي حَرَجٌ  "
 اشته باشند، بلكه از باب اين بوده كه به خاطر عيب و نقصي كهاينكه شمردن نامبردگان از اين باب نبوده كه خصوصيتي د

هاي نامبردگان رفع حاجت كنند، و اال توانند رزق خود را كسب كنند، لذا جايز است كه از خانهدر اعضاء دارند احيانا نمي
 .فرقي ميان كور و چالق و مريض و غير ايشان نيست

 به است شارها آورده، نامبردگان بقيه و خويشاوندانتان هايخانه با را هايتانخانه اينكه در -" …مْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُ "
در  و يكديگرند، اولياي مؤمنين، دين اين در چون ندارد، فرقي شما خود خانه با نامبردگان هايخانه اسالم دين در اينكه

گذارند، آن طور كه صاحب اختيار و سرپرست خانه خويشند، ن نميحفظ خانه و زندگي يكديگر فرقي با خانه و زندگي خودشا
 .كنيدهاي اقرباء و كساني كه شما قيم و سرپرستي آنان را داريد و دوستان خويش را نيز سرپرستي ميخانه

 .دارد لتشود هم چنان كه روايت هم به اين معنا دالشامل خانه فرزند و همسر انسان نيز مي "بيوتكم "عالوه بر اين كلمه

جمع مفتح و به معناي مخزن است، و معناي جمله اين است كه حرجي بر شما  "مفاتح "كلمه -"أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ "
هاي خودتان، )كه گفتيم منظور خانه فرزندان و همسران است(، و هر جا كه كليدش به شما نيست از اينكه بخوريد از خانه

 .يي كه انسان قيم و يا وكيل در آن شده باشد، و يا كليدش را به آدمي سپرده باشندهاسپرده شده، مانند خانه

ا خانه و ي "رساند، و تقديرچون سياق آن را مي "بيت "اين جمله عطف است بر ما قبل، به تقدير كلمه -"أَوْ صَدِيقِكُمْ "
  .بوده است "صديقتان
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است، و شت مصدر است كه به معناي تفرق  "شت "جمع "اشتات "كلمه "جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً لَيْسَ عَلَيْكُمْ "
است، و اگر در معناي متفرق استعمال شده به منظور مبالغه بوده، و باز به همين منظور به صيغه جمع آمده، ممكن هم 

 .دارفرق، هم چنان كه كلمه حق، وصفي است به معناي حقهست مصدر نباشد، بلكه صفت باشد، به معناي مت

و معناي آيه اين است كه گناهي بر شما نيست كه همگي دست جمعي و با يكديگر بخوريد، و يا جدا جدا. و اين آيه هر چند 
 .كه به حكم روايات درباره موردي خاص نازل شده، ولي مفادش عام است

قبلي آن اختالف شديدي دارند، كه ما صالح در آن ديديم كه از ايراد آن و غور و  مفسرين در اين فصل از آيه و در فصل
 .دشوبحث از آن صرف نظر كنيم، چون معنايي كه ما براي اين دو فصل آورديم معنايي است كه از سياق استفاده مي



 331:  ص..  … ["فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلي أَنْفُسِكُمْ "معناي اينكه فرمود:]

 " … فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلي أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً "

ها شويد بر و چون داخل خانه "ها را به ميان آورد، ادب دخول در آن را متفرع بر آن نموده، فرمود:بعد از آنكه گفتگو از خانه
 ."نيدخود سالم ك

 بر اهل آن "، سالم كردن بر هر كسي است كه در خانه باشد، در اينجا نيز اگر نفرمود:"سالم كردن بر خود "و مقصود از
، خواست يگانگي مسلمانان با يكديگر را برساند، چون همه انسانند، و خدا همه را از يك مرد و زن خلق كرده، "سالم كنيد

 .تر از رحم، و هر عامل ديگري براي يگانگي استايشان را جمع كرده، چون ايمان قوي عالوه بر اين همه مؤمنند، و ايمان

 اي شد، بر آنان سالماين باشد كه وقتي كسي داخل بر اهل خانه "فَسَلِّمُوا عَلي أَنْفُسِكُمْ "و بعيد هم نيست كه مراد از جمله
 .كند، و ايشان جواب سالمش را بدهند

حال است، يعني در حالي كه سالم تحيتي است از ناحيه خدا، چون او تشريعش  "نْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةًتَحِيَّةً مِنْ عِ "جمله
كرده و حكمش را نازل ساخته تا مسلمانان با آن يكديگر را تحيت گويند، و آن تحيتي است مبارك و داراي خير بسيار، و 

اين تحيت گسترش امنيت و سالمتي بر كسي است كه بر او سالم باقي و طيب، چون ماليم با نفس است. آري، حقيقت 
 .خورند برقرار باشدترين چيزي است كه در ميان دو نفر كه به هم برميكنند، و امنيت و سالمتي پاكيزهمي

 .ختم كرد، كه تفسيرش گذشت "كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ "خداي سبحان سپس آيه را با جمله

 .اندبرخي اين طور معنا كرده -يعني تا شايد شما به معالم دين خود آگهي يابيد و به آن عمل كنيد، -"عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَلَ "
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 " … يَذْهَبُوا حَتَّي يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلي أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ "

براي بيان مؤمنين با اينكه معناي كلمه مؤمنين روشن بود براي اين بود كه داللت  "الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ "ذكر جمله
ايمان  دا و رسولشكند بر اتصافشان به حقيقت معناي ايمان، و معنايش اين است كه مؤمنين عبارتند از آنهايي كه به خ

 .حقيقي دارند، و به وحدانيت خدا و رسالت رسولش باور و اعتقاد قلبي دارند

د از و مقصو "روند تا اجازه بگيرندكنند، نميو چون با او بر سر امري اجتماع و اتفاق مي "و به همين جهت دنبالش فرمود:
د، تا درباره آن بينديشند و مشورت كنند، و سپس تصميم كنامر جامع امري است كه خود به خود مردم را دور هم جمع مي

 .بگيرند، مانند جنگ و امثال آن

كنند، پي كار خود نرفته و از آن جناب و معناي آيه اين است كه چون با رسول او بر سر امري از امور عمومي اجتماع مي
 .گردانند، مگر بعد از آنكه كسب اجازه كرده باشندروي نمي

و اين  "گيرند كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان دارندكساني كه از تو اجازه مي "بود، دنبالش فرمود:و چون چنين 
 .شوددر حقيقت به منزله عكس صدر آيه است، تا داللت كند بر مالزمه و اينكه ايمان از كسب اجازه جدا نمي

ه به دهد كدر اين جمله خداي تعالي رسول گرامي خود را اختيار مي -"شِئْتَ مِنْهُمْ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ "
 .هر كس خواست اجازه رفتن بدهد، و به هر كس خواست ندهد

ن، ش كردن آنادهد تا به منظور دلخودر اين جمله رسول گرامي خود را دستور مي -"وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
 .و تا رحمتي باشد براي آنان، از خدا برايشان طلب مغفرت كند

 331:  ص..  …([  …صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و شانه خالي كردن از احضار و تكليف او )ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ )نهي از بي اعتنايي كردن به دعوت و فراخواني رسول اللَّه ]



 " … وا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاًال تَجْعَلُ "

به معناي اين است كه آن جناب مردم را براي كاري از كارها دعوت كند، مانند دعوتشان به سوي ايمان و  "دعاء رسول "
امور دنيا و آخرتشان،  عمل صالح و به سوي مشورت در امري اجتماعي و به سوي نماز جماعت، و امر فرمودنش به چيزي از

 .همه اينها دعا و دعوت او است

آيه  و نيز تهديدي كه دنبال "قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً "فرمايد:شاهد اين معنا جمله ذيل آيه است كه مي
تر است، و اين معنا با آيه قبلي هم مناسب درباره مخالفت امر آن جناب آمده، و شهادت اين دو فقره بر مدعاي ما روشن

يافتند، و از او كردند، و نزدش حضور ميكرد كساني را كه دعوت آن حضرت را اجابت مياست، زيرا در آن آيه مدح مي
 بدون
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ند، خارانكند سر خود را ميوتشان ميكند كساني را كه وقتي آن جناب دعكردند، و اين آيه مذمت مياش مفارقت نمياجازه
 .كنندو اعتنايي به دعوت آن جناب نمي

مراد از دعاي رسول، خطاب كردن او و صدا زدن او است، كه مردم آن  "اند:گفته« 1»شود اينكه بعضي از اينجا معلوم مي
بد بزنند، مثال، نگويند يا محمد، و يا ابن عجناب را مثل ساير مردم صدا نزنند، بلكه با مردم فرق گذاشته او را محترمانه صدا 

 .معناي درستي نيست "اللَّه، بلكه بگويند يا رسول اللَّه

اند كه: مراد از دعاء، نفرين كردن آن جناب است، كه نفرين او را مثل نفرين كرده« 8»و همچنين تفسير ديگري كه بعضي 
كند از اينكه خود را در معرض نفرين آن جناب قرار دهند، يعني او سايرين ندانند، كه در حقيقت آيه شريفه مردم را نهي مي

گذارد. و وجه ضعف و نادرستي اين دو معنا اين است كه ذيل آيه با را به خشم در نياورند، چون خدا نفرين او را بي اثر نمي
 .آنها سازگاري ندارد

ز زير بار و تكليفي به طور آرام بيرون بكشد، كه در آيه مورد بحث به معناي اين است كه كسي خود را ا "تسلل "كلمه
، به معناي "لواذا "يعني بيرون كردن شمشير از غالف گرفته شده. و كلمه "سل سيف "ديگران نفهمند، و اين كلمه از

ن يآن است كه انساني به غير خود پناهنده شده و خود را پشت سر او پنهان كند. و معناي آيه ا "مالوذه "مالوذه است، و
شوند، در حالي كه به غير است كه خداي عز و جل از ميان شما آن كساني را كه از ما بين مردم با حيله و تزوير بيرون مي

 .شناسدكنند و هيچ اعتنايي به دعوت رسول ندارند، ميشوند و به اين وسيله خود را پنهان ميخود پناهنده مي

ه ظاهر سياق آيه با در نظر داشتن معنايي ك -"أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ "
گردد، و امرش همان دعاي او است، در نتيجه آيه شريفه به رسول خدا بر مي "عن امره "گذشت، اين است كه ضمير

 .كند از اينكه بال و يا عذابي دردناك به آنان برسدتحذير مي تابند،كساني را كه از امر و دعوت آن جناب سر مي

گردد، و در آيه شريفه هر چند كه امري از به خداي سبحان بر مي "عن امره "ضمير در "اند:از مفسرين گفته« 0»بعضي 
ن دعاي يك نفر دعاي رسول را چو "ناحيه خدا وجود ندارد تا ضمير بدان برگردد، و ليكن همان نهي كه كرد و فرمود:

 "در حقيقت در معناي امر و به صورت نهي است، چون معنايش اين است كه دعوت او را بپذيريد، و كلمه "عادي قرار ندهيد
 .امر است، و از ميان اين دو وجه وجه اولي بهتر است "بپذيريد
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 " … أَال إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

اين جمله بيان عموميت ملك است، و اينكه هر چيزي بدون استثناء مملوك خداي سبحان و قائم به او است پس به همين 
داند، و مردم هم يكي از جميع خصوصيات وجودش معلوم براي او است پس او آنچه را كه وي بدان محتاج باشد مي دليل با

فهميم كه آنچه از شرايع دين هم كه براي موجوداتند، كه خدا به حقيقت حالشان و آنچه بدان نيازمندند آگاه است. پس مي
يازمندند، هم چنان كه ارزاقي كه برايشان آفريده مورد حاجتشان بوده، و آنان تشريع كرده اموري است كه در حياتشان بدان ن

 .بدون آن بقاء و دوام نخواهند داشت

داند آنچه را كه شما بر آن هستيد، و حقيقت حال شما را آگاه است، و او مي -قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ ":پس اينكه فرمود
شود، و معنايش اين است كه اي است كه بر حجت مذكور مترتب ميه منزله نتيجهب "داند كه چه احتياجاتي داريدمي

مالكيت خدا بر شما و هر چيز ديگر مستلزم علم او به حال و احتياجات شما است، آري، او به علت اينكه مالك شما است، 
 .كندموده، و بر شما واجب ميداند كه چه قسم شريعت و احكامي مورد احتياج شما است، همان را برايتان تشريع نمي

ايش اين و معن "ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ "عطف است بر جمله "ءٍ عَلِيمٌوَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "و جمله
گرديد، يعني روز قيامت كه در آن روز مي است كه او هم در دنيا عالم به احوال شما است، و هم در روزي كه به سويش باز

 .دهد، و خدا به هر چيزي دانا استهر كسي را به حقيقت عملي كه كرده خبر مي

خداي تعالي در اين جمله ذيل، مردم را تحريك بر اطاعت و انقياد نسبت به احكام شرع خود، و عمل به آن فرموده، به اين 
كرد به اينكه شرع را دهد، هم چنان كه در صدر آيه تحريك ميمالشان خبر ميبيان كه به زودي ايشان را به حقيقت اع

 .آوردبپذيرند، چون خدا آن را تشريع كرده، كه عالم به حوايج مردم است، و اين شريعت حوايج آنان را بر مي

 333:  ص..  …اي از آيات گذشته([ بحث روايتي ])رواياتي در باره مفاد و شان نزول پاره

باس خود از ابن ع "سنن "لدر المنثور است كه سعيد بن منصور و ابن ابي شيبه و ابو داوود و ابن مردويه، و بيهقي، دردر ا
گفته است: آيه اذن از جمله آياتي است كه بيشتر مردم به آن  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ "اند كه در ذيل آيهروايت كرده

كنم كه از من اجازه يادآوري مي -كنيزي كوتاه قد باالي سرش ايستاده بود -ولي من همواره به اين دخترمعمل نكردند، 
 .«1»بگيرد، و سپس بر من وارد شود 
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ذكر  كه -ه همين آيه از قول امام )ع( گفته: خداي تعالي مردم را نهي كرد از اينكه در اين سه هنگامو در تفسير قمي دربار
داخل خانه كسي بشوند، چه اينكه پدر باشد يا خواهر و يا مادر و يا خادم، مگر به اذن ايشان، و آن سه وقت عبارت  -فرموده

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ ال عَلَيْهِمْ  "اين سه هنگام را مطلق گذاشته و فرموده است از، بعد از طلوع فجر و ظهر و بعد از عشاء، و غير
 .«1» "طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلي بَعْضٍ "يعني بعد از اين سه هنگام "جُناحٌ بَعْدَهُنَّ

فرموده: اين حكم تنها  "أَيْمانُكُمْ مَلَكَتْ "و در كافي به سند خود از زراره از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير جمله



گويد پرسيدم: پس زنان در اين سه هنگام بايد اجازه بگيرند؟ فرمود: نه، و ليكن مخصوص مردان است، نه زنان. زراره مي
 :دفرمو "وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ "در جمله "منكم "توانند داخل و خارج شوند، و درباره كلمهمي

اند در اين نسخه بدل( كه مانند كساني كه بالغ شده -يعني از خودتان، آن گاه اضافه فرمود كه: بر شما است )بر ايشان است
 .«8»سه ساعت استيذان كنند 

 .مؤلف: در اين مساله كه حكم مخصوص مردان است روايات ديگري نيز از امام باقر و امام صادق )ع( رسيده

ذيل آيه مورد بحث گفته: معنايش اين است كه: به غالمان و كنيزان خود دستور دهيد وقتي  و در مجمع البيان در
ها عبيد اند: تنخواهند به شما و در محل خلوت شما وارد شوند، از شما اجازه بگيرند )نقل از ابن عباس( بعضي ديگر گفتهمي

 .«0»جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( نيز روايت شده  مورد نظرند، )نقل از ابن عمر(، البته به اين مضمون از امام ابي

شود، و آن اين است كه مراد مؤلف: با اين روايات و با ظهور خود آيه روايتي كه حاكم از علي )ع( نقل كرده ضعيف مي
 .زنانند، و اما مردان بايد استيذان كنند

فرمود: اعراب بر  (روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صو در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، و ابن مردويه، از ابن عمر 
شما مسلمانان غلبه نكنند در ناميدن نماز عشاء به نماز عتمه، چون اين نماز در كتاب خدا عشاء ناميده شده، كلمه عتمه 

 .مربوط به دوشيدن شتران در آن هنگام است

شده، كه رسول خدا )ص( فرمود: اعراب در مراسم نماز مؤلف: نظير اين روايت از عبد الرحمن بن عوف به اين عبارت نقل 
 شما بر شما غلبه نكنند، كه خداي
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 .«1»و عتمه مربوط به شتران است  "نْ بَعْدِ صَالةِ الْعِشاءِوَ مِ "تعالي فرموده:

را قراءت نموده و فرمودند: مراد از  "أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ "و در كافي به سند خود از حريز از امام صادق )ع( روايت كرده كه آيه
 .«8»آن جلباب و خمار است، در صورتي كه زن سالخورده باشد 

 .معنا اخبار ديگري نيز هستمؤلف: و در اين 

و در الدر المنثور است كه ابن جرير، و ابن ابي حاتم از ضحاك روايت كرده كه گفت: اهل مدينه قبل از آنكه رسول خدا 
ه كردند كدادند، و فكر مي)ص( مبعوث شود رسمشان چنين بود كه افراد كور و مريض و چالق را در غذا با خود شركت نمي

تواند مانند سالم غذا بخورد، و چالق هم دهند كدام لقمه لذيذتر و بهتر است، مريض هم كه نميص نميافراد كور تشخي
 .«0»حريف اشخاص سالم نيست، ولي بعد از بعثت اجازه داده شد كه با آنان غذا بخورند 

 به عزم جهاد بيرون شد، وو نيز در همان كتاب است كه ثعلبي از ابن عباس روايت كرده كه گفت: حارث با رسول خدا )ص( 
اش كرد، و خانواده حارث از اينكه با خالد كه بيمار بود غذا بخورند ناراحت بودند، خالد بن زيد را جانشين خود در امور خانواده

 .«3»پس اين آيه نازل شد 

از  كه گفت: اين قبيله كه اندو نيز در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابي حاتم، از قتاده روايت كرده
آمد كه يكي از آنان بر شدت دانستند، حتي پيش ميبني كنانة بن خزيمه است، در جاهليت تنها غذا خوردن را ننگ مي



گردانيد تا شايد كسي را پيدا كند كه با او غذا بخورد و آب بياشامد، ولي در اسالم اجازه هر دو گرسنگي غذا را با خود مي
 .«3»نازل گرديد  "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً "ن داده شد، و آيه شريفهقسم غذا خورد

 .مؤلف: و در معناي اين روايت روايات ديگري نيز هست

، فرمود: "حَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْأَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِ "و در كافي به سند خود از زراره، از امام صادق )ع( روايت آورده كه در معناي آيه
 اينها كه خداي عز و جل در اين آيه
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خوردند، و همچنين زن بدون اجازه از خانه شوهرش ون اجازه از خرما و خورش و طعام يكديگر مينامشان را برده، بد
 .«1»توانند تواند بخورد، و غير اينها نميمي

و در همان كتاب به سند خود از ابي حمزه ثمالي از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( به مردي فرمود: تو 
دارم كه پدري از مال پسر بردارد، مگر ري ملك پدرت هستي، آن گاه امام فرمود: در عين حال من دوست نميو آنچه مال دا

 .«2»دارد آن مقداري كه ناچار از آن است، چون خدا فساد را دوست نمي

دي پرسيدم كه روايت كرده كه از آن جناب در مورد مر (و در همان كتاب به سند خود از محمد بن مسلم، از امام صادق )ع
 .«0»تواند از مال او بخورد، و اما مادر نخورد، مگر به عنوان قرض پسرش توانگر است، و پدر محتاج؟ فرمود: پدر مي

تواند بخورد، و صدقه و باز در همان كتاب به سند خود از جميل بن دراج از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: زن مي
 .«3»منزل برادرش بخورد، و صدقه دهد  تواند ازدهد، و دوست هم مي

 "و در همان كتاب به سند خود از ابن ابي عمير، از شخصي كه نامش را برد، از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
 .«3»د خورفرمود: مثل كسي كه وكيلي در اموال خود دارد، و او بدون اجازه وي از مال وي مي "أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ

ت، به دليل اس "من بيوت اوالدكم "اند معنايشگفته: بعضي گفته "أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ "و در مجمع البيان در ذيل جمله:
ترين رزقي كه انسان اينكه امام به فرزند كسي فرمود: تو و مالت مال پدرت هستي، و نيز همان جناب فرموده: پاكيزه

 .«3»كسبش باشد، و فرزند او نيز از جمله كسب او است  خورد آن است كه ازمي

 .مؤلف: و در اين معاني روايات بسياري ديگر است

لِّمُوا فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَ "و در كتاب معاني، به سند خود از ابي الصباح روايت كرده كه گفت: از امام باقر )ع( از معناي آيه
 فرمود: اين همان پرسيدم، " … عَلي أَنْفُسِكُمْ
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شود، و جواب سالم اهل خانه به او است، زيرا همين سالم سالم كردن شخص به اهل خانه است، وقتي كه به خانه وارد مي
 .«1»و عليك، سالم بر خودتان است 

 .مؤلف: در تفسير همين آيه اشاره به اين معنا گذشت

 هر هك شد نازل ايعده درباره آيه اين: اندفرموده "يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّي … الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 جازها بدون بفرستد، بود آمده پيش كه جنگي يا كاري پي تا كردمي جمع امور از امري براي را ايشان( ص) خدا رسول وقت

 .«8»اي تعالي ايشان را از اين رفتار نهي فرمود خد شدند،مي متفرق او

فرمود: اين آيه درباره حنظلة بن ابي  "فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ "ن كتاب در ذيل آيهو در هما
شد، عروسي كرده بود، پس از رسول عياش نازل شد، و جريانش چنين بود كه او در شبي كه فردايش جنگ احد شروع مي

د اهلش بماند، پس خداي عز و جل اين آيه را فرو فرستاد، حنظله نزد اهلش ماند، صبح در حال اجازه گرفت تا نز (خدا )ص
جنابت به ميدان جنگ آمد و شهيد شد، رسول خدا )ص( فرمود: من خود ديدم كه مالئكه حنظله را با آب ابرها، و روي 

 .«0»او را غسل المالئكه ناميدند دادند، و به همين جهت هايي از نقره در ميان آسمان و زمين غسل ميتخته

ع( گفته: يعني رسول خدا )از قول امام  "ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً "باز در همان كتاب در ذيل آيه
فرمود: ي آيه مذكور مي)ص( را مثل يك فرد عادي صدا نزنيد و در روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( آمده كه در معنا

 .«3»نگوييد: يا محمد، و يا ابا القاسم، بلكه بگوييد: يا نبي اللَّه، و يا رسول اللَّه 

مؤلف: نظير اين حديث از ابن عباس روايت شده، و ليكن در سابق گفتيم كه ذيل آيه شريفه با اين معنا آن طور كه بايد 
 .سازگار نيست
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 337:  ص..  …( 77سوره فرقان مكي است و هفتاد و هفت آيه دارد )(25)

 337:  ص..  …[ 3تا  5(: آيات 31سوره الفرقان )]

 اشاره

 حِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ

( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ 1تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً )
( وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ال يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ ال يَمْلِكُونَ 8ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً )شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ

 (0لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً وَ ال يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ ال حَياةً وَ ال نُشُوراً )



 337:  ص..  …ترجمه آيات 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1رسان جهانيان باشد )رگي است آن خدايي كه اين فرمان را به بنده خويش نازل كرد تا بيمبزرگ و اليق بز

روايي شريك ندارد، و همه چيز را او آفريده روايي آسمانها و زمين خاص او است، فرزندي نگرفته و در فرمانهمان كه فرمان
 .(8اي دقيق )و آن را به اندازه كرده اندازه

ي خدا خداياني گرفتند كه چيزي خلق نكنند و خودشان مخلوقند، اختيار سود و زيان خويش ندارند و ولي گروهي( سوا)
 .(0اختيار مرگ و زندگي و تجديد حيات ندارند )

 337:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

  (غرض اين سوره بيان اين حقيقت است كه دعوت رسول خدا )ص

 802، ص: 13ترجمه الميزان، ج

، و ناشي از رسالتي از جانب خداي تعالي، و كتابي نازل شده از ناحيه او، و نيز در اين سوره چند نوبت پشت دعوتي است حق
 اند، دفع شده، و در اينسر هم ايرادهايي كه كفار بر نبوت آن جناب از ناحيه خدا، و بر نازل بودن كتابش از جانب خدا كرده

 .دفع عنايتي بالغ به كار رفته

اي اي از اوصاف قيامت، و صفات پسنديدهين غرض مستلزم احتجاج بر مساله توحيد و نفي شريك، و بيان پارهو چون بيان ا
 .از مؤمنين بود، لذا به اين مسائل نيز پرداخته، ولي همه اين بيانات را با لحن انذار و تخويف ايفاء نمود، نه تبشير و تشويق

از « 1»ياق عمومي آيات آن در مكه نازل شده، جز اينكه چه بسا بعضي اين را هم بايد گفت كه اين سوره به شهادت س
وَ الَّذِينَ ال  "در مدينه نازل شده است، و آن سه آيه عبارت است از آيه :اند كهمفسرين سه آيه آن را استثناء كرده، گفته

 ."رَحِيماً غَفُوراً …يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ 

ن باشد كه در اين سه آيه مساله حرمت زنا مطرح شده، ولي شما خواننده عزيز به خاطر داريد كه در و شايد وجه در آن اي
تفسير آيه خمر از سوره مائده آنجا كه اخبار را نقل كرديم، گفتيم كه: حرمت زنا و شراب از اول ظهور دعوت اسالمي معروف 

 .بوده، كه يكي از احكام اين دين است

و  "تَبارَكَ الَّذِي "اند: همه سوره مدني است، مگر سه آيه از آن كه اولش:از مفسرين است كه گفته« 8»و عجيب از بعضي 
 .است "نشورا "آخرش كلمه

 331:  ص..  …[ "تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً "توضيح آيه:]

كه به  است -به دو فتحه -"بركة "از ماده "تبارك "كلمه "لْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراًتَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ ا "
 .معناي ثبوت خير در هر چيز است

 گرفته شده، كه به معناي آن است كه شتر سينه به زمين "برك البعير "مانند ثبوت آب در بركه )آب انبار(، و اين معنا از واژه
م مبارك گوييبگذارد و بخوابد، كلمه تبارك هم از همان ريشه اشتقاق يافته، و معنايش ثبوت خير است در هر چيزي كه مي



رساند. مبالغه در آن را نيز مي -«0»اند به طوري كه گفته -است، چيزي كه هست صيغه تبارك عالوه بر افاده معناي مزبور،
 .شودماتي است كه جز در مواردي نادر بر غير خدا اطالق نميتوان گفت از كلو اين صيغه تقريبا مي

 به معناي فرق است، و اگر قرآن كريم را فرقان ناميد از آن جهت بوده "فرقان "كلمه
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اندازد، و يا از اين جهت بوده كه آياتش جدا جدا نازل شده. مؤيد معناي اول اين است كه آياتش بين حق و باطل جدايي مي
 .كه اين كلمه در قرآن كريم بر تورات هم اطالق شده، با اينكه تورات يكباره نازل شد

تر است، براي اينكه فرقان تنها در فرق نهادن بين حق و باطل بليغ "فرق "از كلمه "فرقان "كلمه :فردات گفتهراغب در م
م كنند، و اين كلمه اسشود كه ديگران به حكم او قناعت ميشود، مانند قنعان، كه تنها در مردي استعمال مياستعمال مي

 .«1»شود در فرق بين حق و باطل و غير آن استعمال مي است نه مصدر، به خالف فرق كه هم مصدر است، و هم

 :جمع عالم است كه معنايش خلق است، در صحاح اللغة گفته "عالمين "كلمه

و اين لفظ هر چند «. 8»آيد، و عالمون به معناي اصناف خلق است به معناي خلق است، و جمع آن عوالم مي "عالم "
شود، و ليكن در خصوص آيه مورد بحث به خاطر سياقي و انسان و جن و ملك ميشامل همه خلق از جماد و نبات و حيوان 

كه دارد يعني انذار را غايت و نتيجه تنزيل قرآن قرار داده، مراد از آن خصوص مكلفين از خلق است، كه ثقالن يعني جن و 
 .شناسيمانس است، البته ما تنها از مكلفين اين دو صنف را مي

كند بر عموم رسالت رسول خدا )ص(، و اند: آيه شريفه داللت مياز مفسرين گفته« 0»د اينكه بعضي با اين بيان روشن ش
اينكه آن جناب مبعوث بر تمامي ما سوي اللَّه است، صحيح نيست، چون اين مفسر غفلت كرده از اينكه چرا از رسالت تعبير 

وَ فَضَّلْناهُمْ  "و آيه« 3» "وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ "آيه:به انذار فرموده، و نظير آيه مورد بحث در داللت بر عموميت 
 .باشدمي« 3» "عَلَي الْعالَمِينَ

 .رسان( است، و انذار با تخويف قريب المعنا استبه معناي منذر، )بيم -«3»اند به طوري كه گفته -"نذير "كلمه

معنايش اين است كه خير بسيار در كسي كه فرقان را بر عبد خود  "رْقانَ عَلي عَبْدِهِتَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُ "پس اينكه فرمود:
 محمد )ص( نازل كرد ثابت شد، و
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شود، كنايه است از جوشش و فوران خير از او بر خلق او، به خاطر ثبوت خير كثير در خدا، با اينكه آن خير عايد خلقش مي
ق و باطل، و نجات دهنده عالميان از ضاللت، و سوق دهنده به سوي اش نازل كرده كه فارق ميان حاينكه كتابي بر بنده

 .هدايت است

ص( را فرستاده او، و نذير براي عالميان خوانده، و نيز قرآن را )و اگر در آيه شريفه نزول قرآن را از ناحيه خدا، و رسول خدا 
يان معرفي كرده، اشعار دارد بر اينكه مملوك خدا فرقان و جدا كننده حق از باطل ناميده، و رسول را بنده خداوند، بر عالم

د، كه به كناست، و هيچ اختياري از خود ندارد، همه به منظور زمينه چيني براي مطالبي است كه بعدا از مشركين حكايت مي
اند، كمك كرده قرآن طعنه زدند كه اين افتراء بر خدا است. و محمد )ص( آن را از پيش خود تراشيده، و قومي ديگر نيز او را

 .هاي ايشان دادههاي ديگري كه زدند، و پاسخي كه از طعنهرود، و طعنهخورد، و در بازارها راه ميو اينكه پيغمبر طعام مي

اندازد، پس خودش هاي باهره خود بين حق و باطل جدايي ميپس حاصل كالم اين شد كه قرآن كتابي است كه با حجت
دهد، باطل ممكن نيست ميان حق و باطل فارق باشد، و اگر خود را به صورت حق جلوه مي تواند باشد، چونجز حق نمي

 .براي فريب دادن مردم است

 كند پسو آن كسي كه اين كتاب را آورده عبدي است مطيع خدا كه عالميان را با آن انذار نموده، و به سوي حق دعوت مي
ساخت، عالوه بر اين كرد، بلكه از حق گمراه ميبه سوي حق دعوت نميباشد، و اگر بر باطل بود او نيز جز بر حق نمي

 .خداي سبحان در كالم معجز خود به صدق رسالت او شهادت داده، و كتاب او را نازل از ناحيه خود خوانده

، زل بر انبياء استكتابهاي آسماني و نا -مطلق "فرقان "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 1»شود اينكه بعضي از اينجا معلوم مي
 .باشداش از ظاهر لفظ آيه بر كسي پوشيده نمي، عموم انبياء است، صحيح نيست و دوري"عبد او "و مراد از

رساند كه هدف از تنزيل فرقان بر عبدش اين است كه بيم الم تعليل است، و مي "لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً "الم در جمله
و جن باشد، چون كلمه جمع در صورتي كه الف و الم بر سرش در آمده باشد استغراق و كليت را دهنده جميع عالم از انس 

 رساند. و همين تعبير يعني آوردن صيغه جمع با الف و الم خالي از اشاره به اين معنا نيست كه براي همه عالم يك اله ومي
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 .معبود است، نه آن طور كه وثني مذهبان معتقدند كه هر قومي براي خود الهي غير از اله ديگران دارد

نذار ا و اگر در آيه مورد بحث تنها به ذكر انذار اكتفاء كرد، و نامي از تبشير نبرد، براي اين بود كه كالم در اين سوره در سياق
 .و تخويف بود

 345:  ص..  …در او عز و جل[ اثبات ملك مطلق براي خداوند )لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( و استنتاج فرزند و شريك نداشتن و انحصار خلقت، تقدير و تدبير ]

 " … الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

به معناي اين است كه چيزي قائم به وجود چيز ديگر باشد، به  -هر دو« 1»ن، به كسره ميم، و ضم آ -"ملك "كلمه
اش قائم به وجود مالك باشد، مانند رقبه مال كه قائم طوري كه هر طور كه بخواهد در آن تصرف كند، چه اينكه اصل رقبه

رار گيرد، و او با امر و نهي و حكم تواند هر نوع تصرفي در آن بكند، و يا اينكه در تحت فرمان او قبه مالك است كه مي
راندن بر وي مسلط باشد، مانند تسلطي كه يك سلطان بر رعيت خود، و آنچه در دست ايشان است دارد، كه قسم دوم را 

 .كنندتعبير مي -به ضمه ميم -ملك



فتحه ميم و  به -هم چنان كه راغب نيز گفته ملك -به ضمه ميم -تر است از ملكعمومي -به كسره ميم -پس ملك
شود كه سياست و اداره امور به معناي متصرف به امر و نهي است در مردم، و اين كلمه تنها به كسي اطالق مي -كسره الم

شود ملك اين اشياء است، تا شود: فالني ملك مردم است، ولي گفته نميآدميان را به عهده دارد، و بدين جهت گفته مي
به كسره  -ء مورد تصرف است، به وسيله حكم، و ملكبه معناي ضبط شي -ضمه ميمبه  -گويد: پس ملكآنجا كه مي

به  -هست، ولي هر ملك -ملك به كسره ميم -به ضمه ميم -نظير جنس براي مطلق ملك است، پس هر ملك -ميم
 .«8»نيست  -به ضمه ميم -كسره ميم ملك

 .شودمختص به غير آن مي -به ضمه ميم -ملكمختص به مالكيت رقبه، و  -به كسره -شود كه ملكو چه بسا مي

فاده اين معنا را ا -رساندبا در نظر داشتن اينكه الم اختصاص را مي -"الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "پس اينكه فرمود:
خدا و تصرفات او با  كند كه آسمانها و زمين مملوك خدايند، و به هيچ وجهي از وجوه از خود استقالل نداشته، و ازمي

حكمش بي نياز نيستند، و حكم در آن و اداره و گرداندن آسياي آن مختص به خداي تعالي است، پس تنها خدا مليك و 
 .متصرف به حكم در آن است، آنهم متصرف علي االطالق

 نشود، چون داشتبر ما قبل، روشن مي "وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً "و با اين بيان، ترتب جمله
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 "كه احتماال "به كسر ميم و فتح آن "گويند:مي "ملك "مرحوم عالمه طباطبائي در ذيل آيه فوق در مورد اعراب كلمه(1)
 .صحيح باشد "به كسر ميم و ضم آن

 ."ملك "مفردات راغب، ماده(2)
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گذارد براي اتخاذ فرزند، چون اتخاذ فرزند براي يكي از دو حاجت است، يا براي اين االطالق حاجتي باقي نميملك علي 
تواند امور خود را اداره كند، و خداي سبحان كه است كه فرزند به قسمتي از امورش برسد، چون خودش به تنهايي نمي

شود، و يا براي اين اش نميانجام دهد چنين فرضي دربارهمالك هر چيزي است و تواناي بر هر كاري است كه بخواهد 
اش محدود، و بقايش تا زماني معين است، و هر چه را مالك است تا مدتي معين مالك است، لذا فرزند است كه هستي

و  گيرد تا بعد از خود جانشينش شود، و بعد از خودش به امورش قيام نمايد، و خداي سبحان كه مالك هر چيز استمي
اش سرمدي و ابدي است، و فنا در او راه ندارد، به هيچ وجه حاجتي به اتخاذ فرزند ندارد. اين بيان، هم رد بر مشركين هستي

 .است و هم رد بر نصاري

چون احتياج به شريك در جايي كه ملك شامل  "وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ "فرمايد:و همچنين جمله بعدي كه مي
شود، و ملك خدا عام و شامل تمامي موجودات عالم با همه جهات آنها است، و هيچ چيز از تحت مه امور نباشد تصور ميه

 .ملكيت او بيرون نيست، اين جمله نيز رد بر مشركين است

 ي به تنهايي است، هم خلقت آنها، وبيان رجوع تدبير عامه امور به سوي خداي تعال "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "و جمله
 .هم تقدير آنها. پس او رب العالمين است، و هيچ ربي سواي او نيست

 گيرد، ناگزير خلقتتوضيح اينكه: خلقت از آنجا كه همواره با وساطت اسبابي مقدم و اسباب ديگري مقارن صورت مي
اش به اندازه و مقداري ، و وجود هر چيز و آثار وجوديمستلزم اين است كه وجودهاي اشياء هر يك به ديگران مرتبط باشد

كند، پس حوادث جاري در عالم، طبق اين نظام مشهود مختلط است باشد كه علل و عوامل متقدم و مقارن آن را تقدير مي
ن هيچ خالقي به خلقت، و تابع است علل و عواملي را كه يا قبل از آن حادثه دست در كار بوده، و يا مقارن حدوث آن، و چو



به غير از خداي سبحان نيست، پس براي هيچ امري مدبري هم غير از او نيست، پس هيچ ربي كه مالك اشياء و مدبر امور 
 .آنها باشد به غير از خداي سبحان وجود ندارد

لزم آن است ها و زمين از خدا باشد، و او حاكم و متصرف علي االطالق در آنها باشد، خود مستپس همين كه ملك آسمان
قيام خلقت به او مستلزم اين است  .كه خلقت قائم به او باشد، چون اگر قائم به غير او باشد ملك هم از آن غير خواهد بود

 كه تقدير هم قائم به او باشد، چون تقدير، فرع بر خلقت است، و قيام تقدير به وجود او، مستلزم اين است كه
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 .هم قائم به او باشد، پس ملك و تدبير فقط از آن او است، پس او به تنهايي رب است و ال غير تدبير

و مالكيت خداي تعالي بر آسمانها و زمين هر چند مستلزم آن است كه خلقت و تقدير را مستند به او بدانيم، و ليكن از 
رد با كه مالكيت و ربوبيت او براي همه عالم منافات نداآنجايي كه وثني مذهبان با تسليم نسبت به عموم ملكيت او معتقدند 

اينكه آلهه نيز مالك و رب باشند، و خود خدا به آنها واگذار كرده باشد. پس هر الهي مليك در ظرف الوهيت خويش، و رب 
 .براي مربوبين خويش است، و خداي سبحان ملك الملوك و رب االرباب و اله اآللهه است

براي اثبات اختصاص ربوبيت به خداي تعالي اكتفاء نكرد،  "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "به جملهلذا در آيه شريفه 
 .را اضافه كند "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "بلكه الزم دانست كه جمله

 مين او را از اتخاذ فرزند و شريك بي نياز كند وپس گويا كسي گفته است: بر فرض هم كه ملك خدا نسبت به آسمانها و ز
ديگر فرزند و شريك ملكيت او را نسبت به بعضي از موجودات سلب نكند، ليكن چرا جايز نباشد كه بعضي از مخلوقات خود 

نچه آ اي از امور را تفويض به آنها نمايد؟ و در عين حال خود بر ملكيت خويش و حتي نسبت بهرا شريك خود كند، و پاره
 .واگذار كرده باقي باشد؟

ه و ما لبيك ال شريك لك اال شريكا هو لك تملك "گفتند:اين همان اعتقادي است كه مشركين داشتند، كه در تلبيه حج مي
 ."ملك

و در پاسخش فرموده كه: خلقت و تقدير از خداي سبحان است، چون تقدير مالزم با خلقت است، و چون اين دو با هم جمع 
مالزم آنها تدبير است، پس تدبير هر چيزي از خداي سبحان است. پس با ملك او هيچ ملكي و با ربوبيت او هيچ شدند، 

 .ربوبيتي نيست

يان بدر مقام  "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ "پس معلوم شد كه جمله
توحيد، و يكتايي ربوبيت، و نفي فرزند و شريك است، چيزي كه هست اين معاني را از طريق اثبات ملك مطلق اثبات 

د ملكي فرمايتقرير و بيان معناي عموم ملك است، مي "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "كند، و نيز معلوم شد كه جملهمي
شود خداي تعالي متصدي هر حكم و تدبيري باشد بدون قديرش چنين است: تقومي كه باعث مياست متقوم به خلق، و ت

 .اينكه چيزي از آن را به احدي از خلق خود تفويض كند

 833، ص: 13اي در نقل ترجمه الميزان، جاش حرفهايي دارند، كه چون فايدهو مفسرين در تفسير اين آيه و آيه قبلي

 .صرف نظر كرديمآنها نديديم از نقلش 

 344:  ص..  …اي گرفتند كه خالق چيزي نبوده خود مخلوقند و مالك نفع و ضرر، و موت و حيات و نشوري نيستند[ نكوهش مشركين كه آلهه]

 " … وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ال يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ "

الق و مقدر هر چيز است، و ملك آسمانها و زمين از او است، ستوده و نتيجه گرفت كه بعد از آنكه خود را به اين صفت كه خ



خالق چيزي  پرستند كه نهپس بايد او به تنهايي اله معبود باشد در اين جمله به گمراهي مشركين اشاره كرده، كه بتهايي مي
 .د و براي غيرنداند، و نه مالك چيزي براي خوهستند، چون خودشان آن بتها را درست كرده

گردد، هر چند كه اين كلمه قبال ذكر نشده بود، و آيد به مشركين بر ميبه طوري كه از سياق بر مي "و اتخذوا "ضمير در
 .رسانداينگونه تعبيرها تحقير و اهانت را مي

همان بتهايي است كه به دست خود درست  "مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ال يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ "و مراد از آلهه در جمله
كردند. و اگر اول آنها را آلهه خواند با تراشيدند و اگر چيز ديگري بود طوري ديگر درست ميكردند، اگر از چوب بود ميمي

ز اسم ج براي اشاره به اين معنا بود كه از الوهيت "كنند بلكه خودشان مخلوقندنه تنها چيزي خلق نمي "اينكه بعدا فرمود:
 إِنْ "اند، بدون اينكه از حقيقت الوهيت چيزي دارا باشند، هم چنان كه فرمودندارند، آن اسم را هم مردم روي آنها گذاشته

ه جمل از آنجايي كه نكره است و در "ال يَخْلُقُونَ شَيْئاً "در جمله "شيئا "كلمه «1» "هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ
رساند، كه از خداي سبحان كه آفريدگار هر چيزي است اعراض نموده، به منفي قرار گرفته، مبالغه در توبيخ آنان را مي

ع پرستندگان ترند، براي اينكه بتها، تراشيده و مصنوكنند، بلكه از اين نيز پستاند كه نه تنها چيزي خلق نميبتهايي چسبيده
 .جريان دارد "مَوْتاً وَ ال حَياةً وَ ال نُشُوراً "و جمله "ضَرًّا وَ ال نَفْعاً "نظير اين كالم در جملهو مخلوق اوهام ايشانند، و 

در اين جمله مالكيت از بتها نفي شده، و مالك نبودن آنها بديهي است، و نفي اين  -"وَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً "
پرستند، تا ضررها را از ايشان دور نموده، منافع را برايشان جلب كنند، پرستان آنها را مياست كه بت امر بديهي به خاطر اين

 .و چون بتها مالك نفع و ضرر حتي براي خود نيستند، ناگزير عبادتشان جز ضاللت و گيجي چيزي نيست

ترقي  رساند، و كالم را در معنايشري را ميدر سياق، توبيخ بيشت "النفسهم "شود كه واقع شدن جملهبا اين بيان روشن مي
 شود: اين بتها مالكدهد، چون معنايش اين ميمي

__________________________________________________ 

 .80ايد. سوره نجم، آيه اينها از الوهيت خبر ندارند، جز همان اسمهايي كه شما و پدرانتان بر سر آنها نهاده(1)

 833، ص: 13ج ترجمه الميزان،

ضرر و نفع خود نيستند تا آن را دفع و اين را جلب كنند، آن وقت چگونه مالك نفع و ضرر غير هستند، و اگر در آيه ضرر را 
 .تر از جلب نفع استاز نفع جلوتر آورد، براي اين بود كه دفع ضرر مهم

الك مرگ نيستند، تا آن را از پرستندگان خود و يا از هر كس كه يعني م -"وَ ال يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ ال حَياةً وَ ال نُشُوراً "
بخواهند، دور كنند و نيز مالك حياتي نيستند تا از هر كس بخواهند آن را بگيرند، و يا به هر كس كه بخواهند بدهند، و نيز 

ان آنان را جزا بدهند، و اله، آن هايشمالك نشور هم نيستند تا مردم را به دلخواه خود مبعوث و زنده كرده و در مقابل كرده
 .كسي است كه مالك اين امور باشد

 341:  ص..  …([ "فرقان "بحث روايتي ])دو روايت در باره مقصود از تسميه قرآن به

در كافي به سند خود از ابن سنان، از شخصي كه نامش را برده روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( معناي قرآن و 
يدم كه آيا دو چيزند يا يك چيز؟ فرمود: )به يك اعتبار دو چيزند، و به اعتباري ديگر يك چيز(، قرآن مجموع فرقان را پرس

 .«1»ها است آيات است، و فرقان تنها آن آيات محكمي است كه مربوط به دستور العمل

ه گويد ب( است آمده )كه ميو در اختصاص مفيد در حديث عبد اللَّه بن سالم كه حاكي از گفتگوي او با رسول خدا )ص



آيا خداوند كتابي بر تو نازل كرده؟ فرمود: بله. گفتم: آن كتاب كدام است، فرمود فرقان است.  :حضرت( عرضه داشتم
 :پرسيدم

هاي اين كتاب جداي از هم است، مانند تورات، و مانند چرا پروردگارت آن را فرقان ناميد؟ فرمود: براي اينكه آيات و سوره
ل و زبور در الواح و صحف نازل نشد، به خالف آنها كه در الواح و اوراق و يك مرتبه نازل شدند، گفتم: درست فرمودي انجي

 .«8»يا محمد 

 .مؤلف: هر يك از دو روايت ناظر به يكي از دو معناي فرقان است كه گذشت

__________________________________________________ 
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 343:  ص..  …[ 31تا  4(: آيات 31سوره الفرقان )]

 اشاره

اطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها ( وَ قالُوا أَس3اً )وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِالَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُور
( وَ قالُوا ما لِهذَا 3( قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً )3فَهِيَ تُمْلي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيالً )

( أَوْ يُلْقي إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ 3سْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً )الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَ
 (2مِنْها وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِالَّ رَجاُلً مَسْحُوراً )

تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي  (9)لُّوا فاَل يَسْتَطِيعُونَ سَبِيالً انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَ
إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ( 11( بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً )13مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً )

 (10( وَ إِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً )18سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً )

أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصِيراً  ( قُلْ أَ ذلِكَ خَيْر13ٌال تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً )
( وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَ أَنْتُمْ 13( لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلي رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُالً )13)

( قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ 13تُمْ عِبادِي هؤُالءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ )أَضْلَلْ
 (12وَ آباءَهُمْ حَتَّي نَسُوا الذِّكْرَ وَ كانُوا قَوْماً بُوراً )

( وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ 12تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ ال نَصْراً وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً )فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما 
 (83 )فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصِيراً الْمُرْسَلِينَ إاِلَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
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 347:  ص..  …ترجمه آيات 

كساني كه كافرند گويند: اين ادعا جز دروغ چيزي نيست كه آن را وي ساخته و گروهي ديگر وي را در ساختن آن ياري 
 .(3اند حقا كه ستم و دروغي پيش آوردند )كرده



 .(3د )كنننويسند و بامداد و پسين به او القاء ميهاي قديمي است كه آن را ميهاي گذشتگان و افسانهو گويند داستان

 .(3بگو كه در آسمانها و زمين داناي راز است اين را نازل كرده كه وي آمرزنده و رحيم است )

اي به او نازل نشده كه با زند؟ چرا فرشتهازارها گام ميخورد و در بگويند اين چه پيغمبري است كه چون مردم عادي غذا مي
 .(3رسان باشد؟ )وي بيم

 اي رايا چرا گنجي براي او از آسمان نيفتاده يا باغي ندارد كه از ميوه آن بخورد، و ستمگران گويند به جز مرد جادو زده
 .(2كنيد )پيروي نمي

 .(2اهي نتوانند )جست( )بنگر چگونه براي تو مثلها زدند و گمراه شدند و ر

ها روان است و براي تو قصرهايي پديد دهد، بهشتهايي كه در آن جويها به تو ميبزرگ است آنكه اگر خواهد بهتر از اين
 .(13آورد )

شمارند و ما براي هر كس كه زنند همه بهانه است( واقع قضيه اين است كه اينان رستاخيز را دروغ مياين حرفها كه مي)
 .(11ايم )اخيز را دروغ شمارد آتشي افروخته آماده كردهرست

 .(18آتشي كه چون از مكاني دور به چشمشان رسد غليان و صفير هول انگيز آن را بشنوند )

 .(10و چون دست بسته به تنگناي آن در افتند در آنجا آرزوي هالكت كنند )

 .(13هاي بسيار بخواهيد )ديگر هالكتتان يكي نيست بلكه هالكت

 .(13اند )بگو: آيا اين بهتر است يا بهشت جاويد كه پرهيزكاران را به عنوان پاداش و سر انجام وعده داده

اي كه به عهده پروردگار تو است و همه بايد آن را در خواست كنند و در و در آنجا جاودانه هر چه بخواهند دارند، وعده
 .(13طلبش برخيزند )

پرستند محشورشان كند و گويد شما اين بندگان را شود كه مشركين با آنچه سواي خدا مييو اين وعده در روزي وفا م
  .(13گمراه كرديد يا خودشان راه را گم كردند )
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دادي و در  تكنيم ما را سزاوار نبود كه جز تو معبود، اوليائي بگيريم ولي تو ايشان و پدرانشان را نعمگويند تقديس تو مي
 .(12نتيجه مستي نعمت ياد تو را فراموش كردند و گروهي هالكت زده شدند )

كنند و قدرت دفع عذاب از شما و ياري شما ندارند و هر كس از گوييد تكذيب ميخدايانتان شما را در آنچه درباره آنها مي
 .(12شما شرك آورده او را عذابي بزرگ كنيم )

ايم زدند، ما شما را مايه امتحان يكديگر كردهخوردند و در بازار قدم ميرستاديم مگر آنها نيز غذا ميپيش از تو پيغمبراني نف
 .(83كنيد كه پروردگار تو بينا است )آيا صبوري مي

 ص..  …زدند[  ها و افتراءاتي كه كفار عرب در باره قرآن كريم به رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(بيان آيات ]حكايت طعنه
: 248 

 اشاره

 .دهداند حكايت نموده، جواب ميهايي را كه مشركين به رسول خدا )ص( و درباره قرآن كريم زدهاين آيات طعنه

 " … قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ "



ذكر كفار به ميان آمده بود،  "وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً "چون قبال در آيه "و قالوا "ت بفرمايد:توانسدر اين آيه با اينكه مي
 .و اين براي اشاره به اين معنا بود كه بفهماند گويندگان اين حرفها كفار عربند نه مطلق مشركين "قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا "فرمود:

كريم است، و اگر به اشاره اكتفاء نموده، نام و يا اوصاف آن را ذكر نكردند، منظورشان قرآن  "هذا "و مشار اليه به اشاره
 .اهانت و پايين آوردن قدر و منزلت قرآن بوده

اش منحرف شده باشد، و مراد كفار از افك بودن قرآن، اين است كه به معناي كالمي است كه از وجهه اصلي "افك "كلمه
 .خود درست كرده، و آن را به خدا نسبت دادهرسول خدا )ص( آن را از پيش 

بعضي از اهل كتاب است، در روايات هم آمده كه  "قَوْمٌ آخَرُونَ "و سياق آيات خالي از اشاره به اين معنا نيست كه مراد از
ي موال "جبر "موالي عالء بن حضرمي، و "يسار "موالي حويطب بن عبد العزي، و "عداس "قوم آخرين عبارت بودند از

خواندند، بعد از آنكه مسلمان شدند، رسول خدا )ص( با ايشان پيمان بست، عامر، كه هر سه از اهل كتاب بودند و تورات مي
 .در نتيجه كفار اين حرفها را زدند، كه اين چند نفر هم او را در اين افتراء كمك كردند

را  "كرد -فعل "شود كه معنايچه بسا مي "اتي "و كلمه "جاء "در مجمع البيان گفته: كلمه -"فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً "
 متعدي استعمال  "فعل "دهد، و به همين جهت مانندمي
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 .«1»شود كه كفار ظلم كردند، و دروغ گفتند شوند، در نتيجه معناي آيه اين ميمي

 "منصوب نشده، بلكه به خاطر حذف حرف جر بوده، و تقدير كالم "ءجا "به وسيله "ظلما "اند: كلمهديگر گفته «2»بعضي 
 آمدند در حالي -فقد جاءوا ظالمين "اند: كلمه مذكور حال است، و تقدير كالم:ديگر گفته« 0»بوده. بعضي  "فقد جاءوا بظلم

 .بوده. ولي اين حرف بسيار سخيف و بي پايه است "كه از ستمكاران بودند

گوييم: ان است كه: اگر گفته شود كه چرا در پاسخشان به همين كالم كوتاه اكتفاء كرده؟ در جواب ميو نيز در مجمع البي
چون در سابق با كفار تحدي كرده بود، كه اگر در باره قرآن شك داريد نظيرش را بياوريد، و چون از آوردن نظير آن عاجز 

 .«3»خواست متنبهشان كند به عجز و ناتوانيشان مي شدند، لذا در اينجا به همين مقدار اكتفاء فرمود، چون فقط

 :و از اينكه گفتند "إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ "ولي گويا جواب از اين سخن كفار،

 ايجمله و كنيم،مي روشن را معنا اين زودي به كه است، " …قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ  "جمله "أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها "
 كه ،است كفار كالم رد صرفا بلكه نيست، جواب "زُوراً وَ ظُلْماً جاؤُ فَقَدْ "جمله يعني پنداشته، جواب را آن مجمع صاحب كه
 .است تحدي آيات همان سندش و سند، با است خصم كالم رد معناي در

ورزيدند گفتند اين قرآن، نيست مگر كالمي منحرف از و كوتاه سخن اينكه: معناي آيه چنين است: كساني كه از عرب كفر 
اي كه بايد داشته باشد، چون كالم خود محمد است كه به خدا نسبتش داده، و در اين افتراء جمعي از اهل كتاب نيز او وجهه

 .اند، و اين اعراب كافر با اين سخن خود ظلم و دروغي مرتكب شدندرا كمك كرده

اي خبر است، كه به معن "اسطوره "جمع "اساطير "كلمه "لْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًاوَ قالُوا أَساطِيرُ ا "
ر به معناي كتابت و نوشتن است، و اگ "اكتتاب "شود. و كلمهنوشته شده است، ولي بيشتر در اخبار خرافي استعمال مي

 داند، از باب مجاز، و يا از اين باب استدانستند آن حضرت نوشتن را نميد، با اينكه مياننوشتن را به آن جناب نسبت داده
گويد من به فالني چنين و چنان نوشتم، با اينكه منشي او به كه به درخواست او ديگران نوشته باشند، هم چنان كه امير مي

 پس اين قرآن -لي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًافَهِيَ تُمْ "دستور او نوشته است، به شهادت اينكه دنبالش گفتند:

__________________________________________________ 
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 .ش نويسنده آن بود، ديگر امالء معنا نداشت، چون اگر خود"شودصبح و شام بر او امالء مي

به معناي استكتاب است، يعني اينكه از كسي بخواهد برايش  "اكتتاب "اند: اصال كلمهديگر از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .بنويسد

را  ، تا آنبه معناي القاي كالم است به مخاطب به عين لفظ، تا آن را حفظ و از بر كند، و يا براي نويسنده "امالء "كلمه
ده اين معنا بهتر استفا "اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلي عَلَيْهِ "بنويسد، و مراد از امالء در آيه شريفه معناي اول است، چون از سياق

شود، ولي ظاهر امالء القاي تدريجي و مستمر است، پس به نظر كفار شود، زيرا كه اكتتاب با يك بار نوشتن حاصل ميمي
شده و براي مردم اند، و او حفظ ميخواندهاي بوده نزد آن حضرت، كه ديگران پشت سر هم برايش ميشتهقرآن مجموعه نو

 .خواندهمي

به معناي صبح و شام است، و اين كنايه از وقتي است بعد از وقتي ديگر، و خالصه پشت سر هم  "بكرة و اصيل "دو كلمه
 .است

ها، و آخر روز بعد از برگشت مردم به ز و قبل از بيرون شدن مردم از خانهاند: مراد اول رواز مفسرين گفته «2»بعضي 
 .گرفتهها است، و اين كنايه است از اينكه اين امالء مخفيانه و دور از نظر مردم صورت ميخانه

دا است و خ اين آيه به منزله تفسيري است براي آيه قبل، گويا كفار كالم سابق خود را كه گفتند قرآن افك و افتراء به
كنند نويسند و سپس به قدري امالء ميدهند، كه آن قوم اساطير قديمي را برايش ميكنند توضيح ميقومي او را كمك مي

 .خواندتا حفظ شود، آن گاه به عنوان كالم خدا براي مردمش مي

تا آخر  "تَتَبَها فَهِيَ تُمْلي عَلَيْهِاكْ "از مفسرين: جمله« 0»پس آيه شريفه تماميش كالم كفار است، نه اينكه به قول بعضي 
 .يدآآن به عنوان پرسش انكاري خدا از اساطير االولين باشد و قبل از آن از كفار، چون اين معنا با سياق درست در نمي

 311:  ص..  …([  …تقرير و تبيين جوابي كه خداي تعالي به كفار داده است )قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ ]

دهد در اين آيه به رسول گرامي خود دستور مي "قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً "
يست، و األولين ن اي را كه به قرآن زدند رد كند و اثبات كند كه قرآن افتراء به خدا، و اساطيرگفتار و تكذيب آنان را و طعنه

 .اندجمعي آن را بر وي امالء نكرده

 "داندآن را خدايي نازل كرده كه اسرار در آسمانها و زمين را مي "و اگر فرمود:
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داند، تا بدين وسيله اعالم كند كه اين كتابي كه او معنايش اين است كه خدا امور خفيه و بواطن امور آسمانها و زمين را مي
نازل كرد مشتمل بر اسراري است كه از عقول بشر پنهان است، و در اين بيان تعريض و تهديدي است به اينكه در مقابل 



 .افتراء و خرافات به قرآن دادن است، مجازات دارندهايشان كه يكي نسبت جنايت

ب كند، و در مقابل جنايت و تكذيتعليل اين معنا است كه چرا فورا عقوبتشان نمي "إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً "و اينكه فرمود:
 دهد؟حق و جرأت بر خداي سبحان هنوز مهلتشان مي

 .فرمايد: چون خدا آمرزنده و رحيم استمي

گوييد افك مفتري نيست، و از اساطير اولين هم نيست، بلكه كتابي معناي آيه اين است كه بگو قرآن آن طور كه شما ميو 
وع برد، و ناست نازل شده از ناحيه خداي سبحان، كه آن را متضمن اسراري نهاني كرده، كه عقول شما به كنه آن پي نمي

گوييد افك است و اساطير، و چنين جسورانه آن را تكذيب جهت اينكه مي رسد، و به هميندرك شما به اوج رفيع آن نمي
شويد، چيزي كه هست فعال خدا مهلتتان شويد، كه به خاطر آن مستحق عقوبت ميكنيد، جنايت عظيمي مرتكب ميمي

ند كه عقوبت كداده و عقوبتتان را تاخير انداخته، چون او داراي صفت مغفرت و رحمت است، و همين خود اقتضاء مي
 .اندبدكاران را تاخير بيندازد، اين خالصه معنايي است كه مفسرين درباره آيه كرده

ولي متاسفانه سياق، مساعد با اين معنا نيست، چون حاصل اين معنايي كه كردند اين شد كه آيه شريفه رد ادعاي مشركين 
كه نه، قرآن نازل از ناحيه خدا، و مشتمل بر اسراري نهاني  بر افك و مفتري بودن و از اساطير بودن قرآن است، به اين بيان

توانند بر آن واقف شوند، و اين در حقيقت رد ادعاي خصم است به يك ادعاي ديگر، كه يا مثل آن است است، كه كفار نمي
 .تر از آنو يا نامفهوم

رود كه بخواهند علت برداشتن اصل عذاب را بيان ه كار ميدر جايي ب "إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً "عالوه بر اين تعليل به جمله
 .كنند نه تاخير آن را، و مناسب براي تعليل تاخير اسماء ديگر خدا از قبيل حليم، و عليم است نه غفور و رحيم

 تر به مقام مباحثه و مخاصمه و دفاع، به وسيله روشن كردن حق، و تعليل به مغفرت و رحمت اين است كهپس موافق
نَزَّلَ  "تعليل باشد براي اينكه چرا كتاب را نازل كرد، اتفاقا قبال هم تصريح فرموده بود كه "إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً "جمله

همان  نآن را نازل كرد تا براي همه عالميان نذير باشد، و نذير بودن براي عالميا "الْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً
 داند، براي اشاره بهنبوت است، و در چنين مقامي توصيف خود به اينكه سر آسمانها و زمين را مي
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داند كه سر ايشان استدعاي شمول مغفرت و رحمت الهي به ايشان را داند، و مياين نكته است كه سر خود كفار را هم مي
نين تقاضايي ندارد، چون كافرند، ولي فطرت آنان طالب سعادت، و حسن عاقبت است، كه دارد، و هر چند به زبان چ

از  دهد، هر چند كه بسياريباشد، و سعادت انسانيت با شمول مغفرت و رحمت دست ميحقيقتش همان سعادت انسانيت مي
ن، كنند، بنا بر ايناپايدار آن جستجو ميهاي طلبند، و در تمتع از حيات مادي و زينتكفار آن را از غير مغفرت و رحمت مي

معنايي كه ما براي آيه كرديم، آيه شريفه حجتي است برهاني بر حقيقت دعوت رسول خدا )ص(، كه قرآن مشتمل بر آن 
 .است، و بر بطالن ادعاي كفار كه آن را افك و از اساطير اولين خواندند

داند، در نتيجه اسراري را هم كه در ه در آسمانها و زمين را ميو بيان حجت مذكور اين است كه: خداي سبحان سر نهفت
داند، و خبر دارد كه شما فطرتا دوستدار سعادت و طالب حسن عاقبتيد، و حقيقت آن جبلت و فطرت شما نهفته است مي

اين است كه سعادت همانا رستگاري در دنيا و آخرت است، و چون خداي سبحان غفور و رحيم است، الزمه اين دو صفتش 
تان هدايت فرمايد، و در طلبيد اجابت كند، و شما را به راه رسيدن به خواستهآنچه را كه شما به زبان فطرت، و سرخود مي

 .نتيجه شما را به سعادتتان نائل سازد

ت، بلكه نيس كند، پس افك مفتري بر خدا نيست، و از قبيل اساطير اولين نيزو اين كتاب همان راه را براي شما بيان مي



كنيد، ناگزير اگر داعي اين كتاب خواهيد، و در سر خود استدعايش ميكتابي است متضمن آنچه شما به فطرت خود مي
 .مانيدشود، و اگر سر پيچي نماييد از آن محروم مي)رسول خدا ص( را اجابت كنيد، مغفرت و رحمت شامل حالتان مي

گويد نباشد، يعني نازل از طرف خدا ، چون اگر آن طور كه خود اين كتاب ميپس اين قرآن كتابي است نازل از طرف خدا
نباشد، و به سوي حقيقت سعادت رهنمون نباشد، و به سوي حق محض دعوت نكند، به طور مسلم بايد بياناتش مختلف 

ا بخواند، و زماني شما شود، گاهي شما را به چيزي بخواند كه خيرتان در آن است، يعني شما را به سوي مغفرت و رحمت خد
انگيزد، و شما را مستوجب عقوبت را به سوي شر و ضررتان دعوت كند، يعني به چيزي بخواند كه خشم خداي را بر مي

 .كندمي

 313:  ص..  …اكل طعام و مشي در اسواق[  :طعنه كفار به پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و انكار رسالت او با انكار جمع رسالت كه امري غيبي است با نياز به ماديات]

 تَكُونُ  نَذِيراً أَوْ يُلْقي إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْوَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ "
 زدند، بعد از اي است كه به رسول خدا )ص( ميكايت طعنهاين آيه ح "لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها
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 ." … وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ "فرمود:كرد، و ميآيه قبل كه طعن به قرآن را از ايشان حكايت مي

كردند، با اينكه رسول بودنش را قبول نداشتند، از باب تمسخر و ريشخند  "لِلِهذَا الرَّسُو "و اگر از رسول خدا )ص( تعبير به
 .است

 "رود؟خورد و در بازارها راه مياين چه رسولي است كه غذا مي -ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ "و جمله

د او دانستند، چون وجوذهبان اتصال به غيب را براي بشر ممكن نمياستفهام از تعجب است، و وجه آن اين است كه وثني م
 "الهوت "مادي، و فرو رفته در ظلمتهاي ماده، و ملوث به قذارتهاي آن است، و به همين جهت بود كه در توجه به سوي

، پس از نزديكشان سازند كردند تا مالئكه نزد خدا شفاعتشان كنند و به خداشدند، و آنها را عبادت ميمتوسل به مالئكه مي
البته اگر  -توانند از طرف غيب رسالتيپرستان مالئكه مقربين نزد خدايند و متصل به غيب هستند، آنهايند كه مينظر بت

ستفهام شود كه مرادشان از اين ابگيرند، ولي چنين چيزي براي بشر ممكن نيست. پس از همين جا معلوم مي -رسالتي باشد
سازد، چون رسالت اتصالي است لت با غذا خوردن و راه رفتن در بين مردم و كاسبي كردن براي معاش نمياين بوده كه رسا

دهد، لذا قرآن در شود، و جز براي مالئكه دست نميمندي و ارتباط با ماديات جمع نميغيبي، و اتصال به غيب با عالقه
و يا عباراتي  «1» "كردرسالتي داشت، مالئكه را نازل مي اگر خدا براستي "جاي ديگري از آنان حكايت كرده كه گفتند:

 .ديگر نظير آن

در حقيقت تنزلي است از مشركين در پيشنهاد  "لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً "پس اين نيز معلوم شد كه جمله
خورد، و در بازار آمد و شد باشد با اينكه غذا مي خود، و معنايش اين است كه چگونه اين مدعي رسالت ممكن است رسول

نزل پوشيم، و تتواند باشد؟ حال از اين اشكال چشم ميدارد و حال آنكه رسول جز مالئكه منزه از اينگونه خصال مادي نمي
د يگوييم ممكن است بشر هم رسول شود، ولي حد اقل كه يك فرشته باشويم، و ميكنيم و رسالتش را تسليم ميمي

 .همراهش بيايد تا او نذير باشد، و انذار او و تبليغ رسالت از غيب به وسيله ملك انجام شود

باز تنزل از جمله قبل است، و معنايش اين است كه گيرم رسول از جنس بشر هم  "أَوْ يُلْقي إِلَيْهِ كَنْزٌ "و همچنين جمله
 شود، و گيرم كه احتياج به رسولي از ملك هم نداشتهمي

__________________________________________________ 
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اش احتياج به تالش در بازارها نداشته باشد، و ليكن حد اقل بايد گنجي از آسمان برايش بيفتد كه ديگر در حوائج مادي
 .تر استبليغ رسالت آسانباشد، اينكه از نزول ملك و معاونتش در ت

باز تنزل از پيشنهاد قبلي است، و معنايش اين است كه بر فرض هم الزم  "أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها "و همچنين جمله
نباشد كه گنج از آسمان برايش بيفتد، ال اقل بايد باغي داشته باشد كه از )حاصل( آن بخورد، و محتاج كسب معاش نشود، 

 .تر استاين كه از نزول گنج آسان

همين پيشنهاد كنندگان سابق  -«1»اند به طوري كه گفته "ظالمين "مراد از "وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً "
ان، اسم ظاهر آورد، بدين و قالوا( به جاي ضمير نامبردگ)الذكر است، و اگر با اينكه ممكن بود و بلكه جا داشت بفرمايد 

اشاره نموده بفهماند كه در اين اقتراحها كه كردند ظلم و جرأت بر خدا و رسول را به  "ظلم "منظور بود كه به صفت آنان
 .نهايت رساندند

، روي سخنشان به مؤمنين است، و منظورشان سرزنش و دلسرد "كنيد مگر مردي مسحور رامتابعت نمي "و اينكه گفتند:
خواستند بگويند بعضي از ساحران او آنان از راه حق است، و مقصودشان از مردي مسحور رسول خدا )ص( است، مي كردن

 .كندشود، و كتاب بر او نازل مياند، در نتيجه به خيالش رسيده كه رسولي است، و فرشته وحي بر او نازل ميرا جادو كرده

 «2» به معناي اشباه است، و چه بسا بعضي "امثال "كلمه "فَضَلُّوا فَال يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًاانْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ  "

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ  "در اينجا به معناي وصف است، هم چنان كه در آيه "مثل "اند كهگفته
 .چنين است« 0» "آسِنٍ

كنند، در مورد تو گمراه شدند، به گمراهيي كه ديگر شود: نگاه كن ببين چگونه تو را وصف مين وقت معناي آيه چنين ميآ
ه رود، و بخورد، و در كوچه و بازار راه ميگويند: او طعام مياميدي به هدايت يافتنشان به سوي حق نمانده، مثل اينكه مي

 رسول بايد فردي غيبي باشد و ارتباطي با عالم ماده نداشته باشد و ال اقل بههمين جهت صالحيت رسالت ندارد، چون 

__________________________________________________ 
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متغير. سوره محمد آيه اند اين است كه در آن نهرهايي است از آبي غير تلخ و صفت جنتي كه متقين وعده داده شده(3)
13. 
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 .گويند او مردي سحر شده استاسباب عادي و معمولي، مانند تحصيل معاش محتاج نباشد، و نيز مثل اينكه مي

گمراه شدند، به  ييعني متفرع بر اين مثلها كه برايت زدند، اين است كه به گمراهي سخت -"فَضَلُّوا فَال يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا "
توانند به سوي راه حق بر گردند، و اميد نيست كه با آن، ديگر هدايت يابند، آري، كسي طوري كه ديگر با آن گمراهي نمي

كه راه را گم كرد، در صورتي اميد آن هست كه دوباره به راه برگردد كه انحرافش اندك باشد، اما اگر به كلي نقطه مقابل 
شود، كسي هم كه كتاب خداي را اساطير، و رسول او را مسحور ر قدر بيشتر برود از راه دورتر ميراه را پيش گرفت، ه

 .رودبخواند، و همواره به لجاج و استهزاء به حق ادامه دهد، ديگر با چنين وضعي چگونه اميد هدايتش مي



 311:  ص..  …جواب خداي تعالي به اين احتجاج و انكار كفار[ ]

به  "من ذلك "اشاره به "ذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُوراًتَبارَكَ الَّ "
 جمع قصر است، كه به معناي "قصور "باشد كلمهپيشنهاد آخري و يا به همه پيشنهادهايي كه از گنج و از باغ كردند مي

 .داراي پي ريزي محكم و بنايي بلند، و اگر كلمه مذكور را نكره آورد، براي داللت به تعظيم و تفخيم بود اي استخانه

اي بر او نازل زدند، و از توقعاتي كه كردند، كه يا بايد فرشته (و اين آيه به منزله جوابي است از طعني كه به رسول خدا )ص
 .شود، يا گنجي و يا باغي داشته باشد

 :كه در اين آيه است التفاتي است كه در آن به كار رفته، چون جا داشت بفرمايد اينكته

 و اين "دادخواست برايم چنين و چنان قرار ميبزرگ است خدايي كه اگر مي -تبارك الذي ان شاء جعل لي كذا و كذا "
 ." … دادار ميخواست برايت چنين و چنان قربزرگ است خدايي كه اگر مي "طور نفرمود، بلكه فرمود:

و با اين التفات اشاره كرد به اينكه كفار آن قابليت را ندارند كه روي سخن متوجه ايشان شود، چون خودشان به فساد و 
بطالن پيشنهادهايشان واقفند، و به همين جهت رسول خدا )ص( هم جز اين را نفرمود كه بشري است مثل خود ايشان، با 

ود، ديگر ادعاء نكرد كه داراي قدرتي غيبي و سلطنتي الهي بر هر كاري است كه بخواهد شاين تفاوت كه به وي وحي مي
تُ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْ "بكند، و يا از او بخواهند بكند، هم چنان كه در سوره اسري نيز به همين مقدار اكتفاء نموده فرمود:

 .«1» "إِلَّا بَشَراً رَسُولًا

__________________________________________________ 

 .20بگو منزه است پروردگار من، آيا هستم )يعني نيستم( مگر آدمي موصوف به رسالت؟. سوره اسري، آيه (1)
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 :پس خداي سبحان روي سخن به ايشان نكرد، و پاسخشان نداد، تنها به رسول خود فرمود

ت و فرقان بر او نازل كرد تا نذيري براي عالميان باشد قادر است فوق آنچه آنها از وي پروردگارش كه او را رسول گرف "
اش نهرها دهد كه از دامنههايي قرار ميكردند بياورد، و آن اين است كه اگر بخواهد خدا بهتر از آن قصرها بهشتتوقع مي

يد دارا باشد، و اين بهتر است از باغي كه از ميوه آن اي نتواند وصف آنها را بگوجاري بوده و قصرهايي كه هيچ وصف كننده
 ."بخورد، يا گنجي كه در حوائجش مصرف سازد

و به همين مقدار جواب آنان داده شده، اما نازل شدن ملك را تا او را در انذار و تبليغ كمك كند جواب نداد، چون بطالنش 
وَ لَوْ جَعَلْناهُ  "فرموده بود: 2ن داده بود، در سوره انعام آيه روشن بود، و در چند جاي كالم مجيدش پاسخهاي مختلفي از آ

قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَالئِكَةٌ  "فرموده: 95و در سوره اسري آيه « 1» "مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا، وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ
ما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ  "فرموده: 2و در سوره حجر آيه  «2» "مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ

 .كه بيان حجت هر يك از اين آيات در تفسير خود آنها گذشت« 0» "ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ

براي رسول خدا )ص(، بهشت و قصرهاي دنيايي است، چون در شود كه مراد از جعل جنات و قصور و از همين جا روشن مي
مقام مخاصمه و جوابگويي به خصم جز اين معنا ندارد پس آنچه از مقام و سياق به دست آمد اين است كه كفار توقعاتي 

لبته ا -داده،كردند، و منظورشان تعجيز و به تنگ آوردن آن حضرت بود، و در آيه شريفه پاسخ چنين و چنان از آن جناب مي
، دهدكه پروردگار تو قادر بر بزرگتر از اينها است، چون اگر بخواهد بهتر از اينها برايت قرار مي -به خود رسول خدا )ص(

آيد كه مقصود باغهايي دنيايي است، و مي بر خوبي به گو و گفت اين از و - …اش روان باشد بهشتهايي كه نهرها از دامنه



 .پذيرفتبود، و مخاصمه پايان نميكننده نميگرنه اين پاسخ قانع 

__________________________________________________ 

آورديم در نتيجه همان امري كه برايشان داديم، باز آن فرشته را به صورت مردي در مياي قرار مياگر رسول را فرشته(1)
 .2سوره انعام، آيه  .كرديممشتبه بود باز مشتبه مي

رفتند، هر آينه براي رسالت خود از كردند، و آرام و مطمئن راه ميبگو اگر در زمين )به جاي بشر( مالئكه زندگي مي(2)
 .23فرستاديم. سوره اسري، آيه اي ميآسمان فرشته

 .2دهيم. سوره حجر، آيه كنيم، وقتي هم نازل كنيم ديگر مهلت نميو ما مالئكه را جز به حق نازل نمي(3)
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اند: مراد: جنات آخرت، و قصور آن جا است، صحيح نيست. و از آن فاسدتر گفته« 1»شود اينكه بعضي با اين بيان روشن مي
ها كه نهرها در آن روان باشد بهشت دنيا، و مراد از قصور، قصرهاي آخرت ديگر است كه مراد از بهشت« 8»گفته بعضي 

اند به اينكه در خصوص جنات به صيغه ماضي تعبير كرد، كه مناسب با دنيا است، و ه خود را تاييد كردهاست، و چه بسا گفت
افل غ "و يجعل "و در خصوص قصور به صيغه مضارع تعبير كرد كه مناسب با آخرت است، و فرمود: "إِنْ شاءَ جَعَلَ "فرمود:

ن دهد، و اييش معناي گذشته، و مضارعش معناي آينده را نمياز اينكه فعل واقع در موقع شرط منسلخ از زمان است، ماض
 .(اختالف در تعبير تنها به منظور تفنن، و تجديد صورت كالم است )و خدا داناتر است

 257 : ص..  …هايي بيش نيست و مبدأ و منشا تكذيب رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( انكار قيامت است[ آنچه در رد رسالت گفتند بهانه]

در اين جمله از طعن آنان بر رسول خدا )ص(، و اعتراضشان بر آن  "بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً "
كالمي است جناب به غذا خوردن و راه رفتن در كوچه و بازار اعراض شده و فرموده اينها بهانه است، حقيقت امر غير از اين 

گويند، بلكه علت انكارشان بر نبوت تو و طعنشان بر تو، اين است كه اينان قيامت را قبول ندارند، و معاد را كه به ظاهر مي
منكرند، و معلوم است كه براي كساني كه اعتقادي به معاد ندارند، نبوت معنايي ندارد، و براي كساني كه قائل به حساب و 

 .عت مفهومي نداردجزا نيستند دين و شري

ها بعد از نقل آنها و پاسخ آنها در اينجا نظير همين جريانات است در سوره اسراء، كه بعد از پس اشاره به سبب اصلي بهانه
لنَّاسَ ا مَنَعَ اقُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا وَ م "فرمايد:ها و جواب از آنها سبب اصلي را بيان نموده، ميذكر بهانه

 .«0» "أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدي إِلَّا أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا

حكايت يكي ديگر از اباطيل آنها است، )نه بيان علت اصلي(، هم  "بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ "اند: جملهاز مفسرين گفته« 3»جمعي 
 وَ قالَ "حكايت يكي از اباطيل ديگر آنها مربوط به مساله توحيد است، و جمله "تَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةًوَ ا "چنان كه جمله

 ريديگ و كتاب مساله به مربوط يكي " …وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ  "و هم چنين جمله "الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ
 .است سالتر مساله به مربوط

__________________________________________________ 

 .833و  802، ص 12(روح المعاني، ج 8و  1)

بگو منزه است پروردگار من، مگر من جز بشري رسولم؟ ليكن وقتي قرآن آمد جلوگير مردم از ايمان به خدا نبود، مگر (3)
 .23و  20اء، آيات كند؟ سوره اسراين فكر كه آيا خدا بشري را رسول مي

 .831و  833، ص 12روح المعاني، ج (4)
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اند، بعضي اند، در اينكه نكته اين اضراب چيست؟ دسته دسته شدهرسيده "بل "آن گاه وقتي به اضراب در آيه يعني كلمه
اند: ديگرشان گفته« 8»قابل ترديد نيست. بعضي اش اين است كه بفهماند مساله بعث و معاد اند: نكتهاز ايشان گفته« 1»

ها را تر است، گويا خواسته است بفرمايد اگر اينان اين بهانهاين است كه بفهماند انكار كفار نسبت به مساله معاد عظيم
آن اين  ند، وروند، عجب نيست، بلكه خطايي از اين بزرگتر دارها زير بار رسالت و كتاب تو نميگيرند، و به اين بهانهمي

 .(است كه منكر معادند

كفار به  هايو ليكن حق مطلب اين است كه سياق با اين تفسير سازگار نيست، براي اينكه سياق در مقام تعرض طعنه
رسول خدا )ص( و پاسخ از آن بود، و معني ندارد كه هنوز پاسخ تمام نشده متعرض مساله تكذيب معاد آنان شود، چون تتمه 

وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ  "فرمايد:رين آيه از آيات مورد بحث و آيات بعد از آن است، كه ميجواب در آخ
 ." … لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ

و  به جاي ضمير، صله )من( "و اعتدنا لهم سعيرا "با اينكه جا داشت ضمير كفار را بياورد و بفرمايد: "وَ أَعْتَدْنا "و در جمله
موصول )كذب بالساعة( را آورد، تا داللت كند بر اينكه اين عذاب سعير اختصاص به كفار مورد بحث ندارد، بلكه كيفر هر 

تكذيب  مكسي است كه معاد را انكار كند، چه اين كفار و چه غير ايشان، و نيز داللت كند بر اينكه مسبب مهيا كردن جهن
 .ايشان به قيامت است

تر سخن كندهتر و پوسترا دوباره آورد، با اينكه ممكن بود ضمير آن را بياورد براي اين بود كه صريح "ساعت "و اگر كلمه
 .دار و پر شعلهبه معناي آتشي است شعله "سعير "گفته باشد، كه مناسب با مقام تهديد هم همين است. و كلمه

به معناي خشم شديد است، تا آنجا  "غيظ "كلمه :گويددر مفردات مي "مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً إِذا رَأَتْهُمْ "
 "به معناي اظهار غيظ است، كه گاهي با سروصدا هم توأم است، هم چنان كه در قرآن فرموده: "تغيظا "گويد: وكه مي

گفته: به معناي تردد و آمد و شد نفس است، كه با فرو رفتن آن  "زفير "و نيز درباره كلمه« 0» "فِيراًسَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَ
 .(نشيند)و با بر آمدنش فرو مي« 3»آيد هاي سينه باال ميدنده

__________________________________________________ 

 .831و  833، ص 12(روح المعاني، ج 8و  1)

 ."غظ "اغب، مادهمفردات ر(3)

 ."زفر "مفردات راغب، ماده(4)
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در  كند، كه همانند شيرشوند چنين تمثل ميو اين آيه حال آتش دوزخ را نسبت به آنان وقتي كه در روز جزا با آن مواجه مي
 .آوردهنگام ديدن شكار خود فرياد مخصوص خود را در مي

منصوب شده. و  "في "به خاطر حذف حرف جر "مكانا "كلمه "نْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراًوَ إِذا أُلْقُوا مِ "
 .به معناي ويل و هالكت است "ثبور "كلمه

ديگر « 1»بعضي  .جمع مقرن، اسم مفعول تقرين است، كه به معناي بسته شدن با غل و زنجير است "مقرنين "كلمه
وقتي  آيد و معناي آيه اين است كهولي اين معنا از لفظ آيه بر نمي "به معناي اين است كه قرين شيطانها شوند "ند:اگفته

 .كرد شود، اما واوياليي كه نتوان وصفشبسته در جايي تنگ از آتش بيفتند آنجا صدايشان به واويال بلند ميدر روز جزا كت

، ، خود نوعي حيله براي نجات از شدايد است"ويل و ثبور "استغاثه كردن با "داً وَ ادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراًال تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِ "



اي در آن روز بيچارگي و شدت را رفع و چون روز قيامت روز جزاست و بس )نه روز عمل و اعمال حيله(، لذا هيچ چاره
افتد، و لذا در اين آيه به ويل و ثبور است به هيچ وجه مؤثر نمي ها هم كه صدا كردنها و حيلهكند، يكي از چارهنمي
فرمايد يك بار واويال نگوييد، بلكه بسيار بگوييد، كنايه از اينكه هر چه بگوييد چه كم و چه زياد در بي نتيجه بودن مي

 .يكسان است

و همچنين  «8» "بِرُوا أَوْ ال تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْاصْلَوْها فَاصْ "رساند كه آيهبنا بر اين آيه مورد بحث همان معنايي را مي
مراد  "اند:از مفسرين گفته« 3»باشد بعضي در مقام افاده آن مي« 0» "سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ "آيه

شود، بلكه واويال گفتن كار هميشگي شما مياين است كه عذاب شما طوالني و ابدي است، و با يك واويال گفتن تمام ن
 .خواهد بود. ولي اين وجه از لفظ آيه بعيد است

 311:  ص..  …مقايسه بين احوال دوزخيان و بهشتيان[ ]

 رذك برايش كه تاس اوصافي آن و سعير به اشاره "ذلك ""مَسْؤُلًا …قُلْ أَ ذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ  "
 رسول آيه اين در بود فرموده

__________________________________________________ 

 [.. … ] .833، ص 12روح المعاني ج (1)

 .13داخل آتش شويد چه صبر بكنيد و يا نكنيد برايتان يكسان است. سوره طور، آيه (2)

 .، هيچ راه نجاتي برايمان نخواهد بودبر ما يكسان است چه جزع كنيم، چه صبر پيشه سازيم(3)

 .81سوره ابراهيم، آيه 

 .833، ص 12روح المعاني، ج (4)
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دهد كه از ايشان بپرسد، كدام يك از آتش و بهشت جاودان بهتر است، و اين سؤال، سؤالي است از گرامي خود را دستور مي
كند، و اينگونه سؤاالت در مناظره و مخاصمه داير است، كه يك از آن توقف نمي امري بديهي، كه هيچ عاقلي در پاسخ

د كه كنطرف دعوي طرف ديگر را در ميان دو امر، يكي بديهي البطالن، و ديگري بديهي الصحه، مردد نموده و تكليف مي
اعتراف كرده كه منكر آن بوده، و اگر يكي از اين دو را بايد اختيار كني، اگر طرف بديهي الصحه را اختيار كند، به چيزي 

 .شودطرف بديهي البطالن را اختيار كند رسوا مي

اضافه جنت به خلد كه به معناي جاودان است براي اين است كه داللت كند بر اينكه بهشت  "أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ "و در جمله
در آيه بعدي، براي اين آمده كه  "خالدين "كه كلمه مزبور في نفسه و به خودي خود جاودانه و فنا ناپذير است، هم چنان

 .داللت كند بر اينكه اهل اين بهشت در آن جاودانند، و فنا به ايشان راه ندارد

گوييم فالني گيرد، )مياست، چون كلمه وعد هميشه دو مفعول مي "وعدها المتقون "در تقدير "وُعِدَ الْمُتَّقُونَ "و جمله
ل مفعو "متقون "، كه يك مفعول آن كمك است و ديگري به فالني( و در آيه مورد بحث كلمهوعده كمك به فالني داد

 .ثاني است، كه به جاي فاعل نشسته است

معنايش اين است كه اين بهشت پاداش تقواي ايشان و بازگشتگاهي است كه به خاطر  "كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصِيراً "جمله

 مِنْها مْهُ ما وَ … عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ "شوند، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:مي اينكه متقي بودند بدان منتقل
ستور داد تا بر او د ابليس و مالئكه به و آفريد را آدم كه -اول روز خدا كه است قضاهايي از خود اين و «1» "بِمُخْرَجِينَ



 .داده بود. هم چنان كه تفصيلش در سوره حجر گذشت رانده و پاداش متقين قرارش -سجده كنند

يعني متقين در بهشت از ناحيه خدا و تمليك او مالك و دارنده چنين چيزي هستند، كه هر  -"لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ "
هل گيرد. به خالف ايچه را بخواهند دارا شوند، و البته معلوم است كه خواست ايشان جز به چيزي كه دوست دارند تعلق نم

 .ميان آنان و آنچه دوست بدارند حائل و مانعي افكنده دارند «2» "وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ "آتش كه به حكم آيه

 البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه متقين در آن روز و در بهشت دوست

__________________________________________________ 
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 نخواهند، مگر چيزي را كه واقعا دوست داشتني باشد، و آن چيزي كه واقعا بايد آن را دوست داشت همادارند و نمينمي
اند، و با آن به چيزي است كه خدا براي آنان دوست بدارد، و آن عبارت است از همان خير و سعادتي كه مستحق آن شده

 .(گردند، )دقت فرماييدرسند، و نه خود و نه ديگران از آن متضرر نميكمال مي

 261 : ص..  …زشت و لغو و خارج از اراده و رضايت خداوند نيست[ اينكه اهل بهشت داراي مشيت مطلقند )لهم فيها ما يشاءون( به معناي خواستن عمل ]

اين را گفتيم تا روشن گردد كه هر چند به حكم آيه مورد بحث اهل بهشت داراي مشيت مطلقند، هر چه بخواهند به ايشان 
 .اشدخواهند مگر چيزي را كه مايه رضا و خوشنودي پروردگارشان بشود، و ليكن در عين حال نميداده مي

ود، و آن شجواب داده مي -مانند آيه مورد بحث -و با اين بيان اشكالي كه به طور كلي به آيات ناطقه به اطالق مشيت شده
اشكال اين است كه ممكن است اهل بهشت معصيت و عمل زشت و كار لغو را دوست بدارند، و يا كاري و چيزي را دوست 

بخواهند افراد مخلد در آتش را نجات دهند، و يا بخواهند به مقامات انبياء و مخلصين بدارند كه باعث آزار سايرين باشد، و يا 
 .از اولياء و هر كس كه ما فوق ايشان است برسند

آيد با اينكه خود خداي تعالي در خطاب به متقين و جوابش اين شد كه چگونه چنين اطالقي از اينگونه آيات به دست مي
 .«1» "نَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِييا أَيَّتُهَا ال "فرموده:

هند خواشوند كه خدا نيز بدان راضي باشد، آري، آنان نميزيرا به حكم اين آيه اهل بهشت به چيزي راضي و عالقمند مي
 ال "كنند،است، پس هيچ وقت اشتهاي معصيت و كار زشت و شنيع، و كار لغو نميمگر آنچه را كه مايه خوشنودي خد

خواهند آيد، و نيز هرگز نميو نيز هرگز از چيزي كه مايه ناراحتي ديگران است خوششان نمي "يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال كِذَّاباً
كنند كه مقام باالتر از خود را داشته ود، و هرگز آرزو نميكه عذاب از اهل جهنم )كه خدا عذاب آنان را خواسته( برداشته ش

 .دارنددارد دوست ميباشند، چون آنچه كه خود دارند خدا برايشان پسنديده، و آنان بدان راضيند، و آنچه خدا دوست مي

ر عهده پروردگارت، و بر حضرتش اي است باي كه به متقين داده شد، وعدهيعني اين وعده -"كانَ عَلي رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلًا "
عز و جل واجب است كه به وعده خود وفا كند، و اگر خدا وفاي به اين وعده را بر خود واجب كرده، به خاطر همان قضايي 

 است كه گفتيم از روز

__________________________________________________ 

حالي كه تو از او راضي و او از تو راضي است، پس در زمره  اي نفس آرامش يافته! به سوي پروردگارت برگرد در(1)
 .03 -83بندگانم درآي و در بهشتم داخل شو. سوره فجر، آيات 
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 .داد خبر آن از «1» "حِسابِالْ لِيَوْمِ تُوعَدُونَ ما هذا …وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ  "ازل رانده بود، و در امثال آيه

توصيف كرد، به اين جهت بود كه متقين از پروردگار خود با زبان  "درخواست شده -مسئوال "و اگر وعده خود را با وصف
حال و استعداد، آن را خواسته بودند، و يا با زبان قال و دعاهاي خود از درگاه پروردگارشان مسألت نموده بودند، و يا بدين 

اند، هم چنان كه قرآن كريم درخواست مالئكه را چنين حكايت كه مالئكه اين درخواست را براي متقين كرده جهت بود
 .و يا آنكه جهت آن، همه اين درخواستها بوده« 8» "رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ "كند:مي

وُعِدَ  "حال از ضمير جنت است، كه در جمله "مَصِيراً كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ "مرحوم طبرسي در آيه مورد بحث گفته: جمله
اي كه وي كرده، از تجزيه ساير و تجزيه«. 0»حال از متقون است  "لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ "در تقدير است، و جمله "الْمُتَّقُونَ

 .ه منزله جواب از سؤال مقدر استهر دو جمله استينافي و ابتدايي، و در مقام تعليل و ب« 3»اند مفسرين بهتر است، كه گفته

 " … وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "

مالئكه و معبودهاي بشري و بتها است، اگر  "پرستندآنچه مي "گردد و مراد ازضميرهاي جمع چهارگانه همه به كفار برمي
عقول بدانيم، و اگر مختص غير ذوي العقول بدانيم تنها شامل بتها را اعم از غير ذوي العقول و ذوي ال "ما "چنانچه كلمه

 .شودمي

 .كفارند، و معناي آيه روشن است "عِبادِي هؤُالءِ "در جمله "هؤالء "و مشار اليه به اشاره

 333 : ص..  …پاسخ معبودهاي كفار به سؤال خداي سبحان در قيامت از آنها: آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد؟[ ]

 عاليت خداي سؤال از كفار معبودهاي پاسخ "بُوراً قَوْماً …قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ  "
از ا با تسبيح خدا آغ، و پاسخ خود ر"آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد؟ -ءِهؤُال عِبادِي أَضْلَلْتُمْ أَنْتُمْ أَ ":فرمود كه است،

آيد خدا از آن تنزيه كردند، و اين از ادب عبوديت است كه هر جا گفتگو از شرك و يا هر جا كه به وجهي بويي از شرك مي
 .شود

 اين است "براي ما سزاوار نبود كه غير از تو اوليايي بگيريم "و معناي اينكه گفتند:

__________________________________________________ 
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ت غير از تو اوليايي بگيريم، چيزي كه هس كه اين كار صحيح و عقاليي نبود، كه پرستش را از توبه غير تو تعدي دهيم، و
 .اين مشركين خودشان نام خدايي بر سر ما نهاده، و پرستيدند

به معني هالك است. بعضي  "بائر "جمع "وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ حَتَّي نَسُوا الذِّكْرَ وَ كانُوا قَوْماً بُوراً "در جمله "بور "كلمه
 .معناي فاسد استاند بائر به گفته« 1»

بعد از آنكه معبودها كه مورد سؤال از علت ضاللت مشركين قرار گرفته بودند، اين نسبت را از خود دفع كردند، در جمله 
مورد بحث شروع كردند به اسناد آن به خود كفار، البته با بيان سببي كه باعث اضالل آنها شد، و آن عبارت است از اينكه 



اسد و هالك بودند، و تو اي خدا ايشان و پدرانشان را از امتعه دنيا و نعمتهاي آن برخوردار كردي، و اصوال مشركين مردمي ف
زدند اين امتحان و ابتالء به درازا كشيد، در نتيجه سرگرم به همان تمتعات شده ياد تو را كه فرستادگانت همه دم از آن مي

 .رك گراييدنداش اين شد كه از توحيد به شفراموش كردند، و نتيجه

پس علت نسيان و عدولشان از توحيد به شرك عبارت بود از اشتغال زايد از حد به اسباب دنيوي، به طوري كه ديگر به غير 
گيري از زندگي مادي هم سبب شد كه يك از تمتع از لذايذ مادي مجالي براي ياد خدا برايشان نماند، و اين استغراق در بهره

 .در شهوات فرو بروند، و اين نيز باعث شد كه از هالكان شده يك سره تباه گردند سره دل به دنيا دهند و

 333:  ص..  …كه در جواب آلهه به خداي سبحان آمده و رد استناد بعضي از مفسرين به اين جمله براي اثبات جبر، و شقاوت ذاتي كفار[  "كانُوا قَوْماً بُوراً "معناي جمله]

از مفسرين آن را جمله « 8»تتمه جواب است، و اينكه بعضي  "وَ كانُوا قَوْماً بُوراً "كه جملهپس با اين بيان روشن شد 
لت اند كه سبب اصلي ضالكند، و آن وقت از آن استفاده كردهاند، كه مضمون ما قبل را تقرير و روشن ميمعترضه دانسته

ي حتمي خدا بوده، و در علم ازلي او گذشته بوده، پس در اند، و شقاوتشان به قضاآنان اين بوده كه ذاتا مردمي شقي بوده
حقيقت گمراه كننده حقيقي آنان خود خداي تعالي بوده، و اگر به خود مشركين نسبت داده از باب رعايت ادب بوده است. 

 :حرف صحيحي نيست، زيرا

باءَهُمْ وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آ "اي استدراككند، چون در اين صورت هيچ جهتي براوال اين تفسير معناي آيه را به كلي فاسد مي
شود، كه احتياجي به آن نبوده باشد، )چون اگر بخواهد ماند، و به منزله يك سخني زايد ميباقي نمي "حَتَّي نَسُوا الذِّكْرَ

داد گمراه به آنان نمي بفرمايد: خودت مشركين را گمراه كردي ديگر احتياجي به ذكر جمله فوق نبود، زيرا اگر متاع دنيا هم
 .(شدندمي

__________________________________________________ 
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 و و ثانيا نسبت بوار و شقاوت، به ذوات اشياء دادن منافي با حقيقتي است كه همه عقال به حكم فطرتشان بر آن اتفاق دارند،
آن اين است كه تعليم و تربيت مؤثرند و حس و تجربه هم مؤيد اين حكم فطرتند، و اين نسبت، هم با جبر مناقض و 

 .ناسازگار است و هم با اختيار

ت(، و اش نيسكه روشن است، )زيرا كسي كه ذاتش شقي خلق شده شقاوت اختياري "قول به اختيار "اش بااما ناسازگاري
داند، و اين قسم عليت را از هر چيز ، براي اينكه جبري مذهب علت تامه را تنها خدا مي"قول به جبر "بااش اما ناسازگاري

كند و در اين تفسير ذوات مشركين نيز علت تامه شقاوت معرفي شده، و نيز اين نسبت مناقض است با اين ديگري نفي مي
چون در اين نسبت اقتضاء سعادت از ذوات مشركين نفي مطلب كه ذوات و ماهيات موجودات اقتضاء هر چيزي را دارد، 

 .شده

ه متعلق شود كه عملي كو ثالثا در اين تفسير در معناي قضاء از جهت متعلق آن خلط شده، زيرا حتمي بودن قضاء باعث نمي
ه، ا حدودش رانده شدبه آن است از اختيار خارج شده و اجباري شود، چون فعلي كه قضاء بر آن رانده شده، قضاء به آن فعل ب

و حدود آن اين است كه به اختيار از فاعل سر بزند، و خالصه قضاي رانده شده كه فعل مذكور با حفظ اختيار از فاعل صادر 
اريت كند، نه اينكه وصف اختيكند اختياريتش را نيز حتمي ميشود، پس همان طور كه قضاء صدور آن را تاكيد، و حتمي مي

 .درا از آن سلب نماي



مضل حقيقي خدا است و اگر معبودها آن را به خود كفار نسبت دادند، براي رعايت ادب بوده، و نيز  "و رابعا اينكه گفتند:
 :اند به اينكهاينكه در جاي ديگر تصريح كرده

خاطر دهيم به معاصي و اعمال قبيح و شنيع و فجايع شرم آور مردم همه منسوب به خدا است، و اگر به مردم نسبت مي
سخني است متناقض، براي اينكه ادب همان طور كه بحث مفصل آن در جلد ششم اين كتاب گذشت  "رعايت ادب است

شود به صورت و هياتي زيبا كه سزاوار باشد انجام شود، و به عبارت ديگر ادب عبارت است از اينكه عملي كه انجام مي
سرين حق صريح در فعل زشت اين باشد كه فعل خدا است، و غير از عبارت است از ظرافت فعل، و اگر بنا به گفته اين مف

خدا كسي )حتي فاعلش( در آن شركت ندارد، در اين صورت نسبت دادنش )به قول نامبردگان به منظور ادب( به غير خداي 
ميلي اين چه ادب جپرسيم سبحان نسبتي است باطل و غير حق، و افتراء و مخالف با واقع، و در اين صورت از نامبردگان مي

است كه حق صريح را باطل نموده، باطلي را احياء كنيم؟ و اين چه ظرافت و چه لطفي است كه مرتكب دروغ و افتراء شده 
 .اش نسبت دهيم؟كاري را به غير كننده
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با  م كنيم، و يا با سرپوش نهادن بر اعمالش، و يابا اينكه خداي سبحان بزرگتر از آن است كه ما با نسبتي باطل، او را تعظي
كند دروغ و افتراء رعايت احترامش نموده، بعضي از كارهايش را به غير او نسبت دهيم، و با اينكه جميل جز كار جميل نمي

 .اند؟اي از كارهايش را از او نفي نموده و بگوييم او نكرده، بلكه كفار كردهاين چه ادبي است كه پاره

 " … فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ ال نَصْراً "

شود، چون كالم معبودين القاء مي -مشركين()بعد از بيزاري معبودين از ايشان  -كالمي است از خداي تعالي كه به مشركين
 .خاتمه يافت "وَ كانُوا قَوْماً بُوراً "در جمله

اي هستند غير از خدا، و از پرستندگان داديد كه آلههست كه معبودهايتان شما را در آنچه به آنها نسبت ميو معناي آن اين ا
كنند تكذيب كردند، و بعد از آنكه شما را تكذيب نموده، الوهيت و واليت را از خود رفع درد و بال نموده، و آنان را ياري مي

 توانيد عذاب را از خود دور سازيد؟توانيد بكنيد و چگونه مييپرستان چه مخود نفي كردند، ديگر شما اي بت

 .توانيد خود را ياري كنيدخورد، و نه به وسيله آنها ميچون نه عبادت كردنتان معبودها را، بدردتان مي

م غير ، و هو اگر بين بالگرداني و ياري ترديد انداخت، گويا به اين منظور بوده كه هم تاثير مستقل را از آنها نفي كند
 .رساند، و نصرت، عدم آن رامستقل را، چون صرف، استقالل را مي

اند، و اين قراءت خوبي است، و با با ياء قراءت كرده "يستطيعون "آيه را "حفص "ساير قراء از طريق "عاصم "البته غير از
ه اينها ك -گفتيدشما را در آنچه ميشود كه معبودهاي شما، مقتضاي سياق سازگارتر است، و بنا بر اين معنايش اين مي

تكذيب كردند، و نتيجه اين تكذيب اين شد كه  -كنندكنند، و يا حد اقل شما را ياري ميخدايانند و درد و بال از شما دور مي
 .توانند بالگردان شما باشند، و نه حد اقل ياريتان كننداين معبودين نه مي

، مطلق ظلم و معصيت است، هر چند كه مورد آيات "ظلم "مراد از "نْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراًوَ مَنْ يَظْلِمْ مِ "و اينكه فرموده:
از قبيل وضع قانون عمومي در جاي حكم  " … مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ "سابق خصوص ظلم به معناي شرك است، پس جمله

 "و نذيقكم بما ظلمتم عذابا كبيرا "ه بفرمايد:خاص است، چون اگر منظور از آن، حكم خصوصي بود، حق كالم اين بود ك

 .براي اينكه همه آنان به ظلم شرك، ظالم بودند

و نكته آن، اشاره به اين است كه حكم الهي نافذ و جاري است و هيچ كس نيست كه مانع آن باشد يا آن را تاخير بيندازد، 
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اني كه با نفوذ و جري "وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً "و نتوانند بالگردان و يا يار شما باشند، پس حكم عمومي الهي
 .تواند جلوگير و تاخير اندازنده آن شود، پس شما به طور قطع چشنده عذاب خواهيد بوددارد كسي نمي

 333:  ص..  …[ بودند ينچن نيز پيشين پيامبران اينكه بيان با "الْأَسْواقِ فِي يَمْشِي وَ الطَّعامَ يَأْكُلُ "اشكالي كه به پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( كردند و گفتند:جواب دوم به ]

 " … امَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِوَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّع "

 :در اين آيه خداي تعالي از آن سؤالي كه مشركين در چند آيه قبل كرده بودند، كه

دهد، و در واقع اين پاسخ دوم آنان است پاسخ پاسخ مي "رود؟خورد و در بازارها راه مياين چه رسولي است كه غذا مي "

 متضمن " … بِالسَّاعَةِ كَذَّبُوا بَلْ "جمله يعني آن ملحقات و " … ذلِكَ مِنْ خَيْراً لَكَ جَعَلَ شاءَ إِنْ الَّذِي تَبارَكَ "اول را آيه
بلكه  اده،فرست خلق سوي به خدا كه نيست رسولي اولين رسول، اين كه شودمي اين حاصلش كه است دوم جواب اين و بود،

ردند، خوعادت بشري و جاري در بين مردم را داشتند، يعني طعام ميقبل از وي عده بسياري از مرسلين را فرستاده كه همه 
رفتند، و باغي هم بر ايشان خلق نشده بود تا از آن بخورند، و گنجي هم از آسمان بر ايشان نيفتاده، و و در بازارها راه مي

ا شما از او توقعاتي داشته اي همراهشان نبود، اين رسول هم مثل آن همه رسوالن، پس چيز نو ظهوري نياورده تفرشته
 .باشيد، كه از سايرين نداريد

و « 1» "قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحي إِلَيَّ "پس آيه شريفه در معناي آيه
باشد حال اگر كسي بگويد: اين جواب در حقيقت پاسخي مي« 8» "ثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّقُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِ "قريب المعنا با آيه

 توانند اعتراضاست از اعتراضي كه به خصوص رسول خدا كردند، و اگر قرآن آن را متوجه تمام رسوالن كرد، كفار نيز مي
نان كه امتهاي گذشته همين كار را كردند و خود را متوجه رسالت همه رسوالن كنند، و رسالت همه را انكار نمايند، هم چ

 :قرآن كريم اعتراضشان را حكايت نموده، و فرموده است

ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، يَأْكُلُ مِمَّا  "و نيز فرموده« 3» "قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا "و نيز فرموده:« 0» "فَقالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا "
 .، پس اين جواب قانع كننده نيست«3» "أْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَتَ

__________________________________________________ 

شود، من پيروي اي ميدانم كه با من و يا شما چه معاملهبگو من در ميان رسوالن رسولي نو ظهور نيستم، و من نمي(1)
 .2سوره احقاف، آيه  .شودنچه را كه به من وحي ميكنم مگر آنمي

 .113شود. سوره كهف، آيه بگو من تنها بشري هستم مثل شما كه به من وحي مي(2)

 [.. … ] .3كنند؟ سوره تغابن، آيه آيا بشرهايي ما را هدايت مي(3)

 .13گفتند شما نيستيد مگر بشري مانند ما. سوره ابراهيم، آيه (4)

 .نوشدنوشيد ميخورد و از آنچه ميخوريد ميمگر بشري مثل شما كه از آنچه مياين نيست (5)

 .00سوره مؤمنون، آيه 
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گوييم: جواب مطابق اعتراض است، زيرا آنها بدون اشكال درباره خصوص رسول خدا )ص( اعتراض كردند، كه در پاسخ مي
داد آنها نيز اعتراضشان را رود؟ و اما اينكه گفتيد اگر جواب را تعميم ميرد و راه ميخواين چه رسولي است كه طعام مي

كه گذشت  به بياني "قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ "اي كه قبل از آن است يعنيو آيه "بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ "دادند جملهتعميم مي
 .فرمايد منشا اين اعتراض چيز ديگري است نه منطوق خود كالمكند، چون مياين اشكال را دفع مي



از مفسرين حكايت شده كه گفته است آيه « 1»و از جمله حرفهاي عجيبي كه در اين آيه زده شده اين است كه از بعضي 
نان اسوه ين آشريفه تسليت براي رسول خدا )ص( است، و گويا فرموده: رسوالن قبل از تو نيز حال تو را داشتند، پس در ب

آميز كفار باشد، سياق و نظم آيه با آن مساعد نيست، چون جواب سخن اي داري، و اما اينكه جواب از گفتار مسخرهحسنه
 ضٍوَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْ "داده شد، و اين خود اشتباهي است از اين مفسر جمله "انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ "آنها در جمله

متمم جواب سابق، و به منزله تعليل است، براي اينكه رسوالن در خواص بشري مثل ساير مردمند، بدون  "فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ
اينكه زندگي و يا دعوتشان خاصيت آسماني پيدا كند، كه هر كس آن را ببيند قطع و يقين كند به اينكه از طرف خدا حامل 

 .فرشته بر آنان، يا القاي گنج بر ايشان، يا آفريدن باغي بر ايشان رسالت شده است، مانند نازل شدن

پس گويا فرموده است، علت اينكه انبياء در زندگيشان مانند ساير مردم هستند اين است كه ما بعضي از مردم را امتحان 
ز اهل ايمان، و پيروان براي بعضي ديگر كرديم، از آن جمله رسوالن مايه امتحان مردمند و به وسيله ايشان اهل شك ا

 .شوندهوي كه صبر بر تلخي حق ندارند از طالبان حق و خويشتنداران در طاعت خدا و جويندگان راه او متمايز مي

 :از آنچه گذشت دو نكته روشن گرديد

تلخي  "، و صبر بر"تلخي مصائب "، و صبر بر"اطاعت خدا "اول اينكه: مراد از صبر، همه اقسام صبر است، يعني صبر بر
 ."ترك گناهان

 از باب بكار بردن حكم عام در جاي "وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً "دوم اينكه: جمله

__________________________________________________ 

 .833، ص 12روح المعاني، ج (1)
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 .اله مذكور )قرار دادن انبياء مانند ساير مردم براي فتنه و آزمايش( استحكم خاص است، و منظور تنها اشاره به مس

اين است كه پروردگار تو داناي به صواب و صحيح هر امري است، و در نتيجه هر  "وَ كانَ رَبُّكَ بَصِيراً "و معناي جمله
ن يافته، پس هدف از نظام انساني دهد، و نظام اتم عالمي هم به همين منوال جرياچيزي را در جاي مناسب خود قرار مي

كمال هر فردي است، اگر در راه سعادت است كمال در سعادت، و اگر در راه شقاوت است كمال در شقاوت، تا ببيني استعداد 
و استحقاق كداميك را دارد، و الزمه آن اين است كه نظام امتحان در ميان همه افراد گسترش يابد و انبياء و هيچ كس 

 .آن مستثنا نباشدديگري از 

ين فرمود ما چنين و چنان كرديم و چون به ادر جمله مورد بحث التفاتي از تكلم با غير، به غيبت به كار رفته، )زيرا قبال مي
ست كه در اي افرمايد پروردگارت بصير است( و نكته آن نظير آن نكتهبلكه مي "و ما بصيريم "فرمايدرسد نميجمله مي

 .گذشت " … شاءَ إِنْ الَّذِي رَكَتَبا "جمله قبلي

 .. …[ آن در ورود و جهنم باره در روايت دو و " … الطَّعامَ يَأْكُلُ الرَّسُولِ لِهذَا ما قالُوا وَ "بحث روايتي ]روايتي در باره شان نزول آيه:

 331:  ص

و اند كه عتبه و شيبه پسران ربيعه، و ابهدر الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كرد
سفيان پسر حرب، و نضر بن حارث، و ابو البختري، و اسود بن مطلب، و زمعة بن اسود، و وليد بن مغيرة، و ابو جهل بن 
زد ن هشام، و عبد اللَّه بن اميه، و امية بن خلف، و عاص بن وائل، و نبيه بن حجاج، اجتماعي تشكيل داده و گفتند: بفرستيد

محمد، و با او گفتگو و مخاصمه كنيد تا عذرتان موجه باشد، پس كسي را نزد آن جناب فرستادند كه اشراف قومت اجتماعي 



گويد: پس رسول خدا )ص( نزد ايشان رفت، گفتند: اي محمد ما تو را براي اين اند تا با تو گفتگو كنند ميتشكيل داده
حرف را به تو بزنيم(، و آن اين است كه اگر منظورت از اين سر و صدا كه راه  خواستيم تا عذرمان موجه شود )و آخرين

آوريم، و اگر اسم و رسم و جاه است، همگي تو را به سيادت و اي مال دنيا است، ما از اموال خود برايت مالي گرد ميانداخته
 .نهيمميگزينيم، و اگر سلطنت و قدرت است، همه به سلطنت تو گردن آقايي خود بر مي

ام به طمع اموال شما و شهرت در ميان شما و رسول خدا )ص( فرمود: هيچ يك از اين حرفها در من نيست، و آنچه آورده
 سلطنت بر شما نيست، و ليكن خدا مرا به 
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و نذير باشم، و رسالت پروردگارم را به سوي شما مبعوث كرده و بر من كتابي نازل كرده و مامورم نموده تا براي شما بشير 
ايد، و اگر آن را رد كنيد، شما ابالغ بدارم، و خيرخواهي شما كنم، اگر از من قبول كرديد، كه بهره خود از دنيا و آخرت را برده

 .صبر كنم و منتظر امر خدا باشم تا بين من و شما حكم كند

ر آن كنيم، و آن اين است كه اگكني، يك پيشنهاد ديگري ميقبول نمي گفتند: اي محمد اگر هيچ يك از پيشنهادهاي ما را
اي با تو روانه كند، كه هم تو را كني رسول هستي براي خودت از پروردگارت درخواست كني كه فرشتهطور كه ادعا مي

قره قصرهايي از طال و ن تصديق كند و هم به جاي تو به ما مراجعه كند، و نيز بخواهي كه باغي برايت درست كند كه داراي
باشد، كه تو را از مراجعه به بازار و كسب معيشت بي نياز كند و مانند ما محتاج آن نباشي، تا ما يقين كنيم كه با ما فرق 

 .داري، و نزد پروردگارت داراي مقام و منزلتي هستي

خواهم، و من مبعوث براي اين گونه امور كنم، و از پروردگارم چنين چيزي نميرسول خدا )ص( فرمود: من چنين كاري نمي
 .ام، بلكه خداي تعالي مرا بشير و نذير مبعوث كرده استنشده

ن يعني: م "رَبُّكَ بَصِيراً كانَ وَ … الطَّعامَ يَأْكُلُ الرَّسُولِ لِهذَا ما قالُوا وَ "اينجا بود كه خداي تعالي اين آيه را نازل فرمود:
ش نكنيد خواستم براي اينكه مخالفتكنيد؟ و اگر ميبعضي ديگر كردم تا معلوم شود آيا صبر ميبعضي از شما را مايه امتحان 

 .«1»گذاشتم همه دنيا را در اختيار رسولم مي

اند كه گفت: رسول خدا )ص( و نيز در همان كتاب است كه طبراني و ابن مردويه از طريق مكحول از ابي امامه روايت كرده
دروغي بر من ببندد محل نشيمن خود را در بين دو چشم جهنم آماده كند، اصحاب عرض كردند يا فرمود: هر كس عمدا 

 :فرمايدايد كه قرآن ميرسول اللَّه )ص( مگر جهنم چشم دارد؟ فرمود: مگر نشنيده

 .«8»بيند دو چشم مي آيا جز اين است كه با "وقتي جهنم ايشان را از محل دور ببيند -إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ "

 .مؤلف: اين روايت را از مردي از اصحاب نيز آورده، ولي در اينكه اين خبر به چه چيز داللت دارد خفاء است

__________________________________________________ 
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از در آن كتاب است كه ابن ابي حاتم از يحيي بن ابي اسيد، روايت كرده كه از رسول خدا )ص( از كالم خدا كه ب
سؤال كرد، فرمود: به آن خدايي كه جانم به دست او است اهل جهنم آن  "وَ إِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ "فرمايد:مي

 .«1»شوند، كه ميخ در ديوار انه ميچنان با زور به سوي جهنم رو

__________________________________________________ 
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 375:  ص..  …[ 35تا  35(: آيات 31سوره الفرقان )]

 اشاره

( يَوْمَ يَرَوْنَ 81يْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَري رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً )وَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَ
 (23)فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ( وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 88الْمَالئِكَةَ ال بُشْري يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً )

 (83( وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَالئِكَةُ تَنْزِيالً )83أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيالً )

( وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلي يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ 83لَي الْكافِرِينَ عَسِيراً )الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَ كانَ يَوْماً عَ
الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ ( لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَ كانَ 82( يا وَيْلَتي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُالناً خَلِيالً )83الرَّسُولِ سَبِيالً )

 (03( وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً )82خَذُوالً )

 (01وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ كَفي بِرَبِّكَ هادِياً وَ نَصِيراً )

 375:  ص..  …ترجمه آيات 

ويش را بينيم. حقا كه خشوند يا چرا پروردگار خويش را نميكساني كه معاد را منكرند گويند: چرا فرشتگان به ما نازل نمي
 .(81روي بسيار )روي كردند، زيادهسخت بزرگ شمردند و زياده

 .(88كاران را نويدي نيست و دور باد گويند )روزي كه فرشتگان را ببينند آن روز گنه

 .(80اند پردازيم و آن را غباري پراكنده كنيم )عملها كه كرده و به آن

 .(83گاه نيكوتر دارند )اهل بهشت آن روز قرارگاه بهتر و استراحت
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 .(83روزي كه آسمان با ابر شكافته شود و فرشتگان فراوان نازل شوند )

 .(83باشد )اي كافران روزي بسيار دشوار ميآن روز فرمانروايي خاص خداي رحمان است و بر

 .(83روزي كه ستمگر دستهاي خويش بگزد و گويد: اي كاش طريقه پيغمبر را پيش گرفته بودم )

 .(82واي بر من، كاش فالني را به دوستي نگرفته بودم )

 .(82او مرا از قرآن گمراه كرد و شيطان مايه خذالن آدمي است )

 .(03قوم من اين قرآن را هذيان و بيهوده پنداشتند ) پيغمبر گويد: پروردگارا

 .(01كاران دشمني نهاديم و پروردگارت بس است براي راهبري و ياوري )چنين براي هر پيغمبري از گنه

 373:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره



ند، اض، رسالت وي را رد كناند با آن اعتراين آيات اعتراض ديگري را از مشركين بر رسالت رسول حكايت نموده كه خواسته
و حاصل اعتراضشان اين است كه اگر ممكن باشد كه از جنس بشر بدان جهت كه بشر است شخصي رسول شود، و مالئكه 
بر او وحي خداي سبحان بياورد، و رسول خدا را ببيند، و با او از راه وحي سخن بگويد، بايد ساير افراد بشر نيز بدان جهت كه 

كند حق باشد بايد ما، و يا بعضي از ما نيز مانند او باشيم، آنچه خصايص بگردند، پس اگر آنچه او ادعاء مي بشرند داراي اين
 .كند ما نيز درك بكنيمرا او مدعي ديدنش است ببينيم، و آنچه او درك مي

يلي قديمي بودند، كه البته اين اعتراض را از امتهاي سابق آموخته بودند، چون بنا به حكايت قرآن مبتكر آن اقوام خ
 .كه تقريبش مكرر گذشته« 1» "إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ":گفتند

شد، در حقيقت به منزله يك حجت شروع مي "ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ "و اين اعتراض و اعتراض قبليشان كه با جمله
كند، كند، و حاصل بيانش اينكه رسالتي كه اين رسول آن را ادعاء ميار مياست، كه خصم را به التزام يكي از دو محذور ناچ

ما بايد تواند به آن نايل آيد، پس حتاگر موهبتي آسماني، و اتصالي غيبي است كه هيچ بشري بدان جهت كه بشر است نمي
ا باغي براي او قرار دهد كه از آن امرار ملكي از همان عالم غيب نازل شود، تا با رسول بشري به كار انذار بپردازد، يا گنجي ي

 .معاش كند

__________________________________________________ 
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و اگر چنانچه امر غيبي نيست، بلكه از خصايص بشر است، پس بايد هر كس متصف به بشريت هست به اين خصيصه 
شود، و يا چرا پروردگارمان را ما تا كنون در خود چنين چيزي سراغ نداريم، پس چرا مالئكه بر ما نازل نمي برسد، و

 .بينيمنمي

خداي سبحان از شق اول پاسخ داد كه بيانش گذشت، و از شق دوم چنين پاسخ داده كه به زودي مالئكه را خواهند ديد، 
 "ما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ "و اين جواب در معناي آيه اي ديگر،ولي نه در اين نشاه بلكه در نشاه

 .باشد و در اين آيات اشاره به ما بعد از مرگ و به روز قيامت استآيد، ميكه بيانش به زودي مي« 1»

 373ص :  .. … [بينيمو آله و سلم(: چرا مالئكه بر او نازل نشده، پروردگارمان را نمياحتجاج ديگر كفار در رد رسالت رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه ]

ع در مجم "نْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراًوَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَري رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَ "
به معناي انتظار خيري است كه احتمال وقوعش در دل زياد باشد، و به همين معنا است طمع و  "رجاء "البيان گفته كلمه

ه معناي ب "عتو "به معناي رفتن به سوي چيزي است به طوري كه بين تو و او حائلي نباشد، و كلمه "لقاء "امل، و كلمه
 .«8»ترين ظلم است گراييدن به سوي زشت

در آيه مورد بحث، برگشتن به سوي خدا در روز قيامت است، و اگر آن را لقاء ناميده، بدين جهت است كه  "لقاء "راد ازو م
كنند. به طوري كه حايلي از جهل و يا غفلت در بين نماند، چون در روز قيامت عظمت آن روز مردم به سوي خدا بروز مي

ند كنآن روز ديگر علم پيدا مي -وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ "ه فرمود:كند، هم چنان كالهي همه حجابها را پاره مي
 ."كه خدا حقي است مبين

انكار و قبول نداشتن معاد است، و اگر آن را تكذيب قيامت و  "كساني كه اميدوار لقاء خدا نيستند "پس مراد از اينكه فرمود:
اند، هم چنان كه در آيات قبل خواند، براي اينكه گفتگو از مشاهده مالئكه و رؤيت پروردگار يا ساعت و يا امثال آن نخو



تعالي و مقدس بود، پس در همين تعبير اشاره است به اينكه آنچه گفتند، و در خواست نازل كردن مالئكه، و يا رؤيت 
پندارند كه چنين چيزي محال است، و بعد از آنكه پروردگار كردند، از اين جهت بود كه اينها از لقاي خدا مايوسند، و مي
 فرمود هم مالئكه ممكن است نازل شود و هم خداي تعالي مالقات

__________________________________________________ 

ه، به دفرستيم، و اگر هم به قومي بفرستيم ديگر آنان را مهلت نداما مالئكه را جز براي فرستادن عذاب استيصال نمي(1)
 .8كنيم. سوره حجر، آيه كلي منقرضشان مي

 .، ط تهران133، ص 3مجمع البيان، ج (2)
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 .دانندشود ناگزير ملزم به چيزي شدند كه به زعم خويش محال مي

راض كفار است بر رسالت رسول خدا، كه آن را به حكايت اعت "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَري رَبَّنا "پس اينكه فرمود:
لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَالئِكَةِ إِنْ  ":صورت تحضيض آوردند، و هم چنان كه در جاي ديگر به همين صورت اعتراض كرده و گفتند

 .«1» "كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

كه عبارت است از نازل شدن مالئكه به  -ر رسالتو بيان حجت آنان همان طور كه قبال نيز اشاره كرديم اين است كه اگ
چيزي است كه نيل به آن براي بشر امكان دارد، و ما هم كه مانند اين شخص  -وحي، و يا تكلم خدا با بشر به مشافهه،

 .بينيم؟شود، و پروردگارمان را نميمدعي رسالت بشر هستيم، پس چرا مالئكه بر ما نازل نمي

يم اين است كه نزول مالئكه و ديدن رب را مطلق آورده و نفرموده چرا مالئكه بر ما نازل نگرديدند، مؤيد بياني كه ما آورد
يا پروردگارمان را نديديم تا تو را تصديق كنند، با اينكه آنها در اعتراض سابق خود نزول ملك را ذكر كرده بودند تا اينكه آن 

 .براي پيامبر باشد ملك همراه پيامبر نذير باشد و در همراهيش تصديقي

فهماند، چون مشركين خداي تعالي را رب خود نوعي تمسخر ايشان را مي "رب "و تعبير از خداي تعالي به كلمه
شوند، مالئكه و روحانيات از كواكب، و امثال آن است، و خداي دانستند، بلكه به عقيده آنان ارباب كه پرستش مينمي

اند: تو معتقدي كه خدا رب تو است، و به تو عالقمند گفته (ت به رسول خدا )صسبحان رب االرباب است، پس در حقيق
است، و به همين جهت تو را از ميان همه افراد بشر به تكلم با خود اختصاص داده، و خدا پروردگار ما نيز هست پس چرا با 

 .دهدزند؟ و چرا خود را به ما نشان نميما حرف نمي

از پرستش ارباب اصنام يعني مالئكه و روحانيات كواكب و امثال آن عدول نموده، و به جاي آنها  عالوه بر اين، مشركين اگر
ها محسوسند، و از مشاهده پرستنده در هنگام پرستش ها را پرستيدند، براي اين بوده كه بتها و مجسمهخود اصنام و مجسمه

 -.و قرباني كردن غايب نيستند

بدون  خورم هر آينهاين است كه سوگند مي "لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً "و معناي اين جمله كه فرموده:
 .حق خواستار كبر براي خود شدند، و طغياني عظيم كردند

 374:  ص..  …[ "جُوراًمَحْ حِجْراً "گويندبينند ولي به هنگام مرگ و در روزي كه بشارتي بر ايشان نيست و ميكفار مالئكه را مي]

ر به معناي ه "حجر "گويد: كلمهدر مفردات مي "يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ ال بُشْري يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً "
 چيزي است كه با تحريم ممنوع شده

__________________________________________________ 
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 "و نيز فرموده: "گفتند اينها چهارپايان و زراعتي حرامند -قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ "باشد، هم چنان كه در قرآن فرموده:
اصطالحي بود از مشركين كه هنگام ديدن كسي كه از او ترسي داشتند  "حِجْراً مَحْجُوراً "كلمهو  "وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً

يند، و خيال گوفرمايد كفار وقتي مالئكه را ببينند آن وقت هم اين كلمه را ميآوردند، و قرآن كريم در اين آيه ميبه زبان مي
 .«1»اي برايشان دارد كنند گفتن آن فايدهمي

ديد اگر در ماههاي حرام بود، براي ترسيد ميل نقل شده كه گفته در جاهليت وقتي شخصي كسي را كه از او ميو از خلي
يعني بر تو حرام است كه متعرض من شوي، چون ماه، ماه حرام است آن  "حِجْراً مَحْجُوراً "گفت:اينكه او را نكشد مي

ه گفته است اين يك افسوني بود براي عرب، كه هر وقت از و از ابي عبيدة نقل شده ك« 8»شد شخص هم متعرضش نمي
گفت، و اين در وقتي بود كه خوني در ميان خورد، اين كلمه را ميترسيد، چون در حرم و يا شهر حرام به او بر ميكسي مي
 .«3»آنان بود 

گفته شده، ظرف است براي « 3»به طوري كه  "جْرِمِينَدر جمله يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ ال بُشْري يَوْمَئِذٍ لِلْمُ "يوم "پس كلمه
هر كسي  "مجرمين "نفي جنس، و مراد از "ال بشري "تاكيد آن است و مراد از جمله "يومئذ "و كلمه "ال بشري "جمله

است كه متصف به جرم باشد، چيزي كه هست در مورد آيه، مقصود جرم شرك است، و مجرمين همان كساني هستند كه 
قاي خدا را ندارند، كه قبال ذكرشان به ميان آمده بود، و معناي آيه اين است: روزي كه اين مجرمين اميدوار به لقاي اميد ل

اي از براي عموم مجرمين كه اينان طايفه -به طور نفي جنس -خدا نيستند مالئكه را ببينند، در آن موقع هيچگونه بشارتي
 .آنانند نخواهد بود

ه اي كهمان مشركينند يعني مشركين آن روز به مالئكه "يقولون "گويند، و فاعلمي "جْراً مَحْجُوراًحِ "و آن روز از ترس،
از مفسرين « 3»گويند، و مقصودشان اين است كه ما را پناه دهيد. بعضي مي "حِجْراً مَحْجُوراً "قصد عذاب ايشان را دارند

 :گويند، و معنايش اين است كه مالئكه به مشركين ميگرددبه مالئكه بر مي "گويندمي "اند ضمير جمعگفته

 ، يعني حرام و محرم است بر شما شنيدن بشارت و يا"حراما محرما عليكم سماع البشري "
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 .داخل شدن به بهشت، يا پناه بردن از عذاب به چيزي پس امروز براي شما هيچ پناهي نيست

 .ولي معناي اول به سياق آيات نزديكتر است

 "هو اما از اين اعتراضشان ك "شود؟چرا مالئكه به ما نازل نمي "ت كه گفتند:اين آيه در موضع جواب از گفتار مشركين اس
جواب نداد، براي اينكه ديدني كه آنها منظورشان بوده، ديدن به چشم سر بوده كه مستلزم  "بينيمچرا پروردگار را نمي

همان رؤيت قلبي است، چيزي جسمانيت و تجسم است، و خدا منزه از آن است، و اما آنان از رؤيت به چشم يقين كه 



 .آن قسم رؤيت نبود "أَوْ نَري رَبَّنا "شد منظورشان ازشد، و بر فرض هم كه سرشان ميسرشان نمي

و اما توضيح جواب از مساله انزال مالئكه و رؤيت آنان، اين است كه اصل ديدن مالئكه را مسلم گرفته، كه روزي هست كه 
ه آن هيچ حرفي نزده، و به جاي آن از حال و وضع كفار در روز ديدن مالئكه خبر داده، تا به كفار مالئكه را ببينند ولي دربار

شود، چون مالئكه را نخواهند ديد مگر در روزي اين معنا اشاره كرده باشد كه در خواست ديدن مالئكه به نفعشان تمام نمي
مبدل به نشاه اخروي شود، هم چنان كه در جاي ديگر  كه با عذاب آتش روبرو شده باشند، و اين وقتي است كه نشاه دنيوي

 .«1» "ما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ "نيز به اين حقيقت اشاره نموده و فرموده:

نند كه با اين درخواست كاند، در حالي كه خود خيال ميپس كفار در حقيقت در اين درخواست خود استعجال در عذاب كرده
 .كنندخود، خدا و رسول او را عاجز و ناتوان مي

 بدان اشاره دارد چه روزي است؟ "يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ "و اما اينكه اين روزي كه آيه

د از اند: روز قيامت است، و ليكن آنچه از سياق به كمك ساير آيات راجع به اوصاف روز مرگ، و بعگفته «2»مفسرين 
 .آيد، اين است كه مراد روز مرگ استمرگ بر مي

وَ لَوْ تَري إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَالئِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ  "مثال يكي از آيات راجع به مرگ آيه
 ديگر آيهباشد و يكي مي« 0» "الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ
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 .2شوند. سوره حجر، آيه كنيم، و وقتي نازل كنيم ديگر مهلت داده نميمالئكه راي جز به حق نازل نمي(1)

 .به نقل از ابو حيان 3، ص 12روح المعاني، ج (2)

گيرند، و مالئكه دست دراز كرده، كه جان خود بيرون دهيد، ياگر ببيني زماني راي كه ستمگران در سكرات مرگ قرار م(3)
 .20سوره انعام، آيه  .امروز به عذاب خواري كيفر خواهيد شد

 833، ص: 13ترجمه الميزان، ج

لَّهِ واسِعَةً فِي الْأَرْضِ، قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ ال إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ "
 .و آياتي ديگر« 1» "فَتُهاجِرُوا فِيها

و همين مشاهدات دم مرگ است كه قرآن آن را برزخ خوانده، چون در آيات قرآني داللت قطعي هست بر اينكه بعد از مرگ 
 .كنندمي بينند و با آنان گفتگوو قبل از قيامت مالئكه را مي

كند طبعا بايد اولين روزي كه مالئكه را ي كه ديدن مالئكه را انكار ميو از سوي ديگر در مقام مخاصمه در پاسخ كس
شوند، نه اينكه در چنين مقامي ديدن روز بيند به رخش كشيد، و آن روز مرگ است، كه كفار با ديدن مالئكه بد حال ميمي

 .اندا گفتهر "حِجْراً مَحْجُوراً "اند وقيامت را ياد آور شود با اينكه بارها مالئكه را ديده

پس ظاهر امر اين است كه اين آيه و دو آيه بعدش نظر به حال برزخ دارد، و رؤيت كفار مالئكه را در آن روز خاطرنشان 
 .سازدسازد، و همچنين احباط اعمال ايشان و حال اهل بهشت را در عالم برزخ خاطر نشان ميمي

 377:  ص..  …[ مَنْثُوراً هَباءً هُفَجَعَلْنا …پردازيم در آن روز به اعمال كافران مي]

، عبارت از هر فعلي است كه از "عمل "گويد:راغب در مفردات مي "وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً "
بدون قصد سر  است، چون فعل به كارهايي هم كه از حيوانات "فعل "اخص از "عمل "جانداري با قصد انجام شود، پس

كمتر در اينگونه موارد اطالق  "عمل "شود، ولي كلمهشود، و حتي گاهي در جمادات نيز اطالق ميزند، اطالق ميمي



 .«8» "بقر العوامل "گويندرود، مگر در گاو كه به گاوهاي كاري ميگردد، و عمل در حيوانات به كار نميمي

شود، و جز در هنگام اي خاك بسيار نرم و غباري است كه در هوا پراكنده ميگويد: به معنمي "هباء "و نيز درباره كلمه
 .به معناي پاشيدن است "نثر "، و كلمه«0»شود تابش نور خورشيد از پنجره ديده نمي

و عمل چيزي است كه در نشاه بعد از مرگ مايه  -پردازيم،اند ميو معناي آيه اين است كه ما به يك يك اعمالي كه كرده
 .مند نشوندپاشيم، كه چون غبار نابود شود، و ديگر از آن بهرهپس آن را طوري از هم مي -عيشت آدمي است،م
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چه كار  رگويند: در دنيا داند، مالئكه به ايشان ميگيرند، در حالي كه به خود ستم كردهكساني كه مالئكه جانشان را مي(1)
پرسند: مگر زمين فراخ نبود كه در آن هجرت كنيد. سوره نساء، آيه گويند در زمين زير دست ديگران بوديم. ميبوديد؟ مي

23. 

 ."عمل "مفردات راغب، ماده(2)

 ."هبا "مفردات راغب، ماده(3)
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اند را بر جميع اعمال كفار كه به منظور سعادت حيات انجام داده خواهد قهر الهيو اين طرز سخن بر اساس تمثيل است، مي
تواند آنها را باطل سازد، به طوري كه اثري در سعادت زندگي ابدي ايشان نداشته باشد، برساند، و بفهماند كه چگونه مي

دهد، اثاث اش را به باد ميكند تار و پود زندگيكند كه وقتي بر دشمن غلبه ميخداي تعالي را تشبيه به سلطان قاهري مي
 .سوزاند، به طوري كه اثري از آن باقي نمانداش را ميخانه و زندگي

فهماند اعمال كفار به خاطر كفر و كند بر حبط اعمال كفار در آن روز، با آياتي كه ميو ميان اين آيه كه داللت مي
ي حبط كردن بعد از مرگ اين است كه بعد از مرگ حبط شود، منافات نيست، براي اينكه معناجرمهايشان در دنيا حبط مي

كنند، بعد از آنكه در دنيا از دركشان مخفي بود، و ما بحث مفصل در معناي حبط را در جلد دوم اين كتاب را درك مي
 .گذرانديم، بدانجا مراجعه شود

 371:  ص..  …[ "مَقِيلًا أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ يَوْمَئِذٍ الْجَنَّةِ أَصْحابُ ":آيه در "خير "معناي]

لْ أَ قُ "پرهيزكاران است، قبال هم فرموده بود: "اصحاب جنت "مراد از "أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا "
بر همين است كه مراد از اصحاب جنت همان متقين هستند. و  و اين خود دليل "ذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

به طوري  -هستند، اما استقرار كه روشن است، و اما قيلوله "قيلوله "و "استقرار "دو اسم مكان از "مقيل "و "مستقر "كلمه
و بايد هم همين طور به معناي استراحت در نصف روز است، چه اينكه همراه با خواب باشد و چه نباشد،  -«1»اند كه گفته

 .باشد، چون در بهشت خواب نيست

 "اند، هم چنان كه كلمهاز معناي تفضيل )بهتري( منسلخ شده -«8»اند به طوري كه گفته -"احسن "و "خير "و دو كلمه

نْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ما عِ "در جمله "خير "دهد، و نيز كلمهنمي "ترآسان "معناي« 0» "وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ "در جمله "اهون
 .دهد، چون لهو خوب نيست تا گفته شود آنچه نزد خدا است بهتر از لهو استمعناي بهتر نمي «3» "اللَّهْوِ

داديم كه  بنا بر آنچه ما ترجيح "بهتر -خير "و هر چه بدان معنا است، مانند صيغه "افعل "و بعيد نيست گفته شود كه صيغه
ا ماده خود داللت بر تفضيل دارند نه با هيات خود، در مثل اينگونه موارد منسلخ از معناي تفضيل صفت مشبهه هستند، كه ب

 رسانند چيزي كه هست درك طرف و طرز فكر او در اينگونه موارد رعايت شده، چوننيستند باز تفضيل را مي
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 .133، ص 3ج (مجمع البيان، 8و  1)

 .83سوره روم، آيه (3)

 .11سوره جمعه، آيه (4)

 832، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كفار بعد از آنكه شرك و جرم را اختيار كردند، ال بد آن را بهتر از ايمان و عمل صالح دانستند و الزمه آن آتش در آخرت 
شود: بهشت و آنچه در آن است بهتر و ان گفته مياست پس براي آن دو خيريت و حسن اثبات كردند، در نتيجه در مقابلش

شود به نيكوتر از كفر و جرم است، پس بر ايشان الزم است كه بهشت را بر آتش برگزينند و خالصه به ايشان گفته مي
 لفرض هم كه طرز فكر شما صحيح باشد، و در كفر و جرم خيريتي باشد باز بايد از آن دو دست برداريد، زيرا ايمان و عم

اند تفضيل )بهتري( در اينگونه موارد از باب ديگر گفته« 1»صالح بهتر از آن دو است، پس علي اي حال در اشتباهيد، بعضي 
 .است (تهكم )مسخره و استهزاء

 371:  ص..  …[ " … بِالْغَمامِ السَّماءُ تَشَقَّقُ يَوْمَ "توضيح اين تعبير از وقوع قيامت كه فرمود:]

به خاطر فعلي تقديري منصوب شده باشد، و معنا  "يوم "ظاهرا ظرف "قَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَالئِكَةُ تَنْزِيلًاوَ يَوْمَ تَشَ "
وز بينند، و مراد از اين روز، رشود، چون كفار روز قيامت نيز مالئكه را مياين باشد كه به ياد آر روزي را كه چنين و چنان مي

بعضي از مفسرين در متعلق ظرف مذكور وجوه ديگري  "الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ "ه دليل اينكه فرمودهقيامت است، ب
 .اي در نقل آنها نديديماند كه فايدهذكر كرده

ن دبوده، كه به معناي قطع است و تشقق به معناي باز ش "شق "و از باب تفعل، از ماده "تتشقق "در اصل "تشقق "كلمه
پوشاند، زيرا غمام از ماده غم كه به اند، براي اين است كه آفتاب را مينام ابر است، و اگر ابر را غمام خوانده "غمام "است، و

 .باشدمعناي پرده است، مي

 شود در حالي كهآسمان باز مي "دهد كه:يا براي مالبست است، و آيه را چنين معنا مي "بالغمام "در كلمه "باء "و حرف
 دهد كه آسمان از ابر بازاست، و آيه را چنين معنا مي "عن "و يا به معناي "متلبس به ابر است يعني آسماني ابري است

 .شود و يا با خود ابرشود، يعني از طرف ابر پاره ميمي

انده نيز باز شود، و ابرهايي هم كه روي آن را پوشو هر چه باشد ظاهر آيه اين است كه روز قيامت آسمان شكافته مي
 انْشَقَّتِ السَّماءُ وَ "بينند، پس آيه قريب المعنا با آيهشوند، و كفار ايشان را ميشود، و مالئكه كه ساكنان آسمانند نازل ميمي

 .شودمي« 8» "فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ وَ الْمَلَكُ عَلي أَرْجائِها

، و بروز -يعني عالم غيب -هاي جهلي، و بروز عالم آسمانن پردهو بعيد نيست كه اين طرز سخن كنايه باشد از پاره شد
 سكان آن، كه همان مالئكه هستند، و نازل شدن مالئكه به
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 .2، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .13و  13ست. سوره الحاقه، آيات، هاي آن اآسمان شكافته شد پس آن در امروز سست است و فرشته بر كناره(2)

 823، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .زمين، كه محل زندگي بشر است



هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ  "كنند، هم چنان كه در آيهاند: مراد اين است كه آسمان را ابرها پاره مياز مفسرين گفته «1»بعضي 
بدان اشاره دارد كه گفتگويش در تفسير « 8» "وَ الْمَالئِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ

 .خود آن گذشت

و اگر از واقعه قيامت تعبير به تشقق كرد، نه به تفتح و امثال آن، براي اين بود كه دلها را بيشتر بترساند، و همچنين تنوين 
 .باز براي رساندن عظمت آن روز است "نزيالت "در كلمه

 311.. ص :  …[ "است دشوار بس روزي كفار بر قيامت ":فرمود اينكه وجه و "لِلرَّحْمنِ الْحَقُّ يَوْمَئِذٍ الْمُلْكُ "بيان جمله:]

ملك مطلق آن روز حقي است ثابت براي رحمان،  يعني "الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَ كانَ يَوْماً عَلَي الْكافِرِينَ عَسِيراً "
 گردد، و در چند جا از اينچون آن روز ديگر تمامي اسباب از كار افتاده، و روابطي كه بين آنها و مسببات بود گسيخته مي

كه شود شود، اين است كه آن روز براي همه ظاهر ميكتاب مكرر گذشت كه: مراد از اينكه آن روز ملك براي رحمان مي
 .پنداشتند استقاللي از خود نداشتندملك و حكم تنها از آن خدا بوده و بس، و هيچ يك از اسباب بر خالف آنچه مردم مي

اين است كه كفار تا در دنيا بودند به خاطر ركون و اعتمادي  "و قيامت بر كفار روزي بس دشوار است "و وجه اينكه فرمود:
اي طر غوري كه در زندگي زميني خود كرده بودند، با اينكه زندگي آن چون نخ پوسيدهكه به اسباب ظاهري داشتند، و به خا

نابود شدني بود، و به خاطر اينكه از سبب حقيقي كه مالك حقيقي است، و نيز از زندگي دائمي، و جاوداني خود منقطع شدند، 
 .يابندود نميكنند، در حالي كه مالذ و پناهي براي خپس ناگزير در آن روز چشم باز مي

خبر آن خواهد بود و اگر حق را معرفه آورده، براي اين بود كه انحصار را  "حق "مبتدا و كلمه "ملك "و بنا بر اين كلمه
ظرف است براي ثبوت خبر براي مبتداء، و فايده تقييد اين است كه حقيقت امر در آن روز ظاهر  "يومئذ "بفهماند و كلمه

هميشه براي خدا است، چه در دنيا و چه در آخرت، فرق آخرت با دنيا اين است كه در قيامت  شود، و گرنه حقيقت ملكمي
 .شود، ولي در غير قيامت اين ملكيت صوري محفوظ استملك صوري از اشياء بر طرف مي

 اند: ملك در اينجا به معناي مالكيت است، و كلمهاز مفسرين گفته« 0»ولي بعضي 

__________________________________________________ 

 .2، ص 12روح المعاني، ج (1)

برند كه خدا در سايبانهايي از ابر، و مالئكه به سوي آنها بيايند و كار از كار بگذرد و به سوي خدا است آيا انتظار مي(2)
 [.. … ] .813بازگشت امور. سوره بقره، آيه 

 .11و  13، ص 12روح المعاني، ج (3)

 821، ص: 13ن، جترجمه الميزا

متعلق به خبري  "يومئذ "اند: كلمهديگر گفته« 1»خبر ملك است. بعضي  "حق "متعلق به همان است، و كلمه "يومئذ "
 :انداست كه صفت حق است، و حذف شده. بعضي ديگر گفته

حق صفت براي مبتداء است. خبر براي ملك است، و كلمه  "يومئذ ":انديوم اللَّه است بعضي ديگر گفته "يومئذ "مراد از "
 .و چون اين اقوال سخناني بي پايه بود از تعقيب آنها صرفنظر شد

 315:  ص..  …[ "يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يا وَيْلَتي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُالناً خَلِيلًا "آه و حسرت ظالم )منحرف از هدايت( در روز قيامت:]



به معناي  "عض "راغب در مفردات گفته كلمه: "يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلي يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًاوَ  "
نيز  و "سر انگشتان خود به دندان بگزيد -عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ "دندان گرفتن است، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

و اين عبارت است از ندامت، چون عادت  "گزدروزي كه ستمگر دستان خود را با دندان مي -وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ "رموده:ف
كند اي كاش فالن و به همين جهت در چنين مواقعي آرزو مي« 8»كنند مردم همين است كه در هنگام ندامت چنين مي

يْلَتي يا وَ "گويندشد، هم چنان كه قرآن حكايت كرده كه ميشدم از من فوت نميكار كه در اثر فوتش به چنين روزي دچار 
 ."گرفتماي كاش فالني را دوست خود نمي -لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُالناً خَلِيلًا

 يز مرادجنس ستمگر باشد، و آن عبارت است از هر كسي كه به هدايت رسول به راه راست نرود، و ن "ظالم "و ظاهرا مراد از
رسول  "رسول "ستمگران اين امت است، و مراد از "ظالم "از رسول هم جنس رسول است، هر چند كه از نظر مورد مراد از

 .خدا )ص( است

د: اي گويشود كه از فرط و شدت ندامتش ميبه ياد آر روزي را كه ستمگر آن چنان پشيمان مي "و معناي آيه اين است كه:
 ."آوردمكردم و در نتيجه راه باريكي به سوي هدايت به دست ميميكاش راهي با رسول باز 

خصي مذكر، كنايه از نام ش "فالن "اين جمله تتمه آرزوي ستمگر نادم است و كلمه "يا وَيْلَتي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُالناً خَلِيلًا "
و  كنايه است از انسان، و الفالن "فالنه "و "نفال "گويد: كلمه:كنايه است از نام شخصي مؤنث راغب مي "فالنة "و كلمه

 .«0»كنايه است از حيوانات  -الف و الم -الفالنة، با

 ليتني لم اتخذ "يعني واي كه هالك شدم "يا ويلتي "و معناي آيه اين است كه

__________________________________________________ 

 .11و  13، ص 12روح المعاني، ج (1)

 ."عض "ات راغب، مادهمفرد(2)

 ."فلن "مفردات راغب، ماده(3)

 828، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 -كه دوست خود گرفتم و با مشورت او كار كردم و سخنانش را شنيدم و تقليدش كردم، -يعني اي كاش فالني را "فالنا
 .گرفتمدوست نمي

 «بعضي

است، و گويا مفسر نامبرده نظرش به آيه بعدي است كه در آيه، كنايه از شيطان  "فالن "اند كلمهاز مفسرين گفته
 .گذارد، ولي اين حرف با سياق آيه سازگاري نداردفرمايد: شيطان آن روز آدمي را تنها ميمي

 تَنِيلَيْ وَيْلَتي يا "بحث مورد آيه در ديگري و است، " … اتَّخَذْتُ لَيْتَنِي يا "و از لطايف تعبيرات قرآن يكي تعبير در آيه قبلي

 به اشاره شده، حذف منادي اول آيه در رفته، كار به لطيف تدرجي استغاثه، و ندا در تعبير اين در چون است، " … أَتَّخِذْ لَمْ
فهماند كه براي او در اين آيه مي "ويل "هد كه او را نجات دهد، هر كه باشد، و آوردن كلمهخوامي ايدهنده نجات او اينكه

سي نيست او را از عذاب نجات دهد، و جز هالكت و فنا دادرسي ندارد، و به همين جهت ندايش را با روشن شده كه ديگر ك
 .كندويل اداء مي

 "ذكر "كند، و مراد ازاين آيه تمناي سابق را تعليل مي "لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا "
ا شود باند، و يا خصوص كتب آسماني است كه از نظر مورد منطبق ميمطلق احكام و دستوراتي است كه رسوالن آورده

 .قرآن كريم



جزو كالم كفار نيست، بلكه كالم خداي تعالي است البته ممكن هم هست جزو كالم  "وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا "جمله
 .تحسر و تاسف آن را بگويندكفار باشد، كه از شدت 

اش را داشتيم، ما را ياري نكند، و خذالن شيطان به اين معنا است كه: كسي كه اميد ياري -به ضم خاء -"خذالن "كلمه
دهد كه اگر به اسباب ظاهري تمسك كني و پروردگارت را فراموش نمايي تو را از اين است كه در دنيا به انسان وعده مي

كنم، ولي همين كه اسباب از كار افتاد، و قهر الهي همه را از اثر دهم، و در نجاتت ياريت ميميهر مكروهي نجات 
آن روز دست از ياري انسان برداشته، آدمي را تسليم سرنوشت  -كه در روز مرگ جزئي و در روز قيامت كلي است -انداخت،

و « 8» "ءٌ مِنْكَنِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيكَمَثَلِ الشَّيْطا "كند، هم چنان كه قرآن فرموده:شوم خود مي
 نيز در ضمن حكايت سخنان
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 .18، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .من از تو بيزارم گويدگويد كفر بورز، همين كه كافر شد ميمانند شيطان كه به انسان مي(2)

 .13سوره حشر، آيه 

 820، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ "روز قيامت شيطان، فرموده:

هل ضالل، سرپرستي هواپرستان، و اولياي شيطان است، در اين سه آيه اشعار بلكه داللت است كه سبب عمده در ضاللت ا
 .بينيم مؤيد آن استآنچه هم كه خود ما به چشم مي

خصوص رسول خدا )ص( است، به  "رسول "در اين آيه مراد از "وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً "
ده، و اگر از آن جناب تعبير به رسول كرده براي اين بوده كه رسالتش را مسجل سازد، و دماغ آن قرينه اينكه از قرآن نام بر

به معناي ترك  -به فتحه هاء و سكون جيم -زدند، به خاك بمالد، و كلمه هجركفار را كه در رسالت و كتاب او طعن مي
 .است

و اين سخن از جمله سخناني است  "يَعَضُّ الظَّالِمُ "اشد بر جملهعطف ب "وَ قالَ الرَّسُولُ "آيد كه جملهاز ظاهر سياق بر مي
ايد گويد بنا بر اين تعبير به فعل ماضي )با اينكه بكه رسول در روز قيامت به پروردگار خود، بر سبيل گاليه و شكايت مي

يي به قدري حتمي است كه گورفت چون قيامت هنوز نيامده( به عنايت اين است كه بفهماند وقوع قيامت مضارع به كار مي
 .واقع شده، و مراد از قوم آن جناب عموم عرب بلكه عموم امت او است، البته به اعتبار عاصيان امت

 هايباشد و آيات ما بين آن دو جمله "وَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا "اي استينافي و يا عطف بر جملهو اما اينكه جمله
آن  "قوم "به همان معناي ظاهري به كار رفته، و مراد از "قال "اق بعيد است. و بنا بر اين قول، لفظمعترضه باشد، از سي

 .زدندعده از مردمند كه بر رسالت و كتاب او طعنه مي

ان طور كه اين مجرمين را دشمن تو يعني هم "وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ كَفي بِرَبِّكَ هادِياً وَ نَصِيراً "
كرديم، براي هر پيغمبري دشمني از قومش قرار داديم، يعني اين از سنت جاري در ميان انبياء و امتها است، پس تو خيلي 

 .ص( است)هاي اينان بر تو گران نيايد. پس اين آيه در مقام تسليت رسول خدا ناراحت نباش، و دشمني

 از مجرمين اين است كه خداوند گناهكاران را به جرمو معناي قرار دادن دشمن 

__________________________________________________ 

من امروز نجات دهنده شما نيستم، و شما هم نجات دهنده من نيستيد، من به هر چيزي كه در دنيا مرا شريك (1)



 .88كرديد كافرم. سوره ابراهيم، آيه مي

 823ص:  ،13ترجمه الميزان، ج

دارند، پس دشمنيشان شوند و داعي به سوي حق را دشمن ميزند، در نتيجه دشمن حق ميگناهشان، بر دلهايشان مهر مي
 .شودبا رسول خدا )ص( به طور مجاز به خدا نسبت داده مي

د اين است كه امر دشمني و عناد آيبه طوري كه از سياق بر مي -معنايش "وَ كَفي بِرَبِّكَ هادِياً وَ نَصِيراً "و اينكه فرمود:
آنان، تو را به هول و هراس نيندازد، و از ايشان در كار اهتداي مردم و نفوذ دينت در مردم و بين مردم نترس كه پروردگارت 
 وبرايت بس است، كه هر كس از مردم استحقاق هدايت دارد، و استعداد آن را دارد، هدايت كند، و لو اينكه اينان كافر شوند، 

 .طغيان كنند

پس اهتداي مردم منوط و وابسته به اهتداي اين كفار نيست، و خدايت براي نصرت تو، و دين تو بس است كه بدان مبعوثت 
كند، هر چند كه اينان از آن دوري كنند، و تو را و دينت را ياري نمايند، پس اين جمله به منظور استغناء از كرده ياري مي
 .كفار بيان شده

وم شد كه صدر آيه براي تسلي رسول خدا )ص(، و ذيل آن به منظور استغناء از مجرمين قومش ابراز شده است، و پس معل
كه اوال صفت ربوبيت از ميان صفات خداوندي اخذ شده، و در ثاني آن را اضافه به كاف خطاب  "و كفي بربك "در جمله

 .اب بوده استبه منظور تاييد آن جن "و كفي باللَّه "نموده و نفرموده:

 314:  ص..  …بحث روايتي ])رواياتي در باره حبط اعمال و در ذيل آيات گذشته مربوط به اهل جنت و نار([ 

به سند خود از جابر بن يزيد جعفي از امام باقر )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي  "الجنة و النار "در تفسير برهان از كتاب
 رسد، مالئكه به پشت و روي اوكند، فرموده است: پس وقتي جان به گلوگاه ميذكر ميكه در آن مساله قبض روح كفار را 

ها گفتيد، و به ناحق، نسبتدر آريد جانهاي خود را، امروز به خاطر سخناني كه درباره خدا مي "شود:كوبند، و گفته ميمي
آيه  و اين همان است كه "شويداري گرفتار و كيفر ميورزيديد به عذاب خوداديد، و به خاطر اينكه از آيات او استكبار ميمي

گويند متعرض آن است، پس مالئكه مي "يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ ال بُشْري يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً "شريفه
 .«1»بهشت بر شما حرام و محرم است 

__________________________________________________ 

 .1ح  132، ص 0تفسير برهان، ج (1)

 823، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ت: اند كه گفو در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، فاريابي، ابن منذر و ابن ابي حاتم، از علي بن ابي طالب روايت كرده
ماند، خدا هم با اعمال كفار اين طور از آن باقي نمي رود و اثريشود و ميبه معناي باد غباري است كه باال مي "هباء "كلمه

 .«1»كند معامله مي

 (باز در همان كتاب است كه سماويه در كتاب فوائدش، از سالم موالي ابي حذيفة روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص

رسند خداي تعالي اعمالشان را مي هاي تهامه، تاآورند كه با آنان حسناتي است مانند كوهفرمود: در روز قيامت مردمي را مي
 .اندازدكند، و خودشان را به آتش ميچون غبار پراكنده مي

گويد: عرضه داشتم يا رسول اللَّه پدر و مادرم فدايت، براي ما اين قوم را معرفي كن، فرمود: قومي هستند كه نماز سالم مي



، به خورندكنند، و ليكن وقتي به چيزي از حرام برميان ميگيرند و مقداري از سنت شب را نيز اتيخوانند و روزه ميمي
 .«8»كند پرند، خداي تعالي هم اعمالشان را هيچ و پوچ ميسويش مي

وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ  "و در كافي به سند خود از سليمان بن خالد روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از آيه
پرسيدم، فرمود: به خدا سوگند اعمالشان از سفيدي پارچه چلوار سفيدتر است، و ليكن وقتي حرامي به  "باءً مَنْثُوراًفَجَعَلْناهُ هَ

 .«0»كنند شود دل از آن نميايشان پيشنهاد مي

 .مؤلف: و اين معنا در همان كتاب و غير آن از آن جناب و از پدرش )ع( به چند طريق روايت شده

سند خود از عبد االعلي و به اسناد ديگر از سويد بن غفلة روايت كرده كه گفت امير المؤمنين )ع( در و در كافي نيز به 
كنند، تا آنجا كه چشمش كار كند آن را گذارند، آن گاه قبرش را دو ملك گشاد ميحديثي فرمود: مؤمن را در قبرش مي

گويند بخواب با چشم روشن، همچون خواب جوان نورس، ميكنند آن گاه دري از بهشت به رويش باز نموده، به او گشاد مي
 .«4» "أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا ":فرمايدچون خداي تعالي مي

 آيه شريفه را جزو آيات برزخ -فرماييدبه طوري كه مالحظه مي -مؤلف: اين روايت
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 .(باش داشته توجه) كندمي اشاره "مقيل "به آيه تعبير نكته به " … بخواب گويندمي او به "قرار داده، و با جمله

و در الدر المنثور است كه ابو نعيم از طريق كلبي از ابي صالح از ابن عباس روايت كرده كه گفت: عقبة بن ابي معيط، از هيچ 
نشست، و از كرد، و بسيار با رسول خدا )ص( ميساخت و همه اهل مكه را دعوت ميآمد مگر آنكه طعامي ميسفري نمي

 .آمد، ولي در آخر بدبختي گريبانگيرش شدميگفتگوي او خوشش 

پس روزي از سفري بيامد، و طعامي درست كرد، و رسول خدا )ص( را به طعام خود دعوت كرد، حضرت فرمود: هرگز طعام 
تو را نخواهم خورد مگر وقتي كه شهادت دهي معبودي جز خدا نيست و من رسول خدايم، عقبه گفت: برادر زاده بخور، 

 .خورم مگر وقتي به اين معنا شهادت دهي، پس شهادت داد، و حضرت از طعامش خوردفرمود نمي

وقتي اين خبر به گوش ابي بن خلف رسيد نزد او شد و گفت اي عقبه تو هم از دين در آمدي؟! و ابي از دوستان عقبه بود. 
مگر وقتي كه شهادت دهم، من شرم كردم  گفت: نه، در نيامدم، ولي اين مرد بر من وارد شد، و از غذا خوردن امتناع كرد،

شوم مگر آنكه بروي آب دهان به روي ام بيرون شود، شهادت دادم، ابي گفت من از تو خوشنود نميكه غذا نخورده از خانه
ه رسانم، در جنگ بدر عقباو بيندازي، عقبه همين كار را كرد، رسول خدا )ص( فرمود تو را خارج مكه نبينم كه به قتلت مي

 .«1»اسير شد، و به طور صبر كشته گشت، ولي تا آن روز هيچ كس را با شكنجه نكشته بودند 

ه آمده كه سبيل، علي )ع( است، ولي اينگون "يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا "مؤلف: در روايات بسياري در ذيل:
 .يه با مصداق است نه تفسيرروايات مربوط به بطن قرآن و يا از قبيل تطبيق آ
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 317:  ص..  …[ 41تا  33(: آيات 31سوره الفرقان )]

 اشاره

( وَ ال يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إاِلَّ 08ةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيالً )وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَ
( وَ لَقَدْ آتَيْنا 03) ( الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلي وُجُوهِهِمْ إِلي جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ سَبِيال00ًجِئْناكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً )

 (03فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَي الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً ) (03مُوسَي الْكِتابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً )

( وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ 03مْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً )وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَ جَعَلْناهُ
الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَ  ( وَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَي الْقَرْيَة02ِ( وَ كُالًّ ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَ كُالًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً )02وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً )

 (33فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا ال يَرْجُونَ نُشُوراً )

 317:  ص.. …ترجمه آيات 

و آنان كه كافر شدند گفتند: چرا قرآن يك جا بر او نازل نشد؟ چنين نازل شد تا قلب تو را به آن استواري دهيم، و آن را به 
 .(32)منظم كرديم نظمي دقيق 

 .(00آورند مگر آن كه حق را با توضيح بهتري به سوي تو آوريم )مثالي براي تو نمي

 .(03تر است )شوند جايشان بدتر و راهشان گمراهانهكساني كه بر صورتهايشان به سوي جهنم محشور مي

  .(03موسي را كتاب )تورات( داديم و برادرش هارون را مددكار وي كرديم )

 822، ص: 13جمه الميزان، جتر

 .(03هاي ما را دروغ شمردند برويد، و هالكشان كرديم هالكي عجيب! )گفتيم: به سوي قومي كه آيه

و قوم نوح چون پيغمبران را دروغگو شمردند، غرقشان كرديم و عبرت براي مردمان ساختيم، و براي ستمگران عذابي 
 .(03دردآور آماده كرديم )

 .(02مود و اصحاب رس و نسلهاي ما بين آنها )را هالك كرديم( )و مردم عاد و ث

 .(02براي همه مثلها زديم و همه را نابود كرديم، نابود كردني كامل )

چرا( اما آنان به زندگي دوباره ايمان و اميد ) :انداند، مگر آن را نديدهبر آن دهكده كه باران بد بر آن باريده شد گذر كرده
 .(33ندارند )

 311:  ص..  …يان آيات ب

 اشاره

اند نقل شده و آن اين است كه چرا قرآن يكباره نازل نشد؟ و از آن در اين آيات، طعنه ديگري كه كفار به قرآن كريم زده
 .پاسخ داده شده است



اند، كه دعوت قرآن را رد كردند، مشركين مكه "فارك "مراد از اين "وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً "
 ." … قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ "و قرآن كريم طعنه ايشان را قبال حكايت كرده و فرموده بود:

 311:  ص..  …[ آن نزول بودن تدريجي جهت از قرآن به كفار ديگر اعتراض و طعنه تقرير و توضيح و "واحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَيْهِ نُزِّلَ ال لَوْ "بيان جمله:]

اين است كه انزال، نازل شدن  "تنزيل "و "انزال "در سابق گذشت كه فرق ميان -"لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً "
از « 1»زل شدن آن به تدريج است. ليكن بعضي به يك دفعه و يكباره هر چيز است، به خالف تنزيل كه به معناي نا

اند: در خصوص اين آيه معناي تدريج از آن گرفته شده، چون اگر معناي اصلي آن محفوظ باشد، صدر و ذيل مفسرين گفته
 ."چرا جملة واحده و يكباره نازل نشده "كند، زيرا در ذيل جمله فرمودهجمله با هم تناقض پيدا مي

شود كه چرا قرآن يكباره تدريجا نازل دهد، و گرنه معنايش اين مياينجا همان معناي انزال را مي در "تنزيل "پس كلمه
 .سازدنشد، و معلوم است كه تدريج با يكبارگي نمي

بنا بر اين معنايش اين است كه: چرا قرآن يكباره و غير متفرق نازل نشد؟ همانطور كه تورات و انجيل و زبور يكباره نازل 
 .شدند

 كند و منافاتي در صدر واي در اينجا هست كه تعبير به تنزيل را توجيه ميليكن نكته
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قرآن غير از مساله دفعي و تدريجي بودن، فرق ديگري آيد، و آن اين است كه ميان تورات و انجيل و ذيل آيه هم پديد نمي
نيز هست و آن اين است كه آن دو كتاب به صورت لوحي نوشته شده نازل شدند به خالف قرآن كه اصال از مقوله كاغذ و 

ودن ب شود تدريجيخط نبوده، بلكه از مقوله صدا و مسموعات بوده است. و معلوم است كه كتابي كه به اين طريق وحي مي
 .را الزم دارد، چون بايد كلمه كلمه خوانده و شنيده شود

دا البته نحوه نزول قرآن به رسول خ -و طعنه كفار هم اين نبود كه چرا يكباره به صورت كتابي در بين دو جلد نازل نشده،
آورد و اي كه وحي را ميبلكه پيشنهادشان اين بود كه چرا آن فرشته -)ص( را يا ديده بودند و يا از ديگران شنيده بودند

خواند تا بعد خواند؟ خالصه، چرا آيه به آيه، و سوره به سوره، هم چنان نميخواند همه را تا به آخر و يكباره نميبراي او مي
 .تر استرساند موافقاش تمام شود؟ و اين معنا با كلمه تنزيل كه تدريج را مياز مدتي همه

ه اش در يك جلد نازل شود، آن چنان كشنهاد اين باشد كه به صورت كتابي نوشته شده و همهو اما اينكه مرادشان از اين پي
تورات و انجيل و زبور )به طوري كه يهود و نصاري معتقد بودند( نازل شده، احتمالي است كه كالم قرآن هيچ داللتي بر آن 

دو  شتند تا پيشنهاد كنند كه اين كتاب آسماني مانند آنندارد، عالوه بر اين مشركين مكه اصال ايماني به تورات و انجيل ندا
 .كتاب نازل شود

اعتراضي است از ايشان بر قرآن كريم از جهت نزولش، و  "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً "به هر حال اينكه گفتند:
حان نيامده، چون اگر كتابي آسماني، و متضمن دين اند بگويند: اين كتاب، آسماني نيست، و از ناحيه خداي سبخواسته

بايست ديني كامل و تام بود كه خدا آن را از مردم خواسته و رسولي فرستاده تا آن را به بشر ابالغ كند ميآسماني مي
هايش، همه يك جا نازل شده باشد و حال آنكه اين كتاب بدين گونه االجزاء باشد و اصول و فروعش، فرائض و سنت

سمت اي يك قنيست، يك جا نازل نشده و اجزايش هم منظم و مركب نيست، بلكه سخناني است پراكنده، كه در هر واقعه



هاي رديف شده آن را آن وقت جمله -اي با آن واقعه و حادثه ارتباط داردآورد كه تا اندازهالبته قسمتي را مي -آوردآن را مي
كند قرآني است كه از جانب خدا بر او نازل شده و حال آنكه اين طور دهد و ادعاء ميآيات الهي ناميده و به خدا نسبتش مي

. اين بنددسازد و آن گاه به خدا افتراء و دروغ مينشيند و سخني مناسب با آن را مياي مينيست، بلكه خودش در هر واقعه
 .مردي خارج از دين و گمراه است

  .آيدآن طور كه از مجموع اعتراض و جواب به دست مي اين بود تقرير و بيان اعتراض مشركين،

 823، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "تَفْسِيراً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا وَ ال يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ "

 311:  ص..  …[ " …دريجي قرآن فرمود: كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ توضيح اينكه در بيان علت و حكمت نزول ت]

ن است باشد ايدهد و اثبات و تثبيت هر دو به يك معناست، تنها فرقي كه ميان آن دو ميضد زوال را معنا مي "ثبات "كلمه
 .رساند و تثبيت متضمن تدريج استرا مي "دفعه "كه اثبات

چيزي است كه انسان با آن اشياء را درك  -هم چنان كه مكرر گذشته -قلب است و مراد از آن به معناي "فؤاد "و كلمه
يعني پشت سر  "ترسيل "به معناي -«1»اند به طوري كه گفته -"ترتيل "كند و آن همان نفس انسان است، و كلمهمي

در اظهار معناي معقول است به خالف  به طوري كه راغب گفته: به معناي مبالغه "تفسير "هم آوردن چيزي است. و كلمه
 .«8»كه تنها به معناي اظهار آن معناست بدون مبالغه  -به فتح فاء و سكون سين -"فسر "كلمه

 "جمله كند، وآن را تعليل مي "لنثبت "متعلق است به فعلي مقدر كه جمله "كذلك "آيد كه كلمهو از ظاهر سياق بر مي

 :ت و تقدير كالمنيز عطف بر آن تعليل اس "رتلناه

آن را )قرآن را( متفرق نازل كرديم و نه يك جا تا قلب ترا  -)القرآن( نجوما متفرقة ال جملة واحدة لنثبت به فؤادك "نزلناه "
 :اندگفته« 0»باشد. و اينكه بعضي مي "به تدريج آرامش دهيم

 .تتمه سخنان كفار است سخن بسيار بي معنايي است "كذلك "كلمه

 .بيان تامي است براي علت به تدريج نازل شدن "كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ "فرمود:پس اينكه 

ه معلم گيرد كتوضيح اينكه: به طور كلي تعليم هر علمي و مخصوصا علمي كه مربوط به عمل باشد از اين راه صورت مي
 .مام شودمسائل آن علم را يكي يكي به شاگرد القاء كند، تا همه فصول و ابوابش ت

البته  -.بندددر چنين صورت است كه بعد از تمام شدن تعليم و تعلم، يك صورت اجمالي از مسائل در ذهن شاگرد نقش مي
و در نتيجه در مواقع احتياج بايد دوباره به مسائلي كه خوانده مراجعه نمايد تا  -همانطور كه گفتيم صورت اجمالي نه تفصيلي

شود به طوري كه نفس بر آن معلومات نشو ، چون با صرف تلقي از معلم، در نفس مستقر نميبه طور مفصل آن را درك كند
 و نماء نموده و آثار مطلوب بر آن مترتب شود بلكه محتاج است به اينكه وقت
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 .احتياج به آن فرا رسد و آن معلومات را عمال پياده كند



گردد كه تعليم، غير از تثبيت در فؤاد است. آري، فرق است بين اينكه طبيب يك مساله بهداشتي را به با اين بيان روشن مي
و بين اينكه همين مساله را در بالين مريضي )بطور عملي( به او بياموزد و از مريض شاگرد خود )بطور نظري( ياد دهد 

هاي مرض را بپرسد و او پاسخ دهد و اين پاسخ و پرسش را با قواعدي كه به شاگرد درس داده تطبيق كند كه در اين نشانه
 .كند تطبيق كرده استگويد با آنچه ميصورت آنچه مي

 خواهد آنكه القاي يك نظريه علمي در هنگام احتياج و رسيدن هنگام عمل در دل شاگردي كه مي شوداز اينجا معلوم مي
وصا در شود، مخصنشيند، و پا بر جاتر هم خواهد بود، يعني به زودي فراموش نميگردد و در قلب ميرا بياموزد بهتر ثبت مي

شود كه در چنين معارفي فطرت، آماده پذيرفتن آن است، معارفي كه فطرت بشري هم مؤيد آن باشد و بشر را بدان رهنمون 
 .(كندكند، )نظير همان القائاتي كه استاد طب به شاگرد خود در بالين مريض ميچون نسبت به آن احساس احتياج مي

معارف الهي كه دعوت اسالمي متضمن آن بوده و قرآن كريم به آن ناطق است شرايع و احكامي است عملي و قوانيني 
ط اي است كه مرتبكند، چون مبني بر اساس اخالق فاضلهست فردي و اجتماعي كه حيات بشريت را با سعادت همراه ميا

گردد، هم چنان كه توحيد هم اگر تركيب است با معارف كلي الهي كه آن نيز بعد از تجزيه و تحليل به توحيد منتهي مي
 .كندم عملي جلوه ميشود به صورت همان معارف و دستورات اخالقي و احكا

 :ترين طريق و راه تربيت اين است كهدر چنين مكتبي بهترين راه براي تعليم و كامل

اي اختصاص دهد كه احتياجات گوناگوني به آن بيان دارد و آنچه از آن را به تدريج بيان نمايد و هر قسمت آن را به حادثه
شود بيان كند، و نيز متعلقات آن معارف از قبيل اسباب دثه ميمعارف اعتقادي و اخالقي و عملي كه مرتبط با آن حا

گيري و پندگيري از سرگذشتهاي گذشتگان و سر انجام كساني كه به غير آن دستور عمل كردند و سر نوشت طاغيان عبرت
 .و مشركيني كه از عمل به آن معارف سرپيچي نمودند، را بيان نمايد

دارد، يعني آيات آن هر يك در هنگام احساس حاجت نازل شده، در نتيجه بهتر اثر  اتفاقا قرآن كريم هم همين رويه را
و نيز همين « 1» "وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا "گذاشته است، هم چنان كه خود قرآن فرموده:

 معنا مورد نظر آيه مورد بحث
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 .و خدا داناتر است -"كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ "فرمايد:است كه مي

ماند و آن اين است كه: اين قسم تعليم، يعني هر مساله را در موقع رسيدن به مورد حاجت لي باقي ميبله، در اين جا اشكا
ه اثر شود كگيرد، باعث ميكند، براي اينكه فاصله زماني كه ميان دو مساله قرار ميدرس دادن، غرض از تعليم را تباه مي

كرد به حفظ و ضبط آن مساله سرد شود. به خالف اين كه دار ميمساله اول از بين برود و آن شوق و ذوقي كه شاگرد را وا
ن كند مخصوصا، ضبط كردتر ميمطالب متصل و پيوسته به وي القاء شود كه در اين صورت ذهن را براي فهميدن آن آماده

 .گيردكه بدون اتصال مزبور، صورت نمي

: ما اين اين است كه -آيدبطوري كه از سياق بر مي -و معنايش "تِيلًاوَ رَتَّلْناهُ تَرْ "خداي تعالي از اين اشكال پاسخ داده كه:
هاي تعليمات را با اينكه قسمت قسمت، نازل كرديم در عين حال بين دو قسمت آن فاصله زيادي نگذاشتيم، بلكه قسمت

 سسته نشود و در نتيجهگوناگون آن را پشت سر هم نازل كرديم تا روابط بين آنها باطل نگشته، آثار اجزاي آن از هم گ
غرض از تعليم آن تباه نگردد. عالوه بر اين، در اينجا مطلب ديگري است و آن اينكه قرآن كريم كتاب بيان و احتجاج است، 



كند و هم بر مخالف و پاسخگوي هر مشكلي است كه برايشان پيش بيايد و يا اشكالي كه به روش هم بر موافق احتجاج مي
حق و حقيقت بكنند و هر امري كه براي آنان مشتبه شده باشد، از قبيل معارف و حكم واقعه در ملل  تشكيك يا اعتراض بر

نان سازد هم چاند روشن ميكند و حقيقت آنچه را كه علماي ايشان تحريف كردهو اديان پيشين، همه را برايشان بيان مي
مالئكه و قديسين از بشر، با آنچه در قرآن در اين باره آمده  پرستان درباره خدا وكه اين معنا از مقايسه و سنجش عقايد بت

و نيز مقايسه بين قرآن و كتب عهدين در اخبار و داستانهاي انبياء و همچنين معارف مربوط به مبدأ و معاد به خوبي روشن 
 .گرددمي

ردم پيش آمده، و تدريجا از رسول خدا شود مگر به تدريج و به ترتيبي كه براي مو اين نوع از احتجاج و بيان، حقش ادا نمي
و مؤمنين  كنندهايي كه براي مؤمنين پيش آمده و يا ديگران در برابر مؤمنين به تدريج القاء ميپرسند و يا شبهه)ص( مي

 .پرسندروز به روز از رسول خدا )ص( مي

به  "مثل "كلمه "ثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراًوَ ال يَأْتُونَكَ بِمَ "فرمايد:آيه مورد بحث به همين معنا اشاره نموده مي
ين كنند و در ااست و معناي آيه اين است كه: اينان هيچ وصفي خالي از حقيقت درباره تو يا غير تو نمي "وصف "معناي

يم و بهترين تفسير از آن مساله را آورشوند مگر آنكه ما در آن باره آنچه را كه حق است برايت ميباره از حق منحرف نمي
 در 
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كند و يا حق است و آنان از جاي گويند يا باطل محض است كه حق آن را دفع ميگذاريم، چون آنچه آنان مياختيارت مي
 .كندش ميگرداند و استواراند كه تفسير احسن ما آن را رد نموده به جاي خود بر ميخود منحرفش كرده

 313:  ص..  …اند و بيان ضعف آن وجوه[ وجوهي كه مفسرين در توجيه نزول تدريجي قرآن گفته]

 كه را نانآ كالم طريق، دو به "تَفْسِيراً أَحْسَنَ وَ … فُؤادَكَ بِهِ لِنُثَبِّتَ كَذلِكَ "پس، با بياني كه گذشت روشن شد كه جمله
 :دهدجواب مي "قُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةًلَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْ ":گفتند

فرمايد: علتش اين است بيان نموده مي (اول اينكه: علت نازل نشدن بدان گونه را از آن ناحيه كه مربوط به رسول خدا )ص
 .است كه ما خواستيم فؤاد تو را تثبيت كنيم، لذا آن را تدريجي نازل كرديم

 :فرمايدشود بيان نموده ميمربوط به مردم مي دوم اينكه: علت آن را از آن ناحيه كه

خواستيم تا هر وقت دشمنان ما ايرادي به پيامبرمان بگيرند و مثل و وصف باطلي برايش بياورند، در همان وقت جوابشان را 
ين ند، ما با بهترداده حق را بيان كنيم، اگر آنها با ايرادهاي خود حق را از صورتي كه دارد تغيير داده از جاي خود تحريف كرد

 .شودتفسير دوباره حق را بجاي خودش برگردانيم، و اين غرض، با نزول تدريجي حاصل مي

مين نيز ملحق به ه "الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلي وُجُوهِهِمْ إِلي جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلًا "فرمايد:جمله بعدي هم كه مي
 .خواهد آمد -ان شاء اللَّه -متمم آن است كه توضيحش جواب دومي و نظير

اش، در مقام بيان يك غرض است، و آن پاسخ، از ايرادي است كه به قرآن گانه همهو نيز، روشن گرديد كه آيات سه
 .اين بود نظريه ما -اندكرده

لَوْ ال  "را جواب از "لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَكَذ "اند و جملهاز مفسرين بين مضامين آيات مذكور، تفرقه انداخته« 1»ولي بعضي 
را خبر از ترسيل قرآن در نزول، يا در قرائت بر رسول خدا )ص(  "رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا "گرفته و جمله "نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً
اند دانسته "كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ "را نظير بياني براي جمله "ثَلٍوَ ال يَأْتُونَكَ بِمَ "اند. و جملهو بي ربط به ما قبل دانسته



 .كندرا روشن مي "فؤاد "كه كيفيت تثبيت

خداي تعالي در اين  :انداند دانسته و گفتهبعضي ديگر از مفسرين آن را ناظر به خصوص مثلي كه براي رسول خدا )ص( زده
 جمله حق مطلب را در آن باره
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 قبل، آيه دو غرض از كلي به را " …الَّذِينَ يُحْشَرُونَ  "اند و جملهبا احسن التفسير بيان كرده. بعضي ديگر، غير اين را گفته
 .انددانسته اجنبي

چه ما در توجيه مضمون دو آيه اول آورديم، و نيز آنچه به زودي در معناي آيه سوم خواهيم آورد، فساد و ولي، دقت در آن
اش، در مقام بيان يك غرض است و آن گانه همهسازد كه آيات سهكند. و معلوم ميبطالن تفسيرهاي گذشته را روشن مي

 .زدند كه چرا تدريجي نازل شده عبارت است از پاسخ ايرادي كه به عنوان طعنه بر قرآن كريم

اي از رهجوابي است از راه بيان پا "كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ "اند: جواب از طعنه كفار، به جملهو نيز بعضي از مفسرين گفته
آيد( ل ميدر ذي فوائد نزول تدريجي و گرنه فوائد ديگري غير آنچه خداي تعالي بيان كرده دارد، و آن فوائد را )به صورتي كه

 :اندذكر كرده

وانستند بخوانند تاول اينكه: كتب آسماني سابق، اگر يكباره نازل شدند به اين جهت است كه انبياء گذشته سواد داشتند و مي
كه سواد  شدو بنويسند و لذا احتياجي نبود كه به تدريج نازل شوند، به خالف قرآن كريم، كه چون بر پيغمبري نازل مي

اي جز اين نبود كه قسمت، قسمت نازل شود و تكرار شود تا آن جناب دانست، لذا چارهت و خواندن و نوشتن را نمينداش
 .بتواند حفظ كند

كتب آسماني قبل از قرآن، دليل بر صحتش و اينكه از ناحيه خدا نازل شده اعجازش نبود. به خالف قرآن كه  :دوم اينكه
تواند نظيرش را بياورد و اين اعجاز، در جزء آساي آن است كه تا روز قيامت كسي نميدليل صحت آن، اعجاز و نظم معجزه

 .اي ناميده شده هستجزء آن حتي در كوتاهترين جزء كه هر يك به نام سوره

و اين هم واضح است كه معجزه بودن يك كتاب، دائر مدار اين است كه مطابق با مقتضاي حال باشد و چون احوال، 
 .تجدد پذير است به ناچار قرآن هم الزم بود به تدريج نازل شودتدريجي و 

سوم اينكه: در قرآن كريم ناسخ و منسوخ هست و ممكن نيست ميان آن دو جمع كرد و هر دو را يكباره نازل نمود، چون 
ل االتي كه از رسوهايي است از سؤگويد و منسوخ چيزي ديگر، و با هم منافات دارند. و نيز در قرآن پاسخناسخ چيزي مي
داده ناشايست دانسته، و نيز در آن آياتي است كه اي از امور را كه رخ مياند، و باز در آن آياتي است كه پارهخدا )ص( كرده

دهد خبر آمده حكايت كرده است و يا از آنچه به زودي و در زمان خود رسول خدا )ص( رخ ميبعضي از آنچه را كه پيش مي
 بار از فتح مكه و دخول در مسجد الحرام و اخبار از غلبه روم بر فارس )ايران( و امثال آن، به همين داده مانند: اخ
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 .كردجهت حكمت الهي نزول تدريجي قرآن را اقتضا مي

 .ولي، هيچ يك از اين وجوه آن طور قوي نيست كه نزول دفعي قرآن را محال و يا غلط كند

ه اول: براي اينكه بي سواد بودن رسول خدا )ص( هيچ داللتي ندارد بر اينكه حتما بايد قرآن به تدريج نازل شود، چون اما وج
همواره با آن جناب اشخاصي با سواد بودند و ممكن بود قرآن يكباره نازل شود ولي آنان كم كم براي آن حضرت بخوانند تا 



سَنُقْرِئُكَ فاَل  "برد و فرموده بود:ن جناب وعده داده بود كه قرآن را از ياد نميحفظ شود. عالوه بر اين، خداي تعالي به آ
إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ  "باز فرموده بود:« 8» "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ "و نيز فرموده بود:« 1» "تَنْسي

و قدرت خداي تعالي بر حفظ كتابش در دو صورت نزول دفعي و نزول تدريجي، يكسان « 0» "دَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِمِنْ بَيْنِ يَ
 .است

اما وجه دوم: آن نيز، وجه صحيحي نيست، براي اينكه همان طور كه كتابي كه جزء جزء نازل شده، اگر به مقتضاي حال 
نازل شده چنانچه در نظم آن رعايت مقتضاي حال شده باشد بليغ  "دفعه "كه باشد بليغ است و اال، نه، همچنين كتابي هم

است، و اگر نشده باشد بليغ نيست. خالصه، همان طور كه اولي براي خود مقتضاي حالي دارد دومي نيز دارد، پس بالغت 
 .يك كتاب به نازل شدن تدريجي آن بستگي ندارد، تا اگر دفعي نازل شود بليغ نباشد

ه سوم: ناتمامي آن نيز، از اين جهت است كه گوينده آن خيال كرده نسخ، ابطال حكم سابق است، )لذا گفته: نزول اما وج
دفعي كتابي كه مشتمل بر ناسخ و منسوخ است معقول نيست، چون بايد به حكم منسوخ مدتي عمل شود بعدا ناسخ نازل 

مدت اعتبار منسوخ است. بنا بر اين، چه مانعي دارد كتابي كه شود و آن را نسخ كند( ولي نسخ، ابطال نيست بلكه تعيين 
مشتمل بر ناسخ و منسوخ است، يكباره نازل شود؟ آن گاه از ناسخ آن بفهمند كه حكم منسوخ تا فالن مدت اعتبار دارد، 

 .البته اين در صورتي است كه مصلحت هم اقتضاي آن را بكند

 هنوز از آنها سؤالي نشده، جلوتر نازل هم چنان كه ممكن است بيان حكم مسائلي كه

__________________________________________________ 

 .3خوانيم و ديگر فراموش نخواهي كرد. سوره اعلي، آيه به زودي برايت مي(1)

 2ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما آن را حفظ خواهيم كرد. سوره حجر، آيه (2)

 31كند و نه بعد از آن. سوره حم سجده، آيه است كه نه در عصر نزولش باطل در آن رخنه مي اين كتاب، كتاب عزيزي(3)
 .38و 
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اي كارها كه هنوز واقع نشده و ها مراجعه نمايد. و نيز، ممكن است انكار و تقبيح پارهشود تا هر وقت سؤال شد به آن پاسخ
انات كه هنوز رخ نداده است و يا اخبار به بعضي مغيبات، جلوتر نازل شود. پس، هيچ يك از اي جريهمچنين حكايت پاره

موانع مذكور مانع نازل شدن دفعي قرآن نيست، لذا حق همان است كه ما گفتيم و بياني كه ما در تفسير آيه گذرانديم بياني 
 .است تمام كه با وجود آن، هيچ احتياجي به اين وجوه نيست

 313:  ص..  …است[  شده گفته وجوه بر حشر معناي در كه وجوهي و " … جَهَنَّمَ إِلي وُجُوهِهِمْ عَلي يُحْشَرُونَ الَّذِينَ "يه:مفاد آ]

كه داشتند،  ياتصال اين آيه با آيات سابق و سياق "الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلي وُجُوهِهِمْ إِلي جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلًا "
اي بگيرند كه اليق به مقام رسول اند از طعنه خود نتيجهاند خواستهرساند كه افرادي كه به قرآن طعنه زدهاين معنا را مي

نبوده، مثال، او را به سوء مكانت و گمراهي متهم كنند، ولي قرآن كريم به منظور حفظ احترام و صيانت مقام  (خدا )ص
يشتر شوند داراي سوء مكانتي بده، تنها فرموده است كساني كه بر صورت به سوي جهنم سرازير مينبوت، آن را حكايت نكر

 .و گمراهي شديدترند و با همين تعبير فهمانده كه آنها چه گفته بودند

و به قرآن كريم طعنه زده كنايه است از كساني كه كافر شدند  "الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلي وُجُوهِهِمْ إِلي جَهَنَّمَ "پس اينكه فرمود:
پس مراد از آيه شريفه  .تر استرا به آن اوصاف توصيف كردند، و معلوم است كه كنايه، از تصريح، بليغ (و رسول خدا )ص



ترند، راهتر و گمكنند خودشان بد مكاناين است كه اين طعنه زنندگان به قرآن، كه تو را به اوصاف چنين و چنان وصف مي
 .نه تو

عناي از م "اضل "و "شر "و دو لفظ -كه بارها در اين تفسير معنا شده -است "قصر قلب "ر اين، اساس اين آيه بربنا ب
دهد، و يا اگر بدهد به عنوان استهزاء يا چيزي مانند آن نمي "ترگمراه "و "بدتر "تفضيل، منسلخ شده، يعني ديگر معناي

 :تر اينكهباشد. به عبارت سادهمي

تر از تو هستند تا كسي بگويد مگر آن جناب بد مكان و گمراه بود تا كفار تر و گمراهين نيست كه آنان بد مكانمعناي آيه ا
گويند بد مكان و گمراه، خودشان بد مكان و گمراهند، و يا تر از او باشند؟ بلكه معنايش اين است كه اينها كه به تو ميگمراه

ه باشد، اين گمراهي در خود آنان بيشتر است، پس اين اعتراض را ديگران بايد اينكه بر فرض هم كه او بد مكان و گمرا
 .بكنند نه آنها

شوند و اين وصف كساني است كه منكر معاد هستند به صورت به سوي جهنم محشور مي :در اين آيه به طور كنايه فرموده
وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ  ":شان فرموده استو خدا گمراهشان كرده هم چنان كه در جاي ديگر در باره

 تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَ 
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ناهُمْ سَعِيراً ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلي وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكْماً وَ صُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْ
 "بِآياتِنا

«1». 

تر از تصريح است، تهديد كفار است به شر مكان و به عذاب اليم و نيز در معناي پس در اين كنايه، افزون بر اينكه كنايه بليغ
ا صورت، خود را روي زمين بكشد و بدون احتجاجي است بر ضاللت آنان، چون هيچ ضاللتي بدتر از اين نيست كه انسان ب

د و اين گردشود و در پيش رو با چه چيزهايي مواجه مياينكه جايي را ببيند پيش برود و هيچ نداند كه به كجا منتهي مي
ضاللتي كه در حشرشان بر صورت، به سوي جهنم دارند مجسم و ممثل ضاللتي است كه در دنيا داشتند براي اينكه در دنيا 

زدند رفتند و هيچ توجهي به صداي انبياء كه راهداران سعادت بشرند و از هر طرف ايشان را صدا ميبه بيراهه ميهم 
ه شوند و كسي بكردند. پس مثل اينكه فرموده: اينها گمراهاني هستند كه در روز حشر بر صورتهايشان محشور مينمي

 .هان باشدشود مگر آنكه در دنيا از گمراچنين باليي مبتال نمي

يان گفته: اند. در مجمع الباند. بعضي به كلي آن را مسكوت گذاشتهمفسرين در وجه اتصال اين آيه به ما قبلش اختالف كرده
رٌّ مَكاناً وَ أُوْلئِكَ شَ "گفتند: اينها بدترين خلقند، خداي تعالي در پاسخشان فرموده:مشركين به رسول خدا )ص( و مؤمنين مي

قبل از  كه "أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا "اند: اين آيه متصل است به آيهگفته« 8». بعضي "لًاأَضَلُّ سَبِي
 .آمداين آيات مورد بحث بود، ولي خواننده توجه فرمود كه از سياق چه بر مي

اند: همان معناي ظاهرش مراد است كه با گفته« 0»د: بعضي اناختالف كرده "حشر بر صورت "و نيز مفسرين در مراد از
اند: مراد از آن اين است كه او را در حالي كه صورتش روي زمين ديگر گفته« 3»افتند. بعضي صورت به سوي جهنم مي

 .كشنداست به سوي جهنم مي

 وس واند: به معناي انتقال از مكاني به مكاني ديگر است به طور منكگفته« 3»بعضي 

__________________________________________________ 

هر كس را خدا هدايتش كرده باشد او هدايت يافته واقعي است و كسي كه خدا گمراهش كرده باشد هرگز براي آنان (1)



و كرند،  گنگ كنيم در حالي كه نابينا وسرپرستي جز خدا نخواهي يافت و ما روز قيامت آنها را بر صورتهايشان محشور مي
كنيم، و اين بدان جهت كيفر آنان شد كه به ماوايشان جهنم است كه هر چه رو به خاموشي بگذارد آتشش را تند و تيزتر مي

 .22آيات ما كفر ورزيدند. سوره اسري، آيه 

 .به نقل از كرماني 13، ص 12روح المعاني، ج (2)

 .832، ص 3(روح البيان، ج 3و  3)

 .23، ص 83، ج تفسير فخر رازي(5)
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كه  شوند، هم چنانوارونه، يعني دستها پايين و پاها باال. ولي اگر اين مراد بود جا داشت بفرمايد بر سرهايشان محشور مي
 "ارِ عَلي وُجُوهِهِمْيَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّ "فرمايد:قرآن كريم در جاي ديگر درباره احوال بعد از اين گونه محشور شدن، مي

«1». 

اند: مراد شدت ذلت و خواري است كه از باب مجاز اين طور تعبير آورده. ولي اين حرف باطل است ديگر گفته« 8»بعضي 
 .چون حمل بر مجاز وقتي صحيح است كه نشود كالم را بر حقيقت حمل كرد

خواهند بگويند فالني بدون هدف به راه افتاد تي مياند: اين تعبير اصطالحي است از عرب كه وقديگر گفته« 0»بعضي 
دانند به . ولي اين حرف هم صحيح نيست براي اينكه برگشتش به اين است كه اينها نمي"فالن مر علي وجهه "گويندمي

 .شوند و اين با تصريح آيه به اينكه حشرشان به جهنم است مناسبت نداردسوي چه مكاني محشور مي

اند: اين تعبير از باب كنايه و يا استعاره تمثيليه )مثل زدن( است و مراد اين است كه اينان محشور فتهديگر گ« 3»بعضي 
ديگر به « 3»بعضي  .مند به دنياي پست و زخارف آن، و صورتهايشان متوجه آن استشوند در حالي كه دلهايشان عالقهمي

 :اند كهاين تفسير ايراد گرفته

د كه كسي دلبستگي به دنيا داشته باشد و شايد مراد از اين تفسير اين باشد كه آثار آن دهشدت حشر كجا مهلت مي
 .شوددلبستگي در آنجا ظاهر مي

ولي، حل اشكال اين طور صحيح است كه بگوئيم: مقتضاي آيات تجسم اعمال اين است كه همين دلبستگي به دنيا به 
 .و همي ندارندشود و به غير آن شغل صورت عذاب برايشان مجسم مي

 311:  ص..  …ر ديگر[ ياد آوري هالك ساختن اقوام كافر پيشين: قوم موسي )عليه السالم(، قوم نوح )عليه السالم(، قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و اقوام بسيا]

قبال تكذيب كفار قريش به رسول خدا )ص( و در اين آيه در  "وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً "
كتابش، به نبوت و رسالت موسي و كتابش و اينكه هارون را در كار او شريك كرد استشهاد شده تا زمينه را براي بيان عذاب 

 .آل فرعون و هالكت آنان باز نمايد، و معناي آيه روشن است

به معناي هالك كردن به  "تدمير "كلمه :در مجمع البيان گفته "بُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراًفَقُلْنَا اذْهَبا إِلَي الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ "
 شود: فالني بر فالني تدمير كرد، يعني، مثال گفته مي"تنكيل "خاطر امر عجيبي است و از اين قبيل است

__________________________________________________ 

 .32شوند. سوره قمر، آيه بر صورتهايشان در آتش كشيده ميروزي كه (1)

 [.. … ] .13، ص 12(روح المعاني، ج 3و  3و  0و  2)

 822، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 .«1» "به نحوي ناخوشايند به او حمله كرد

 .كندت مي، آيات آفاق و انفس است، كه همه بر يكتايي خدا كه كفار منكر آن بودند دالل"آيات "و مراد از

اي است كه به دست موسي )ع( ظاهر شد، ممكن است شما گانهابو السعود در تفسير خود گفته: مقصود از آن، معجزات نه
فرمايد: ما به موسي و هارون گفتيم آيات ما را ببريد نزد اين قوم كه آيات ما را خواننده اشكال كنيد كه آيه شريفه مي

كرديم و چگونه آيات را قبل از آنكه موسي و هارون برايشان ببرند تكذيب كردند؟ و موسي  تكذيب كردند و ما آنها را هالك
فرمايد آيات ما را ببرند نزد قومي كه آيات ما را تكذيب و هارون كه هنوز اين تكذيب را از قوم نديده چطور خداوند مي

 .بايد بعد از ماموريت باشد كردند؟ خالصه، تكذيب آيات بايد بعد از آوردن آن باشد و آوردن آن هم

گوييم: اين توصيف، توصيف فرعونيان در زمان رسالت موسي و هارون به سوي ايشان نيست تا اين اشكال در جواب مي
شان شود، تا علت استحقاقوارد شود، بلكه توصيف ايشان است در هنگامي كه داستانشان براي رسول خدا )ص( حكايت مي

بيان كرده باشد. و معنايش اين است كه موسي و هارون نزد  -كندكي كه بعدا بدان اشاره مياستحقاق تدمير و هال -را
فرعونيان رفتند و همه آيات ما را نشانشان دادند، ولي آن را تكذيب كردند و به تكذيب خود ادامه دادند، پس ما ايشان را 

 .يم نظريه ابو السعود خوب استاگر مجبور باشيم آيات را حمل بر معجزات موسي كن«. 8»هالك كرديم 

كند به را تهديد مي (اما وجه اتصال اين آيه به ما قبلش، اين است كه طعنه زنندگان به كتاب خدا و نبوت رسول خدا )ص
اينكه بپرهيزند از اينكه به سرنوشت فرعونيان دچار شوند كه آنان نيز با اينكه خدا به موسي و برادرش ماموريت داده بود به 

شان را به طرز اعجاب انگيزي هالك ايشان بروند و كتاب هم بر او نازل كرده بود، مع ذلك زير بار نرفتند، و خدا همه سوي
 .كرد

و به خاطر همين نكته، مساله فرستادن كتاب را، بر ارسال موسي و هارون و هالكت فرعون مقدم داشت با اينكه از نظر 
قبل از نزول تورات بود. پس غرض از ذكر اين داستان، تنها اشاره به فرستادن  زمان ارسال موسي و هارون و غرق فرعون،

 كتاب و رسالت موسي و

__________________________________________________ 

 .132، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .813، ص 3تفسير ابي السعود، ج (2)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .ذيب بوده استهالكت فرعونيان به جرم تك

 است. ولي اين نظريه بعيدي "وَ كَفي بِرَبِّكَ هادِياً وَ نَصِيراً "اند: اين دو آيه متصل به جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .است

 "قوم "ظاهر اين است كه كلمه "عَذاباً أَلِيماً وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَ جَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ "
 .كندبر آن داللت مي "أَغْرَقْناهُمْ "به فعلي مقدر، منصوب شده باشد كه جمله

مراد از تكذيب قوم نوح رسوالن را، همان تكذيب نوح است، چون تكذيب يك رسول تكذيب همه رسوالن است براي اينكه 
پرستان بودند كه به كلي منكر مساله د. عالوه بر اين، اين امتها اقوام متعددي از بتهمه رسوالن بر كلمه حق اتفاق دارن

 .نبوت بودند، نه اينكه با شخص نوح )ع( غرض خاصي داشته باشند

از اين است كه ما ايشان را براي مردمي كه بعد از آنها باقي ماندند و  "وَ جَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً "و معناي اينكه فرمود:
 .و بقيه الفاظ آيه روشن است -هاي آنان بودند، آيت و مايه عبرت قرار داديمذريه



به معناي چاهي است كه  "رس "در مجمع البيان گفته: كلمه "وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً "
بودند كه بعد از قوم ثمود روي كار آمدند و بر لب چاهي زندگي  مردمي "اصحاب رس "گويندطوقه چيني شده باشد، و مي

بعضي «. 8»كردند و خداوند پيغمبري به سويشان گسيل داشت، ولي ايشان او را تكذيب كردند و خدا هالكشان كرد مي
نيز مؤيد اين  شيعه« 3»اي بود كه قوم رس در كنار آن منزل داشتند. و روايات نام رودخانه "رس "اند:ديگر گفته« 0»

 .احتمال است

 و عاد ما - …دا و ثمود و اصحاب الرس عا دمرنا و ":است چنين تقدير و "نُوحٍ قَوْمَ "جمله بر است عطف " … عادا "و كلمه
 ."كرديم هالك را رس اصحاب و ثمود

 كنند و چه بسا بر خود عصري ميبه معناي مردمي است كه در يك عصر زندگ "قرن "كلمه -"وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً "
 اشاره است به "ذلك "هم اطالق بشود، و كلمه

__________________________________________________ 

 .12، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .133و  132، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .11، ص 12تفسير طبري، ج (3)

 1، ح 133، ص 0تفسير برهان، ج (4)

 031، ص: 13، جترجمه الميزان

 .طوائفي كه قبال نام برده شد كه اول آنان قوم نوح، و آخرشان اصحاب رس و يا قوم فرعون بودند

معناي آيه اين است كه: ما قوم عاد كه قوم هود پيغمبر بودند و ثمود را كه قوم صالح بودند و اصحاب رس و اقوامي بسيار را 
 .ند، يعني قوم نوح و اقوام بعد از ايشان را هالك كرديمكردكه در فاصله ميان اين اقوام زندگي مي

 بر آن "ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ "منصوب به فعلي است تقديري كه جمله "كال "كلمه "وَ كُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَ كُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيراً "
به معناي پاره پاره كردن است. و  "تتبير "ار است. و كلمهفعل داللت دارد، چون مثل زدن در معناي تذكر و موعظه و انذ

 ."ما براي هر امتي مثالها زديم و يك يك را پاره پاره ساختيم "معناي آيه اين است كه:

اران بال، بر اي كه باين قريه "رْجُونَ نُشُوراًوَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَي الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا ال يَ "
هاي قبل آن باريد قريه قوم لوط است كه خداي تعالي باراني از سنگ سجيل بر آن بباريد، و تفصيل داستانش در سوره

 .گذشت

 .شام قرار داشته استاستفهامي است توبيخي، چون قريه مذكور سر راه اهل حجاز به سوي  "أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها "جمله

ترسند، و يا اصال از معاد مايوسند، و چنين معنايش اين است كه از معاد نمي "بَلْ كانُوا ال يَرْجُونَ نُشُوراً "و اينكه فرمود:
شا اصلي ناست كه قبال گذشت. و مراد از آن اين است كه: م "بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ "دهند، و اين تعبير نظير جملهاحتمالي نمي

تكذيب آنان بر كتاب و رسالت، و اندرز نگرفتن به اين موعظه شافيه، و عبرت نگرفتنشان به آن چيزهايي كه مايه اعتبار 
عبرت گيرندگان است، همانا اين مساله اساسي است كه اينان منكر معادند و به همين جهت دعوت انبياء در آنان كمترين 

 .يابداي به دلهايشان راه نميهاثر را نداشته و هيچ حكمت و موعظ

 315:  ص..  …([  …بحث روايتي ])رواياتي در باره اصحاب رس و عذاب آنان و 



در كتاب عيون به سند خود از ابو الصلت هروي از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه امير المؤمنين )ع( در حديثي طوالني كه 
 راجع به داستان اصحاب رس

 038: ، ص13ترجمه الميزان، ج

نهاده بودند و آن  "شاه درخت "پرستيدند و نام آن رااست فرمودند: اصحاب رس مردمي بودند كه درخت صنوبري را مي
، كاشته بود و اين قوم "روشن آب "اي به نامفرزند نوح آن را بعد از داستان طوفان بر كنار چشمه "يافث "درختي بود كه

رس داشتند و نام آنها: آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند، فروردين، ارديبهشت، خرداد، دوازده شهر آباد پيرامون نهري به نام 
گانه خود قرار دادند، قوم نامبرده از آن صنوبر مرداد، تير، مهر و شهريور بود كه مردم فرس اين اسامي را بر ماههاي دوازده

 -ز آن چشمه كه گفتيم صنوبر بزرگ بر كنار آن بوددوازده جوانه گرفته در هر يك از شهرهاي خود، يكي را كاشتند و نيز ا
ها بردند، و نوشيدن از آب آن نهرها را بر خود حرام كردند، به طوري كه اگر كسي از آن ها و قريهنهري به طرف آن جوانه

ه آب خدا بستگي بگفتند: زنده ماندن اين دوازده رساندند، چون ميداد به قتلش مينوشيد و يا به چهارپاي خود مينهرها مي
 .اين نهرها دارد پس سزاوار نيست كسي از آنها بخورد و مايه حيات خدايان را كم كند

گرفتند و همگي در زير درخت صنوبر آن شهر جمع شده و نيز در هر ماه يك روز را در يكي از آن شهرها عيد مي
لند سوزاندند، وقتي دود آن بكه افروخته بودند مي كردند، و آن قربانيها را در آتشيهايي پيشكش و تقديم آن ميقرباني

آمدند و شيطان هم از باطن درخت، با آنان حرف افتادند و به گريه و زاري در ميشد براي درخت صنوبر به سجده ميمي
 .زدمي

بود و پادشاهشان نيز  "اسفندار "رسيد، نام اين شهراين عادت آنان در آن دوازده شهر بود تا آنكه روز عيد شهر بزرگ فرا مي
گرفتند، و تا گانه در آنجا جمع شده به جاي يك روز دوازده روز عيد ميدر آنجا سكونت داشت و همه اهل شهرهاي دوازده

داد، و ها به ايشان ميكردند، ابليس هم وعدهآوردند و عبادت ميتوانستند بيشتر از شهرهاي ديگر قرباني ميآنجا كه مي
هايي كه شيطانهاي ديگر در اعياد ديگر، از ساير درختان به گوششان بيشتر از آن وعده (كرد )البتهاميدوارشان مي

رسانيدند سالهاي دراز بر اين منوال گذشت و هم چنان بر كفر و پرستش درختان، ادامه دادند تا آنكه خداوند رسولي از مي
د، ولي خوانسول مدتي آنها را به پرستش خدا و ترك شرك ميبني اسرائيل از فرزندان يهودا، به سوي ايشان فرستاد آن ر

ايشان ايمان نياوردند پيغمبر نامبرده، آن درختان را نفرين كرد تا خشك شدند چون چنين ديدند به يكديگر گفتند: اين مرد 
خواند تا بر آنها كفر ا مياي گفتند: نه، خدايان بر ما غضب كردند، چون ديدند كه اين مرد ما رخدايان ما را جادو كرد، عده

 .بورزيم و ما هيچ كاري به آن مرد نكرديم و درباره آلهه خود غيرتي به خرج نداديم، آنها هم قهر كردند و خشكيدند

 030، ص: 13لذا همگي راي را بر اين نهادند كه نسبت به آلهه خود غيرتي نشان دهند، يعني آن ترجمه الميزان، ج

اهي عميق حفر كرده او را در آن افكندند و سر چاه را محكم بستند و آن قدر ناله او را گوش دادند تا پيغمبر را بكشند. پس چ
 .«1»براي هميشه خاموش گشت. دنبال اين جنايت خداي تعالي عذابي بر ايشان مسلط كرد كه همه را هالك ساخت 

هاي مرسلين را مبران خود را كشتند و سنتو در نهج البالغه، علي )ع( فرموده: كجايند صاحبان شهرهاي رس كه پيغ
 .«8»خاموش، و سنتهاي جباران را احياء كردند؟ 

روايت كرده كه: چند نفر زن به خدمت  (و در كافي به سند خود از محمد بن ابي حمزه و هشام و حفص از امام صادق )ع
پرسيد، حضرت فرمود: حدش همان حد زنا  امام صادق )ع( وارد شدند يكي از ايشان از مساحقه )جماع زنان با يكديگر(

بلي، پرسيد در كجا است؟ فرمود:  :آن ديگري پرسيد آيا خداي تعالي اين مساله را در قرآن كريم ذكر كرده؟ فرمود .است
 .«0»زنان رس 



 )ع( روايتو در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا )در مذمت مالهي( و بيهقي و ابن عساكر از جعفر بن محمد بن علي 
داني؟ فرمود: بلي، اين اند كه دو نفر زن از آن جناب پرسيدند: آيا افتادن زن روي زني ديگر را در كتاب خدا حرام ميكرده

اند كه هر نهر و چاهي را زيستند و آن زنان كه با رس بودند. آن گاه اضافه كردهعمل همان زنان است كه در عهد تبع مي
ده روي اي از آتش درست كرساني كه چنين كنند بر ايشان جلباب و زره و كمربند و تاج و چكمهرس گويند، سپس فرمود: ك

اين مساله را به همه زنان خود  :كنند، آن گاه جعفر فرموداي غليظ و خشك و متعفن از آتش بر تنشان ميهمه آنها پارچه
 .«3»ياد دهيد 

 .«3»امام صادق )ع( روايتي در اين معنا آورده  مؤلف: قمي هم از پدرش از ابن ابي عمير از جميل از

فرمود:  "وَ كُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيراً "باز در تفسير قمي به سند خود از حفص بن غياث از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه:
 .«3»ها است و آن گاه فرمود: اين كلمه، لغت نبطي "شكستيم شكستني -كسرنا تكسيرا "يعني

__________________________________________________ 

 .133و  130، ص 1عيون اخبار الرضا، ط نجف، ج (1)

 .128شماره  833نهج البالغه صبحي الصالح، ص (2)

 .1، ح 838، ص 3كافي، ج (3)

 .31، ص 3الدر المنثور، ج (4)

 .110، ص 8تفسير قمي، ج (5)

 .113، ص 8تفسير قمي، ج (6)

 033، ص: 13ان، جترجمه الميز

 :باز در همان كتاب در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه فرمود

قريه قوم لوط بود كه خداوند سنگهايي از سجيل، يعني از گل بر سرشان  "سدوم "اما آن قريه كه باران بال بر او باريد،
 .«1»بباريد 

__________________________________________________ 

 .113، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 311:  ص..  …[ 33تا  45(: آيات 31سوره الفرقان )]

 اشاره

صَبَرْنا عَلَيْها وَ سَوْفَ  ( إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ ال أَن31ْوَ إِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِالَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُوالً )
( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 30( أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيالً )38يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيالً )

( أَ لَمْ تَرَ إِلي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ 33كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيالً ) أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إاِلَّ
 (33ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيالً )

( وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ 33لَّيْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً )( وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ال33ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً )
ماً وَ أَناسِيَّ كَثِيراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعا (32الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً )



 (33( وَ لَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبي أَكْثَرُ النَّاسِ إاِلَّ كُفُوراً )32)

الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ  ( وَ هُو38َ( فَال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً )31وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً )
( وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ 30فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً )

 (33اللَّهِ ما ال يَنْفَعُهُمْ وَ ال يَضُرُّهُمْ وَ كانَ الْكافِرُ عَلي رَبِّهِ ظَهِيراً ) ( وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُون33ِرَبُّكَ قَدِيراً )

لْ عَلَي ( وَ تَوَك33َّ( قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِالَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيالً )33وَ ما أَرْسَلْناكَ إاِلَّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً )
( الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ 32الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفي بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً )

إِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا ( وَ 32أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً )
 (33وَ زادَهُمْ نُفُوراً )

هارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ ( وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ الن31َّتَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً )
 (38يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً )

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 313:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(31گويند( آيا اين است آنكه خدا به پيغمبريش بر انگيخته است؟ )گيرند )و ميات نميو چون تو را ببينند جز به مسخره

ورزيديم نزديك بود ما را از )پيروي( آنها گمراه كند، وقتي عذاب را ببينند خواهند دانست ثبات نمياگر در مورد خدايانمان 
 .(38تر بوده است )روش چه كسي گمراهانه

 .(30آيا كسي را كه هوس خويش را خداي خويش گرفته نديدي؟ مگر تو كارگذار او هستي؟ )

 .(33تر است )ه آنها جز به مانند حيوانات نيستند بلكه روش آنان گمراهانهفهمند؟ كشنوند يا ميپنداري بيشترشان ميآيا مي

 .(33داد آن گاه آفتاب را نشانه آن كرديم )خواست آن را سكون ميآيا نديدي پروردگارت چگونه سايه را كشيده و اگر مي

 .(33سپس آن را به گرفتن مخصوصي يعني به گرفتني ماليم سوي خويش گرفتيم )

كه شب را پوشش براي شما كرد و خواب را مايه آسايش شما قرار داد و روز را براي برخاستن و جنب و جوش او است 
 .(33مجدد شما قرار داد )

 .(32او است كه بادها را نويد بخش پيشاپيش رحمت خويش كرد و از آسمان آبي پاك نازل كرديم )

 .(32ه مخلوقات خويش، چهارپايان و مردم بسيار بنوشانيم )تا سر زمين مواتي را به وسيله آن زنده كنيم و آن را ب

 .(33و آن را ميانشان گوناگون كرديم شايد اندرز گيرند اما بيشتر مردم جز ناسپاسي نكردند )

 .(31انگيختيم )رساني برمياي بيمخواستيم در هر دهكدهاگر مي

 .(38زنهار، مطيع كافران مشو و با آنان جهاد كن جهادي بزرگ )

 او است كه دو دريا را به هم در آميخت، اين شيرين و گوارا و آن شور و تلخ، و ميانشان مانعي قرار داد

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(30نفوذ ناكردني تا با هم مخلوط شوند )گويا هر يك به ديگري ميگويد( دور باش و نزديك نيا )

 .(33بب قرار داد كه پروردگار تو قدرتمند است )او است كه از آب بشري آفريد و آن را نسب و س

زند و كافر بر ضد پروردگار خويش پشتيبان دهد و نه ضررشان ميپرستند كه نه سودشان ميغير از خدا چيزهايي را مي



 .(33خدايان دروغين است )

 .(33ايم )ما تو را جز نويد دهنده و بيم رساننده نفرستاده

 .(33خواهم مگر همين كه هر كه خواهد به سوي پروردگار خويش راهي پيش گيرد )زدي نميبگو از شما براي پيغمبري م

 .(32اي كن كه مرگ ندارد و بستايش او تسبيح گوي، و آگاه بودن او از گناهان بندگان كافي است )توكل به آن زنده

عرش پرداخت، خداي رحمان است درباره  آنكه آسمانها و زمين را با هر چه ميان آنها است در شش روز بيافريد و سپس به
 .(32او از شخصي رازدان بپرس )

دهي و چون به آنها گويند خداي رحمان را سجده كنيد گويند خداي رحمان چيست؟ چگونه به چيزي كه دستورمان مي
 .(33شود )گويند( در نتيجه دوريشان بيشتر ميسجده كنيم؟ )اين سخن را مي

 .(31ا برجهايي نهاد و در آن چراغ و ماهي روشن پديد آورد )بزرگ است آنكه در آسمانه

 .(38او است كه شب و روز را جانشين يكديگر قرار داد، براي آن كس كه بخواهد اندرز گيرد و بخواهد سپاسگزاري كند )

 317:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

مارد، البته شزدند و منكر توحيد و معاد بودند بر ميمي اي از صفات كفار نامبرده را كه به كتاب و رسالت طعنهاين آيات پاره
آن صفاتي كه با سنخ اعتراضات و بي انديشه سخن گفتن آنها تناسب دارد، مانند استهزاء به رسول و پيروي از هواي نفس و 

 .پرستش چيزهايي كه سود و زياني برايشان نداشت و نيز استكبارشان از سجده براي خداي سبحان

كه  "الَّذِينَ كَفَرُوا "ضمير جمعي كه در اين جمله است به "ذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًاوَ إِ "
به معناي استهزاء و سخريه است، بنا بر اين مصدري است به معناي مفعول، و  "هزو "گردد، و كلمهقبال ذكر شد بر مي

 .كنندات تلقي نميبينند جز مسخره شدهآن اين است كه چون كفار تو را ميمعناي 

 032، ص: 13بيان استهزاي ايشان است، يعني اين طور استهزاء ترجمه الميزان، ج "أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا "و جمله

 .گويندكنند و چنين و چنان ميمي

 " … تِنا لَوْ ال أَنْ صَبَرْنا عَلَيْهاإِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَ "

در اينجا بويي از معناي صرف را هم دارد، )صرف اين است كه خداي  "اضالل "مخففه از مثقله است، و كلمه "ان "كلمه
تعالي توجه و قلب كسي را از درك چيزي منصرف سازد(، و به همين جهت كلمه مذكور با حرفي متعدي شده كه كلمه 

 ."عن "شود و آن عبارت است از حرفمتعدي ميصرف با آن 

كرد، و معناي جمله اين است كه: نزديك است حذف شده چون مطالب گذشته بر آن داللت مي "لوال "در اين آيه جواب
اين شخص ما را از خدايانمان منصرف كند در حالي كه مردي گمراه كننده است اگر ما بر آلهه خود، يعني بر پرستش آنها، 

 .گردانيدكرديم ما را از آنها بر ميتن داري نميخويش

اين جمله تهديدي است از خداي تعالي به ايشان و تنبيهي است كه  -"وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا "
خود  دانند كه به زودي به ضاللت و گيجيآيد در غفلتند. و نيز نميكند به اينكه از عذابي كه رو به ايشان ميمتوجهشان مي

 .يقين پيدا خواهند كرد

 311:  ص..  …[ "هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ "مراد از معبود گرفتن هواي نفس و توضيحي در باره جمله:]



ل نفس به سوي شهوت است، بدون به معناي مي "هوي "كلمه "أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا "
اطاعت و پيروي كردن آن است،  "معبود گرفتن هواي نفس "اينكه آن شهوات را با عقل خود تعديل كرده باشد، و مراد از

بدون اينكه خدا را رعايت كند و خداي تعالي در كالم خود مكرر پيروي هوي را مذمت كرده و اطاعت از هر چيزي را عبادت 
 .«1» "أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي "و فرموده: آن چيز خوانده

او  به امور استفهامي است انكاري و معنايش اين است كه تو وكيل و سرپرست او و قائم "أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا "و جمله
نيستي تا به دلخواه خود به سوي راه رشد هدايتش كني، پس تو چنين قدرتي نداري كه با اينكه خدا گمراهش كرده و 

و نيز «. 8» "إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ "اسباب هدايتش را از او قطع نموده، تو هدايتش كني، و در همين معنا فرموده:
 و اين آيه به منزله اجمالي است براي تفصيلي كه در« 0» "بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِوَ ما أَنْتَ  "فرموده:

__________________________________________________ 

اي بني آدم آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد؟ كه او براي شما دشمني است آشكار و اينكه مرا بپرستيد؟. (1)
 [.. … ] .31و  33 سوره يس، آيه

 .33تواني هر كه را كه دلت بخواهد هدايت كني. سوره قصص، آيه تو نمي(2)

 .88تواني مرده در گور را بشنواني. سوره فاطر، آيه تو نمي(3)

 032، ص: 13ترجمه الميزان، ج

خَتَمَ عَلي سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلي بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ  أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ وَ "آيه
 .آمده است« 1» "بَعْدِ اللَّهِ

 "اتخذ "نظمي طبيعي دارد و آن اين است كه جمله "اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ "از آنچه كه در معناي آيه گذشت روشن شد كه جمله
مفعول دوم آن است و همين نظم با سياق سازگاري دارد،  "هواه "مفعول اول و "الهه "فعول كهفعلي است متعدي به دو م

چون گفتگو در سياق آيات، پيرامون شرك مشركين و عدولشان از پرستش خدا به پرستش بتها و اعراضشان از اطاعت حق، 
ائفه قبول داشتند كه اله و معبودي مطاع يعني اطاعت خدا و رو آوردنشان به اطاعت هوي، منشا اصلي شرك بود و اين ط

دارند و درست هم فهميده بودند، چيزي كه هست معتقد بودند آن اله مطاع، همان هواي نفس خودشان است، لذا همان را 
مطاع خود گرفته به جاي اينكه حق را اطاعت كنند آن را اطاعت كردند و هوي را در جاي حق نشاندند، نه اينكه مطاع را در 

 .ي غير مطاع نشانده باشند، دقت فرمائيدجا

مفعول دوم  "الهه "مفعول اول و كلمه "هواه "كلمه "اند:از مفسرين گفته« 8»شود اينكه جمعي با همين بيان روشن مي
صحيح نيست. و همچنين  "است و چون تعجب همه ناشي از خدا شدن هواست لذا هوي را مقدم ذكر كرده "اتخذ "فعل

اند اين تقدم و تاخر به منظور افاده حصر بوده، زيرا همانطور كه گفتيم اصال تقديم و تاخيري ديگر كه گفته «0»كالم بعضي 
ها را برايش درست كنيم، مفسرين نامبرده به خاطر همين اشتباه مباحثي طوالني براي در نظم آيه نيست، تا اين محمل

ان  -شم پوشيديم، چون همين مقدار كه ما در تفسير آيه آورديم كافي استاند كه ما از ايراد آن چتوجيه تقديم و تاخير آورده
 .شاء اللَّه تعالي

 311:  ص..  …نفي سمع و عقل از كفار و تشبيه آنان به چهار پايان بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا[ ]

ه به اصطالح اهل فن، منقطع "ام "كلمه "كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًاأَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا  "
ي گردند كه در آيه قبلبه معناي ظن و پندار است و ضميرهاي جمع به اعتبار معنا همه به موصولي بر مي "حسبان "است و



ي از اين دو طريق است، يا اينكه بود و ترديد ميان گوش و عقل از اين نظر است كه وسيله آدمي به سوي سعادت يك
 خودش تعقل كند و حق را تشخيص داده پيرويش نمايد، يا از كسي كه

__________________________________________________ 

تواند كسي را كه هواي نفس خويش را معبود گرفته و همان هوي، او را دانسته كني چه كسي بعد از خدا ميآيا فكر مي(1)

 .80 آيه جاثيه، سوره …كرده و بر گوش و قلبش مهر نهاده و بر چشمش پرده افكنده هدايت كند؟!  گمراه

 .80، ص 12(روح المعاني، ج 0و  2)

 013، ص: 13ترجمه الميزان، ج

تواند تعقل كند و خيرخواه هم هست بشنود و پيروي كند، در نتيجه پس طريق به سوي رشد يا سمع است و يا عقل، و مي
 "و قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ "ل اين راه يا عقل است يا نقل. پس آيه شريفه در معناي آيهدلي
 .است« 1»

د اكني كه اكثر ايشان استعداد شنيدن حق را دارند تا آن را پيروي كنند و يا استعدو معنايش اين است كه: بلكه آيا گمان مي
تعقل درباره حق را دارند تا آن را پيروي كنند و به دنبال اين گمان اميدوار هدايت يافتن آنها شدي كه اين قدر در دعوتشان 

 .ورزي؟اصرار مي

ه نوند و نشاين جمله بيان جمله قبلي است، چون جمله قبلي در معناي اين بود كه اكثرشان، نه مي -"إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ "
فهماند كه صرف نشنيدن و تعقل نكردن نيست، بلكه اينان عينا چون چارپايانند كه از سخن جز فهمند، و اين جمله ميمي

 .كنندشنوند و معني را درك نميلفظ و صدايي نمي

ند ولي كنخود اقدام نميترند براي اينكه چارپايان هرگز به ضرر يعني اينها از چارپايان هم گمراه -"بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا "
دهند، عالوه بر اين، چارپايان اگر راه را گم كنند، مجهز به اسبابي نيستند كه به اينها ضرر خود را بر نفع خود ترجيح مي

سوي راه حق هدايتشان كند و اگر گمراه شدند تقصيري ندارند به خالف اين انسانها كه مجهز به اسباب هدايت هستند و در 
 .ز گمراهندعين حال با

چارپايان علم و اطالعي از پروردگار خود ندارند. ولي اين  :اند بر اينكهاز مفسرين به اين آيه استدالل كرده« 8»بعضي 
كند و نه از كفار، بلكه از كفار پيروي از حق را به خاطر استدالل غلط است و اين آيه اصل علم را نه از حيوانات نفي مي

كند يكند و ايشان را به چارپايان تشبيه مان به وسيله پيروي هوي تيره و محجوب شده نفي مياينكه عقل فطري انسانيش
 .كه مجهز به اين فطرت و اين نحوه ادراك نيستند

توان با توان در آورد نيز پاسخي است كه نمياند به اينكه اين حرف را از ظاهر آيه نميداده« 0»و اما جوابي كه بعضي 
 .ش كرداستدالل، اثبات

اين دو آيه  "راًمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيأَ لَمْ تَرَ إِلي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُ "
 و آيهنظير تنظير و تشبيهي است براي مضمون د -تا نه آيه -و آيات بعد از اينها

__________________________________________________ 

 .13گرفتيم. سوره ملك، آيه رفتيم در زمره دوزخيان قرار نمياگر ما زير بار دليل نقلي يا عقلي مي(1)

 .83، ص 12(روح المعاني، ج 0و  2)

 011، ص: 13ترجمه الميزان، ج

حان رسول را به منظور هدايت مردم به سوي راه رشد و نجاتشان از فرمود: خداي سبقبل، بلكه چهار آيه قبل كه مي



اند خواهد هدايت يابند و بعضي ديگر كه هواي نفس خود را معبود خود گرفتهضاللت فرستاد، تا بعضي از آنان كه خدا مي
د هدايتشان تواند كسي نميكارشان به جايي برسد كه نه بشنوند، و نه بفهمند، پس بعد از آنكه خدا اين طايفه را گمراه كر

 .كند

فرمايد: اين داستان چيز نو ظهوري از ناحيه خداي سبحان نيست، زيرا در عجائب صنع او و و آيات مورد بحث، تا نه آيه، مي
اش در همه عالم آورد و او بر صراط مستقيم است )شيوهآيات بيناتش نظائر زيادي دارد، پس كسي سر از كار او در نمي

تر و آن گاه آفتاب را دليل آن قرار داده تا آن را نسخ كند و از بين ببرد و نيز شب را ست(، مثال سايه را گستردهيكسان ا
پوشش، و خواب را براي آرامش، و روز را براي حركت قرار داده و نيز بادها را مژده آور باران كرده، زمين مرده را زنده، 

 .چارپايان و انسانها را سيراب ساخته است

با اينكه هر دو بندگان خدايند و در يك كره  -شوديابد و اين يكي گمراه ميپس، مثل مؤمن و كافر، كه آن يكي راه مي
مثل دو تا آب است كه يكي شيرين و گوارا و ديگري شور و تلخ است و خدا هر دو را پهلوي هم  -كنندخاكي زندگي مي

ر داده است و نيز، مثل همان آبي است كه خدا بشر را از آن آفريده و آن گاه قرار داده، ولي بين آن دو فاصله و برزخي قرا
 .خانمانها و فاميلها از آن پديد آورده و از همين راه زن دادن و زن خواستن، مواليد را مختلف كرده و پروردگار تو قدير است

دهد و با همين معنا وجه به دست مي اين معنا، آن چيزي است كه دقت در مضامين آيات و خصوصيات نظم آنها، آن را
اي از ادله توحيد، بعد از اند كه: آيات در مقام بيان پارهگفته« 1»شود. اما اينكه بعضي اتصال آنها به آيات قبلي نيز روشن مي

را  ابيان جهالت معرضين از توحيد و گمراهي ايشان است، درست نيست، چون با سياق سازگاري ندارد و به زودي اين معن
 .روشن خواهيم كرد

 355:  ص..  …[ دباشمي …بيه و تنظير جهل و ضاللت مردم و هدايت آنان به وسيله انبياء، به كشيدن سايه و تش متضمن كه " … الظِّلَّ مَدَّ كَيْفَ رَبِّكَ إِلي تَرَ لَمْ أَ "مفاد آيه شريفه:]

است  تنظير و تشبيهي -همانطور كه گذشت -"الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً أَ لَمْ تَرَ إِلي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ "پس اينكه فرمود:
شود و چگونه خداي تعالي آن را به وسيله فرستادن رسوالن و دعوت حقه براي اينكه چرا جهل و ضاللت دامنگير مردم مي

به  شود واي است كه بعد از ظهر گسترده ميامتداد سايه "مَدَّ الظِّلَّ "دارد. و الزمه اين معنا اين است كه مراد ازايشان بر مي
 گذارد تا آنجا كه آفتاب به كرانه افقتدريج از طرف مغرب به سوي مشرق رو به زيادي مي
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شود و اين سايه در همه احوالش در حركت است و اگر رسد و شب ميد كه در آن هنگام امتداد به آخر ميرسيده غروب كن
 .كردخواست آن را ساكن ميخدا مي

د كه در اين كنمنظور اين است كه داللت آفتاب با نور خود بر اين داللت مي "ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا "و اينكه فرمود:
را اگر آفتاب شود، زياي هست و نيز با گسترده شدن نورش، دليل بر اين است كه سايه نيز به تدريج گسترده ميميان سايه

اي وجود دارد، آري علت عمومي تشخيص معاني مختلف براي انسان اين شد كه در اين ميان سايهنبود كسي متوجه نمي
رود و چون حالت دومي آمد آن آيد و حالتي ديگر مي، حالتي پديد ميشوداست كه احوال عارضه بر آن معاني مختلف مي

آيد حالت قبلي كه تا كنون مورد توجه نبوده به خوبي درك برد و چون حالتي پديد ميوقت به وجود حالت اولي پي مي
 .نبه به آن نيستشود و اما اگر چيزي را فرض كنيم كه هميشه ثابت و به يك حالت باشد به هيچ وجه راهي براي تمي



اين است كه ما با تاباندن خورشيد و باال آوردن آن، به تدريج آن سايه  "ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً "و معناي اينكه فرمود:
بريم و جهت اينكه از بين بردن را، قبض ناميده، آن هم قبض به سوي خودش و آن قبض را هم به قبض را از بين مي

وصيف كرد خواست تا بر كمال قدرت الهي خود داللت كند و بفهماند كه هيچ عملي براي خدا دشوار نيست و اينكه آسان ت
رود در واقع به سوي خدا باز فقدان موجودات بعد از وجودشان انهدام و بطالن نيست، بلكه هر چه كه به نظر ما از بين مي

 .گرددمي

هر چند معنايي بود كه  -يعني امتداد سايه بعد از رسيدن آفتاب به موقع ظهر -گفتيم "مَدَّ الظِّلَّ "و آنچه درباره تفسير
 .با غير آن سازگار نيست -همانطور كه بدان اشاره رفت -اند، ليكن سياقمفسرين آن را نگفته

ديگر  «8»و بعضي مراد از سايه كشيده شده، ما بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب است.  :انداز مفسرين گفته« 1»مثال بعضي 
اي است كه بعد از طلوع آفتاب براي اند: سايهديگر گفته« 0»اند: مراد، ما بين غروب آفتاب و طلوع آن است. و بعضي گفته

اند: مراد از آن ديگر گفته« 3»آيد. بعضي هر جرم كثيف و كدري، مانند كوه و بناء و درخت در طرف مقابل آفتاب پديد مي
از  اين قول -عد از خلقت آسمان مانند قبه و گستردن زمين در زير آسمان از آسمان به روي زمين افتاداي است كه بسايه

 .تر استپايهتر و بيهمه اقوال سخيف
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ه مراد از اش اين است كبه سياق غيبت و نكته -كه در آيات سابق بود -در اين آيه التفاتي است از سياق تكلم با غير )ما(
اين آيه و آيات بعد از آن، بيان اين جهت است كه امر هدايت به دست خدا است و رسول خدا )ص( هيچ اختياري در اين 

ه نكرده آنان را هدايت كند و رسالت و دعوت حقه انبياء، در مقابل ضاللتي كه چون سايه بر اهل باب ندارد و خدا هم اراد
هاي سنت عمومي الهي است در گستردن رحمت بر ضالل گسترده شده و برداشتن ضالل از هر كس كه بخواهد، از شاخه

 .داردبر ميگستراند، و سايه گسترده در آن را خلق، همانطور كه آفتاب را بر زمين مي

و معلوم است كه خطابي كه متضمن بيان اين حقيقت است، چيزي نيست كه اختصاص به رسول خدا )ص( داشته باشد، 
مخصوصا با اينكه قبال از آن جناب قدرت بر هدايت را سلب كرده بود، پس آن جناب نبايد مخاطب قرار گيرد، اما كفار، آنها 

اند، نبايد مخاطب شوند، ناگزير بايد سياق از خطاب د و گوش و عقل خود را از كف دادهانهم كه هواي خود را اله خود گرفته
 .و تكلم، به غيبت التفات يابد

رجوعي دوباره است از سياق غيبت به همان تكلم سابق، و اين  "ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا "و در جمله
 .وه بر آن نكته كه گفته شد، اظهار عظمت و كبريايي او نيز هستبرگشتن، عال

 مَرَجَ الَّذِي هُوَ وَ "جمله و " … الرِّياحَ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ وَ "و جمله " … وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ "و گفتار در جمله

 " … رَبِّكَ إِلي تَرَ لَمْ أَ "جمله ذيل در كه است گفتاري همان " … بَشَراً ماءِالْ مِنَ خَلَقَ الَّذِي هُوَ وَ "جمله و " … الْبَحْرَيْنِ

 "بَعَثْنالَ شِئْنا لَوْ وَ "جمله و "بَيْنَهُمْ صَرَّفْناهُ لَقَدْ وَ "جمله و " … ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ "گذشت، و همچنين گفتار در جمله
 .گذشت "الشَّمْسَ جَعَلْنَا ثُمَّ "جمله ذيل در كه است گفتاري همان

از اين باب است كه ظلمت آن  "لباس بودن شب ""وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً "
معناي اين است كه در هنگام بودن خواب به  "سبات ":پوشاند و به طوري كه راغب گفتهمانند لباس و پرده، آدمي را مي



قرار دادن روز، اين است كه حركت و طلب رزق را در روز قرار  "نشور "شود، و معنايخواب آدمي از هر كاري منقطع مي
 .«1»داده است 

 و اين معاني، يعني پوشيدن خداي تعالي آدميان را با لباس شب، و قطع ايشان از عمل

__________________________________________________ 

 ."نشر "و "سبت "مفردات راغب، ماده(1)

 013، ص: 13ترجمه الميزان، ج

و جنب و جوش و سپس منتشر كردنشان در روز براي سعي و عمل، حالش حال همان گستردن سايه و دليل قرار دادن 
 .باشدآفتاب بر وجود سايه و گرفتن سايه به وسيله آفتاب به سوي خود مي

 -به ضمه باء و سكون شين -"بشر "كلمه "الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً وَ هُوَ "
به معناي مبشر است و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي كسي  "بشور "است كه جمع -به دو ضمه -"بشر "مخفف

 .فرستد تا قبل از آمدن رحمتش )باران(، بشارت آن را بياورداست كه بادها را مي

ماء  "جهت باال است كه همان جو باالي زمين است، و "و از سماء آبي طهور نازل كرديم "در جمله "سماء "و مقصود از
ا و هباشد، چركبه معناي نهايت درجه پاكي است كه هم خودش طاهر است و هم طاهر كننده غير خودش مي "طهور

 .اند صيغه مبالغه استكند، بنا بر اين، كلمه طهور به طوري كه ديگران هم گفتهبرد و رفع حدث ميكثافات را مي

از  اند: مرادگفته« 1»معروف است، ولي بعضي  "بلدة "كلمه "لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَ أَناسِيَّ كَثِيراً "
همين معنا منظور است و به همين « 8» "وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ "آن مطلق مكان است، هم چنان كه در آيه

آورد، نه مؤنث )ميته(، و اين به اعتبار معناي منظور از كلمه آورد، مذكر )ميت( ميصفت مي "بلد "جهت وقتي براي كلمه
آورد و منظور بود بايد صفتش را مؤنث مي "شهر "مكان است، زيرا اگر معناي مكان منظور نبود بلكه معنايباشد كه مي
 ."بلدة ميتة "فرمود:مي

و مكان ميت، آن سر زميني است كه گياه نروياند، و احياي آن به همين است كه با فرستادن باران، سبز و خرمش كند، و 
 .معناي آيه روشن استجمع انسان است، و  "اناسي "كلمه

حال شامل شدن مرگ بر زمين و احتياج چارپايان و انسانها به آب و نازل كردن آب پاك كننده از آسمان و زنده كردن زمين 
مرده را با آن و سيراب كردن چارپايان و انسانهاي بسيار، حال همان گستردن سايه است و سپس قرار دادن آفتاب را دليل بر 

 .ن بردنش به وسيله آفتاب، كه بيانش گذشتآن و سپس از بي

به  "صرفناه "آيد كه ضمير دراز ظاهر اتصال آيه به ما قبل برمي "وَ لَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً "
 بر "ماء "كلمه
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بنا بر اين، معناي تصريف آب در ميان مردم اين است كه يك بار از قومي گرفته به قومي ديگر بدهد و بار ديگر از  .گرددمي
فته به اولي بدهد، در نتيجه يكسره باران را بر يك قوم نباراند و با باراندن دائمي هالكشان نكند و نيز آن را همان قوم نيز گر

از قومي ديگر به كلي قطع نكند و در نتيجه از تشنگي هالك نسازد، بلكه آن را در ميان اقوام بگرداند، تا هر قومي نصيب 



 .مند شوندد و از آن بهرهخود را از آن به مقداري كه مصلحت است بگيرن

 .اند: مراد از تصريف آب، گرداندن و بردن آن از اينجا به آنجا استاز مفسرين گفته« 1»بعضي 

خورم كه ما تعليل و بيان دليل تصريف است، و معنايش اين است كه سوگند مي "لِيَذَّكَّرُوا فَأَبي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً "جمله
ن مردم جابجا نكرديم مگر براي اينكه متذكر شوند و شكر بجاي آرند. ولي بيشتر مردم از اداي شكر نعمتهاي آب را در ميا

 .ما خودداري كردند

قريه  اي رسول و نذيري بفرستيم كه هر يك، مردمخواستيم به هر قريهيعني اگر مي "وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً "
فرستاديم ليكن اين كار را نكرديم و به خاطر مقام ارجمند و منزلت عظيمي كه نذار نموده، رسالت ما را ابالغ كند ميخود را ا

اند. مفسرين اين جمله را اين طور تفسير كرده -هاي عالم، نذير و رسول فرستاديمتو نزد ما داري تو را به سوي تمامي قريه
 .تر استت، عالوه بر اين، با آن وجهي كه ما براي اتصال آيات آورديم نيز مناسبو آيه بعدي هم خالي از تاييد آن نيس

اي رسولي مبعوث كنيم و اگر اين كار را نكرديم و تنها تو ممكن هم هست مراد اين باشد كه ما قادريم بر اينكه در هر قريه
 .را اختيار نموديم به خاطر مصلحتي بود

 351:  ص..  …ا دشمنان جهاد كن )جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً([ مقصود از اينكه فرمود با قرآن ب]

ياق به شهادت س "به "اين جمله متفرع است بر معناي آيه قبلي و ضمير "فَال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً "
جد و جهد و به كار بردن نهايت نيرو در دفع دشمن به معناي  "جهاد "و نيز "مجاهده "گردد و كلمهآيات، به قرآن بر مي

شود كه: با قرآن با دشمنان جهاد كن، يعني قرآن را بر آنان گردد معنا اين مياست. و چون گفتيم ضمير به قرآن بر مي
 .بخوان و معارف و حقايق آن را بر ايشان بيان كن و حجت را بر ايشان تمام نما

 شد كه: وقتي مثل رسالت الهي در بر طرف كردن پس حاصل معنا و مضمون آيه اين
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 نحجاب جهل و غفلت از دلهاي مردم به وسيله اظهار حق و اتمام حجت مثل آفتاب بود در داللت بر سايه گسترده و برداشت
آن سايه به امر خدا، و نيز مثل روز بود نسبت به شب و تعطيلي كار در آن و نيز، مثل باران بود نسبت به زمين مرده و 

گر اي، ديها مبعوث گشتهاي، و به سوي همه اهل قريهچارپايان و انسانهاي تشنه، ناچار، حاال كه تو حامل اين رسالت شده
ايم پس گر اين ناموس عمومي است كه براي هدايت قرار دادهچون اطاعت ايشان تباهجا ندارد كه از كافران اطاعت كني، 

بايد كه در تبليغ رسالت خود و اتمام حجت بر مردم به وسيله قرآن كه مشتمل بر دعوت حقه است نهايت كوشش و جهد 
 .خود را مبذول داري و جهاد كني با آنان جهادي بس بزرگ

 353:  ص..  …و كافر، به آب دو دريا )يكي گوارا و ديگري ناگوار( و به خلقت زن و مرد از نطفه[  تشبيه انقسام مردم به مؤمن]

به معناي  "مرج "كلمه "راًوَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُو "
اگر درباره آب به كار  "عذب "هم كه در قرآن آمده به معناي امري مختلط است و كلمه "امر مريج "ت ومخلوط كردن اس

 "نيز در مورد آب به معناي آبي است كه بسيار خوش طعم باشد، كلمه "فرات "رود، به معناي آب خوش طعم است و كلمه
ن حدي به آ "برزخ "كه شوريش زياد باشد و كلمهآبي است  "اجاج "به معناي آبي است كه طعمش بر گشته باشد و "ملح



به معناي حرام محرم است، يعني آن چنان ميان اين دو آب  "حجر محجور "گويند كه ميان دو چيز فاصله شده باشد و كلمه
 .شودايم كه مخلوط شدن آن دو با هم، حرام محرم شده، يعني به هيچ وجه مخلوط نميحاجز و مانع قرار داده

خود قرينه است بر اينكه مراد از مخلوط كردن دو دريا، روانه كردن آب دو دريا است با هم،  "وَ جَعَلَ بَيْنَهُما "فرمود:و اينكه 
 .نه مخلوط كردن آن دو، كه اجزاي آنها را در هم و برهم كند

 رسالت مساله جمله اين در و شده آن بر عطف " … الرِّياحَ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ وَ "و اين كالم عطف است بر همان چيزي كه آيه
كنند و در عين حال با هم ك زمين زندگي ميي در دو هر اينكه با اندازد،مي جدايي را كافر و مؤمن ميان كه جهت اين از

 آميزند، )كهشوند، تشبيه شده به آب دو دريا، كه در عين اينكه در يك جا قرار دارند، به هم در نميمخلوط و يكي نمي
 .(گانه گذشتحش در اول آيات نهتوضي

اند به به طوري كه از خليل نقل كرده "صهر "و كلمه "وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً
 013، ص: 13يعني ترجمه الميزان، ج "ختن "معناي

 :اندبه طوري كه ديگران هم گفته "نسب "مراد از پس« 1»خويشاوندان از ناحيه زن است 

اي است كه ميان نسب و صهر بر محرميت از ناحيه مرد است و مراد از صهر محرميت از ناحيه زن، و مؤيد اين معنا مقابله
 .قرار شده است

 -ذا نسب و ذا صهر "اند: در هر يك از اين دو كلمه مضافي در تقدير است. و تقدير آن دواز مفسرين گفته «2»بعضي 
باشد. و مراد از آب، نطفه است و چه بسا احتمال داده شده كه مراد از آن، مطلق آبي باشد كه خدا مي "داراي نسبت و صهر

 .«0» "ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ "كند، هم چنان كه خودش فرمود:اشياي زنده را از آن خلق مي

بشري را خلق فرموده و او را  -كه خود يك آب است -: خداي سبحان آن كسي است كه از نطفهمعناي آيه اين است كه
كند، داراي نسب و صهر، يعني زن و مرد قرار داده است. و اين نيز، تشبيه ديگري است كه همان مفاد آيه قبلي را افاده مي

ا در عين اتحاد، محفوظ نگه داشته است، و فهماند كه خداي سبحان كثرت را در عين وحدت، حفظ، و تفرق ريعني مي
حاد با ات -با اينكه مردم از جهت فكر و نظر و ايمان و كفر مختلفند -همچنين اختالف نفوس و آراء را از نظر ايمان و كفر

بود مجتمع بشري به وسيله فرستادن پيامبراني به منظور كشف حجاب ضاللت، حفظ نموده است كه اگر ارسال رسل نمي
 .گرفتلت و گمراهي، همه مجتمع بشري را فرا ميضال

پروردگارت اضافه شده، و نكته آن همان است كه در  -به ضمير خطاب ربك "رب "در اينجا كلمه -"وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً "
 .گذشت "أَ لَمْ تَرَ إِلي رَبِّكَ "جمله

وْكَ وَ إِذا رَأَ "اين آيه عطف است بر جمله "يَضُرُّهُمْ وَ كانَ الْكافِرُ عَلي رَبِّهِ ظَهِيراًوَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُهُمْ وَ ال  "
به معناي مظاهر است و مظاهر به معناي پشتيبان و معاون  -اندبه طوري كه گفته -"ظهير "و كلمه "إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً

 .است

پرستند كه نه سودي به حالشان دارد و نه در عوض مشرك، خدا را گذاشته چيزي مي و معناي آيه اين است كه: اين كفار
رساند و كافران همواره در دشمني با پروردگارشان پرستش، خيري و نه در صورت ترك پرستش، ضرري به ايشان مي

 .اندمعاونين شيطان بوده

 .پرستي منافات نداردي است پس با ضرر بتو اينكه فرمود: بتها نفع و ضرري ندارند، منظور نفع و ضرر ظاهر

__________________________________________________ 

 [.. … ] ."صهر "مفردات راغب، ماده(1)



 .131، ص 83تفسير فخر رازي، ج (2)

 .03از آب هر چيزي را زنده كرديم. سوره انبياء، آيه (3)

 012، ص: 13ترجمه الميزان، ج

دائمي و  پرستي كه همان بدبختيبر نفع و ضرر رساندن به پرستندگان، مطلبي است و ضرر داشتن بتقدرت نداشتن بتها 
 .عذاب هميشگي است، مطلبي ديگر

س اگر اينان معاند ايم پيعني ما در رسالت تو غير از تبشير و انذار تكليفي به گردنت نگذاشته "وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَذِيراً
كنند، تو تقصيري نداري و ايشان خداي را خسته و ناتوان روردگار خويشند و با دشمن او، يعني با شيطان همكاري ميپ

 .شوداين آن معنايي است كه از سياق استفاده مي .كنندكنند و جز به خود مكر و دشمني نمينمي

در  "أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا "، فصلي است از كالم، نظير جمله"ذِيراًوَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَ "پس بنا بر اين، جمله
 .فصل سابق

 "اند:ص( گرفته و گفته)از مفسرين آيه را تسليت براي رسول خدا « 1»شود اينكه بعضي و از همين جا خوب روشن مي
 "يم، پس ديگر درباره ايمان نياوردن كفار غم مخورمراد اين است كه ما تو را تنها مبشر مؤمنين و منذر كافرين فرستاد

 .صحيح نيست

كه  گردد، بدين جهتبه قرآن بر مي "عليه "ضمير در "قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "
إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ  "رسالت است، هم چنان كه فرمود: تالوت آن از ناحيه رسول خدا )ص( براي كفار، همان تبليغ

 .«0» "قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "و نيز فرمود:« 8» "اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا

 351:  ص..  …[ " …قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ  "در آيه: "إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "مقصود از استثناء]

ثناي متصل ، استاستثنايي است منقطع )يعني بدون مستثنا منه(، ولي در معنا "إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "جمله
 :است، چون در معناي اين است كه فرموده باشد

 "يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "نظير آيه« 3» "اال ان يتخذ الي ربه سبيال من شاء ذلك "
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 .338، ص 3و مجموعة من التفاسير، ج  133، ص 3ج  ابن كثير،(1)

 .خواهد راهي به سوي پروردگار خويش باز كنداين قرآن تنها تذكر است، حال هر كه مي(2)

 .82. سوره دهر، آيه 12سوره مزمل، آيه 

ذكري براي عالميان اندازم، اين جز تخواهم، و خود راي هم به زحمت نميبگو من در مقابل اين قرآن اجري از شما نمي(3)
 .23و  23نيست. سوره ص، آيه 

 .خواهم مگر اينكه به سوي پروردگارش هر كه بخواهد راهي بگيردمن از شما در برابر اين قرآن اجري نمي(4)

 012، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .باشدمي "اال ان ياتي اللَّه بقلب سليم من اتاه به "كه در معنا «1»

در  "گيردآن كس كه راهي مي -من اتخذ السبيل "مورد بحث و آيه سوره شعراء كه شاهد آورديم فاعلبنا بر اين، در آيه 
به كار رفته تا بفهماند شكرانه اين كار از ناحيه خدا، خود اين شخص است، پس در اين جمله  "اتخاذ سبيل "جاي فعل خود

اش و شكرانه خودش معرفي شده و در اين تعبير به اتخاذ سبيل به سوي خداي سبحان و پذيرفتن دعوت رسول، خودش پاد



فهماند كه آن جناب از ايشان غير از پذيرفتن منتهي درجه بي نيازي آن جناب از اجر مالي و يا مقام ايشان اشاره شده و مي
جهت راحت و خواهد، نه مال، و نه جاه و مقام، و نه هيچ پاداش ديگر، پس از اين دعوتش و پيروي از حق، چيز ديگري نمي

 .هايش متهم نكنندخوشحال باشند و آن جناب را در خيرخواهي

براي  "اگر كسي بخواهد راهي به سوي پروردگارش اتخاذ كند "و اگر اتخاذ سبيل را معلق به مشيت خود آنان كرد و فرمود:
د، كنجبار و يا حتي اكراه نمياين است كه بفهماند از ناحيه آن جناب كمال حريت و آزادي را دارند و آن حضرت كسي را ا

اي ندارد، وكيل و مسئول آنان نيست، بلكه امر آنان با خود خداي چون او از طرف پروردگارش بيش از تبشير و انذار وظيفه
 .كندتعالي است، هر حكمي را بخواهد درباره آنان مي

، براي آن جناب مسجل و قطعي "لَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًاقُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِ "پس بعد از آنكه در آيه
دهد كه به مردم برساند كه در دعوتش هيچ اي ندارد، آن جناب را دستور ميكرد كه به جز رسالت به تبشير و انذار، وظيفه

ر خود راهي باز كنند، بدون اينكه اجر بيشتري هدف و منظوري ندارد، جز همين كه دعوتش را بپذيرند و به درگاه پروردگا
و نيز ابالغ كند كه ايشان در كار خود مختارند و هيچ اجبار و اكراهي در  -حال آن اجر هر چه باشد -منظور داشته باشد

 .دانندكارشان نيست، پس ايشانند و دعوت، اگر خواستند ايمان بياورند و اگر خواستند كفر بورزند، خود مي

شود، يعني رساندن رسالت و بس، بدون هيچ طمع و تحميل و اكراه و يا انتقامي ت آنچه كه به آن جناب مربوط مياين اس
شود و رسول خدا )ص( بايد آن را به خدا ارجاع داده بر او از مخالفين. و اما زايد بر تبليغ رسالت هر چه باشد راجع به خدا مي

 :فرمايداشاره نموده و مي توكل كند، هم چنان كه در آيه بعدي بدان
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 .22آيد با قلب سليم بيايد. سوره شعراء، آيه دهد مگر اينكه هر كس كه نزد خدا ميروزي كه مال و فرزندان سودي نمي(1)

 083، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 ."يَمُوتُ وَ تَوَكَّلْ عَلَي الْحَيِّ الَّذِي ال "

باشد، يعني بگو مي "لكن من يشاء ان يتخذ الي ربه سبيال "استثناء در آيه، منقطع است و معنايش "اند:بيشتر مفسرين گفته
. ولي اين تفسير صحيح نيست، چون "خواهم و ليكن اگر كسي بخواهد در راه خدا به فقيري صدقه دهد بدهدمن مزد نمي

 .ود دارد و نه در سياق آننه در لفظ آيه دليلي بر آن وج

اء ان اال فعل من ش "استثناء متصل است، ولي مضافي در كالم حذف شده و تقدير كالم: "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
خواهم، مگر عمل كسي كه بخواهد به وسيله ايمان و است، يعني من مزدي در برابر رسالتم نمي "يتخذ الي ربه سبيال

. ولي اين نيز صحيح نيست، براي اينكه بنا بر "كنم راهي به سوي پروردگار خود باز كندن دعوت مياطاعت به آنچه من بدا
با اين تفاوت كه در اين تفسير تقديري به كار گرفته شده و تقدير هم كه  (شود كه ما گفتيم )البتهاين تفسير، معنا همان مي

خواهد خيال مردم را از جهت بدهكاري مزد راحت نموده به كلي بر خالف اصل است، و گرنه، ما هم گفتيم كه: اين آيه مي
 .طمع ايشان را قطع كند و مزد رسالت را منحصر در پذيرفتن دعوت سازد

 اجر اال اجر من هعلي اسئلكم ال "اند: اين استثناء، متصل است ولي مضافي در تقدير است و تقدير آيه:ديگر گفته« 8»بعضي 

 علي الدال "چون شود،مي عايدم كسي آوردن ايمان اثر در كه مزدي مگر خواهمنمي مزدي نم يعني است، " … شاء من
و ديگر  "اال من اتخذ الي ربه سبيال "اگر اين حرف صحيح باشد مقتضايش اين است كه بفرمايد: ولي ،«0» "كفاعله الخير

شود، نه از مشيت و ايمان و عمل مردم ميشود از نداشت چون اجري كه عايد رسول خدا )ص( مي "شاء "احتياج به كلمه
 .خواستن آنان



بعد از آنكه اين معنا را مسجل و قطعي  "وَ تَوَكَّلْ عَلَي الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفي بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً "
اي جز تبليغ رسالت به عهده او نيست و بايد به چ وظيفهص( هيچ مسئوليتي در امر مردم ندارد، و هي)كرد كه رسول خدا 

آنها برساند كه در دعوتش هيچ مزدي هم منظور ندارد و مردم در كار خود در كمال اختيارند، اگر خواستند ايمان بياورند و 
 اگر خواستند كفر بورزند. اينك در اين جمله آن بيان را تتميم
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 .033، ص 0تفسير الهيجي، ج (1)

 .311، ص 3منهج الصادقين، ج (2)
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ن ي وكيل، و به گناهادهد كه خداي را در كار ايشان وكيل بگيرد، پس خداي تعالي بر مردم و بر هر چيزنموده دستورش مي
 .بندگان خبير است

 335:  ص..  …تنها وكيل و متصرف در امور بندگان خدا است كه داراي حيات و ملك و علم مطلق است[ ]

شود كه خداي را در كار مردم وكيل بگير، تا به هر معنايش اين مي "وَ تَوَكَّلْ عَلَي الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ "پس اينكه فرمود:
بخواهد درباره آنان حكم كند و هر چه خواست با آنان انجام دهد. چون او وكيل بر مردم و بر همه موجودات است و اگر  چه

براي اين بود كه خواست به علت حكم هم اشاره  "عَلَي الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ ":بلكه فرمود "و توكل علي اللَّه "نفرمود:
كيل تواند وشود. پس تنها او است كه ميميرد از او چيزي فوت نميحي است و هرگز نميكرده باشد، و بفهماند خدايي كه 

 .باشد

اين است كه خداي را از عجز و جهل و از هر چيزي كه اليق ساحت قدس او نيست  "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ "و معناي اينكه فرمود:
ج هاي خود استدرايز باشد، و اگر كفار را مهلت داد و با نعمتمنزه بدار، در حالي كه اين تنزيهت مقارن با ثناي جميل او ن

كرد، بدان كه از عجز و زبوني نيست و نيز از جهل به گناهان آنان نبوده، و اگر ايشان را به جرم گناهانشان گرفت به مالك 
 .است و هم حمد كرده و نيز به خاطر استحقاق ايشان بوده است، پس هم سزاوار تسبيححكمتي بوده كه اقتضاء مي

كند بر توحيد خدا در فعل و صفاتش، يعني تنها او وكيل و متصرف در امور داللت مي "وَ كَفي بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً "سياق
دون اينكه كند، ببندگان خويش است و تنها او است كه به گناهان بندگان، خبير است و تنها او است كه درباره آنان حكم مي

 .جي به كسي داشته باشد كه او را در عمل يا حكمش ياري دهداحتيا

 تَوَكَّلْ وَ "جمله متمم "الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ":فرمايدگردد كه آيه بعدي هم كه مياز اينجا به خوبي روشن مي

 مه است، آن در تصرفش و خويش ملك در داخ توحيد بر مشتمل نيز، آيه اين چون است، " … يَمُوتُ ال الَّذِي الْحَيِّ عَلَي

است كه با حيات و ملك و علم روي هم معناي  معلوم و او اطالع و علم بر است مشتمل " … بِهِ كَفي وَ "جمله كه چنان
 .ان شاء اللَّه -شود كه به زودي توضيحش خواهد آمدوكالت تمام مي

ق ظاهر سيا "يْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراًالَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَ "
 "در آيه قبل و با همين صفت، بيان در جمله "الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ "صفت باشد براي جمله "الذي "رساند كه موصولمي

شود، چون وكالت همانطور كه متوقف بر حيات وكيل است، بر علم او نيز تمام مي " يَمُوتُوَ تَوَكَّلْ عَلَي الْحَيِّ الَّذِي ال
 088، ص: 13متوقف است، ترجمه الميزان، ج



كرد و نيز متوقف بر سلطنت در حكم و تصرف نيز هست كه اين آن را افاده مي "وَ كَفي بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً "كه جمله
 .كندست، چون در اين آيه داستان خلقت آسمانها و زمين و تسلط بر عرش را بيان ميآيه متضمن آن ا

 333:  ص..  …[ باره اين در مفسرين مختلف اقوال و "الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً "معناي جمله]

 "كنيم. و اما جملهبحث نمي هاي گذشته بحث كرديم و ديگر در اين جا درباره آنو ما درباره صدر آيه، در چند جا از سوره
خبر باشد براي مبتدايي كه  "الرحمن "آيد اين است كه كلمه، آنچه از سياق و نظم كالم بر مي"الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً

ري را گي، تفريع و نتيجه"فاء "متفرع بر آن است، چون "فسئل "باشد و جملهمي "هو الرحمن "حذف شده، و تقدير كالم
 :براي متعدي كردن فعل الزم است. و اگر نفرمود "به "در كلمه "باء "رساند. و حرفمي

و حرف باء را آورد، براي اين است كه معناي اعتناء را در سؤال بگنجاند و بفهماند كه با كمال عنايت از او بپرس،  "فسئله "
 .حال از ضمير است "خبيرا "و كلمه

است، همان رحماني كه مسلط بر اريكه ملك است و همان كسي كه خلق و امر عالم  و معناي جمله اين است كه: او رحمان
گردند، پس حقيقت حال را از چنين قائم به رحمت و افاضه او است، تمامي موجودات از ناحيه او آغاز نموده به سوي او بر مي

 .كسي بپرس كه او خبير است

دهد كه است از اينكه اگر از او بپرسي او حقيقت امر را آن چنان برايت شرح مي كنايه "فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً ":پس اينكه فرمود
شود: از من بپرس كه مو به مو به هيچ وجه بطالن و ابطال در آن راه نداشته باشد، هم چنان كه در عرف نيز گفته مي

 :گويندجوابت دهم. يا مي

 .به اهلش برخوردي يعني تو در اين سؤال كه از من كردي "علي الخبير سقطت "

اند: كلمه رحمان در گفته« 1»اقوالي ديگر دارند، از آن جمله، بعضي  "الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً "مفسرين در معناي جمله
ديگر  «8»اينجا مرفوع است و به منظور مدح، از وصفيت قطع شده به همين جهت ديگر اعراب موصوف را ندارد. بعضي 

كه در صدر آيه است  "الذي "اند: خبر است و كلمهديگر گفته« 0»خبر آن است. بعضي  "فسئل به "ء و جملهاند: مبتداگفته
 .مستتر است "استوي "اند: بدل است از ضميري كه در جملهديگر گفته «4»مبتداي آن است. بعضي 
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 در اول آن تفريع "فاء "و حرف -كه نقل آن گذشت -اند: خبر براي رحمان استرا بعضي گفته "فَسْئَلْ بِهِ "و نيز جمله
نيست بلكه فاء فصيحيه است )و فاي فصيحه به اصطالح اهل ادب فايي است كه به منظور توضيح دادن مطلب آورده 

اي است مستقل و متفرع بر ما قبل جمله مذكور جمله :اند(. بعضي ديگر گفته"وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "شود مانند فاء در جملهمي
 "از -عن "ت و اگر حرف باء را آورده به منظور اتصال بوده يا به معنايخود و فاي آن براي رساندن همين فرعيت اس

 .گرددبه خداي تعالي بر مي "هاء "باشد و ضميرمي

« 1»بعضي  "خبيرا "و ممكن هم هست به مساله خلق و استواء كه قبال گفتگويش بوده برگردد. و همچنين درباره كلمه



گردد، و معناي جمله اين است كه از خداي تعالي بپرس، در داي تعالي برمياند: حال از ضمير است و آن ضمير به خگفته
باشد و مي "از -عن "است و باء به معناي "فسئل "اند: مفعول براي جملهديگر گفته« 8»حالي كه او خبير است. بعضي 

بته به اين مسائل خبير باشد، ال معناي جمله اين است كه: بپرس از رحمان و يا بپرس از مساله خلق و استواء، از كسي كه او
اند: مراد از خبير، جبرئيل و يا محمد )ص( است. و ديگر گفته« 0»باز همان خداي سبحان است. بعضي  "آن كس "مراد از
اند: همه كساني است كه كتب آسماني قديم را خوانده باشند و به اوصاف خدا و افعالش و كيفيت ديگر گفته« 3»بعضي 

اند: مقصود از خبير، مطلق همه كساني است كه به اين حقايق ديگر گفته« 3»گاهي داشته باشند. بعضي خلق و ايجاد آ
 .وقوف و اطالع داشته باشند

 آيد مشتركند، به همينو همه اين وجوه مختلف يا بيشترشان، در ناسازگاري با سياق آيات مورد بحث و آنچه از آن بر مي
 .صحت و سقم آنها گفتگو كردن نيستجهت ديگر جاي ايستادن و بر سر 

اين جمله فصل ديگري از رفتار سوء  "وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً "
 آنان با فرستاده خدا و دعوت حقه وي است. در
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كند و اين آيه شريفه اتصال خاصي با آيه قبلي ، استكبارشان از سجود براي خدا و نفرتشان از آن را حكايت مياين جمله
رفت و چه بسا كه به همين دارد، چون در آن، سخن از رحمان به ميان آمده و در آيه قبل نيز، در وصف رحمان سخن مي

گردد، و آن به كفار بر مي "وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ "در جمله "هم "ضميرالف و الم عهد باشد. پس،  "للرحمن "جهت الف و الم در
كسي كه به كفار گفته بود براي رحمان سجده كنيد رسول خدا )ص( بوده، چون در جمله بعد، از قول كفار حكايت كرده كه 

 .انددا را نبردهو از شدت استكباري كه داشتند اسم خ "دهي سجده كنيم؟آيا به كسي كه تو دستور مي "گفتند:

سؤالي از كفار حكايت شده كه هويت و حقيقت رحمان چيست، و اگر نپرسيدند رحمان  "قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ "و در جمله
كيست )بلكه گفتند رحمان چيست( براي اين بوده كه مبالغه در تجاهل نسبت به خدا را افاده كند و بفهماند اصال ما 

 :كرد گفتچنان كه فرعون نيز در پاسخ موسي كه وي را به سوي رب العالمين دعوت مي دانيم رحمان چيست، همنمي

 "ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ "پرسد:، و نيز ابراهيم به همين منظور از قوم خود مي«1» "وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ "
«8». 

چنان  داند، همء مورد سؤال، بيش از يك اسم چيزي نمياست كه بفهماند از شيكه در اينگونه سؤاالت، مقصود سائل اين 
 .«0» "أَ تُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ "كه هود به قومش فرمود:

بفهمانند بر استكبار خود پافشاري دارند  را تكرار كردند و اين براي اين است كه "ما "باز كلمه "أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا "در جمله
منظورشان ريشخند و استهزاء به رسول خدا )ص(  "دهي؟آيا سجده كنيم به چيزي كه تو به ما دستور مي "و اگر گفتند:

 "بعطف است بر جوا "و زادهم نفورا "اند بگويند مگر تو كيستي كه ما دستوراتت را اطاعت كنيم؟! جملهبوده، و خواسته



شود. و بنا بر ورزند، و نفرتشان بيشتر ميشود سجده كنيد، استكبار ميو معنايش اين است كه: وقتي به ايشان گفته مي "اذا
 گردد، البته قولي كه از مفهوم كالمضميري است كه به كلمه قول بر مي "زادهم "اين، فاعل در
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 .شودسابق استفاده مي

كردند و اند كه: رسول خدا )ص( و اصحابش در نماز سجده مياز مفسرين در تفسير اين آيه روايت كرده «1»بعضي 
شدند، ولي اين تفسير صحيح و استوار نيست، زيرا صرف وقوع يك واقعه باعث مشركين به عنوان استهزاء از ايشان دور مي

ا الفاظ يك آيه كه خود لفظ چنان داللتي ندارد داللتي دهد. و در خود آيه هم هيچ تعرضي به اين واقعه نشده شود كه بنمي
 .است

:  ص. . …ها با ارسال رسل، به روشنگري عالم طبيعت با شمس و قمر[ روحاني و معنوي انسان -بيان استغناء و تعزز خداوند در مقابل استكبار مشركين و تنظير روشنگري عالم]

331 

منازل آفتاب و ماه در آسمان  "بروج "ظاهرا مراد از "تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً "
ءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّما "است، و يا مراد ستارگاني است كه در آن منازل قرار دارند، هم چنان كه در آيه

نيز بروج به معناي ستارگان واقع در آن منازل آمده، تا مساله حفظ و رجم « 8» "لِلنَّاظِرِينَ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ
 .را بيان كند

وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ  "فرمايد:، آفتاب است، به دليل اينكه در سوره نوح آفتاب را سراج خوانده مي"سراج "و مراد از
 .«0» "جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً

اند: آيه شريفه در اين صدد است كه از راه وحدتي كه در تدبير مفسرين در اينكه آيه مورد بحث در چه مقامي است گفته
بايد عبادتها همه متوجه به سوي شود بر وحدت مدبر احتجاج كند و نتيجه بگيرد كه پس عجيب آسمان و زمين مشاهده مي

 .او شود و از غير او منصرف گردد

ليكن اين توجيه با تدبر در دو آيه مورد بحث و سياقي كه قبل از آن دو بود و به طور كلي با سياق آيات مورد بحث 
شان به و استهزاييعني استكبار مشركين بر خداي رحمان و سجده نكردن بر او  -سازد، براي اينكه مضمون آيه قبلينمي

هيچ ارتباطي با احتجاج بر وحدت ربوبيت ندارد تا در آيه مورد بحث تعقيب شود، مناسب با بيان آيه قبلي اين  -رسول او
است كه در دنبالش از عزت و بي نيازي خدا صحبت كند و بفرمايد كه مشركين با اين اعراض و استهزايشان نه خداي را 

 .شوندلك و سلطنت او بيرون ميكنند و نه خود از معاجز مي

فهماند كه استهزاي مشركين رساند، چون سياقش سياق تعزز و استغناء است، و ميدقت در آيه مورد بحث هم همين را مي
 به رسول خدا )ص( خداي را
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اش كه روشنگر راه كند، بلكه خدا ايشان را از نزديكي به درگاه و صعود به اوج جوار خود و درك معارف الهيعاجز نمي
ي بندگان را روشن كند و هم راه زندگبندگانش است محروم نموده. آري معارف الهي، هم آدمي را به درگاه خدا نزديك مي

 .سازد، چون آن معارف به نور هدايت، كه همان نور رسالت است نوراني شده استمي

ي خواهد بزرگي او را به خاطر اينكه برجهايبنا بر اين، بايد گفت: آيه شريفه در مقام ثناي خداي تعالي بر خويش است و مي
اه را منير ساخته تا عالم محسوس را روشن كنند افاده كند و با محفوظ و تيرهايي شهاب درست كرده و آفتاب را روشنگر و م

كند، چون اين مساله نظير همان روشنگري آفتاب و ماه نسبت به عالم جسماني اين بيان، به مساله رسالت رسوالن اشاره مي
ب پيش پاي آنان را روشن كنند. آري، اگر آفتاانسانها است، چيزي كه هست رسوالن خدا، عالم روحاني انسانها را روشن مي

كنند هم چنان كه دنبال اين آيات حال انسانها و دفع اولياي سازد رسوالن خدا ديده بصيرت بندگان خدا را روشن ميمي
فرمايد: براي دفع آنان برجهايي قرار داده كه از آنجا كند و ميشياطين و جلوگيري آنها از صعود به سوي خدا را بيان مي

 .كنندر باران ميشيطانها را تي

شود، و همانطور كه در ذيل استفاده مي -چه آيات مورد بحث و چه آيات قبل -اين آن معنايي است كه از سياق آيات
بدان اشاره كرديم همه بر اين سياقند. پس، معنايي كه ما براي آيه كرديم از باب  "أَ لَمْ تَرَ إِلي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ "جمله

 .و صرف آيات از ظاهري كه دارند نيستتاويل 

به معناي هر چيزي است كه در جاي  "خلفة "كلمه "وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً "
يني را افاده نوعي از جانش -رساندن را ميكه نوعي نشست -"جلسة "چيزي ديگر نشسته باشد و به عكس، و گويا مانند كلمه

كند و در اينجا به عنوان صفت آورده شده، پس معناي خلفه بودن شب و روز اين است كه هر يك از آن دو جاي ديگري مي
 گيرد، شب جاي روز را و روز جاي شب را، و اگر اين خلفه بودن شب و روز را مقيد كرد به اينكه خدا آن دو را برايرا مي

تنها كساني خلفه كرد كه بخواهند متذكر شوند و يا بخواهند شكرش را به جاي آرند براي اين است كه شب و روز تنها براي 
 .كساني خلفه است كه به سوي خدا توجه كنند و شكر او را به جاي آرند

آوردن آن حقايقي است كه در  آيد كه مراد از تذكر، رجوع و به ياداي كه بين تذكر و شكر هست به دست ميو از مقابله
كند اي كه همه داللت بر توحيد خداوندي و نيز بر صفات و اسماي او ميفطرت انسان نهفته است و آن عبارت است از ادله

 .كه اليق مقام ربوبي است، و نتيجه اين يادآوري هم، ايمان به خداست
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يلي هاي جمآن عمل و قولي است كه ثناي بر خدا را برساند، ثناي بر آن نعمت "شكور "ر ازآيد كه منظوو نيز به دست مي
شود. )چون عمل و قولي كه حمد و ثناي كه ارزاني داشته و اين عمل و قول، قهرا بر عبادت و اعمال صالح او منطبق مي

 .(تواند چيز ديگري باشدخدا باشد جز عبادت و اعمال صالح نمي

ن، آيه شريفه در مقام اعتزاز و يا امتنان است، امتنان به اين منت كه شب و روز را طوري قرار داده كه هر يك پشت بنا بر اي
سر ديگري درآيد تا اگر كسي در يكي از اين دو زمان ايمان به خدا از او فوت شد در زمان بعدي آن را تدارك كند و اگر 

 .هر عمل صالح ديگر نشد در زمان بعدي آن را تالفي نمايدكسي در يكي از اين دو موفق به عبادت خدا و 



كند و در عين حال ارتباط و اتصالش به آيه قبل نيز محفوظ است، چون اين آن معنايي است كه آيه شريفه آن را افاده مي
 :فرمود "وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً "در آيه قبل يعني آيه

در عين حال  :فرمايدگذارد شيطانهاي متكبر به ساحت قربش نزديك شوند و در اين آيه ميخدا با شهاب ثاقبش نمي
هت شب كند و به همين جشود، و از اينكه به نور او استضائه كنند جلوگيري نميبندگانش را از تقرب به درگاهش مانع نمي

و زمان به درگاه پروردگارش تقرب نجسته باشد، در و روز را پشت سر هم قرار داد تا اگر يكي از بندگانش در يكي از اين د
 .زمان ديگر تقرب بجويد

اند را به نمازهاي مستحبي تفسير كرده "شكورا "در آيه مورد بحث را به نمازهاي واجب، و "تذكر "از مفسرين« 1»بعضي 
 .ستو آيه شريفه قابل انطباق بر اين دو معنا هست هر چند كه متعين در آن دو به تنهايي ني

 337:  ص..  …بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ 

نقل كرده كه گفت رسول خدا )ص(  "أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ "در الدر المنثور است كه طبراني از ابي امامه در تفسير آيه
 .«2»نفس و پيروي آن نيست  فرمود: در زير سايه آسمان هيچ معبودي دروغين نزد خدا بزرگتر از هواي
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 "مام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود:از ابي الجارود از ا "أَ لَمْ تَرَ إِلي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»عبارت است از ما بين طلوع فجر و طلوع آفتاب  "ظل

 خصوص در آيه اين: گفت كه كرده روايت سيرين ابن از " … الْماءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِي هُوَ وَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
 و او عموي پسر علي پس كرد، تزويج جناب آن به را هفاطم دخترش كه شده نازل طالب ابي بن علي و( ص) خدا رسول
 .«8» او داماد هم و اوست نسب هم كه اوست دختر شوهر

 "وَ كانَ الْكافِرُ عَلي رَبِّهِ ظَهِيراً "و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل جمله
 .«0»الحكم است كه رسول خدا )ص( وي را ابو جهل نام نهاد گفته است: مقصود از اين كافر ابا 

 .رسدتر به نظر ميمؤلف: اين دو روايت به جري و تطبيق يكي از مصاديق بر عموم آيه، شبيه

كه: بروج آمده  "تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( در ذيل آيه
است  "جوزاء "و "ثور "و "حمل "عبارت است از ستارگان و از اين ستارگان آن چند برجي كه مربوط به سه ماه بهار است:

 "است و آنكه مربوط به سه ماهه پائيز است: "سبله "و "اسد "و "سرطان "و آنكه مربوط به سه ماهه تابستان است:
 :بوط به سه ماهه زمستان استاست، و آنكه مر "قوس "و "عقرب "و "ميزان

 .«3»شود است كه مجموعا دوازده برج مي "حوت "و "دلو "و "جدي "

و در كتاب فقيه از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: هر چه در شب از تو فوت شد قضايش را در روز به جاي آر هم 
يعني هر كس كه  "النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ "چنان كه خداي تعالي فرمود:

 .«3»تواند آنچه در شب از او فوت شده در روز قضاء كند و آنچه در روز از او فوت شده در شب به جاي آورد بخواهد مي
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 331:  ص..  …[ 77تا  33(: آيات 31سوره الفرقان )]

 اشاره

( وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً 30حْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَي الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً )وَ عِبادُ الرَّ
( وَ الَّذِينَ إِذا 33( إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً )33) ( وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراما33ً)

 (33أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً )

( 32بِالْحَقِّ وَ ال يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ) وَ الَّذِينَ ال يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ
( إاِلَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَماَلً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ 32يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً )

( وَ الَّذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا 31( وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَي اللَّهِ مَتاباً )33انَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )حَسَناتٍ وَ ك
 (38مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً )

( وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ 30ا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناً )وَ الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّو
( خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ 33) ( أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَ سَالما33ًاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً )

 (33( قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً )33مُقاماً )

 331:  ص..  …ترجمه آيات 

و چون جهالت پيشگان، خطابشان كنند  روندبندگان خاص خداي رحمان آن كسانند كه سنگين و با تواضع بر زمين راه مي
 .(30سخن ماليم گويند )
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 .(33و كساني كه شب را با سجده و نماز براي پروردگارشان به روز آرند )

 .(33و كساني كه گويند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان كه عذاب آن دائم است )

 .(33است ) كه جهنم قرارگاه و جاي بدي

 .(33كنند اسراف نكنند و بخل نورزند و ميان اين دو معتدل باشند )و كساني كه چون خرج مي

و كساني كه با خداي يكتا خدايي ديگر نخوانند و انساني را كه خدا محترم داشته جز به حق نكشند و زنا نكنند و هر كه 
 .(32چنين كند به زودي سزا بيند )

 .(32رابر شود و در آن به خواري جاويدان به سر برد )روز قيامت عذابش دو ب



مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شايسته كند آن گاه خدا بديهاي اين گروه را به نيكيها مبدل كند كه خدا آمرزگار و 
 .(33رحيم است )

 .(31و هر كه توبه كند و عمل شايسته انجام دهد به سوي خدا بازگشتي پسنديده دارد )

 .(38كساني كه گواهي به ناحق ندهند و چون بر ناپسندي بگذرند با بزرگواري گذرند ) و

 .(30هاي پروردگارشان اندرزشان دهند كر و كور بر آن ننگرند )و كساني كه چون به آيه

ا پرهيزكاران بنمو كساني كه گويند پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان، مايه روشني چشم ما قرار ده و ما را پيشواي 
(33). 

 .(33اند غرفه بهشت پاداش يابند و در آنجا درود و سالمي شنوند )آنها به پاداش اين صبري كه كرده

 .(33جاودانه در آنند كه نيكو قرارگاه و جايگاهي است )

 .(33ديد ) اش را خواهيدهايد به زودي نتيجبگو اگر عبادتتان نباشد پروردگار من اعتنايي به شما ندارد شما كه تكذيب كرده

 331:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

ه جامع شمارد، كاي كه براي كفار شمرده بر مياي از مؤمنين را در مقابل صفات ناستودهاين آيات صفات بر جسته و ستوده
رده ر آن پيامبر نازل كخوانند، و پيامبر او و كتابي كه او بآن صفات در مؤمنين اين است كه: مؤمنين پروردگار خود را مي

كنند، و از دعوت او اعراض كفار رسالت پيامبر خداي را تكذيب مي :نمايند، و )آن صفات( در كفار اين است كهتصديق مي
قَدْ فَ قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ "شوند، و به همين مناسبت آيات مورد بحث با آيهنمايند و پيروي هواي نفس ميمي

  "كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً
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 .شود كه ختم سوره نيز هستختم مي

 ."وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَي الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً "

 335:  ص..  …رخورد سالم در مقابل برخورد زشت و لغو جاهالن با ايشان[ صفات مؤمنين: تواضع و فروتني، و ب]

بعد از آنكه در آيه قبلي استكبار و خودخواهي كفار بر خداي سبحان و اهانتشان نسبت به اسم كريم و رحمان را ذكر كرد، در 
دانند كند، بلكه خود را بنده رحمان مينمي كند كه نه تنها به اسم رحمان اهانتاين آيه در مقابل آن رفتار مؤمنين را ذكر مي

 .همان رحماني كه كفار از لفظ آن گريزان بودند و نفرت داشتند

ي مؤمنين كسان -الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَي الْأَرْضِ هَوْناً "در اين آيه دو صفت از صفات ستوده مؤمنين را ذكر كرده، اول اينكه:
« 1»به طوري كه راغب گفته به معناي تذلل و تواضع است  "هون "و "روندراه مي هستند كه روي زمين با وقار و فروتني

رسد كه مقصود از راه رفتن در زمين نيز كنايه از زندگي كردنشان در بين مردم و معاشرتشان با آنان بنا بر اين، به نظر مي
 .باشد

، ه مردم چنينند، چون تواضع آنان مصنوعي نيستپس مؤمنين، هم نسبت به خداي تعالي تواضع و تذلل دارند و هم نسبت ب
ورزند و نه در زندگي واقعا در اعماق دل، افتادگي و تواضع دارند و چون چنينند ناگزير، نه نسبت به خدا استكبار مي



زت عتر از خود بدانند و هرگز براي به دست آوردن خواهند كه بر ديگران استعالء كنند و بدون حق، ديگران را پائينمي
كنند. پس خضوع و تذللشان در برابر مؤمنين بينند در برابر آنان خضوع و اظهار ذلت نميموهومي كه در دشمنان خدا مي

ا به معناي تذلل باشد. و اما اگر آن ر "هون "است نه كفار و دشمنان خدا، البته اين در صورتي است كه به گفته راغب كلمه
 .شود كه: مؤمنين در راه رفتنشان تكبر و تبختر ندارندي آيه اين ميبه معناي رفق و مدارا بدانيم معنا

كنند و يا سخناني زشت و صفت دومي كه براي مؤمنين آورده اين است كه، چون از جاهالن حركات زشتي مشاهده مي
لمه شاهد اينكه ك گويند،دهند، و به سخني سالم و خالي از لغو و گناه جواب ميشنوند، پاسخي سالم ميناشي از جهل مي

باشد، پس حاصل و برگشت مي« 8» "ال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَالماً سَالماً "سالم به اين معنا است آيه
 .كنندمعناي اين كلمه به اين است كه: بندگان رحمان، جهل جاهالن را با جهل مقابله نمي
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شب همان است كه آيه بعدي بيان  و اين صفت، صفت عباد رحمان در روز است كه در ميان مردمند و اما صفت آنان در
 :فرمايدنموده مي

 "لربهم "و كلمه -چه بخوابد يا نخوابد -به معناي ادراك شب است "بيتوته "كلمه "وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً "
از اين بيتوته در شب در حال جمع ساجد و قائم است و مراد  "قيام "و "سجد "و دو كلمه "سجدا "متعلق است به كلمه

رسانند، كه يكي از مصاديق عبادتشان همان نماز است سجده و حال ايستاده اين است كه: شب را به عبادت خدا به آخر مي
 .كه هم افتادن به خاك جزء آن است و هم به پا ايستادن

در حالي كه براي پروردگار خود سجده كنند و معناي آيه اين است كه: بندگان رحمان كساني هستند كه شب را درك مي
وافل ، ممكن هم هست كه مراد تهجد به ن-خيزندكنند و برمييعني پشت سر هم سجده مي -كنندگان و يا به پا ايستادگانند

 .شب باشد

به معناي شدت و مصيبتي است كه  "امغر "كلمه "وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً "
 .دست از سر آدمي بر ندارد و همواره مالزم او باشد. بقيه الفاظ آيه روشن است

دو اسم مكان  "مقام "و "مستقر "گردد و دو كلمهبر مي "جهنم "ضمير در صدر آيه به كلمه "إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً "
 .بقيه الفاظ آيه روشن است از استقرار و اقامت هستند. و

به معناي بذل مال و صرف آن در رفع  "انفاق "كلمه "وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً "
از حد اعتدال به به معناي بيرون شدن از حد است، اما بيرون شدن  "اسراف "حوايج خويشتن و يا ديگران است و كلمه

طرف زياده روي و در خصوص مساله انفاق، زياده روي و تجاوز از حدي است كه رعايت آن حد سزاوار و پسنديده است، در 
قتر إقتار  "، چنانچه راغب گفته، و كلمه«1»كه به معناي كمتر انفاق كردن است  -به فتح قاف و سكون تاء -"قتر "مقابل

 .است هر سه به يك معنا "و تقتير

به معناي حد وسط و معتدل است و همين كلمه به كسره قاف به معناي مايه قوام هر چيز  -به فتح قاف -"قوام "كلمه
در  كنند و انفاقشان هموارهمتعلق است به قوام، و معنايش اين است كه: بندگان رحمان انفاق مي "بين ذلك "است و جمله



 حد وسط و ميان اسراف و إقتار

__________________________________________________ 
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مْ يُسْرِفُوا إِذا أَنْفَقُوا لَ "توضيح و تنصيص همان جمله قبلي است كه فرمود: "وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً "است، پس، اينكه فرمود:
 .ه، دو طرف افراط و تفريط در انفاق را نفي كرده و ذيل آن، حد وسط در آن را اثبات نموده است، پس صدر آي"وَ لَمْ يَقْتُرُوا

 333 : ص..  …[ خدا عبادت باره در مشركان عقيده به توجه با "آخَرَ إِلهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ ال "معناي اينكه در وصف مؤمنان فرمود:]

 " … هِ إِلهاً آخَرَوَ الَّذِينَ ال يَدْعُونَ مَعَ اللَّ "

كند و شرك در عبادت اين است كه كسي هم خداي را عبادت اين آيه شريفه، شرك در عبادت را از بندگان رحمان نفي مي
د شخص دهپرستي سازگار نيست، براي اينكه اصول وثنيت اجازه نميكند و هم غير خداي را و اين، با اصول وثنيت و بت

گويد بايد د، نه به تنهايي و نه با عبادت غير خدا، بلكه انسان را اليق پرستش خدا ندانسته، ميپرست خداي را عبادت كنبت
 .تر از خدا را بپرستيم تا آنها ما را با شفاعت خود به خدا نزديك كنندآلهه پايين

ر كه هر چند مشركين تنها غيبنا بر اين تعبير، در آيه مورد بحث )خواندن غير خدا با خدا(، يا به منظور اشاره به اين است 
زي اي است فطري، چيپرستند و ليكن پرستش شده واقعي آنان نيز به هر حال خداست، چون پرستش خدا مسالهخدا را مي

اند، پس، توجه به سوي غير خدا توجه به خدا و غير خدا است، هر چند كه نامي از خدا به كه هست مشركين راه را گم كرده
 .ميان نياورند

پرستند، يعني مشركين بندگان رحمان كساني هستند كه با وجود خدا، غير خدا را نمي :يا معناي تعبير مذكور اين است كهو 
 .پرستندبا وجود خدا غير خدا را مي

 :و يا تعبير مزبور، اشاره به اين اعتقاد خرافي است كه عوام مشرك عرب داشتند كه

بخشد، چون امور درياها تنها به دست خداست و يده دارد و اما در دريا سودي نميتوجه و توسل به خدايان تنها در خشكي فا
 .اي در آن با وي شريك نيستندآلهه

در نتيجه مراد از خواندن خدا، توسل به خدا است در موردي، يعني در شدايد دريا، و توسل به غير او در موردي ديگر، يعني 
 .جه وسطي استدر شدايد خشكي. ولي از همه وجوه بهتر و

 :معنايش اين است كه "وَ ال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ "و اينكه فرمود:

كشند، مگر در يك حال و آن حالي است كه در هيچ حالي از احوال، نفس انساني را كه خدا كشتن او را حرام كرده نمي
 .صاص و حد بوده باشدكشتن وي حق باشد، مثال به عنوان ق

د چون كننمعنايش اين است كه: عباد رحمان كساني هستند كه هيچ فرج حرامي را وطي نمي "وَ ال يَزْنُونَ "و اينكه فرمود:
 003، ص: 13مساله زنا در ميان عرب جاهليت امري متداول و شايع ترجمه الميزان، ج

 .ريم زنا و شرابخوريبود و اسالم از ابتداي ظهور دعوتش معروف بود به تح

به مسائل قبل، يعني شرك و قتل نفس محترمه به غير حق و  "ذلك "با كلمه "وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً "و اينكه فرمود:
به معناي اثم، يعني وزر و وبال گناه است، كه همان كيفر عذابي است كه به زودي در روز  "اثام "نيز زنا اشاره نموده و كلمه

 .كندخورد، و آيه بعدي آن را بيان ميقيامت با آن بر مي



 334:  ص..  …توجيه مخلد بودن مرتكبين قتل، زنا و ربا در عذاب[ ]

يهِ  يَخْلُدْ فِوَ "در آيه قبلي است و معناي جمله "لقاي اثام "اين آيه بيان "يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً "
 .شود در حالي كه اهانت بر او شده باشداين است كه: در عذاب واقع مي "مُهاناً

مساله خلود در عذاب، براي كسي كه شرك ورزيده مسلم است و هيچ حرفي در آن نيست و اما خلود در عذاب، براي كسي 
ت و همچنين براي كسي كه مرتكب كه قتل نفس محترمه كرده و يا مرتكب زنا شده باشد كه دو تا از گناهان كبيره اس

 :رباخواري شده باشد، كه قرآن كريم نسبت به آنها تصريح به خلود كرده و ممكن است به يكي از وجوه زير توجيه شود

اول اينكه: بگوييم خصوص اين سه گناه طبعي دارند كه اقتضاي خلود در آتش را دارد، هم چنان كه چه بسا اين احتمال از 
نيز استفاده شود، چون فرموده شرك به هيچ  "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ "هظاهر آيه شريف

آمرزد، يعني از بعضي اشخاص مانند مرتكب قتل تر از شرك را خدا از هر كس بخواهد ميشود و اما پايينوجه آمرزيده نمي
 .مرزدآو زنا و ربا نمي

دوم اينكه: بگوييم مراد از خلود در همه جا به معناي مكث طوالني است ولي چيزي كه هست اين است كه در شرك اين 
 .پذير استمكث طوالني، ابدي است و در غير آن باألخره پايان

ت، چون آيات مورد بحث كه اشاره به همه اين سه گناه اس "وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ "در جمله "ذلك "سوم اينكه: بگوييم كلمه:
كند: اينان كساني هستند كه مرتكب شرك و قتل نفس و زنا همه در تعريف مؤمنين است، مؤمنين را چنين معرفي مي

 .شوند، پس اگر كسي هر سه اين گناهان را مرتكب شود مخلد در آتش است، مانند كفار كه به همه آنها مبتال بودندنمي

 .آيداز اين سه گناه آلوده باشد ديگر از آيه شريفه خلود وي در آتش بر نمي در نتيجه اگر كسي به بعضي

تثنايي اين آيه شريفه اس "وراً رَحِيماًإِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُ "
 ر اثام و خلود در عذاب كه در آيه قبلياست از حكم كلي ديدا
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 .بود و در مستثنا سه چيز قيد شده: اول توبه، دوم ايمان و سوم عمل صالح

ي هااش ندامت است، و معلوم است كه اگر كسي از كردهاما توبه: كه معنايش بازگشت از گناه است و كمترين مرتبه
 .شود و هم چنان آلوده و گرفتار آن خواهد بودباشد از گناه دور نمي اش ندامت نداشتهقبلي

و اما عمل صالح: اعتبار آن نيز روشن است، براي اينكه وقتي كسي از گناه توبه كرد قهرا اگر نخواهد توبه خود را بشكند 
 .ه عمل را صالح كندشود، پس توبه مستقر و نصوح آن توبه است كدهد، يعني عملش صالح ميعمل صالح انجام مي

شود كه آيه شريفه مربوط به كساني است كه هم شرك ورزيده باشند و هم و اما ايمان به خدا: از اعتبار اين قيد فهميده مي
قتل نفس و زنا مرتكب شده باشند و يا حد اقل مشرك بوده باشند، چون اگر روي سخن در آن، به مؤمنيني باشد كه قتل و 

 .گر معنا ندارد قيد ايمان را نيز در استثناء بگنجاندزنا كرده باشند، دي

پس آيه شريفه درباره مشركين است، حال چه اينكه آن دو گناه ديگر را هم مرتكب شده باشند و چه نشده باشند، و اما 
 .شان آيه بعدي استدار بيان توبهمؤمنيني كه مرتكب آن دو گناه شده باشند عهده

 331:  ص..  …سيئات به حسنات )فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ( گفته شده[  وجوهي كه در معناي تبديل]



تفريع بر توبه و ايمان و عمل صالح است و آثار نيكي را كه بر آنها مترتب  "فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ "جمله
 .كندكه: خداي تعالي گناهانشان را مبدل به حسنه ميكند. و آن اين است شود بيان ميمي

 :اندو اما اينكه تبديل گناهان به حسنه چه معنا دارد؟ مفسرين وجوهي ذكر كرده

جه به نويسد، در نتيكند و اطاعتهاي بعدي ايشان را مياند: خداوند گناهان سابق ايشان را با توبه محو ميگفته «1»بعضي 
 .شوندو عفت و احصان مي -يعني قتل به حق -حق و زنا، داراي ايمان و جهاد جاي كفر و قتل به غير

ه آيد، نه خود آنها و خدا ملكاند: مراد از سيئات و حسنات، ملكاتي است كه از آن دو در نفس پديد ميديگر گفته «8»بعضي 
 .سازدبد آنان را مبدل به ملكه خوب مي

ت و حسنات، ثواب و عقاب آنها است، نه خود آنها و خدا از چنين كساني عقاب قتل اند: مراد از سيئاديگر گفته «3»بعضي 
 .دهدو زنا را مثال برداشته ثواب قتل به حق و عفت مي

__________________________________________________ 
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داند كه اين وجوه در يك اشكال مشتركند و آن اين است كه: كالم خداي را از ليكن خواننده عزيز خودش به خوبي مي
 .اند، آن هم بدون هيچ دليلي كه در دست داشته باشندظاهرش برگردانده

 و خدا غفور و رحيم "خصوصا با در نظر داشتن اينكه در ذيلش فرموده:، م"يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ "زيرا ظاهر جمله:
اش و نه اعمال شود، نه عقابش و نه ملكه، اين است كه: هر يك از گناهان ايشان خودش مبدل به حسنه مي"است
اي چاره ظاهر شود، اين ظاهر آيه است، پس بايد با حفظ ايناش مبدل به حسنه مياش، بلكه يك يك گناهان گذشتهآينده

 .انديشيد

 333:  ص..  …حسنه يا سيئه بودن عمل منوط به آثار عمل است و تبديل سيئات به حسنات نيز به معناي تبديل آثار است[ ]

 رسد اين است كه بايد ببينيم گناه چيست؟و آنچه به نظر ما مي

اتي ست و يا آنكه نفس فعل و حركات و سكنآيا نفس و متن عمل ناشايست گناه است و در مقابل نفس فعلي ديگر حسنه ا
ز پس گناه شدن گناه ا -كه همين طور هم هست -كه فعل از آن تشكيل شده در گناه و ثواب يكي است و اگر يكي است

 كجا و ثواب شدن عمل ثواب از كجا است؟

كات و سكناتي كه عمل، از آن مثال عمل زنا و نكاح چه فرقي با هم دارند كه يكي گناه شده و ديگري ثواب، با اينكه حر
تشكيل يافته در هر دو يكي است؟ و همچنين خوردن كه در حالل و حرام يكي است؟ اگر دقتي كنيم خواهيم ديد تفاوت 

نه  شود،اين دو در موافقت و مخالفت خدا است، مخالفت و موافقتي كه در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته مي
رود و تا گوييم و يا نكاح، به هر حال فاني شده از بين مينفس و حركات و سكنات كه يا آن را زنا ميخود نفس فعل، چون 

رسد و پر واضح است كه وقتي خود فعل از بين رفت عنواني هم كه ما به اش نمييك جزئش فاني نشود نوبت به جزء بعدي
 .شودآن بدهيم چه خوب و چه بد فاني مي

ييم: عمل انسان چون سايه دنبالش هست، پس مقصود آثار عمل است كه يا مستتبع عقاب است و يا گوو حال آنكه ما مي



 .خود را نمايان كند "تُبْلَي السَّرائِرُ "ثواب و همواره با آدمي هست تا در روز

ود، )همان شميدانيم كه اگر ذات كسي شقي و يا آميخته به شقاوت نباشد، هرگز مرتكب عمل زشت و گناه ناين را نيز مي
 (دهد، بدون اينكه زنا و كار زشت بوده باشدآيد، انجام ميحركات و سكناتي را كه در يك فرد شقي به صورت زنا در مي

پس اعمال زشت از آثار شقاوت و خباثت ذات آدمي است، چه آن ذاتي كه به تمام معنا شقي است و يا ذاتي كه آميخته با 
 .شقاوت و خباثت است

 003، ص: 13ميزان، جترجمه ال

حال كه چنين شد، اگر فرض كنيم چنين ذاتي از راه توبه و ايمان و عمل صالح مبدل به ذاتي طيب و طاهر و خالي از 
شقاوت و خباثت شد و آن ذات مبدل به ذاتي گشت كه هيچ شائبه شقاوت در آن نبود، الزمه اين تبدل اين است كه آثاري 

م گناه بر آن نهاده بوديم، با مغفرت و رحمت خدا مبدل به آثاري شود كه با نفس سعيد و طيب هم كه در سابق داشت و ما نا
و طاهر مناسب باشد و آن اين است كه: عنوان گناه از آن برداشته شود و عنوان حسنه و ثواب به خود بگيرد. و چه بسا ذكر 

 .رحمت و مغفرت در ذيل آيه اشاره به همين معنا باشد

ساند كه رمصدر ميمي از ماده توبه است. و سياق آيه مي "متاب "كلمه "ابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَي اللَّهِ مَتاباًوَ مَنْ ت "
خواهد بفهماند كه امر توبه آن قدر عظيم و اثرش آن در مقام رفع استبعاد از تبديل سيئات به حسنات است و خالصه: مي

كند و هيچ استبعادي ندارد، چون توبه عبارت است از رجوع خاص به را مبدل به حسنات مي چنان زياد است كه سيئات
 .كندسوي خداي سبحان و خداي تعالي هر چه بخواهد مي

ا شرك شود، چه گناهي كه توأم بدر اين آيه شريفه عالوه بر بيان مزبور، اين نكته نيز آمده كه توبه شامل تمامي گناهان مي
بت رسانيد. و داللتش بر شمول توبه نساين معنا را نمي -همانطور كه اشاره كرديم -كه توأم نباشد و آيه قبليباشد و چه آن

 .به گناهان غير شرك، خفي بود

 337:  ص..  …[ "كِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ الزُّورَ يَشْهَدُونَ ال "مراد از اينكه در باره مؤمنين فرمود:]

در اصل، به معناي جلوه  "زور "صاحب مجمع البيان گفته: كلمه "لَّذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماًوَ ا "
 :دادن باطل به صورت حق است. و بنا به گفته وي اين كلمه به وجهي شامل دروغ و هر لهو باطلي از قبيل

گفته است: معناي اينكه بگوييم  "كراما "و نيز صاحب مجمع البيان در معناي كلمه«. 1»شود غنا و دريدگي و ناسزا نيز مي
فالني از فالن عمل زشت تكرم دارد اين است كه: از چنين عملي منزه است، و نفس خويش را از آلودگي به امثال آن منزه 

 .«8»دارد مي

د و باشاگر مراد از زور، دروغ باشد، كلمه مذكور قائم مقام مفعول مطلق مي "وَ الَّذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ "پس اينكه فرمود:
دهند، و اگر مراد از زور لهو باطل از قبيل شود كه: بندگان رحمان آنهايي هستند كه شهادت به زور نميتقدير كالم چنين مي

 ه: بندگان رحمان كساني هستند كه درغناء و امثال آن باشد، كلمه زور مفعول به خواهد بود، و معنايش اين است ك

__________________________________________________ 

 .121، ص 3(مجمع البيان، ج 8و  1)

 002، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .تر استشوند. از ميان اين دو احتمال، ذيل آيه با احتمال دومي مناسبمجالس باطل حاضر نمي

ه اي كبه معناي هر عمل و گفتاري است كه مورد اعتنا نباشد، و هيچ فايده "لغو "كلمه -"غْوِ مَرُّوا كِراماًوَ إِذا مَرُّوا بِاللَّ "



 "غومرور به ل "شود. و مراد ازاند: شامل تمامي گناهان ميغرض عقال بر آن تعلق گيرد نداشته باشد، و به طوري كه گفته
 .غو باشندگذر كردن به اهل لغو است در حالي كه سر گرم ل

بينند، از ايشان روي گذرند و آنان را سرگرم لغو ميو معناي آيه اين است كه: بندگان رحمان چون به اهل لغو مي
 .دانند كه در جمع ايشان در آيند، و با ايشان اختالط و همنشيني كنندتر از آن ميگردانند، و خود را پاكتر و منزهمي

به معناي سقوط بر زمين است و گويا در آيه  "خرور بر زمين ""آياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناًوَ الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِ "
 .شريفه كنايه است از مالزمت و گرفتن چيزي به اين صورت كه به روي آن بيفتد

 331:  ص..  …پذيرند[ ميوصف ديگر عباد الرحمن: آيات خدا را كور كورانه و بدون معرفت و بصيرت ن]

 اي از قرآن او وشوند و حكمت و موعظهو معناي آيه شريفه اين است كه: بندگان رحمان چون متذكر آيات پروردگارشان مي
بازند، پذيرند و بدون اينكه تفكر و تعقل كنند بيهوده و بي جهت، دل به آن نميشنوند، كوركورانه آن را نمييا وحي او مي

شوند و در امر خود، بر بصيرت و بر پذيرند و به حكمت آن ايمان آورده به موعظه آن متعظ ميا با بصيرت ميبلكه آن ر
 .اي از پروردگار خويشندبينه

گويد: وقتي راغب در مفردات مي "اًوَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِمام "
، معنايش اين است كه: فالني خوشحال و مسرور شد، و به كسي كه مايه مسرت آدمي است "فالن قرت عينه "گويندمي

 هَبْ لَنا مِنْ "و نيز فرموده: "قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ "شود، هم چنان كه در قرآن كريم فرموده:نور چشم و قرة عين گفته مي
 "به معناي خنكي و سردي گرفته شده و معناي "قر "اند: اصل اين كلمه از. بعضي از علما گفته"زْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍأَ

اند: از اين است كه: ديدگانش خنك شد و از آن حرارتي كه در اثر درد داشت، بهبودي يافت. بعضي ديگر گفته "قرت عينه
حرارت درد چشم نيست، بلكه از اين بابت است كه اشك شادي خنك، و اشك اندوه داغ است، و به  باب بهبودي يافتن از

 .گويند: خدا چشمش را داغ كندكند ميهمين جهت به كسي كه به او نفرين مي

 :اين است كه "قرت عينه "اند: اين كلمه از قرار گرفته شده، و معناي جملهبعضي ديگر گفته

 002، ص: 13كه چشمش آرامش و قرار يافت، و ديگر چشمش به دست اين و آن ترجمه الميزان، ج خدا به او چيزي داد

 .«1»افتد نمي

هايشان قرة عين ايشان باشد، اين كنند به اينكه همسران و ذريهو مراد بندگان رحمان، از اينكه در دعاي خود در خواست مي
شوند و در نتيجه از عمل صالح آنان، چشم ايشان روشن گردد. و اين  است كه: موفق به طاعت خدا و اجتناب از معصيت او

رساند كه بندگان رحمان اهل حقند و پيروي هواي رساند كه بندگان رحمان غير از اين، ديگر حاجتي ندارند. و نيز ميدعا مي
دارند كه بنده خدا ا دوست ميدارند، بلكه آن همسر و ذريه راي را دوست نميكنند، )زيرا هر همسر و هر ذريهنفس نمي

 .(باشند

 331:  ص..  …[ "ما را براي متقين امام قرار بده "خواهند:معناي اينكه ايشان از خداوند مي]

يعني ما را توفيق ده تا در راه انجام خيرات و به دست آوردن رحمتت از يكديگر سبقت گيريم، در  -"وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً "
ديگران كه دوستدار تقوايند از ما بياموزند و ما را پيروي كنند، هم چنان كه قرآن كريم درباره ايشان فرموده:َاسْتَبِقُوا  نتيجه

 "الْخَيْراتِ



 .«3» "كَ الْمُقَرَّبُونَوَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِ ":و نيز فرموده« 0» "سابِقُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ ":و نيز فرموده «2»

و گويا مراد از دعاي مورد بحث، اين است كه: بندگان رحمان همه در صف واحدي باشند، مقدم بر صف ساير متقين. و به 
 ."و اجعلنا للمتقين ائمة ":را مفرد آورد و نفرمود "امام "همين جهت كلمه

ن جهت بوده كه اين كلمه هم در يك نفر و هم در جمع، مفرد اند: مفرد آوردن كلمه مذكور از اياز مفسرين گفته« 3»بعضي 
جمع صائم  "صيام "به معناي قاصد است، هم چنان كه كلمه "آم "اند: إمام در اينجا، جمعديگر گفته« 3»آيد. بعضي مي
به ايشان اقتدا نماييم، خدايا ما را قاصدين متقين قرار ده تا همواره ايشان را قصد كنيم، و  :آيد و معناي آيه اين است كهمي

 .اندقرائت كرده "و اجعل لنا من المتقين اماما "هم چنان كه اهل بيت )ع( آيه را

وري به ط "غرفة "كلمه "ا وَ مُقاماًأُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَ سَالماً خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ "
 اند به معناي بنايي است كه باالي بناي ديگر واقعكه گفته
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ر طاعت ، صبر ب"صبر "تر بهشت، و مراد ازشده باشد و از كف خانه بلندتر باشد. و در آيه شريفه، كنايه است از درجه عالي
دا و بر ترك معصيت او است و اين دو قسم صبر همان است كه در آيات سابق نيز ذكر شده بود و ليكن اين دو صبر عادتا خ

جداي از صبر قسم سوم، يعني صبر در هنگام شدائد و مصائب نيست و قهرا كسي كه بر طاعت خدا و بر ترك معصيت او 
 .كند ممكن نيست در هنگام شدائد صبر نكندصبر مي

معناي آيه اين است: اين نامبردگان كه به اوصاف قبل وصف شدند درجه رفيع و قسمت باالي بهشت را پاداش گرفته و  و
كنند، تحيت به معناي هر پيشكشي است كه آدمي را خوشحال سازد. و مراد فرشتگان، ايشان را با تحيت و سالم ديدار مي

اشد، و اگر اين دو كلمه، يعني تحيت و سالم را نكره آورد به منظور هر چيزي است كه در آن ترس و پرهيز نب "سالم "از
 .بزرگداشت آن دو بوده، بقيه الفاظ آيه روشن است

 341:  ص..  …[ " … دُعاؤُكُمْ ال لَوْ رَبِّي بِكُمْ يَعْبَؤُا ما قُلْ "معناي آيه شريفه:]

 "ما عبات به ":شوددر مفردات گفته: وقتي گفته مي "كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ فَقَدْ "
ه معناي گرفته شده كه ب "عبا "معنايش اين است كه: من به فالن چيز اعتنايي نكردم و باكم نشد، و اصل اين كلمه از ماده

نيز بدين معنا است.  "قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي "د و در آيهاينان نزد پروردگار من وزن و قدري ندارن :ثقل است گويا فرموده
 است، گويا گفته شده اگر دعاي شما نباشد خدا باقيتان "بوي خوش باقي ماند -عبات الطيب "اند: از باببعضي ديگر گفته

 .«1»گذارد نمي

ل خودش است و فاعل آن ضميري است كه از باب اضافه مصدر به مفعو "دعاؤكم "اند: جملهاز مفسرين گفته« 8»بعضي 
فقد  "گردد و معنايش اين است كه: اگر دعوت پروردگارم شما را نبوده باشد، بنا بر اين تفسير، جملهبر مي "ربي "به كلمه



از همين  است و معنايش اين است كه: بايد -يعني انكشاف سبب به وسيله مسبب -از باب تفريع سبب بر مسبب "كذبتم
وْفَ يَكُونُ فَسَ "خواند و در نتيجه اعتنايي به شما ندارد و جملهد پي ببريد كه ديگر خدا شما را به سوي خود نميتكذيب خو

معنايش اين است كه به زودي اين تكذيب شما، طوق لعنتي به گردنتان خواهد شد كه به هيچ وجه از شما جدا نشود  "لِزاماً
 .يدتا با شقاوتي الزم و عذابي دائم كيفر شو

 شود كه: اي رسول من! به ايشان بگو نزد پروردگار من قدر وو معناي آيه چنين مي

__________________________________________________ 

 ."عبا "مفردات راغب، ماده(1)

 .128، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 031، ص: 13ترجمه الميزان، ج

است، براي اينكه شما او را تكذيب كرديد، پس ديگر هيچ خيري در شما اميد  منزلتي نداريد و وجود و عدمتان نزد او يكسان
خواند تنها به منظور رود و به زودي اين تكذيب به شديدترين وجه، مالزم شما خواهد شد و اگر باز هم خدا شما را مينمي

 .ين تفسير، تفسير خوبي استاتمام حجت بر شما است و يا براي اين است كه شايد شما از تكذيب دست برداريد. و ا

از باب اضافه مصدر به فاعل است. و مراد از دعا هم عبادت خداي سبحان است  "دعاؤكم "اند: جملهديگر گفته« 1»بعضي 
 .دگذارد اگر او را عبادت نكنيو معنا اين است كه: بگو پروردگار من اعتنا و اهتمامي به كار شما ندارد و يا شما را باقي نمي

گيرد و سازد و به وجه روشني نتيجه جمله مورد بحث قرار نمينمي "فَقَدْ كَذَّبْتُمْ "ين تفسير با تفريع بعدي يعني جملهولي ا
بود، جا داشت ديگر تفريع نكند و  "دعايتان ""دعاؤكم "اگر جمله مورد بحث از باب اضافه مصدر به فاعل خودش و مراد از

 ."كذبتمو قد  "ي تفريع بفرمايد: "فا "بدون

كند بر اينكه عمل قبال انجام شده و يا در حال شود داللت ميعالوه بر اين، هميشه وقتي مصدري به فاعل خود اضافه مي
انجام است و مشركين مورد بحث آيه، نه قبال خدا را عبادت كرده بودند و نه در آن حال، و به همين جهت حق كالم اين 

 .، دقت فرمائيد"اگر او را نخوانيد -لو ال ان تدعوه "بود كه بفرمايد:

اين آيه شريفه، خاتمه سوره فرقان است و در آن بازگشتي به غرض سوره شده و گفتار سوره در آن خالصه گشته است، 
چون همه گفتگوي سوره پيرامون اعتراض مشركين بر رسول خدا )ص( و بر قرآن نازل بروي و تكذيبشان به پيغمبر و قرآن 

 .بود

:  ص..  …([  …تي ])رواياتي در ذيل آيات گذشته مربوط به اوصاف مؤمنين، اسراف و اقتار، تبديل سيئات به حسنات و بحث رواي

345 

از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: كساني هستند كه  "الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَي الْأَرْضِ هَوْناً "در مجمع البيان در ذيل جمله
ر كنند و به طور غيدارند و در راه رفتن تصنع نميانطور كه جبلي و طبيعي ايشان است قدم بر ميروند هموقتي راه مي

 .«8»روند طبيعي و با تكبر راه نمي

__________________________________________________ 

 .833، ص 3روح البيان، ج (1)

 .132، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 038، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 "در جمله "غرام "روايت كرده كه در معناي (و در الدر المنثور است كه: عبد بن حميد از ابي سعيد خدري از رسول خدا )ص
 :فرموده "إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً

 .«1»يعني دائمي است 

فرمود: غرام به معناي و در تفسير قمي در ضمن روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( نقل كرده كه در معناي كلمه مذكور 
فرموده است: اسراف به معناي انفاق در معصيت و در غير  "لَمْ يُسْرِفُوا "الزم و ال ينفك است. و در معناي اسراف در جمله

دارند. و در معناي فرموده: يعني در حق خداي عز و جل بخل روا نمي "وَ لَمْ يَقْتُرُوا "حق است. و در معناي اقتار در جمله
قوام به معناي عدل و ميانه روي در انفاق است، و آن عبارت است از انفاق در هر  :فرموده "وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً "جمله

 .«8»جايي كه خدا دستور داده باشد 

 كَوَ كانَ بَيْنَ ذلِ "و در كافي از احمد بن محمد بن علي از محمد بن سنان از ابي الحسن )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
فرموده: قوام، عبارت است از انفاق دارندگان، بمقداري كه الزم است و انفاق بيچارگان بمقداري كه قدرت و توانايي  "قَواماً

دارند هست، آنهم هر يك را به قدر عيال و مخارجشان، مخارجي كه زندگيشان را اصالح كند و زندگي خود صاحب عيال را 
 .«0»ي هيچ كس را تكليف نفرموده مگر به آن مقداري كه قدرت به ايشان داده است نيز اصالح نمايد، زيرا خداي تعال

و در مجمع البيان از معاذ روايت كرده كه گفت: از رسول خدا )ص( از اين آيه پرسيدم، فرمود: كسي كه در غير حق انفاق 
 .«3»كند اسراف كرده و كسي كه در مورد حق انفاق نكند اقتار كرده است 

 .خبار در معناي اين آيه بسيار زياد استمؤلف: ا

و در الدر المنثور است كه فاريابي و احمد و عبد بن حميد و بخاري و مسلم و ترمذي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم 
همه  زو ابن مردويه و بيهقي )در شعب االيمان(، از ابن مسعود روايت كرده كه گفت از رسول خدا )ص( پرسيدم: چه گناهي ا

 .گناهان بزرگتر است؟ فرمود: اينكه براي خدا شريك بگيري، با اينكه او تو را خلق كرده

 پرسيدم ديگر چه؟ فرمود: اينكه فرزندت را از ترس اينكه روزي تو را بخورد به قتل
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 .33، ص 3الدر المنثور، ج (1)

 .113 -113، ص 8ج تفسير قمي، (2)
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 030، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ات زنا كني. بعد از اين جريان خداي تعالي در تصديق پاسخهاي پرسيدم ديگر چه؟ فرمود: اينكه با زن همسايه .برساني
دْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ال وَ الَّذِينَ ال يَ "رسول خدا )ص( اين آيه را فرستاد:

 .«1» "يَزْنُونَ

 .مؤلف: شايد مراد، تطبيق آيه بر اين مورد باشد نه اينكه بخواهد بگويد شان نزول آيه در خصوص اين مورد است

 "يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ "حميد از علي بن الحسين روايت كرده كه در ذيل آيه و در همان كتاب آمده كه عبد بن
 .«8»فرموده است: اين تبديل در آخرت است. ولي حسن گفته در دنياست 

ايت و نيز در همان كتاب است كه احمد و هناد و مسلم و ترمذي و ابن جرير و بيهقي )در اسماء و صفات( از ابو ذر رو
شود گناهان كوچكش را بر وي عرضه آورند و گفته مياند كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمودند روز قيامت انسان را ميكرده



گويند: تو در سازند، آن گاه به او ميشود و اما گناهان بزرگش را از او دور ميكنيد، پس گناهان كوچكش نشان داده مي
كند، در حالي ز اين را و روز ديگر اين را مرتكب نشدي؟! و آن شخص به همه اقرار ميفالن روز اين گناه را و در فالن رو

اي رسد در برابر هر گناهي كه كرده حسنهكه در دل ترس آن را دارد كه گناهان بزرگش را بياورند، پس درباره او دستور مي
 .«0»باو بدهيد 

ست كه هم از طرق شيعه و هم سني در مساله تبديل سيئات به مؤلف: اين حديث يكي از روايات بسيار زياد و مستفيضي ا
 .حسنات از رسول خدا )ص( و امام باقر و امام صادق و امام رضا )ع( رسيده است

 :و در روضة الواعظين از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود

دهد كه برخيزيد كه خداي تعالي ينشينند، مگر آنكه يك منادي از آسمان به ايشان ندا مهيچ مردمي به ياد خدا نمي
و در كافي به سند خود از ابي الصباح از ابي عبد اللَّه )ع( « 3»گناهانتان را به حسنات مبدل نموده و همه آنها را بيامرزيد 

 .«3»مقصود از زور، غنا است  :فرمود "ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ "روايت كرده كه در ذيل جمله

 اين روايت از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( نقلمؤلف: و در مجمع گفته: 
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 .33، ص 3الدر المنثور، ج (1)

 .32، ص 3(الدر المنثور، ج 0و  2)

 .021روضة الواعظين، ص (4)

 [.. … ] .1، ح 301، ص 3كافي، ج (5)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«8»مي آن را، هم با سند و هم بدون سند روايت كرده است و ق« 1»شده 

روايت كرده كه گفت: از  -كه معروف بوده به رقص و نوشيدن شراب مويز -و در عيون به سند خود از محمد بن ابي عباد
باطل  صاديقحضرت رضا )ع( از رقصيدن پرسيدم، فرمود اهل حجاز درباره آن فتوايي دارند. و ليكن رقصيدن، خود يكي از م

و در « 0» "وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً "و لهو است كه حكمش اگر شنيده باشي قرآن كريم بيان كرده و فرموده است:
مْ لَمْ هِوَ الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّ "روضه كافي به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي آيه

 .«3»پذيرند، نه كوركورانه و با شك پرسيدم، فرمود: معنايش اين است كه: با بصيرت آن را مي "يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناً

يه شريفه فرمود: منظور آ "وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً "و در تفسير جوامع الجامع از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
 .«3»ماييم 

و اجعل لنا من المتقين  "مؤلف: در اين باره روايات بسياري رسيده است و نيز روايات ديگري هست كه آيه را به صورت
 .اندقرائت فرموده "اماما

بر در ز صاند كه فرمود مقصود او در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابو نعيم در كتاب حليه از ابي جعفر روايت كرده
 .«3»صبر در برابر فقر در دنياست  "أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا "آيه

و در مجمع البيان از عياشي و او به سند خود از يزيد بن معاويه عجلي روايت آورده كه گفت: از امام باقر )ع( پرسيدم بسيار 
 .«3»سيار دعا كردن بهتر است، آن گاه اين آيه را قرائت كردند قرآن خواندن خوب است يا بسيار دعا كردن؟ فرمود: ب

 .مؤلف: ليكن به نظر ما انطباق آيه با مضمون روايت روشن نيست

 "قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( آمده كه در معناي جمله



 .«2»يعني پروردگار من با شما چه معامله كند؟ با اينكه او را تكذيب كرديد و به زودي گريبانگيرتان خواهد شد  فرموده:
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 .121، ص 3(مجمع البيان، ج 8و  1)

 .3، ح 182، ص 8عيون اخبار، ج (3)

 .133، ص 2روضه كافي، ج (4)

 .083جامع، ص جوامع ال(5)

 .21، ص 3الدر المنثور، ج (6)

 .128، ص 3مجمع البيان، ج (7)

 .112و  113، ص 8تفسير قمي، ج (8)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 341:  ص..  …آيه دارد  337سوره شعراء مكي است و (26)

 341:  ص..  …[ 1تا  5(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ

( إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ 0( لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَالَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ )8( تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ )1طسم )
 (3أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ )

أَ وَ  (6)فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ  (3منِ مُحْدَثٍ إاِلَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ )وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْ
( وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ 2هُمْ مُؤْمِنِينَ )( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَر3ُلَمْ يَرَوْا إِلَي الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ )

 (2الرَّحِيمُ )

 341:  ص..  …ترجمه آيات 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1طسم. )

 .(8هاي كتاب روشن است )اين آيه

 .(0آورند )خواهي خويشتن را تلف كني براي اينكه آنان ايمان نميگويا مي

 .(3توانستيم )كرديم كه گردنهايشان در مقابل آن خاضع شود مياي به ايشان نازل مييهخواستيم از آسمان آاگر مي

 .(3گردان شدند )اي از خداي رحمان به سوي آنان نيامد مگر اينكه از آن رويپند تازه

 .(3اند به ايشان خواهد رسيد )كردهاند، به زودي خبرهاي چيزي كه آن را استهزا ميبه تكذيب پرداخته

  .(3ايم )نگرند كه انواع گياهان خوب در آن روياندهچرا به زمين نمي

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 .(2كه در اين عبرتي هست ولي بيشترشان مؤمن نيستند )

 .(2همانا پروردگارت نيرومند و رحيم است )

 343:  ص..  …بيان آيات 

 343:  ص..  …بيان غرض سوره مباركه شعراء و مكي بودن آن[ ]

غرض از اين سوره، تسليت خاطر رسول خدا )ص( است از اينكه قومش او را و قرآن نازل بر او را تكذيب كرده بودند و او 
ار او آيد. آري كفار قريش يك ببر مي "تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ "فرمايد:آزرده شده بود و همين معنا از اولين آيه آن كه مي

اقوام  كند به سرنوشتند، بار ديگر شاعر، و اين آيات عالوه بر تسليت خاطر آن جناب، مشركين را تهديد ميرا مجنون خواند
گذشته و به اين منظور چند داستان از اقوام انبياي گذشته يعني موسي و ابراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب )ع( و 

ر تكذيب خود ديدند نقل كرده است تا آن جناب از تكذيب قوم خود دل سرنوشتي كه با آن روبرو شدند و كيفري كه در براب
 .سرد و غمناك نگردد و نيز قوم آن جناب از شنيدن سرگذشت اقوام گذشته عبرت بگيرند

 وَ أَنْذِرْ "هاي پيشين مكي است، يعني از آنهايي است كه در اوايل بعثت نازل شده به شهادت آيهو اين سوره از سوره
دانيم مشتمل بر ماموريت آن جناب در اول بعثت است و در اين سوره واقع است و چه بسا كه مي« 1» "كَ الْأَقْرَبِينَعَشِيرَتَ

در سوره حجر و مقايسه مضمون آن دو با يكديگر « 8» "فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ "از قرار گرفتن آيه مزبور در اين سوره و آيه
 .از سوره حجر نازل شده استتخمين زده شود كه اين سوره جلوتر 

از مفسرين پنج آيه آخر « 0»آيد كه تمام آن مكي است، ليكن بعضي مطلب ديگر اينكه، از سياق همه آيات اين سوره بر مي
ه اينها در اند كو گفته را استثنا كرده "أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ "ديگر تنها آيه« 3»آن را و بعضي 

 .مدينه نازل شده است، كه به زودي در اين باره بحث خواهيم كرد

اشاره است به آيات كتاب كه قبال نازل شده و آنچه بعدا با نزول سوره  "آن -تلك "لفظ "طسم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ "
 ه دور است، براي اين استشود و اگر با لفظي اشاره آورد كه مخصوص اشاره بنازل مي
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به  -"ابان "اسم فاعل از باب إفعال است كه ماضي آن "مبين "كه بر علو قدر آيات و رفعت مكانت آن داللت كند و كلمه
 .باشدمي -گر شدمعني ظاهر و جلوه

و معناي آيه اين است كه: اين آيات بلند مرتبه و رفيع القدر آيات كتابي است كه از ناحيه خداي سبحان بودنش ظاهر و 
هايي از اعجاز، هر چند كه اين مشركين معاند آن را تكذيب نموده، گاهي آن را آشكار است، چون مشتمل است بر نشانه

 .اندالقائات شيطاني، بار ديگر آن را نوعي شعر خوانده

آيه اين است كه: از وضع تو چنين بر گرفته شده و معناي  "بخوع "از "باخع "كلمه "لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "
 .آورندخواهي خود را از غصه هالك كني كه چرا به آيات اين كتاب كه بر تو نازل شده ايمان نميآيد كه ميمي



خواهد با است )كه اين غصه خوردن تو صحيح نيست( و مي (و معلوم است كه منظور از اين تعبير، انكار بر رسول خدا )ص
 .اب را تسليت دهداين بيان آن جن

در اين جمله متعلق مشيت حذف شده، چون جزاي شرط  "إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ "
رش كه تقديكردم خواستم فالن كار را ميگوييم اگر ميبر آن داللت دارد، )در فارسي نيز اين حذف معمول است، مثال مي

است كه يكي از افعال ناقصه است كه  "ظل "از "فظلت "كردم( كلمهخواستم فالن كار را بكنم مياين است كه اگر مي
باشد. و اگر فرمود: گردنهايشان خاضع مي "خاضعين "و خبرش "اعناقهم "گيرد و در اينجا اسمش كلمهاسم و خبر مي

داده با اينكه خضوع وصف خود ايشان است از اين باب است كه در حال  شود و نسبت خضوع را به گردنهاي مشركينمي
افكند، پس اين نسبت از دهد گردن است كه سر را زير ميخضوع اولين عضو از انسان كه حالت دروني خضوع را نشان مي

 .باب مجاز عقلي است

يشان را خاضع نمايد و مجبور به قبول دعوتت اي بر ايشان نازل كنيم كه اخواستيم آيهو معناي آيه اين است كه: اگر مي
شدند، خضوعي روشن كه انحناي گردنهايشان از آن كرديم و بناچار خاضع ميكند و ناگزير از ايمان آوردن شوند نازل مي

 .خبر دهد

 اند: مراد از اعناق، جماعتها است )چون عنق به معناياز مفسرين گفته« 1»بعضي 

__________________________________________________ 

 .32، ص 12روح المعاني، ج (1)

 032، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اند: در اينجا ديگر گفته« 8»بعضي  .اند: مراد رؤسا و پيشتازان مشركين استديگر گفته« 1»جماعت نيز آمده(. بعضي 
 بوده، كه اين "ان ايشان خاضع شونددارپس گردن -فظلت اصحاب اعناقهم خاضعين "مضافي حذف شده و تقدير كالم

 .معناتر استقول اخير از همه بي

اين آيه شريفه ادامه مشركين بر شرك و تكذيب آيات  "وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ "
ني نيستند، چون اعراض از ياد خدا در دلهايشان آن چنان جا رساند كه اين گروه ديگر هدايت شدخدا را بيان نموده و مي

كنند و زير بار گرفته كه هر چه آيات از ناحيه خداي رحمان تازه نازل شود و به سوي آن دعوت شوند، باز هم اعراض مي
 .روندنمي

 هد بفرمايد: از ذكرهاي جديدپس، غرض افاده اين معنا است كه مشركين از هر ذكري گريزان و روي گردانند، نه اينكه بخوا
را به كار برده، اشاره به اين نكته است  "رحمان "كلمه "خدا "گردان نيستند. و اگر به جايروي گردانند و از قديم آن روي

كه منشا اينكه خداي تعالي ذكر را براي بشر فرستاده صفت رحمت عام او است كه صالح دنيا و آخرت بشر را تامين 
 .كندمي

 .گذرانديم، به آنجا مراجعه شود "ذكر محدث "اول سوره انبياء گفتاري پيرامون معنايما در 

 بر شركينم دادن ادامه مساله يعني قبل، مطالب بر تفريع جمله اين "فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ "

 خبر معناي به كه است نبا جمع "انبؤا "كلمه و اول تفريع بر است دومي فريعت هم " … فَسَيَأْتِيهِمْ "جمله و است اعراض
كنند بناچار اين حكم عليه ايشان صادر شد : چون مشركين از هر ذكري اعراض ميكه است اين جمله معناي و. است مهم

اكي به برهاي مهم و خطرنكنندگانند، پس به زودي خكه ايشان جزء تكذيب كنندگان شدند و چون ثابت شد كه جزء تكذيب
ايشان خواهد رسيد، خبر اعراض و استهزايشان نسبت به آيات خدا و آن خبرهايي كه همان عقوبتهاي دنيايي و آخرتي است 



 .كه به زودي صورت خواهد گرفت

استفهام انكاري و توبيخي است، و جمله مورد  اين استفهام، "أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَي الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ "
 اي تقديري، كه مقام داللت بر آن دارد و تقدير كالم اين است كه: مشركين بر اعراضبحث عطف است بر جمله
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داده و اصرار ورزيدند و هم چنان آيات خداي را تكذيب كردند و هيچ نگاهي به اين نباتات كه از زمين رويانديم،  خود ادامه
 .هايي كريمند نيفكندندنباتاتي كه جفت

متعدي شده، )چون اگر  "الي "بنا بر اين، رؤيت در اين جمله متضمن معناي نظر و تفكر است، و به همين جهت با حرف
گوييم فالن چيز را ديدم، بار داشت ديگر اين حرف را الزم نداشت، يك بار ميلغوي خود، يعني ديدن را ميهمان معناي 

 .(بريمبريم، و در دومي ميگوييم به فالن چيز نظر كردم، در اولي حرف با را به كار نميديگر مي

ان شباتاتي است كه خداي سبحان نر و مادهبه معناي زوج نيكو است، آن ن -اندبطوري كه گفته -"زوج كريم "و مراد از
اند: مراد از آن، همه موجودات روييدني است، چه نبات و چه حيوان، و چه انسان، به از مفسرين گفته« 1»خلق كرده. بعضي 

 .«2» "وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً "دليل اينكه در جاي ديگر در خصوص انسان فرموده:

اشاره است به داستان روياندن هر جفتي كريم، كه در آيه قبلي  "ذلك "كلمه "فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ "
بود و از اين جهت آيت است كه هر يك از اين جفتها را ايجاد كرده و نواقص هر يك از دو طرف زوج را با ديگري بر طرف 

اند سوق داده و به سوي آن هدف هدايت نموده به سوي آن غايتي كه بدان منظور ايجاد شده نموده است و هر دو طرف را
خدايي كه چنين سنتي در همه كائنات دارد، چطور ممكن است امر انسانها را مهمل بگذارد و به سوي سعادتش و آن  .است

 .آيت روييدنيها بدان داللت داردراهي كه خير دنيا و آخرتش در آن است هدايت نكند؟ اين آن حقيقتي است كه 

 341:  ص..  …[ "ما كان "و مفاد تعبير به "وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "معناي جمله:]

به اين نكته اشاره نمود كه: اكثر مشركين به خاطر  "اندبيشترشان ايمان آور نبوده -وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "و در جمله
رود كه ايمان بياورند، پس ظاهر آيه ض از ياد خدا ملكه ايشان شده و استعداد ايمان در آنان باطل شده، انتظار نمياينكه اعرا

خواهد بود، و اين نكته، يعني عليت رسوخ ملكات رذيله « 0» "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ "شريفه نظير ظاهر آيه
 .اي است كه( در بسياري از آيات قرآني آمده استنكته)ر سريره براي كفر و فسوق و استحكام فساد د
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افاده اين  "ما كان "منظور از تعبير به :اند كهاز مفسرين در معناي آيه گفته« 1»شود اينكه بعضي از همين جا معلوم مي
ه ه خالف آن چيزي است كآورند صحيح نيست، زيرا عالوه بر اينكدانسته كه اينان ايمان نمينكته است كه از ازل خدا مي

شود، مطلبي است كه هيچ دليلي در آيه نيست كه مراد از الفاظ آيه چنين معنايي باشد، بلكه دليل بر خالف از آيه تبادر مي



 .رسانيد كه ملكه اعراض همواره در نفوسشان راسخ بوده استآن هست و آن داللتي است كه در جمله قبل بود و مي

 زايده و صرفا براي پيوند دو طرف "وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "در جمله "كان "كه گفته است: كلمهو از سيبويه نقل شده 
 .است "و ما اكثرهم مؤمنين "خويش است و گرنه معنا همان

 .ليكن به نظر ما هر چند كه اين سخن در جاي خود صحيح است، ولي مقام آيه با معنايي كه گذشت مناسبتر است

ز گردانان اپس خداي تعالي به خاطر اينكه عزيز و مقتدري است شكست ناپذير، روي "إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُوَ  "
اطر دهد. و به خگيرد و با عقوبتهاي دنيايي و آخرتي جزا ميذكرش و مكذبين آياتش و استهزاء كننده به آيات خود را مي

 .دهدآمرزد و كافران را مهلت ميكند تا هدايت شوند و مؤمنين را مين نازل مياينكه رحيم است ذكر را بر آنا

 311:  ص..  …اند([ بحثي عقلي پيرامون علم ])نقد و رد سخن جبريون كه براي اثبات جبر، به تعلق علم خدا به افعال بندگان استناد كرده

ت كه: اند معناي آيه اين اساز بعضي نقل كرده كه گفته "مْ مُؤْمِنِينَوَ ما كانَ أَكْثَرُهُ "صاحب تفسير روح المعاني در ذيل آيه
اند كه علم خدا علت ايمان اند بر آن اعتراض كردهدر علم خدا چنين چيزي نبوده و چون از اين سخن عليت را فهميده

ها در علم ه هدايت و ايمان بعضيشود، زيرا علم تابع معلوم است نه اينكه معلوم تابع علم باشد تا چنانچنياوردن كفار نمي
 .خدا نباشد علت شود كه آنان ايمان نياورند

آن گاه خود روح المعاني اعتراض را پاسخ داده كه: معناي تابع بودن علم خدا براي معلوم اين است كه علم خداي سبحان در 
 ازل به معلومي معين و حادث، تابع ماهيت آن باشد
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به اين معنا كه خصوصيت اين علم و امتيازش از ساير علوم به همين اعتبار است كه علم به اين ماهيت است و اما وجود 
ا كه چون خداي تعالي اين ماهيت را در ازل با ماهيت در ال يزال تابع علم ازلي خداي تعالي به ماهيت آن است به اين معن

بنا بر اين مرگ كفار به حالت كفر و  .اين خصوصيت دانسته، الزم است كه در وجود هم به همين خصوصيت موجود شود
 .«1»ايمان نياوردنشان متبوع علم ازلي خدا است ولي وجود آن تابع علم اوست 

صوصا فخر رازي در تفسيرش بسيار آمده و با اين دليل، جبر را اثبات، و اين طرز استدالل در كالم جبري مذهبان و مخ
 :كنند و خالصه اين دليل اين است كهاختيار را نفي مي

حوادث عالم كه اعمال انسانها هم يكي از آنها است همه از ازل براي خداي سبحان معلوم بوده و به همين جهت وقوع آنها 
پس هر  -و خدا از جهل منزه است -آيد علم او جهل شود،اگر تخلف كند الزم ميضروري و غير قابل تخلف است چون 

ر شود كه آخكند مجبور است و هيچ اختياري از خود ندارد و چون به ايشان اعتراض ميانساني نسبت به هر عملي كه مي
باشد است كه علم تابع معلوم مي دهند كه: درستعلم هميشه تابع معلوم است، نه معلوم تابع علم، همان جواب باال را مي

 .اما تابع ماهيت معلوم، نه وجود آن و وجود معلوم تابع علم است

و اين حجت و دليل، عالوه بر اينكه از مقدماتي فاسد تشكيل شده و در نتيجه بنا و مبناي آن فاسد است، مغالطه روشني نيز 
 :ردگذدر آن شده است كه اينك اشكاالت آن از نظر خواننده مي

اول اينكه: اين حرف وقتي صحيح است كه ماهيت داراي اصالت باشد و در ازل و قبل از آنكه وجود به خود بگيرد و هستي 
 .بپذيرد، داراي تحقق و ثبوتي باشد تا علم به آن تعلق گيرد، و ماهيت چنين اصالت و تقدمي بر وجود ندارد



دهند همه بر اين است كه: علم شده و پاسخي كه از اعتراض ميدوم اينكه: مبناي حجت و همچنين اعتراضي كه به آن 
 شود و در جايخداي تعالي به موجودات، علمي حصولي نظير علم ما به معلوماتمان باشد كه همواره به مفاهيم متعلق مي
د نه انحضوري خود برهان قاطع بر بطالن اين معنا قائم شده و ثابت گشته كه موجودات براي خداي تعالي معلوم به علم

كه  -حصولي و نيز ثابت شده كه علم حضوري حق تعالي به موجودات دو قسم است، يكي علم به اشياء قبل از ايجاد آنها
ا بايد . و تفصيلش ر-كه اين علم عين وجود اشياء است -ديگري علم به اشياء، بعد از ايجاد آنها -اين علم عين ذات او است

 .در محل خودش جستجو كرد

__________________________________________________ 
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يود و شوند اگر به تمامي قسوم اينكه: علم ازلي خداي تعالي به معلومات ال يزالي، يعني معلوماتي كه تا ال يزال موجود مي
از آنها حركات و سكنات اختياري آن چيز است تعلق گيرد، علم به تمام  مشخصات و خصوصيات وجودي آن چيز كه يكي

معنا و به حقيقت معناي كلمه است، خداي تعالي در ازل عالم است به اينكه فالن فرد انساني مثال دو قسم حركت دارد، 
ت اختياري، از قبيل يكي حركات اضطراري، از قبيل رشد و نمو و زشتي و زيبايي صورت و امثال آن و ديگري هم حركا

نشستن و برخاستن و امثال آن. و اگر صرف تعلق علم خدا به خصوصيات وجودي اين فرد از انسان ضرورتي در او پديد آرد 
 .شودو اين ضرورت صفت خاص او شود، باز صفت خاص اختياري او مي

و سر بزند، نه اينكه باعث شود كه فالن شود كه به ضرورت و وجوب، فالن عمل اختيارا از اتر، باعث ميبه عبارت ساده
عمل از او سر بزند چه با اختيار و چه بي اختيار، زيرا اگر در چنين فرضي فالن عمل بدون اختيار از او سر بزند، در اينصورت 

دون ه بشود، چون علم خدا به صدور فعل از او و به اختيار او تعلق گرفته بود و ما فرض كرديم كاست كه علم خدا جهل مي
 .اختيار از او سر زد، پس علم خداي تعالي تخلف پذيرفت و در حقيقت علم نبوده، بلكه جهل بوده و خدا از جهل منزه است

مورد بحث بوده، آن  -يعني فعل اختياري -اي كه در اين حجت شده اين است كه در مقدمه حجت فعل خاصي،پس، مغالطه
 .عل مطلق و بدون قيد اختيار آمده استاند فاي كه از حجت گرفتهوقت در نتيجه

اند به اينكه چون علم ازلي خدا به چنين چيزي تعلق گرفته، شود اينكه ايمان نياوردن كفار را تعليل كردهاز اينجا روشن مي
شود كه آن چيز بطور وجوب و ضرورت تعلق گرفتن علم ازلي خدا به هر چيز باعث مي -گفتيم -حرف صحيحي نيست، زيرا

همه اوصاف و مشخصاتي كه علم بدان تعلق گرفته بود موجود شود، اگر علم خدا تعلق گرفته بود به اينكه فالن عمل از  با
فالن شخص بطور اختياري سر بزند، بايد بطور اختياري سر بزند و اگر تعلق گرفته بود به اينكه فالن خصوصيت يا فالن 

 .ر بزند، بايد همين طور سر بزندعمل بطور اضطراري و بي اختيار از فالن شخص س

خواست بفرمايد: ايمان آوردن كفار محال است، چون علم ازلي به مي "وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "عالوه بر اين اگر جمله
ود دادند و به ضرر رسول خدا )ص( و به نفع خعدم آن تعلق گرفته است، خود كفار همين آيه را مدرك براي خود قرار مي

 داني كه خدا ما را از ازل كافر ديده، خواهي؟ مگر نميتو از ما چه مي :گفتندكردند و مياحتجاج مي
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 .اندهم چنان كه بعضي از جبري مسلكان همين كار را كرده

 313:  ص..  …([  … عَلَيْهِمْ نُنَزِّلْ نَشَأْ إِنْ "بحث روايتي ])روايتي در ذيل آيه:



عمير  گويد: پدرم از ابن ابيمي "إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ "در تفسير قمي در ذيل آيه
 :از امام صادق )ع( روايت كرد كه فرمود

 .«1»شود صاحب االمر، نرم و خاضع مي اي آسماني به نامبا آمدن صيحه -يعني گردنهاي بني اميه -گردنهايشان

، «3»و شيخ در غيبت « 0»و صدوق در كمال الدين و مفيد در ارشاد « 8»اين معنا را كليني نيز در روضه كافي  :مؤلف
اند. و ظاهرا اين روايات همه از باب جري و تطبيق مصداق بر كلي است، نه از باب تفسير، چون سياق آيات با روايت كرده

 .سازدبودن آنها نمي تفسير

__________________________________________________ 

 .112، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 .320، ح 013، ص 2روضه كافي، ج (2)

 .032ارشاد مفيد، ص (3)

 .833الغيبة، ص (4)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 314:  ص..  …[ 31تا  51(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

( وَ 18( قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ )11قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَ ال يَتَّقُونَ ) (13إِذْ نادي رَبُّكَ مُوسي أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )وَ 
 (14)فُ أَنْ يَقْتُلُونِ ( وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخا10يَضِيقُ صَدْرِي وَ ال يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلي هارُونَ )

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ  (13فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُوال إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ ) (15)قالَ كَالَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 
 (12( وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ )12نا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ )( قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِي13)

( وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ 81)( فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ 83قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ )
قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ  (80( قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ )88تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ )

 (83مُوقِنِينَ )

( قالَ 83( قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ )83قالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ )( 83قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ ال تَسْتَمِعُونَ )
 (82نَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ )( قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَل82َرَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ )

وَ نَزَعَ  (32)( فَأَلْقي عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ 01( قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ )03ءٍ مُبِينٍ )قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ
 (03حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ ) ( قالَ لِلْمَلَإ00ِيَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ )

( يَأْتُوكَ بِكُلِّ 03( قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ )03يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ )
 (02( وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ )02تِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ )( فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقا03سَحَّارٍ عَلِيمٍ )

نَعَمْ وَ ( قالَ 31( فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ )33لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ )
فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ  (43)( قالَ لَهُمْ مُوسي أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ 38إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ )

 (33الْغالِبُونَ )

( رَبِّ مُوسي وَ 33( قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ )33( فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ )33يَأْفِكُونَ ) فَأَلْقي مُوسي عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما



كُمْ مِنْ نَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَقَطِّعَ( قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأ32ُهارُونَ )
 (32خِالفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ )

أَنْ  ( وَ أَوْحَيْنا إِلي مُوسي31( إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ )33قالُوا ال ضَيْرَ إِنَّا إِلي رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ )
 (33( إِنَّ هؤُالءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ )30( فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ )38أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ )

( كَذلِكَ وَ 32وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ ) (33نٍ )( فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُو33( وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ )33وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ )
 (32أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ )

( 38( قالَ كاَلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ )31( فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسي إِنَّا لَمُدْرَكُونَ )33فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ )
 (33( وَ أَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ )30ا إِلي مُوسي أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ )فَأَوْحَيْن

( وَ إِنَّ رَبَّكَ 33ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ  (33( ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ )33وَ أَنْجَيْنا مُوسي وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ )
 (32لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )
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 311:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(13و چون پروردگارت به موسي ندا داد كه سوي گروه ستمكاران برو )

 .(11ترسند؟ )گروه فرعون كه چرا نمي

  .(18ارا من بيم آن دارم كه دروغگويم شمارند )موسي( گفت پروردگ)
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 .(10ام سر آيد در نتيجه زبانم روان نشود پس هارون را نيز پيغمبري ببخش )و حوصله

 .(13فرعونيان خوني به گردن من دارند و بيم دارم كه مرا بكشند )

 .(13همراه شما شنواييم ) فرمود هرگز! شما هر دو آيات ما را ببريد كه ما

 .(13نزد فرعون رويد و بگوييد كه ما فرستاده پروردگار جهانيانيم )

 .(13بايد كه بني اسرائيل را با ما بفرستي )

 .(12فرعون( گفت: مگر وقتي نوزاد بودي تو را نزد خويش پرورش نداديم و سالها از عمرت را ميان ما به سر نبردي؟ ))

 .(12دادي( انجام دادي و تو از ناسپاسان بودي )بايست انجام ميت را )كه نميو )سر انجام( آن كار

 .(83موسي( گفت: آن كار را هنگامي كردم كه از راه بيرون بودم ))

 .(81و چون از شما بيم داشتم از دستتان گريختم و پروردگارم به من فرزانگي و دانش بخشيد و از پيغمبرانم كرد )

 .(88اي؟ )نهي كه پسران بني اسرائيل را به بردگي گرفتهكه منت آن را به من ميآيا اين نعمتي است 

 .(80فرعون گفت: پروردگار جهانيان چيست؟ )

 .(83گفت پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر اهل يقينيد )

 .(83گويد؟ )شنويد چه ميفرعون( به اطرافيان خود گفت هيچ مي)

 .(83ار شما و پروردگار نياكانتان )گفت پروردگ

 .(83گفت: پيغمبري كه به سوي شما فرستاده شده ديوانه است )



 .(82گفت )او( پروردگار مشرق و مغرب و هر چه ميان آن دو است اگر فهم داريد )

 .(82كنم )گفت: اگر خدايي غير از من بگيري زندانيت مي

 .(03ه باشم؟ )اي روشن آوردگفت: و حتي اگر براي تو معجزه

 .(01گويي آن را بياور )گفت: اگر راست مي

 .(08موسي عصاي خود را بينداخت و در دم اژدهايي هويدا گشت )

 .(00و دست خويش را بيرون آورد همه ديدند كه سفيد و روشن بود )

 .(03فرعون به بزرگان اطراف خود گفت: عجب جادوگر ماهري است ))

 .(03دهيد؟ )ي خويش از سر زمينتان بيرون كند، بنا بر اين چه رأي ميخواهد شما را با جادوكه مي
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 .(03گفتند: وي را با برادرش نگهدار و به تمام شهرها مامورين جمع آوري بفرست )

 .(03تا همه جادوگران ماهر را پيش تو آورند )

 .(02پس جادوگران را به موعد روزي معين، جمع كرد )

 .(02و به مردم گفتند شما نيز جمع شويد )

 .(33تا اگر ساحران غالب آمدند ما نيز آنها را پيروي كنيم )

 .(31پس جادوگران آمدند و به فرعون گفتند: اگر ما غالب آمديم آيا مزدي خواهيم داشت؟ )

 .(38گفت: آري و در اين صورت از مقربان خواهيد بود )

 .(30ه افكندني هست بيفكنيد )موسي( به ايشان گفت: هر چ)

 .(33پس ريسمانها و عصاهاي خويش را افكندند و گفتند: به عزت فرعون سوگند كه ما غلبه يافتگانيم )

 .(33سپس موسي عصاي خويش را بيفكند و آنچه را ساخته بودند بلعيد )

 .(33كنان خاكسار شدند )جادوگران سجده

 .(33ديم )گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آور

 .(32كه پروردگار موسي و هارون نيز هست )

تان دهم به او ايمان آورديد؟ پس حتما او بزرگ شما است كه جادو تعليمتان داده گفت: چرا پيش از آنكه اجازه (فرعون)
 .(32ويزم )آكنم و همه شما را بر دار مياست، به زودي خواهيد دانست كه دستها و پاهايتان را به عكس يكديگر قطع مي

 .(33رويم )گفتند: مهم نيست، چون به سوي پروردگارمان مي

 .(31ما طمع داريم كه پروردگارمان گناهانمان را بيامرزد به همين جهت اولين كسي هستيم كه ايمان آورديم )

 .(38كنند )و به موسي وحي كرديم كه بندگان ما را شبانگاه حركت بده كه آنها شما را تعقيب مي

 .(30عون مامورين جمع آوري را به شهرها فرستاد )و فر

 .(33اند كند )كه اينان گروهي

 .(33اند )كه موجب خشم ما شده

 .(33و ما همگي آماده كارزاريم )

 .(33سارها بيرون كرديم )ولي آنها )فرعونيان( را از باغستانها و چشمه

 .(32و از گنجها و جايگاههاي خويشان )بيرون كرديم( )
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 .(32و آن را به بني اسرائيل داديم )

 .(33پس هنگام آفتاب از پي آنها شدند )

 .(31و چون دو جماعت يكديگر را بديدند، ياران موسي گفتند: اي واي! ما را گرفتند )

 .(38موسي( گفت: هرگز! پروردگار من با من است و رهبريم خواهد كرد ))

 .(30كه عصاي خويش را به دريا بزن، پس بشكافت و هر بخشي چون كوهي بزرگ بود ) به موسي وحي كرديم

 .(33ديگران را بدانجا نزديك كرديم )

 .(33و موسي را با همراهانش جملگي نجات داديم )

 .(33سپس ديگران را غرق كرديم )

 .(33كه در اين عبرتي است ولي بيشترشان ايمان آور نبودند )

 .(32مند و فرزانه است )و پروردگارت نيرو

..  …[ …بيان آيات ]غرض اين آيات: مقايسه قوم خاتم االنبياء )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( با قوم موسي و هارون، ابراهيم، نوح و 
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 اشاره

ي را نيز همان راهدر اين آيات به داستانهايي از اقوام انبياي گذشته شروع كرده تا روشن شود كه قوم خاتم االنبياء )ص( 
روند كه قوم موسي و هارون و ابراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب رفته بودند و به زودي راه اينان نيز به همان مي

قوبت آورند و خدا ايشان را به عشود كه آن اقوام ديگر بدان مبتال شدند، يعني بيشترشان ايمان نميسرنوشتي منتهي مي
 .گيرددنيايي و آخرتي مي

نَ وَ ما كا "فرمايد:اي است اين است كه در آخر هر داستاني ميدليل بر اينكه آيات در مقام به دست دادن چنين نتيجه
 حكايت و كالم ختم از بعد( ص) األنبياء خاتم داستان در كه چنان هم ،"أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ر ديگ داستان بر داستاني تطبيق مقام در آيات كه شودمي معلوم پس ،" … كانَ ما وَ ":فرمود سوره آغاز در قومش ضاعرا
 .است

اش از تكذيب قومش سر نرود و بداند كه تكذيب قوم و همه براي اين است كه خاطر رسول خدا )ص( تسليت يافته، حوصله
م انبياي گذشته نيز همين رفتار را داشتند و از قوم خود انتظاري جز آنچه او امري نو ظهور و تازه نيست بلكه همه اقوا

 و در ضمن، قوم آن جناب را هم تهديد .امتهاي گذشته در مقابل انبياي خود داشتند نداشته باشد
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ل د اين معنا اين است كه در آغاز نقكند به سرنوشتي كه امتهاي گذشته به خاطر تكذيب پيغمبرشان دچار شدند. مؤيمي
 ."داستان ابراهيم را بر ايشان بخوان -وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ "داستان ابراهيم )ع( فرمود:

 ويس به رسالت به را او و داد در ندا را موسي پروردگارت كه را زماني آر بياد يعني "يَتَّقُونَ ال أَ …وَ إِذْ نادي رَبُّكَ مُوسي  "
 .(گذشت آن غير و طه سوره در كه تفصيلي به) برهاند وي چنگ از را اسرائيل بني تا فرمود، مبعوث فرعون

كه نزد اين "رساند كه آن ندا چه بوده و اگر نخست فرمود:نوعي تفسير است براي ندا و مي "أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "جمله



را به قوم فرعون تفسير كرد، براي اين بود كه به حكمت اين ماموريت كه شرك ايشان و سپس آن قوم  "قوم ستمكار بروي

 فَأْتِياهُ … غيطَ إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلي اذْهَبا "كه تفصيلش در سوره طه از آيه -داشتندو ظلمي بود كه نسبت به بني اسرائيل روا مي
 .كند اشاره -آمده «1» "تُعَذِّبْهُمْ ال وَ إِسْرائِيلَ يبَنِ مَعَنا فَأَرْسِلْ رَبِّكَ رَسُوال إِنَّا فَقُوال

توبيخي است غيابي كه خداي تعالي از ايشان كرده و  -به صيغه غيبت -"گرايندچرا به تقوي نمي -أَ ال يَتَّقُونَ "و جمله
 بگو: پروردگار من شما را دهد كه اي موسي به ايشانچون اين توبيخ در روز انعقاد رسالت موسي واقع شده، اين معنا را مي

 ."أَ ال يَتَّقُونَ "فرمايد:ايد، و ميكند به اينكه راه تقوي را ترك كردهتوبيخ مي

 "در مجمع البيان گفته: كلمه "قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ ال يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلي هارُونَ "
دهد و عناي آن حالت ناراحتي و اضطراب دروني است كه در هنگام توقع و احتمال ضرر به آدمي دست ميبه م "خوف

است كه به معناي آرامش و سكون نفس است نسبت به اينكه نفعش خالص و آميخته با ضرر  "امن "نقيض آن حالت،
حساس شر است، مواردي كه آدمي را وادار و بيشتر موارد اطالق خوف در مورد ا« 8»كند نيست و ضرر آن را تهديد نمي

 "كند به اينكه برخيزد و براي جلوگيري از آن شر، ابتكاري كند، هر چند كه در دل اضطرابي پيدا نشود، به خالفمي
 كه آن مخصوص مواردي است "خشيت

__________________________________________________ 

 رسول دو ما كه بگوييد رفته فرعون جانب به دو هر …كفر و طغيان شتافته است  برويد به سوي فرعون كه او به راه(1)
 .33 -30ا با ما بفرست و آنها را عذاب منما. سوره طه، آيه ر اسرائيل بني پس توايم پروردگار

 .123، ص 3مجمع البيان، ج (2)
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ويش گردد و به همين جهت است كه خداي تعالي خشيت از غير خود را كه نفس آدمي از احساس شر، دچار اضطراب و تش
و ليكن نفرمود كه: از غير خدا خوف ندارند، و چه بسا « 1» "ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ "از انبيايش نفي كرده و فرموده است:

 .«8» "مٍ خِيانَةًوَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْ "خوف را اثبات هم كرده باشد، چون فرموده:

 .ترسم قوم فرعون نسبت دروغ به من بدهنديعني من مي -"إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ "

يجه در نت "اخاف "هر دو مرفوعند، چون معطوفند به "يضيق و ينطلق "دو فعل -"وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ ال يَنْطَلِقُ لِسانِي "
ه اش سر آيد و تاب مقاومت نداشتس از اينكه تكذيبش كنند، دوم اينكه حوصلهعذري كه موسي آورد سه چيز بوده، اول تر

 .باشد، سوم اينكه بيانش از اداي دعوت خود قاصر باشد

باشد و اين قرائت با طبع  "يكذبون "ولي در قرائت يعقوب و غير او دو فعل يضيق و ينطلق به نصب قرائت شده، تا عطف بر
ع( تنها همان عذر اولي است، يعني ترس از تكذيب، و دو تاي ديگر نتيجه عذر )ن، عذر موسي معنا سازگارتر است بنا بر اي
ه آورد و اين معنا، عالوتر، عذر تنها تكذيب مردم است، كه به سر آمدن حوصله و كندي زبان مياولي است. به عبارت روشن

ها سازگارتر است، چون در آن -هاي ديگر خواهيم خواندكه در سوره -اش با طبع قضيه، با آيات ديگر اين داستانبر سازگاري
 .يك عذر آمده كه همان ترس از تكذيب است

 331:  ص..  …[ نيست مسئوليت از كردن خالي شانه و تعلل از حاكي سبحان، خداي با( السالم عليه) موسي گفتگوي در "هارُونَ إِلي فَأَرْسِلْ "بيان اينكه جمله:]

يعني ملك وحي خود را نزد هارون هم بفرست تا او ياور من در تبليغ رسالت باشد، و اين تعبير،  -"رُونَفَأَرْسِلْ إِلي ها "
ويند بفرست گتعبيري است شايع، وقتي كسي دچار باليي شده باشد، و يا امري بر او مشكل شده باشد، اطرافيان به وي مي



 .نزد فالني، يعني از او كمك بطلب و او را ياور خود بگير

و فروعاتي كه بر آن  "ترسممن مي "و در حقيقت جمله "ترسممن مي "اي است متفرع بر جملهپس جمله مورد بحث جمله
متفرع شده از قبيل دلتنگي و گير كردن زبان، مقدمه بوده براي همين كه در جمله مورد بحث رسالت را براي هارون 

آري منظور از اين مقدمه اين بوده كه رسالت و ماموريتش با تصديق درخواست كند، تا در كار رسالتش شريك و ياور باشد. 
 .هارون و ياري او بهتر و سريعتر انجام شود، نه اينكه خواسته باشد از زير بار سنگين رسالت شانه خالي كند

__________________________________________________ 

 .02. سوره احزاب، آيه اين سلسله جليله( از غير خدا خشيتي ندارند)(1)

 .32و هر وقت از ايشان ترسيدي كه خيانت كنند. سوره انفال، آيه (2)
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ه جمله اول و ، بين س"فارسل "كند اين است كه: جملهاي كه بر اين معنا داللت ميدر تفسير روح المعاني گفته: يكي از ادله
كند كه با جمله چهارم ارتباطي دارد و اگر قرار گرفته چون اين قرار داشتن اعالم مي "لَيَّ ذَنْبٌوَ لَهُمْ عَ "جمله چهارم يعني

آخر همه جمالت در آيد، نه ما قبل آخر  "فارسل "بايستي جمله:سخنان موسي از باب تعلل و شانه خالي كردن بود، مي
 قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ "ي از آن روشنتر آيهو اين دليلي كه روح المعاني آورده دليل خوبي است، ول« 8« »1»

باشد كه به مي« 0» "ذِّبُونِأَنْ يَقْتُلُونِ وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَ
تر و راهش به هدف خواسته كار دعوتش صحيحع( از اين سخنان تعلل نبوده، بلكه ميفهماند: منظور موسي )صراحت مي

 .تر شودنزديك

 335:  ص..  …[ " … ذَنْبٌ عَلَيَّ لَهُمْ وَ "و مراد از اينكه موسي )عليه السالم( فرمود: "ذنب "معناي]

 "وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

، يعني "ذنبته "شود:در اصل به معناي گرفتن دنباله چيزي است، مثال گفته مي "ذنب "گويد: كلمهيراغب در مفردات م
شود، به اين اعتبار كه عمل مذكور رسيدم به دم آن و آن را گرفتم. ولي در هر عملي كه دنباله وخيمي دارد نيز استعمال مي

 .«3»اي دارد نيز دم و دنباله

به داستان قتل موسي و اگر فرمود: براي ايشان گناهي است به گردن من، براي اين است كه  و در آيه شريفه اشاره است
دانست، بلكه به اعتقاد فرعونيان گناهكار بود و يا آنكه اصال ذنب در اينجا معناي گناه ندارد، بلكه موسي خود را گناهكار نمي

 به همان معناي

__________________________________________________ 
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 :موسي گفت "و خالصه ترجمه آيه بنا بر وجه اول كه مختار ما و روح المعاني است، اينست كه)(2)

ام سر آيد و زبانم كند شود، پس بفرست نزد هارون، چون عالوه بر ترسم تكذيبم كنند، و در نتيجه حوصلهپروردگارا من مي
 "شودو بنا بر اينكه، تعلل باشد اين مي "ان خوني از من طلب دارند و به زعم ايشان من قاتلمترس از تكذيب، فرعوني

ام سر آيد و زبانم كند شود و فرعونيان خوني از من طلب دارند و به ترسم تكذيبم كنند و در نتيجه حوصلهپروردگارا من مي
 .. مترجم"زعم ايشان من قاتلم پس بفرست نزد هارون

 تر دارد، پسترسم مرا بكشند و برادرم هارون از من زباني فصيحام، ميوردگارا من كسي را از ايشان كشتهگفت پر(3)



 .03و  00ترسم ايشان مرا تكذيب كنند. سوره قصص، آيه بفرست نزد او تا وزير من باشد، و مرا تصديق كند، چون من مي

[ … ..] 

 ."ذنب "مفردات راغب، ماده(4)

 038، ص: 13جترجمه الميزان، 

ام كه از نظر آنها عاقبت وخيمي دارد، و دليلي هم نداريم كه ذنب در اينجا به لغوي خود استعمال شده، يعني من كاري كرده
 .در سوره قصص خواهد آمد -ان شاء اللَّه -معناي نافرماني خدا باشد، و بحث مفصل اين داستان

ت رساند و در اينجا متعلق اس)مانند حاشا( ردع و رد سخني را مي "كال "كلمه "كُمْ مُسْتَمِعُونَقالَ كَلَّا فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَ "
ه كند، كدهد و او را دلگرم ميپس اين كلمه به موسي تامين مي -يعني اظهار ترس از كشته شدن -به سخنان قبلي موسي

هارون را نيز رسول خود كند، و با او بفرستد در آيه چيزي  رسد، و اما درخواست اينكهمطمئن باشد دست فرعونيان به او نمي
كند بر اينكه در ، و همين داللت مي"پس دو نفري آيات مرا نزد وي ببريد "كه جواب از آن باشد نيامده، تنها فرموده:

 .خواستش پذيرفته شده است

آيات ما را ببريد(، و اين تفريع، كالم را چنين معنا  متفرع بر همان ردع است، )نه، چنين نيست پس "فَاذْهَبا بِآياتِنا "و جمله
ما با  -إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ "، آن گاه اين معنا را تعليل كرده به اينكه"آيات ما را نزد فرعون ببريد و نترسيد "دهد كه:مي

ودند، موسي و هارون و قوم با اينكه مورد خطاب دو نفر ب "شما -كم "و مراد از ضمير جمع "شنويمشما هستيم و مي
 .روندفرعون است، كه آن دو نزدشان مي

اند: مراد از ضمير جمع، تنها موسي و هارون است، چون كمترين عدد جمع دو نفر است، از مفسرين گفته« 1»و اينكه بعضي 
ذشت و ي كه قبال گاصحيح نيست، زيرا عالوه بر اينكه اصل دعوايش در خصوص مورد بحث باطل است با ضميرهاي تثنيه

 .اندآيد سازگار نيست و اين اشكال را ديگران نيز به مفسر مذكور كردهدر آيات بعد نيز مي

به معناي گوش دادن به كالم و گفتار است و اين تعبير كنايه از اين است كه خداي تعالي در گفتگوي آن  "استماع "كلمه
يابد دارد، هم چنان كه در آيات اين داستان در چه ميان آنان جريان ميدو با قوم فرعون حاضر است و كمال عنايت را به آن

 .«8» "ال تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَري "سوره طه فرموده:

توانند تو را بكشند، پس برويد نزد آنان، و آيات ما را ببريد و نترسيد، كه نه، چنين نيست و نمي "و حاصل معنا اين است كه:
 .بينيم و به آن كمال عنايت را داريمآيد ميشما حاضريم و آنچه پيش مي ما نزد
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 333:  ص..  …ي )عليه السالم( با فرعون[ گفتگوي موس]

و  اين جمله بيان دستوري است كه در آيه قبل بود "فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُوال إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ "
 ."فَاذْهَبا بِآياتِنا "فرمود:

 الَمِينَقُوال إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْع"و جمله

ا اينكه دو را مفرد آورد، ب "رسول "تفريع بر رفتن نزد فرعون است و اگر كلمه "پس بگوييد كه ما فرستاده رب العالمينيم -



نفر بودند، يا به اين اعتبار است كه هر يك از آن دو رسول بودند، و يا به اين اعتبار كه رسالتشان يكي بوده و آن اين بوده 

 و مفرد رد مصدر و بوده مصدر اصل در رسول كلمه كه اعتبار اين به يا و "بفرستي ما با را اسرائيل بني - … أَرْسِلْ أَنْ "كه
 :آيد و تقدير كالم اين است كهيكسان مي جمع

 .انديعني صاحب رسالت او هستيم. و اين احتمال آخري را ديگران نيز آورده "ما دو نفر صاحب رسول رب العالمينيم "

ني شود، و مقصود از اين رسالت )كه بتفسير رسالتي است كه از سياق استفاده مي "نْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَأَ "و جمله
اسرائيل را با ما بفرستي( اين است كه دست از آنان برداري و آزادشان كني، ولي چون مقصود اصلي اين بوده كه بني 

ه اش را به ايشان داده بود به همانجايي ككنند، سرزميني كه خداي تعالي وعدهاسرائيل را از مصر به سرزمين مقدس منتقل 
 "ه گفتند:، بلك"بني اسرائيل را آزاد كن "موطن اصلي پدرانشان ابراهيم و اسحاق و يعقوب )ع( بود، به همين جهت نگفتند:

 .يعني با ما به سر زمين فلسطين بفرست "با ما بفرست

رساند و اين جمله استفهام انكاري است و توبيخ و سرزنش را مي "فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ "
 .به معناي كودك است "وليد "صيغه مع الغير از مضارع تربيت است و كلمه "نربك "كلمه

شناسد و لذا خطاب را شنود، موسي را ميميشود و سخنان آن دو را وقتي كه فرعون متوجه سخنان موسي و هارون مي
 و مقصودش از اين سخن "آيا تو نبودي كه ما، در كودكي تو را تربيت كرديم "گويد:كند و ميمتوجه او به تنهايي مي

اي ما تو را اعتراض بر موسي بود از جهت دعايي كه موسي كرد، خالصه: منظورش اين است كه تو خيال كرده
 شناسيم؟نمي

تو همان نبودي كه ما، در آغوش خود بزرگت كرديم در حالي كه كودك بودي و سالها از عمرت را در ميان ما به سر  مگر
ايم، آن وقت چطور شد كه ناگهان اي از تو و احوال تو را فراموش نكردهشناسيم و هيچ خاطرهبردي؟ ما اسم و رسم تو را مي

 .شناسيمصل و فرعت را ميرسول شدي، تو كجا و رسالت كجا؟ با اينكه ا

 "وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ "
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عني او را زدم ي "ضربته ضربة "گوييمرساند مثل اينكه ميبه فتح فاء صيغه مره از فعل است و يك بار را مي -"فعلة "كلمه
هماند اين بود كه بف "آن يك عملت كه انجام دادي -الَّتِي فَعَلْتَ "كه فعله را توصيف كرد به جملهيك بار زدن، و علت اين

است و منظور « 1» "فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ "آن يك عملت جرم بسيار بزرگ و رسوا بود و نظير اين تعبير در آيه
 .استان كشتن مرد قبطي بودفرعون، از آن يك عملي كه موسي )ع( كرد همان د

 334:  ص..  …كه در خطاب فرعون به موسي )عليه السالم( آمده است[  "وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ "مفاد جمله:]

بر  -به طوري كه بعدا به آن اشاره خواهيم كرد -، از ظاهر سياق"و تو از كافران بودي -وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ "و اينكه گفت:
پرورده ما بودي و مع ذلك آن مرد قبطي ما را د كه مراد فرعون از كفر موسي، كفران نعمت است و اينكه تو نمكآيمي

كشتي، و در سرزمين ما فساد انگيختي با اينكه سالها از نعمت ما برخوردار بودي و ما تو را مانند ساير مواليد بني اسرائيل 
تو مانند ساير بني اسرائيل برده ما  (از اين همه باالتر )البته به زعم فرعون نكشتيم و در عوض در خانه خود تربيت كرديم،

دهم، آن وقت تو كه يكي از همين بردگان هستي بودي، چون بني اسرائيل همه بندگان ما هستند و من به آنان نعمت مي
صه اعتراض فرعون در اين دو پس، خال !مردي از قوم و فاميل مرا كشتي و از رسم عبوديت و شكر نعمت من سرباز زدي؟

ات تو را تربيت كرديم و سالهايي چند از عمرت را نزد آيه اين است كه تو همان كسي هستي كه ما در كودكي و خردسالي



ما به سر بردي و با كشتن مردي از دودمان من كفران نعمت من كردي با اينكه تو عبدي از عبيد من، يعني از بني اسرائيل 
ز شناختيم باكني تو را چه به رسالت؟ اگر تو را نميبا اين سوابق سويي كه داري، ادعاي رسالت هم ميبودي آن وقت 

 .شناسيمدانيم و كامال تو را ميها و فسادت را مينشناسيمطلبي بود، ما كه تو را و نمك

اند: معناي آيه اين است فته و گفتهاز مفسرين كلمه كفر را در مقابل ايمان گر« 8»شود اينكه بعضي با اين بيان روشن مي
 كني، كافري و به آن خدا همكه تو به الوهيت من كافر بودي و يا اين است كه تو به همان خدايي كه ادعاي رسالتش را مي

 .ايمان نداري براي اينكه تو سالها نزد ما بودي و با ما معاشرت داشتي و در كيش ما و ملت ما بودي معناي درستي نيست

 خواهد بگويد تو كفران نعمتاين جمله تنها مي "مچنين آن مفسر ديگر كه گفته:و ه
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مراد  آيد كهو از ظاهر آن بر مي "تو از كافراني "فرمايدخوبي نكرده است، براي اينكه آيه شريفه ميتفسير  "مرا كردي
ها كه به خصوص موسي ارزاني داشته است كه به عموم بني اسرائيل داشته و نيز آن نعمت« 1»فرعون، كفران نعمتي 

 .است، نه تنها نعمتهاي خاصه به موسي

 331:  ص..  …به سه اشكال و اعتراض فرعون بر آن حضرت[ پاسخ موسي )عليه السالم( ]

مُنُّها ي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَقالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَ جَعَلَنِ "
 "اذا "گردد و ظاهرا كلمهبرمي -كه در آيه قبلي بود -"فعلة "به كلمه "فعلتها "ضمير در "نِي إِسْرائِيلَعَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَ

بيد از تع "عبدت "رساند و كلمهرا مي "در اين هنگام -حينئذ "معناي -اندبطوري كه گفته -مقطوع از جواب و جزاء است، و
 .است و تعبيد و اعباد به معناي بنده گرفتن است

گانه جوابي است كه موسي )ع( از اعتراض فرعون داده و از تطبيق اين جواب با اعتراضي كه فرعون كرد بر اين آيات سه و
آيد كه موسي )ع( اعتراض فرعون را تجزيه و تحليل كرده و از آن سه تا اشكال فهميده و در نتيجه به هر سه پاسخ مي

 :گفته است

بعاد كرده، كه چنين چيزي ممكن نيست، مگر ممكن است كسي كه ما سوابق او را اول اينكه، فرعون از رسالت وي است
ا مِنْ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِين "دانيم كه مردي است چنين و چنان، رسول خدا شود؟ كه جمله:شناسيم و ميكامال مي

 .متضمن آن است "عُمُرِكَ سِنِينَ

 .متضمن آن است "فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ "شت دانسته، و او را مفسد و مجرم خوانده، كه جمله:دوم اينكه، عمل او را ز

 .اشاره به آن است "وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ "سوم اينكه، بر او منت نهاده كه تو يكي از بردگان مايي، كه جمله

پاسخ گويد سپس از اعتراض اولش و در آخر از اعتراض سومش و كرده كه نخست از اشكال دوم و طبع كالم اقتضاء مي
 .موسي )ع( همين طور پاسخ داد

 331:  ص..  …[ " … الضَّالِّينَ مِنَ أَنَا وَ إِذاً فَعَلْتُها قالَ "مقصود از ضاللت در سخن موسي )عليه السالم(:]



اعتراض دوم او است كه موسي )ع( را مجرم دانست و جرمش را بزرگ  جواب از "فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ "پس، جمله
احساسات عليه او تحريك نشود نامي از كشتن نبرد تا قبطيان حاضر در جلسه  -به اصطالح -جلوه داد و به خاطر اينكه

 .متاثر نشوند

 :رساند كه جملهدقت در متن جواب و مقابله آن با اعتراض فرعون، اين معنا را مي

 "نبوت "تتمه جواب از قتل باشد، تا حكم "فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماًفَ "

__________________________________________________ 

 .303، ص 3منهج الصادقين، ج (1)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

شود كه مراد از ضالل، جهل در مقابل حكم است، زيرا به خوبي روشن ميدر مقابل ضالل قرار گرفته باشد و در اين صورت 
 .حكم به معناي اصابه نظر و درك حقيقت هر امري و متقن بودن نظريه در تطبيق عمل با نظريه است

در نتيجه معناي حكم، قضاوت به حق در خوبي و يا بدي يك عمل، و تطبيق عمل با آن قضاوت است و اين قضاوت به 
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ  "شود، هم چنان كه قرآن كريم درباره آنان فرمود:مان است كه به انبياء داده ميحق ه

 .«1» "اللَّهِ

بنا بر اين، مراد موسي )ع( اين است كه اگر آن روز آن عمل را كردم، در حالي كردم كه به خاطر جهل گمراه بودم و 
 .دانستم در اين عمل، حق چيست تا پيروي كنمدانستم و نميار را نميمصلحت ك

دانستم، يك نفر از بني اسرائيل مرا به ياري خود خواند و من او را ياري كردم و هرگز احتمال حكم خدا را نمي :و خالصه
ز مصر كند كه ارد و مرا ناگزير ميآوانجامد و عاقبت وخيمي به بار ميدادم كه اين ياري او به كشته شدن مرد قبطي مينمي

 .بيرون شده به مدين بگريزم و سالها از وطن دور شوم

اند: مراد از ضاللت، جهل است، البته جهل به اين معنا كه آدمي بدون پروا گفته« 8»شود اينكه بعضي از اينجا روشن مي
 :عر آمدهاقدام به عملي كند و درباره عواقب آن نينديشد هم چنان كه در شعر شا

اند: مراد از ضاللت، محبت ديگر گفته« 3»و همچنين اينكه بعضي « 0»اال ال يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
به معناي محبت « 3» "تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضاَللِكَ الْقَدِيمِ "است هم چنان كه كالم فرزندان يعقوب كه به پدرشان گفتند:

هم چنان بر محبت يوسف باقي هستي و در آيه مورد بحث معناي كالم موسي )ع( اين است كه آن تفسير شده، يعني تو 
روز كه من آن قبطي را كشتم، از اين جهت بود كه من از دوستداران خدا بودم، و دوستي با خدا، اجازه نداد كه در عاقبت 

 عمل خود بينديشم،
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 .معناي صحيحي نيست



اما وجه اول صحيح نيست براي اينكه در اين وجه موسي )ع( اعتراف به جرم و نافرماني خدا كرده و حال آنكه آيات سوره 
واقعه قتل مزبور هم به او حكم و علم داده بود و داشتن حكم و علم با  قصص تصريح دارد بر اينكه خداي تعالي قبل از

 .سازدضاللت به اين معنا نمي

سازد از ادب قرآن به دور است كه محبت خداي را ضاللت و اما وجه دوم صحيح نيست چون عالوه بر اينكه با سياق نمي
 .بخواند

ت، جهل به معناي عدم تعمد است و معنايش اين است كه من اين مراد از ضالل "ديگر كه گفته:« 1»و اما قول آن مفسر 
دانيم كه موسي )ع( اين كار را عمدا كرد چيزي كه هست منظورش تاديب او صحيح نيست، چون مي "كار را عمدا نكردم

 .بود ولي به قتلش منجر شد

به  "وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدي "ن كه در آيههمچنين گفتار مفسر ديگري كه گفته: مراد از ضاللت، جهل به شرايع است، هم چنا
 :اين معنا است. و نيز قول آن مفسر ديگر كه گفته

به اين معنا است و معناي  "أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْري "مراد از ضاللت فراموشي است، هم چنان كه در آيه
كشي را فراموش كرده بودم و يا فراموش كرده بودم كه را كشتم كه حرمت آدم آيه مورد بحث اين است كه: من هنگامي او

 .انجامداينطور زدن عادتا به قتل او مي

 .همه اين اقوال وجوهي هستند كه ممكن است بازگشت يك يك آنها به همان وجهي باشد كه ما بيان داشتيم

متفرع است بر داستان قتل، و علت ترس موسي و فرار كردن وي  "ي رَبِّي حُكْماًفَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِ "جمله
وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ يَسْعي قالَ يا مُوسي  "همان است كه خداي تعالي در سوره قصص ذكر كرده و فرموده است:

 .«8» "ي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُإِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّ

 337:  ص..  …مراد از حكمي كه بعد از گريختن موسي )عليه السالم( از مصر به او داده شده )فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً([ ]

 حقيقت اصابه نظر، و رسيدن به -آن طور كه ما استظهار كرديم -"حكم "و اما مراد از

__________________________________________________ 
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مردي از باالي شهر دوان دوان آمد و گفت: اي موسي درباريان سرگرم مشورتند كه تو را به قتل برسانند، هر چه زودتر (2)
 .81و  83يرون شد. سوره قصص، آيه بيرون شو كه من از خيرخواهان تو هستم، پس موسي ترسان و نگران ب
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هر امر و اتقان رأي در عمل به آن نظريه است و اگر بگويي آيه شريفه صريح است در اينكه موهبت حكم، بعد از داستان 
شده  موسي )ع( دادهقتل به موسي )ع( داده شد ولي مفاد آيات سوره قصص اين است كه اين موهبت قبل از داستان قتل به 

و بعد از آن « 1» "وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوي آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ "چون فرموده:
 ود و رفع تناقض كرد؟توان جمع نمكند بنا بر اين ميان اين دو آيه چگونه ميداستان قتل و فرار كردن را ذكر مي

گوييم: كلمه حكم، هم در آيه مورد بحث و هم در آيه سوره قصص بطور نكره آمده و اين خود اشعار دارد بر در جواب مي
وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ  "اينكه اين دو حكم با هم فرق دارند و درباره خصوص تورات كه متضمن حكم بوده فرموده:

 .دانيم كه تورات بعد از غرق شدن فرعون و نجات دادن بني اسرائيل نازل شدهو ما مي «2» "اللَّهِ

توان گفت كه به موسي )ع( در چند نوبت مراتبي از حكم داده شده بود كه بعضي از مراتب آن ما فوق بعضي ديگر پس مي



به مصر، و حكمي ديگر بعد از غرق شدن بوده، حكمي قبل از كشتن قبطي و حكمي ديگر بعد از فرار و قبل از مراجعتش 
 .اي از حكم را به او داده بودند تا آنكه با نزول تورات حكمت را برايش تمام كردندفرعون و در هر بار، مرتبه

ف دارد، يك مرحله ضعيو اين را اگر بخواهيم تشبيه كنيم، نظير فطرتي است كه خداوند در چند مرحله به آدمي ارزاني مي
دهد و مرحله باالتر آن را در حال بزرگي كه آدمي به خانه سالمت فطرتي است كه در حال كودكي به آدمي ميآن، همان 

ت تر آن را بعد از ممارسگذاريم و مرحله قويكند كه نامش را اعتدال در تعقل، وجودت در تدبير مينشيند ارزاني ميعقل مي
كند و چون اين كسب فضائل تكرار شد حالتي را وادار به كسب فضائل ميدهد، زيرا مرحله دوم، آدمي در اكتساب فضائل مي

آيد به نام ملكه تقوي و اين سه حالت در حقيقت يك چيز و يك سنخ است، كه به تدريج و در حالي بعد از در آدمي پديد مي
 .كندحال ديگر نمو مي

اند صحيح نيست، چون از لفظ آيه و نيز تفسير كرده از مفسرين حكم را به نبوت« 0»از آنچه گذشت معلوم شد اينكه بعضي 
 .از مقام آن دليلي بر گفته خود ندارند

__________________________________________________ 

دهيم، سپس داخل و چون به حد رشد رسيد و جوان شد او را حكم و علم داديم و همه نيكوكاران را اينطور پاداش مي(1)
 [.. … ] .13و  13صص، آيه شهر شد. سوره ق

 .30نزد ايشان تورات است كه در آن حكم خداست. سوره مائده، آيه (2)

 .32، ص 12روح المعاني، ج (3)
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ز عالوه بر اين خداي تعالي در چند جا از كالم خود حكم و نبوت را با هم ذكر كرده و فهمانده كه اينها با هم فرق دارند، ا
أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ  ":و نيز فرموده« 1» "أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ "آن جمله فرموده:

 .و آياتي ديگر« 0» "نُّبُوَّةَوَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ ال "و نيز فرموده: «2» "النُّبُوَّةَ

 ص..  …به فرعون آمده و وجوهي كه در اين باره گفته شده است[  (السالم عليه) موسي جواب در كه " …وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ  "و "وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ "توضيح مفاد جمله:]

 :331 

ون كرد، چپاسخ از اعتراض اول فرعون است، كه از رسالت موسي )ع( تعجب و استبعاد مي "ينَوَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِ "جمله
كردند بودند و حاصل جواب اين است كه: شناختند، و ناظر احوال او در ايامي كه تربيتش مياو و درباريانش وي را مي

و اين استبعاد وقتي بجاست كه رسالت، امري استبعاد ايشان از رسالت وي مربوط به سوابقي است كه از حال وي داشتند 
اش ممكن و قابل حدس باشد، تا فرعون تعجب كند كه چطور اكتسابي باشد و به دست آمدنش با حصول مقدمات اختياري

ممكن است تو پيامبر شوي؟ لذا در پاسخش گفت خدا او را رسول كرده، و مساله رسالت اكتسابي نيست بلكه موهبتي است 
چنان كه حكم نيز چنين است و خدا او را بدون هيچ اكتسابي رسالت و حكم داده، اين آن معنايي است كه از  خدايي، هم

 .آيدسياق بر مي

 رب است خواسته بلكه نبوده، استبعاد باب از " …أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً  "جمله "اند:از مفسرين گفته« 3»و اما اينكه بعضي 
 آن اب مساعد جواب، مجموع سياق ولي سازدمي هم احتمال اين با نفسها في شريفه آيه كه چند هر "ردبگذا منت( ع) موسي

 " … عَلَيَّ تَمُنُّها نِعْمَةٌ تِلْكَ وَ "ريزد، چون در اين صورت حتما بايد جملهيه بر اين احتمال سياق را در هم ميآ حمل و نيست
 .باشد آن جواب تواندنمي جواب اين آنكه حال و گرفت مذكور منت از جواب را



اي( و نيز بايد نهي كه بني اسرائيل را برده خود كردهفرمايد تو بر من منت ميچون در خود جمله منت يادآور شده مي)

 ياحتياج و شودمي زايد "الْمُرْسَلِينَ مِنَ جَعَلَنِي وَ "جمله وقت آن گرفت قتل به اعتراض از جواب را " … إِذاً فَعَلْتُها "جمله
 .دقت فرماييد .نيست بدان

جواب از منتي است كه فرعون بر او نهاده از در سرزنش او را برده  "وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ "جمله
 اي كه كفران نعمت موالي خودخود خواند، برده

__________________________________________________ 

هيچ بشري( كه خداوند به او رسالت و كتاب و حكمت بدهد )نرسد كه به مردم بگويد مرا بجاي خدا بپرستيد(. سوره )(1)
 .32آل عمران، آيه 

 .22اينان كساني بودند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داديم. سوره انعام، آيه (2)

 .13ره جاثيه، آيه ما به بني اسرائيل كتاب و حكم و نبوت داديم. سو(3)

 .32، ص 12روح المعاني، ج (4)
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كني خواني و مرا به كفران آن سرزنش ميكرده، و بيان جواب اين است كه: اين چيزي كه تو آن را نعمتي از خود بر من مي
م و زور يل داشتي و برده گرفتن مردم به ظلاي بود كه نسبت به من و به همه بني اسرائاين نعمت نبود، بلكه تسلط جابرانه

 أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي "رساند و جملهاي است استفهامي كه معناي انكار را ميكجايش نعمت است؟! پس، جمله مورد بحث جمله
وَ أَنْتَ  "كند و حاصلش اين است كه اين مطلبي كه تو با جملهبه آن اشاره مي "تلك "بيان مطلبي است كه كلمه "إِسْرائِيلَ

بدان اشاره كردي و منتي بر من نهادي، نعمتي كه من آن را كفران كردم و سپاس ولي نعمت خود و ولي  "مِنَ الْكافِرِينَ
نعمت همه بني اسرائيل را نگاه نداشتم، صحيح نيست، زيرا ولي نعمت بودن تو مستند به ظلم بود و تو با ظلم و زور، خود را 

يتي هم كه با ظلم و زور درست شده باشد ظلم است و حاشا بر اينكه ولي نعمت مظلومان و زير ولي نعمت ما كردي و وال
 أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي "دستان خود باشد و گرنه بايد برده گيري هم نعمت باشد و حال آنكه نيست، پس در حقيقت در جمله

دي، گذاري كه ولي نعمتم بوه باشد تو بر من منت ميسبب، در جاي مسبب به كار رفته )و به جاي اينكه فرمود "إِسْرائِيلَ
 .(اي؟گذاري كه ما بني اسرائيل را برده خود كردهفرموده تو بر من منت مي

 -دكه قبال هم بدان اشاره ش -اندرا به دو اعتراض تجزيه و تحليل كرده "أَ لَمْ نُرَبِّكَ "مفسرين، گفتار فرعون، يعني جمله
را در كودكي تربيت كرده، و ديگر اينكه او به جاي شكرگزاري، كفران نعمت كرده، و در زمين فساد  يكي تعريض بر اينكه او

 .انگيخته و مردي قبطي را كشته است

شود يزيادي م "وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ "اينكه جمله -همانطور كه گفتيم -اند، يكيآن وقت از دو جهت به اشكال بر خورده
از  "وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ "گيرد، دوم اينكه جملهجواب هيچ مورد حاجت قرار نميكه در سياق 

شود چون فرعون در منت خود سخني از بني اسرائيل به ميان نياورده بود، او منت ناحيه موسي )ع( جواب منت فرعون نمي
 .ام، آن وقت پاسخ موسي )ع( چه ربطي به اين منت داردات در آغوش خود بزرگ كردهكودكينهاده بود كه من تو را در 

 .اندآن گاه در مقام توجيه كالم خود وجوهي ذكر كرده

اول اينكه: موسي )ع( منت فرعون را اقرار داشته لذا در پاسخ از آن حرفي نزده، بلكه تنها اين جهت را انكار كرده كه برده 
او تلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني  "رايش نعمتي باشد، و همزه انكار در تقدير است، گويي كه فرموده:نگرفتن او ب

گذاري كه بني اسرائيل را برده خود كردي و مرا ترجمه آيا اين نعمت است كه بر من منت مي -اسرائيل و لم تعبدني



 031، ص: 13الميزان، ج

 ."نكردي؟

 .ير وجود ندارداي به اين تقدتقدير بايد دليلي داشته باشد و در لفظ آيه هيچ دليلي حتي اشارهو اين وجه صحيح نيست، زيرا 

دوم اينكه: موسي )ع( خواسته با اين جواب خود بطور كلي نعمت فرعون بر خود را انكار كند، به خاطر اينكه خاندان او يعني 
گيري ست است كه مرا در آغوش خود پروريدي، ولي جنايت بردهبني اسرائيل را برده گرفته، گويا خواسته است بفرمايد: در

 انكار لتعلي مقام در حقيقت در ،" … عَبَّدْتَ أَنْ "بني اسرائيل آن قدر بزرگ است كه اين خوبيهايت را پامال كرد. پس، جمله
 .است( ع) موسي

مام نيست، براي اينكه عمل زشت كسي و اين وجه هر چند از وجه قبلي به ذهن نزديكتر است، ليكن باز معناي جواب ت
 .گرفتنش از بني اسرائيل چه ربطي به تربيت موسي )ع( در دامان خود داردكند، بردهعمل نيكش را زشت نمي

اي، منشا و سببش نهي، كه مرا در آغوش خود بزرگ كردهمعناي آيه اين است كه اين نعمتي كه تو بر من مي :سوم اينكه
ه پسران منشا آشنا شدنت با من اين بود ك -شناختيزندان بني اسرائيل در بين نبود تو اصال مرا نمياگر كشتن فر -چه بود

كشتي، و مادر من مضطرب شد كه مبادا مرا هم بكشي، ناگزير مرا در صندوقي نهاده به آب نهر سپرد و بني اسرائيل را مي
ات از بني اسرائيل گيريكردي ناشي از آن ظلم و برده تو مرا از روي آب گرفتي و بزرگ كردي و چون خدمتي كه به من

 .توان نعمتش ناميدبود، لذا نمي

 .اين وجه هم در جاي خود بد نيست، و ليكن بحث در اين است كه آن را از كجاي آيه استفاده كنيم

ا تو مجبورشان كردي مر خواهد بفرمايد آن كسي كه مرا تربيت كرد مادرم و بني اسرائيل بودند كهچهارم اينكه: آيه مي
 .گيري بوددانم چون منشا آن ظلم و بردهتربيت كنند و چون اين تربيت به اجبار تو بود من آن را نعمت نمي

 .و اين وجه از وجه قبلي از ظاهر آيه دورتر است

ايد: خواسته بفرممي پنجم اينكه: آيه اعترافي است از ناحيه موسي )ع( به حق نعمتي كه فرعون به گردن آن جناب دارد، و
بله اين كه تو همه كودكان بني اسرائيل را كشتي و مرا نكشتي و برده نگرفتي و در عوض در آغوش خود تربيتم كردي 

 .نعمتي است از تو بر من

كت تر ان عبدت بني اسرائيل و "شود:داند كه اين وجه محتاج به تقدير است )و تقدير آيه چنين ميو ليكن خواننده عزيز مي
 .(و در محاوره تقدير، خالف اصل است ."تعبيدي
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 373:  ص..  …[ "چيست؟ الْعالَمِينَ رَبُّ "اشاره به معتقدات بت پرستان در باره خداي سبحان و ارباب و آلهه و علت اينكه فرعون گفت:]

بعد از آنكه فرعون درباره رسالت موسي )ع( سخن گفت و از رسالتش  "جُونِينَالْمَسْ مِنَ …قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ  "
انتقاد كرد و موسي )ع( پاسخ او را داد، ناگزير اشكال را متوجه مرسل و فرستنده او كرد، كه چه كسي تو را فرستاده؟ موسي 

خواهد كه رب العالمين چيست؟ كه ضيح ميگردد و از او توفرعون دوباره بر مي .در پاسخ گفت: مرا رب العالمين فرستاده
 .اين استيضاح تا آخر آيه هفتم ادامه دارد

در اينجا براي اينكه مراد از اين آيات روشن شود ناگزيريم قبال اصول وثنيت را در نظر داشته باشيم و ببينيم وثنيت اصوال 
اين كتاب مكرر به اين معنا اشاره رفت، ولي اينجا هاي گذشته گويند. هر چند كه در خالل بحثدرباره مساله ربوبيت چه مي



 .شوداي مينيز بدان اشاره

داند و كسي را با او در وجوب وجود اي واحد ميوجود تمامي موجودات را منتهي به پديد آورنده -مانند اديان توحيد -وثنيت
داند كه فهم و درك بشر بدان تر از آن ميعظيمداند كه به احدي تحديد شود، و شريك ندانسته، وجود او را بزرگتر از آن مي

داند كه عبادت خود را متوجه او سازند، پس جايز نيست احاطه يابد و به همين جهت او را بزرگتر و بشر را كوچكتر از آن مي
 .او را عبادت كنند، چون عبادت نوعي توجه به سوي معبود است و توجه هم نوعي ادراك

ش خدا و تقرب به درگاه او عدول نموده، به اشياي ديگري تقرب جستند، اشيايي از مخلوقات خدا و به همين دليل از پرست
كه وجودات شريف نوري و يا ناري دارند و خود از نزديكان درگاه خدا و فاني در او هستند، مانند مالئكه و جن، و قديسين از 

اند كه يك طبقه از آنان د و به وسيله همان الهوت باقيهاي مادي دور بوده و فاني در الهوتنبشر كه از لوث و آاليش
ان فرعون دانستند كه يكي از ايشپادشاهان بزرگ و يا بعضي از ايشانند، كه البته قدماي وثنيت، اين طبقه اخير را معبود مي

 .زمان موسي بوده است

عبودهاي ه بودند تا آن بتها را بپرستند و مو كوتاه سخن اينكه: وثنيت به منظور پرستش نامبردگان، براي هر يك بتي ساخت
شوند، صاحبان عبادت را به درگاه خدا نزديك نموده، برايشان شفاعت كنند، شفاعت در اينكه نامبرده در ازاي عبادتي كه مي
ا آنكه پرستيدند و يگيرند بسوي ايشان سرازير كنند و براي جلب اين خيرات مالئكه را ميخيراتي را كه از آن درگاه مي

شود به سوي صاحبان عبادت نفرستند و به اين منظور جن را )كه به زعم ايشان موجوداتي شروري كه از ايشان صادر مي
 پرستيدند، آري به زعم وثنيت كارها و تدبيرشرور بودند( مي
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و بغض، و صلح و جنگ، و آسايش و امثال اينها هر  امور عالم هر قسمتش واگذار به يك طبقه از معبودها بود، مثال حب
ها هم معتقد بودند تدبير نواحي مختلف عالم هر قسمت به يك طبقه از معبودين يك به يك طبقه واگذار شده بود، بعضي

واگذار شده، مثال آسمان به دست يكي، و زمين به دست ديگري، و انسان به دست يكي، و ساير انواع موجودات به دست 
ديگري واگذار شده است، در نتيجه براي وثني مسلكان يك رب مطرح نبوده، بلكه ارباب متعدد و آلهه بسياري قائل بودند 

كرد، الهي مدبر امور زمين و الهي ديگر مدبر امور آسمان و الهي مدبر امور كه هر يك عالمي را كه به او واگذار بود تدبير مي
 پرستند و او خدايعني مالئكه و جن و قديسين از بشر، خود نيز الهي دارند كه او را ميجايي ديگر بود و همه اين آلهه، ي

سبحان است كه اله اآللهه و رب االرباب است. حال كه اين معنا روشن شد معلوم شد كه در برابر يك وثني، كلمه رب 
مقصود از اين كلمه يكي از مقدسات مذكور العالمين كالمي بي معناست و با اصول مذهب آنان هيچ معنايي ندارد، چون اگر 

باشد كه مسئول تدبير و مباشر در تصرف همان عالم باشد كه هيچ يك از آنها رب العالمين نيست، بلكه رب عالم خودش مي
ت ساست، مانند عالم آسمان و عالم زمين و امثال آن، و اگر منظور از اين كلمه خداي سبحان باشد كه باز او رب العالمين ني

و اصال با عالميان سر و كاري ندارد، زيرا گفتيم امور عالميان به زعم فرعونيان واگذار به ديگران شده است و خداي سبحان 
رب آنان و به عبارت ديگر رب االرباب و تنها اله عالم الهه است و اگر غير اين دو طايفه منظور باشد، يعني كسي منظور 

 .و نه ارباب ممكن الوجود، كه چنين ربي مصداق خارجي و معقول ندارد باشد كه نه رب واجب الوجود باشد

پرسد، چون فرعون وثني فرعون از موسي )ع( از حقيقت رب العالمين مي "قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ "پس در جمله
پرستيد، براي اينكه در سوره اعراف پرستيد و مع ذلك ادعاي الوهيت هم داشت. اما اينكه بت ميمذهب بود و خود بت مي

 :اش فرمودهدرباره

 "فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "شود آلهه داشته و اما ادعاي الوهيتش از همان آيه و آيه، پس معلوم مي«1» "يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ "



 .شوداستفاده مي« 8»

نيست و ممكن است شخص واحدي مانند فرعون، مثال از يك  ها منافاتي ميان رب و مربوب بودن يك نفرو در اعتقاد وثني
 سو خودش رب ساير مردم باشد و از سوي ديگر

__________________________________________________ 

 .183ات را رها كند؟. سوره اعراف، آيه كني تا( تو و آلههآيا موسي و قومش را رها مي)(1)

 .83رب شمايم. سوره نازعات، آيه  پس )فرعون( گفت من بزرگترين(2)
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اي از عالم است و با امكان و مربوب ربي ديگر بوده باشد، چون ربوبيت در نظر آنان به معناي استقالل در تدبير ناحيه
حان است، كه رب ها مربوب ربي ديگرند، كه او خداي سبهاي وثنيمربوبيت هيچ منافات ندارد، بلكه اصوال همه رب

 .االرباب است و ديگر هيچ الهي ما فوق او نيست، او الهي ندارد

اي از الهوت در نفس بعضي از افراد بشر يعني پادشاه، كه آن و در اعتقاد وثنيت، پادشاهي عبارت است از ظهور و جلوه
ستيدند، همانطور كه ارباب بتها را پرظهور عبارت است از تسلط بر مردم و نفوذ حكم، و به همين جهت پادشاهان را مي

تيد و پرساي ميها بود، كه آلههپرستيدند و فرعون يكي از همين وثنيها را در خانه ميپرستيدند و نيز رؤساي خانوادهمي
 .پرستيدندچون خودش پادشاه قبطيان بود، قومش او را مانند ساير آلهه مي

 "گويند:ِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَارون شنيد كه ميو اين فرعون با چنين وصفي وقتي از موسي و ه

تعجب كرد، چون معناي معقولي براي گفتار آنان به نظرش نرسيد، زيرا اگر منظورشان از رب عالميان خداي واجب الوجود 
منظورشان است كه او رب عالميان نيست بلكه تنها رب يك عالم است آن هم عالم ارباب، نه رب همه عالميان و اگر 

بعضي از ممكنات شريف و قابل پرستش است، مانند بعضي از مالئكه و غير ايشان آن نيز رب يك عالم از عوالم خلقت 
 است، نه رب همه عالميان، پس معناي رب العالمين چيست؟

ود. مو از آن حقيقت كه موصوف به صفت رب العالمين است پرسش ن "رب العالمين چيست؟ "و به همين جهت پرسيد:
خالصه: منظورش از سؤال اين است، نه اينكه بخواهد از حقيقت خداي سبحان بپرسد، چون فرعون به خاطر اينكه وثني 

ها معتقد بود كه هيچ راهي به درك و مذهب بود، معتقد به خداي تعالي و مؤمن به او بود، چيزي كه هست مانند ساير وثني
او از وجود خدا پرسش كند، با اينكه وجود خدا اساس مذهب ايشانست، و اگر  فهم حقيقت خدا نيست، پس ديگر معنا ندارد

 .پرستند كه شرحش گذشتپرستند، براي خاطر او ميساير آلهه را هم مي

 …ا الَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَتقرير و توضيح جواب موسي )عليه السالم( به سؤال فرعون كه در آن با استناد به وحدت تدبير در هستي، رب العالمين را معرفي نمود )ق]

 374:  ص..  …([ 

المين رب الع "پاسخ موسي )ع( از سؤال اوست كه پرسيد "قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ "و جمله
بطوري كه از سياق مطابقت بين سؤال و جواب  -حاصل معنايشو جمله، خبري است از مبتدايي كه حذف شده و  "چيست؟

باشد كه تدبير موجود در آنها به اين است كه: رب العالمين همان رب آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است مي -آيدبر مي
 است و اين همان كند بر اينكه مدبر و ربش نيز واحدخاطر اينكه تدبيري است متصل و واحد و مربوط به هم، داللت مي
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 .پذيرند بدان معتقدندآنهايي كه غير اعتقادات يقيني و حاصل از برهان و و جدان را نمي



 نها است، آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو است، كه با تدبير واحدي كه در آ"عالمين "و به تعبير ديگر، مراد من از
، همان رب واحدي است كه تدبير واحد عالم بر او "رب العالمين "كنند بر اينكه رب و مدبري واحد دارند و مراد ازداللت مي

كند، اهل يقيني كه جز با برهان و و جدان سر و داللت دارد و اين داللت يقيني است، كه و جدان اهل يقين آن را درك مي
 .كاري ندارند

چون در  -ي فرعون از موسي جز اين را نخواست كه رب العالمين را برايش معرفي كند كه حقيقت او چيست؟حال اگر بگوي
خواست معناي اين كلمه را تصور كند، با اين حال چه معنا دارد كه پس او تنها مي -نظر او اين كلمه معناي معقولي نداشت

چون يقين علم تصديقي است، كه تصور، هيچ  "اگر اهل يقين باشيد؟ -إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ "ع( در پاسخش بفرمايد:)موسي 
 .موسي )ع( در پاسخ خود، تصور رب العالمين را مشروط و موقوف بر يقين كرد (توقفي بر آن ندارد، و )حال آنكه

ا( را ض و ما بينهمعالوه بر اين آن جناب در پاسخ فرعون مطلبي نفرمود، جز اينكه لفظ عالمين را برداشته )سماوات و االر
 "و خالصه لفظ "رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا "به جايش نهاد و به جاي رب العالمين كه فرعون نفهميده بود، گفت:

مثل اينكه ما كلمه رجال را تفسير كنيم به زيد و عمرو و  -را كه جمع بود تفسير كرد به اسماي مفردات آن جمع "عالمين
دهد و شنونده به جز همان تصوري كه از شنيدن لفظ رجال داشت، اي به شنونده نميو چنين تفسيري هيچ فايده -بكر

 .شوددهد و يقيني برايش حاصل نميتصور ديگري برايش دست نمي

يچ هرا تصوير كند مسلم است و  "رب العالمين "گوييم: اينكه فرعون از موسي )ع( خواست كه برايش كلمهدر جواب مي
سماوات و االرض و  "شكي در آن نيست، و ليكن موسي )ع( به جاي اينكه در پاسخ همان لفظ رب العالمين را بياورد، لفظ

را آورد، تا بر ارتباط بعضي اجزاي عالم به بعضي ديگر و اتصال آنها داللت كند، اتصالي كه از وحدت تدبير واقع  "ما بينهما
، تا داللت كند بر "اگر اهل يقين باشيد "ر دهد، آن گاه كالم خود را مقيد كرد به اينكه:در آنها و نظام جاري در آنها خب

 .كننداينكه اهل يقين، از همين وحدت تدبير به وجود مدبري واحد براي همه عالم، يقين پيدا مي

 :پس گويا فرعون گفته است: مقصودت از رب العالمين چيست؟ و او در پاسخ گفته

 صود اهل يقين است، كه از راه ارتباطي كه در تدبير عوالم سماوات و ارضهمان است كه مق
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كنند بر اينكه همه اين عوالم يك مدبر و يك رب دارند، كه در ربوبيت خود شريكي و آنچه بين آن دو است استدالل مي
 آيد، چونتصوري در ذهنشان مي "رب العالمين "، ناچار از كلمهاندندارد و چون قائل به وجود ربي واحد براي عالميان بوده

 .معنا ندارد بدون تصور چيزي، تصديق به آن كنند

گرند و نتر اينكه: رب العالمين كسي است كه اهل يقين، وقتي به آسمانها و زمين و ما بين آن دو ميو به عبارت خالصه
 .كنندبيتش نسبت به همه آنها يقين پيدا ميبينند به وي و به ربونظام واحد را در آنها مي

ترين استداللي است كه ممكن است اقامه شود بر اينكه خداي و استدالل به تحقق تصديق بر تحقق تصور قبل از آن، قوي
تعالي به وجهي قابل درك و به تصوري صحيح قابل تصور است هر چند كه به حقيقت و كنهش قابل درك نيست و محال 

 .علمي به وي يافت است احاطه

 :پس با آنچه گفته شد دو نكته به خوبي روشن گرديد

د، توانند تصورش كنناول اينكه: موسي )ع( در پاسخ به فرعون وي را در آنچه پرسيد به چيزي حواله داد كه اهل يقين مي
 ي كه كيست، بايد اهل يقينخواهي رب العالمين را تصور كني و بدانچون به وجودش يقين دارند )و خالصه فرمود اگر مي

 .(شوي



دوم اينكه: آن حجيت و برهاني كه در سخن خود بدان اشاره كرد، برهاني بود بر توحيد ربوبيت، كه آن را از وحدت تدبير 
 -همانطور كه مكرر گفته شد -هاها بايد همين مساله توحيد ربوبيت اثبات شود، زيرا وثنيگرفته بود، چون در قبال وثني

 .انده توحيد ذات هستند، و در ربوبيت خدا شريك قائل شدهقائل ب

اند: از آنجايي كه علم به حقيقت ذات خدا ممتنع و شود كه گفتهاز مفسرين روشن مي« 1»با اين بيان، فساد گفتار بعضي 
گفته رب ع( از تعريف حقيقت رب العالمين عدول كرده، متعرض تعريف او به صفاتش شده است و )محال بوده، موسي 

اشاره كرد به اينكه سراپاي عالم، با  "إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ "العالمين همان رب آسمانها و زمين و ما بين آن دو است و با جمله
اش ذاتي است واحد و واجب الوجود كه كند بر اينكه داراي محدث و پديد آورنده است، و پديد آورندهحدوث خود داللت مي

 .وجود شريك او نيستهيچ چيز در وجوب 

 وجه فساد اين گفتار همان است كه گفتيم وثنيت همه اين حرفها را قبول دارند، يعني

__________________________________________________ 
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به اينكه پديد آورنده عالم، ذاتي است واجب الوجود و احدي  به وجود خداي تعالي و به محال بودن درك حقيقت ذات او، و
اي را كه خيال كرده است هر يك مدبر يك ناحيه از عالمند همه را در وجوب وجود، شريك او نيست قائل هستند و آلهه

ه مقام احتجاج ب بنا بر اين، گفتار مذكور در تقرير آيه، گفتاري است كه هيچ ربطي -كه بيانش گذشت -دانندمخلوق خدا مي
 .ها نداردو مخاصمه عليه وثني

، گويد؟ و اين استفهام براي تعجب استدهيد به اين موسي كه چه مييعني آيا گوش نمي -"قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ ال تَسْتَمِعُونَ "
رب العالمين  و منظورش اين است كه حاضران نيز خوب گوش بدهند و مانند او تعجب كنند، كه ادعاي رسالت از طرف

 .گويدكند و چيزي عالوه بر آن نميپرسم رب العالمين چيست دوباره همان سخن اولش را اعاده ميكند و چون ميمي

اي بود كه بر روي حق پرده بپوشاند چون از كالم موسي )ع( حق برايش و اين عكس العملي كه فرعون بروز داد، نقشه
 كنند و اين وحدتالم داللت دارد بر يك تدبير، كه اهل يقين آن را مشاهده ميروشن شده بود، زيرا موسي گفت تمامي ع

تدبير، داللت دارد بر اينكه رب و مدبري واحد دارد، و اين رب واحد، همان رب العالمين است كه درباره او از من سؤال 
رسم رب پلعالمينيم، و چون از او ميگويد: ما رسول رب اكردي، ولي فرعون گفتار موسي را اين طور تفسير كرد كه وي مي

 .دهد كه او رب العالمين استالعالمين چيست؟ جوابم مي

 «از آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضي

اتش پرسم و او از صفاند كه مرادش اين بوده كه: من از ذات رب العالمين ميگفته "اذ تسمعون "از مفسرين در تفسير جمله
يست، براي اينكه سؤال فرعون از ذات، ذات از حيث صفت بود، كه بيانش گذشت، تازه موسي دهد تفسير صحيحي نخبر مي

 "رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "ع( در پاسخ، ذات را به وصف هم تفسير نكرد، بلكه عبارت رب العالمين را عوض كرده به جايش)
در عبارت اول آورد و گويا اشاره كرد به اين كه فرعون  آورده، خالصه، در عبارت دومي، سماوات و ارض را به جاي عالمين

 .فهمدمعناي كلمه عالمين را نمي

 377:  ص..  …[ "الْأَوَّلِينَ آبائِكُمُ رَبُّ وَ رَبُّكُمْ قالَ "جواب دوم موسي )عليه السالم( به سؤال فرعون از حقيقت رب العالمين:]



اين جمله، پاسخ دوم موسي )ع( از پرسش فرعون است، وقتي موسي ديد فرعون دارد  -"لِينَقالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّ "
 كند و امر را بر حاضرين مجلسمغلطه مي

__________________________________________________ 
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 -كه انسانها جزو آن است -عالمين را به تمامي عالم از آسمانها و زمين و ما بين آن دوسازد لذا با اينكه كلمه مشتبه مي
تر جواب داد و گفت: رب العالمين همان رب تفسير كرده بود، مع ذلك براي اينكه نقشه فرعون را خنثي كرده باشد، صريح

 .شما و رب پدران گذشته شما است

عالم نيست، بلكه يك عالم است با اين حال چطور آن جناب كلمه عالمين را در خوب، خواهي گفت: عالم انساني كه چندين 
گوييم: كلمه عالم به معناي جماعتي از مردم و يا موجوداتي ديگر پاسخ دومش به عالم انسانها تفسير كرد؟ در جواب مي

جماعت گذشته ايشان كه  شود از جماعتهاي انسان، از جماعت حاضر در جلسه، واست، پس عالمهاي انسان عبارت مي
 ."پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شما "فرمود:

خود  خواست از ربوبيتخواست از حريم ارباب دفاع كند، بلكه در حقيقت ميتوضيح بيشتر اين محاوره اينكه فرعون نمي
را بگويد اصال دامنه ربوبيت خدا م دفاع كند و اين حيله را به كار برد كه تعلق ربوبيت خدا نسبت به خود را باطل كند و

ها باطل گيرد و گرنه ربوبيت همه ربگيرد، ولي اين معنا را اينطور بيان كرد كه: ربوبيت خدا به عالميان تعلق نمينمي
دانست، كه خداي تعالي از وي حكايت فرموده كه ها ميشود، كه يكي از آنها منم، هر چند فرعون خود را بزرگترين ربمي

 .«8» "قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي "و نيز حكايت فرموده« 1» "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي ":گفت

پس گويا به موسي گفته است: اگر مقصودت از رب العالمين، خداي تعالي است، كه او رب العالمين نيست، بلكه رب ارباب 
گر مقصودت الهي ديگر است كه آن هم باطل است، زيرا هيچ الهي رب العالمين نيست بلكه هر الهي رب است و بس، و ا

كه  شودالعالم خودش است، پس ديگر رب العالمين چه معنايي دارد؟ و موسي )ع( در پاسخ جوابي داده كه حاصلش اين مي
 .ا هم هست و او مرا نزد شما فرستادهدر عالم هستي جز يك رب وجود ندارد، در نتيجه رب العالمين رب شم

و حاصل مغلطه فرعون اين است كه موسي جوابي به من نداد، تنها عبارت رب العالمين را عوض كرد، لذا موسي براي بار 
دوم به طور صريح فرمود: رب العالمين همان رب عالم انسانيت عصر حاضر و عالم انسانيت عصرهاي گذشته است و با اين 

 .و نقشه فرعون خنثي شد بيان حيله
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 371:  ص..  …كند[ و او را تهديد به زندان مي زندفرعون به موسي )عليه السالم( بر چسب ديوانگي مي]

گري و مسخره، اين جمله، حكايت كالم دوم فرعون است، كه از در هوچي -"قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ "
د شان من اجل است از رسالت او را به حاضرين نسبت داد و گفت رسولي كه نزد شما فرستاده شده، چون خواست بگوي

اينكه رسولي نزد من فرستاده شود، در نهايت هم به او نسبت ديوانگي داد، كه چرا گفت: پروردگار شما و پروردگار شما و 



  … پروردگار پدران گذشته شما

كه سخنانش نشود كه گويا خواسته است بگويد: اين مرد ديوانه است، براي ايو اگر اين گفتار وي را تشريح كنيم چنين مي
عالمينم و گويد: من رسول رب الكند از اينكه نيروي تعقلش پريشان و آشفته شده، براي اينكه ميآشفته است و حكايت مي

كند و وقتي از سخن او تعجب پرسم رب العالمين چيست؟ دوباره همان رب العالمين را با عبارتي ديگر تكرار ميچون مي
 .گويد: رب شما و پدران گذشته شمافسير كرده ميكنم، دوباره گفتار خود را تمي

آن طرفي است  "مشرق "آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق بر مي -"قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ "
كه بر حسب حس ظاهري ما، در آن آن جهتي است  "مغرب "كنند و مراد ازكه آفتاب و ساير ستارگان آسمان، طلوع مي

، ما بين مشرق و مغرب است كه شامل همه عالم محسوس شده، در نتيجه "ما بين آن دو "كنند، و مراد ازطرف غروب مي
 ."رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا "شود، كه فرمود:عبارت اخراي همان عبارت قبلي مي

كند، البته واب اول است، و همان غرض را كه عبارت بود از اتصال تدبير و اتحاد آن، دنبال ميپس اين جواب، اعاده همان ج
به بياني ديگر و آن اين است كه: هر طلوعي وقتي طلوع است كه غروبي هم در مقابلش باشد و وقتي هر طلوعي غروبي 

اشد، هم چنان كه در پاسخ اول، وقتي داشت، ناگزير هر مشرق و مغربي وقتي متصور است كه وسطي هم بين آن دو ب
باشد  اي هم بين آن دوآسمان قابل تصور است كه زميني در مقابلش باشد و وقتي آسمان و زميني، متصور است كه واسطه

گردند كه تنها يك تدبير در آنها به كار رود. و شود و هر دوي آنها به وسطي مرتبط ميو وقتي مشرقي به مغربي مرتبط مي
پذيرد، هم چنان كه در عالم انسانيت نيز هر امت موجودي ارتباط ، اين قسم از ارتباط و اتحاد غير از يك تدبير نميخالصه

وجودي به امتهاي گذشته دارد، ارتباط پدر، فرزندي، و همه انسانهاي گذشته و حاضر يك نوعند و چون نوع يكي است، 
 .تدبير در آن نيز يكي است، پس مدبر هم يكي است

 ، خواسته است"اگر تعقل كنيد "، و در آخر جواب مورد بحث كه فرموده:"اگر اهل يقين باشيد "در آخر جواب اول كه گفت:
و  "گويد؟شنويد اين مرد چه ميهيچ مي ":جواب عبارت فرعون را بدهد كه از باب استهزاء و اهانت به حاضرين رو كرد كه

 در آخر هم او را
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 اشاره كرد به اينكه تو و حاضرين در مجلست از "داشتيداگر نيروي تعقل مي "ديوانه معرفي كرد، به اين بيان كه با جمله
خ فهميديد كه پاسفهميديد و ميداشتيد پاسخ اول مرا مينعمت تعقل محروميد و درك و فهم نداريد، و گرنه، اگر فهم مي

ائم به شديد به اينكه آن كس كه قپي بردنتان به توحيد پروردگار كافي بود و متوجه مي من تكرار بدون فايده نبود و براي
 .تدبير همه عالميان از آسمانها و زمين و ما بين آن دو است، مدبر واحدي است و غير او مدبر و ربي ديگر نيست

 هك اولي پاسخ همان بر است ديگري نبيا " … الْمَشْرِقِ رَبُّ "پس از آنچه گذشت روشن شد كه آيه شريفه، يعني آيه
ت بر وحدت مدبر از راه وحدت تدبير، كه در آن رب العالمين را اس برهاني و ،"بَيْنَهُمَا ما وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ ":فرمود

كه  ند، چيزيكتعريف كرده به اينكه رب العالمين آن مدبر واحدي است كه تدبير واحد تمامي عوالم بر وجودش داللت مي
هست بيان در آيه مورد بحث، روشنتر است، چون مشتمل بر معناي طلوع و غروب است، و تدبير آن دو براي همه روشن 

 .است

اند: برهانهايي كه در اين آيات آمده برهان بر وحدانيت ذات واجب الوجود بالذات، و شريك نداشتن در وجوب مفسرين گفته
شود كه وحدت ذات واجب الوجود بالذات را گفتيم چنين برهاني در مقابل كسي اقامه ميوجود است، كه بطالنش گذشت و 

 .ها منكر اين معنا نبودندمنكر باشد و وثني



 كند كه اگر بار ديگر ازدر اين آيه فرعون موسي را تهديد مي -"قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ "
ربوبيت رب العالمين و رسالت خودش از طرف او سخن به ميان آورد، او را به زندان خواهد انداخت، و اين داب و روش همه 

 .دهندكنند و وعيد ميجاهالن است، كه وقتي حرف حسابي نداشته باشند، متوسل به زور شده، تهديد مي

كنم، منظورش از گرفتن الهي غير از او، قائل شدن به ن ميو اينكه فرعون گفت: اگر الهي غير از من بگيري چنين و چنا
خواند، و اگر خود آن را نگفت و كنايه آورد، براي اين بود كه ربوبيت رب العالمين است كه موسي فرعون را به سوي آن مي

د كه لهه نياورد، براي اين بوحتي زبان خود را به گفتن آن نگرداند و اسم رب العالمين را به زبان نياورد و اگر نامي از ساير آ
دان شد زندانست و عار داشت كه نامي از آنها ببرد و گويا مجازات هر كس كه منكر الوهيت او ميخود را بزرگترين آلهه مي

 .دهمبوده كه گفته تو را از زندانيان قرار مي

: اگر بر اين سخنت پافشاري كني، تو را دهد كهبراي عهد است و جمله چنين معنا مي "المسجونين "و ظاهرا الف و الم در
 داني در زندان من چه دهم كه ميدر زمره همان كساني قرار مي
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 و "من المسجونين "خواست، به اين نكات اشاره كند، گفت:بينند، و چون ميها كه ميحال و روزي دارند و چه شكنجه
 .ر دوم مختصرتر بودبا اينكه تعبي "السجننك "نگفت

 381 : ص..  …كند[ دهد و فرعون او را متهم به توطئه ميكند و معجزه عصا و يد بيضاء را نشان ميموسي )عليه السالم( پيشنهاد اظهار معجزه مي]

ست كه ادعاي او را چيزي ا "ء مبينشي "ع( است و مراد از)گوينده اين جمله موسي  "ءٍ مُبِينٍقالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ "
روشن كند و آن عبارت است از آيت رسالت، كه بر صحت ادعاي رسالتش داللت كند، نه صحت معارف الهي كه رسالتش 

براي آن است، از قبيل توحيد و معاد و متعلقات آن، براي اينكه بيانگر آن معارف، حجت و برهان است و سيره انبياء در 
 .ته، كه در جلد اول اين كتاب گفتاري پيرامون آن گذشتدعوتشان بر همين روش جريان داش

كني هر چند كه من چيزي ارائه دهم كه راستگويي و معناي جمله مورد بحث اين است كه موسي گفت: مرا از زندانيان مي
رعون است و سخن خود را گوينده اين سخن ف "قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ "و صدق ادعاي رسالتم را روشن سازد؟

آمد نزد او چيزي است كه روشنگر ادعاي او است و به همين جهت فرعون متفرع بر سؤال موسي كرد، كه از سؤالش برمي
ر كني چيزي بيانگو حاصلش اين است كه پس حاال كه ادعا مي "گويياگر راست مي "دستور خود را مقيد كرد به جمله
 .گوييور اگر راست ميصدق ادعاي تو است، آن را بيا

اين دو آيت، دو معجزه است كه خداي تعالي در  "فَأَلْقي عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ "
ت كه منظور اين اس "نٌثُعْبانٌ مُبِي "به معناي مار بسيار بزرگ است و اينكه فرمود: "ثعبان "شب طور به موسي داد و كلمه
برون آوردن دست از گريبان است، بعد از فرو كردن دست در  "كندن دست "كرد و مراد ازدر مار بودنش احدي شك نمي

 .به آن تصريح كرده است 08و در سوره قصص، آيه  18آن هم چنان كه در سوره نمل، آيه 

گوينده اين سخن نيز فرعون  "يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَقالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ  "
گويي بيانگر صدق ادعاي تو است، چيزي كه هست او به اين اميد گفت است، كه خودش دستور داد بياور آنچه را كه مي

اي باشد، ولي وقتي آن دو معجزه را آورد و فرعون ديد هيچ چارهبياور، كه موسي )ع( چيزي بياورد كه براي او سوژه بهتري 
 .ندارد، ناچار متوسل به تهمت شد، و آن جناب را ساحري دانا خواند

 028، ص: 13خواهد با سحر خودش شما را از سرزمينتان ترجمه الميزان، جو لذا دنباله تهمتش اضافه كرد كه او مي



اي مردم را عليه او بشوراند و تحريكشان كند تا با وي همدست شده، او را به هر وسيلهبيرون كند، و با اين جمله خواست 
 .كه ممكن است از خود دفع كنند

اظهار نظر و راي باشد و از اين جهت اظهار نظر را  "دهيدپس چه امري مي "شايد مراد از امر كه گفت -"فَما ذا تَأْمُرُونَ "
دهند. بنا بر اين، معناي خواهند نظريه بدهند به لفظ امر )چنين و چنان كن( ميمي امر خواند كه باآلخره وقتي اشخاص

اي بكنم، بگوييد تا انجام دهم. دهيد و من با اين شخص چه معاملهاي ميشود كه: پس چه نظريهجمله مورد بحث اين مي
اين است كه فرعون خود را بزرگترين  خواهي گفت چه اجباري هست كه لفظ امر را به معناي اظهار نظر بگيريم، جوابش

 .دانست و با اين حال مناسب نيست كه امر مذكور را به معناي فرمان بگيريمپروردگار قبطيان، و آنان را بندگان خود مي

مؤيد اين معنا اين است كه خداي تعالي در جاي ديگر از كالم مجيدش عين اين حرف را از حاضرين در مجلس فرعون 
و « 1» "قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ "و فرموده:حكايت كرده 

 .آيد كه مراد از امر ايشان، اين است كه به فرعون بگويند چنين و چنان كناز ظاهر آن بر مي

از  اشند نيرو و قدرت معجزه موسي، او را مبهوت و دهشت زده كرد، به طوري كه تعجب قبليااز مفسرين گفته« 8»بعضي 
 رسالت موسي و نيز تكبر خود را فراموش كرده، آن چنان بيچاره و درمانده شد كه نفهميد چه بگويد و چگونه بگويد؟

گويندگان اين سخن، همان بزرگان قبطي بودند،  "وكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍقالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ يَأْتُ "
به معناي تاخير و از ماده ارجاء  -بنا به قرائت معروف "ها "به سكون -"ارجه "كه در مجلس فرعون حضور داشتند و كلمه

و شكنجه، عجله و شتاب مكن و  است و منظورشان اين بوده كه موسي و برادرش را مهلت بده و درباره آنان به سياست
 .بفرست ساحران را جمع كنند تا با سحر خود، عليه سحر موسي معارضه نمايند

ترند، ولي قرائت شده و اين دو قرائت از قرائت معروف فصيح "ها "با همزه و ضم "ارجئه "و "ها "به كسر "ارجه "كلمه
 .دهندبهر حال يك معنا مي
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از حشر، يعني كوچ دادن به مكاني ديگر به زور و قهر  "حاشر "جمع مدينه به معناي شهر است و كلمه "مدائن "كلمه
 .است

اي از نظاميان و از گارد مخصوص خود را بفرست به شهرستانها معناي آيه اين است كه بزرگان قوم به فرعون گفتند: عده
برايت بياورند، تا به وسيله آنان با موسي معارضه كني. و اگر تعبير كردند به سحار، كه هر چه ساحر حاذق هست جمع نموده 

اي زده باشند كه در شهرستانها ساحراني هست كه از وي داناتر به فنون سحر نه به ساحر، براي اين بود كه به موسي گوشه
 .اندهستند، و بيشتر كار كرده

منظور از اين روز معلوم، همان روز زينت است، كه موسي و فرعون بر سر آن اتفاق  "مَعْلُومٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ "
نموده، آن روز را براي مسابقه در سحر، معين كردند، كه در سوره طه به طور مفصل آمده و در اينجا ايجاز و اختصار به كار 

 .رفته است

به  استفهام در اينجا براي تحريك مردم و تشويق "لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ



 .جمع شدن در آن روز است

 پيروي از "اتباع و پيروي ساحران "درباره اين آيه گفتاري دارد كه حاصلش اين است كه: مراد از« 1»زمخشري در كشاف 
پرستيدند، و مرادشان اين آيد علني فرعون را ميساحران به طوري كه از سياق آيات بعدي بر مي دين ايشان است، چون

مند به پيروي ساحران بوده باشند، چيزي كه هست صريحا نگفتند پيروي بوده كه موسي را پيروي نكنند، نه اينكه عالقه
 نيد، تا به اين وسيله ساحران را در اهتمام و جديت درموسي را نكنيد، بلكه به طور كنايه گفتند شايد ساحران را پيروي ك

 .بردن مسابقه تشويق كرده باشند

كه از اين پرسش ساحران " إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَفَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ
بود كه به  ، براي اين"اذا كنا نحن الغالبين "و نگفتند: "ان كنا "آيا پاداشي هم داريم، در معناي طلب مزد است و اگر گفتند:

فرعون  به عزت -بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ "فرعون قول قطعي بر غلبه ندهند، هم چنان كه در كالم بعديشان گفتند:
، ولي در اينجا قول قطعي ندادند، تا فرعون را در حال دو دلي و شك بيفكنند، "ه ما به طور قطع غلبه خواهيم كردسوگند ك

 .تر شودتا در دادن اجر حريص
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 .ؤثر واقع شد، چون هم مزد برايشان قرار داد و هم اينكه وعده داد از مقربين خود قرارشان دهدو اتفاقا هم م

 314:  ص..  …معارضه موسي )عليه السالم( با ساحران فرعوني و ايمان آوردن ساحران به رب العالمين و گفتگوي فرعون با ايشان[ ]

ا ذفَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ. فَأَلْقي مُوسي عَصاهُ فَإِ قالَ لَهُمْ مُوسي أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ "
 "تلقف "جمع عصا است و "عصي "جمع حبل است كه به معناي طناب است و كلمه "حبال "كلمه "هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ

از افك است كه به معناي برگرداندن هر چيزي  "يافكون "كه به معناي بلعيدن به سرعت است واست  "لقف "از مصدر
اش، و نشاندادن آن بر خالف آنچه كه هست و اگر سحر را افك خواند، به همين جهت است كه سحر است از وجهه اصلي

 .گذريمون معناي آيات روشن است ميدهد، و چگرداند و صورتي خيالي به آن مياش برميهر چيزي را از صورت واقعي

 "َأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسي وَ هارُونَ

خواهد بفرمايد: همين كه ساحران از موسي معجزات روشنش را ديدند آنچه را كه ديدند، آن قدر دهشت زده و مبهوت مي
سجده  "حفظ كنند بي اختيار به سجده افتادند و خداي سبحان را سجده كردند و اگر نفرمودشدند، كه نتوانستند خود را 

براي همين است كه از بي اختياري آنان خبر دهد، و بفهماند طوري سجده كردند كه  "به خاك افتادند "بلكه فرمود: "كردند
 .به زمين ريختند (گويي ديگران ايشان را )مانند يك موجود بي جان

، مقصود از ايمان، ايمان توحيد است، هم چنان كه قبال هم گفتيم كه اعتراف به رب العالمين "آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ "ملهدر ج
 .شودبودن خدا، جز با توحيد و انكار الوهيت آلهه تمام نمي

 .اندو هارون نيز كردهعالوه بر اقرار به توحيد، اعتراف به رسالت موسي  "رَبِّ مُوسي وَ هارُونَ "و در جمله

گوينده اين سخن فرعون است، و  "قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ "
 "قبل "جازه من به وي ايمان آورديد، و كلمهاين است كه چرا بدون ا "آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ "مرادش از اينكه گفت:

 .نداده« 1» "لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي "دهد، هم چنان كه در آيهدر اينجا معناي خود را نمي



 شود كهزيرا اگر كلمه قبل را به معناي خودش بگيريم، آن وقت مفاد آيه اين مي
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رفت، ولي آنان قبل از اجازه فرعون ايمان ممكن بود فرعون به ساحران اجازه دهد كه به موسي ايمان بياورند و انتظارش مي
شود كه كلمات پروردگارم نيز ممكن است تمام شود، ولي آب دريا قبل از اي كه مثل زديم معنا اين ميدر آيه آورند، )و نيز
 .اندگرفته "بدون "ديگر از مفسرين نيز كلمه قبل را به معناي« 1»شد(، بعضي آن تمام مي

ن ديگري به موسي )ع( زده، تا دلها را و مخصوصا بزرگان قوم را ، بهتا"إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ "فرعون در جمله
 .از او برگرداند

و بيان نكرده كه به  "به زودي خواهيد فهميد "گويد:ايشان را به طور مبهم تهديد نموده مي "فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ "و در جمله
ه من نام آن را ببرم، خودتان به زودي خواهيد دهم تا داللت كند بر اينكه احتياجي نيست كتان ميچه عذابي شكنجه

 .فهميد

به اين معنا است كه دست راست و پاي  "قطع از خالف "-"لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِالفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ "
مجرم است و نظير اين آيه در دو سوره اعراف  به معناي به دار آويختن "تصليب "و يا به عكس و -چپ كسي را قطع كنند

 .و طه گذشت

به معناي ضرر است )يعني اينكه تو ما را به دار بياويزي ضرري ندارد( و  "ضير "كلمه "قالُوا ال ضَيْرَ إِنَّا إِلي رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ "
كند كه چرا ضرر ندارد، براي اينكه ما در مقابل اين عذابي يرا تعليل م "ال ضير "همان گفتار "إِنَّا إِلي رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ "جمله

 .ترين بازگشتها استگرديم، كه عاليكنيم و به سوي پروردگار خود باز ميكني صبر ميكه ما را بدان تهديد مي

ه، تعليل آن مطلبي است كه از كالم سابقشان استفاده اين جمل "إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ "
شد و آن اين است كه ما نه تنها از مرگ و كشته شدن باك نداريم، بلكه مشتاق آن نيز هستيم تا پروردگار خود را ديدار مي

ينكه ما براي ا گرديم و از اين برگشتن هم خوفي نداريم،كنيم، چرا كه با مردن و كشته شدن به سوي پروردگار خود بر مي
اميدواريم پروردگارمان خطاهاي ما را بيامرزد و براي اينكه ما اولين كسي هستيم كه به موسي و هارون، فرستادگان 

 .پروردگارمان ايمان آورديم

و اين تعليل تعليلي است صحيح، براي اينكه فتح باب در هر امر خيري اثري از خيرات دارد كه هيچ عقل سالمي در آن 
 كند، پس اگر خداي سبحان بنا داشته باشديشك نم
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ايمان  ابمؤمني را به علت اينكه به رحمت و مغفرت او ايمان دارد بيامرزد، قطعا رحمت و مغفرت او اولين كسي را كه فتح ب
 .گذاردكرده و راه را براي ديگران هموار ساخته وا نمي

ن شود و آاز اينجا قسمت دوم داستان موسي )ع( و فرعون شروع مي "وَ أَوْحَيْنا إِلي مُوسي أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ "
و هارون را رد كرد و قسمت اول آن عبارت بود  عبارت است از چگونگي نابودي و عذاب فرعون به كيفر اينكه دعوت موسي

 .از رسالت موسي و هارون به سوي وي و دعوتش به دين توحيد



، بني اسرائيل است و "عبادي "امر از اسراء است، كه به معناي سير دادن و كوچ دادن در شب است و مراد از "اسر "كلمه
شود: تعليل امر و دستور به اسراء است كه حاصل آن اين مي "مُتَّبَعُونَ إِنَّكُمْ "اين تعبير نوعي احترام از ايشان است و جمله

 .بني اسرائيل را شبانه حركت بده تا آل فرعون هم دنبال شما راه بيفتند

آيد كه خداي تعالي از اين فرمان خود منظوري دارد و در اين دستور فرج و گشايشي براي بني و از اين جمله به خوبي بر مي
به اين منظور و نقشه « 1» "فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ "هست، كه در آيه اسرائيل

 .تصريح شده است

 313:  ص..  …ونيان[ قسمت ديگر داستان موسي )عليه السالم(: كوچ شبانه بني اسرائيل از مصر و غرق و هالك فرعون و فرع]

داستان غرق شدن فرعونيان و نجات يافتن بني اسرائيل به  "الْآخَرِينَ أَغْرَقْنَا ثُمَّ …فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ  "
ود و شدست موسي )ع( را در طي چهارده آيه آورده، كه البته حرفهاي زيادي قصه و آنچه كه از سياق كالم استفاده مي

احتياجي به ذكرش نبوده حذف كرده است. از آن جمله است بيرون شدن شبانه موسي و بني اسرائيل از مصر، كه همين 
كرد و بر همين قياس ساير مطالب ريز داستان، حذف شده بر آن داللت مي "أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي "فرمود:جمله گذشته كه مي

 .است

موسي )ع( بندگان مرا شبانه از مصر بيرون آورد و چون فرعون خبردار شد مرداني را به شهرهايي يعني  -"فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ "
 "ان هؤالء "تا مردم را كوچ دهند. و يك جا جمع كنند و به مردم بگويند: "حاشرين "كه در تحت فرمان او بودند فرستاد

تتمه مختصري را گويند كه از چيزي باقي مانده باشد  "شرذمة "هجمعيتي اندكند، كلم "لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ "يعني بني اسرائيل
 "رساند، مع ذلك به لفظ قليل توصيف كرده، به منظور تاكيد قلت بوده، تا معنايو اگر با اينكه خود كلمه اندك بودن را مي

 بر اين و ما همگي "و انا لجميع "آورند،در ميكنند كه ما را به غيظ كارهايي مي "وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ "را بدهد. "بسيار قليل
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شبانه بندگان مرا حركت ده، كه فرعونيان دنبالتان خواهند آمد و دريا را در حالي كه راه فراخي خواهد شد پشت سر (1)
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و از مكري كه ممكن است دشمن عليه ما بكند بر حذريم، هر چند كه دشمن  "حاذرون "ايم متفقيم.تصميمي كه گرفته
ضعيف و اندك است، منظور فرعونيان از اين حرف كه قطعا پيامي از خود فرعون بوده اين است كه مردم را بيشتر تحريك 

 .رائيل بشورانندكنند و عليه بني اس

سارهايشان، از با همين نقشه، فرعونيان را از باغها و چشمه -"فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ "
 .هاي رفيع كه داشتند بيرون كرديمها و منزلگاههاي زيبايشان، از قصرهاي مشيد و خانهگنجينه

رعونيان به تحريك فرعون از شهرهاي خود بيرون شدند، ولي خداي تعالي نسبت آن را به خودش در اين جمله با اينكه ف
ه اي الهي بود، كه به كيفر استكباري كما بيرونشان كرديم و جهتش اين است كه بيرون شدنشان با نقشه :داده و فرموده

ها و قصرها و نهرها و و آن خانه "وَ أَوْرَثْناها "،داستان از اين قرار بود "كذلك "كردند آن نقشه را در حقشان عملي كرد،
ها و مقام كريم را به بني اسرائيل ارث داديم چون فرعون و لشكريانش غرق شدند و بني اسرائيل بعد از ايشان باقي گنجينه

 .توان گفت كه وارث آنان شدندماندند، پس مي

 "فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ "و در صبحگاهي به ايشان رسيدند، "مشرقين "رفتندفرعونيان دنبال بني اسرائيل را گ -"فَأَتْبَعُوهُمْ "



إِنَّا  "ياران موسي از بني اسرائيل با ترس و لرز گفتند: "قالَ أَصْحابُ مُوسي "همين كه دو صف لشكر يكديگر را ديدند
 .رسنددارند به ما مي "لَمُدْرَكُونَ

خدا با من است و به زودي مرا هدايت  "إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ "به ما برسند موسي گفت حاشا كه -"قال موسي كال "
كند، و مراد از اين معيت حفظ و ياري خداست، همان ياري كه خداي تعالي در اول بعثتش و بعثت برادرش به آن دو مي

ون معيت به اين معنا در موسي )ع( و فرعون به طور ، نه معيت به معناي ايجاد و تدبير، چ"إِنَّنِي مَعَكُما "وعده داده بود كه
كند، اين است كه به زودي مرا مساوي بود و اختصاص به موسي )ع( نداشت و معناي اينكه فرمود: به زودي مرا هدايت مي

 .كند به اينكه چگونه شما را از شر فرعون و فرعونيان نجات دهمداللت مي

به معناي پاره شدن چيزي و جدا شدن اجزاي آن از  "انفالق "كلمه -"رِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَفَأَوْحَيْنا إِلي مُوسي أَنِ اضْ "
بزرگ بود، پس  "العظيم "مانند پاره كوهي "كالطود "يعني هر قطعه جدا شده از آن، "فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ "يكديگر است،

 .دموسي داخل دريا شد و بني اسرائيل هم با وي روانه شدن

وَ  "ديگران را هم نزديك كرديم، كه منظور از ديگران فرعون و لشكريان او است، "اآلخرين "يعني در آنجا -"وَ أَزْلَفْنا ثَمَّ "
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و سپس فرعون و قومش را كه در  "ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ "ش از آن گذشتندجداي از هم نگاه داشتيم، تا موسي و همراهان
 .وسط دو قطعه آب، قرار گرفته بودند با وصل كردن آبها به يكديگر غرق نموديم

از ظاهر سياق آيه و همچنين سياق داستانهاي  "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ "
مجموع جزئياتي است كه قرآن كريم از داستان موسي )ع( از ابتداي بعثتش و  "ذلك "آيد كه مورد اشاره درآينده بر مي

دعوت فرعون و فرعونيان و نجات دادن بني اسرائيل و غرق فرعون و لشكرش نقل كرده كه در همه اينها آيت و حجتي 
كند و هر كس كه در اين آيت اش در ربوبيت و صدق رسالت موسي، داللت ميبر توحيد خداي تعالي و يگانگي است كه

 .رسدتفكر كند به اين نتايج مي

يعني: ولي بيشتر اينان كه داستانشان را آورديم ايمان آور نبودند، با اينكه آيت ما واضح  -"وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "
 .ه بودالدالل

 :فرمايدبنا بر اين، اينكه بعد از ذكر هر يك از داستانهايي كه در اين سوره آورده مي

در حقيقت به منزله نتيجه گيري و تطبيق شاهد بر مطلبي است كه برايش شاهد آورده، گويا  "وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ "
ت: اين بود داستان اين قوم كه آيت خداي تعالي را متضمن بود، ولي بعد از هر يك از داستانها كه ايراد كرده فرموده اس

بيشتر آن قوم ايمان آور نبودند، هم چنان كه بيشتر قوم تو اي محمد )ص( ايمان آور نيستند، پس ديگر اين قدر اندوهناك 
وحيد ش فرستاديم تا به سوي تمباش و غم ايشان را مخور، زيرا بشر تا بوده اينچنين بوده است، هر امتي كه ما رسولي براي

 .آوردنداند كه بيشترشان ايمان نميربوبيت دعوتشان كند، چنين بوده

گردد، و معناي آيه به قوم رسول خدا )ص( و مردم معاصرش بر مي "اكثرهم "ضمير در "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
آيتي است روشن، و ليكن بيشتر قوم تو ايمان آور بدان اين است كه در اين داستان كه ما از موسي )ع( و قومش نقل كرديم 

 ."رسد كه از معناي آيه دور باشدنيستند. ولي اين تفسير خالي از بعد نيست و به نظر مي

 .تفسيرش در اول سوره گذشت "وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ "و جمله
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 311.. ص :  …[ 514تا  31(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

( قالَ هَلْ 31اكِفِينَ )( قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها ع33( إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ )32وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ )
 (30( أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ )38يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ )

مْ عَدُوٌّ لِي إاِلَّ ( فَإِنَّه33ُأَنْتُمْ وَ آباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ) (75)( قالَ أَ فَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ 33قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ )
 (32( الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ )33رَبَّ الْعالَمِينَ )

( وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي 21( وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ )23( وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ )32وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ )
 (20( رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ )28يئَتِي يَوْمَ الدِّينِ )خَطِ

وَ ال  (23( وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ )23( وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ )23وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ )
 (22( يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ )23نِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ )تُخْزِ

( وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ 21( وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ )23( وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ )22إِالَّ مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ )
 (20مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ) (28)

( تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ 23قالُوا وَ هُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ ) (23( وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ )23فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَ الْغاوُونَ )
 (22بِّ الْعالَمِينَ )( إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِر23َ)

( 138( فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )131( وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ )133( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ )22وَ ما أَضَلَّنا إاِلَّ الْمُجْرِمُونَ )
 (130إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )

 (133إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )وَ 
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 311:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(32خبر ابراهيم را براي آنان بخوان )

 .(33پرستيد؟ )وقتي به پدر و قومش گفت: چه مي

 .(31كنيم )پرستيم و پيوسته به عبادتشان قيام ميهايي را ميگفتند: بت

 .(38شنوند؟ )خوانيد صداي شما را مييا وقتي آنها را ميگفت: آ

 .(30يا سودتان دهند يا زيان زنند؟! )

 .(33اند )كردهايم كه چنين ميگفتند: نه، بلكه پدران خويش را ديده

 .(33كرديد؟ )دانيد( آنچه را كه شما عبادت ميگفت: آيا ديديد )مي

 .(33شما و پدران پيشين شما )



 .(33دشمن منند مگر پروردگار جهانيان ) همه آنها()

 .(32كند )كسي كه مرا آفريده و او هدايتم مي

 .(32دهد )دهد و آبم ميكسي كه هم او غذايم مي

 .(23دهد )كسي كه وقتي بيمار شدم شفايم مي

 .(21كند )ام ميميراند و دوباره زندهو كسي كه مرا مي

 .(28را بيامرزد )و كسي كه طمع دارم روز رستاخيز گناهم 

 .(20پروردگارا مرا فرزانگي بخش و قرين شايستگانم كن )

 .(23و نزد آيندگان نيكنام گردان )

 .(23از وارثان بهشت پر نعمتم كن )

 .(23و پدرم را بيامرز كه وي گمراه بود )

 .(23شوند مرا خوار مگردان )و روزي كه مردم بر انگيخته مي

 .(22ندهد )روزي كه مال و فرزندان سود 

 .(22مگر آنكه با قلب پاك سوء خدا آمده باشد )

 .(23و بهشت به نيكوكاران نزديك گردد )

 .(21و جهنم به گمراهان نمودار شود )

 .(28پرستيديد كجايند؟ )و به آنها گفته شود آن چيزهايي كه غير خدا مي

  .(20آيا معبودهاي غير از خدا شما را نصرت دهند و يا نصرت يابند )
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 .(23گمراهان و گمراه شدگان به رو در جهنم انداخته شوند )

 .(23و سپاهيان ابليس عموما )

 .(23در آنجا با يكديگر مخاصمه كنند و گويند )

 .(23قسم به خدا كه در ضاللتي آشكار بوديم )

 .(22گرفتيم )كه شما را با پروردگار جهانيان برابر مي

 .(22تبهكاران ما را گمراه نكردند )و جز 

 .(133و اكنون نه شفيعاني داريم )

 .(131و نه دوستاني صميمي )

 .(138شديم )كاش بازگشتي داشتيم و مؤمن مي

 .(130كه در اين عبرتي هست و بيشترشان مؤمن نبودند )

 .(133و پروردگارت نيرومند و رحيم است )

 315:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره



م و كند، كه با فطرت سالات بعد از پايان دادن به داستان موسي )ع( به مهمترين خبر مربوط به ابراهيم )ع( اشاره مياين آي
پرستيدند، به حمايت از دين توحيد و پرستش خداي سبحان قيام پاك خود عليه قومش كه همگي به اتفاق كلمه بت مي
ع نمود و گذشت بر او آنچه كه گذشت، كه همه آيت و معجزه بود، نموده، از مردم وطنش بيزاري جست و از دين حق دفا

 .فرمايدولي بيشتر قوم او نيز ايمان نياوردند، كه در آخر آيات مورد بحث بدان اشاره مي

 داستان اول در كه معنا اين به داد، تغيير بود داستان اول در آنچه از را سياق جمله، اين در "وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ "

و در اينجا پاي مردم معاصر  " … كرد ندا موسي به پروردگارت كه را روز آن آر ياد به - … مُوسي رَبُّكَ نادي إِذْ وَ ":فرمود
ين خواهد افرمايد داستان ابراهيم را براي اينان بخوان و اين براي اين است كه ميپيغمبر اسالم را به ميان كشيده مي

مشركين عرب كه عمده آنان قريش است و ابراهيم هم پدر بزرگ قريش بود برسد تا بدانند كه آن جناب داستان به گوش 
ا نبود و خدا ابراهيم ر "ال اله اال اللَّه "مانند پدر بزرگشان به نشر دين توحيد و دين حق قيام نموده، آن روز احدي گوينده

يجه كلمه توحيد ثابت شد و در سر زمين مقدس فلسطين و در حجاز ياري كرد، چون ابراهيم دين خدا را ياري كرد و در نت
  .انتشار يافت

 028، ص: 13ترجمه الميزان، ج

و اين همه نبود مگر به خاطر اينكه دين توحيد يك داعي قوي از درون فطرت انسانها دارد، عالوه بر اينكه خدا هم حامي 
رندگان بايد از آن عبرت گيرند و از دين وثنيت بيزاري جويند هم آن است و در همين خود آيتي است از خدا كه عبرت گي

 .چنان كه ابراهيم از آن كيش و حتي از پدر و قومش كه طرفدار آن بودند بيزاري جست

 313:  ص..  …ها[ سؤال و جواب و محاجه ابراهيم )عليه السالم( با پدر و قوم خود در باره پرستش بت]

اي كه با مردم اين جمله مخاصمه و مناظره آن جناب است با پدرش، غير آن مخاصمه "قَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَإِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ  "
عصر خود داشت، هم چنان كه خداي تعالي آن را در سوره انعام حكايت فرموده، ليكن در اينجا چون بنا بر اختصار بوده هر 

ت فرموده، يعني آن مقدار را كه قدر مشترك ميان دو سبك دو مخاصمه را يك جا آورده و به يك سبك و روش حكاي
 .احتجاج است نقل كرده است

پرسش از حقيقت است، در حقيقت خود را جاي كسي فرض كرده كه هيچ اطالعي از حقيقت آلهه  "ما تَعْبُدُونَ "و جمله
ت كه كسي بخواهد حقيقت و آنان و ساير شؤون آن ندارد، و اين خود يكي از طرق مناظره است و مخصوص موردي اس

ساير شؤون مدعاي خصم را به خود او بفهماند، تا وقتي اعترافي از او شنيد همان را سوژه و مدرك قرار داده بطالن 
 .مدعايش را اثبات كند

 (عالوه بر اين، وجه ديگر اين گونه پرسش از آن جناب اين است كه اين محاجه مربوط به اولين روزي است كه ابراهيم )ع
از پناهگاه خود در آمده و داخل در مجتمع پدر و قوم خود شده است و قبل از اين چيزي در اين باره نديده بود و احتجاجي 

 .كه كرد از يك فطرت ساده و پاك كرد، كه تفصيلش در سوره انعام گذشت

به معناي  "عكوف "باشد و كلمهمي "ادامه يافت -دام "به معناي "ظل "كلمه "قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ "
گفتند ما  ":دهدبراي تعليل است و جمله را چنين معنا مي "لها "مالزمت و ايستادن نزد چيزي است، و حرف الم در كلمه

 بلق ما بر تفريع " … هستيم آنها نزد "جمله از كه "پرستيم و دائما نزد آنها هستيم، براي خاطر خود آنهاهايي را ميبت
 .است



اي است كه آن را فلز و يا چوب يا غير آن به شكل مخصوصي بسازند، تا به خيال به معناي جثه و مجسمه "صنم "كلمه
 .پرستان صفاتي كه در معبود معيني هست در اين مجسمه كه نمايانگر آن معبود است نشان داده باشندبت

 313:  ص..  …اي براي عبادت خداي سبحان نبوده است[ رت قبلهتوضيحي در باره حقيقت بت پرستي و اينكه بت به صو]

پرستيدند و آنها را موجوداتي روحاني و خارجي از عالم اجسام و منزه از خواص ماده و پرستان، مالئكه و جن را ميو اين بت
 دانستند و چون در هنگام عبادت توجه به اين آثار آن مي
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توانستند آنها را در ذهن خود مجسم سازند لذا دست به اين ابتكار زدند كه براي دات روحاني برايشان دشوار بود و نميموجو
 .اي نمايانگر آن موجود روحاني بسازند و هنگام عبادت متوجه آن مجسمه شوندهر يك مجسمه

يز معبود اصلي روحانيات كواكب بود و از در ناچاري پرستان نيز مطلب از اين قرار بود، چون در كيش آنان ندر عبادت ستاره
خود اجرام كواكب را صنم و نمايانگر آن روحانيات گرفته تا كواكب را بپرستند، ولي در اينجا از نظر اينكه ستارگان، طلوع و 

ه ستارگان ه و آثاري كغروب دارند و روزها اصال پيدا نيستند ناگزير شدند صنم ديگري براي اين صنمها بسازند، تا قواي فعال
كند، اين آثار را در صنم زهره به زعم ايشان ايجاد طرب و سرور و نشاط مي "زهره "در عالم پايين دارند مجسم سازد، مثال،

تند، دانسساختند، و چون مريخ را منشا فتنه و خونريزي ميدادند، يعني صنم زهره را به شكل دختري زيبا مينمايش مي
پنداشتند صنم آن را نمايانگر آثار و خواص آن ورتي ديگر، و عطارد را كه سمبل علم و معرفت ميصنم آن را به ص

 .كردند، بدين منوال بودساختند و همچنين صنمي كه براي بزرگان و قديسين از بشر درست ميمي

سان، يا فرشته است يا جن و يا ان اي براي رب خودش باشد كهساختند كه آينهها را به طور كلي براي اين ميبنا بر اين، بت
پرستيدند و در عبادت متوجه آن گشته بدان تقرب چيزي كه هست به جاي اينكه خود رب را بپرستند همان بت را مي

 كردند، ولي از عبادت خدايشدند، از بت تجاوز كرده خود رب را عبادت ميجستند و اگر خيلي به اصطالح روشن فكر ميمي
 .نبود سبحان هيچ خبري

 پرستيم و بت تنها براي ما قبله ما است، تا عبادتمان راما خدا را مي "گويند:پرستان را كه ميو اين تحقيق ادعاي بعضي بت
 پرستند، ولي عبادت خودبدان طرف انجام دهيم و گرنه مقصود اصلي از عبادت بت نيست، هم چنان كه مسلمين خدا را مي

 .كندتكذيب مي "دهندرا رو به كعبه انجام مي

ايستند، نه اينكه به عبادت رو به آن بايستند ولي براي اينكه قبله عبارت از محلي است كه در حال عبادت رو به آن مي
توجه به سوي قبله است ولي عبادت براي  :ايستند، و به عبارت ديگرپرستان هم در عبادت و هم به عبادت رو به بت ميبت

 كنند، نهشوند و هم براي او عبادت ميخدا )عز اسمه( است و اما در بت هم به سوي بت متوجه مي پروردگار قبله است و او
براي رب بت، و بر فرض هم كه بعضي روشنفكران ايشان عبادت را براي رب بت كه گفتيم يكي از روحانيات است انجام 

تعالي به هيچ وجه و در هيچ حالي عبادت  پرستي، خدايكنند، پس در كيش بتدهند، باز خداي سبحان را عبادت نمي
 .شودنمي
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، "پرستيمبتهايي را مي -نَعْبُدُ أَصْناماً "پرستيد؟ پاسخ دادند به اينكهو كوتاه سخن اينكه: از سؤال ابراهيم )ع( كه چه مي
راي غير د بالذات نيستند، بلكه مقصود بغيرند، و بپرستيم صنم هستند، يعني مقصوها كه ميخواستند بگويند: اين مجسمه

 .شوندعبادت مي



را سوژه بحث خود قرار داد و با آن به مخاصمه با ايشان پرداخت، چون  "نعبد "ابراهيم بر كلمه صنم تكيه نكرد، بلكه كلمه
اگر  خودش پرستش شود ومعبود مستقل بودن صنم، با صنم بودن منافات دارد، زيرا صنم نمايانگر غير است پس نبايد 

پرستند، يعني جلب منفعت و دفع ضرر باشد، تا مردم پرستش شود بايد مشتمل بر چيزي كه مردم به خاطر آن چيزي را مي
آنها را بپرستند و از آنها حاجت بخواهند در حالي كه بتها چنين اثري ندارند و از خواست و حاجت پرستندگان اطالعي ندارند، 

اي را اجابت نموده، منافعي به او برسانند و يا ضرري را از او دور كنند و به همين جهت ابراهيم )ع( رهتا مضطر و بيچا
 ."شنوند؟آيا بتها صداي شما را مي -هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ "پرسيد:

و پرستي ايشان است از دابراهيم )ع( بر صنم اين جمله اعتراض "قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ "
 :جهت

اول اينكه: عبادت، عبارت است از كاري كه حالت تذلل عابد و گدايي او را براي معبود مجسم سازد و اين بدون دعا 
شود، بايد عابد معبود را بخواند، خواندن هم وقتي صحيح و معقول است كه معبود صداي عابد را بشنود و اصنام، نمي

 .شنوند، پس پرستش آنها معنا نداردجماداتي هستند كه گوش ندارند و صدايي نمي

پرستند، يا به طمع خير او است و يا از ترس شر او در صورتي كه اصنام دوم اينكه: از اين جهت كه مردم هر اله را كه مي
يه متضمن يك جهت از دو جهت اعتراض جماداتي هستند كه قدرت بر رساندن خير و دفع شر را ندارند، پس هر يك از دو آ

 .است و اگر جمله را به صورت استفهام اداء كرد براي اين است كه طرف مقابل را مجبور به اعتراف كند

نه، بتها صداي ما را  "مقام اقتضاء داشت در پاسخ از سؤال آن جناب بگويند: "قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ "
ما پدران خود را يافتيم كه چنين  "ولي اين طور جواب ندادند، بلكه گفتند: "د و نفع و ضرري براي ما ندارندشنوننمي
اند، اند اگر به مقتضاي مقام جواب بدهند، بر خالف كيش خود نتيجه گرفتهو اين بدان جهت بوده كه فكر كرده "كردندمي

دران پرستي به غير از تقليد از پشدند و صريحا اقرار كردند كه ما در بتلذا از آن عدول كرده بذيل تقليد از پدران متمسك 
  .هيچ دليلي نداريم
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ها را همانطور كه كردند، و بتدهيم كه پدران ما مييعني عين آن كاري را انجام مي -"بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ "
خي كه توانستند پاسخ دهند: يكي همين پاسخواهيم بگوييم در اينجا به دو نحو ميپرستيم، خالصه ميميپرستيدند آنان مي

 :، ولي اين طور نگفتند بلكه گفتند"پرستيدندما پدران خود را يافتيم كه بت مي "اند، و ديگري اينكه بگويندداده

پرستي د، به طوري كه گويا خود آنان هيچ معنايي براي بت، تا در افاده تقليد صريحتر باش"كردنديافتيم كه چنين مي "
دانند كه كارشان نظير كار پدرانشان است و همان شكل و قيافه را دارد و اما اينكه فايده اين كار فهمند، تنها مينمي

 .چيست؟ هيچ اطالعي ندارند

و  بعد از آنكه محاجه ابراهيم با پدر "الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ قالَ أَ فَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمُ "
ن از پرستي نياوردند، شروع كرد به بيزاري جستقومش به اينجا انجاميد كه هيچ حجت و دليلي به غير تقليد از پدران بر بت

 ."أَ فَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ "پرستشان و فرمود:خدايان ايشان و نيز از خود ايشان و پدران بت

راي شد و آن دليل نداشتن ايشان ب، تفريع بر چيزي است كه از گفتگوي قبلي روشن مي"ا فرأيتم "بر سر كلمه "فاء "
كنند و يا بطالن عملشان از اصل بود، و جمله را چنين معنا عمل بت پرستيشان بود و اينكه در اين عمل تنها تقليد مي

دهد كه: وقتي عمل شما باطل است و هيچ حجتي بر آن نداريد به غير تقليد از پدران، پس بدانيد كه اين بتها كه مي
ر به دين من و مض پرستيد دشمن منند(، زيرا پرستش آنهاتان آن را ميبينيد )يعني عين اين بتها كه شما و پدران گذشتهمي



 .مهلك من است، پس جز دشمني براي من اثر و خاصيتي ندارند

و اگر در عبارت خود نام پدران گذشته ايشان را برد براي اين بود كه بفهماند او هيچ ارزشي براي تقليد از پدران گذشته آنان 

 - … لِي عَدُوٌّ فَإِنَّهُمْ "ندارد، و اگر در جمله قائل نيست و عهد گذشته و سبقت زماني در ابطال حق يا احقاق باطل هيچ اثري
دادند ، ضمير عقالء را به بتها برگردانيد، به خاطر اين بود كه طرف مقابل نسبت عبادت به آنها مي" … منند دشمن ايشان

ه تعبير آمده ك و عبادت هر چيزي مستلزم آن است كه داراي شعور و عقل باشد و در قرآن كريم در بسياري موارد اين گونه
 .ضمير عقالء را به بتها برگردانده است

ليكن  "مستثنا منه آن است و معنايش اين است كه "فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي "استثناء منقطع است و جمله "إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ "و جمله
 ."رب العالمين چنين نيست
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 313ص :  .. … [( … كند )الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِتدبير( معرفي و توصيف مي)رب العالمين را با وصف خلق و هدايت  ابراهيم )عليه السالم(]

 اوصاف نآ با كه ستود اوصافي به را او كرد، استثناء را العالمين رب آنكه از بعد "الدِّينِ يَوْمَ …الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ  "
 تاس من منعم و من حال به عنايت و لطف داراي و رحيم است ربي بلكه نيست من دشمن او) مدعايش بر دليلش و حجت

 … كرد خلق مرا كه كس آن - … خَلَقَنِي الَّذِي "شود و آن اوصاف اين است:ها و دافع تمامي شرور( تمام مينعمت تمامي به

 است خنيس كرده، شروع سر از را كالم كه استينافي، است ايجمله … لَقَنِيخَ الَّذِي "جمله: كه اندگفته بعضي اينكه اما و "
 .كرد اعتناء بدان نبايد كه

سر آغاز هر نعمت، مساله خلقت را ذكر كرد، چون مطلوب، بيان استناد تدبير امر  "الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ "پس اينكه گفت:
ن به تعبيري است كه دليلش نيز همراهش باشد، چون برهان اينكه تدبير عالم قائم او است به خود او، اين از باب حكم كرد

به خود خداي تعالي است، همين است كه خلقت عالم و ايجاد آن قائم به او تنهايي است، زيرا پر واضح است كه خلقت از 
شود، هستيش به تدريج تكميل مي شود و معقول نيست كه در اين موجودات جسماني و تدريجي الوجود كهتدبير منفك نمي

 دانيم خلقت عالم قائم به خداي سبحان است، پسخلقت قائم به كسي، و تدبير قائم به كسي ديگر باشد، و از آنجا كه مي
 .ناگزير بايد بدانيم كه تدبيرش نيز قائم به اوست

كه خداي تعالي بدين جهت هادي است كه  و به همين عنايت بود كه هدايت را با فاء تفريع، بر خلقت عطف كرد و فهمانيد
 .خالق است

اين است كه مراد از آن مطلق هدايت است، چه هدايت به سوي  -كه به هدايت قيدي نزده -"فَهُوَ يَهْدِينِ "و ظاهر جمله
ت كه: سكند( به منظور افاده استمرار است، پس معنا چنين امنافع دنيوي و چه اخروي و تعبير به لفظ مضارع )هدايت مي
كند و همواره و از روزي كه مرا خلق كرده و به سوي سعادت خداي تعالي كسي است كه مرا آفريد و مدام مرا هدايت مي

 .كندنمايي كرده و ميام راهزندگي

 "حكايت فرموده، كه به فرعون گفت: (در نتيجه آيه شريفه از نظر معنا نظير كالمي است كه خداي سبحان از موسي )ع
يعني به سوي منافعش هدايت كرد، كه منظور از هدايت، هدايت عامه « 1» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدينَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْرَبُّ

 .است

 :و اين همان معنايي است كه در اول سوره بدان اشاره نموده و فرمود
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 .33است كه هر چيزي راي آفريد هدايت هم كرد. سوره طه، آيه پروردگار ما كسي (1)

 023، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كه تقرير و بيان حجتي كه در آن است  "أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَي الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً "
 .گذشت

آيد در حقيقت از باب ذكر خاص بعد از عام و جمالت بعديش كه به زودي مي "الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ "پس بنا بر اين، جمله
كند، كه بعضي از آنها مربوط به هدايت به سوي است، چون همه اين جمالت مصداقهايي از هدايت عامه الهي را بيان مي

 .شودي است كه به زندگي آخرت مربوط ميمنافع دنيوي است و بعضي ديگرش راجع به هدايت به سوي منافع

و اگر مراد از هدايت، در جمله مورد بحث را تنها هدايت ديني بگيريم، در نتيجه صفاتي كه در جمالت بعد از آن آمده 
دهد و اگر بعد از نعمت خلقت، خصوص نعمت هدايت را ارتباطي به مساله هدايت نداشته و هر يك تنها معناي خود را مي

آن را بر ساير نعمتها مقدم داشت، براي اين است كه نعمت هدايت بعد از نعمت هستي از هر نعمت ديگر بهتر و  آورد و
اين تعبير به منزله كنايه است از همگي نعمتهاي  -"وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ "مهمتر است.

ا را به منظور تتميم نواقص و رفع حوائج دنيايي به آن جناب داده و اگر از ميان همه نعمتها تنها مادي كه خداي تعالي آنه
 .مساله طعام و شراب و بهبودي از مرض را ذكر كرد، براي اين بود كه اينها مهمتر از ساير نعمتها است

عام و ط "فاء، و گرنه كافي بود بفرمايدمقدمه است براي ذكر ش "و چون مريض شوم "شود كه جملهو از همين جا معلوم مي
داد با منظورش كه به همين جهت مريض شدن را به خودش نسبت داد، چون اگر به خدا نسبت مي "دهدشراب و شفايم مي

 :اندگفته« 1»ساخت، چون مريض كردن سلب نعمت است نه نعمت، و اما اينكه بعضي ذكر نعمتها بوده نمي

 .صحيح نيست "از خداست به خودش نسبت داد تا رعايت ادب را كرده باشد مرض را با اينكه آن هم "

 كه ودب اين براي " … يسقين و يطعمني هو و "را تكرار كرد، با اينكه ممكن بود بفرمايد: "الذي "و اما اينكه چرا كلمه
 و آدمي نفس رب قائم او اينكه و آدمي امر تدبير و تعالي خداي ربوبيت اثبات در تنهايي به صفات اين يك يك كه كند داللت
 .است كافي است او دعاي كننده اجابت

 مرگي است كه آن را براي هر "ميراندن "منظورش از -"وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ "
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و اين مرگ به انعدام و فنا نيست، بلكه به نقل دادن آدميان از « 1» "كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ "كسي تقدير كرده و فرموده:
اي ديگر است، و اين خود يكي از تدابير عام است كه در عالم جاري است، و مراد از زنده كردن، افاضه حيات اي به خانهخانه

 .بعد از مرگ است

 311.. ص :  …اي كه به خود نسبت داد[ وجه اينكه ابراهيم )عليه السالم( فرمود به مغفرت خدا طمع دارم، و مراد از خطيئه]

يعني روز جزاء كه همان روز قيامت است، و مساله آمرزش  "يوم الدين "-"وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ "
و كسي كه اميدوارم  "بلكه گفت: "آمرزدو كسي كه مرا مي "ر نعمتهاي مذكور به طور قطعي ذكر نكرد و نگفت:را مثل ساي
، دليلش اين است كه مساله آمرزش به استحقاق نيست، تا اگر كسي خود را مستحق آن بداند قطع به آن پيدا "مرا بيامرزد

از خدا هيچ چيز طلبكار نيست، بلكه چيزي كه هست اين خداي كند، بلكه فضلي است از ناحيه خدا و بطور كلي هيچ كس 



سبحان است كه بر خود واجب كرده كه خلق را هدايت كند و رزق دهد و بميراند و زنده كند، ولي بر خود واجب نكرده كه 
 .هر گنه كاري را بيامرزد

 :و درباره مرگ فرموده« 8» "فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ "درباره رزق فرموده:

ولي درباره « 3» "إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ":و درباره احياء بعد از مرگ فرموده« 0» "كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ "
 :بلكه فرموده "آمرزدهمه شما را مي -يغفركم جميعا "مغفرت نفرموده:

 .«3» "رُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُإِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِ "

در جمله مورد بحث، ابراهيم )ع( به خود نسبت خطا و گناه داده با اينكه آن جناب از گناه معصوم بود و اين خود دليل بر آن 
اي راتبي دارد و هر كس به حسب مرتبهاست كه مرادش از خطيئه، مخالفت اوامر مولوي الهي نبوده، چون خطيئه و گناه م

هاي خوبي -حسنات األبرار سيئات المقربين "اند:اي دارد، هم چنان كه فرمودهكه از عبوديت خدا دارد، در همان مرتبه خطيئه
و به همين جهت است كه خداي تعالي به رسول گرامي خود  "رودنيكان براي مقربين درگاه حق، بدي و گناه بشمار مي

 .«3» "وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ "دهد:دستور مي)ص( 
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 .80پس به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه رزق حق است. سوره ذاريات، آيه (2)
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ز مثل ابراهيم )ع( عبارت است از اينكه به خاطر ضروريات زندگي از قبيل خواب و خوراك و آب و امثال آن آري خطيئه ا
نتواند در تمامي دقائق زندگي به ياد خدا باشد هر چند كه همين خواب و خوراك و ساير ضروريات زندگي اطاعتي است و 

آنكه خداي تعالي تصريح كرده به اينكه آن جناب مخلص  چگونه ممكن است خطيئه غير اين معنا را داشته باشد؟ و حال
 "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ "خداست و غير خدا احدي از آن جناب سهم ندارد و شريك نيست و در اين باره فرموده:

م بحثي گذرانديم كه با اين مقام نيز و ما در آخر جزء ششم اين كتاب و نيز در جلد هفتم آن در ذيل داستانهاي ابراهي«. 1»
 .ارتباط دارد

 311:  ص..  … و الحاق به صالحين كه ابراهيم )عليه السالم( از پروردگار خود تقاضا كرد )رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ([ "حكم "مقصود از]

بعد از آنكه ابراهيم )ع( نعمتهاي مستمره و متوالي و متراكم خداي تعالي را  "نَرَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِي "
و  ها و تصور لطفنسبت به خود ياد آور شد كه از روزي كه خلق شده تا بي نهايت به وي ارزاني داشت و با ذكر اين نعمت

حالت، او را واداشت تا به درگاه خدا اظهار مرحمت الهي حالتي به او دست داد، آميخته از جاذبه رحمت و فقر عبوديت و اين 
 فرمود: رب العالمينحاجت نموده، باب سؤال را مفتوح دارد، ناگزير سياق سخن خود را كه تا اينجا سياق غيبت بود )و مي

به سياق خطاب برگرداند و روي سخن به خداي تعالي نموده، عرض  ( …كند كسي است كه مرا خلق كرده و هدايت مي



 .كندحاجت 

يعني به خودش نسبت داد، بعد از آنكه در چند جمله رب  "ياء "را به ضمير "رب "كلمه "پروردگار من -رب "پس در جمله
را به عنوان رب العالمين ستود و اين بدان جهت بود كه خواست رحمت الهي را بر انگيخته و عنايت رباني را براي اجابت دعا 

 .و در خواستش به هيجان در آورد

فَوَهَبَ لِي رَبِّي  "، همان است كه در كالم گذشته موسي )ع( كه فرمود:"حكم "منظورش از "هَبْ لِي حُكْماً "در جملهو 
، گفتيم كه حكم به معناي اصابه نظر و داشتن رأي مصاب در مسائل كلي اعتقادي و عملي است و نيز در «8» "حُكْماً

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا  "آيهتطبيق عمل بر آن معارف كلي است، هم چنان كه 
 درباره معارف اعتقادي و عملي است كه جامع همه آنها توحيد و تقوي است، و« 0» "فَاعْبُدُونِ
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 [.. … ] .33ا ياد آخرت خالص كرديم. سوره ص، آيه ما ايشان را ب(1)

 .81همانا خداي من، به من علم و حكمت عطا فرمود. سوره شعراء، آيه (2)

هيچ رسولي قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه به وي وحي كرديم كه هيچ معبودي جز من نيست، پس تنها مرا عبادت (3)
 .83كنيد. سوره انبياء، آيه 

 333، ص: 13ج ترجمه الميزان،

كه مربوط به يافتن راه سداد و « 1» "وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ "نيز آيه
به عظمت و اهميت  هدايت به سوي صالح در مقام عمل است و اگر در آيه مورد بحث حكم را نكره آورد، براي اين بود كه

 .آن اشاره كرده باشد

عبارت است از  "فساد "در مقابل فساد است و -كه راغب گفته« 8»به طوري  -"صالح "كلمه -"وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ "
ست ا به معناي باقي ماندن و يا بودن هر چيزي "صالح "تغيير دادن هر چيزي از آنچه طبع اصلي آن اقتضاء دارد، در نتيجه

به مقتضاي طبع اصليش، تا آنچه خير و فايده در خور آن است بر آن مترتب گردد، بدون اينكه به خاطر فسادش چيزي از 
 .آثار نيك آن تباه گردد

امثال آن نشده، قهرا مراد از آن تنها  (در آيه مورد بحث مقيد به صالحين در عمل و يا )اخالق و يا "صالحين "و چون كلمه
شود، هم چنان كه خداي تعالي ذات خواهد بود، هر چند كه صالح در ذات از صالح در عمل منفك نميصالحين در 

 .«0» "وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ":فرمود

شد، كه باپس صالح ذات به اين است كه استعدادش براي قبول رحمت الهي و ظرفيتش براي افاضه هر خير و سعادت تمام 
يكي از شؤون اين تماميت همين است كه داراي اين صالح باشد، و اعتقاد باطل يا عمل باطلي هم كه مايه فساد آن است 

، هر -البته حكم به آن معنايي كه گذشت -گردد كه صالح ذاتي از لوازم موهبت حكم استنداشته باشد، از اينجا روشن مي
 .ح است و اخص بودن آن روشن استچند كه حكم از نظر مورد اخص از صال

پس همين كه آن جناب از پروردگار متعالش درخواست كرد كه به صالحينش ملحق سازد، خود از لوازم درخواست موهبت 
پروردگارا نخست موهبت  :شود، در نتيجه معناي كالم آن جناب اين است كهحكم و از فروعي است كه بر حكم مترتب مي

 .ر و سپس اثر آن را كه صالح ذاتي است در من تكميل كنحكم به من ارزاني بدا

 .، در جلد اول اين كتاب بياني گذرانديم كه با اين مقام ارتباط دارد«3» "وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ "و ما در ذيل آيه
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 415:  ص..  …[ "وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "در دعاي ابراهيم )عليه السالم(: "لسان صدق در آخرين "د ازمرا]

رساند، يعني اضافه المي است كه اختصاص را مي "صدق "بر كلمه "لسان "اضافه "وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "
كند، و ظاهر اينكه لسان صدق را برايش قرار دهد اين است كه خداي تعالي در قرون آخر تكلم نميزماني كه جز به راستي 

فرزندي به او دهد كه زبان صدق او باشد، يعني لساني باشد مانند لسان خودش، كه منويات او را بگويد، همانطور كه زبان 
خداوند در قرون آخر الزمان كسي را مبعوث كند، كه  گويد، پس برگشت معنا به اين است كهخود او از منوياتش سخن مي

 .به دعوت وي قيام نمايد، مردم را به كيش و ملت او كه همان دين توحيد است دعوت كند

 "رِينَوَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِ "فرمايد:بنا بر اين، آيه مورد بحث در معناي آيه سوره صافات است كه بعد از ذكر ابراهيم )ع( مي
نيز آمده، مانند: نوح، موسي، هارون و الياس، و همچنين در سوره مريم بعد  (و اين جمله بعد از ذكر جمعي از انبياء )ع« 1»

بنا بر اين مقصود « 8» "وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا "از ذكر زكريا و يحيي و عيسي و ابراهيم و موسي و هارون فرموده:
ين بزرگواران بعد از رفتنشان نيز باقي بماند و خدا رسوالني مانند خود ايشان به اين منظور مبعوث اين است كه دعوت ا

 .فرمايد

، بعثت خاتم االنبياء )ص( است از خود آن جناب هم روايت "لسان صدق در آخرين "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 0»بعضي 
ين قول اين است كه در چند جاي قرآن دين آن جناب را ملت ابراهيم شده كه فرمود: من دعاي پدرم ابراهيم هستم. مؤيد ا

شود كه خداي تعالي آن را از ابراهيم و اسماعيل )ع( موقع بناي خوانده است و در اين صورت معناي آيه همان معنايي مي

 يَتْلُوا مِنْهُمْ لًارَسُو فِيهِمْ ابْعَثْ وَ رَبَّنا … لَكَ مُسْلِمَةً أُمَّةً ذُرِّيَّتِنا مِنْ وَ لَكَ مُسْلِمَيْنِ اجْعَلْنا وَ رَبَّنا "كعبه حكايت كرد كه گفتند:
 ."عَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْيُ وَ آياتِكَ عَلَيْهِمْ

ا تا و رمراد از لسان صدق در آخرين اين است كه خداي تعالي ذكر جميل و ستايش نيكوي ا "اند:ديگر گفته« 3»بعضي 
 ."كنندگويند و به خير ياد ميقيامت باقي بگذارد و خدا هم اين دعايش را مستجاب كرده، اهل ايمان همواره او را ثنا مي
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بحث به  گفت دعاي موردو ليكن لسان صدق به معناي ذكر جميل و ثنا بودن خيلي روشن نيست و نيز آن قول ديگر كه مي
رسد، چون يكي بودن آن دعا و اين دعا دعايي است كه در سوره بقره از آن جناب نقل شده درست به نظر نميمعناي همان 



 .نيز خيلي روشن نيست

 "ارِثُونَأُولئِكَ هُمُ الْو "در اينكه وارث جنت نعيم شدن چه معنا دارد؟ گفتاري در تفسير آيه "وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ "
 .گذشت« 1»

 به اي كه قبالاين جمله حكايت استغفار آن جناب است براي پدرش، بر حسب وعده "وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ "
إِبْراهِيمَ  وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ "و هيچ بعيد نيست كه از آيه« 8» "ساَلمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي "پدرش داده و فرموده بود:

استفاده شود كه دعاي آن جناب در جمله مورد بحث « 0» "لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
 .هنگامي بوده كه هنوز پدرش زنده بوده است

 .پدرم مدتي قبل از اين دعا از گمراهان بود شود كه:بنا بر اين معناي آيه چنين مي

 -كون زابه كسر خاء و س -"خزي "كلمه "وَ ال تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "
 "مردم -ناس "به "مبعوث شوند -يبعثون "در كلمه به معناي ياري نكردن كسي است كه از طرف، اميد ياري دارد، و ضمير

گفتگويي از مردم به ميان نيامده و كلمه ناس قبال ذكر نشده بود تا ضمير به آن برگردد،  :گردد، خواهي گفتبر مي
 .گوييم بلي حق با شماست و ليكن همين كه از خارج بدانيم كه مرجع ضمير چيست كافي استمي

شود كه در آن روز هر نكند، فهميده مي "خزي "روردگار خود مسألت نمود كه او را در روز قيامتو از اينكه آن جناب از پ
انساني محتاج به ياري خدا است، و بنيه ضعيف بشري تاب مقاومت در برابر اهوال و هراسهايي كه آن روز با آنها مواجه 

 .شود ندارد، مگر آنكه خدا او را ياري و تاييد كندمي

 .هآمد "يَوْمَ يُبْعَثُونَ "ظرفي است كه به عنوان بدل از يوم در جمله "يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ "در جمله "يوم "كلمه
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 413:  ص..  …الل اجتماع مدني و بطالن اسباب اعتباري در آن روز است[ بيان اينكه سود نداشتن مال و فرزندان در قيامت نتيجه انح]

 «پس اينكه بعضي

تا پانزده آيه بعد جزء كالم خدا  "يَوْمَ ال يَنْفَعُ "شود و از جملهتمام مي "يبعثون "گفتار ابراهيم در جمله "اند:از مفسرين گفته
 .است، صحيح نيست

ان در روز قيامت بكلي نفي شده، و اين بدان جهت است كه رابطه مال و فرزندان كه در اين جمله سود داشتن مال و فرزند
اي است و همي و خيالي، كه تنها در نظام اجتماعي بشر معتبر شمرده در دنيا مناط در ياري و مساعدت طرفيني است، رابطه

ت به نام اسكناس و يا فلزي است به نام شود و در خارج از ظرف اجتماع مدني هيچ اثري ندارد، )مال كه يا كاغذي اسمي
طال و امثال آن و نيز يك انسان به نام فرزند كه موجودي است مستقل، چه ارتباطي به زندگي من كه نيز انساني هستم 

تواند داشته باشد؟( و روز قيامت كه روز انكشاف حقايق و جدا شدن آنها از موهومات است و روزي است كه ديگر مستقل مي
افتد، مال به ماليتش و فرزند به عنوان فرزنديش، و خويشاوند به عنوان قرابتش نيز ب و مؤثرات اعتباري، از سببيت مياسبا



اءَ روَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادي كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَ "فرمايد:افتد، هم چنان كه قرآن كريم مياز اعتبار مي
 .«0» "فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَال أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ ال يَتَساءَلُونَ "و نيز فرموده:« 8» "ظُهُورِكُمْ

پس مراد از سود نداشتن مال و فرزندان در روز قيامت، اين است كه در قيامت آن طور كه در دنيا و در اجتماع بشري معتبر 
آري در دنيا در مجتمع بشري مال بهترين سبب و وسيله است براي رسيدن به مقاصد زندگي و همچنين بود اعتبار ندارد، 

اند براي رسيدن به شوكت و نيرو و غلبه، پس مال و فرزندان، عمده چيزي است كه آدمي در دنيا به فرزندان بهترين وسيله
 شود از سود نداشتن هيچاشتن اين دو در قيامت كنايه ميبندد، در نتيجه سود ندكند و دل بدان ميآن ركون و اعتماد مي

 شد، از قبيل علم و صنعت وسببي از اسباب اعتباري و قراردادي دنيا، كه در دنيا براي جلب منافع مادي بدان تمسك مي
 .جمال و امثال آنها

ن اجتماع مدني و اسباب اعتباري و و به عبارت ديگر نفي فايده از مال و فرزندان در آخرت در معناي اين است كه از بطال
چرا يكديگر را ياري  -ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ "روابط قراردادي آن خبر دهد، هم چنان كه در آيه

 كنيد آري ايشان امروزنمي
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امروز تك تك نزد ما آمديد، درست همانطور كه در بار اول تك تك خلقتان كرديم و به دنيا قدم نهاديد و آنچه به شما (2)
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پرسند. آن روز از احوال يكديگر نميروزي كه در صور دميده شود ديگر انساب و ارتباط خويشاوندي در بينشان نيست و (3)
 .131سوره مؤمنون، آيه 
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 .فرمايد، بدان اشاره مي"تسليمند

 414:  ص..  …[ " … يَنْفَعُ ال يَوْمَ ":آيه در "سَلِيمٍ بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتَي مَنْ إِلَّا "وجوه مختلف در باره مفاد و نوع استثناي]

به معناي دور بودن از آفات ظاهري و باطني  "سالمت "و "سلم "گويد: كلمهراغب مي -"نْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍإِلَّا مَ "
 .«1»است 

آيد كه آن جناب در مقام بيان معناي جامعي است كه قيامت را از ساير روزها متمايز كند، و از پروردگار خود و از سياق بر مي
بخشد، او را ياري كند، و دهد سودي نمي در روزي كه مال و اوالد و ساير آنچه در دنيا سود ميدرخواست كرده كه اوال

يان چيزي ب "إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "بيچاره نسازد، كه مقتضاي اين مقدمه چيني اين است كه مطلوب واقعي از جمله
 .باشد كه در آن روز نافع است

كس  دهد و ليكن هربه معناي ليكن است، يعني در آن روز مال و اوالد سودي نمي "اال "تثناء منقطع و كلمهبنا بر اين، اس
 .بردبا قلب سليم نزد خدا آيد از سالمت قلب سود مي

شود كه مدار سعادت در آن روز بر سالمت قلب است، چه اينكه صاحب آن قلب سالم در دنيا و خالصه مفاد كالم اين مي
 .فرزندي داشته باشد و يا نداشته باشد مال و

ه چنين اند كه: تقدير آيو محذوف دانسته و گفته "ينفع "از مفسرين استثنا را متصل و مستثني منه را مفعول« 8»بعضي 
ر گدهد، مروزي كه مال و فرزندان به احدي سود نمي -يوم ال ينفع مال و ال بنون احدا اال من اتي اللَّه بقلب سليم "است:



و اوالد  شود كه هر كس با قلب سليم آيد مال، )ولي بنا بر اين تفسير مفاد آيه اين مي"كسي را كه با قلب سليم نزد خدا آيد
 .(خواهد اين را برسانداو را سود دهد و حال آنكه آيه نمي

 ال يوم "نين است:اند: استثناي متصل است، چيزي كه هست مضافي از آن حذف شده و تقديرش چديگر گفته« 0»بعضي 

مگر مال و فرزندان كسي كه  بخشد،نمي سودي فرزند و مال كه روزي - … اللَّه اتي من بنون و مال اال بنون ال و مال ينفع
 ."با قلب سليم آمده باشد

وع آن و ن اند: مال و بنون در معناي بي نيازي است و استثناء از بي نيازي شده، اما به حذف مضافي ازديگر گفته« 3»بعضي 
ر غنا و بي بخشد، مگروزي كه هيچ غنايي سود نمي -يوم ال ينفع غني اال غنا من اتي اللَّه بقلب سليم "تقديرش اين است:

و قلب سليم هم خود نوعي از غنا است، پس استثناي متصل ادعايي است نه  "نيازي كسي كه با قلب سليم آمده باشد
 .حقيقي
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 و مال نفعي ال يوم "اند: استثناي منقطع است و در اين ميان مضافي حذف شده و تقدير چنين است:ديگر گفته «1»بعضي 

 ." … كه كسي حال مگر دهدنمي سودي فرزندان و مال كه روزي - … اتي من حال اال بنون ال

كند به كساني كه مال و اوالد دارند و و از ميان اين چند قول سه قول اول همانطور كه اشاره شد مفاد آيه را مخصوص مي
ن دي كه با چنيكند يكي صاحبان مال و اوالد كه با قلب سليم آمده باشند و دوم صاحبان مال و اوالآنان را دو طائفه مي

يه از اند، آدهد و اما كساني كه در دنيا مال و اوالد نداشتهقلبي نيامده باشند و اين مال و اوالد تنها به دسته اول سود مي
را تقدير  "حال "خواهد اين را بفرمايد، قول چهارم هم كلمهدانيم سياق آيه نميوضع آنان ساكت است، و حال آنكه مي

 .ي به آن نبوده استگرفته كه هيچ حاجت

 "الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلًا "و آيه شريفه از نظر معنا قريب به آيه
 لبي است كه از ننگ ظلم و تاريكياست چيزي كه هست در آيه مورد بحث نفع را به قلب سليم نسبت داده، كه آن ق« 8»

 "وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً "شرك و گناه سالم باشد، هم چنان كه در وصف آن روز فرموده:
 .و در آيه چهل و شش كهف نفع و ثواب را به باقيات الصالحات نسبت داده است« 0»

كند كه استغفار آن جناب براي پدرش، در حقيقت اند: اين دو آيه اين احتمال را تاييد ميگفته از مفسرين« 3»بعضي 
درخواست هدايت او به سوي ايمان است نه طلب مغفرت معمولي، چون محال است مثل ابراهيم كسي براي شخصي كه 

ن چنين طلب مغفرتي شفاعتي است، كه داند كه طلب مغفرت سودي به حال او ندارد طلب مغفرت كند، چوكافر مرده و مي
 .رسدبه كافران نمي

سر صلبي آزر شود كه ابراهيم پوقتي صحيح مي -كه خود اين قائل نيز قائل به آن است -البته اينكه استثنا را متصل بدانيم
ح خالف آن تصريباشد، ولي ما در داستان آن جناب در سوره انعام فساد اين مطلب را روشن ساخته و گفتيم كه آيات بر 

 .دارد
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مال و فرزندان زينت زندگي دنيايند و باقيات الصالحات نزد پروردگار تو ثواب بهتري دارند و سود بيشتري از آنها اميد (2)
 .33رود. سوره كهف، آيه مي

 .111وم خاضع شد و نوميد گشت كسي كه ظلمي مرتكب شد. سوره طه، آيه رويها براي حي قي(3)

 .133، ص 12روح المعاني، ج (4)
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نِ ا لِمَوَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّ "، به ضميمه آيه"إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "و اما اگر استثناء را منقطع بگيريم، آن وقت جمله
 .شود كه استغفار آن جناب قبل از مرگ پدر بوده، و اين خود روشن استدليل بر اين مي« 1» "ارْتَضي

 "از مصدر إزالف، به معناي نزديك كردن است و كلمه "ازلفت "كلمه "وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ "
ب تفعيل به معناي اظهار است و در اينجا ميان متقين و غاوين مقابله انداخت و از بين صفات دو از تبريز مصدر با "برزت

طائفه، دو صفت تقوي و غوايت را نام برد، تا اشاره كند به آن دو قضايي كه خداي تعالي در روز راندن ابليس به خاطر 
إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ  "برده فرمود: امتناعش از سجده بر آدم نمود، و در سوره حجر آن دو قضاء را نام

 .«8» "عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ …اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ 

ايند آن شود: كجيعني به ايشان گفته مي "اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ "
 كنند؟ و حاصل معناپرستيديد آيا شقاوت و عذاب را از شما و يا از خودشان دفع ميچيزهايي كه شما به جاي خدا آنها را مي
 .اندگمراه بوده پرستيشانشود كه در بتاين است كه آن روز بر ايشان روشن مي

 413:  ص..  …فرجام بد مشركان و جنود ابليس در قيامت[ ]

ا روي معنايش اين است كه او را ب "كبه فانكب "شودوقتي گفته مي "فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَ الْغاوُونَ وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ "
ار پشت سر هم با رو به زمين افكند. بنا بر اين، اين وزن تكرار اين است كه او را چند ب "كبكبه "به زمين افكند و معناي

دب و دبدب، ذب و ذبذب، زل و  "رساند، مانند:اي به اين وزن در آيد تكرار را ميكند، هم چنان كه هر مادهكب را افاده مي
 ."زلزل، دك و دكدك

إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ  "ردد، به دليل آيهگاست به اصنام بر مي "فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ "و ضمير جمعي كه در
ه اي هستند كه آيه شريفپرستان و بتهاي ايشان را هيزم جهنم خوانده است و اينان يكي از سه طايفهكه بت« 0» "جَهَنَّمَ

 شاندرباره 33كه گفتيم در سوره حجر آيه  افتد، طايفه دوم آنان، غاوون هستنددرباره آنان فرموده كه به رو در جهنم مي
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 .82كنند مگر براي كسي كه او بپسندد. سوره انبياء، آيه شفاعت نمي(1)

وعد همه مكنند، كه جهنم يابي مگر كساني كه خود از گمراهانند و تو را پيروي مييعني تو بر بندگان من تسلط نمي(2)

 .هستند سارهاچشمه و بهشتها در تقوي با مردم كه درستي به …ايشان است 

 .33 -38سوره حجر، آيه 

 .22پرستيد هيزم جهنميد. سوره انبياء، آيه شما و آنچه به جاي خدا مي(3)
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هل فرمايد: هيچ وقت از اشان ميقرآن كريم دربارهاند كه صحبت كرد و طايفه سوم جنود ابليسند كه همان قرباي شيطان

 نْفَعَكُمُيَ لَنْ وَ …وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ  "شوند، تا داخل دوزخشان كنند،غوايت جدا نمي



 .«1» "ونَمُشْتَرِكُ الْعَذابِ فِي أَنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ إِذْ الْيَوْمَ

ون هستند و منظور از اختصام به غاو همان سخن اين گويندگان ظاهرا "الْمُجْرِمُونَ إِلَّا …قالُوا وَ هُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ  "
 .شودآيد جدالي است كه ميان خود آنان و شيطانها واقع ميطوري كه از چند جاي قرآن بر مي

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ  "كنند، و خطاب در جملهدر اين جمله به گمراهي خود اعتراف مي -"بِينٍتَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَاللٍ مُ "
گيرند، ممكن هم هست خطاب به شيطانها و يا بهر دو به آلهه و بتهايشان است، كه با خود آنان در آتش قرار مي "الْعالَمِينَ

كردند، ولي وجه اول از همه بهتر ، كه عوام از ايشان پيروي ميباشد و نيز احتمال دارد خطاب به رؤساي گمراهان باشد
 .است

ظاهرا، هم صاحبان آن سخن و هم اين سخن هر دو منظورشان از مجرمين غير خودشان  -"وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ "
ه ي ضاللت و شرك، كه ايشان را باست، يعني آن پيشواي ضاللت كه اينان در دنيا او را پيروي كردند و نيز داعي به سو

سوي شرك دعوت كردند و همچنين پدرانشان كه ايشان از آنان تقليد نمودند، و دوستاني كه اينان را شبيه خود نمودند همه 
آيد عبارتند از كساني كه قلم قضاء بر مجرميت آنان و به دوزخ اينها مجرمينند و مجرمين به طوري كه از آيات قيامت برمي

 .«8» "وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ "دنشان رفته است، و خداي تعالي درباره آنان فرموده:درآم

گويد به معناي خويشاوندي است كه نسبت به طوري كه راغب مي "حميم "كلمه "فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ "
 .«0»به آدمي مشفق باشد 

گويند، حسرت از اينكه نه رفيق دلسوزي دارند، كه ايشان را شفاعت كند و نه اهل دوزخ به عنوان حسرت ميو اين سخن را 
 ما از "دوستي كه به دادشان برسد و اينكه فرمود:
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 ماش به سودي امروز …م كه قرين وي باشد انگيزيو كسي كه از ياد رحمان شب كور شود ما برايش شيطاني برمي(1)
 .02 -03 آيات زخرف، سوره. شريكيد عذاب در همه امروز و كرديد ستم چون دهدنمي

 .32امروز از نيكان فاصله بگيريد اي مجرمين. سوره يس، آيه (2)

 [.. … ] ."حم "مفردات راغب، ماده(3)
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ء كند اي در كار نبود كه اقتضااشاره است به اينكه در آن روز شافعاني هستند و گرنه، هيچ نكته "شافعان هيچ كس نداريم
شافع را به لفظ جمع بياورد، بلكه جا داشت بفرمايد: ما شافع نداريم و در روايت هم آمده كه اين سخن را وقتي از در حسرت 

 .كنندديگران را شفاعت ميبينند مالئكه و انبياء و بعضي از مؤمنين گويند كه ميمي

 كنند كه اي كاش به دنيا برگردند و از مؤمنين باشنددر اين جمله مشركين آرزو مي "فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
 .تا به آن سعادتي كه مؤمنين رسيدند ايشان نيز برسند

 ساده رتفط طبق بر وي كه كرديم، نقل( ع) ابراهيم از ما كه داستان اين در يعني "الرَّحِيمُ الْعَزِيزُ لَهُوَ …إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً  "
ها پرستان و وثنيپيش گرفته، روي دل به سوي رب العالمين كرده، از بتها بيزاري جست و عليه بت را توحيد راه خود،

ي وه بر اينكه در ساير داستانها و گرفتاريها و ابتالآتاحتجاج نمود، آيتي است براي هر كس كه در اين داستان تفكر كند. عال
هايي است براي صاحبان خرد، مانند در آتش افتادنش و آمدن مالئكه به ميهمانيش و كه در اينجا ذكر نشده، نيز آيت

 .اش و ذبح اسماعيلشهجرت دادن يگانه فرزندش اسماعيل و مادر او هاجر را در ته دره مكه و ساختن كعبه

 .يعني بيشتر قوم ابراهيم ايمان نياوردند، و بقيه الفاظ آيه روشن است -"ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ "



 [( … ، استغفار ابراهيم )عليه السالم( براي پدر، قلب سليم، شفاعت و"لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "بحث روايتي ])رواياتي در باره

 411ص :  .. …

نقل كرده كه فرمودند: مقصود از اين لسان صدق در آخر  "وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "ذيل آيهدر تفسير قمي در 
 .«1»الزمان، علي بن ابي طالب )ع( است 

مؤلف: در اين روايت دو احتمال است، يكي اينكه تفسير آيه باشد، يعني غير از علي بن ابي طالب )ع( كسي منظور نباشد، 
 .ينكه جري و تطبيق باشد، يعني علي )ع( يكي از مصاديق لسان صدق باشددوم ا

 :و در كافي به سند خود از يحيي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود
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 .180، ص 8تفسير قمي، ج (1)
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)ع( فرمود اينكه خداي تعالي براي كسي لسان صدقي قرار دهد كه بعد از خودش در مردم باقي باشد، امام امير المؤمنين 

 .«1» …بهتر است از اينكه مالي به او بدهد كه آن را بخورد و به ارث به ديگران دهد 

 اند كهابي حاتم، از قتاده روايت كردهآمده كه عبد بن حميد و ابن منذر و ابن  "وَ اغْفِرْ لِأَبِي "و در الدر المنثور در ذيل جمله
آورند، گفته: براي ما نقل كردند كه رسول خدا فرموده: در روز قيامت مردي مؤمن را مي "وَ ال تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ "در تفسير

بتواند او را به  افكند، فرزند اميد دارد كهدر حالي كه دست پدر مشرك خود را به دست دارد، آتش ميان آن دو جدايي مي
گويد: پروردگارا پدرم را درياب، شود، فرزند ميدهد: هيچ مشركي داخل بهشت نميبهشت ببرد، ولي منادي به وي ندا مي

دهد، تا آنكه كند و پدر را از آتش دوزخ پناه ميام نگذاري، و او هم چنان پافشاري ميمگر به من وعده ندادي كه بيچاره
كند كه تو آورد و پسر از او متنفر شده رهايش ميا صورتي زشت و بويي متعفن و به شكل گفتارها درميخداي تعالي پدر را ب

 .«8»پدر من نيستي. و ما به نظرمان رسيد كه منظور قتاده ابراهيم است، ولي آن روز نامي از ابراهيم نبود 

اند كه فرمود: روز قيامت آزر ابراهيم را يت كردهو در همان كتاب است كه بخاري و نسايي از ابو هريره از رسول خدا روا
گويد: پرسد مگر به تو نگفتم كه نافرماني من مكن؟ پدرش ميكند، ميبيند و ابراهيم او را پريشان و غبارآلود مشاهده ميمي

 .كنمامروز ديگر نافرمانيت نمي

ام نگذاري، چه بيچارگي باالتر از اينكه پدرم از همه مردم گويد: پروردگارا مرا وعده دادي كه در روز قيامت بيچارهابراهيم مي
رسد اي ابراهيم زير پايت فرمايد: من بهشت را بر كافران حرام كردم، آن گاه خطاب مياز من دورتر است؟ خداي تعالي مي

 را نگاه كن، ببين چيست؟

مؤلف: اين دو « 0»افكنند گيرند و به آتش ميبيند، پس پاي آن را مينگرد پدر خود را به شكل گفتاري آلوده ميچون مي
در سوره انعام گذشت كه اين  (داند، ولي در داستانهاي ابراهيم )عخبر از اخباري است كه ابراهيم )ع( را فرزند صلبي آزر مي

 .اخبار به خاطر اينكه مخالف با صريح قرآن كريم است از حيز اعتبار ساقط است

 ان بن عيينه روايت كرده كه گفت: از امامو در كافي به سند خود از سفي
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سليم قلب، آن كسي است كه پروردگار خود را مالقات كند و  :پرسيدم، فرمود "سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ "ع(از معناي آيه)
در آن جز خدا چيز ديگري نباشد و هر قلبي كه در آن شرك يا شك باشد آن قلب ساقط است و اگر اين همه سفارش به 

 .«1»اند، براي همين است كه در دنيا دلها براي ياد آخرت فارغ باشد زهد كرده

در مجمع البيان آمده كه از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: قلب سليم آن قلبي است كه از محبت دنيا سالم باشد. و 
 .«8»مؤيد اين روايت، گفتار رسول خدا است كه فرموده محبت دنيا ريشه همه گناهان است 

كرده كه در ضمن حديثي فرمود: جنود ابليس و نيز در كافي به سند خود از محمد بن سالم از امام ابي جعفر )ع( روايت 
 .عبارتند از شيطانهاي ديگر كه از ذريه او هستند

چون ما را به راه خود دعوت كردند، و اين همان گفتار ديگر خداي  :فرمود "وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ "و در تفسير جمله
 :تعالي است كه در حكايت گفتگوي اهل دوزخ فرموده

ا گويد: پروردگارا اينها ما ريك طايفه به ديگري مي -قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُوالهُمْ رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ "
ها ةٌ لَعَنَتْ أُخْتَكُلَّما دَخَلَتْ أُمَّ "و نيز در همين باره فرموده: "گمراه كردند، پس به ايشان عذابي از آتش بده دو برابر عذاب ما

كند، تا آنكه همگي در آتش، آيد امتي ديگر را لعنت ميهر امتي كه به عرصه محشر در مي -حَتَّي إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً
خواهد تقصير را كنند آن روز هر يك ميجويند و بعضي بعضي ديگر را لعنت ميكه از يكديگر بيزاري مي "يكديگر را ببينند

دهد، چون ديگر آن روز، روز ها سودي نميه گردن ديگري بيندازد، بلكه خود از مخمصه رهايي يابد ولي اين چاره جوييب
 .«3»آزمايش و امتحان و روز قبول عذر و روز نجات نيست 

 "ا فِيها هُمْ وَ الْغاوُونَفَكُبْكِبُو "روايت كرده كه در ذيل آيه (و در كافي به دو سند از ابي بصير از ابي جعفر و امام صادق )ع

 .«3»كنند زنند، ولي در عمل بر خالف آن عمل مياند: ايشان مردمي هستند كه به زبان، دم از عدالت ميفرموده

 نيز در تفسير خود و همچنين برقي در محاسن خود، اين معنا را از امام صادق« 3»قمي 
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وَ  "وارد شده باشد، چون دنبال آن فرموده "وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ "يهاند، ولي ظاهرا اين روايت در ذيل آع(نقل كرده)
همد فو هر كس خوب دقت كند مي "كنندگويند چيزهايي را كه خود عمل نميچون اينان مي -أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما ال يَفْعَلُونَ

 ."فَكُبْكِبُوا فِيها "ن در آيهكه روايت، به غاوون در سوره شعراء مربوط است نه به غاوو

فرمود: كسي كه و در مجمع گفته است: در خبري كه از جابر بن عبد اللَّه رسيده آمده كه گفت: از رسول خدا شنيدم مي
ز دهد رفيقش را اپرسد رفيقم چه كرد؟ در حالي كه رفيقش در دوزخ است، خداي تعالي دستور ميشود ميداخل بهشت مي

ما  -فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ "گويند:بينند ميو برايش ببريد، آن گاه اهل دوزخ چون اين را مي دوزخ در آوريد
 .«1» "كسي را نداشتيم شفاعتمان كند و رفيق دلسوزي نداريم



نوبت شيعيان خود را  و نيز به سند خود از حمران بن اعين از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: به خدا سوگند سه
 :كنيم، تا آنجا كه مردم بگويندشفاعت مي

 ما دشمنان كه آنجا تا: فرمود( ع) امام ديگر روايتي در و "فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ … فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ "

 .«8» … بگويند

ود براي اينكه آن روز با اقرار خ "من المهتدين "فرموده: "رَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَفَلَوْ أَنَّ لَنا كَ "و در تفسير قمي درباره آيه
 .«0»اند ديگر داراي ايمان الزم شده

فهمند كه ايمان در آن روز هيچ آورند، ايمان ايقان و ليكن اين را نيز ميمراد امام )ع( اين است كه آن روز ايمان مي :مؤلف
گشتند، كنند اي كاش به دنيا بر ميداشتند، لذا آرزو ميندارد و ايمان نافع، آن ايماني است كه در دنيا ميسودي به حالشان 

بود، يعني ايمان مؤمنين حقيقي كه با ايمان خود راه زندگي دنيا و آخرت خود را يافتند و تا ايمانشان ايمان راه يافتگان مي
 ي إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّاوَ لَوْ تَر "اين معنايي است لطيف كه آيه

يند گوبه آن اشاره دارد چون در اين آيه نگفتند: ما را برگردان تا ايمان آوريم و عمل صالح كنيم، بلكه مي« 3» "مُوقِنُونَ
 .صالح كنيم، دقت بفرمائيد برگردان تا عمل
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 453:  ص..  …[ 533تا  511(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ  (107)( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 133أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ ال تَتَّقُونَ ) ( إِذْ قالَ لَهُم133ْكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ )
 (132( وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ عَلي رَبِّ الْعالَمِينَ )132)

إِنْ حِسابُهُمْ إِالَّ  (118( قالَ وَ ما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ )111ؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ )( قالُوا أَ ن113ُفَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ )
 (113( وَ ما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ )110عَلي رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ )

( فَافْتَحْ 113قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ) (116)تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قالُوا لَئِنْ لَمْ  (113إِنْ أَنَا إِالَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ )
 (112فَأَنْجَيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ) (112بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )

 (188( وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )181( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )183ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ )

 453:  ص..  …ترجمه آيات 



 .(133قوم نوح نيز پيغمبران را دروغگو شمردند )

 .(133ترسيد )گفت: چرا از خدا نمي وقتي كه برادرشان نوح به آنها

 .(133كه من پيغمبري خيرخواه شمايم )

  .(132از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )

 310، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(132خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست )براي پيغمبري خود از شما مزدي نمي

 .(113از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )

 .(111اند )گفتند: چگونه به تو ايمان بياوريم در حالي كه فرومايگان پيرويت كرده

 .(118اند )كردهگفت: من چه دانم كه چه مي

 .(110كه اگر فهم داريد حسابشان جز به عهده پروردگار من نيست )

 .(113و من اين مؤمنان را دور نخواهم كرد )

 .(113رساني آشكار نيستم )كه من جز بيم

 .(113شوي )گفتند اي نوح اگر بس نكني سنگسار مي

 .(113شمارند )گفت: پروردگارا قوم من دروغگويم مي

 .(112بين من و آنها حكم كن و مرا با مؤمناني كه همراه منند نجات بخش )

 .(112پس او و همراهانش را در كشتي پر )از جمعيت و حيوانات( نجات داديم )

 .(183ق كرديم )سپس باقي ماندگان را غر

 .(181كه در اين عبرتي است و بيشترشان ايمان آور نبودند )

 .(188و پروردگارت نيرومند و فرزانه است )

 453:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

بر يامكند به داستان نوح كه اولين پاين آيات بعد از داستان موسي و ابراهيم كه دو نفر از پيامبران اولو العزم بودند، شروع مي
كند كه در آخر به نجات نوح و اولو العزم و از بزرگان انبياء است و اجمال آنچه بين آن جناب و قومش گذشته، نقل مي

 .همراهانش و غرق اكثر مردم انجاميده است

 ."كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ "

 قَوْمٌ يَسْخَرْ ال ":فرموده جهت همين به و زنان نه است، مردان از جماعتي معناي به اصل در "قوم "در مفردات گفته: كلمه

رآن و ليكن در ق "آيا آل حصن قومند و يا زنانند -ا قوم آل حصن ام نساء "تهگف نيز شاعر و "نِساءٍ مِنْ نِساءٌ ال وَ … قَوْمٍ مِنْ
 .«1»كريم هر جا آمده اعم از زن و مرد را شامل است 
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 باشد.گردانند به اعتبار جماعت مياز علماء مذكر است و اگر گاهي ضمير مؤنث به آن بر مي« 1»و لفظ قوم به قول بعضي 
 .رود و هم در مذكربه كار مي هم در مؤنث« 0»اند: مؤنث است. و در مصباح گفته ديگر گفته« 8»بعضي 

 454:  ص..  …[ "كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ "وجه اينكه قوم نوح )عليه السالم( را مكذب همه مرسلين خوانده و فرموده است:]

گري را دي و اگر در جمله مورد بحث قوم نوح را تكذيب كننده همه مرسلين خوانده، با اينكه ايشان به غير از نوح پيغمبر
تكذيب نكردند، از اين باب بوده كه دعوت انبياء و مرسلين يكي است و همه در دعوت به توحيد متفقند، پس اگر مردمي 

يكي از ايشان را تكذيب كند در حقيقت همه را تكذيب كرده و به همين جهت خداي سبحان ايمان به بعضي از ايشان بدون 
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ  "و فرموده: بعض ديگر را كفر به همه آنان خوانده

 .«3» "اونَ حَقًّيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُ

ايان سوار گويند فالني چارپاند: اين از قبيل تعبير معروفي است كه مياز مفسرين در پاسخ از اشكال باال گفته «5»بعضي 
دانيم او سوار بيش از يك چارپا نشده و بيش از يك برد نپوشيده است، پوشد، در حالي كه ميشود و لباسهاي برد ميمي

شود، نه همه چارپايان را. ولي توجيه اولي بهتر ه بياورند از اينكه او جنس چارپا سوار ميخواهند كنايچيزي كه هست مي
كَذَّبَتْ ثَمُودُ  "و نيز آيه "كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ "فرمايد:است، و عين اشكال باال و دو توجيه آن در آيه بعدي كه مي

 .آيدو آيات ديگر مشابه آن نيز مي "الْمُرْسَلِينَ

 ."إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ ال تَتَّقُونَ "

كنيد؟ و مراد از برادر هم نسب و خويشاوند است، هم چنان يعني زماني كه برادرشان نوح به ايشان گفت: آيا تقوا پيشه نمي
فهام توبيخي است مله، استگويند: اخو تميم و اخو كليب، يعني خويشاوند قبيله بني تميم و بني كليب، و استفهام در جكه مي

 كنيد؟و معنايش اين است كه چرا تقوا پيشه نمي

__________________________________________________ 

 .133، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .080، ص 0تفسير كشاف، ج (2)

 .313مصباح المنير، ص (3)

ويند ما به گند بين خدا و فرستادگانش جدايي بيندازند، و ميخواهورزند، و ميكساني كه به خدا و فرستادگان او كفر مي(4)
خواهند بين اين دو، راهي جداگانه بگيرند، ايشان نيز در حقيقت ورزيم، و ميآوريم، و به بعضي كفر ميبعضي ايمان مي

 .131و  133كافرند. سوره نساء آيه 

 .133، ص 12روح المعاني، ج (5)
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كنم يعني من براي شما رسولي از ناحيه پروردگارتان و اميني بر رسالت او هستم، به شما ابالغ نمي "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ "
را بر آن متفرع  "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ "مگر آنچه كه پروردگارم مامورم كرده و از شما خواسته است، و به همين جهت جمله

وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلي  "گاه دستورشان داد تا اطاعتش كنند، چون اطاعت او اطاعت خدا استكرد، آن 
از شما  "اين جمله در سياق اين است كه بفهماند من به مزد دنيوي طمع ندارم، ولي به اين عبارت فرموده كه "رَبِّ الْعالَمِينَ

و با اين تعبير فهمانده كه به جز خيرخواهي منظوري ندارد و آنچه كه ايشان را بدان دعوت  "كنمست نميمزدي در خوا
كند كند، خوب، وقتي چنين است بايد در آنچه امرشان ميكند به خير خود ايشان است و در آن خيانت و نيرنگي هم نميمي



 .را بر آن متفرع نمود "قُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِفَاتَّ ":اطاعتش كنند، و به همين جهت در اينجا نيز جمله

نام رب العالمين را آورد، براي اين است كه بر  "اللَّه "به جاي نام جالله "إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلي رَبِّ الْعالَمِينَ "و اگر در جمله
انستند و معتقد بودند كه براي هر دمساله توحيد صريحتر داللت كند، چون مشركين خداي تعالي را معبود عالم آلهه مي

 :پرستيدند. بنا بر اين، در برابر اينان بايد اين معنا را اثبات كرد كهعالمي الهي جداگانه هست، كه آن را به جاي خدا مي

 .خداي تعالي رب همه عوالم است و غير از خداي تعالي هيچ اله ديگري نيست

فهماند كه هر يك از امانت بق وجه تكرار اين جمله گذشت و بنا بر آن وجه در مورد بحث ميدر سا "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ "
 .و نخواستن مزد، سببي جداگانه و مستقل است براي وجوب اطاعت آن جناب بر مردم

 451:  ص..  …گيرند[ در گفتگوي نوح )عليه السالم( با قوم خود، آنان ايمان آوردن افراد بي مال و مكنت به او را بر او خرده مي]

است و ارذل اسم تفضيل از رذالت است. و  "أرذل "جمع مصحح "ارذلون "كلمه "قالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ "
 :رذالت به معناي پستي و دنائت است. مقصود مردم از اينكه به نوح )ع( گفتند

 ما عِلْمِي وَ "ت و كارهاي كوچك دارند، و لذا آن جناب پاسخشان داد به اينكه:پيروان تو افراد پستند، اين بوده كه شغل پس
 ."بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

دانستند، هم چنان كه از دعاي نوح )ع( و ظاهرا قوم نوح )ع( مالك شرافت و احترام را اموال و فرزندان و پيروان بيشتر مي
 آيد، يعني، اين معنا به خوبي بر مي«1» "اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ "كه عرضه داشت:
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افزايد. مينپروردگارا آنان سر از فرمان من برتافتند، و كسي را پيروي كردند كه زيادي مال و فرزندانش جز بر خسرانش (1)
 .81سوره نوح، آيه 
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شود كه مرادشان از ارذلين، بردگان و فقراء و صاحبان مشاغل پست و خالصه كساني است كه اشراف و استفاده مي
 .خواندند و از مجالست و معاشرت با آنان ننگ داشتنداعيانشان ايشان را سفله و فرومايه مي

 :اندگفته« 1»استفهامي است. و بعضي  "ما "گردد و كلمهبه نوح بر مي "قال "ضمير "عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَقالَ وَ ما  "

نافيه است. و بنا بر اين قول، خبر ماي نافيه حذف شده، چون سياق بر آن داللت داشته و به هر حال مقصود از اين جمله 
ز و اين را كه گفتيم قبل ا "اند علمي نداردن قبل از ايمان آوردن به وي داشتهبه اعمالي كه ايشا "اين است كه بفرمايد:

 .استفاده كرديم "اندكردهبه آنچه كه عمل مي -بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "ايمان آوردن به وي، از عبارت

ن است، چون تنها فردي كه از بين جمعيت به همان رب العالمي "ربي "مقصود از "إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلي رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ "
كه بايد عمل كند و فعل شرط و جزاء شرط را جزم  "لو "دعوت به سوي رب العالمين اختصاص داشت آن جناب بود و كلمه

 :شود كهدهد، در اينجا عمل نكرده و در نتيجه معناي جمله چنين مي

 :در تقدير است و معنايش اين است كه اند: جزاي آنگفته« 8». بعضي "داشتيداگر شعوري مي "

 .فهميديد. ولي اين گفتار صحيح نيستداشتيد اين مطلب را مياگر شعور مي

شود: من اطالعي از اعمال سابق ايشان ندارم و و از نظر حصري كه در صدر آيه بود، معناي جمله مورد بحث چنين مي
 اند، زيرا حسابشان تنها و تنها بر پروردگاركردهتا كنون چه ميحسابشان هم بر من نيست، تا به آن خاطر تجسس كنم كه 

 .كندمن است، اگر شعوري داشته باشيد، پس همو بر حسب اعمالشان مجازاتشان مي



ه متمم بيان سابق جمله دومي به منزله تعليل جمله اولي است و هر دو جمل "وَ ما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ "
است و معنايش اين است كه: من هيچ پست و ماموريتي ندارم مگر انذار و دعوت، در نتيجه كسي را كه رو به من بياورد و 

ون هايشان برسم، چنمايم، تا به حساب كردهاش تجسس نميكنم و نيز از اعمال گذشتهدعوتم را بپذيرد هرگز طردش نمي
 .ست، كه پروردگار همه عالم است، نه بر منحسابشان بر پروردگار من ا
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اين است  "اگر اي نوح منتهي نشوي "مقصود از اينكه قوم نوح گفتند: "قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ "
« 1»كه اگر دعوتت را ترك نكني مرجوم خواهي شد. و مرجوم از رجم است كه به معناي سنگسار كردن كسي است، بعضي 

. ولي بعيد است و اين سخن را در اواخر دعوت نوح گفتند و او را تهديدي قطعي "به معناي ناسزا است "اند:ديگر گفته
خود را به چند وجه تاكيد نمودند، )يكي الم در لئن، دوم الم در لتكونن، و سوم نون تاكيدي كه در آخر  كردند، چون كالم

 .(لتكونن است

 457:  ص..  …خواهد بين او و قومش قضاي خود را براند[ نوح )عليه السالم( از خداوند مي]

 " … نَهُمْ فَتْحاً وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَقالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْ "

جلوتر ذكر شده تا مقدمه باشد براي مطالب بعد و اين  "رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ "اين جمله آغاز كالم نوح )ع( است و جمله
قق يافته، به طوري كه ديگر هيچ اميدي به معنا را برساند كه ديگر كار از كار گذشته و تكذيب به طور مطلق از آنان تح

رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا  "تصديق و ايمان در آنان نمانده، هم چنان كه در آيه
 .ه استبه اين نكته تصريح شد «2» "عِبادَكَ وَ ال يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً

كنايه است از راندن قضاء ميان آن جناب و قومش، هم چنان كه درباره اين قضاء به  "فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً "و جمله
 .«0» "وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "طور كلي فرموده:

و اصل اين استعمال از باب استعاره به كنايه است، گويا نوح و پيروانش و كفار از قومش، در يك جا جمع شده و بهم در 
شوند ناگزير از پروردگار خود درخواست كرده كه فتح و قضاي وسيعي اند، به طوري كه از يكديگر تشخيص داده نميآميخته

ز طايفه ديگر دور شود، و اين كنايه است از نزول عذاب كه قهرا جز كفار و فاسقين را در ميان آنان ايجاد كند، تا يك طايفه ا
وَ  "ملهماند. دليل بر اين استعاره جشوند، چون ديگر كافر و فاسقي باقي نميگيرد و وقتي گرفت، پيروان او متمايز مينمي

ين را در آميخته و در هم با كفار فرض كرده، كه اگر نجات خدايي است كه خودش و مؤمن "نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 نباشد عذاب مورد
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اجر و كافر كنند و جز فبر روي زمين احدي از كفار را باقي مگذار، چون اگر بگذاري بندگانت را گمراه مي !پروردگارا(2)
 .83و  83زايند. سوره نوح، آيه نمي

د. شود، بدون اينكه ستم شونبراي هر امتي رسولي است، همين كه رسولشان آمد، در ميان آنان به عدالت قضاء رانده مي(3)
 .33سوره يونس، آيه 
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 .كندگيرد و لذا درخواست نجات ميدرخواستش خود ايشان را هم مي

 .اند: فتح، به معناي حكم و قضاء است كه از فتاحت به معناي حكومت گرفته شدهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 

اي مشحون يعني مملو از ايشان و از هر يعني او و همراهانش را در سفينه "فَأَنْجَيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ "
 .كه داستان آن در سوره هود آمده است اي يك جفت نجات داديم،جنبده

 .يعني بعد از نجات دادن ايشان بقيه قوم او را غرق كرديم "ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ "

 .شد بحث قبال آيه دو اين درباره "الرَّحِيمُ الْعَزِيزُ …إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً  "

 451:  ص..  …م( و قوم او([ بحث روايتي ])چند روايت در باره نوح )عليه السال

با ذكر سند از ابو حمزه، از امام باقر )ع( روايت آورده كه در ضمن « 0»و نيز در روضه كافي « 8»در كتاب كمال الدين 
حديثي فرمود: نوح هزار سال مگر پنجاه سال در بين مردم بود، در حالي كه احدي غير او در كار نبوت با وي شركت نداشت 

ناب بر مردمي رو آورد كه به طور كلي مساله نبوت را منكر بودند و انبياي قبل از نوح تا زمان آدم را نيز قبول و ليكن آن ج
 ."وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ "نداشتند، و به همين مطلب اشاره دارد اين قول خداي متعال:

 .از پيامبران بودنديعني بين نوح و آدم )ع( ده پدر فاصله بود، كه همه 

 .«3»اند يعني فقراء در معناي ارذل فرموده "وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ "و در تفسير قمي در ذيل جمله:

فرمودند: يعني  "الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ "و نيز در همان كتاب و در روايت ابي الجارود، از امام باقر )ع( آمده كه در ذيل جمله
 .«3»يش تمام شده بود، و ديگر هيچ كاري نداشت، جز اينكه روي آب بيفتد مجهز، كه همه كارها
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 451:  ص..  …[ 541تا  533(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

ونِ ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيع183ُ( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ )183( إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ ال تَتَّقُونَ )180كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ )
 (183( وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ عَلي رَبِّ الْعالَمِينَ )183)

اتَّقُوا اللَّهَ وَ فَ (103( وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ )182( وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ )182أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ )
 (108( وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ )101أَطِيعُونِ )



قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَ وَعَظْتَ أَمْ  (135)( إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 103( وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ )100أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ )
 (103( إِنْ هذا إاِلَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ )103مْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ )لَ

( وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 102( فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )102وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ )
(133) 

 451:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(180قوم عاد نيز پيغمبران را دروغگو شمردند )

 .(183ترسيد؟ )وقتي برادرشان هود به ايشان گفت چرا از خدا نمي

 .(183كه من پيغمبري خيرخواه شمايم )

  .(183از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )
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 .(183خواهم چون مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست )ميبراي پيغمبري خود، مزدي ن

 .(182كنيد؟ )چرا در هر مكاني به بيهوده نشاني بنا مي

 .(182سازيد؟ مگر جاودانه زنده خواهيد بود؟ )و قصرها مي

 .(103كنيد )كنيد مانند ستمگران سختي و خشم ميو چون سختي مي

 .(101از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )

 .(108دانيد كمكتان داده است بترسيد )از آن كسي كه آنچه مي

 .(100با چهارپايان و فرزندان ياريتان كرده )

 .(103سارها )با باغستانها و چشمه

 .(103ترسم )كه من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي

 .(103گفتند: چه ما را پند دهي يا از پندگويان نباشي براي ما يكسان است )

 .(103پرستي( رفتار گذشتگان است ))بت اين

 .(102و ما هرگز مجازات نخواهيم شد )

 .(102و )آنها هود را( دروغگو شمردند و ما هالكشان كرديم كه در اين عبرتي هست و بيشترشان مؤمن نبودند )

 .(133و همانا پروردگارت نيرومند و رحيم است )

 431:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

 .كندداستان هود )ع( و قومش كه همان قوم عاد بودند اشاره مياين آيات به 

قوم عاد مردمي از عرب بسيار قديم و عرب اوائل )يعني اوائل پيدايش اين نژاد( بودند، كه در احقاف  "كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ "
ي معمور بودند، به جرم اينكه پيامبران را كردند و داراي تمدني مترقي و سرزمينهايي خرم و دياراز جزيرة العرب زندگي مي

تكذيب كرده، به نعمتهاي الهي كفران ورزيده و طغيان كردند، خداي تعالي به وسيله بادي عقيم هالكشان ساخته و ديارشان 



 .را ويران و دودمانشان را خراب كرد

اند، از قبيل تسميه قوم به اسم پدر خواندهگويند عاد اسم پدر بزرگ ايشان بوده و اگر خود آنان را عاد و به طوري كه مي
 .نامندبزرگ است، هم چنان كه بني تميم و بني بكر و بني تغلب، را تميم و بكر و تغلب، مي
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ده، با اينكه ناي كه نظير اين آيه در داستان نوح بود گفتيم كه: چرا قوم نوح را تكذيب كننده همه انبياء خوادر سابق در آيه
 .بيش از يك پيامبر را تكذيب نكرده بودند

 .بيان معناي اين آيه در ذيل آيه نظير آن در داستان نوح )ع( گذشت "نَالْعالَمِي رَبِّ …إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  "

نان و رسوالن و مزد نخواستن آاند كه: اگر داستان اين پنج نفر از انبياء را با ذكر مساله امانت از مفسرين گفته «1»بعضي 
دستورشان به تقوا و اطاعت آغاز كرده براي اين بوده كه بفهماند مبناي مساله بعثت همانا دعوت به معرفت حق و اطاعت 

اء شوند و انبيدستوراتي است كه اگر مردم در آن دستورات پيغمبر خود را اطاعت كنند به ثواب نزديك و از عقاب دور مي
معنا متفقند، هر چند كه از نظر بعضي از فروع دين، آن هم به خاطر اختالفي كه در اعصار هست مختلف بوده  همگي بر اين

 .كنند و همگي از طمع مال دنياي مردم منزهندباشند، و همگي يك هدف را دنبال مي

ةً وَ ما إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَ "يعني آيهاي كه در خاتمه همه داستانهاي هشتگانه اين سوره آمده، و نظير اين سخن را در تفسير آيه
كند بر اينكه بيشتر امتها و اقوام، از آيات اند، كه اين آيه داللت ميزده "كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ك اينكه خودش عزيز است مجازاتشان كرده و اند، و خداي سبحان به خاطر همين جرم اينها، و به مالگردان بودهخدا روي
ديم به كردهد. ما نيز در آنجا كه غرض سوره را ذكر ميكند و به خاطر اينكه نسبت به مؤمنين رحيم است، نجاتشان ميمي

 .اين معنا اشاره نموديم

 435:  ص..  …خر و تفريح( و افراط در غضب[ توبيخ قوم هود )عليه السالم( به خاطر اسراف در شهوت )ساختن بناهاي كاخ مانند براي تفا]

ت و نشانه به معناي عالم "آيت "به معناي نقطه بلندي است از زمين، و كلمه "ريع "كلمه "أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ "
م هود )ع( در باالي شود. گويا قوبه معناي آن كاري است كه هيچ نتيجه و غايتي بر آن مترتب نمي "عبث "است و كلمه

ساختند، آن هم به بلندي كوه، تا براي گردش و تفريح بدانجا روند، بدون اينكه غرض ها و نقاط بلند، ساختمانهايي ميكوه
ديگري در كار داشته باشند، بلكه صرفا به منظور فخر نمودن به ديگران و پيروي هوي و هوس، كه در اين آيه ايشان را بر 

 .كندخ مياين كارشان توبي

اند، كه چون هيچ دليلي از لفظ آيه و از سازش سياق نداشت، لذا از نقل آنها البته درباره اين آيه معاني ديگري ذكر كرده
 .خودداري كرديم
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هاي محكم و قصرهاي به معناي قلعه -«1»اند به طوري كه گفته -"مصانع "كلمه "خِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَوَ تَتَّ "
 .باشداستوار و ساختمانهاي عالي است، كه مفرد آن مصنع مي

ه اميد سازيد كرا بدين جهت ميدر مقام تعليل مطلب قبل است، يعني شما اين قصرها  "لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ "و اينكه فرمود:
ه زديد، چون اين كارهايي كداشتيد هرگز دست به چنين كارهايي نميداريد جاودانه زنده بمانيد. و اال اگر چنين اميدي نمي



 هاترين افراد بشر از عمر آنماند، در حالي كه عمر طوالنيسازيد طبعا سالهايي دراز باقي ميكنيد و اين بناهايي كه ميمي
 .تر استكوتاه

 .يمكناند، كه از نقل آنها صرف نظر ميبعضي ديگر از مفسرين در معناي آيه و نيز در مفردات آن، وجوهي ديگر گفته

به معناي كشتن با شمشير و زدن با تازيانه است و  "بطش "در مجمع البيان گفته كلمه "وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ "
ه معناي كسي است كه بر ديگران علو و عظمت و سلطنت داشته باشد و اين خود يكي از صفات خداي ب "جبار "كلمه

شود، براي اينكه در غير خدا معنايش اين است سبحان است كه در خصوص ذات مقدس او مدح و در غير او ذم شمرده مي
 .«2»كه بنده خدا جباريت را به خود بندد 

خواهيد شدتي در عمل از خود نشان دهيد، آن قدر مبالغه و زياده شود كه: شما وقتي ميمي و بنا به گفته وي معنايش چنين
 .كنندكنيد كه جباران ميروي مي

كنيد و از گذريد و اسراف ميگانه مورد بحث اين است كه: در دو سوي شهوت و غضب از حد ميو حاصل معناي آيات سه
 .دشويحد اعتدال و از هيئت عبوديت خارج مي

اين جمله بر مساله اسراف در دو سوي شهوت و غضب و خروجشان از رسم عبوديت تفريع شده،  "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ "
فرمايد: چون چنين هستيد، پس از خدا بترسيد و او را اطاعت كنيد و دستورات او را در خصوص ترك اسراف و استكبار به مي

 .كار بنديد

در اصل به معناي  "مد "گويد كلمهراغب مي "ذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍوَ اتَّقُوا الَّ "
 كشيدن است، ولي در ياري هم
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من لشكر را به مدد ياري كردم و فالني را به اطعام  -امددت الجيش بمدد و االنسان بطعام "گويند:شود، مياستعمال مي
 شود، همكه بيشتر در مكروه استعمال مي "مد "و بيشتر موارد استعمال امداد در محبوب است، به خالف كلمه "مدد دادم

، جاي ديگر "ايشان را با ميوه مدد داديم -وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ "كه هر دو كلمه در قرآن كريم آمده، يك جا فرموده: چنان
 .«1» "كنيمدانيم درست مياي كه خود ميبراي او از عذاب دنباله -وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا "فرمايد:مي

 ناي معنايش و رساندمي را وصف آن عليت خود كه است، وصف به حكم تعليق معناي در " … مَدَّكُمْأَ الَّذِي اتَّقُوا وَ "جمله
 دهد، پسدهد، چرا بپرهيزيد؟ براي همين كه شما را مدد مييد از خدايي كه شما را با نعمتهاي خود مدد ميبپرهيز كه است

آنجا كه بايد مصرف كنيد، مصرف نماييد، نه اينكه به آن  بر شما واجب است كه شكرش را به جاي آريد و نعمتهايش را در
لَئِنْ شَكَرْتُمْ  "اتراف و استكبار بورزيد، چون كفران نعمت، غضب و عذاب خداي را به دنبال دارد، هم چنان كه فرمود:

 .«8» "لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ

، "دانيدشما را مدد داد به آنچه خودتان مي -أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ "ها را ذكر كرده، در اول فرموده:و آن گاه اجمالي از نعمت
 :آن گاه همان اجمال را تفصيل داده، بار دوم فرمود

 ."أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ "

ها از امداد خداي تعالي و صنع اوست دانيد كه اين نعمته خود شما ميدر جمله اولي نكته ديگري نيز هست و آن اينست ك



و احدي غير او در ايجاد آنها و امدادش به شما شركت نداشته، پس تنها او است كه بر شما واجب است از نافرمانيش 
 كه برهان خود را نيزبپرهيزيد و شكرش را به جاي آورده، او را بپرستيد، نه بتها و اصنام، پس در حقيقت كالمي است 

 .متضمن است

كند و معنايش اين است كه من كه شما را به تقوا اين جمله امر به تقوا را تعليل مي "إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ "
كه اگر  ترسم عذاب روزي بزرگ را،كنم تا شكر او را به جاي آورده باشيد، بدين جهت است كه من بر شما ميدعوت مي

همان روز قيامت است، هر چند كه  "روز عظيم "كفران كنيد و شكر به جا نياوريد، بدان عذاب مبتال شويد. و ظاهرا مراد از
 اند كهبعضي ممكن دانسته
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 .مراد از آن، روز استيصال و هالكت باشد

 434:  ص.  …انكار و تكذيب قوم هود )عليه السالم( و هالك گرديدنشان[ ]

فرمايد كه آن جناب را به كلي از در اين جمله از قوم هود حكايت مي "نَ الْواعِظِينَقالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِ "
 .دعوتش و تاثير كالمش و از ايمان خود مايوس كردند

اين بود  -چه موعظه كني و يا از واعظان نباشي -اند: اين تعبير خالي از مبالغه نيست، چون مقتضاي ترديدگفته «1»بعضي 
ولي آن طور فرمود تا مبالغه را برساند و بفهماند كه ما به هيچ وجه ايمان  "موعظه كني و چه نكنيچه  "كه گفته شود:
 .نخواهيم آورد

 -"خلق و خلق "شود، راغب گفته:به ضمه خاء و الم و يا سكون الم، خوانده مي "خلق "كلمه "إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ "
 مختص به -به فتحه خاء -يكي بوده، مانند شرب و شرب و صرم و صرم و ليكن خلقدر اصل  -به فتحه خاء و ضمه آن

شود، مختص به قوا و اخالقياتي است كه با بصيرت درك مي -به ضمه خاء -ها و اشكال و صور ديدني است و خلقهيئت
 .«8» "إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ "به قرائتي و نيز بنا "إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ "نه با چشم، هم چنان كه در قرآن كريم آمده:

اشاره به معارفي است كه هود آورده و مردم آن را وعظ ناميدند و معنايش اين است كه اين دعوت  "هذا "و اشاره به كلمه
ي نيست و اين اي، جز همان عادت گذشتگان از اهل اساطير و خرافات چيز ديگربه توحيد و موعظه كه تو بدان دست زده

 ."إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ "سخن مانند همان سخني است كه از ديگران حكايت كرده و فرموده است:

ا كَذلِكَ وَجَدْنا آباءَن "گفتند:پرستي، كه به تقليد از پدرانشان داشتند و ميممكن هم هست كه اشاره باشد به شرك و بت
 ."كردندا يافتيم كه چنين ميپدران خود ر -يَفْعَلُونَ

اند بگويند: اين خلق كه در ما است نيست مگر همان اند كه مراد اين باشد كه خواستهاز مفسرين احتمال داده« 0»بعضي 
ميريم آن چنان كه آنان مردند و بس، ديگر بعث و حساب و شدند و ميشويم آن چنان كه آنها ميخلق اولين، زنده مي

 .يست، و ليكن اين احتمال از سياق آيه دور استعذابي در كار ن

 اند، البته اين در صورتي است كه مراد هوددر اين جمله معاد را انكار كرده "وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ "
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 .ع( از عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، روز قيامت باشد)

 .است روشن آيات اين معناي "الرَّحِيمُ …فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً  "

 431ص :  .. … ["أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ "ذيل جمله: بحث روايتي ]روايتي در باره دعوت هود )عليه السالم( و روايتي در

 اشاره

در كتاب كمال الدين و روضه كافي، با ذكر سند روايتي از ابو حمزه ثمالي از ابي جعفر محمد بن علي باقر )ع( آورده، كه در 
فرمايد به نام هود و او قوم خود را به سوي ميضمن آن فرموده: نوح )ع( خبر داده بود كه خداي تعالي پيامبري مبعوث 

كند، پس زنهار كه كنند، و خداي تعالي ايشان را به وسيله باد هالك ميخواند و مردم او را تكذيب ميخداي عز و جل مي
اب ا از عذهر يك از شما او را درك كرد از تكذيبش بپرهيزد و به وي ايمان آورد و حتما پيرويش كند، چون خداي تعالي او ر

 .دهدباد نجات مي

آن  كرد، وسفارش كرد كه با اين وصيت در رأس هر سالي تجديد عهد كند، سام اين كار را مي "سام "نوح )ع( به فرزندش
 .بردندگرفتند و آن روز را در انتظار روزي كه هود مبعوث شود به سر ميروز را در هر سال عيد مي

را مبعوث فرمود، به علم و ايمان و ميراث علمي گذشتگان و نيز به اسم اكبر و آثار علم همين كه خداي تبارك و تعالي هود 
ع( به آمدن وي بشارتشان داده، پس به )نبوت، كه نزدشان بود نگريستند و ديدند كه هود پيغمبر است و پدر بزرگشان نوح 

وَ إِلي  "فرمايد:ند، اينجاست كه خداي تعالي ميوي ايمان آورده و تصديقش نموده پيرويش كردند و از عذاب باد نجات يافت
 .«1» "كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ ال تَتَّقُونَ "فرمايد:و نيز مي "عادٍ أَخاهُمْ هُوداً

 431:  ص..  …آن نيست[ اي از هر ساختماني كه بنا گردد در روز قيامت وبال صاحب بنا است مگر به مقداري كه چاره]

ن منزل خواهيد در آگفته است: يعني چيزهايي كه به آن احتياج نداريد و نمي "آيَةً تَعْبَثُونَ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 -ث خواندهنيازند عبكنيد، بلكه تنها عبث و لهو و لعب شما را به ساختن آن وادار كرده. و گويا ساختن بنايي را كه از آن بي

مؤيد آن خبري است كه از انس بن مالك رسيده كه گفت: روزي رسول خدا  -اين را عطاء از تفسير ابن عباس روايت كرده
 اي ديد، پرسيد اين چيست؟ اصحابش)ص( بيرون شد و در راه قبه
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عرضه داشتند كاخي است از انصار، حضرت مقداري ايستاد تا صاحب قبه آمد و سالم كرد رسول خدا در حضور همه مردم از 
 گردانيد، تا مرداو روي گردانيد، مرد )به خيال اينكه آن جناب متوجه نشده( چند بار سالم خود را تكرار كرد و حضرت روي 



گردان شده است، قضيه را به اصحاب آن جناب گفت، كه به خدا به خوبي فهميد كه آن جناب از وي خشمگين و روي
 دانم چه خالفي از من سر زده و چه شده است؟سوگند نظر رسول خدا از من برگشته و نمي

برگشته آن  اشتيم كه مال فالني است، پس مرد به قبهگفتند رسول خدا قبه تو را ديد و از ما پرسيد اين مال كيست؟ ما گف
ند اي كه در اينجا بود چه شد؟ گفتاي نديد، پرسيد قبهرا با زمين يكسان كرد، روزي ديگر رسول خدا از آنجا عبور كرد و قبه

فرمود: هر  صاحبش از اعراض تو نزد ما شكوه كرد، ما سبب اعراضت را به وي گفتيم، رفت و قبه را خراب كرد، حضرت
 .«1»اي از آن نيست باشد، مگر آن مقداري كه چارهچيزي كه ساخته شود روز قيامت و بال صاحبش مي

كشيد آمده كه يكديگر را به خاطر غضب و بدون هيچ گناه مي "وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
«8». 
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 437:  ص..  …[ 511تا  545(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ  (130( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ )138( إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَ ال تَتَّقُونَ )131كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ )
 (133( وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ عَلي رَبِّ الْعالَمِينَ )133)

( وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً 132نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ ) وَ زُرُوعٍ وَ (133( فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ )133أَ تُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ )
 (150)( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ 132فارِهِينَ )

( ما أَنْتَ 130الْمُسَحَّرِينَ )( قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ 138( الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ ال يُصْلِحُونَ )131وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ )
 (133( قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ )133إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

( فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما 133فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ ) ( فَعَقَرُوها133وَ ال تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ )
 (132( وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )132كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )
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 .(131ثموديان نيز پيغمبران را دروغگو شمردند )

 .(138ترسيد؟ )ايشان گفت: چرا نمي برادرشان صالح به

 .(130كه من پيغمبري خيرخواه شمايم )
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 .(133از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )

 .(133خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست )براي پيغمبري از شما مزدي نمي



 .(133مانيد؟ )يت، در نعمتهايي كه اينجاست ميكنيد هميشه در نهايت امنآيا شما تصور مي

 .(133سارها )در باغستانها و چشمه

 .(132و كشتزارها و نخلستانهايي كه گل لطيف دارد )

 .(132پردازيد )تراشيد و در آن به عيش و نوش ميها ميها با مهارت خانهكه در كوه

 .(133از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )

 .(131ان را اطاعت مكنيد )كارو فرمان اسراف

 .(138كنند )كنند و اصالح نميكه در اين سر زمين فساد مي

 .(130اي )گفتند: حقا تو جادوگر شده

 .(133اي بياور )گويي معجزهتو جز بشري مانند ما نيستي اگر راست مي

 .(133گفت: اين شتري است براي سهمي او )از آب( است و براي شما نيز سهم روز معيني )

 .(133رسد )آزاري به آن نرسانيد كه عذاب روزي بزرگ به شما مي

 .(133آن را كشتند و پشيمان شدند )

 .(132و دچار عذاب شدند كه در اين عبرتي هست و بيشترشان مؤمن نبودند )

 .(132و پروردگارت نيرومند و رحيم است )

 431:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

كند، و صالح نيز يكي از انبياي عرب است، كه قرآن كريم تاريخ صالح )ع( و قومش اشاره مي اين آيات به اجمال به داستان
 .دانداو را بعد از هود مي

 .شد روشن گذشته در آيه چند اين معناي "الْعالَمِينَ رَبِّ عَلي …كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ  "

باشد و مراد از آن موصوله مي "ما "ستفهام در آيه، استفهام انكار است و كلمهظاهرا ا "أَ تُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ "
اشاره است به  "هاهنا "دهد و كلمهبه بعد آن را تفصيل مي "فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ "هايي است كه بعدا يعني از جملهنعمت

 .است "تتركون "حال از نايب فاعل "آمنين "مكان حاضر و نزديك، كه مراد از آن در آيه همان سرزمين ثمود است و كلمه
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شويد و چنين تان كرده مطلق العنان رها نميهايي كه در سرزمينتان احاطهو معناي آيه اين است كه شما در اين نعمت
 .كنيد بازخواست نگرديد و از هر مؤاخذه الهي ايمن باشيدنيست كه از آنچه مي

 "ا هاهنافي م "اين جمله همان بيان تفصيلي است كه گفتيم براي جمله "اتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌفِي جَنَّ "
كند و اگر بعد از ذكر جنات، نخل را كه باز يكي از مصاديق جنات است ذكر فرمود، به خاطر اهتمامي است كه عرب ذكر مي

اند به طوري كه گفته -"هضيم "در نخل به منزله گرد گل در ساير درختان است و كلمه "طلع "به اين درخت دارد و كلمه
 .به معناي درختان تو در هم و سر بهم كشيده است -«1»

به  صفت مشبهه و -به فتحه فاء و كسره راء "فره "راغب در مفردات گفته: كلمه "وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ "
اند: يعني حاذقين )استادانه(. و بعضي ديگر گفته "وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ "پرست است و آيهشهوت معناي



 .«2»پرستان فارهين يعني شهوت

غيان و طو بنا به نظريه او اين آيه شريفه در مقام بيان نعمت خواهد بود و بنا به آن معناي ديگر در مقام انكار شهوت راني و 
 .سرمستي و عياشي آنان است. و به هر حال چه به آن معنا و چه به اين معنا آيه شريفه در سياق استفهام است

 .اين جمله تفريع بر انكار قبلي است، كه گفتيم در معناي نفي است "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ "

 431:  ص..  …كنند[ كنند و اصالح نميمر مسرفان كه فساد مينهي نمودن صالح )عليه السالم( قوم ثمود را از اطاعت ا]

، امر در مقابل نهي است "امر مسرفان "ظاهرا مراد از "وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ ال يُصْلِحُونَ "
اند كه به معناي شان باشد. بنا بر اين مراد فسرين احتمال دادهبه قرينه اينكه از اطاعت آن نهي فرموده، هر چند بعضي از م

از اطاعت امر آنان تقليد عاميانه و پيروي كوركورانه ايشان، در اعمال و روش زندگي است، آن روشي كه آنان سلوكش را 
 .دارنددوست مي

ف و بزرگاني هستند كه ديگران آنان را پيروي و مراد از مسرفين چه اينكه كلمه آمر به آن معنا باشد و چه به اين معنا، اشرا
 كنند خطابي هم كه در آيه است )اطاعت مكنيد( به عموم تابعين ايشان است كه آنها هستند كه صالح )ع( اميد داشت ازمي

__________________________________________________ 

 .118، ص 12روح المعاني، ج (1)

 [.. … ] ."فره "مفردات راغب، ماده(2)
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 .پيروي بزرگان دست بردارند، و لذا خطاب را متوجه ايشان كرد، نه اشراف، چون از ايمان آوردن اشراف مايوس بود

ممكن هم هست خطاب را متوجه هر دو دسته بدانيم، و بگوييم اشراف هم به نوبه خود مقلد پدران گذشته خود بودند و امر 
پس به اين اعتبار همه آنان از « 1» "أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا "كردند، هم چنان كه به صالح گفتندا اطاعت ميآنان ر

 .كندكردند و آيه شريفه همه را از آن نهي مياشراف و عوامشان، امر مسرفين را اطاعت مي

عبارت دانسته از كساني كه از مرز حق تجاوز نموده، از حد اعتدال  اند؟ آيه بعدي ايشان راو اما مسرفين چه كساني بوده
 و اين خود اشاره به علت حقيقي حكم "الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ ال يُصْلِحُونَ "اند و توصيفشان فرموده بهبيرون شده

گر راي اينكه ايشان مفسد در زمينند و اصالحاست و معنايش اين است كه از خدا بپرهيزيد و امر مسرفان را اطاعت مكنيد، ب
 .نيستند و معلوم است كه با افساد، هيچ ايمني از عذاب الهي نيست و از سوي ديگر او عزيز و انتقام گيرنده است

 431:  ص..  …توضيح اينكه نتيجه انحراف انسان از فطرت، فساد و افساد در زمين و بالمال عذاب و هالك است[ ]

ه عالم هستي در عين تضاد و تزاحمي كه بين اجزايش هست به نحو خاصي به هم مرتبط و پيوسته است و آن توضيح اينك
رشته ارتباط خاص، اجزاي عالم را هم آغوش و هماهنگ يكديگر كرده و در اثر اين هم آغوشي و هماهنگي هر موجودي را 

عين ناسازگاري با هم و اختالف شديدي كه با هم دارند، به به نتيجه و اثر رسانده است، عينا مانند دو كفه ترازو، كه در 
شود، در عين طوري كه هر يك به هر قدر به طرفي متمايل شود آن ديگري به همان قدر به طرف مخالف آن متمايل مي

 ن است اينحال هر دو در تعيين وزن كاال متوافقند و منظور از ترازو هم همين است، عالم انساني هم كه جزئي از عالم كو
چنين است، يك فرد انساني با آن قوا و ادوات مختلف و متضادي كه دارد، اين فطرت را دارد كه افعال و اعمال خود را 

اي كه دارد برسد، و عقلي دارد كه با آن ميان خير و شر تميز داده، تعديل كند، به طوري كه هر يك از قوايش به حظ و بهره



 .ساندحق هر صاحب حقي را به آن بر

ه رود، نتايجي كپس عالم هستي و تمام اجزاي آن با نظامي كه در آن جاري است به سوي غايات و نتايجي صالح پيش مي
براي همان نتايج خلق شده، و باز اين عالم هستي كه مجموعش به سوي يك هدف در حركت است، هر يك از اجزايش 

 دارند، راهي كه آن جزء با اعمال مخصوص به خودش آن راه را طيراهي جداگانه دارد غير از آن راهي كه ساير اجزاء 

__________________________________________________ 

 .38پرستيدند. سوره هود، آيه كني از اينكه بپرستيم چيزهايي را كه پدرانمان ميآيا ما را نهي مي(1)
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ط راه به سوي چپ و راست آن متمايل گشته، يا به خاطر افراط و تفريط بكلي از آن منحرف كند، بدون اينكه از وسمي
دهد و به دنبال آن غايت خود آن جزء و غايت شود، چون اگر )متمايل و يا منحرف( بشود در نظام طرح شده خللي روي مي

 .گذاردهمه عالم رو به تباهي مي

دن يك جزء از آن خطي كه برايش ترسيم شده و تباهي آن نظمي كه براي و اين هم ضروري و واضح است، كه بيرون ش
شود ساير اجزاء با آن هماهنگي نكنند و در عوض با آن بستيزند، اگر توانستند آن را به راه آن و غير آن الزم بوده، باعث مي

نابودش نموده آثارش را هم محو  گردانند و به وسط راه و حد اعتدال بكشانند كه هيچ، و اگر نتوانستند،راستش بر مي
 .كنند، تا صالح خود را حفظ نموده و عالم هستي را بر قوام خود باقي بگذارند و از انهدام و تباهي نگه بدارندمي

انسانها نيز كه جزئي از اجزاي عالم هستي هستند، از اين كليت مستثني نيستند، اگر بر طبق آنچه كه فطرتشان به سوي آن 
رسند و اگر از حدود فطرت خود تجاوز نمودند، يعني كند رفتار كردند، به آن سعادتي كه بر ايشان مقدر شده مييهدايتشان م

وي كند، تا شايد به سها گرفتارشان ميدر زمين فساد راه انداختند، خداي سبحان به قحط و گرفتاري، و انواع عذابها و نقمت
ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  "صالح و سداد بگرايند، هم چنان كه فرمود:

 .«1» "لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

 و اگر هم چنان بر انحراف و فساد خود بمانند و به خاطر اينكه فساد در دلهايشان ريشه دوانيده از آن دل بر نكنند، آن وقت
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري  "سازد، هم چنان كه فرمود:كند و زمين را از لوث وجودشان پاك ميبه عذاب استيصال گرفتارشان مي

وَ ما  "و نيز فرموده:« 8» "يَكْسِبُونَ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا
 .«0» "كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ

 و اين بدان جهت است كه وقتي« 3» "أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ "و نيز فرموده:

__________________________________________________ 

دريا و خشكي عالم هويدا گشت، به خاطر كارهايي كه مردم به دست خود كردند و تا آنكه خدا بعضي از آثار فساد در (1)
 .31عملهايشان را به ايشان بچشاند، باشد كه برگردند. سوره روم، آيه 

يم، كردشان باز ميكردند، هر آينه بركات آسمان و زمين را به رويآوردند و تقوي پيشه ميها ايمان ميو اگر اهل قريه(2)
 23سوره اعراف، آيه  .كردند گرفتيماما تكذيب كردند، پس ما نيز آنان را به آنچه كه مي

كرد. سوره هود، آيه پروردگار تو هيچ گاه اهل يك قريه را به خاطر يك ظلم، با اينكه همه در پي اصالحند هالك نمي(3)
113. 

 .133سوره انبياء، آيه برند. زمين را بندگان صالح من به ارث مي(4)
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شود و با اين اعمال شود، و چون عمل صالح شد، با نظام عام عالمي موافق ميصالح باشند، قهرا عملشان هم صالح مي
 .شودصالح، زمين براي زندگي صالح مي

 :پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه

 "اصالح حيات زميني انسانيت است، كه خداي تعالي از شعيب حكايت كرده كه گفت: اوال اينكه: حقيقت دعوت انبياء همانا
 .«1» "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ

 است حجتي الح عين در ساده، است بياني اينكه عين در " … يُفْسِدُونَ الَّذِينَ الْمُسْرِفِينَ أَمْرَ تُطِيعُوا ال وَ "و ثانيا اينكه: جمله
 .برهاني

ه اشاره باشد به اينكه از انسانها ب "وَ ال يُصْلِحُونَ "مجددا فرمود: "الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ "و شايد در اينكه بعد از جمله
رود كه زمين را اصالح كنند و ليكن بر خالف توقع، از فطرت خود خاطر اينكه بشر و داراي فطرت انسانيتند انتظار مي

 .رف گشته، به جاي اصالح افساد كردندمنح

 433:  ص..  …تكذيب و نافرماني قوم ثمود و گرفتار شدنشان به عذاب الهي[ ]

و تو را آن  شونديعني تو از كساني هستي كه نه يك بار و دو بار، بلكه پي در پي جادو مي "قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ "
 .يگر عقلي برايت نماندهاند كه دقدر جادو كرده

به معناي باالي شكم است و مسحر كسي است كه داراي جوف و شكم باشد، در  "سحر "اند: كلمهاز علما گفته« 8»بعضي 
ما أَنْتَ إِلَّا  "نوشي. بنا بر اين، جملهخوري و ميشود از اينكه تو نيز مانند ما بشري هستي مينتيجه مسحر در آيه كنايه مي

 .شودتاكيد همان كلمه مي "ثْلُنابَشَرٌ مِ

ه تو نيز شود كاند مسحر به معناي كسي است كه داراي سحر يعني ريه باشد، آن وقت معنا چنين ميديگر گفته« 0»بعضي 
 .كشيمانند ما نفس مي

مي از آب است. و بقيه الفاظ آيه به معناي سه -به كسره شين -"شرب "كلمه "عَظِيمٍ يَوْمٍ عَذابُ …ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا  "
 .روشن است و تفصيل داستان آن جناب در سوره هود گذشت

 كشتن ناقه را به همه قوم نسبت داده، با اينكه مباشر در آن بيش از يك نفر نبود و اين "فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ "

__________________________________________________ 

 .22خواهم. سوره هود، آيه جز اصالح به قدر تواناييم چيز ديگري نمي من(1)

 .133، ص 83تفسير فخر رازي، ج (2)

 .110، ص 12روح المعاني، ج (3)

 300، ص: 13ترجمه الميزان، ج

لبالغه ا بدان جهت است كه بقيه قوم نيز مقصر بودند، چون به عمل آن يك نفر رضايت داشتند. و امير المؤمنين )ع( در نهج
كند، به طوري كه يك عمل، عمل همه فرموده: اي مردم دو چيز همه مردم را در يك عمل خير و يك عمل زشت جمع مي

شود، اول رضايت، و دوم نارضايي، هم چنان كه ناقه صالح را بيش از يك نفر پي نكرد، ولي خداي تعالي عذاب محسوب مي
 .آن يك نفر راضي بودندرا بر همه قوم نازل كرد، چون همه به عمل 

شايد ندامتشان هنگامي بوده كه آثار عذاب را مشاهده كردند و گر نه بعد از كشتن ناقه  "فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ "و اينكه فرمود:
 .«1» "يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ "گفتند:تازه از در تعجيز و استهزاء به صالح مي



ن را گرفت، چون از آيات ايشا موعود، عذاب آن يعني است، عهد الم ،"العذاب "الم "الرَّحِيمُ الْعَزِيزُ …فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ  "
رسد. و بقيه الفاظ آيه روشن ايشان را وعده نزول عذابي داده بود، كه بعد از سه روز مي (آيد كه صالح )عسوره هود بر مي

 .است

__________________________________________________ 

 .33كردي. سوره اعراف، آيه اي صالح! اگر از مرسلين هستي، بياور آن عذابي را كه ما را بدان تهديد مي(1)

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 434:  ص..  …[ 571تا  531(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ  (162)( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 131( إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَ ال تَتَّقُونَ )133ينَ )كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِ
 (133( وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ عَلي رَبِّ الْعالَمِينَ )130أَطِيعُونِ )

قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا  (133( وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ )133مِنَ الْعالَمِينَ ) أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ
 (132وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ )( رَبِّ نَجِّنِي 132قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ ) (167)لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 

( وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ 138( ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ )131( إِالَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ )133فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ )
 (133أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ) ( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كان130َالْمُنْذَرِينَ )

 (133وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )

 334:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(133قوم لوط نيز پيامبران را دروغگو شمردند )

 .(131شويد؟ )هنگامي كه برادرشان لوط به ايشان گفت: آيا خدا ترس و پرهيزكار نمي

 .(138ايم )من پيغمبري خيرخواه براي شم

 .(130از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )

  .(133خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانيان نيست )من از شما براي پيغمبريم مزدي نمي

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(133كنيد )چرا به مردان زمانه رو مي

 .(133ريد راستي كه شما گروهي متجاوزيد )گذاو همسرانتان را كه پروردگارتان براي شما آفريده وا مي

 .(133شوي )گفتند: اي لوط اگر بس نكني تبعيد مي

 .(132دارم )گفت: من عمل شما را دشمن مي

 .(132كنند نجات بخش )پروردگارا من و كسانم را از )شئامت( اعمالي كه اينان مي

 .(133پس او و كسانش را جملگي نجات داديم )

 .(131زو باقي ماندگان بود )مگر پير زني كه ج



 .(138سپس ديگران را هالك كرديم )

 .(130و باراني عجيب بر آنان بارانديم و باران بيم يافتگان چه بد بود )

 .(133و در اين عبرتي هست ولي بيشترشان ايمان آور نبودند )

 .(133و پروردگارت نيرومند و رحيم است )

 331:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

 .كندزيسته اشاره ميات به داستان لوط پيغمبر )ع( كه بعد از صالح )ع( مياين آي

 .گذشت قبل داستانهاي در آيه شش اين تفسير "الْعالَمِينَ رَبِّ …كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ  "

ر در ن -جمع ذكر "نرها -ذكران "ند و كلمهرسااستفهامي است انكاري كه توبيخ را مي "أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ "
 "است و آمدن به نرها كنايه است از لواط با آنان و اين عمل زشت در ميان آن قوم شايع بوده، و كلمه -مقابل ماده

 .به معناي جماعتي از مردم است "عالمين

است، كه در اين  "تاتون "درو اما اينكه كلمه عالمين مربوط به كجاست؟ ممكن است بگوييم مربوط به ضمير فاعل 
دهيد؟ بنا بر اين، آيه شريفه در معناي شود كه: آيا شما در ميان عالميان اين عمل زشت را انجام ميصورت معنا چنين مي

 .«1» "ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ "فرمايد:آن آيه ديگر است كه مي

__________________________________________________ 

 .82، سوره عنكبوت، آيه 23كردند. سوره اعراف، آيه احدي از عالميان قبل از شما چنين نمي(1)

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ان شود: آيا در بين عالميباشد، كه در اين صورت معنا چنين مي "ذكران "هم چنان كه ممكن است متصل به مفعول، يعني
وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ  "رويد؟!ه دارند و اين همه زنان در آنان هست تنها به سر وقت مردان ميبا اين همه كثرت ك

 " … مِنْ أَزْواجِكُمْ

اضي م "ذرو "كنيد، و اين كلمه ماضي ندارد، يعني از مادهاست، يعني زنان را رها مي "تتركون "به معناي "تذرون "كلمه
 .ساخته نشده است

ر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نيز به جهازات و ادواتي كه هر يك از اين دو صنف مجهز به آن اگ
ماند كه غرض صنع و ايجاد، از اين هستند و همچنين به خلقت خاص هر يك دقت كنيم، جاي هيچ ترديد باقي نمي

، در يك صنف از مقوله فعل و در ديگري از مقوله انفعال صورتگري مختلف و از اين غريزه شهوتي كه آن هم مختلف است
است، اين است كه دو صنف را با هم جمع كند و بدين وسيله عمل تناسل كه حافظ بقاء نوع انساني تا كنون بوده انجام 

 .پذيرد

 از اين نوع نه براي خوانيم، بدين جهت كه مرد خلق شده است براي يك فرد مادهپس يك فرد از انسان نر، كه او را مرد مي
ناميم براي نر از اين نوع خلق شده نه براي يك فرد ماده ديگر، يك فرد نر ديگر، و يك فرد از انسان ماده كه او را زن مي

آنچه مرد را در خلقتش مرد كرده براي زن خلق شده و آنچه كه در زن است و در خلقت او را زن كرده براي مرد است و اين 
ت، كه صنع و ايجاد عالم ميان مرد و زن يعني نر و ماده آدمي بر قرار كرده و اين جنبنده را زوج كرده زوجيت طبيعي اس



 .است

از سوي ديگر اغراض و نتايجي كه اجتماع و يا دين در نظر دارد اين زوجيت را تحديد كرده و برايش مرزي ساخته به نام 
از انسان كه با هم  -نر و ماده -ين معنا كه اجتماع ميان دو فردنكاح، كه يك جفت گيري اجتماعي و اعتباري است، به ا

جازه كند، يعني به ديگران ااند، نوعي اختصاص قائل شده، كه اين اختصاص مساله زوجيت طبيعي را تحديد ميازدواج كرده
 .دهد كه در اين ازدواج شركت كنندنمي

كند، نه ازدواج با مردان. و نيز زنان را به واج با زنان هدايت ميپس فطرت انساني و خلقت مخصوص به او، او را به سوي ازد
كند كه ازدواج مبني بر اصل كند، نه ازدواج با زني مثل خود. و نيز فطرت انساني حكم ميسوي ازدواج با مردان هدايت مي

 .توالد و تناسل است، نه اشتراك در مطلق زندگي

 333:  ص..  …[ است انسان فطرت و خلقت نظام خالف بر همجنس با آميزش اينكه بيان با آمده، خود قوم با( السالم هعلي) لوط سخن در كه "لكم خلق ما "توضيح]

 آنچه به ذهن نزديكتر است اين "ما خَلَقَ لَكُمْ "شود كه در جملهاز اينجا روشن مي

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

الم ملك است، آن هم  "لكم "شود، و الم درواج براي مردان مباح مياست كه مراد از آن عضوي است از زنان كه با ازد
، زوجيت طبيعي است، هر چند به "زوجيت "تبعيضي است و مراد از "من ازواجكم "در جمله "من "ملك طبيعي، و نيز كلمه

 .وجهي كه ممكن است مراد از آن زوجيت اجتماعي و اعتباري باشد

بيان آن باشد،  "مِنْ أَزْواجِكُمْ "زنان، و جمله "ما "اند كه مراد از لفظاحتمال دادهاز مفسرين  «1»و اما اينكه بعضي 
 .احتمالي است بعيد

يعني بلكه شما مردمي متجاوز و خارج از آن حدي هستيد كه فطرت و خلقت برايتان ترسيم كرده.  -"بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ "
 .باشدمي« 8» "لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ أَ إِنَّكُمْ "پس اين جمله در معناي آيه

پس، از همه مطالب گذشته روشن شد كه كالم خداي تعالي بر اساس حجتي برهاني است كه به آن حجت اشاره فرموده 
 .است

شوند و از ر نداري، از كساني خواهي شد كه تبعيد مييعني اگر دست ب "قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ "
أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ  "گردند، هم چنان كه اين معنا را در جاي ديگر از قوم لوط نقل فرموده كه گفتند:قريه نفي بلد مي

 .«0» "قَرْيَتِكُمْ

آيد همان جمع شدن مردان با يكديگر و كه از سياق بر مي ايشان به طوري "عمل "مراد از "قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ "
نيم به مثل كبه معناي مبغض و دشمن است و مقابله تهديد قوم كه گفتند: تو را تبعيد مي "قالي "ترك زنان است، و كلمه

ه: من كند كو اينكه اصال متعرض جواب از تهديد ايشان نشد، معنا را چنين مي "من دشمن عمل شمايم "چنين كالمي كه
از تبعيد شما هيچ بيم ندارم و ابدا در فكر و انديشه آن نيستم، بلكه همه غصه من در اين است كه چرا شما چنينيد، و 

مند به نجات شما هستم، نجات از و بال اين عمل كه خواه ناخواه روزي گريبانتان را دارم و بسيار عالقهعملتان را دشمن مي
 ."رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ "نبال آن فرمود:گيرد و به همين جهت دمي

__________________________________________________ 

 .028، ص 0تفسير شريف الهيجي، ج (1)

 .82كنيد. سوره عنكبوت، آيه رويد، و راه را قطع ميشما نزد مردان مي(2)



 .33ره عنكبوت، آيه آل لوط را از قريه خود بيرون كنيد. سو(3)

 302، ص: 13ترجمه الميزان، ج

نكه و كنند و يا از اييعني پروردگارا مرا و اهلم را از اينكه پيش رويم و بيخ گوشم لواط مي "رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ "
 .رسد، نجاتم بدهبال عملشان و عذابي كه خواه ناخواه به ايشان مي

جا تنها خودش و اهلش را ذكر كرد، براي اين بود كه كسي از اهالي قريه به وي ايمان نياورده بود، هم چنان كه و اگر در اين
 .«1» "فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "خداي تعالي درباره آنان فرمود:

به معناي كسي  -«8»اند به طوري كه گفته -"غابر "كلمه "بِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَفَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغا
به معناي هالك كردن است، و بقيه الفاظ آيه روشن  "تدمير "است كه بعد از رفتن همراهانش در جاي خود بماند، و كلمه

 .است

 " … وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً "

 .«0» "وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ "اش فرموده:همان سجيل است، كه در سوره حجر در بارهاين مطر و باران 

 .گذشت تفسيرش كه "الرَّحِيمُ الْعَزِيزُ …إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً  "

__________________________________________________ 

 [.. … ] .03نوار مسلمان. سوره ذاريات، آيه نيافتيم در آن قريه غير از يك خا(1)

 .113، ص 12روح المعاني، ج (2)

 .33اي چون كلوخ. سوره حجر، آيه ريزهبارانديم برايشان سنگ (3)

 302، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 431:  ص..  …[ 515تا  573(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ  (132( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ )133( إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَ ال تَتَّقُونَ )133ينَ )كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِ
 (123( وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ عَلي رَبِّ الْعالَمِينَ )132)

( وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فِي 128( وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ )121وا مِنَ الْمُخْسِرِينَ )أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ ال تَكُونُ
 (123الْمُسَحَّرِينَ )( قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ 123( وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ )120الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )

( قالَ 123( فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ )123وَ ما أَنْتَ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ )
( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ 122بُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )( فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذا122رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ )

 (123أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )

 (121وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )

 431:  ص..  …ترجمه آيات 



 .(133اصحاب ايكه نيز پيغمبران را دروغگو شمردند )

 .(133ترسيد )شعيب به ايشان گفت: چرا نميچون 

 .(132به درستي من پيغمبري خيرخواه شمايم )

  .(132از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد )

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(123خواهم كه مزد من به عهده پروردگار جهانيان است )از شما براي پيغمبري خود مزدي نمي

 .(121فروشي نكنيد( و مردم را به خسارت نيندازيد )پيمانه را تمام دهيد )و كم

 .(128و با ترازوي درست، وزن كنيد )

 .(120و چيزهاي مردم را كم ندهيد و در اين سرزمين به فساد مكوشيد )

 .(123و از آنكه شما و مردم گذشته را آفريده است بترسيد )

 .(123اي )گفتند: حقا كه تو جادو زده

 .(123پنداريم )نيستي و ما ترا دروغگو مي تو جز بشري مانند ما

 .(123اي از آسمان را روي ما بينداز )گويي پارهاگر راست مي

 .(122كنيد داناتر است )گفت: پروردگارم به اعمالي كه مي

 .(122پس دروغگويش شمردند و به عذاب روز ابر )آتشبار( دچار شدند كه عذاب روزي بزرگ بود )

 .(123ت ولي بيشترشان ايمان آور نبودند )كه در اين عبرتي اس

 .(121و پروردگارت نيرومند و رحيم است )

 441:  ص..  …اند[ بيان آيات ]اشاره به اينكه اصحاب اينكه چه كساني بوده

در اين آيات، اجمالي از داستان شعيب )ع( كه يكي از پيامبران عرب است ذكر كرده و اين داستان آخري از هفت داستاني 
 .ست كه در اين سوره آمدها

اي است كه درختان تو درهمي داشته باشد. به معناي بيشه "ايكه "كلمه "الْعالَمِينَ رَبِّ …كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ  "
يامبراني ه پاند و از جملكردهاي در آن زندگي مياند اين بيشه جنگلي بوده در نزديكيهاي مدين كه طايفهگفته «1»بعضي 

كه به سويشان مبعوث شده شعيب )ع( بوده، وي اهل آن محل نبوده است و با مردمش بيگانه بوده، به دليل اينكه در اين 
 به خالف هود و صالح "اخوهم شعيب "داستان مانند داستانهاي قبل، پيغمبر مورد بحث را برادر آن قوم نخوانده و نفرموده

ند، و هم چنين لوط كه از راه مصاهره و سببي فاميل قوم خود بود و لذا درباره اين سه تن اكه هم وطن با قوم خود بوده
 .تفسير بقيه الفاظ آيه گذشت "اخوهم لوط "و "اخوهم صالح "و "اخوهم هود "فرموده:

__________________________________________________ 

 .020، ص 0تفسير شريف الهيجي، ج (1)

 331، ص: 13ن، جترجمه الميزا

ع را از به معناي مقياسي است كه متا "كيل "كلمه "أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ "
رازويي ت به معناي "قسطاس "سنجند و وفا كردن به كيل به اين معناست كه آن را كم نگيرند، و كلمهنظر حجم با آن مي



به اين است كه آن را عادالنه به كار بزنند. و اين دو  "استقامت قسطاس "سنجند، واست كه متاع را از نظر وزن با آن مي
 .فروشي نكنند و در دادن و گرفتن كاال كيل و ترازو را درست به كار ببرنددهد به اينكه كمآيه دستور مي

ست، گيري ابه معناي نقص در وزن و اندازه "بخس "كلمه "مْ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَوَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُ "
 .به معناي نقص در راس المال است "اخسار "هم چنان كه كلمه

وَ زِنُوا  "تمم جملهم "كاال و متاع مردم را كم ندهيد -وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ "آيد كه جملهو از ظاهر سياق بر مي
و  "أَوْفُوا الْكَيْلَ "قيدي است متمم جمله "وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ "است، هم چنان كه جمله "بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ

ثر است و ا "بْخَسُواال تَ "و نهي در "ال تخسروا "تاكيد هر دو نهي، يعني نهي در "وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "جمله
 .كندفروشي را بيان ميشوم كم

 "به معناي افساد است، بنا بر اين، كلمه "عيث "است، كه مانند "عثي "از "تعثوا "كلمه -"وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "
لْقِسْطاسِ وَ زِنُوا بِا "تفسير آيه كند و در داستان شعيب در سوره هود و نيز دررا تاكيد مي "تعثوا "حالي است كه "مفسدين

، آورد گذرانديمفروشي چه فسادهايي در اجتماع پديد ميگفتاري پيرامون اينكه كم« 1» "الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 .به آنجا مراجعه فرماييد

به معناي خلقي است كه هر موجودي بر آن  "جبلة "ر مجمع البيان فرموده كلمهد "وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ "
 .«8»خلق مفطور شده 

پس مراد از جبله، صاحبان جبلت است و معناي آيه اين است كه: از خدايي كه شما و صاحبان جبلت گذشته را آفريده 
ه كه فساد را تقبيح نموده به شئامت آن اعتراف بترسيد، همان خدايي كه پدران گذشته شما و شما را با اين فطرت آفريد

 .كنيد

 اي كه به آن اشاره كرديم باعث شده كه خصوص مساله جبلت در آيهو شايد اين نكته

__________________________________________________ 

 .03سوره اسري، آيه (1)

 .831، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 338، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كند، چون مشركين از خداي خالق كه رب العالمين است هيچ ايد، به هر حال آيه شريفه به توحيد در عبادت دعوت ميبي
 .پروايي نداشتند

 يعني ه،آي ذيل در "ان "كلمه و گذشت آيه اين صدر تفسير "الْكاذِبِينَ لَمِنَ نَظُنُّكَ إِنْ وَ …قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ  "
 .است مثقله از مخففه "نَظُنُّكَ إِنْ "جمله در

 " … فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ "

جمع كسفه است، يعني قطعه، و معناي آيه اين  -«1»اند به كسره كاف و فتحه سين، به طوري كه گفته -"كسف "كلمه
 .خواهي بكنآيد، هر چه ميي از دستت بر نمياي از آسمان را بر سر ما بينداز، يعني تو هيچ كاراست كه قطعه

اين جمله پاسخي است كه شعيب به گفته آنان و پيشنهادي كه در خصوص آوردن عذاب  "قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ "
ارها به دست اند داده و اين كنايه است از اينكه او هيچ اختياري در آوردن عذاب از خود ندارد و اين كار مثل همه ككرده

داند كه آيا عملشان مستوجب عذاب هست يا نه و اگر هست كنند داناتر است و بهتر ميخداست، چون او به آنچه مردم مي
 مستوجب چه عذابي است؟



 .«8» "هِما أُرْسِلْتُ بِ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ "بنا بر اين آيه مورد بحث نظير پاسخي است كه هود به قومش داد و گفت:

 " … فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ "

 .همان روز عذاب قوم شعيب است، كه ابري برايشان سايه افكند و تفصيل داستانشان در سوره هود گذشت "يَوْمِ الظُّلَّةِ "

 .گذشت نيز آيه اين تفسير "الرَّحِيمُ الْعَزِيزُ …إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً  "

 443:  ص..  …بحث روايتي ])دو روايت در باره رسالت شعيب )عليه السالم([ 

 گفته است: در حديث آمده "إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ "در كتاب جوامع الجامع در ذيل آيه

__________________________________________________ 

 .000، ص 0تفسير كشاف، ج  (1)

 .80ام. سوره احقاف، آيه خداست و بس و من تنها رساننده رسالتي هستم كه مامور رساندن آن شده علم نزد (2)

 330، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»كه شعيب برادر اهل مدين بود و به عنوان رسول به سوي ايشان و نيز به سوي اصحاب ايكه فرستاده شده بود 

لين است، ، خلق او"الْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ "آمده كه مقصود از "ا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَوَ اتَّقُو "و در تفسير قمي در ذيل جمله
فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ  "يعني قوم شعيب آن جناب را تكذيب كردند، و مقصود از عذاب در جمله "فكذبوه "و اينكه فرمود:

 .«8»سموم است حرارت و بادهاي م "الظُّلَّةِ

__________________________________________________ 

 .083جوامع الجامع، ص (1)

 .183 -180، ص 8تفسير قمي، ج (2)

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 444:  ص..  …[ 337تا  513(: آيات 33سوره الشعراء )]

 اشاره

بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  (123( عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )120لَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ )( نَز128َوَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ )
 (196)( وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ 123)

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ  (122ناهُ عَلي بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ )( وَ لَوْ نَزَّل123ْأَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ )
 (831( ال يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّي يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ )833( كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ )122مُؤْمِنِينَ )

( أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ 833( أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ )830( فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ )838فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ )
 (833( ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ )833سِنِينَ )

( وَ ما تَنَزَّلَتْ 832( ذِكْري وَ ما كُنَّا ظالِمِينَ )832لَها مُنْذِرُونَ ) ( وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِال833َّما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ )
 (811( وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ )813بِهِ الشَّياطِينُ )

( وَ 813وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (213)مُعَذَّبِينَ فَال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْ (818إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ )
 (813ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ )( فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي813اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )



 (220)( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 812( وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ )812ينَ تَقُومُ )( الَّذِي يَراكَ ح813ِوَ تَوَكَّلْ عَلَي الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ )

 (881هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلي مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ )

( أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ 883لشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ )( وَ ا880( يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ )888تَنَزَّلُ عَلي كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ )
 (883( وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما ال يَفْعَلُونَ )883وادٍ يَهِيمُونَ )

لِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُ
(227) 
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 441:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(128اين قرآن كتابي است كه از ناحيه پروردگار جهانيان نازل شده )

 .(120و آن را روح االمين نازل كرده )

 .(123باشي ) به قلب تو تا از بيم دهندگان

 .(123به زبان عربي واضح )

 .(123و در كتابهاي گذشتگان نيز هست )

 .(123شناسند؟ )آيا براي ايشان همين نشانه كافي نيست كه دانشوران بني اسرائيل قرآن را مي

 .(122اگر آن را به بعضي از عجم نازل كرده بوديم )

 .(122آوردند )خواند هرگز بدان ايمان نميو آن را براي ايشان مي

 .(833دهيم )اينچنين انكار را در دل تبهكاران راه مي

 .(831انگيز را ببينند )كه بدان ايمان نياورند تا عذاب الم

 .(838و ناگهاني بر آنها در آيد و بي خبر باشند )

 .(830و گويند آيا مهلتمان دهند؟ )

 .(833خواهند )پس چرا عذاب ما را بشتاب مي

 .(833اگر سالها نعمتشان دهيم )مگر نداني كه 

 .(833آن گاه عذاب موعود به آنها رسد )

 .(833سازد )اند كاري برايشان نمينعمتي كه داشته

 .(832رسان داشتند )اي را هالك نكرديم مگر آنكه بيمهيچ دهكده

 .(832ايم )تا متذكر شوند، و ما هرگز ستمگر نبوده

 .(813اند )قرآن را شياطين نازل نكرده

 .(811توانستند نازل كنند )نه حق ايشان بود و نه مي

  .(818زيرا آنها از شنيدن وحي بركنارند )
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 .(810با خداي يكتا خداي ديگر مخوان و گرنه جزو معذبين خواهي بود )



 .(813و خويشان نزديكت را بترسان )

 .(813ماليمت گير )اند جنبه براي مؤمناني كه پيرويت كرده

 .(813كنيد بيزارم )اگر نافرمانيت كردند بگو من از اعمالي كه مي

 .(813و به خداي نيرومند و رحيم توكل كن )

 .(812بيند )همان كسي كه وقتي قيام كني تو را مي

 .(812بيند( )كنان )ميو همچنين حركت و گشتن تو را در ميان سجده

 .(883كه او شنوا و دانا است )

 .(881شوند؟ )آيا خبرتان دهم كه شيطانها به چه كسي نازل مي

 .(888شوند )بر همه دروغسازان گنه پيشه نازل مي

 .(880كنند و بيشترشان دروغگويانند )مسموعات خويش را القا مي

 .(883كنند )و شاعران را گمراهان پيروي مي

 .(883بيني كه آنان در هر وادي سرگردانند )مگر نمي

 .(883كنند )گويند كه خود عمل نميچيزهايي ميو 

اند و از پس آن ستمهايي كه ديدند انتقام اند و خدا را بسيار ياد كردهمگر آن كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
 .(883كنند )اند بدانند كه به كجا بازگشت مياند، زود باشد كساني كه ستم كردهگرفته

 447:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

اي است كه از داستانهاي هفتگانه استخراج شود و هم توبيخ و تهديدي كند كه به منزله نتيجهاين آيات به مطالبي اشاره مي
 .(است براي كفار عصر رسول خدا )ص

ده شده شتگان برو نيز در اين آيات از نبوت رسول خدا )ص( دفاع شده و احتجاج شده به اينكه نام او در كتابهاي آسماني گذ
 :و علماي بني اسرائيل از آن پيشگوييها اطالع دارند و نيز از كتاب آسماني آن جناب، يعني قرآن كريم دفاع شده به اينكه

 .اين كتاب از القائات شيطانها و اقاويل شعراء نيست "

 و از اين آيه به بعد به صدر سوره برگشت شده كه گردد به قرآن بر مي "انه "ضمير در "وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ "
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ا يَأْتِيهِمْ وَ م "فرمايد:كند، هم چنان كه بعدا نيز ميو داستان كفر آن اقوام را دنبال مي "تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ":فرمود
 ."عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا

 447:  ص..  …و موارد استعمال آن دو در آيات قرآن كريم[  "تنزيل "و "انزال "معناي]

هر دو به يك معناست و آن فرود آوردن است، چيزي كه هست غالبا انزال را در مورد فرود  "انزال "و كلمه "تنزيل "كلمه
كنند و اصل نزول در اجسام به اين است كه مورد فرود آوردن به تدريج، استعمال مي آوردن به يك دفعه و تنزيل را در

 .جسمي از مكاني بلند به پايين آن مكان فرود آيد و در غير اجسام نيز به معنايي است كه مناسب با اين معنا باشد



ق و تقدير فرود آورد، چون همواره باشد به موطن و عالم خلو تنزيل خداي تعالي به اين است كه چيزي را كه نزدش مي
خود را در مقامي بلند دانسته و به اوصافي چون علي و عظيم و كبير و متعال و رفيع الدرجات و قاهر فوق بندگان ستوده، در 

دت اآورد و يا به عبارت ديگر از عالم غيب به عالم شهكند و به عالم خلق و تقدير در مينتيجه وقتي او موجودي را ايجاد مي
 .شودآورد، در حقيقت تنزيلي از ناحيه او محسوب ميمي

يا  "اين دو كلمه، يعني تنزيل و انزال در كالم خداي تعالي به همين عنايت در اشيايي به كار رفته، مثال درباره لباس فرموده:
و « 8» "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ "رپايان فرموده:و در باره چا« 1» "بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ

ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ  "و درباره مطلق خير فرموده:« 0» "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ "درباره آهن فرموده:
ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما وَ إِنْ مِنْ شَيْ "و در مطلق موجودات فرموده:« 3» "يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ

 .«3» "نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

 لْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّإِنَّا جَعَ "كند آيهاز جمله آياتي كه بر اعتبار اين معنا در خصوص قرآن داللت مي
 .«3»است  "الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

 و اگر در آيه مورد بحث تنزيل را به رب العالمين نسبت داده، براي اين بود كه داللت

__________________________________________________ 

 .83آدم زادگان، ما لباسي بر شما نازل كرديم كه عيبتان را بپوشاند. سوره اعراف، آيه اي (1)

 .3و از چارپايان براي شما هشت جفت نازل كرديم. سوره زمر، آيه (2)

 .83آهن را نازل كرديم كه در آن قدرتي بسيار است. سوره حديد، آيه (3)

زي از خير از ناحيه پروردگارتان بر شما نازل شود. سوره بقره، آيه دارند كه چيكفار اهل كتاب و مشركين دوست نمي(4)
133. 

اي معين. سوره حجر، آيه كنيم مگر به اندازههاي آن نزد ما است و ما آن را نازل نميهيچ چيز نيست مگر آنكه خزينه(5)
81. [ … ..] 

 كنيد و گر نه اين كتاب در ام الكتاب بود، كه در نزدما اين كتاب را خواندني و به زبان عربي كرديم، تا شايد شما تعقل (6)
 .3و  0ما مقامي بلند و فرزانه دارد. سوره زخرف، آيه 
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ند، بلكه دانستكند بر يگانگي رب تعالي، چون مكرر گفتيم كه مشركين خداي را قبول دارند، ولي او را رب العالمين نمي
اش ربي دارد و خدا رب آن ارباب است، نه رب العالمين، چون خودش به طور مستقيم در عالميان ر ناحيهگفتند عالميان همي

 .ربوبيت و تدبير ندارد

 441:  ص..  …[ قلب وسيله به وحي دريافت چگونگي و قلب، از مراد بيان و "قَلْبِكَ عَلي الْأَمِينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ "توضيح و تفصيل معناي جمله:]

ع( است، كه )جبرئيل  "روح االمين "مراد از "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ "
و در جاي ديگر او را روح « 1» "هِمَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّ "باشد، به دليل آيهفرشته وحي مي

كه ما در تفسير دو سوره نحل و اسراء بحثي پيرامون « 8» "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ "القدس خوانده، فرموده:
 .معناي روح گذرانديم

اعتماد خداي تعالي و امين در رساندن رسالت او و اگر جبرئيل را امين خواند، براي اين بود كه داللت كند بر اينكه او مورد 



كند، نه عمدا و نه سهوا و نه دچار فراموشي دهد و نه جابجا و تحريف ميبه پيامبر او است، نه چيزي از پيام او را تغيير مي
از اين گونه گردد، هم چنان كه توصيف او در جاي ديگر به روح قدس نيز به اين معاني اشاره دارد، چون او را منزه مي

 .كندها معرفي ميمنقصت

باء را « 0»را با حرف باء متعدي كند، نه اينكه به قول بعضي  "نزل "براي اين بود كه كلمه "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ":و اگر فرمود
در اين  نايتبراي مصاحبت آورده باشد، تا معناي جمله اين باشد كه قرآن را با معيت جبرئيل نازل كرده، چون در اين مقام ع

 .نبوده كه با قرآن كسي هم آمده يا نه، بلكه عنايت تنها در نزول قرآن بوده

گردد، بدان جهت كه كالمي است تركيب شده از الفاظي، و البته آن الفاظ هم داراي معاني به قرآن برمي "نزل به "ضمير در
ده تنها معاني قرآن بوده باشد و رسول خدا )ص( آن از مفسرين آنچه جبرئيل آور« 3»اي است، نه اينكه به قول بعضي حقه

 .معاني را در قالب الفاظ ريخته باشد، البته الفاظي كه درست آن معاني را حكايت كند

زيرا همانطور كه معاني از ناحيه خدا نازل شده، الفاظ هم از آن ناحيه نازل شده است، به شهادت آيات زير كه به روشني اين 
 :د، از آن جمله فرمودهرساننمعنا را مي

__________________________________________________ 

كنند، بايد بدانند كه او است كه اين قرآن راي به اذن خدا بر قلب تو نازل كرد. سوره كساني كه با جبرئيل دشمني مي(1)
 .23بقره، آيه 

 .138كرد. سوره نحل، آيه  بگو روح القدس آن راي از ناحيه پروردگار بر من به حق نازل(2)

 .183، ص 12روح المعاني، ج (3)

 .181، ص 12روح المعاني، ج (4)
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 "فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ "

است كه الفاظ، خواندني و و نيز آياتي ديگر، و پر واضح « 8» "تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ "و نيز فرموده: «1»
 .تالوت كردني است نه معاني

تر از قولي كه نقل كرديم، قول كسي است كه گفته: قرآن، هم به الفاظش و هم به معنايش از منشآت رسول خدا پايهبي
نفس كه  )ص( بوده، كه آن را يك مرحله از قلب آن جناب، كه نام آن مرحله روح االمين است، القاء كرده به مرحله ديگر

 .نامش قلب است

و مراد از قلب در كالم خداي تعالي هر جا كه به كار رفته آن حقيقتي است از انسان كه ادراك و شعور را به آن نسبت 
دهند، نه قلب صنوبري شكل، كه در سمت چپ سينه قرار گرفته است، و يكي از اعضاي رئيسه بدن آدمي است، به مي

 .شودذيال خاطرنشان مي شهادت آياتي از قرآن كريم كه

وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ  "فرمايد:رسد و ميدر سوره احزاب قلب را عبارت دانسته از آن چيزي كه در هنگام مرگ به گلوگاه مي
كه معلوم است مراد از آن، جان آدمي است. و در سوره بقره آن را عبارت دانسته از چيزي كه متصف به گناه « 0» "الْحَناجِرَ

كند، پس مراد از آن همان و معلوم است كه عضو صنوبري شكل گناه نمي« 3» "فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ "شود. و فرموده:اب ميو ثو
 .جان و نفس آدمي است

ر تو را ب روح االمين آن "پاي قلب را به ميان آورد و نفرمود: "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ "و شايد وجه اينكه در جمله
كرده؟ و از آن جناب آن چيزي كه وحي را اشاره به اين باشد كه: رسول خدا چگونه وحي و قرآن نازل را تلقي مي "نازل كرد



 .شوداش، كه در امور جزئي به كار بسته ميگرفته نفس او بوده، نه مثال دست او، يا ساير حواس ظاهرياز روح مي

شنيد، اما بدون اينكه دو حس بينايي و ديد و هم ميشد، هم ميي وحي ميپس رسول خدا )ص( در حيني كه به و
 "را به داد، كه آناش به كار بيفتد، هم چنان كه در روايت آمده، كه حالتي شبيه به بيهوشي به آن جناب دست ميشنوايي

 .نام نهاده بودند "رحاء الوحي

__________________________________________________ 

 .12خوانيم تو نيز خواندنت تابع خواندن ما باشد. سوره قيامت، آيه چون آن را مي(1)

 .3و سوره جاثيه، آيه  132خوانيم. سوره آل عمران، آيه اينها آيات خدايند كه ما به حق بر تو مي(2)

 .13ها. سوره احزاب، آيه رسد به حنجرهو قلبها مي(3)

 .820وره بقره، آيه چنين كسي قلبش گنه كار است. س(4)
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يد، اما شنديد و صدايش را ميشنويم، فرشته وحي را ميبينيم و صدايش را ميپس آن جناب همانطور كه ما شخصي را مي
 .بدون اينكه دو حاسه بينايي و شنوايي مادي خود را چون ما به كار بگيرد

 شنيده ميان او و سايرديده و ميبود، بايستي آنچه ميعين ديدن و شنيدن ما ميو اگر رؤيت او و شنيدنش در حال وحي 
مردم مشترك باشد و خالصه اصحابش هم فرشته وحي را ببينند و صدايش را بشنوند و حال آنكه نقل قطعي اين معنا را 

ده و جمعيتي كه پيرامونش تكذيب كرده و حالت وحي بسياري از آن جناب سراغ داده كه در بين جمعيت به وي دست دا
 .شده استاند، نه صداي پايي، نه شخصي و نه صداي سخني كه به وي القاء ميكردهاند هيچ چيزي احساس نميبوده

ه گذاشته ككرده و نميتوانيم بگوييم كه ممكن است خداي تعالي در آن حال در حاسه جمعيت تصرف مياين را هم نمي
شنيده بشنوند و خالصه امور غيبي همه از اين جهت غيبند كه خدا در بينند و آنچه را او ميديده ايشان بآنچه را او مي

 .توانيم آنها را درك كنيمحواس ما تصرف كرده، كه نمي

زيرا اگر چنين حرفي را بزنيم، به طور كلي بايد مانند سوفسطائيان بنيان هر تصديق علمي را درهم بكوبيم و نسبت به هيچ 
ينان پيدا نكنيم، چون اگر مثل چنين خطاي عظيمي از حواس ما كه كليد همه علوم ضروري و تصديقات تصديقي اطم

وثوق داشته باشيم، زيرا ممكن است  "دو دو تا چهارتا است "توانيم به تصديقبديهي است، جائز باشد، ديگر چگونه مي
ترين قضايا از قبيل سفيدي برف و به بديهياحتمال دهيم كه حواس ما در درك آن خطا رفته باشد و همچنين نسبت 

 .سياهي زغال تشكيك كنيم

زند كه قائل به اصالت حس باشد، يعني بگويد غير از محسوسات هيچ چيزي عالوه بر اين، اين سخن از كسي سر مي
 ايمان داريم، در موجود نيست و اين خطا از خطاي ديگر فاحشتر است، زيرا در همين عالم شهود به بسياري از چيزها علم و

ايم و اگر ما كسي باشيم كه وجود موجودي غير محسوس را ممكن حالي كه با هيچ يك از حواس خود احساسش نكرده
زنيم و ما در تفسير سوره مريم گفتاري در معناي تمثل ملك گذرانديم، كه بدانيم، هرگز درباره فرشته وحي چنين حرفي نمي

 .خوردبه درد اين مقام نيز مي

 411:  ص..  …اي كه راجع به انزال وحي بر قلب پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( گفته شده است[ وجوه متعدد و بي پايه]

 "كندروح االمين آن را به قلب تو نازل مي "در توجيه اينكه چرا فرمود:« 1»و بعضي 
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شود قلب است، نه بدن، هر چون به طور كلي آلت درك و آن چيزي كه به خاطر آن انسان مكلف به تكاليف مي ":اندگفته
ر دكه اشكال اين را  "كند به وسيله ادوات و اعضاي بدن، از چشم و گوش و غيره باشدچند كه قلب هم آنچه را درك مي

 .باال گفتيم

 :اند: رسول خدا )ص( داراي دو جنبه بودهديگر گفته« 1»و بعضي 

فيض را  اش آنگرفت و به خاطر جنبه بشرياش فيض را مييكي جنبه ملكي و ديگري جنبه بشري، به خاطر جنبه ملكي
هت است كه قلب او به صفات ملكي كرد، و اگر در آيه مورد بحث انزال وحي را بر قلب آن جناب دانسته، از اين جافاضه مي

با  "نزل به عليك روح االمين "گرفته و بدين جهت نفرمود:متصف بوده، صفاتي كه با آن صفات وحي را از روح االمين مي
 .فرمود مختصرتر بوداينكه اگر اين طور مي

 .و ايرادش در سابق گذشتو اين نيز وقتي درست است كه بگوييم حواس و قواي بدني نيز در تلقي وحي شركت دارند 

اند: مراد از قلب همان عضو مخصوص بدن است و ادراك و شعور هر چه باشد از خواص ديگر از مفسرين گفته« 8»جمعي 
 .آن عضو است

اگر قلب را متعلق انزال قرار داده، از باب توسع و  "اند:از ايشان در تفسير آيه مورد بحث گفته« 0»چيزي كه هست بعضي 
 .هم صحيح بود "نزل عليك "يي بوده و گرنهمجاز گو

رسانده و جبرئيل هم آن را براي رسول خدا )ص( توضيح اينكه خداي تعالي از راه خلق صوت، قرآن را به گوش جبرئيل مي
 كرده، پس به اين اعتبار صحيح است گفتهگرفته و در قلب خود حفظ و از بر ميخوانده و آن جناب وحي مذكور را فرا ميمي

 :شود كه

 ."قرآن را بر قلب او نازل كرد

و  شودتخصيص قلب به انزال، از اين باب است كه معاني روحاني نخست بر روح نازل مي "اند:ديگر گفته «3»بعضي 
رسد، چون ميان روح و قلب ارتباط و تعلق است و آن گاه از قلب به دماغ )مغز( رسيده، در لوح سپس از آنجا به قلب مي

 ."بنددمي خيال نقش

اختصاص دادن قلب به انزال براي اشاره به اين است كه تعقل آن جناب آن قدر كامل و قوي  "اند:ديگر گفته« 3»بعضي 
 ."شوندهاي تعقلند به هيچ گرفته مياست، كه حواس ظاهرش از قبيل سمع و بصر و غيره، كه واسطه

 ن است كه قلب رسول خدااند: اين اختصاص براي اشاره به ايديگر گفته« 3»بعضي 
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ص(آن قدر صالح و مقدس است كه شايستگي يافته منزلي براي كالم خدا قرار بگيرد و معلوم است كه وقتي قلب كه )
ئيس است اين قدر صالحيت داشته باشد، ساير اجزاء و اعضايش نيز داراي صالحيت خواهد بود، چون وقتي رئيس عضو ر

 .شودكشوري صالح بود، رعيت نيز صالح مي

اند: اين اختصاص براي اين است كه خدا براي قلب رسولش گوش و چشمي مخصوص قرار داده بود، ديگر گفته« 1»بعضي 
شنيد و اين گوش و چشم قلب براي اين بود كه رسولش با ديگران فرق داشته باشد، هم چنان كه ميديد، كه با آنها مي



 .«8» "ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي "فرمود:

اند، ، بيان كرده"جبرئيل قرآن را به قلب آن جناب نازل كرد "اينها وجوهي بود كه براي آيه مورد بحث و اينكه چرا فرمود:
 اند امور غيبي را با حوادث مادي مقايسه نموده، احكامگزافگويي، و بي دليل سخن گفتن است، اينها خواستهكه بيشتر آنها 

ينكه معناي ا "حوادث مادي را در آن امور نيز جاري سازند و كار بيهوده گويي بعضي از آنان به جايي رسيده كه گفته است:
الم خود را به او الهام نموده، در همان آسمان قرائت آن را تعليم وي فرشته قرآن را نازل كند اين است كه: خداي تعالي ك

كند و آن گاه آن فرشته به زمين نازل شده، كالم خداي را برساند و اين نيز دو راه دارد، يكي اينكه رسول خدا )ص( از 
ز صورت فرشتگي خود در صورت بشري خود در آمده، به شكل ملك شود و پيام خداي را از ملك بگيرد، دوم اينكه ملك ا

 ."تر استآمده، به شكل يك انسان مجسم شود، تا رسول خدا )ص( پيام را از او دريافت كند و البته اولي مشكل

پرسيديم مقصودت از در آمدن يك انسان از جلد انسانيت و مجسم شدنش به صورت فرشته و اي كاش ما نزد او بوديم و مي
تصور است، آن هم بعد از آنكه به صورت ملك در آمد، دوباره برگردد انسان شود و نيز چيست؟ و چگونه چنين چيزي قابل 

چگونه ممكن است تصور شود كه يك فرشته به صورت انسان در آيد؟! و دوباره به شكل اول خود برگردد؟! با اينكه ما 
اي بين آن دو نيست، نه از نظر ابطهايم كه اين دو مخلوق هر يك هويتي دارند مغاير هويت آن ديگري و هيچ رفرض كرده

ذات و نه از نظر آثار، عالوه بر اشكاالت ديگري كه در كالم اين گوينده هست، كه خود خواننده با كمي دقت متوجه آن 
 .شودمي

 اي دارد كه اميد است خداي سبحان ما را توفيق دهد گفتار خودالبته اين بحث تتمه
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 .را در آن به طور مفصل ايراد كنيم، گفتاري جامع در پيرامون دو مطلب، يكي ملك و ديگري وحي

ه از داعيان به سوي خداي سبحان باشي، مردم را از عذاب او بيم دهي، آري در عرف يعني تا آنك -"لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ "
و اصطالح قرآن، مقصود از منذر مطلق دعوت كنندگان به سوي خداست، نه خصوص پيامبر و رسول، خداوند متعال درباره 

ونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلي قَوْمِهِمْ وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُ "مؤمنين جن فرموده:
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ  ":آموزان علوم دين، كه ايمان به خدا و دين دارند فرموده، و درباره دانش«1» "مُنْذِرِينَ

 .«8» "مْإِذا رَجَعُوا إِلَيْهِ

و اگر در آيه مورد بحث انذار را غايت و هدف از نازل كردن قرآن معرفي كرده، نه نبوت و رسالت آن جناب را، براي اين 
بوده كه هر چند نبوت آن جناب نيز نتيجه انزال كتاب است، ولي چون سياق آيات، سياق تهديد است، لذا اين را نتيجه و 

 .هدف قرار داد

كند، و يعني به لساني عربي كه در عربيتش ظاهر و آشكار است، و يا مقاصد را با بيان تمام بيان مي -"بِيٍّ مُبِينٍبِلِسانٍ عَرَ "
 .در آيه قبلي، يعني روح االمين آن را به زبان عربي آشكار نازل كرد "نزل "متعلق است به كلمه "بلسان "جار و مجرور

مين شود: روح االكه در اين صورت معنا چنين مي "منذرين "علق باشد به كلمهاند كه متاز مفسرين احتمال داده« 0»بعضي 
آن را بر قلب تو نازل كرد، تا تو نيز در زمره منذرين از عرب باشي، مانند: هود و صالح و اسماعيل و شعيب )ع(، ولي وجه 

 .اول بهتر است



 413:  ص..  …في ذبر االولين([ معناي اينكه فرمود قرآن در كتب انبياي گذشته آمده بوده )انه ل]

مع زبور ج "زبر "گردد و يا به نزول آن بر قلب رسول خدا )ص(، و كلمهبه قرآن بر مي "انه "ضمير "وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ "
بياء آمده ز اناست، كه به معناي كتابست، و معناي آيه اين است كه خبر آمدن قرآن و يا نزولش بر تو، در كتب گذشتگان ا

 .بود

 اي كه در قرآن است براند: ضمير به معاني قرآن و آن معارف كليهديگر گفته« 3»بعضي 
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 .گردد و معنا اين است كه معارف قرآني در كتب انبياي گذشته نيز بودمي

 :ولي دو اشكال بر اين وجه وارد است

ف قرآن از راول اينكه: مشركين ايماني به انبياي گذشته و كتب ايشان نداشتند، تا عليه ايشان احتجاج شود به اينكه معا
شود، براي توحيد و معاد و غيره در كتب انبياي ديگر نيز بوده، به خالف معنايي كه ما كرديم، كه اين اشكال متوجه آن نمي

فرمايد اگر در اين كتاب شك داريد برويد و از اهل دهد و مياينكه در اين صورت آيه شريفه به مشركين خبري غيبي مي
ينكه قرآن كند به ااين كتاب، در كتب انبياي گذشته موجود است و اين خود دلها را ناگزير مي كتاب بپرسيد، چون خبر آمدن

 .را بپذيرند

 .سازد، زيرا علماي بني اسرائيل هيچ آگاهي به معارف عاليه قرآن نداشتنددوم اينكه: اين توجيه با آيه بعدي نمي

بر  (به خبر قرآن يا خبر نزول آن بر رسول خدا )ص "يعلمه "ضمير در "ماءُ بَنِي إِسْرائِيلَأَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَ "
گردد و معنايش اين است كه آيا اطالع علماي بني اسرائيل از خبر قرآن و يا نزول آن بر تو كه به عنوان بشارت در كتب مي

شارت با اينكه يهود همواره به يكديگر به آمدن دين تو بانبياي گذشته آمده، آيتي نيست براي مشركين بر صحت نبوت تو؟ 
كشيدند، كه اگر آخرين پيامبر ما آمد، چنين و چنان خواهيم كرد و انتقام خود را از شما داده و براي دشمنان، خط نشان مي

به اين معنا تصريح فرموده « 1» "كَفَرُوا وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَي الَّذِينَ "خواهيم گرفت، هم چنان كه در تفسير آيه
و به همين جهت عده زيادي از علماي يهود در عهد رسول خدا )ص( اسالم آورده، اعتراف كردند به اينكه اين همان 

هاي اولي است كه در مكه و قبل از هجرت پيامبري است كه كتب قبل به آمدنش نويد داده بود و اين سوره هم از سوره
رفت كه اگر مشركين بروند هنوز بر مال نشده و شدت نيافته بود و اميد آن مي (و عداوت يهود با رسول خدا )صنازل شده 

اي از معلومات خود كه در اين باره دارند اعتراف كنند، و حتي اگر شده بطور كلي او و از ايشان شهادت بخواهند اقال به پاره
 .را تصديق نمايند

 "لدر مقاب "عجمه "كلمه "راغب در مفردات گفته: -"لي بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَوَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَ "



و عجم به معناي غير عرب  -گويدتا آنجا كه مي -دهد،معناي ابهام را مي "اعجام "به معناي اخفاء است و "اظهار -ابانه
 است و عجمي كسي را
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گويند كه به غير عرب منسوب باشد و اعجم كسي را گويند كه در زبانش لكنتي باشد، حال چه عرب باشد و چه غير عرب و 
تواند عربي سخن گويد و از همين گويند، كه او نيز مانند يك فرد غير عرب خوب نميز اين باب، عرب الكن را اعجم ميا

ر خوانند، هم چنان كه دنامند و شخص منسوب به بهائم را نيز اعجمي ميباب است كه بهائم را نيز عجماء )زبان بسته( مي
 .«1»البته چند ياء از آن حذف شده زيرا اصلش اعجميين بوده  "لي بَعْضِ الْأَعْجَمِينَوَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَ "قرآن كريم آمده:

اء اعجميين بوده و ي -همانطور كه گفتيم -كنيد اين است كه اصل اعجمينو مقتضاي گفتار او به طوري كه مالحظه مي
از ايشان در توجيه  «0»اند. و بعضي ردهديگر از علماء نيز به اين معنا تصريح ك« 8»نسبت از آن حذف شده است. بعضي 

جمع سالم ندارد، ليكن  "افعل و فعالء "شود، و به طور كلي وزنمؤنثش عجماء مي "اعجم "اند: چون كلمهآن گفته
نيز مؤيد گفته آنان است، پس  "اعجمين "اند كه به جمع سالم جمع بسته شود و ظاهر كلمههاي كوفه جايز دانستهنحوي

 .ي نيست بگوييم چيزي از آن حذف شده استديگر اجبار

است، پس در حقيقت اين دو آيه  "بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ "رساند كه اين دو آيه متصل به جملهبه هر حال ظاهر سياق مي
 نازلشود: ما آن را به زبان عربي آشكار و واضح الدالله خواهند همان جمله را تعليل كنند، در نتيجه معنا چنين ميمي

فهميم و اگر ما آن را به بعضي از افراد غير عرب نازل كرديم، تا بدان ايمان آورند و ديگر تعلل نورزند، به اينكه ما آن را نمي
 .آوردندفهميم چه مقصودي دارد، ايمان نميماند و آن را رد نموده به بهانه اينكه نميكرديم، اين بهانه برايشان باقي ميمي

 411.. ص :  …آوردند[ خواند بدان ايمان نميكرديم و بر آنها مياينكه فرمود اگر قرآن را بر برخي از اعجمين نازل مي توضيح مراد از]

رساند پس مراد از نزول آن بر بعضي افراد عجمي نزولش به زبان غير عربي است و اين دو آيه و آيه بعدي آن معنايي را مي
  الَّذِينَ الاً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُديً وَ شِفاءٌ وَوَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآن "كه آيه

 .در مقام افاده آن است« 3» "يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًي
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گفتند: چرا آياتش روشن نيست؟ آيا براي ما اعراب، كالمي عجمي كرديم، حتما ميو اگر آن را قرآني غير عربي مي(4)
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اي اند معنايش اين است كه اينان اين قدر عناد دارند كه حتي اگر ما اين قرآن عربي را با نظم خارق العادهگفته «1»بعضي 
كرديم و آن شخص غير عرب اين قرآن را عضي افراد غير عرب كه از تكلم به عربي ساده نيز عاجزند نازل ميكه دارد بر ب

آوردند، با اينكه هم صحيح خواندن او خواند، باز هم به آن ايمان نميخواند، و صحيح و خارق العاده هم ميبراي اينان مي



 .معجزه بود و هم خود قرآن معجزه است

ضي اگر ما قرآن را به زبان غير عربي بر بع "اند: معنايش اين است كهكند اينكه: بعضي گفتهاضافه مي اين مفسر سپس
صحيح نيست، زيرا از مناسبت مقام بسيار دور است، چون آيه  "آوردندكرديم اينان بدان ايمان نميافراد غير عرب نازل مي

 .صه كالم آن مفسردر مقام بيان شدت عناد و لجاجت آنان است، اين بود خال

بِلِسانٍ  "ولي اين حرف صحيح نيست، براي اينكه اگر بنا باشد رعايت مناسبت مقام بشود، اتصال دو آيه مورد بحث به جمله
 .بيشتر بايد رعايت شود، تا اتصال آن دو به مساله عناد و لجاجت كفار، كه توضيحش گذشت "عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

ع به به طور قط "لو نزلناه "وجه سابق كرده و با در نظر گرفتن آن گفت كه ضمير دراشكال ديگري كه ممكن است بر 
و چنان  كرديم چنيناگر اين قرآن عربي را غير عربي نازل مي "گردد، اينست كه معنا ندارد بفرمايد:همين قرآن عربي بر مي

 .و معلوم است كه قرآن عربي معنا ندارد غير عربي باشد "شدمي

است، كه منظور از « 8» "إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "ايراد وارد نيست براي اينكه اين تعبير از قبيل تعبيرليكن اين 
 .آن اين نيست كه بفرمايد: ما قرآن را عربي قرار داديم، پس به هر حال، منظور از قرآن، كتاب مقروء )خواندني( است

به آن حال و وصفي است كه قرآن در نظر مشركين داشته، كه  "كذلك "اشاره كلمه "كْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَكَذلِكَ سَلَ "
 آوردند، هر چند كه تنزيليدر آيات سابق خاطرنشان شد و آن اين بود كه مشركين از آن اعراض داشتند و به آن ايمان نمي

باشد و غير اعجمي و نامش در كتب آسماني گذشته آمده باشد و علماي بني  از رب العالمين باشد و عربي مبين و آشكار
 .اسرائيل آن را بشناسند

 ،"مجرمين "به معناي داخل كردن و عبور دادن از راه است، و مراد از "سلوك "كلمه
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اند، كه اگر به اين نامشان ناميد، براي اين بود كه به علت حكم اشاره كرده و فهمانده باشد كه ما قرآن را در كفار و مشركين
كنيم كه مجرم هستند و اين از باب مجازات است، نتيجه اين تعبير اين است كه هر داخل ميدل مشركين بدين جهت 

 .مجرمي همين مجازات را دارد

 417:  ص..  …[ دهيممي عبور مجرمان دلهاي در را قرآن چنين اين الْمُجْرِمِينَ قُلُوبِ فِي سَلَكْناهُ كَذلِكَ "معناي آيه شريفه:]

ما قرآن را با اين حال، يعني با اين وضع كه مورد نفرت و اعراض مشركين باشد و به او ايمان  و معناي آيه اين است كه
دهيم، تا كيفر جرم آنان باشد و با هر مجرم ديگري اين معامله نياورند، داخل در قلوب اين مشركين نموده، از آن عبورش مي

 .كنيمرا مي

ه اوصاف قرآن كريم است و معنايش اين است كه ما قرآن را داخل در ب "كذلك "اشاره "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
آسماني و  فهمند كه قرآن كتابيبينند و ميكنيم، يعني آن اوصافي كه برايش بيان كرديم، در نتيجه ميدلهاي مجرمين مي
كتب آسماني گذشته از فهمند كه اين همان كتابي است كه آسا و خارج از طاقت بشري است، و نيز ميداراي نظم معجزه

ياق . ولي اين توجيه از س"شناسند، تا با تماميت حجت به آن ايمان نياورندآمدنش خبر داده و علماي بني اسرائيل آن را مي
 .آيات بعيد است



ما  "گردد، تكذيب و كفري كه از جملهبه تكذيب قرآن و كفر به آن بر مي "سلكناه "ضمير در "اند:ديگر گفته« 8»بعضي 
ه تر است كتر و دقيق. اين وجه هم نزديك به همان وجه اول است ولي وجه اول لطيف"شوداستفاده مي "كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

 .زمخشري آن را در كشاف آورده

ند آياز آنچه گفتيم روشن شد كه مراد از مجرمين، مشركين مكه است، چه معاصرين رسول خدا )ص( و چه آنها كه بعدا مي
ما همانطور كه قرآن را در قلوب مشركين مكه سلوك داديم، در دل مجرمين ديگر نيز سلوك  "اي آيه اين است كه:و معن

 ."دهيممي

و شايد باعث اينكه مفسر نامبرده اين وجه را اختيار كرده، اين اشكال بوده كه بنا بر وجه اول مشبه و مشبه به يك چيز 
وك در را، سل "كذلك "به چيز ديگر كنند، نه به خودش(، لذا مشار اليه به اشاره شود )و حال آنكه بايد چيزي را شبيهمي

 .قلوب مشركين مكه گرفته، كه مشبه به در كالم است و سلوك در قلوب ساير مجرمين را مشبه گرفته است

كه براي افاده يست بلولي غفلت كرده از اينكه تشبيه كلي به بعضي از افراد كلي، لغو و از باب تشبيه چيزي به خود آن ن
 اي است و آن اين است كه شنونده بفهمد حكم كلي درنكته
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 .ولي است در سخن گفتنهمه افرادش جاري است و احدي از افراد آن كلي مستثنا نيست و اين خود طريقه معم

شود و آن اين است كه مراد از مجرمين، عموم مشركين از شود كه در اين آيه وجه ديگري نيز تصور مياز اينجا روشن مي
الم عهد نباشد، بلكه الم جنس باشد، ولي وجه اول به سياق  "المجرمين "در "الم "مكي و غير مكي باشد، يعني حرف

 .تر استآيات نزديك

 ورتيص در اين البته است، " …كَذلِكَ سَلَكْناهُ  "اين آيه تفسير و بيان جمله "مُنْظَرُونَ … يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّي يَرَوُا الْعَذابَال  "
 است ايجمله بحث مورد جمله دوم، وجه بر بنا اما و باشيم كرده قبول قبل آيه تفسير در را سوم و اول وجه كه است

 .سياق به مربوط غير و استينافي

 اين است كه عذاب اليم را مشاهده كنند، و "تا آنكه عذاب دردناك را ببينند -حَتَّي يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ "و معناي اينكه فرمود:
مجبور شوند ايمان بياورند، اما ايمان اضطراري كه سودي به حالشان نداشته باشد، و ظاهرا مراد از آن عذاب دردناك، 

 .گام مرگ استمشاهدات هن

اند كه مراد از آن، عذابي است كه مشركين مكه در جنگ بدر ديدند و از مفسرين اين احتمال را هم داده« 1»البته بعضي 
گرفت و هم غير آنان را، با اين احتمال جمعي از ايشان كشته شدند. و ليكن عموميت آيه قبل كه هم مشركين مكه را مي

 .سازدنمي

اگر عذاب  چون "حَتَّي يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ "اين جمله به منزله تفسيري است براي جمله -"بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَفَيَأْتِيَهُمْ  "
 .آورند، نه ايمان اضطراريخبر نيايد، بلكه هنگام رسيدن آن را بدانند، ايمان اختياري ميمذكور بغتتا و بي

 .گوينداي است كه مشركين از باب حسرت آن را ميكلمه "نْظَرُونَفَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُ "جمله

 .اين آيه توبيخ و تهديد ايشان است "أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ "

 آن معناي اصلح و "مُنْظَرُونَ نَحْنُ هَلْ فَيَقُولُوا "جمله به است متصل جمله اين "يُمَتَّعُونَ …أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ  "
 هر ندارد، حالشان به سودي كه است آرزويي يابند، رخصتي و مهلت اينكه آرزوي كه است اين
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شود، براي اينكه اگر هم مدتي كوتاه يا بلند از از ايشان دوا نميچند كه خدا آرزويشان را برآورد و مهلتشان هم بدهد دردي 
كنند، اين كه از بين رفتني نيست، چون در حق آنان حكم آن داده شده زندگي راحتي برخوردار شوند، عذاب ابدي را چه مي

 .است

چند سالي معدود عمر و مهلتشان دهيم، عاقبت آنهم  ، اگر"أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ "و آن حكم را بيان نموده و فرموده:
ما أَغْني عَنْهُمْ ما  "رسدو باآلخره آن عذابي كه از آن بيم داده شدند فرا مي "ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ "شود،سپري مي

 .كندنمي مندي از زندگي، دردي از ايشان را دواو آن چند روزه مهلت و بهره "كانُوا يُمَتَّعُونَ

 " … وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ ذِكْري "

حال باشد از  "ذكري "و كلمه "قرية "حال باشد از "لَها مُنْذِرُونَ "رسد اين است كه جملهنزديكترين وجهي كه به ذهن مي
ي مفعول مطلق بايد از ماده عامل خود باشد، و اگر بگوي "منذرون "و يا مفعول مطلق باشد براي "منذرون "ضمير جمع در

است؟ در جواب  "ذكر "و اين از ماده "نذر "ندارد، آن از ماده "ذكري "مانند اكلته اكال( و كلمه منذرون ربطي به)
 .گوييم: بله و ليكن منذرون نيز در معناي مذكرون است، و معناي آيه روشن استمي

اي اند، كه چون نقل آنها و اطاله كالم با بحث از صحت و سقم آنها فايدهيگر آوردهبعضي از مفسرين در توجيه آيه وجوهي د
 .در بر نداشت، از نقل آن صرف نظر كرديم

و  "نفي را بر سر كون )بودن( در آورد، نه بر سر ظلم و نفرمود: "ايمما هرگز ستمگر نبوده -وَ ما كُنَّا ظالِمِينَ "و اگر در جمله
و از اين قبيل تعبيرها نياورد، براي اين بود كه بفهماند او اين كاره نيست و شان او  "ستمشان نكرديمو ما  -ما ظلمناهم

 .رود كه به ايشان ستم كندچنين شاني نيست، يعني چنين انتظاري از او نمي

ه گر در حالي كاي را هالك نكرديم، مما هيچ قريه "و اين جمله در مقام تعليل حصر سابق است و معنايش اين است كه:
بت به كرديم، نسانذار شده بودند و تذكر يافته، حجت بر آنان تمام شده بود، براي اينكه اگر در غير اين حال، هالكشان مي

نَّا مُعَذِّبِينَ وَ ما كُ ". بنا بر اين، آيه شريفه در معناي آيه"آنان ظلم كرده بوديم و شان ما اين نيست كه به كسي ظلم كنيم
 .باشدمي« 1» "بْعَثَ رَسُولًاحَتَّي نَ
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 431:  ص..  …ظالم نبودن خدا به چه معنا است؟ 

 اشاره

باشد، زم متساوي ظلم اين است كه ظالم كار و تصرفي بكند كه حق او نيست و مالك چنين فعل و چنين تصرفي نمياز لوا
در مقابل ظلم عدل است، كه الزمه مساوي آن اين است كه شخص عادل كسي باشد كه كار و تصرفي بكند كه مالك آن 

 .باشد



ن دهد(، از ايدهند )نمك شوري و شكر شيريني مييني انجام ميهاي تكوگردد كه كارهايي كه فاعلاز همين جا روشن مي
جهت كه اين آثار و افعال مملوك تكويني آنها است، ظلم در كار آنها مفروض نيست، براي اينكه فرض صدور فعل از فاعل 

و جداي  عل استتكويني مساوي است با فرض مملوكيت آن فعل براي آن فاعل، به اين معنا كه وجود فعل قائم به وجود فا
 .از فاعل، وجود مستقلي ندارد

و خداي سبحان مالك عالم است، يعني داراي ملكيتي است مطلق، كه بر تمامي موجودات عالم گسترده است، آن هم از 
جميع جهات وجودشان، براي اينكه وجود اشياء از جميع جهات قائم به خداي تعالي است و از وجود او بي نياز نبوده، جداي 

او استقالل ندارد و چون چنين است هر قسم تصرفي كه در آنها كند، چه آن موجود خوشش بيايد يا بدش آيد و تصرف  از
شود گفت: عدل است، به معناي اينكه رفتاري است غير خداي تعالي به نفعش باشد يا به ضررش، ظلم نيست، بلكه مي

تواند صادر نمايد، همه اينها بر دهد، و هر حكمي كه اراده كند ميتواند انجام ظالمانه، پس خداي تعالي هر چه بخواهد مي
 .حسب تكوين است

توضيح اينكه: درست است كه غير خداي تعالي موجودات ديگر نيز افعال تكويني دارند و هر فاعل تكويني مالك فعل 
طلق و بالذات است و غير خدا خويش است، اما اين مالكيت موهبتي است الهي، پس در حقيقت خداي تعالي داراي ملكي م

مالكيتش به غير است و ملك او در طول ملك خدا است، به اين معنا كه خدا مالك خود او و آن ملكي است كه به او 
تمليك كرده، و تمليك او مثل تمليك ما نيست كه بعد از تمليك به ديگري، خودمان مالك نباشيم، بلكه او بعد از آن هم 

 .كند، باز مهيمن و مسلط بر آن استود تمليك ميكه چيزي را به خلق خ

هاي تكوين نوع بشر است، كه نسبت به افعال خود و مخصوصا آن افعالي كه ما آن را فعل اختياري يكي از آن فاعل
 كند كه انجام دهم يا ندهم. مالك است، ما در خودناميم، و نيز نسبت به اختيارش كه با آن كارهاي خود را تعيين ميمي
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ام توانيم انجخواهيم انجام دهيم، همانطور كه ميكنيم، كه نسبت به كاري كه مياختياريم، و اين را به روشني درك مي
اره هر فعل و توانيم ترك كنيم، و خالصه انجام و ترك آن هر دو براي ما ممكن است، پس ما در نفس خود دربدهيم، مي

كنيم، به اين معنا كه صدور هر يك از آن دو را تركي كه فرض شود احساس آزادي و حريت نسبت به فعل و ترك آن مي
 .دانيمبراي خود ممكن مي

چيزي كه هست ناچاري انسان به زندگي اجتماعي و مدني، عقل او را مجبور كرده به اينكه مقداري از اين آزادي عمل خود 
ن اعمال دانست و آده، حريت خود را نسبت به بعضي كارها محدود كند، با اينكه خود را نسبت به آنها نيز آزاد ميچشم پوشي

 .سازدعبارت است از كارهايي كه يا انجامش و يا تركش، نظام مجتمع را مختل مي

مدني يا سنن قومي يا احكام  سازد همان محرمات و گناهاني است كه قوانيندسته اول كه انجام آنها نظام را مختل مي
 .حكومتي رايج در مجتمعات، آن را تحريم كرده است

و البته  -و نيز، ضرورت ايجاب كرده كه براي تحكيم اين قوانين و سنن، نوعي كيفر براي متخلفين از قوانين معين كنند،
، -رسيده و حجت بر او تمام شده باشدكنند كه حرمت آن افعال و كيفر آن به گوشش اين كيفر را در حق متخلفي اجراء مي

 .حال يا اين كيفر صرف مذمت و توبيخ بوده و يا عالوه بر مذمت، عقاب هم در پي داشته است

اي معين كنند، تا به اين وسيله مردم را به عمل و در عوض اينكه براي كساني كه آن قوانين را احترام بگذارند، اجر و جايزه
 .باشند، كه آن اجر و جايزه يا صرف مدح بوده و يا ثواب هم در كار بودهبه آن قوانين تشويق كرده 

ناگزير الزم دانسته كه شخصي را براي اينكه قوانين جاري را در ميان مجتمع معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب 



و مخصوصا اجراي احكام جزايي  نمايد و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند و مسئول كارهايي كه به او محول كرده
بداند، و پر واضح است كه اگر امير نامبرده باز هم اختيار خود را حفظ نمود، هر جا دلش خواست مجازات كند و اگر خواست 

هاي گذاري و احترام به سنتمجازات نكند و يا نيكوكاران را دستگير نموده، بدكاران را آزادي عمل دهد، مساله قانون
 .شودكلي لغو و بيهوده مياجتماعي ب

اينها اصولي است عقاليي كه تا حدي در جوامع بشري جريان داشته، و از اولين روزي كه اين نوع موجود، در روي زمين 
 .گرفته استپاي بر جا گشت، به شكلي و تا حدي در جوامع خود اجراء نمود، چون از فطرت انسانيتش سر چشمه مي
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انبياء و رسوالن الهي نيز كه يكي پس از ديگري از طرف خداي تعالي آمدند و همگي با قوانين اجتماعي و سنني براي 
و  ندگي از ناحيه خداي تعالي تشريع شود، تا احكاماند كه بايد قوانين اجتماعي و سنن ززندگي آمدند، اين معنا را تاييد كرده

وظائفي باشد كه فطرت بشري نيز به سوي آن هدايت كند و در نتيجه سعادت حيات بشر را تضمين نموده، صالح اجتماعي 
 .او را تامين كند

 ه از نظر ثواب والبت -و معلوم است همانطور كه واضع و مقنن اين شريعت آسماني خداي سبحان است، همچنين مجري آن
 .باشداو مي -عقاب كه موطنش قيامت و محل بازگشت به سوي خداست

و مقتضاي اينكه خود خداي تعالي اين شرايع آسماني را تشريع كند و معتبر بشمارد، و خود را مجري آنها بداند، اين است كه 
خود اقدامي ننموده و خودش در اثر اهمال و كه بر ضد خواسته  -البته وجوب تشريعي نه تكويني -بر خود واجب كرده باشد

يا الغاء كيفر، قانون خود را نشكند، مثال، عمل خالفي را كه خودش براي آن كيفر تعيين نموده، بدون كيفر نگذارد و عمل 
صحيحي را كه مستحق كيفر نيست كيفر ندهد، به غافلي كه هيچ اطالعي از حكم يا موضوع حكم ندارد، كيفر عالم عامد 

مي او از چنين ظل -تعالي اللَّه عن ذلك علوا كبيرا "دهد، و مظلوم را به گناه ظالم مؤاخذه نكند و گر نه ظلم كرده است ون
 ."منزه است

ت چون نقص كمال اس -زنداند: خدا قادر بر ظلم است و ليكن به هيچ وجه از او سر نميو شايد مقصود آنهايي هم كه گفته
مين معنا باشد، پس فرض اينكه خداي تعالي ظلم كند، فرض امري است كه صدورش از او محال ه -و خدا از آن منزه است

« 8» "إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً "و نيز آيه «1» "وَ ما كُنَّا ظالِمِينَ "است، نه اينكه خود فرض محال باشد و از ظاهر آيه
 .شودهمين معنا استفاده مي« 3» "وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "و آيه« 0» "للَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي ا "و آيه

آري ظاهر اين آيات اين است كه ظلم نكردن خدا از باب سالبه به انتفاء موضوع نيست، بلكه از باب سالبه به انتفاء حكم 
خواسته است منت خشك و  "العياذ باللَّه "ن باب نيست كه خدا قادر بر ظلم نيست وتر اينكه: از اياست، به عبارت ساده

 خالي بر بندگانش
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 .832ايم. سوره شعراء، آيه ما ستمكار نبوده(1)

 [.. … ] .33كند. سوره يونس، آيه خدا به هيچ وجه به مردم ظلم نمي(2)

 .133اي نداشته باشند. سوره نساء، آيه تا بعد از فرستادن رسوالن، ديگر مردم عليه خدا بهانه(3)

 .33پروردگارت ستمگر بر بندگان نيست. سوره فصلت، آيه (4)
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اند آيه را معنا كرده« 1»ي كند. پس اينكه بعضبگذارد، بلكه از اين باب است كه در عين اينكه قادر بر ظلم است، ظلم نمي



معناي خوبي نيست، چون  "دهدعملي را كه اگر ديگري انجام بدهد ظلم است خداوند آن عمل را انجام نمي "به اينكه:
 .رساند كه خدا قادر بر ظلم نيستتقريبا اين را مي

قاب اجراء كند و هر يك از آن دو را واجب است كه خداي تعالي شرايع خود را از نظر ثواب و ع "حال اگر بگويي اينكه گفتي
اند: ترك عقاب گنه كار براي خدا جايز ، مخالف مطلب مسلم در نزد علماء است، كه گفته"به مستحقش بدهد، نه بر عكس

تواند از حق خود صرف نظر كند به خالف ثواب اطاعت كار كه حق است، براي اينكه عقاب گنه كار، حق او است و او مي
اند: ثواب دادن خدا به مطيع، از باب دادن حق ها گفتهست و تضييع حق غير، جايز نيست. عالوه بر اين، بعضياطاعت كار ا

اش ملك موال است، خودش چيزي غير نيست، تا بر خدا واجب باشد، بلكه از باب فضل است، چون بنده و عمل نيك او همه
 .اش كندرا مالك نيست، تا با اجر و پاداشي معاوضه

گوييم ترك عقاب عاصي تا حدي مسلم است و حرفي در آن نيست، چون فضلي است از ناحيه خداي تعالي و جواب ميدر 
اما به طور كلي قبول نداريم، براي اينكه اين حكم كلي مستلزم آنست كه تشريع شرايع، و تعيين قوانين و ترتب جزاء بر 

 .عمل، باطل و لغو گردد

خدا به اعمال صالحه از فضل خداست، نه استحقاق بندگان، چون عمل بنده مانند خود او ملك  و اما اينكه گفتيد ثواب دادن
گوييم: اين حرف صحيح است، اما مستلزم آن نيست كه از فضلي ديگر جلوگيري كند و فضلي ديگر را خداست، در پاسخ مي

 إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ "اعمال صالحه از قبيل آيه به اعتبار عملش به عنوان مزد، ملك او كند و قرآن كريم پر است از اجر بر
 .«8» "الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

 463 : ص..  …آورد[ صلي اللَّه عليه و آله و سلم( جني دارد كه قرآن را برايش مي)گفتند محمد پاسخ خداي تعالي به اين افتراي مشركين كه مي]

ه گفتند: محمد، جني دارد كمي كه شده شروع مشركين سخن از پاسخ اينجا از "لَمَعْزُولُونَ " …وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ  "
آورد و نيز او شاعر است. و پاسخ اولي را مقدم داشته، نخست كالم را متوجه رسول خدا )ص( نموده اين كالم را برايش مي

از تنزيل شيطانها نيست، تا آن جناب خوشحال گردد و سپس روي سخن به مشركين كرده، مطلب را در فرمود كه قرآن 
 خور فهم آنان
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 .111ره برائت، آيه خدا از مؤمنين، خودشان و اموالشان را خريده به اينكه بهشت بر ايشان باشد. سو(2)
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 .بيان فرمود

 "بِّ الْعالَمِينَوَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَ "متصل است به جمله -البته تنزلت، به معناي نزلت است -"وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ "پس جمله
 -خرفَال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آ "فرمايد:ينكه به دنبالش ميو همانطور كه گفتيم روي سخن بر رسول خدا )ص( است، به دليل ا

 " … بِهِ تَنَزَّلَتْ ما وَ "تا آخر خطابهايي كه مختص به آن جناب است، و متفرع بر جمله "پس با خدا خدايي ديگر مخوان
 .آمد خواهد بيانش كه است

د كه اين جمله با علتي تعليل شده، كه مشركين به خاطر و اگر روي سخن به آن جناب نمود، نه به مشركين، بدين جهت بو
 "كلمه باشد،مي "آنان از شنيدن اسرار آسماني بدورند -إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ "كفرشان آن را قبول نداشتند و آن جمله

 .ن هستندآيد و در اينجا مراد از آن اشرار جبه معناي شرير است و جمع آن شياطين مي "شيطان



 :گردد، در مجمع البيان گفتهبه شياطين بر مي "ما يَنْبَغِي لَهُمْ "و ضمير جمع در

خواهد اين كار اين است كه از او مي "سزاوار تو است كه چنين كني -ينبغي لك ان تفعل كذا "گويد:معناي اينكه عرب مي
 .«1» "باشده معناي طلب ميرا در مقتضاي عقل انجام دهد و اصل اين كلمه از بغيه است، كه ب

، اين است كه ايشان خلق شريري "سزاوار ايشان نيست كه قرآن را نازل كنند "و وجه اينكه در آيه مورد بحث فرموده:
هستند و جز به شر و فساد و جلوه دادن باطل در صورت حق و از اين راه مردم را از راه خدا گمراه كردن، همتي ندارند و 

سراپا حق است و باطل بدان راه ندارد پس طبيعت و جبلت آنها مناسبت ندارد كه قرآن را به كسي نازل  قرآن كريم، كالم
 .كنند

توانند قرآن را نازل كنند، چون قرآن كالمي است آسماني، كه اين است كه نمي "وَ ما يَسْتَطِيعُونَ "و معناي اينكه فرمود:
فَإِنَّهُ  "كنند، هم چنان كه خودش فرمود:او و در حفظ و حراست او نازلش مي گيرند و به امرمالئكه آن را از رب العزه مي

 إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ "جمله« 8» "يْهِمْيَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَ

 .كندن معنا اشاره مينيز، به همي " …

اين است كه شيطانها از شنيدن اخبار آسماني و اطالع از آنچه در مأل  "إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ "و معناي اينكه فرمود:
 گذرد، معزول و دورند، براي اينكه بااعلي مي

__________________________________________________ 
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كند، تا بداند كه پيامهاي پروردگار خود را رساندند و به آنچه كه نزد او از پيش رو و از پشت سر محافظي با آن روانه مي(2)
 .82و  83ايشانست احاطه دارد. سوره جن، آيه 
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 .وند و اين معنا در چند جاي ديگر كالم مجيدش آمدهشهاي ثاقب از نزديكي به آسمان و بگوش دادن، رانده ميشهاب

خطاب در اين آيه به رسول خدا )ص( است، او را از شرك به خدا نهي  "فَال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ "

 علومم كه حاال: شودمي اين آن مجموع معناي و گيرد،مي " … الشَّياطِينُ بِهِ تَنَزَّلَتْ ما وَ "كند و اين نهي را نتيجه جملهمي
ل كردن آن كمترين دخالتي ندارند و اين قرآن هم از جمله ناز در شيطانها و العالمين رب از است تنزيلي قرآن اين شد

ه وعود بدهد، پس به خدا شرك نور ز تا آن عذاب مكند، از شرك نهي كرده، وعده عذاب به مشركين ميمعارفي كه بيان مي
 .تو نرسد و داخل در زمره معذبين نشوي

 431:  ص..  …زندگي خاكي مالزم با تكليف است و عصمت انبياء )عليهم السالم( با مكلف بودن ايشان منافات ندارد[ ]

در اينجا ممكن است به ذهن خواننده برسد كه رسول خدا )ص( با داشتن عصمت الهي ديگر ممكن نيست كه معصيت از او 
شود كه به طور بزند و چنين چيزي از او محال است و ليكن عصمت الهي منافات با نهي از شرك ندارد و باعث نميسر 

كلي امر و نهي به معصوم باطل شود و تكليف از او برداشته شود، زيرا معصوم نيز بشري است مختار در فعل و ترك، و 
 .از ناحيه خدا داراي عصمت استطاعت و معصيت از ناحيه شخص او متصور است، هر چند كه 

 "وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "آيات بسياري از قرآن كريم نيز بر مكلف بودن انبياء )ع( داللت دارد، مانند آيه
و اين « 8» "يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَ "كه درباره عموم انبياء است، و درباره خصوص پيامبر اسالم )ص( فرموده:« 1»

 .دو آيه هر چند انبياء را از شرك نهي نكرده و ليكن تعبيري كه در آن ديديد، در معناي نهي است



ا به حد كند براي اين است كه آنان رهايي كه خداي تعالي به بندگان خود ميتكليف "اند:و اينكه بعضي از مفسرين گفته
، شود، زيرا در آن صورت تكليفاي به حد كمال رسيد، ديگر تكليف از او برداشته مير بندهكمال برساند و در نتيجه اگ

ت، براي صحيح نيس "گيرندتحصيل حاصل است، كه آن نيز عملي لغو است و به همين جهت انبياء مورد تكليف قرار نمي
 دهد، خود نيز آثار كمالكمال سوق مي گيرد، همانطور كه نفس آدمي را بهاينكه اعمال صالح كه تكليف بدان تعلق مي

 نفس است و معقول نيست نفس كسي به كمال برسد، ولي
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 .آثار كمال را نداشته باشد

پس همانطور كه واجب است براي به كمال رساندن نفس، آثار كمال را كه همان اعمال صالح است بياوريم، و در آن تمرين 
س نيز بايد به آن آثار، و ممارست داشته، همواره با آن رياضت و جهاد با نفس كنيم، همچنين بعد از به كمال رسيدن نف

مداومت داشته باشيم، تا دوباره نفس ما از كمال، رو به نقص نگذارد. پس ما دامي كه انسان وابسته به زندگي زميني است 
 .اي ندارد جز اينكه زحمت تكليف را تحمل نمايد و ما در بعضي از ابحاث گذشته كالمي در اين باره گذرانديمچاره

 433:  ص..  …دعوت ديني استثناء و تبعيض راه ندارد )وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ([ اشاره به اينكه در ]

، قرابت و خويشان او است و اگر خويشاوندان آدمي را "عشيره انسان "در مجمع البيان گفته: "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "
 .«1»كند دمي معاشرت دارند و آدمي با آنان معاشرت مياند، از اين باب است كه با آعشيره خوانده

 تر راو اگر بعد از نهي رسول خدا )ص( از شرك و انذارش، در جمله مورد بحث، عشيره اقربين، يعني خويشاوندان نزديك
ش ، قوم و خوياختصاص به ذكر داد، براي افاده و اشاره به اين نكته است كه در دعوت ديني استثناء راه ندارد و اين دعوت

انگاري در آن راه ندارد و چون سنن و قوانين گذارد و مداهنه و سهلشناسد و فرقي ميان نزديكان و بيگانگان نمينمي
ص( نيز با امتش فرقي )بشري نيست، كه تنها در بيگانگان و ضعفاء اجراء شود، بلكه در اين دعوت حتي خود رسول خدا 

خويشاوندان پيغمبر با بيگانگان فرق بگذارد، بلكه همه را بندگان خدا و خدا را موالي همه  ندارد، تا چه رسد به اينكه ميان
 .داندمي

يعني به مؤمنين به خودت بپرداز و آنان را دور خود جمع كن و پر و بال  "وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
گيرند، و اين تعبير استعاره به كنايه است هاي خود را زير بال مين كه طيور جوجهرأفت و رحمت برايشان بگستران، آن چنا

 .گذشت« 8» "وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ "كه نظيرش در آيه

 "تَعْمَلُونَءٌ مِمَّا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي "فرمايد:و مراد از پيروي در اينجا اطاعت است، به شهادت آيه بعدي كه مي
«0». 
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د و پيرويت كردند، آنان را دور خود جمع كن و پر و بال رأفت پس خالصه معناي دو آيه اين است: اگر به تو ايمان آوردن
 .برايشان بگستران و به تربيتشان بپرداز و اگر نافرمانيت كردند از عملشان بيزاري جوي

ه ما ك يعني از امر اطاعت و نافرمانيشان هيچ چيز به دست تو نيست و تو به غير از آنچه "وَ تَوَكَّلْ عَلَي الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ "
اي نداري، غير از تكليف هر چه هست به دست خداست كه او عزيز و مقتدر است، و به زودي نافرمانان تكليف كرديم وظيفه

 .دهدرا عذاب، و مؤمنين پيروت را رحمت مي

نهاي قبل، را اختصاص به ذكر داد، بدين جهت بود كه ذهن شنونده را به داستا "رحيم "و "عزيز "و اگر در اين مقام دو اسم
 .كه يكي پس از ديگري با اين دو اسم ختم شد توجه دهد

پس اين تعبير در معناي اين است كه بفرمايد: تو در كار پيروان و نافرمانان هر دو طبقه به خدا توكل كن، كه او عزيز و 
رعون، آن رفتارها را كرد رحيم است، همان عزيز و رحيمي كه با قوم نوح و هود و صالح و ابراهيم و لوط و شعيب و قوم ف

كه شنيدي و ما داستانهايشان را برايت گفتيم، پس سنت ما همواره اين بوده كه به عزت خود نافرمانان را بگيريم و به 
 .رحمت خود مؤمنين را نجات دهيم

 "الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ "

ساجدان در نماز باشد، كه يكي از ايشان  "ساجدين "اين است كه مراد از -رسدذهن ميبطوري كه به  -ظاهر اين دو آيه
گردد و به قرينه مقابله، مراد از قيام هم قيام در خود رسول خدا )ص( است و اين قهرا با نماز جماعت آن جناب منطبق مي

 .نماز است

ه بيند، كتو را در دو حال قيام و سجده مي -و رحيمي كهو يا آن عزيز  -آن خدايي كه "شود:در نتيجه معناي آن چنين مي
 ."خوانيشوي و با ايشان نماز ميبا ساير ساجدان پايين و باال مي

در بحث روايتي آينده، آن روايات را از  -ان شاء اللَّه -در معناي اين آيه رواياتي از دو طرق شيعه و سني نيز وارد شده، كه
 .گذرانيمنظرتان مي

است و آيات شريفه به طوري كه  "وَ تَوَكَّلْ عَلَي الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ "اين جمله بيان و علت جمله "هُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُإِنَّ "
 332، ص: 13معنايش گذشت، در مقام آنست كه خاطر رسول خدا )ص( را ترجمه الميزان، ج

 .ر را به عذاب تهديد كندتسليت داده و نيز مؤمنين را به نجات، بشارت دهد و كفا

ند، و صفات شوكند كه شيطانها بر چه كسي نازل ميي ميمعرف آيه اين "كاذِبُونَ …هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلي مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ  "
و  تكند، تا بدانند كه رسول خدا )ص( از آن كسان نبوده و قرآن هم از القائات شيطانها نيسخاصه آن كس را بيان مي

 .خطاب در آيه متوجه مشركين است

ه آيا ب "در معناي اين است كه بفرمايد: "شوند؟آيا شما را خبر دهم كه شيطانها بر چه كسي نازل مي ":پس اينكه فرمود
 ."برند؟شما معرفي كنيم كساني را كه شيطانهاي جني اخبار را برايشان مي

 431:  ص..  …وند[ شتوضيح اينكه شياطين بر هر افاك اثيم نازل مي]

به معناي كذاب است و اصل كلمه إفك به  "أفاك "گفته: "تَنَزَّلُ عَلي كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ "صاحب مجمع البيان در ذيل جمله
د و اخبار را كنمعناي قلب، و زير و رو كردن است و أفاك )كه صيغه مبالغه آن است( به معناي كسي است كه بسيار قلب مي



 -ياثم -أثم "گويند:به معناي كننده كار زشت است، وقتي مي "اثيم "گرداند. و كلمهتش به طرف دروغ بر مياز طرف راس
 "گوييم)كه در فارسي هم مي« 1»به معناي ترك اثم است  "تاثم "كه فاعل عمل زشتي را مرتكب شده باشد و كلمه "إثما

 .(ي كرد. مترجميعني از ارتكاب آن خوددار "فالني فالن عمل را زشت شمرد

شوند، جهتش اين است كه شيطانها هيچ كاري جز جلوه دادن باطل به و اما اينكه فرمود: شيطانها بر هر افاكي اثيم نازل مي
 .شوندصورت حق و زينت دادن عمل زشت، كاري ندارند و معلوم است كه جز بر افاك اثيم، هم نازل نمي

هر دو به  "اكثرهم "و در "يلقون "نمايد كه دو ضمير جمع درظاهر چنين مي "ثَرُهُمْ كاذِبُونَيُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْ "و در جمله
گردد و سمع مصدر است، ولي به معناي مسموع است و مراد از آن مسموع، اخبار آسماني است كه شيطانها و شياطين بر مي

گذاشتند اخبار آسماني را به طور كامل گوش دهند و نميراندند و شنيدند، چون شهاب ثاقب، آنها را ميلو به طور ناقص مي
 .دششنيدند ناقص و غير تمام بود و به همين جهت دروغهاي بسياري با آن مخلوط ميكردند و ميآنچه استراق سمع مي

هند، اين در دخبر نميمعنايش اين است كه بيشتر شيطانها دروغگويند و اصال از راست  "وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ "و اينكه فرمود:
 صورتي است كه مراد از اكثر را اكثر افراد بگيريم و
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كه اكثر اخبار شيطانها دروغ شود ممكن هم هست مراد از آن كثرت از حيث تنزل باشد، كه در اين صورت معنايش اين مي
 .است

گانه اقامه كرده اين است كه: شيطانها از آنجا كه جبلت و طبيعتشان شرارت است، نازل و خالصه حجتي كه آيات سه
 .آورند كاذبندشوند مگر بر هر كسي كه كذاب و فاجر باشد و خودشان هم بيشتر در آنچه خبر مينمي

شود دروغ است و نه پراكنده، پس او از آن است و نه اثيم و نه آنچه به او وحي ميو بر عكس، رسول خدا )ص( نه افاك 
شود شيطان است و نه آن قرآني كه بر او شوند و نه آن كسي كه بر او نازل ميكسان نيست كه شيطانها بر آنان نازل مي

 .شود از القاء شيطانها استنازل مي

 469 : ص..  …خواندند[ زدند و او را شاعر و كالم وحي را شعر مير )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( ميجواب به تهمت ديگري كه مشركان بر پيامب]

 شاعر ار او و زدندمي( ص) خدا رسول به مشركين كه است تهمتي از پاسخ آيه اين "يَفْعَلُونَ …وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ  "
 يوح وي به را قرآن كه دارد شيطاني او گفتندمي كه بود اين آن، اولي و ايشانست دوم تهمت از جواب اين و خواندندمي
 .كندمي

كردند و به اين وسيله مردم را از هايي بود كه در مكه و قبل از هجرت همواره آنها را تكرار ميو اين دو تهمت از تهمت
اين آيات در مكه نازل شده، بر خالف كساني  :گوييمكردند و همين خود مؤيدي است براي اينكه بدعوت حقه او دور مي

 .اند: در مدينه نازل شده استكه گفته

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ  "شود و آن آيهاي كه سوره با آن ختم ميعالوه بر اين، اين آيات مشتمل است بر آيه
هاي مكي است هم چنان ناتمام بماند و سالها بگذرد، بعد در ترين سورهقديم اي كه ازاست و معنا ندارد سوره "يَنْقَلِبُونَ

مدينه تكميل شود. و اما اينكه در آيات مورد بحث، شعراي با ايمان را از مذمت شعرا مستثنا دانسته، هيچ داللتي ندارد بر 
 .اينكه اين شعراي با ايمان، مؤمنين بعد از هجرتند



مع اسم فاعل است و مفرد آن غاوي و مصدرش غي است و غي معنايي دارد كه خالف معناي ج "غاوون "به هر حال كلمه
ورزد مگر به آنچه كه حق و واقع باشد رشد است و رشد به معناي اصابه به واقع است و رشيد كسي را گويند كه اهتمام نمي

ين غوايت از مختصات صناعت شعر است، و در نتيجه غوي كسي است كه راه باطل را برود و از راه حق منحرف باشد و ا
كه اساسش بر تخيل و تصوير غير حق و غير واقع است به صورت حق و واقع. و به همين جهت كسي به شعر و شاعري 

 ورزد كه غوي باشد و با تزيينات خيالي و اهتمام مي
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غير حق منحرف شوند و از رشد به سوي غوايت برگردند خوشحال  تصويرهاي موهومي سرخوش بوده و از اينكه از حق به
وَ  "كنند كه خود نيز غاوي و گمراه باشند و جملهآيد و ايشان را پيروي ميشوند و از اين شعراء هم كساني خوششان مي

 .رساندهمين معنا را مي "الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ

 است و اين "هيمانا -يهيم -هام "از "يهيمون "كلمه -"لِّ وادٍ يَهِيمُونَ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما ال يَفْعَلُونَأَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُ "
واژه به معناي آنست كه كسي پيش روي خود را بگيرد و برود، و مراد از هيمان كفار در هر وادي، افسار گسيختگي آنان در 

شناسند، چه بسا كه باطل نها بند و باري در حرف زدن ندارند، حد و مرزي در آن نميخواهد بفرمايد: ايسخن گفتن است، مي
و مذموم را مدح كنند، عينا همانطوري كه حق و محمود را بايد ستايش كرد و بر عكس چه بسا زيبا و جميل را آن چنان 

اطل دعوت نموده و از حق بر كنند كه يك امر قبيح و زشت بايد مذمت شود و چه بسا مردم را به سوي بمذمت مي
گردانند و اين روش خود انحراف از راه فطرت انساني است، كه اساسش بر رشد است و رشد هم داعي به سوي حق است مي

 .كنند، عدول از راه فطرت استگويند كه خود عمل نميو نيز اينكه چيزهايي مي

ه رسول خدا )ص( شاعر نيست، براي اينكه شاعر كسي است گانه اقامه شده، اين است كخالصه حجتي كه در اين آيات سه
كه  بينيد كه آن افراديكنند، چون صناعت شعر اساسش بر غوايت و خالف رشد است، ليكن ميكه گمرهان او را پيروي مي

وت او و عبينند كه دكنند، چون ميكنند، به منظور رشد و رسيدن به واقع و به طلب حق پيروي مياين رسول را پيروي مي
 .كالمي كه به نام قرآن نزد او است، مشتمل است بر دعوت بر حق و رشد، نه باطل و غي

 " … إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً "

 ن عده عبارتند از شعرايي كهاي از شعرا است كه فرمود: پايه كارشان غوايت و گمراهي است و آاين استثناء، استثناي عده
خدا را  :كند و اينكه فرمودهايمان دارند، چون ايمان و عمل صالح آدمي را طبعا از ترك حق و پيروي باطل، جلوگيري مي

اندازد و او را به سوي حق، آن حقي كه كنند، براي اينست كه ذكر كثير خدا، آدمي را همواره به ياد خدا ميبسيار ذكر مي
سان گرداند، در نتيجه چنين كدارد بندگان به آن مشغول باشند بر ميبرد و از باطل كه او دوست نمييت اوست ميمايه رضا

 .باشندشوند، كه آن دسته ديگر دچارش ميها نميدچار آن گمراهي

 331، ص: 13جشود كه چرا جمله استثناء را مقيد به ايمان و عمل صالح كرده، ترجمه الميزان، با اين بيان روشن مي

 .را بر آن عطف نمود "وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً "سپس جمله

اند: مراد از شعرايي كه از مفسرين گفته« 1»به معناي انتقام است، بعضي  "انتصار "كلمه -"وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا "
ول خدا اند و در آن رسعار خود، اشعاري را كه مشركين سرودهباشند كه با اشگيرند، آن شعرايي ميبعد از مظلوميت انتقام مي

اند، و اين تفسير اند و رد كردهاند، پاسخ داده)ص( را هجو كرده يا در دين او طعن زده و از اسالم و مسلمين بدگويي كرده
 .كندخوبي است كه مقام آيه آن را تاييد مي

اسم مكان و يا مصدر ميمي از انقالب است و معناي جمله  "منقلب "كلمه -"قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَوَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْ "



به زودي خواهند فهميد كه به  -آيد مراد مشركين هستندبطوري كه از سياق بر مي -انداين است كه كساني كه ستم كرده
ن است كه به زودي خواهند فهميد كه به چه نحو گردند و آن بازگشتگاه همان آتش است و يا ايچه بازگشتگاهي بر مي

 .گردندبرمي

كند و در عين حال در اين جمله كه آخرين آيه سوره است به مضمون اول سوره بازگشت در اين جمله مشركين را تهديد مي
 ."زِؤُنَفَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْ "شده، چون در اول سوره فرمود:

 عَشِيرَتَكَ أَنْذِرْ وَ "صلي اللَّه عليه و آله و سلم( بعد از نزول آيه:)بحث روايتي ]روايات متعدد در باره آنچه كه پيامبر گرامي 

 475:  ص..  …[ داد انجام "الْأَقْرَبِينَ

 اشاره

صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از  در كافي به سند خود از حجال از شخصي كه نامش را برده از يكي از دو امام باقر و
 :فرمايدكالم خداي تعالي پرسيدم كه مي

تواند مدلول ساير زبانها را روشن سازد، ولي ساير زبانها مداليل زبان عرب را فرمود: زبان عرب مي "بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ "
 .«8»كند روشن نمي

 ما راگ يعني: فرمود كه كرده روايت( ع) صادق امام از " … الْأَعْجَمِينَ بَعْضِ عَلي نَزَّلْناهُ لَوْ وَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
ها به او ايمان آورد ولي بر عرب نازل كرديم و عجمكرديم عرب به آن ايمان نمينازل مي -بعر غير -عجم بر را قرآن

 .«0»آوردند و اين خود فضيلتي است براي عجم 
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روايت كرده كه فرموده: رسول خدا )ص(  (و در كافي به سند خود از علي بن عيسي بن قماط از عمويش از امام صادق )ع
بني اميه را ديد، كه بعد از رحلت آن جناب بر فراز منبرش باال رفته، مردم را از راه راست به سوي عقب بر در خواب 

 .گردانند و چون از خواب برخاست اندوهناك و محزون شدمي

 بينم؟پس جبرئيل بر او نازل شد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه چرا اندوهناكت مي

را  اند، و بعد از من مردمكه من ديشب بني اميه را در خواب ديدم كه بر منبرم باال رفتهاي جبرئيل سبب اين است  :فرمود
گردانند، جبرئيل گفت: به آن خدايي سوگند كه تو را به حق به نبوت مبعوث فرموده، هيچگونه گمراه نموده به قهقرا برمي

شت كه دوباره بر آن جناب نازل شد و آياتي از اطالعي از اين جريان ندارم، پس به سوي آسمان صعود نموده، چيزي نگذ
أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْني  "قرآن آورد كه مايه تسليت خاطر آن حضرت بود و آن آيه

هُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ إِنَّا أَنْزَلْنا "و نيز اين آيات را آورد: "عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ
 .«1»كه در آن خداي تعالي شب قدر را براي رسولش بهتر از هزار ماه سلطنت بني اميه قرار داد  "شَهْرٍ

كه گفت: رسول خدا )ص( را ديدند كه گويا متحير به نظر  و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از ابي جهضم روايت كرده



ود، پس شرسيد، پرسيدند چرا چنين متحيري؟ فرمود: چرا نباشم؟ در خواب ديدم كه دشمنم بعد از من سرپرست امتم ميمي
نازل شد، رسول خدا )ص(  "مْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَأَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْني عَنْهُ "آيه

 .«8»خوشحال گرديد 

يعني چرا با  -و لم و رايت "در عبارت )عربي( حديث، كالم رسول خدا )ص( در پاسخ سؤال كنندگان چنين آمده: :مؤلف
 ."و چنان ديدم چرا اندوهناك و متحير نباشم با اينكه در خواب چنين "و تقدير آن اين است كه: "اينكه ديدم

و در همان كتابست كه احمد، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ترمذي، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن مردويه و بيهقي 
 "ينَوَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِ "اند كه گفت: وقتي آيهدر شعب االيمان و نيز در كتاب ديگرش دالئل، از ابو هريره روايت كرده

ازل شد، رسول خدا )ص( قريش را دعوت نمود و در دعوتش فرقي ميان دورتر و نزديكتر نگذاشت، پس از آن فرمود: اي ن
 گروه قريش! خود را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع و
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ضرري براي شما نيستم، اي گروهي كه از دودمان كعب بن لوي هستيد! خود را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع و 
ضرري براي شما نيستم، اي گروهي كه از دودمان قصي هستيد! خود را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع و ضرري 

ي گروهي كه از دودمان عبد منافيد! خود را از آتش نجات دهيد كه من مالك نفع و ضرري براي شما براي شما نيستم، ا
خود را از آتش نجات دهيد، كه من مالك نفع و ضرري براي شما  !نيستم، اي گروهي كه از دودمان عبد المطلب هستيد

ن مالك نفع و ضرري برايت نيستم و بدانيد كه نيستم، اي فاطمه، اي دختر محمد! تو نيز خود را از آتش نجات ده، كه م
 .«1»اي مناسب آن خواهم كرد شما ارحام منيد و من به زودي صله

رَتَكَ وَ أَنْذِرْ عَشِي "و نيز در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كردند كه گفت: وقتي آيه
 .«8»قبيله قبيله ايشان را دعوت كرد  نازل شد، رسول خدا )ص( "الْأَقْرَبِينَ

باز در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور، بخاري، ابن مردويه، ابن جرير، ابن منذر و ابن ابي حاتم، از ابن عباس روايت 
نازل شد، رسول خدا )ص( از خانه بيرون  "و انذر عشيرتك األقربين و رهطك منهم المخلصين "اند كه گفت: وقتي آيهكرده

 زند؟ يكي گفت: اين محمد است، پسآمد و باالي صفا رفت، ندا در داد كه: يا صباحاه، مردم گفتند: اين كيست كه صدا مي
يه از گويد و قضدور او جمع شدند و اگر هم كسي نتوانست خودش حاضر شود شخصي را فرستاد تا ببيند آن جناب چه مي

 .چه قرار است

رسول خدا )ص( فرمود: به من بگوييد ببينيم اگر من به شما زنهار دهم كه اينك در وادي ابو لهب و همه قريش نيز آمدند، 
جربه كنيد؟ گفتند: بله، ما در مدتي كه تو را تلشكري در كمين است كه بر شما شبيخون بزند تصديقم مي ()پشت شهر مكه

تان عذابي شديد داريد، ابو لهب دهم كه در آيندهياينك شما را زنهار م :كرده و آزموديم غير از راستي از تو نديديم، فرمود
 "تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ "آيا به اين منظور ما را جمع كردي؟ و در اين جريان بود كه آيه "مرگ بر تو -تبا لك ":گفت

 .«0»نازل شد 

 "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "گفت: وقتي آيهو باز در آن كتاب آمده كه طبراني و ابن مردويه، از ابي امامه، روايت كرده كه 
 نازل شد، رسول خدا )ص( بني هاشم را جمع كرده، بر در خانه نشانيد و دستور داد تا زنان و اهل خانه در خانه جمع
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شوند، آن گاه بر ايشان وارد شد و فرمود: اي بني هاشم خود را از آتش بخريد و در آزادي خود بكوشيد و آن را از خدا بخريد 
 .و در بهايش، خود را در اختيار او بگذاريد زيرا كه من نزد خدا مالك چيزي براي شما نيستم

هل بيت خود كرد و فرمود اي عايشه دختر ابو بكر و اي حفصه دختر عمر و اي ام سلمه و اي فاطمه دختر آن گاه رو به ا
محمد و اي ام زبير عمه رسول خدا! خود را از خدا بخريد و در آزادي خود بكوشيد، كه من نزد خدا مالك چيزي براي شما 

 .«1» …توانم برايتان بكنم نيستم و كاري نمي

عناي اين روايات چند روايت ديگر نيز هست كه در بعضي از آنها آمده كه آن جناب دودمان عبد مناف را مؤلف: و در م
 .مخاطب قرار داد، تا هم شامل بني اميه شود و هم بني هاشم

 و گانه كه آن جناب عموم قريش را دعوت كردهاي سهاما سه روايت اول با آيه شريفه انطباق ندارد، براي اينكه در روايت
تر خود را انذار كند، كه يا مراد از آن بني عبد مناف است، انذار فرمود، در حالي كه آيه شريفه دستور داده بود عشيره نزديك

يا بني هاشم و از اين سه روايت، دومي از آيه بعيدتر است، براي اينكه در آن آمده: آن جناب مردم را قبيله قبيله دعوت 
 .نمود

د و در خورذيل آيه گفتيم كه معنايش اين است كه خويشاوندي شما با رسول خدا )ص( به دردتان نمي عالوه بر اين، ما در
م، و توانم برايتان بكناي به اين معنا شده و فرموده: من نزد خدا كاري نميدرگاه خدا اثري برايتان ندارد، در روايات نيز اشاره

 .سازدقبائل در آن روز نمي شود با دعوت همهاين معنا كه از آيه استفاده مي

اي اي است مكي و در سورهآيه "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "و اما روايت چهارم، آن نيز مورد اشكال است، براي اينكه آيه
 و مكي، و احدي نگفته كه اين آيه و اين سوره در مدينه نازل شده است و با اين حال ديگر وجود همسري به نام عايشه

 .حفصه و ام سلمه چه معنا دارد؟ با اينكه آن جناب در مدينه با اين چند تن ازدواج كرد

فرمايد: رسول خدا )ص( در روز نزول شود به آن اعتماد كرد روايتي است كه ميبنا بر اين، از بين روايات، آن روايتي كه مي
 سياند سخن آلواد. و از حرفهاي عجيبي كه در اين باب زدهآيه تنها بني هاشم و يا بني عبد المطلب را به انذار اختصاص د
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يم ست كه بگوياست، كه بعد از نقل همه روايات گفته: اگر بگوييم همه اين روايات صحيح است، راه جمع ميان آنها اين ا
 .«1»انذار در چند دفعه صورت گرفته است 

 471:  ص..  …پيمان برادري و ياري بستن علي )عليه السالم( با رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( بعد از انذار عشيره اقربين[ ]

 :و در مجمع البيان از تفسير ثعلبي به سند خود از براء بن عازب، نقل كرده كه گفت

وقتي اين آيه نازل شد رسول خدا )ص( بني عبد المطلب را كه در آن روز چهل نفر بودند دعوت كرد، و اين چهل نفر 
نوشيد، رسول خدا )ص( به علي )ع( خورد و يك قدح بزرگ ميكساني بودند كه هر يك نفرشان به تنهايي، يك تغار مي



 :كند، آن گاه فرموددستور داد يك پاي گوسفندي را پخته از آن خورش تهيه 

نزديك شويد و به نام خدا بخوريد، جمعيت ده نفر ده نفر نزديك شدند و همگي به طور كامل سير شدند، سپس دستور داد 
 :ظرفي شير آورد، خودش يك جرعه از آن نوشيد، و به ايشان فرمود

ه مقدمه رو به جمعيت كرده گفت: اين ك بنوشيد به نام خدا، پس همگي از آن نوشيدند، تا سيراب شدند، پس ابو لهب بدون
 .ديديد، سحري بود كه اين مرد با شما كرد، رسول خدا )ص( آن روز چيزي نفرمود و حرفي نزد

فرداي آن روز به همين منوال طعامي تهيه كرد، و ايشان را دعوت فرمود و پس از صرف غذا انذارشان كرد و فرمود: اي بني 
ام، اسالم بياوريد و مرا اطاعت ه خداي عز و جل به عنوان نذير به سوي شما فرستاده شدهعبد المطلب! من خودم از ناحي

 .كنيد، تا هدايت شويد

آن گاه فرمود: هر كس با من برادري كند و مرا ياري دهد، ولي و وصيم بعد از من و جانشينم در اهلم خواهد بود و قرض 
سخن خود را تكرار كرد و در هر سه نوبت احدي سخن نگفت به جز دهد، مردم سكوت كردند و آن جناب سه بار مرا مي

علي )ع( كه در هر نوبت برخاست و گفت: من حاضرم و رسول خدا )ص( بعد از بار سوم به آن جناب فرمود: تويي، پس 
 .«8»تو كرد  مردم برخاستند تا بروند، به ابو طالب گفتند: از حاال بايد فرزندت را اطاعت كني، چون او وي را امير بر

 -گويد: اين قصه از ابي رافع نيز نقل شده و در نقل او آمده كه آن جناب بني عبد المطلب را در شعبمرحوم طبرسي مي
جمع كرد و برايشان يك ران گوسفند پخت، همه از آن خوردند تا سير شدند و نيز قدحي آب به همه آنان نوشانيد و  -دره

 :همه سيراب شدند، آن گاه فرمود

خداي تعالي مرا مامور فرموده تا عشيره خود و خويشاوندانم را انذار كنم و خداوند هيچ پيغمبري را مبعوث نفرمود، مگر آنكه 
 اي در اهلش قرار داد، حالبرادر و وزير و وارث و وصي و خليفه
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كند، كه برادرم و وارثم و وزيرم و وصيم باشد؟ و از من به منزله خيزد و با من بر اين معنا بيعت ميكداميك از شما برمي
. فرمود: نزديك من آي، پس دهان او را باز كرده از آب "من "هارون باشد از موسي؟ علي )ع( برخاست و عرضه داشت:

دهان خود در دهانش ريخت و نيز بين دو شانه او و دو پستانش را با آب دهان خود تر كرد، ابو لهب گفت: آه كه چه جايزه 
پر از علم و  بدي به پسر عمت دادي، كه دعوتت را پذيرفت، دهانش و رويش را پر از تف و آب دهان خود كردي، فرمود:

 .«1»حكمتش كردم 

مؤلف: سيوطي هم در الدر المنثور حديثي در معناي حديث براء بن عازب از ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابن 
دا اند، كه در آن آمده: رسول خمردويه و ابي نعيم و بيهقي )در كتاب دالئل( به سندهايي از علي )رضي اللَّه عنه( روايت كرده

ص( فرمود: اي بني عبد المطلب به خدا سوگند، من احدي را در عرب سراغ ندارم كه براي قوم خود چيزي آورده باشد، )
ام و خداي تعالي مرا دستور داده شما را به ام، چون من خير دنيا و آخرت را برايتان آوردهبهتر از آنچه من براي قومم آورده

ت كه مرا بر اين ماموريتم ياري كند؟ من كه در آن روز از همه كوچكتر بودم سويش دعوت كنم، حال كداميك از شما اس
 .«8»كنان بيرون شدند گفتم: او منم، پس حضار برخاستند، و خنده

وَ  "و در علل الشرائع به سند خود از عبد اللَّه بن حارث بن نوفل، از علي بن ابي طالب )ع( روايت كرده كه فرمود: وقتي آيه



نازل شد، رسول خدا )ص( فرزندان عبد المطلب  "خويشاوندان خالصت -رهطك المخلصين "يعني: "شِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَأَنْذِرْ عَ
 :را كه در آن موقع چهل و يا يك نفر بيشتر و يا كمتر بودند، دعوت نموده، فرمود

شود؟ و اين سخن را به يك يك آنان ميكداميك از شما برادر و وارث و وزير و وصي بعد از من و خليفه من، در بين شما 
 .يا رسول اللَّه من حاضرم :فرمود و همه پيشنهادش را رد كردند، تا روي سخن به من نمود، من عرضه داشتم

در اين هنگام رو به دودمان عبد المطلب كرد و فرمود: اي بني عبد المطلب! اين وارث و وزير و خليفه من در شما است بعد 
بچه  دهد كه زير فرمان اين پسرم به يكديگر نيشخند زده برخاستند و به ابو طالب گفتند: تو را دستور مياز من، پس مرد

 .«0»روي و او را اطاعت كني 

 استفاده كرد "رهطك المخلصين "مؤلف: ممكن است از اينكه در اين روايت فرمود:
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هل اند و آن را به اقرائت كرده "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ و رهطك منهم المخلصين "كه در آن رواياتي كه آيه را به صورت
يح عشيره توض "و رهطك منهم المخلصين "اند منظور تفسير آيه بوده، يعني جملهعب نسبت دادهبيت و نيز به ابي بن ك

 .اقربين و تفسير آن است، نه اينكه آيه به اين صورت نازل شده و نيمي از آن در قرآنها ساقط شده باشد

 :نداها گفتهگفته: بعضي "وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ "و در مجمع در ذيل جمله

نكه تو را شدي، تا آديد كه از صلب پيغمبري ساجد، به صلب پيغمبري ديگر منتقل ميمعناي آن اين است كه خدا تو را مي
اند، و ناقل از ابن عباس، عطاء و عكرمه و اين معنا را از ابن عباس نقل كرده .در حالي كه خودت نيز پيغمبري بيرونت كرد

بي عبد اللَّه )ع( نيز روايت شده كه فرمودند: يعني او را كه از صلب اين پيغمبر به صلب آن است، از امام ابي جعفر و امام ا
 .«1»ديد، تا آنكه او را از زمان آدم تا زمان پدرش از صلب پدرش از راه نكاح نه زنا بيرون آورد شد ميپيغمبر منتقل مي

اند و از غير شيعه سيوطي هم در الدر المنثور از ابن ابي حاتم مؤلف: اين روايت را غير طبرسي ساير روات شيعه نيز نقل كرده
 .«2»و ابن مردويه و ابي نعيم، و غير ايشان از ابن عباس، و غير او روايت كرده است 

 :باز در مجمع البيان است كه جابر از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود

زيد و به ركوع و سجود نرويد، زيرا من همانطور كه پيش روي رسول خدا )ص( فرمود: قبل از من از ركوع و سجود برنخي
 .«0»بينم، آن گاه اين آيه را تالوت كرد بينم، عقب سرم را نيز ميخود را مي

مؤلف: در عبارت روايت آمده كه قبل از من بلند نشويد و پايين نشويد و منظورش همان سر به سجده نهادن و از سجده 
 .«3»و اين روايت را الدر المنثور هم از ابن عباس و غير او نقل كرده است برخاستن است، كه گفتيم. 

 477:  ص..  …[ " … الْغاوُونَ يَتَّبِعُهُمُ الشُّعَراءُ وَ "رواياتي در باره شعر و شعراء و نزول آيه:]

دا لي كه ما داشتيم با رسول خاند كه گفت: در حاو در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و احمد، از ابي سعيد روايت كرده
 رفتيم، شاعري پيدا شد و شروع كرد به سرودن اشعار، رسول خدا )ص( فرمود: اگر جوف)ص( مي
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 .«1»يكي از شما پر از چرك شود بهتر از آن است كه پر از شعر گردد 

 .«8»مؤلف: اين روايت از طرق شيعه نيز از امام صادق )ع( از رسول خدا )ص( روايت شده است 

كنند و خود از آن دست بر شوند، نهي از منكر ميد متعظ نميكنند و خوگويد: مردم را موعظه ميو در تفسير قمي مي
 تَرَ أَ لَمْ "شان فرمود:كنند، اينان همان كسانيند كه خداي عز و جل دربارهكنند و خود عمل نميدارند، امر به معروف مينمي

گويند چيزهايي را كه و مي "يَقُولُونَ ما ال يَفْعَلُونَ وَ أَنَّهُمْ "رونديعني در هر مذهب و راهي مي "أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ
 .«0»كنند و اينان همان كسانيند كه حق آل محمد )ص( را غصب كردند خود عمل نمي

سؤال كرد، حضرتش در پاسخ  "وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ "و در اعتقادات صدوق آمده كه شخصي از امام صادق )ع( از آيه
 .«3»سرا هستند منظور شعراي داستان :دفرمو

 .سرايان يكي از مصاديق اين گونه شعرايند و گر نه معناي جامع آيه همان بود كه ما در ذيل آيه گذرانديممؤلف: داستان

و روايت كرده كه فرمود: بعضي از اشعار حكمت  (و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، از ابن مسعود، از رسول خدا )ص
 .«5»اي از بيانات، سحر است پاره

مؤلف: جمله اولي از ابن ابي شيبه، از بريده، و از ابن عباس از رسول خدا )ص( نقل شده، و نيز از ابن مردويه، از ابو هريره از 
رسول خدا )ص( به اين عبارت روايت شده كه فرمود: بعضي از اشعار، حكمت است و شعر پسنديده آن شعري است كه در 

 .«3»ن از حق ياري شود و چنين شعري مشمول آيه نيست آ

و در مجمع البيان از زهري روايت كرده كه گفت: عبد الرحمن پسر كعب بن مالك برايم حديث كرد، كه پدرش كعب بن 
 :مالك از رسول خدا )ص( پرسيد

 ز شمشيركند، زبان او نيفرمايي؟ فرمود: مؤمن تنها با شمشير جهاد نميدرباره شعراء چه مي
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شان كنيد، كه گويا با تير بدنهاياست، به آن خدايي كه جانم به دست اوست، مطمئنا بدانيد كه شما با اشعار خود جهادي مي
 .آلود كرده باشيدرا خون

و يا  "اهجهم "رسول خدا )ص( به حسان بن ثابت )شاعر مخصوص خود( فرمود: "كند كه:آن گاه مرحوم طبرسي اضافه مي



چه آن باشد و چه اين اين است كه كفار را هجو كن، كه روح القدس با  -كه معنايش "و روح القدس معك هاجهم "فرمود:
 .انددر دو صحيح خود آورده« 8»و اين روايت را بخاري و مسلم « 1»كند توست و تو را مدد مي

 و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و و در الدر المنثور است كه ابن شيبه و عبد بن حميد و ابو داود، )در كتاب ناسخ خود(

 بن اللَّه عبد شد، نازل " …وَ الشُّعَراءُ  "فروش(، روايت كرده كه گفت وقتي آيهابن مردويه، از ابي الحسن سالم براد )برده
 للَّها ولرس يا: داشتند عرضه شده وارد( ص) خدا رسول خدمت به گريان چشم با ثابت، بن حسان و مالك بن كعب و رواحه،

له ل اين سؤال اين جمدنبا شديم؟ هالك نيز ما آيا شعراييم، از ما كه داندمي فرستاده فرو را آيه اين كه تعالي خداي( ص)
 .«0»، رسول خدا )ص( فرستاد نزد سؤال كنندگان و اين آيه را برايشان خواند "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "نازل شد:

ينه نازل گانه آخر سوره در مدلف: اين روايت و روايات ديگري كه به اين معنا رسيده بعضي را واداشته بگويند كه آيات پنجمؤ
 .شده، كه خواننده عزيز به اشكال وارده بر كالم آنان در تفسير آيات مذكور توجه فرمود

ترين وظايفي كه خداي تعالي بر خلق كه فرمود: از سختو در كافي به سند خود از ابي عبيده از امام صادق )ع( روايت كرده 
سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و  "خود واجب فرموده، ذكر كثير خداست، آن گاه فرمود: منظورم از ذكر بسيار خدا

 ر هنگام برخورد به حرام خدا ونيست، هر چند كه اينها نيز ذكر خدا است، و ليكن ذكر خدا اين است كه انسان د "اللَّه اكبر
 .«3»حالل او، به ياد خدا بيفتد، اگر طاعت است بدان عمل كند و اگر معصيت است ترك گويد 

 .كندمؤلف: اين روايت تفسيري را كه ما در ذيل آيه مذكور گذرانديم تاييد مي
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 411:  ص..  …( آيه دارد 13سوره نمل در مكه نازل شده است و )(27)

 411:  ص..  …[ 3تا  5(: آيات 37سوره النمل )]

 اشاره

 لرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ ا

( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ 8( هُديً وَ بُشْري لِلْمُؤْمِنِينَ )1طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَ كِتابٍ مُبِينٍ )
 (3الَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ )( إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْم0يُوقِنُونَ )

 (3( وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ )3أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ )

 411:  ص..  …ترجمه آيات 



 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1و كتاب آشكار است )هاي قرآن طس اين آيه

 .(8باشد )كه هدايت و بشارتي براي مؤمنان مي

 .(0دهند و آنان، آري همانان به آخرت و سراي ديگر يقين دارند )گزارند و زكات ميهمان كساني كه نماز مي

 .(3ايم كه تا كور دل باشند )كساني كه به آخرت ايمان ندارند اعمالشان را به نظرشان آراسته

 .(3كساني هستند كه عذاب سخت دارند و آنان خود در آخرت زيانكارترند )آنها 

 .(3گيري )حقا كه تو قرآن را از جانب خدايي فرزانه و دانا فرا مي

 411:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

 321ص: ، 13آيد غرض اين سوره اين است كه ترجمه الميزان، جبطوري كه از آيات صدر سوره و پنج آيه آخر آن بر مي

هاي موسي، داود، سليمان، صالح و لوط )ع( را به عنوان مردم را بشارت و انذار دهد و به همين منظور، مختصري از داستان
اي از اصول معارف مانند وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت و مانند معاد را ذكر نموده شاهد ذكر نموده و در دنبال آن پاره

 .است

اشاره به آيات سوره است، آياتي  -همانطور كه در اول سوره شعراء گفتيم -اشاره به تلك "آنِ وَ كِتابٍ مُبِينٍتِلْكَ آياتُ الْقُرْ "
ه كه مخصوص اشاره به دور است براي اين است ك "تلك "شود، و آياتي كه قبال نازل شده، و تعبير به لفظكه بعدا نازل مي

 .ه كرده باشدبه رفعت قدر و بلندي مرتبه آن آيات نيز اشار

عناي از إبانه به م "مبين "اسم كتاب است و اگر آن را قرآن ناميده بدين جهت است كه خواندني است و كلمه "قرآن "كلمه
براي اين بوده كه عظمت آن را برساند )چون نكره  "و الكتاب المبين "اظهار است، و اگر كلمه كتاب را نكره آورد و نفرمود

رساند(، و معناي جمله مورد بحث اين است كه اين آيات رفيع القدر و عظيم المنزله و تعظيم را ميآوردن اسم، گاهي تفخيم 
دگي كند و ابهام و پيچيكنيم آيات كتابي است خواندني و عظيم الشان، كتابي كه مقاصد خود را روشن ميكه ما نازل مي

 .ندارد

توصيف كرد، براي اين بود كه بفهماند همانطور كه با  "كتابقرآن و  "در مجمع البيان گفته: اگر آيات را به دو صفت
شود، و خالصه به منزله ناطقي است كه معارف را آن هم از دو طريق خواندن شود با نوشتن نيز ظاهر ميخواندن، ظاهر مي
باشد كه  يه كردهتوصيف كرد، براي اين بود كه آن را به ناطقي تشب "مبين "كند و اگر آن را با كلمهو نوشتن بيان مي
 .«1»گويد روشن سخن مي

يا به معناي اسم فاعلند، و يا اگر همان معناي مصدري مراد  "بشري "و "هدي "دو مصدر "هُديً وَ بُشْري لِلْمُؤْمِنِينَ "
دايت هاند و معناي جمله اين است كه: اين كتاب مبين براي مؤمنين بسيار باشد به منظور مبالغه به اين تعبير آورده شده

 .كننده و بشارت دهنده است

 " … الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ "

برد، چون اين اي از اعمال صالح است و اگر از ميان اعمال صالحه اين دو را نام ميمقصود از ذكر نماز و زكات، ذكر نمونه
 دو هر يك در باب خود ركن هستند، نماز در عبادتهاي
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 .راجع به خداي تعالي، و زكات در آنچه راجع به مردم است و از نظري ديگر، نماز در اعمال بدني و زكات در اعمال مالي

 413:  ص..  …بال اثر است[ با تكذيب معاد، انسان متحير، و اعمالش حبط و ]

وصف ديگري است براي مؤمنين، كه عطف شده به آن دو وصف ديگر، و اين  "وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ "و اينكه فرمود:
گيرد و به غرض و هدفي كه وصف را به منظور اشاره به اين معنا آورده كه بفهماند اعمال صالح، وقتي در جاي خود قرار مي

رسد، كه توأم با يقين به آخرت باشد، زيرا عمل هر قدر هم صالح باشد، با تكذيب آخرت، اثرش خنثي و اجرش حبط يد ميبا
 .«1» "وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ "شود، به دليل اينكه خداي تعالي فرموده:مي

 رايب ،" … يوقنون باآلخرة هم و "بفرمايد بود ممكن اينكه با كرد، تكرار "هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَ "و اگر ضمير جمع را در جمله
د كه داللت كند بر اينكه اين يقين به آخرت شان مردم با ايمان است و مردم با ايمان اهل يقينند و بايد چنين بو اين

 .مان به روز جزا كفر بورزندرود كه با داشتن ايانتظاري از ايشان داشت و توقع نمي

، به معناي تحير و سرگرداني در "عمه "از "يعمهون "كلمه "إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ "
شيفته آن شود و كساني امري است و معناي زينت دادن عمل اين است كه، عمل را طوري قرار دهند كه آدمي مجذوب و 

 مانند و دنيا، وكه ايمان به آخرت ندارند از آنجايي كه آن روز را كه غايت مسير انسان است قبول ندارند، بناچار آنان مي
 زنند، در راهنوايان كه دست به دامان اعمال خود ميتواند غايت اعمال قرار گيرد، پس اين بيمعلوم است كه دنيا هم نمي

 .ير و سرگردانند، زيرا هدفي ندارند تا با اعمال خود به سوي آن هدف بروندزندگي متح

اين جمله تهديدي است به مطلق عذاب، چه دنيوي و چه  "أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ "
، پس "وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ "فرمايد:سازد و مياخروي، چون دنبالش عذاب خصوص آخرت را خاطر نشان مي

 "زيانكارتران -أخسرون "فرمايد: اينان در آخرتشود جمله اول مربوط به مطلق عذاب است و شايد وجه اينكه ميمعلوم مي
ثواب، كه مطابق آن اعمال، جزا كاران، هم مشتمل بر گناه است و هم مشتمل بر هستند، اين است كه نامه اعمال ساير گنه

 ها ثبت شده، اما ثوابهايشان و كارهاي نيكشانشوند، اما اين بيچارگان گناهانشان در نامهداده مي
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 .حبط شده، و ثبت نگشته است

 "كيمح "تقريبا به يك معناست و اگر دو وصف "تلقين "با كلمه "تلقيه "كلمه "وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ "
د به اينكه اين قرآن از ناحيه خداي تعالي است، تا خود را نكره آورد، هم به منظور تعظيم بود و هم تصريح كن "عليم "و

نچه از اي باشد براي آحجتي باشد بر رسالت خاتم االنبياء )ص( و تاييدي باشد براي معارفي كه قبال بيان داشت و صحه
 .كندداستانهاي انبياء به زودي ذكر مي

ا ذكر كرده، براي آن بود كه داللت كند بر اينكه نزول و اگر در ميان همه اسماي حسناي خدا دو نام شريف حكيم و عليم ر
را  تواند آنتواند آن را نقض كند و هيچ عامل وهني نمياين قرآن از ناحيه سرچشمه حكمت است، ديگر هيچ ناقضي نمي



 .داردموهون سازد و نيز، از ناحيه منبع علم است، پس هيچ دروغي در اخبار آن نيست، و هيچ خطايي در قضاوتش راه ن
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 414:  ص..  …[ 54تا  7(: آيات 37سوره النمل )]

 اشاره

فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ  (3ونَ )إِذْ قالَ مُوسي لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُ
( وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ 2( يا مُوسي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )2نْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )مَ

( إاِلَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ 13يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ) كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسي ال تَخَفْ إِنِّي ال
 (11فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ )

( فَلَمَّا 18فاسِقِينَ ) نُوا قَوْماًوَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلي فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كا
( وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ 10جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ )

 (13الْمُفْسِدِينَ )

 414:  ص..  …ترجمه آيات 

اي از آتش گرفته آورم يا شعلهبينم به زودي خبري از آن براي شما ميفت: من آتشي ميچون موسي به خانواده خود گ
 .(3آورم تا شايد گرم شويد )مي

و چون به آتش رسيد ندا داده شد كه هر كه در اين آتش است و هر كه پيرامون آن است مبارك باد و پروردگار جهانيان 
 .(2منزه است )

 .(2ام )است كه من خداي نيرومند فرزانهاي موسي! مطلب از اين قرار 

 كند گريزان روي بگردانيد عصاي خويش را بيفكن و چون آن را ديد كه چون مار جست و خيز مي
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 .(13دارند )و باز پس نگرديد، اي موسي بيم مدار، كه پيغمبران در پيشگاه من بيم نمي

 .(11پي بدي نيكي آورده باشد كه من آمرزگار و رحيمم ) مگر كسي كه ستم كرده سپس از

 اي بود كه به سوي فرعونو دستت را در گريبانت داخل كن كه سپيد و روشن بدون رنج در آيد همه اينها از جمله نه معجزه
 .(18و قوم او برد كه آنان گروهي عصيان پيشه بودند )

 .(10ين جادويي است آشكار )هاي روشن ما به سويشان آمد گفتند: او چون آيت

 .(13از روي ستم و عصيان منكر آنها شدند، اما ضميرهايشان بدان يقين داشت، بنگر عاقبت مفسدان حسان بوده است )

 411:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره



از قبيل  رهاي است كه گفتيم در اين سوره به عنوان استشهاد براي مطالب صدر سواين آيات، ابتداي داستانهاي پنجگانه
باشد و در سه داستان اول از آن پنج داستان يعني در داستان موسي و داوود و كند ميتبشير و انذاري كه در آنها ذكر مي

 .سليمان، جهت وعده را بر جهت وعيد غلبه داده و در دو تاي ديگر جانب وعيد، بيشتر رعايت شده است

 " … إِذْ قالَ مُوسي لِأَهْلِهِ

 .موسي، همسرش، يعني دختر شعيب است، كه خداي تعالي در سوره قصص داستانش را آوردهمراد از اهل 

، بدين سبب بوده كه "برايتان بياورم -اتيكم "در مجمع البيان گفته: اينكه خطاب را به صيغه جمع آورده و فرموده است:
واقع حساس و جاهاي وحشت انگيز يك نفر در همسر او با اينكه يك نفر بوده، اما قائم مقام چند نفر بوده است، چون در م

 .«1»كند ايجاد انس در دل آدمي كار چند نفر را مي

 :احتمال هم دارد كه در آن روز به غير همسرش شخص و يا اشخاص ديگري از قبيل

 .خادم، يا مكاري )كرايه دهنده(، يا غير آن همراهش بوده باشند

ت، يعني اس "احسست "اند: معناي انستبه معناي ديدن است و بعضي گفته "إيناس "از "انست "و در مجمع البيان گفته:
اي و من احساس آتشي كردم، البته احساسي كه مايه دلگرمي شود، هر چه كه به آن ايناس داشته باشي آن را احساس كرده

 دلت به آن

__________________________________________________ 

 [.. … ] .811 ، ص3مجمع البيان، ح (1)

 323، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»آرامش و گرمي يافته 

به طوري كه در مجمع آمده، نوري است كه چون عمود از آتش بر خيزد و همچنين هر نوري كه مانند  "شهاب "و كلمه
و در مفردات « 8»است اي از آتش گويند و مراد از شهاب در آيه مورد بحث شعلهعمود امتداد داشته باشد به آن شهاب مي

و نيز در مفردات «. 0»اي كه در جو پيدا شود اي از آتش افروخته است كه باال رود، يا شعلهگفته: شهاب به معناي شعله
 :گفته

از اصطالء است كه به  "تصطلون "و كلمه« 3»به معناي آن مقدار آتشي است كه از آتشي ديگر برداري  "قبس "كلمه
 .ش استمعناي گرم شدن با آت

دهد بر اينكه موسي )ع( در اين هاي ديگر آمده تاييد نموده و گواهي ميسياق آيه ماجرايي را كه از اين داستان در سوره
برده ولي در بين حركت راه را گم كرده، و خودش و اش را به سوي مصر ميهنگام كه از دور آتشي ديده، داشته خانواده

و شب هم شبي بسيار تاريك بوده است در اين هنگام از دور آتشي ديده، خواسته است تا اش دچار سرما شده بودند خانواده
اي آتش بگيرد و نزد اهلش برده در آنجا نزديك آن برود تا اگر انساني در كنار آن آتش يافت، از او راه را بپرسد و يا پاره

 :اش گفتهيزمي آتش كند تا گرم شوند، لذا به خانواده

ه من احساس آتشي كردم و آن را ديدم، از جاي خود تكان نخوريد كه به زودي از آن آتش، يعني از كنار آن اينجا باشيد ك
آورم تا هيزمي آتش كنيد و گرم اي از آن آتش را ميكنم و يا شعلهآورم و به راهنمايي او راه را پيدا ميآتش خبري مي

 .شويد

براي آن جناب هويدا شده، و غير او كسي آن را نديده است، و گر نه بطور آيد كه آتش مذكور تنها و نيز، از سياق بر مي
 .كردداد و به آن اشاره ميبينم، بلكه آن را نشان ميگفت: من آتشي مينكره نمي



 و اگر كلمه آوردن را تكرار كرد، و يك بار در آوردن خبر و باري ديگر در آوردن آتش آن را به كار برد، با اينكه ممكن بود
 .، براي اين بود كه نوع اين دو آوردن، مختلف بود" … سآتيكم منها بخبر او شهاب "بفرمايد:

يعني وقتي نزد آتش آمد و آنجا حاضر  "فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "
 " … أَنْ بُورِكَ "كهشد ندايي به گوشش خورد 
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 .(است. مترجم -مباركة -در باب مفاعله "برك "مجهول ماضي از "بورك "كلمه)

، يعني خير "بارك فيه "، و همچنين"بارك عليه "، و نيز"باركه "شود:به معناي دادن خير بسيار است، گفته مي "مباركه "و
جاي اين رسد، بوقتي در داستان موسي )ع( به اينجا مي "طه "بسياري به او پوشانيد و خلعت بسياري به او آويخت، در سوره

فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسي إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ  "است فرموده:جمله در اينكه چه ندايي از آتش برخ
در آيه مورد بحث،  "من حولها "رسد كه منظور ازاز اين بيان چنين به نظر مي« 1» "طُويً وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحي

پيرامون آتش بوده، كه يا موسي به تنهايي بوده، يا اگر غير از او نيز بوده موسي هم بوده است و مراد از كسي است كه 
 .مباركه او، همان برگزيدن او بعد از تقديس او است

 417:  ص..  …[ است آمده(  … النَّارِ فِي مَنْ بُورِكَ أَنْ نُودِيَ هاجاءَ فَلَمَّا) طور در( السالم عليه) موسي با خداوند تكليم در كه "است آتش در كه كسي "وجوه مختلف در باره مراد از]

 كيست؟ "آنكه در آتش است -مَنْ فِي النَّارِ "و اما اينكه مراد از

اند: خداست و معنايش اين است كه: مبارك است آن كسي كه سلطان و قدرتش در آتش ظهور كرده، گفته «2»بعضي 
خاست، درختي كه به شهادت آيات سوره قصص، آتش اطرافش را احاطه كرده بود و بنا يچون صداي گفتگو از درخت برم

شود كه: مبارك است آن كسي كه با كالم خود از آتش براي تو تجلي كرد و خير كثير به گفته اين مفسر معناي آيه اين مي
داست از اينكه جسم يا جسماني باشد و مكان بدو احاطه يابد تنزيه خ "وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "به تو داد، آن وقت جمله

 .اندگفته« 0»ها و يا در دسترس حوادث قرار گيرد، نه اينكه منظور از آن به شگفت درآوردن موسي باشد، كه بعضي

ند، هم چنان كه مراد ااي است كه در آتش حاضر بودهمالئكه "مَنْ فِي النَّارِ "اند: مراد ازديگر از مفسران گفته« 3»بعضي 
 .موسي )ع( است "من حولها "از

 .اند: مراد از جمله اولي موسي )ع( و مراد از دومي مالئكه استاند، يعني گفتهديگر به عكس گفته« 3»بعضي 

 بورك من في المكان الذي "اند: در كالم تقديري هست و اصل آنهم گفته« 3»بعضي 

__________________________________________________ 

همين كه نزد آتش آمد، ندا شد: اي موسي! به درستي كه من، خود من، پروردگار تو هستم، پس نعلين خود را بكن، كه (1)
 .11شوي گوش فرا ده. سوره طه، آيه تو در وادي مقدس طوا هستي، و من تو را برگزيدم، پس بدانچه وحي مي

 .811، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .333، ص 3ة من التفاسير، ج مجموع(3)



 .133، ص 12(روح المعاني، ج 3و  4)

 .128، ص 83تفسير فخر رازي، ج  (6)

 322، ص: 13ترجمه الميزان، ج

بوده، يعني مبارك است آن كسي كه در مكاني قرار دارد، كه آتش در آن مكان است و مقصود از آن مكان بقعه  "فيه النار
موسي )ع( است  "مَنْ فِيها "قرار داشته است و در سوره قصص نام آن بقعه آمده، و مراد از اي است كه درخت در آنمباركه

انبيايي هستند كه از آل ابراهيم و از بني اسرائيل در پيرامون آن بقعه يعني سرزمين شام منزل  "من حولها "و مقصود از
 .اندگزيده

 .موسي )ع( است "من حولها "نور خداي تعالي، و مراد از "مَنْ فِي النَّارِ "اند: مراد ازديگر گفته« 1»بعضي 

 "من حولها "درخت است كه در احاطه آتش قرار داشت و مراد از "مَنْ فِي النَّارِ "اند: مراد ازديگر گفته «2»بعضي 
ه مخفي داند. ليكن بيشتر اين وجوه تفسير به رأي است كه از نظر خواننگفتهاي است كه خداي را تسبيح ميمالئكه

 .باشدنمي

كند، تا بداند آن كسي كه خداي تعالي در اين جمله خود را براي موسي معرفي مي "يا مُوسي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
 اخْلَعْفَ رَبُّكَ اأَنَ إِنِّي مُوسي يا نُودِيَ "گويد پروردگار متعال اوست. پس، اين آيه در اين سوره در برابر آيهدارد با او سخن مي

 .كند دقت آن در و نموده، مراجعه طه سوره به بايد خواننده كه باشد،مي " …

از اهتزاز است، كه به معناي تحريك به  "تهتز "كلمه "وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ "
از إدبار است كه خالف اقبال را معنا  "مدبرا "دود، ومعناي مار كوچكي است كه به سرعت ميبه  "جان "شدت است و

شمن كند اگر داز تعقيب است كه به معناي حمله بعد از فرار است يعني كسي كه دشمن را تعقيب مي "يعقب "دهد ومي
 .فرار كرد و دوباره حمله كرد او هم حمله كند

، "عصايت را بينداز "دهد، چون بعد از آنكه فرمود:ي فصيحه از آن خبر مي "فا "كار رفته، كه و در آيه، حذف و ايجازي به
ر شود كه تقديفهميده مي "پس همين كه "و از كلمه "پس همين كه ديد به شدت به حركت در آمد "به دنبالش فرمود:
ن به صورت اژدهايي آشكار شده درآمد كه عصايت را بينداز، پس همين كه عصايش را افكند و ناگها "كالم چنين بوده:

 -كندچون آن را بديد كه به شدت حركت مي -كردكرد و مثل يك مار كوچك جست و خيز ميداشت به شدت حركت مي
 ." … رو به عقب فرار كرد
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 411:  ص..  …[ "كوچك مار جان "به و "بزرگ مار مبين ثعبان "بيان عدم منافات بين تشبيه عصاي موسي )عليه السالم( بعد از القاء، به]

 "استان عصاي زنده شده راآيد و آن اين است كه: چرا در دو سوره اعراف و شعراء در مورد همين ددر اينجا سؤالي پيش مي
 كه نام مار كوچك است "جان "خواند، كه نام مار بسيار بزرگ و عظيم الجثه است ولي در اين سوره آن را به "ثُعْبانٌ مُبِينٌ

 تشبيه كرده است؟

ي، گجواب از اين سؤال اين است كه: تشبيه تنها از نظر اهتزاز و سرعت حركت و اضطراب است، نه از نظر كوچكي و بزر



چون آنچه مايه شگفتي است اين است كه يك چوب دستي به صورت اژدهايي به صورتهاي عظيم الجثه و هول انگيز در 
آيد، آن وقت بر خالف اژدهاهاي ديگر مانند يك مار كوچك جست و خيز كند و به سرعت آن بدود و نخواسته است خود 

 .تشبيه كند "جان "عصا و يا ثعبان را به خود

ر اولين بار آمده، داند به اينكه: عصاي موسي به صور مختلفي در ميديگر در رفع اين منافات دو جور تشبيه گفته «1»بعضي 
و در موقعي « 8» "فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعي "فرمايد:به صورت ماري كوچك در آمد، كه در سوره طه از آن خبر داده، مي

ن انداخت به صورت اژدهايي آشكار در آمد، هم چنان كه در سوره اعراف و شعراء آمده كه پيش روي فرعون آن را به زمي
 .است

گويي ليكن اين وجه درست نيست، هر چند از نظر سياق آيات، وجه خوبي است، ولي اين اشكال بر آن وارد است كه يا مي
رد بفرمايد مار، مثل مار شد، به خالف وجهي گويي مار شد كه در اين صورت معنا نداعصا مار نشد، كه صحيح است و يا مي

كه ما گفتيم چون در وجه ما تشبيه به مار تنها از نظر سرعت جست و خيز است گويا فرموده عصا اژدها شد اژدهايي كه از 
 .نظر سرعت جست و خيز، گويي مار كوچكي است، پس وجهي كه در دفع اشكال مورد اعتماد است همان وجه گذشته است

 يعني در كنار آتش -اين جمله حكايت خود آن خطابي است كه در آنجا "وسي ال تَخَفْ إِنِّي ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَيا مُ "

 هك نترس موسي اي فرمود تعالي خداي - … تخف ال موسي يا اللَّه قال "صدور يافته، پس در معناي اين است كه: -طور
 ."ترسندنمي من نزد رسوالن

ند رسادهد و مينهي مطلق است كه او را از تمامي ترسيدنيها كه ممكن است پيش بيايد امنيت مي "ال تخف "و جمله
رسد، نه از ناحيه عصا و نه از غير آن. و به همين مادامي كه در حضور پروردگار و مقام قرب او است هيچ مكروهي به او نمي

 ، وجه تعليل اين است كه: كلمه"ترسنددر حضور من نمي چون رسوالن "جهت نهي مزبور را تعليل كرد به اينكه:
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فهماند كه مقام قرب و حضور، مالزم با امن است و ممكن نيست امنيت آن با مكروهي جمع شود، يدر اين جمله م "لدي "
س در ، پ"همانا تو از ايمناني -إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ "مؤيد اين تعليل اين است كه در سوره قصص به جاي اين عبارت فرموده:

ر مقام كه د -هيچ چيز مترس، چون تو از مرسلين هستي، و مرسالنآيد كه: از نتيجه از آيه مورد بحث اين معنا به دست مي
 .شوداز هر گزندي ايمنند و ايمني با ترس جمع نمي -قرب مايند

 ثُمَّ ظَلَمَ مَنْ لَّاإِ "استثناي و "لُونَالْمُرْسَ لَدَيَّ يَخافُ ال إِنِّي "بيان اينكه ترس و گريختن موسي )عليه السالم( با ديدن تبديل عصا به مار، مذموم نبوده و توضيحي در باره جمله:]

 411:  ص..  …[ " … حُسْناً بَدَّلَ

و اما اينكه موسي كه از بزرگان و مرسالن بود، چرا از عصا كه به صورتي هائل و هول انگيز، يعني ماري پر جست و خيز در 
اي هول انگيز، آن هم بي قتي به منظرهآمده بود ترسيد؟ جوابش اين است كه: اين اثر طبيعت و جبلت آدمي است كه و

ي گذارد، مخصوصا كسرسد مگر فرار كردن، قهرا پا به فرار ميخورد، كه هيچ راهي براي دفع آن به نظرش نميسابقه بر مي
 كه هيچ سالحي براي دفاع ندارد، عصايي هم كه تنها سالح او بوده خود به آن صورت هول انگيز در آمده، قبال هم از ناحيه

 "خدا دستوري نگرفته بود، كه اگر عصايت اژدها شد فرار مكن و در جاي خود بايست، بلكه تنها اين دستور رسيده بود كه



اي جز فرار ندارد، و او هم امتثال كرد و معلوم است كه فرار از خطرهاي بزرگ آن هم از كسي كه دافع و چاره "أَلْقِ عَصاكَ
 .سي را به داشتن آن مذمت كندجزو ترسهاي مذموم نيست، تا كسي مو

، انبياء و مرسلين مادامي كه در جوار پروردگارشان "إِنِّي ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ "و اما اين كه خداي تعالي به او فرمود:
قص اتا چون موسي نداشت بگوييم رسولي ن -ترسند، اين كرامت خود ايشان و از ناحيه خودشان نيست،هستند از چيزي نمي

اند و چون آن شب، يعني شب طور، اولين موقفي بود كه آوردهبلكه اين فضيلت را به تعليم و تاديب خدا به دست مي -بوده
خدا موسي را به مقام قرب خود برد و افتخار هم سخني و رسالت و كرامت خود را به وي اختصاص داد، لذا اين دستورش 

، همه همان تعليم و "ال تَخَفْ إِنِّي ال يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ "و آيه ديگر كه فرمود: "آمِنِينَال تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْ "كه فرمود:
 .تاديب الهي است نه مذمت و سرزنش

اين است  -ا داناتر استو خد -توان گفتآنچه درباره اين استثناء مي "إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ "
كه بعد از آنكه در آيه قبلي خبر داد كه مرسلين ايمنند و ترسي ندارند، از اين خبر فهميده شد كه غير مرسلين همه اهل 

ظلمند و ايمن از عذاب نيستند و بايد بترسند و چون اين مفهوم به كليتش درست نبود، لذا در اين آيه اهل توبه را از بين غير 
ء بوده كه همان سو -يعني از اهل ظلم استثناء كرده، فهماند كه اهل توبه به خاطر اينكه توبه كردند و ظلم خود رامرسلين، 

 به حسن مبدل كردند، -باشد

 321، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .مغفور و مرحومند و آنها هم مانند مرسلين خوفي ندارند

هم مطلق  "ظلم "اينكه داخل آنان نبودند، استثناء منقطع است و مراد از بنا بر اين، استثناء اهل توبه از بين مرسلين، با
هم توبه بعد از معصيت و يا عمل صالح بعد از عمل سوء است و معناي آيه مورد  "حسن بعد از سوء "نافرماني خدا، و مراد از

آن گناه و  كند و سپسناه ظلم ميبحث اين است كه: هر چند گفتيم غير انبياء همه ظالمند، و ليكن كسي كه با ارتكاب گ
زم آمردهد، من كه غفور و رحيمم ظلم او را ميكند يا عمل صالحي انجام ميسازد، يعني توبه ميسوء را مبدل به حسن مي

 .كنم، پس او نيز نبايد بعد از اين از چيزي بترسدو به او ترحم مي

 " … مِنْ غَيْرِ سُوءٍوَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ  "

به برص كه يك نوع بيماري خطرناك پوستي است تفسير شده، كه قبال هم ذكرش گذشت و  "سوء "در اين آيه كلمه
 :ممكن است از سياق استظهار شود كه

 ن باشد كه: اي موسي! تو، حال از دو معجزه عصا و يد بيضا باشد و معنا چني"فِي تِسْعِ آياتٍ إِلي فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ "اوال: جمله
اي باشد كه براي دعوت فرعون و عصايت را بينداز و دستت را به گريبان كن، در حالي كه اين دو معجزه دو تا از نه معجزه

 .قومش به تو داديم

« 1» "عَ آياتٍ بَيِّناتٍوَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسي تِسْ "و ثانيا: اينكه دو معجزه مذكور دو تا از آن نه معجزه باشد كه ما در تفسير آيه
 .درباره اينكه اين نه معجزه كدام است بحث مفصلي كرديم، و بقيه الفاظ آيه روشن است

 "به معناي واضح و روشن است و اينكه در مقابل گفتند: "مبصرة "كلمه "فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ "
ر حقيقت اهانتي بوده كه به آيات خدا كردند و داللت واضح آنها را بر حقانيت دعوت موسي، به هيچ ، د"هذا سِحْرٌ مُبِينٌ

گرفتند و حتي نسبت به عدد آنها هم توجهي نكردند و جز به اين مقدار كه اين كارها هم كاري است، عنايتي بدان 
 .نورزيدند

 " … ماً وَ عُلُوًّاوَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْ "



به معناي انكار چيزي است كه در دل ثبوتش مسلم شده و يا اثبات چيزيست كه در قلب  "جحد "راغب گفته است: كلمه
 .، و كلمه استيقان و يقين هر دو به يك معناست«8»نفي آن به ثبوت رسيده است 
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 .131ري، آيه سوره اس(1)

 [.. … ] ."جحد "مفردات راغب، ماده(2)
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 413:  ص..  …[ 44تا  51(: آيات 37سوره النمل )]

 اشاره

وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا  (13نِينَ )مِوَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قاال الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلي كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْ
( وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ 13ءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ )أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ

يْمانُ ( حَتَّي إِذا أَتَوْا عَلي وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ ال يَحْطِمَنَّكُمْ سُل13َعُونَ )الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ  ( فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر12َوَ جُنُودُهُ وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ )

 (12وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ )

هُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ ( لَأُعَذِّبَن83َّوَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ ال أَرَي الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ )
( إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ 88( فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ )81)

 ( وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن80ِءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ )شَيْ كُلِّ
 (83السَّبِيلِ فَهُمْ ال يَهْتَدُونَ )

( اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ 83ي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ )ءَ فِأَالَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ
عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ  ( اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَل83َّ( قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ )83الْعَظِيمِ )

 (82( قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ )82)

أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ( قالَتْ يا 01( أاَلَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ )03إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )
( قالَتْ 00( قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ )08ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّي تَشْهَدُونِ )

 (03سَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ )إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْ

اكُمْ فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آت (03وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ )
( 03 )ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ (36)بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ 

( قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ 02يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ) قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ
 (02مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ )

ي لَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِقالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَ
( قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ 33أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ )

( وَ 38( فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَ هكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ )31كُونُ مِنَ الَّذِينَ ال يَهْتَدُونَ )تَ
( قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ 30صَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ )



 (33هِ رَبِّ الْعالَمِينَ )ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّ
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 413:  ص..  …ترجمه آيات 

 .(13ما به داوود و سليمان دانشي داديم و گفتند: سپاس خداي را كه ما را بر بسياري از بندگان مؤمن خويش برتري داد )

اند كه اين برتري و سليمان وارث داوود شد و گفت: اي مردم به ما زبان پرندگان تعليم داده شده و همه چيزمان داده
 323، ص: 13(. ترجمه الميزان، ج13كاري است )آش

 .(13و سپاهيان سليمان از جن و انس و پرنده فراهم شدند و به نظم آمدند )

هاي خود برويد تا سليمان و سپاهيان او به غفلت شما اي گفت: اي مورچگان به النهتا چون به وادي مورچه رسيدند مورچه
 .(12را پايمال نكنند )

ي زد و از گفتار او خنديد و گفت: پروردگارا! مرا وادار كن تا نعمتي را كه به من و پدر و مادرم مرحمت سليمان لبخند
ت در آور ااي سپاس دارم و عملي شايسته كنم كه آن را پسند كني و مرا به رحمت خويش در صف بندگان شايستهفرموده

(12). 

 .(83او غايب است ) بينم مگرو جوياي مرغان شد و گفت: چرا هدهد را نمي

 .(81برم مگر آنكه عذري روشن بياورد )كنم عذابي سخت و يا سرش را ميوي را عذاب مي

 .(88ام )اي و براي تو از سبا خبر درست آوردهام كه تو نديدهكمي بعد شانه بسر و هدد آمد و گفت: چيزي ديده

 .(80تختي بزرگ است ) كند و همه چيز دارد و او رازني ديدم كه بر آنان سلطنت مي

كردند و شيطان اعمالشان را بر ايشان زينت داده و از راه وي را ديدم كه با قومش به جاي خدا آفتاب را سجده مي
 .(83اند )منحرفشان كرده و هدايت نيافته

د دانعيان سازند مي كند و آنچه را نهان كنند و ياتا خدايي را سجده كنند كه در آسمانها و زمين هر نهاني را آشكار مي
(83). 

 .(83خداي يكتا كه خدايي جز او نيست و پروردگار عرش بزرگ است )

 .(83گويي يا از دروغگوياني )سليمان گفت: خواهيم ديد آيا راست مي

 .(82گويند )اين نامه مرا ببر و نزد ايشان بيفكن، سپس برگرد ببين چه مي

 .(82اند )ي گرامي نزدم افكندهاملكه سبا( گفت: اي بزرگان مملكت نامه)

 .(03از جانب سليمان است و به نام خداي رحمان و رحيم است )

 .(01كه بر من تفوق مجوييد و مطيعانه پيش من آييد )

 .(08ام )گفت: اي بزرگان مرا در كارم نظر دهيد كه من بدون حضور شما هيچ كاري را انجام نداده

طاعت كنيم دهي تا اكوش هستيم ولي كار به اراده تو بستگي دارد ببين چه فرمان ميختآوراني سگفتند: ما نيرومند و جنگ
(00). 

 .(03گفت: پادشاهان وقتي به شهر و كشوري وارد شوند تباهش كنند و عزيزانش را ذليل سازند كارشان همواره چنين بوده )

  .(03د )آورنفرستم ببينم فرستادگان چه خبر مياي به سوي آنها ميمن هديه
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دهيد؟ آنچه خدا به من داده بهتر از و چون )فرستادگان ملكه سبا( نزد سليمان آمدند سليمان گفت: آيا مرا به مال مدد مي
 .(03اين است كه به شما داده است، شماييد كه اين هديه در نظرتان ارج دارد و از آن خوشحاليد )

كنيم ه سپاهي به سوي شما آريم كه تحمل آن نياريد و از آنجا به ذلت و در عين حقارت بيرونتان مينزد ايشان بازگرد ك
(03). 

 .(02آورد )گفت: اي بزرگان كدامتان پيش از آنكه ملكه سبا نزد من آيد تخت وي را برايم مي

 .(02راي اين كار توانا و امينم )آورم كه بعفريتي از جن گفت: پيش از آن كه از مجلس خود برخيزي تخت را نزدت مي

آورم در يك چشم بهم زدن( نزدت مي)و آن كسي كه از كتاب اطالعي داشت گفت: من آن را قبل از آنكه نگاهت برگردد 
دارم يا كفران اين از كرم پروردگار من است تا بيازمايدم كه آيا سپاس مي :و چون تخت را نزد خويش پا بر جا ديد گفت

 .(33دارد و هر كه كفران كند پروردگارم بي نياز و كريم است )كه سپاس دارد براي خويش ميكنم، هر مي

 .(31شناسد يا نه )سليمان( گفت: تختش را براي او وارونه كنيد ببينم آيا آن را مي)

اشتيم و تسليم د و چون بيامد بدو گفتند: آيا تخت تو چنين است؟ گفت: گويي همين است از اين پيش ما از اين سلطنت خبر
 .(38هم بوديم )

 .(30پرستيد بازداشت كه وي از گروه كافران بود )و خدايش از آنچه كه به جاي او مي

بدو گفتند: به حياط قصر داخل شو، و چون آن را بديد پنداشت آبي عميق است و ساقهاي خويش را عريان كرد، سليمان 
مان، مطيع ام، اينك با سليف )ملكه سبا( گفت: من به خويش ستم كردهگفت: اين )آب نيست بلكه( قصري است از بلور صا

 .(33شوم )پروردگار جهانيان مي

 411:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره

نمايد و عجايبي از اخبار سليمان و سلطنتي كه خدا به وي داده اي از داستانهاي داوود و سليمان )ع( را بيان مياين آيات پاره
 .ندكبود نيز ذكر مي

 " … وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً "

اشاره است به عظمت و اهميت امر آن، و در جاء ديگر  "به داوود و سليمان علمي داديم "اينكه علم را نكره آورد، و فرمود:
 قرآن علم داوود را از علم سليمان جدا ذكر كرده، در 
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فَفَهَّمْناها  "و از آياتي كه به علم سليمان اشاره كرده آيه« 1» "وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ ":داوود فرمودهباره علم 
 .شودكه ذيل آيه، شامل علم و حكمت هر دو مي« 8» "سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً

ه ، يا برتري به علم است، كه چ"برتري دادن "مراد از اين -"ضَّلَنا عَلي كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَوَ قاال الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَ "
كند و يا برتري به همه مواهبي است كه خداي تعالي به آن جناب اختصاص داده، مانند: بسا سياق آيه نيز آن را تاييد مي

اوود و ملكي كه خدا به او ارزاني داشت و تسخير جن و حيوانات وحشي و ها و مرغان و نرم شدن آهن براي دتسخير كوه
مرغان و همچنين تسخير باد براي سليمان و دانستن زبان حيوانات و سلطنت كذايي سليمان و اين احتمال دوم، يعني، 



استفاده  "فضلنا "ق كلمهبرتري آن دو بزرگوار بر ساير مردم از جهت همه مواهبي كه خدا به آن دو ارزاني داشته از اطال
 .شودمي

به منزله نقل  -به احتمال اول و چه به احتمال دوم چه -تقدير، هر به " … لِلَّهِ الْحَمْدُ قاال وَ "و اين آيه شريفه يعني آيه
مثل  شوداعتراف آن دو بزرگوار بر تفضيل الهي است. پس در نتيجه، اين اعتراف و اعترافهايي كه بعدا از سليمان نقل مي

دهد كه مايه روشني دل و داد به زودي پاداشي به آنان ميشاهدي است كه مدعاي صدر سوره را كه به مؤمنين بشارت مي
 .كندشان باشد اثبات ميديده

 413:  ص..  …نبوت و علم انبيا )ع( اكتسابي نيست و از ديگران به ارث هم نميبرند[ ]

 " … وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ "

 :انداز مفسرين گفته« 0»سليمان مال و ملك را از داوود ارث برد. و اينكه بعضي  يعني

مراد از اين ارث، ارث بردن نبوت و علم است، صحيح نيست، براي اينكه نبوت ارثي نيست، چون قابل انتقال نيست، و اما 
براي اينكه استاد، علم را از خود به  -تانه حقيق -توان گفت كه قابل انتقال استعلم، هر چند با نوعي عنايت و مجاز مي

دهد، و گرنه بايد ديگر خودش علم نداشته باشد ليكن اين انتقال مجازي هم، در علم فكري است، كه با شاگرد انتقال نمي
اند، از مقوله درس خواندن نيست، بلكه كرامتي آيد و علمي كه انبياء اختصاص به آن داده شدهدرس خواندن به دست مي

رسد، ممكن است با همان عنايت و مجازگويي بگوييم فالن مرد ست از خدا به ايشان، كه دست فكر و ممارست بدان نميا
 عادي علم را از پيغمبري ارث

__________________________________________________ 

 .83به وي حكمت و علم داوري داديم. سوره ص، آيه (1)
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شود گفت: فالن پيغمبر علم خود را از پيغمبر ديگر يا از غير پيغمبر ارث برده، يعني آن پيغمبر وي را تعليم داده، ولي نمي
 .برده است

خواهد در اين جمله از خودش و آيد كه سليمان )ع( مياز ظاهر سياق بر مي -"قالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ "
پدرش، كه خود او نيز از آن جناب است به داشتن برتريهايي كه گذشت مباهات كند و اين در حقيقت از باب تحديث به 

 .«1» "فرمايد: وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْسوره ضحي رسول گرامي اسالم را بدان مامور مي نعمت است، كه خداي تعالي در

گردد، نه تنها به سليمان بر مي "اوتينا "و "علمنا "اند بر اينكه ضمير در كلمهاز مفسرين اصرار كرده« 8»و اما اينكه بعضي 
اند و نگفته مرا، از اين باب است كه عادت پادشاهان و بزرگان بر و چنان كردهبه او و پدرش و اينكه اگر گفته: ما را چنين 

عايت كنند، تا سياست ملكداري ريعني من و لشكر و خدمتكاران و وزرايم تعبير مي "ما "اين بوده كه در گفتگوها از خود به
 .سازدشده باشد، سخني است كه آن طور كه شايد و بايد سياق با آن نمي

همان معناي ظاهري آن، يعني عموم افراد جامعه است، بدون تميز يكي از ديگري و اينكه بعضي  "ناس "از كلمه و مراد
 .اند: مراد از آن عظماي اهل مملكت، يا علماي ايشان است، صحيح نيستگفته« 0»



 417:  ص..  …[ " … الطَّيْرِ مَنْطِقَ عُلِّمْنا النَّاسُ أَيُّهَا يا الَق ":نعمت به تحديث مقام در( السالم عليه) سليمان سخن در "الطَّيْرِ مَنْطِقَ "مقصود از]

هاي متعارفي است كه از حروفي تشكيل يافته و طبق هر دو به معناي صوت يا صوت "نطق "و نيز كلمه "منطق "و كلمه
و بنا  گويندن صوتها را كالم ميكند و در اصطالح، ايهايي كه منظور نظر ناطق است داللت ميقرارداد واضع لغت، بر معني

 :بر آنچه راغب گفته

مثال به صداي گوسفند و يا گنجشك نطق يا منطق گفته  -،«4»شود اين دو كلمه جز بر سخنان انسان اطالق نمي
ولي در قرآن كريم در معنايي وسيعتر استعمال شده و آن عبارت است از داللت هر چيزي بر مقصودش، مثال در  -شودنمي

وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ  ":آن كريم داللت پوست بدن را نطق خوانده فرموده استقر
 .«3» "ءٍكُلَّ شَيْ

__________________________________________________ 

 .11من ارزاني داشته. سوره ضحي، آيه به همه بگوييد كه خدا چه نعمتهايي را به (1)
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 ."نطق "مفردات راغب، ماده(4)

گويند آن خدايي كه هر چيز را به نطق گويند: چرا عليه ما گواهي داديد؟ در پاسخ ميمجرمين به پوست بدنهاي خود مي(5)
 .81آورد. سوره حم سجده، آيه آورد ما را به نطق در در مي
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و اين استعمال قرآن يا از باب تحليل معناست، كه قرآن كريم در بيشتر معاني و مفاهيمي كه تنها در جسمانيات استعمال 
وح و قلم و عرش و برد، مثل ديدن و نظر كردن و شنيدن و لشود بكار برده و آن را در غير جسمانيات نيز به كار ميمي

كرسي و غير آن كه از نظر لغت موارد استعمالشان تنها جسمانيات است، ولي قرآن با تحليل معاني آنها، در غير جسمانيات 
ها براي معنايي اعم از جسمانيات درست و وضع شده، و اختصاص آن برد و يا اين است كه اصوال اينگونه واژههم به كار مي

ايم، خيال باب انصراف و كثرت استعمال است )مثال كرسي را بيشتر در يك تخت داراي پايه بكار برده به انسان از ()منطق
منطق طير عبارت است از هر  -چه آن باشد و چه اين -كنيم كه معناي آن تنها تخت اين چنيني است(. به هر حالمي

تا آنجا كه از تدبر در احوال حيوانات به دست آمده، كنند و طريقي كه مرغها به آن طريق مقاصد خود را با هم مبادله مي
 دارند، كه در -و بدون تركيب -هايي ساده،معلوم شده است كه هر صنفي از اصناف حيوانات و يا ال اقل هر نوعي، صوت

مده يك ن آبرند. مثال هنگامي كه غريزه جنسيشان به هيجاخورند و يا با هم هستند به كار ميموارد خاصي كه به هم بر مي
خواهند بر يكديگر غلبه كنند جوري ديگر، و هنگام ترس طوري، و هنگام التماس و استغاثه به جور، و هنگامي كه مي

 .ديگران طوري ديگر، البته اين صداهاي مختلف در مواقع مختلف مختص به مرغان نيست، بلكه ساير حيوانات نيز دارند

در آيه شريفه اين معناي ظاهري نيست، بلكه معنايي است دقيقتر و وسيعتر از ولي آنچه مسلم است، مقصود از منطق طير 
 :آن، به چند دليل

كند كه اختصاصي خودش بوده و در وسع عامه دهد بر اينكه سليمان )ع( از نعمتي حديث مياول اينكه: سياق آيه گواهي مي
يت خاص الهي بوده است. و اين معناي ظاهري كه براي مردم نبوده، كه به آن دست يابند و او كه بدان دست يافته به عنا

انات دقت تواند در زندگي حيومنطق طير كرديم چيزي نيست كه غير از سليمان كسي بدان دست نيابد، بلكه هر كسي مي



نموده زبان آنها را بفهمد، )كه مثال چه صدايي عالمت خشم، و چه صدايي عالمت رضا است، چه صدايي عالمت گرسنگي 
 .چه صدايي عالمت تشنگي و امثال آن است و

ت اي اساي كه خداي تعالي در آيات بعدي از سليمان و هدهد حكايت فرموده، متضمن معارف عاليهدليل دوم اينكه: محاوره
دهد انگشت شمار است و كه در وسع صداهاي هدهد نيست، چون صداهايي كه اين حيوان در احوال مختلف از خود سر مي

  اين چند
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 تواند كسي را از راه تركيب آنها با هم به اين معارف داللت كند؟صدا كجا مي

آري در كالم اين حيوان ذكر خداي سبحان و وحدانيت او و قدرت و علم و ربوبيتش و عرش عظيم او و نيز ذكر شيطان و 
و ضاللت و مطالبي ديگر آمده و از معارف بشري نيز مطالب  هايش در اعمال زشت و همچنين ذكري از هدايتگريجلوه

( كردند، آمده و سليمان )عبسياري چون پادشاه سبا و تخت او و اينكه آن پادشاه زن بود و قوم او كه براي آفتاب سجده مي
نجا نزد ايشان بيندازد و بعد مطالبي به هدهد فرموده، از جمله اينكه به او دستور داده به سبا برود و نامه او را ببرد و در آ

كنند و بر هيچ دانشمندي كه در معاني تعمق دارد پوشيده نيست كه آگاهي به اين همه گويند و چه ميبنشيند و ببيند چه مي
دار علمي است، منوط به داشتن هزاران هزار معلومات ديگر مطالب عميق و معارف بسياري كه هر يك داراي اصول ريشه

 .تواند آن معاني را برساندصداي ساده هدهد نمياست، كه چند 

عالوه بر اين، هيچ دليلي نداريم بر اينكه هر صدايي كه حيوان در نطق مخصوص به خودش يا در صداهاي مخصوصش، از 
ها كه سليمان )ع( آن را تواند آن را درك كرده و تميزش دهد، به شهادت اينكه يكي از نطقدهد حس ما ميخود سر مي

شناخت سخناني است كه قرآن در آيات بعد، از مورچه بزرگ حكايت كرده و حال آنكه اين حيوان صدايي كه به گوش ما مي
 اند كه اصوال ساختمان گوش انسانكند كشفي كه اخيرا علماي طبيعي امروز كردهبرسد ندارد، و نيز سخن ما را تاييد مي

شنود و آن ارتعاشي است كه در ثانيه تعاشات مادي مخصوص را ميطوري است كه تنها صداهايي مخصوص و ناشي از ار
كمتر از شانزده هزار و بيشتر از سي و دو هزار نباشد كه اگر ارتعاش جسمي كمتر از آن و يا بيشتر از آن باشد، حس سامعه و 

دن آن يز عاجز از شنيدستگاه شنوايي انسان از شنيدن آن عاجز است، ولي معلوم نيست كه حس شنوايي ساير حيوانات ن
 .شنويم و يا بعضي از آنها را ساير حيوانات بشنوندباشد، ممكن است آنچه را كه ما نمي

شناس هم به عجايبي از فهم دقيق و درك لطيف بعضي حيوانات مانند اسب و سگ و ميمون و خرس و دانشمندان حيوان
 .انداكثر افراد آدميان بر نخورده اند، كه به نظير آنها درزنبور و مورچه و غير آن برخورده

آيد كه براي مرغان منطقي است كه خداي سبحان علم آن را تنها پس، از آنچه گذشت، روشن شد كه از ظاهر سياق بر مي
 از« 1»ع( داده بود. و اينكه بعضي )به سليمان 
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اي براي آن جناب بوده و گر نه خود مرغان هيچ يك زبان و نطق ندارند، حرف اند كه: نطق مرغان معجزهمفسرين گفته
 .صحيحي نيست

شامل تمامي  هر چند "از هر چيزي "يعني خداي تعالي از هر چيزي به ما عطايي داده، و جمله -"ءٍوَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ "
ترين مفاهيم است، مخصوصا از عمومي "چيز -ءشي "شود كه ممكن است وجودش فرض شود، چون مفهومموجوداتي مي



و ليكن از آنجايي كه مقام آن جناب، مقام حديث به نعمت بوده، ناچار مقصود از  -نيز بر سرش در آيد "كل: هر "وقتي كلمه
كُلِّ  "تواند از آن متنعم شود، نه هر چيز، پس قهرا كلمهگر به آدمي داده شود ميتنها هر چيزي است كه ا "هر چيز "كلمه
 و ساير -قدرت بر داوري صحيح -هايي مانند: علم و نبوت و ملك و حكم،شود به نعمتدر آيه شريفه مقيد مي "ءٍشَيْ

 .هاي مادي و معنوينعمت

است از سليمان )ع( كه بدون عجب و كبر و غرور، همان حديث به نعمت قبل را  اين شكري -"إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ "
اند( يك جا )علم منطق طير را به ما داده "علمنا "كند، زيرا همه نعمتها را به خدا نسبت داد، در يك جا گفت:تاكيد مي

همه اينها فضلي است آشكارا از  "گويد:ده مياند(، اينجا هم آن دو جمله را تاكيد نمو)و از هر چيز به ما داده "اوتينا "گفت
اند كه: جمله اخير كالم خدا باشد، نه سخن سليمان، ولي سياق اين از مفسرين احتمال داده« 1»، هر چند كه بعضي "خدا

 .پذيرداحتمال را نمي

 111:  ص..  …اند[ طوايف مخصوص از جن و انس و طير لشكريان سليمان )عليه السالم( بوده]

به معناي جمع كردن مردم و فرستادنشان  "حشر "كلمه "وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ "
« 8»از ماده وزع به معناي منع است و يا به قول بعضي  "يوزعون "به دنبال كار است، اما فرستادن به زور و جبر، و كلمه

اند: اين است كه براي سليمان لشكرش جمع شد، لشكرها باشد و معناي آيه به طوري كه گفتهمي "حبس "ه معنايديگر، ب
شدند، بلكه هر يك در جاي خود كه از جن و انس و طير بودند و از اينكه متفرق شوند يا در هم مخلوط گردند جلوگيري مي

 .شدندنگهداري مي

سليمان )ع( لشكرهايي از جن و طير داشته، كه مانند لشكريان انسي او با او حركت آيد كه گويا از آيه شريفه بر مي
 .كردندمي

و همچنين وصف محشورين به اينكه لشكريان او بودند و همچنين سياق آيات بعدي، همه دليلند بر اين كه  "حشر "و كلمه
ان براي سليم "اي اينكه در آيه شريفه فرموده:اند، برلشكريان آن حضرت طوايف خاصي از انسانها و از جن و طير، بوده

 جمع آوري شد لشكرياني
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 .رساندمي تبعيض و يا بيان را "من "و كلمه "كه از جن و انس و طير داشت

آيه داللت دارد بر اينكه همه جن و انس و طير لشكر او بودند و همه  "بنا بر اين سخن فخر رازي در تفسير كبير كه گفته:
اند و بعد از زمان او دوباره به حالت توحش روي زمين را مالك بوده و جن و طير زمان او مانند انسانها عاقل و مكلف بوده

 .عجيب و غريبي استحرف  "اندقبلي برگشته

و عين اين سخن را درباره مورچگان و آن مورچه بزرگ كه با سليمان سخن گفته زده است و در تفسير آيه مورد بحث گفته 
است: معنايش اين است كه: خداي تعالي همه اين اصناف را لشكريان او قرار داد و اين وقتي ممكن است كه آن جناب 

بق دلخواه خود فرمان دهد و تصرف كند و اين نيز وقتي ممكن است كه همه آن اصناف بتواند در همه اين اصناف بر ط
ل بايد به قدر اند حد اقعقل داشته باشند، چون تا عقل نباشد تكليف صحيح نيست، و يا اگر هم عقل درست و حسابي نداشته



ر ما گفتيم: خداي تعالي در روزگا يك كودك كه نزديك به حد تكليف رسيده عقل داشته باشند و از همين جهت است كه
سليمان مرغان را عاقل كرد، و بعد از دوره او دوباره بصورت اولشان يعني همان حالي كه اآلن در زمان ما دارند برگردانيد، 

چون اصناف حيوانات در دوره ما عقل ندارند، هر چند كه هر يك در پيش برد هدفهاي زندگي خود و به دست آوردن حوايج 
و وجوه ضعف و اشكاالتي كه بر « 1»و يا حوايج مردم ملهم به دقايقي حيرت انگيز هستند، مانند زنبور عسل و غير آن خود 

 .گفته وي وارد است احتياجي به بيان ندارد

و اگر در آيه مورد بحث جن را جلوتر از انس و طير ذكر كرد از اين جهت است كه مسخر شدن جن و به فرمان در آمدن او 
تر از آن دو تاي ديگر است. و اگر بعد از جن، انس را آورد، نه طير را، باز براي همين است كه ي يك انسان، عجيببرا

تر از مسخر شدن طير است و عالوه بر اين، رعايت مقابله بين جن و انس هم مسخر شدن انسانها براي يك انسان عجيب
 .شده

 " … حَتَّي إِذا أَتَوْا عَلي وادِ النَّمْلِ "

گردد، به سليمان و لشكريانش بر مي "اتوا "شد و ضمير جمع دربراي غايتي است كه از آيه سابق فهميده مي "حتي "كلمه

 رايب ،"مورچگان وادي تا آمدند - … الي اتوا ":فرمودمي بايستمي اينكه با كرد متعدي "علي "و اگر كلمه اتوا را با حرف
 به بنا كه بود اين
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« 8»اند: در يك وادي در شام قرار داشته است. و بعضي وادي نمل در نقطه بلندي بوده، و بطوري كه گفته« 1»گفته بعضي 
اند، كه همه اين نقاط، كوهستاني و بلند است و باالي يمن دانسته محل آن را «3»اند: در طائف بوده. و بعضي ديگر گفته

 .به معناي شكستن است "حطم "كلمه

ان اي به ساير مورچگو معناي آيه اين است كه: وقتي سليمان و لشكريانش به راه افتاده، بر فراز وادي نمل شدند مورچه
هاي خود شويد تا سليمان و لشكريانش شما را حطم ! به درون النهخطاب كرد و گفت: يا أَيُّهَا النَّمْلُ، هان، اي مورچگان

وم در حالي كه توجه نداشته باشند، از همين جا معل "وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "نكنند، يعني نشكنند، و به عبارت ديگر، لگد نكنند،
 .شود كه راه پيمايي سليمان و لشكريانش روي زمين بودهمي

 " … مِنْ قَوْلِهافَتَبَسَّمَ ضاحِكاً  "

اند: تبسم، كمترين حد خنده و ضحك خنده معمولي است و گفته« 3»هاي سليمان به خنده باز شد. بعضي از گفتار او لب
فهماند تبسم آن جناب نزديك به خنده اگر در جمله مورد بحث هر دو كلمه را به كار برده، استعمالي است مجازي، كه مي

 .بوده است

 502 : ص..  …[ 113م سليمان )عليه السالم( به منطق الطير با فهميدن كالم مورچه عدم منافات عل]

منافاتي با فهميدن كالم مورچه ندارد، براي اينكه جمله مزبور نفي غير طير را نكرده است، بلكه  "عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ "جمله
مكن است زبان ساير حيوانات يا بعضي ديگر مانند مورچه را هم دانسته، مكند كه آن جناب زبان مرغان را ميتنها اثبات مي

 .بداند

اند، آن گاه براي رفع منافات ميان آن و فهميدن زبان مورچه به دست و ولي جمعي از مفسرين نفي غير طير را مسلم گرفته



 داده، نه اينكه آن جناب هميشه زبان اي بوده كه در يك واقعه رخاند: فهم زبان مورچه تنها قضيهاند، يك بار گفتهپا افتاده
اند: اند: آن مورچه مورچه بالدار بود، كه خود نيز نوعي پرنده است، بار ديگر گفتهفهميده، باري ديگر گفتهاين حيوان را مي

ار بوده، )هم چنان كه سنگريزه به معجزه رسول خدا )ص( به زبان در آمد(، و ب (كالم مورچه يكي از معجزات سليمان )ع
 :اندديگر گفته

صدايي از مورچه برنخاست تا سليمان )ع( سخن او را بفهمد، بلكه خداوند آنچه را كه در دل آن حيوان بوده به سليمان الهام 
 .نمود
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برد، عالوه بر اين سياق آيات به تنهايي در ولي از آنچه كه ما درباره منطق طير گفتيم تمامي اين موهومات را از بين مي
 .دفع آنها كافي است

 113:  ص..  …طلبد[ م شكر نعمت، انجام عمل صالح و نيز صالح ذاتي و نفساني را ميسليمان )عليه السالم( در دعاي خود، الها]

از باب  "اوزعني "كلمه -"ضاهُوَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْ "
 .شود، به معناي الهاممي "ايزاع "مصدرشاست كه  "وزع "افعال ماده

حضرت سليمان )ع( وقتي سخن مورچه را شنيد، از شدت سرور و ابتهاج تبسمي كرد، كه خدا تا چه حد به او إنعام فرموده، و 
 كارش را به كجا كشانيده؟ نبوت و علم منطق طير، و ساير حيوانات، و ملك و سلطنت، و لشكرياني از جن و انس و طير، به

كند كه شكر نعمتهايش را به وي الهام فرمايد، و موفقش كند به كارهايي كه مايه او ارزاني داشته، لذا از خدا در خواست مي
 .رضاي او باشد

هايي را هم كه به پدر و مادرش ارزاني داشته اضافه كرد، چون و به اين حد اكتفاء نكرد، بلكه در درخواست خود، شكر نعمت
مادر او به يك معنا إنعام به او نيز هست، زيرا وجود فرزند از آن پدر و مادر است، و خداي تعالي به پدر او إنعام به پدر و 

هايي ديگر انعام كرده بود و به مادر او نيز همسري چون داود و داوود، نبوت و ملك و حكمت و فصل الخطاب، و نعمت
 .اهل بيت نبوت قرار داده بود فرزندي چون خود او ارزاني داشته بود، و او را نيز از

شود كه مادرش نيز از اهل صراط مستقيم بوده است، آن اهلي كه خدا به ايشان انعام و از همين كالم آن جناب معلوم مي
البته نه تورات نازل بر موسي بلكه توراتي كه  -كرده، پس ساحت او مقدس و مبرا است از آنچه تورات به وي نسبت داده،

گويد: مادر سليمان زن اورياء بوده، كه داوود با او زنا كرد و آن گاه نقشه كشتن اوريا را كشيد و او را و مي -استفعال موجود 
 .به بعضي جنگها فرستاد تا كشته شد و همسر او را جزو زنان خود در آورد و سليمان از او پديد آمد

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ  "آيه اي هستند كه نامشان درو اهل صراط مستقيم يكي از چهار طايفه
 .آمده است« 1» "الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ

و جمله مذكور درخواستي است كه از  "أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ "عطف است بر جمله "وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ "و جمله



فيق بر عمل صالح مهمتر و داراي مقامي بلندتر است، براي اين كه توفيق، اثرش در اسباب و وسائل خارجي و درخواست تو
 رديف شدن آن بر طبق سعادت
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انساني است، ولي إيزاع كه مورد درخواست آن جناب است عبارت است از دعوت باطني، و اينكه باطن آدمي، او را به سوي 
 .سعادت بخواند

در  )ع( را بدان گرامي داشت، وبنا بر اين، هيچ بعيد نيست كه مراد از ايزاع، همان وحي خيراتي باشد كه خداي تعالي ابراهيم 
از آن خبر داده كه در تفسير آن گفتيم فعل خيرات عبارت است از همان تاييد به « 1» "وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ "آيه

 .روح القدس

خود قرار ده و اين صالح از آنجا كه در كالم يعني خدايا مرا از بندگان صالح  -"وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ "
شود بر صالح نفس در جوهره ذاتش، تا آن جناب مقيد به عمل نشده تا مراد، تنها عمل صالح باشد، لذا اطالقش حمل مي

 .در نتيجه نفس مستعد شود براي قبول هر نوع كرامت الهي

است و چون چنين است پس اينكه اول درخواست كرد كه  و معلوم است كه صالح ذات، قدر و منزلتش باالتر از صالح عمل
 بندي كرد و ازموفق به عمل صالح شود و سپس درخواست كرد كه صالح ذاتيش دهد، در حقيقت درخواستهاي خود را درجه

 .پايين گرفته به سوي باالترين درخواستها رفت

خود  و "اينكه من عمل صالح كنم "الح گفت:نكته ديگري كه در كالم آن جناب هست اين است كه در درخواست عمل ص
را در آن مداخله داد، ولي در صالح ذات، نامي از خود نبرد و اين بدان جهت است كه هر كسي در عمل خود دخالت دارد، گو 

 تاينكه اعمال ما هم مخلوق خدايند، اما هر چه باشد نسبتي با خود ما دارند، به خالف صالح ذات، كه هيچ چيز آن به دس
و اوزعني العمل  "خود ما نيست و لذا صالح ذات را از پروردگار خود خواست، ولي صالح عمل را از او نخواست، و نگفت:

 ."كنم صالح عمل اينكه -صالِحاً أَعْمَلَ أَنْ … أَوْزِعْنِي ":گفت بلكه "الصالح

و مرا  "طور صريح سؤال كند، و بگويد:نكته ديگري كه در كالم آن جناب هست اين است كه: صالح ذات را ممكن بود به 
، تا اشاره كرده باشد به اينكه من "از زمره عباد صالح قرارش دهد "، ولي چنين نكرد بلكه درخواست كرد كه"صالح گردان

خواهم، اما از همه آن مواهب بيشتر اين موهبت را در نظر دارم كه: آنان هر چند همه مواهبي كه به عباد صالحين دادي مي
ا عباد خود قرار دادي، و مقام عبوديتشان، ارزاني داشتي، و به همين جهت است كه خداي تعالي همين سليمان )ع( را به ر

 وصف
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 .«1» "نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ "ستوده، و فرموده است: عبوديت

 111:  ص..  …[ …بيان آيات مربوط به داستان سليمان )عليه السالم( و هدهد و ملكه سبا و ]



ن به معناي تعهد است، ليك "تفقد "گويد: كلمهراغب مي "وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ ال أَرَي الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ "
حقيقت تفقد اين است كه آدمي متوجه فقدان چيزي شود، به خالف تعهد كه به معناي توجه به عهد گذشته است و اين 

 .«8» "وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ "تفقد در قرآن كريم آمده، كه

كند، كه من چرا هدهد را بيند استفهام مينمي در اين جمله، نخست بطور تعجب از حال خود كه چرا هدهد را در بين مرغان
رفت غيبت كند، و از امتثال فرمان او سر برتابد، آن گاه از اين معنا صرف نظر فهماند كه گويا از او انتظار نميبينم و مينمي

ا شود كه هدهد رميپرسد چرا غيبت كرده است و معناي آيه اين است كه: مرا چه كند و ميكرده، تنها از غيبت او سؤال مي
 بينم؟ مگر او از غايبان است؟ميان مرغان كه مالزم موكب منند نمي

ت كه بر سر سه كلمه در آيه آمده الم قسم اس "المي "اين سه "لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ "
د به يكي كنه معناي دليل قانع كننده و روشن است، سليمان )ع( در اين گفتار خود، هدهد را محكوم ميب "بِسُلْطانٍ مُبِينٍ "و

و يا آوردن دليلي قانع كننده تا  -شودكه در هر يك از آن دو بدبخت و بيچاره مي -از سه كار، يا عذاب شديد و يا ذبح شدن،
 .خالصي يابد

گردد، كه در به سليمان برمي "مكث "ضمير در "طْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍفَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَ "
 :شود كهاين صورت معنا اين مي

سليمان بعد از تهديد هدهد، مختصري مكث كرد، احتمال هم دارد كه ضمير مذكور به خود هدهد برگردد و معنا اين باشد 
 .تصري مكث كرد. مؤيد احتمال اول، سياق سابق و مؤيد احتمال دوم، سياق الحق استكه: هدهد مخ

علم كامل است، يعني من به چيزي احاطه يافتم كه تو بدان اطالع كافي و كامل نداري و چون هنوز  "احاطه "و مراد از
كي از ي "سبا "كند. و اما شهركه عطف تفسيري است آن را تفسير مي "و جئتك "معلوم نشده كه آن چه چيز است جمله

 به معناي چيزي است "يقين "به معناي خبر مهم است و "نبأ "شهرهاي يمن است، كه آن روز پايتخت يمن بوده و كلمه
 .كه شكي در آن نباشد

 و معناي آيه اين است كه: سليمان و يا هدهد زماني كه خيلي هم طوالني نبود مكث
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كرد، سپس حاضر درگاه شد، سليمان سبب غيبتش را پرسيد و عتابش كرد، هدهد در پاسخ گفت: من از علم به چيزي احاطه 
 .ام كه هيچ شكي در آن نيستام كه تو بدان احاطه نداري و از سبأ خبر مهمي آوردهتهياف

 .آيد كه در آيه به منظور اختصار، چيزي حذف شدهاز اين مضمون برمي

اي كه در اين گفتگو هست اين است كه هدهد از ترس تهديدي كه سليمان كرد و براي اينكه او را آرام كند قبل از هر نكته
)و گرنه جا داشت او هم اول بگويد من به شهر سبأ  "أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ ":ديگر، اولين حرفي كه زد اين بود كهسخن 

 .(رفتم و چنين و چنان شد

هل سبا و توابع آن بر به ا "تملكهم "ضمير در "ءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌإِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ "
وصف وسعت مملكت و عظمت سلطنت آن زن است، و همين خود قرينه است بر  "ءٍوَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ "گردد و جملهمي

در آيه هر چيزي است كه سلطنت عظيم محتاج به داشتن آنها است، مانند حزم و احتياط و عزم  "ءكل شي "اينكه منظور از



سطوت و شوكت و آب و خاك بسيار و خزينه سرشار و لشكر و ارتشي نيرومند و رعيتي فرمان بردار، ليكن و تصميم راسخ و 
 .از بين همه اينها، تنها نام عرش عظيم را برد

 " … وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ "

 .اندپرستيدهاند و آفتاب را به عنوان رب النوع ميبودهاين آيه دليل بر اين است كه مردم آن شهر وثني مذهب 

اين جمله به منزله عطف تفسير است، براي جمله قبليش و در عين حال زمينه است براي  -"وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ "
را در نظرشان زينت داده و در نتيجه از راه يعني شيطان اعمال زشتشان  "فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ "فرمايد:جمله بعدي كه مي

ن هايشان را زمينه بود براي جلوگيري ايشاجوييبازشان داشته. آري، زينت دادن شيطان سجده آنها را بر آفتاب و ساير تقرب
 .از راه خدا، كه همانا، پرستش او به تنهايي است

د كه اشاره كند به اينكه براي انسان بر حسب فطرتش و بلكه و اگر سبيل را مطلق آورد و نگفت: سبيل اللَّه، براي اين بو
براي هر چيزي بر حسب خلقت عمومي، راه، تنها و تنها يكي است و آن راه خدا است، راه ديگري نيست، تا براي تعيين راه 

 .خدا محتاج باشد به اينكه كلمه خدا را نيز بياورد

 نتيجه گيري از محروميتشان از راه خدا است، اين جمله، تفريع و  -"فَهُمْ ال يَهْتَدُونَ "
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چون وقتي بنا شد غير از راه خدا راهي نباشد و آن يك راه هم از دستشان برود، ديگر راهي ندارند، در نتيجه اهتداء نخواهند 
 .(داشت، )دقت فرماييد

 قرائتي كه فعال داير و معمول است "ءَ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَأَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ
و اين آيه عطف  "ال "و "ان "شود و مركب است از دو كلمهبا تشديد الم خوانده مي "اال "همين است كه آورديم كه كلمه

 .د آن اعمالي كه شيطان از ايشان زينت داد، اين بود كه براي خدا سجده نكنندفهمانو مي "اعمالهم "بيان است براي كلمه

بوده و معناي آيه اين است  "لئال "بوده و حذف شده است و اصل آن "اال "اند: المي بر سراز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .شيطان ضاللت ايشان را زينت داد تا براي خدا سجده نكنند :كه

 117:  ص..  …عليه پرستش آفتاب متضمن است[  كه حجتي و " … الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي ءَالْخَبْ يُخْرِجُ الَّذِي لِلَّهِ يَسْجُدُوا أَلَّا ":آيه مفاد و "ءخب "معناي]

است، و مخبوء به معناي هر چيزي  "مخبوء "به طوري كه در مجمع البيان گفته: به معناي اسم مفعول يعني "ءخب "كلمه
ه در احاطه غير خود، قرار گيرد، بطوري كه ديگر نشود ادراكش كرد و اين كلمه مصدر است كه كار صفت را انجام است ك

و آنچه خداي تعالي از عالم عدم به  "اخبئه "گوييو در متكلم وحده مضارع مي "خباته "گوييداده، در ماضي ثالثي آن مي
 .«8»آورد همين وضع را دارد عالم وجود مي

، استعاره است، گويا موجودات در پس پرده عدم و زير طبقات نيستي "ءَ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِيُخْرِجُ الْخَبْ "بارتپس، ع
 .قرار داشتند و خدا آنها را يكي پس از ديگري از آنجا به عالم وجود درآورد

 "قريب به نامگذاري ديگري است و آن كلمه -ء ناميدكه ايجاد و بيرون كردن از عدم را خب -بنا بر اين، اين نامگذاري
به معناي پاره كردن است، گويا  "فطر "است، كه در بسياري از آيات، خلقت را فطر، و خالق را فاطر ناميده است، و "فطر

 .آوردكند و موجودات را از شكم آن بيرون ميخداي تعالي عدم را پاره مي

، ليكن ممكن است بگوييم: اين استعمال حقيقي و بدون استعاره است، چيزي استعاره است "ءخب "گفتيم كه استعمال كلمه
غيب است و مراد از  "ءخب "اند: مراد ازهم گفته« 0»كه هست احتياج به بياني دارد كه اينجا محل آن بيان نيست. بعضي 
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 .به غيب است، كه خواننده خود به ضعف اين قول آگاه است

اين نيست كه او به آنچه در  "كنيدداريد و آنچه را كه ظاهر ميداند آنچه را شما پنهان ميو مي "و معناي اينكه فرمود:
كنيد عالم است، بلكه مراد اين است كه: به آنچه در ظاهر شما و آنچه در چه در بين مردم ميدهيد و آنخلوت انجام مي

دار كه در اند، يعني به جاي تاي نقطهباطن شماست آگاه است، البته، بيشتر قراء قرآن اين جمله را به صيغه غيبت خوانده
 .و اين قرائت بهتر است "ما يخفون و ما يعلنون "اند:بود، ياء آورده و خوانده "تعلنون "و كلمه "تخفون "ابتداي كلمه

و آن  كنندها اقامه شده اين است كه: ايشان به جاي خدا براي آفتاب سجده ميخالصه: حجتي كه در اين آيه بر ضرر وثني
حالي كه خدا كنند، در را به خاطر آثار خوبي كه خداي سبحان در طبع آن براي زمين و غير آن قرار داده است تعظيم مي

اوالي به تعظيم است، براي اينكه آن كسي كه تمامي اشياي عالم، كه يكي از آنها آفتاب است از عالم عدم به وجود آورده و 
از غيب به شهود بيرون كرده و نظام حيرت انگيزي در همه آنها به كار برده و آن آثار كه گفته شد در آفتاب قرار داده است 

سزاوارتر است به سجده شدن تا مخلوق او، عالوه بر اين اصال پرستش و سجده به چيزي كه شعور  خداي سبحان است و او
ندارد معنا ندارد، با اينكه خداي سبحان نه تنها )العياذ باللَّه( فاقد شعور نيست، بلكه به آنچه خودتان در خود سراغ داريد و 

آن بي خبريد آگاه است، پس تنها او را بايد سجده كنيد و تعظيم  براي شما ظاهر و آشكارست و نيز به باطن شما كه خود از
 "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "فرمايد:شود كه چگونه آيه مورد بحث با آيه بعد كه مينماييد، نه غير او را. و با اين بيان روشن مي

 .متصل است

ي اي است كه از بيان ضمنين جمله تتمه كالم هدهد و به منزله تصريح به نتيجها "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "
ا ال إِلهَ إِلَّ "ها و به همين جهت نخست كلمهشود و بي پرده اظهار كردن حق است، در مقابل باطل وثنيسابق گرفته مي

را ضميمه كرده تا  "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "جملهرساند آورده، آن گاه را كه كلمه توحيد است و توحيد در عبادت خدا را مي "هُوَ
شود، چون عرش سلطنتي عبارت است از مقامي كه داللت كند بر اينكه همه تدبيرهاي عالم، منتهي به خداي سبحان مي

 .شودشوند و از آنجا احكام جاريه در ملك صادر ميهمه زمامدارهاي امور آنجا جمع مي

محاذات ديگري نيز به كار رفته و آن محاذات با كالم هدهد در توصيف ملكه سبأ  "لْعَرْشِ الْعَظِيمِرَبُّ ا "البته، در جمله
و چه بسا همين گفتار هدهد، باعث شد كه سليمان به افراد خود دستور داد تا عرش او  "وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ "است، كه گفت:
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 .ين دستور را داد تا ملكه سبا در برابر عظمت پروردگارش به تمام معناي كلمه خاضع گرددا

گردد، كه داوري درباره هدهد را به سليمان )ع( بر مي "گفت -قال "ضمير در "قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ "
هاي خود شاهدي نياورد، البته تكذيبش هم نفرمود، چون هدهد بر گفتهمحول به آينده كرده و او را بدون تحقيق تصديق 

 كنيم، تا معلوم شودنكرد، چون آن جناب دليلي بر كذب او نداشت، لذا وعده داد كه به زودي درباره سخنانش تحقيق مي
 .اي يا دروغراست گفته

اين آيه حكايت كالم سليمان و خطابش به هدهد است،  "هُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَاذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْ "



: اين نامه مرا به سوي ايشان، يعني ملكه سبأ و "اي نوشت و به هدهد داده به او گفتپس سليمان نامه "گويا فرموده:
ه تو آنان را ببيني، آن گاه ببين چه عكس مردمش ببر و نزد ايشان بينداز و خودت را كنار بكش و در محلي قرار گير ك

 گويند؟شود با هم چه ميدهند، يعني وقتي بحث در ميان آنان درگير ميالعملي از خود نشان مي

 .هم در وصل و هم در وقف با سكون هاء قرائت شده و هاء در آن هاء سكت است "فالقه "ها كلمهدر تمامي قرائت

از قبيل  "ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ "جمله :اند اين است كهمفسرين درباره اين آيه گفتهاز « 1»از جمله سخناني كه بعضي 
. ولي ضعف اين سخن از نظر خواننده "فانظر ما ذا يرجعون ثم تول عنهم "تقديم و تاخير است و اصل آن چنين است

 .پوشيده نيست

 509 : ص..  …[ " …قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ  ":(متوضيح سخن ملكه بعد از ديدن نامه سليمان )عليه السال]

از، در اين كالم حذف و ايج "منِ الرَّحِيمِقالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْ "
 :اختصار بكار رفته و تقدير كالم اين است كهيعني 

هدهد نامه را از سليمان گرفته به سر زمين سبأ برد تا به ملكه آنجا برساند و چون بدانجا رسيد نامه را نزد وي بينداخت، 
 :ملكه نامه را گرفت همين كه آن را خواند به اشراف قوم خود گفت

 ." … يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا "

ر اي و كيفيت رسيدن آن و نيز مضمون آن خبحكايت گفتار ملكه سبأ است، كه به مردمش از رسيدن چنين نامهاين دو آيه 
خواهد علت كريم بودن آن را اي است كريم و ظاهر آيه دوم اين است كه ميكند به اينكه نامهدهد و نامه را توصيف ميمي

 بيان كند،
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علت كرامتش اين است كه اين نامه از ناحيه سليمان است، چون ملكه سبأ از جبروت سليمان خبر داشت و  :گويدمي
كند كه حكايت مي دانست كه چه سلطنتي عظيم و شوكتي عجيب دارد، به شهادت اينكه در چند آيه بعد از ملكه سبأمي

اشتيم ما قبال از شوكت سليمان خبر د -وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ "وقتي عرش خود را در كاخ سليمان ديد گفت:
 ."و تسليم او بوديم

ان وثني، پرستو به اين جهت نيز كريم است. آري بتيعني اين نامه به نام خدا آغاز شده  -"وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "
آن  تر ازپرستيدند، چون خود را كوچكهمگي قائلند به اينكه خداي سبحان هست منتهي او را رب االرباب دانسته نمي

د، چيزي كردنهاي صابئين بودند، كه خدا و صفاتش را تعظيم ميدانستند. آفتاب پرستان نيز، وثني مسلك، و يكي از تيرهمي
گردانيدند مثال، علم و قدرت و حيات و رحمت را به نبود جهل و عجز و كه هست صفات او را به نفي نواقص و اعدام برمي

ودن آن شود، چنان كه باي كريم مياند. پس قهرا وقتي نامه، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ باشد نامهمرگ و قساوت تفسير كرده
عْلُوا عَلَيَّ وَ أَلَّا تَ "اي كريم بوده باشد. بنا بر اين، مضمون نامه تنها جملهكند كه نامهن عظيم نيز، اقتضاء مياز ناحيه سليما
 .در ابتداي آن تفسيري است "ان "خواهد بود، و حرف "أْتُونِي مُسْلِمِينَ

اند: نافي و غير مربوط به ما قبل گرفته و گفتهرا استي "إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ "از مفسرين است كه جمله« 1»و عجب از جمعي 
پاسخي است از سؤال مقدر، گويا كسي پرسيده، اين كتاب از طرف چه كسي رسيده و در آن چه نوشته؟ و ملكه سبأ در پاسخ 



 يعني نامه، مونمض بيان " … اللَّهِ بِسْمِ إِنَّهُ "جمله مفسرين اين گفته به بنا و " … است سليمان ناحيه از اين "گفته است:
شود. و مضمون نامه مي "عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ تَعْلُوا أَلَّا الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ "جمالت همه: خالصه و شودمي نامه متن

 :اين چند اشكال دارد

به همين « 8»م چنان كه بعضي ماند، هاي در آن نميشود و هيچ فايدهزيادي مي "ان "اول اينكه: در اين صورت كلمه
ه با جويي مكن، بلكخواهد بگويد بر من برترينافيه است، نه ناهيه. )نمي "ال "اند: اين كلمه مصدري و كلمهجهت گفته

شود كه تو بر من برتري نافيه است معنا اين مي "ال "شود و چون گفتيممصدر مي "ال تعلوا "حرف ان مصدري، فعل
 .بسيار سخيف و ضعيف است -به بياني كه خواهد آمد -بسيار بي پايه و نداري( ولي اين وجه

 اشكال دوم اينكه: اين مفسرين نامبرده در توجيه اينكه چرا ملكه سبأ نامه را كتابي
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اند، يكي اينكه: چون آن نامه نامه مهر شده بود و در حديث هم آمده كه اكرام كتاب به مهر كريم خواند، وجوهي ذكر كرده
من  :شوداند كه معناي كرامت نامه، مهر آن است، وقتي گفته مياز اين مفسرين ادعا كرده« 1»كردن آن است حتي بعضي 

 .م كردم و نامه من كريم شد، معنايش اين است كه آن را مهر نهادمكتاب را اكرا

 .اند: وجهش اين است كه خط آن فوق العاده زيبا بوده و بياني شيوا داشتهديگر گفته« 8»بعضي 

اند كه: از اين جهت كريمش خواند كه از راه غير طبيعي يعني به توسط مرغ هوا به او رسيده است، ديگر گفته «3»بعضي 
 .كه چه بسا خيال كرده است كتابي است آسماني، و از اين قبيل وجوه بي پايه و بي اساس ديگر

تي كند و ظاهرا آن علداند كه اين وجوه همه از قبيل تفسير به راي است، كه كسي را قانع نميو حال آنكه خواننده خوب مي
 :كه اينان را به اين حرفها كشانيده اين است كه

كه  "جمله حمل با حرف اين كه اندديده گاه آن و است كتاب متن حكايت "مُسْلِمِينَ … اللَّهِ بِسْمِ إِنَّهُ "جملهاند خيال كرده

 آن ازگاريناس اين رفع براي لذا سازد،نمي كتاب كرامت علت بيان و تعليل بر " …اين از سليمان است و اينكه بسم اللَّه 
 .اندافتاده پا و دست به ديديد كه طور

اين است كه عبارت اصلي كتاب را  "أَنْ ال تَعْلُوا عَلَي "مفسره در جمله "ان "گوييم: ظاهرو ما در جواب از اين پندار، مي
نقل به معنا كند، نه اينكه بخواهد متن آن را حكايت كند و مضمونش نهي از علو بر صاحب نامه و امر به آمدن ملكه و 

 .ذوري در بين نيستتسليم او شدن است، پس اصال هيچ مح

ند. كه بيانش كتفسيري است كه در اينجا مضمون نامه سليمان را تفسير مي "ان "كلمه "أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ "
 .گذشت

اوال  دمصدريه و كلمه ال نافيه است صحيح نيست، براي اينكه اگر چنين باش "ان "اند: كلمهگفته «3»و اينكه گفتيم بعضي 
و  "بينيم جملهمستلزم تقدير گرفتن مبتداء و يا خبري بدون جهت است، )كه هيچ اجباري به اينكار نيست(. و ثانيا اينكه مي

 را بر آن "اتوني
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عطف كرده و اگر گفتار اين مفسر صحيح باشد مستلزم آن است كه انشاء را بر اخبار عطف كرده باشد، )و اين از فصاحت 
 .(قرآن بعيد است

كنيد،  ، مطيع و منقاد به سويم حركت"وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ "كنيد،و اما منظور از برتري نجستن، اين است كه بر من استكبار ن
چون مسلم بودن آنان در اين موقعيت همين است كه مطيع وي شوند، نه اسالم به معناي ايمان به خداي سبحان و جمله 

 با حالت انقياد، خود مستلزم خود مؤيد اين معناست، هر چند كه آمدن ملكه سبأ و مردمش "أَنْ ال تَعْلُوا عَلَي "قبلي يعني
 شود، و ليكن مستلزمايمان آوردن به خدا نيز هست، هم چنان كه از سياق كالم هدهد و سياق آيات بعدي نيز استفاده مي

أَنْ  "بود جا داشت بفرمايد:بودن، غير اين است كه مقصود از كلمه، همان معنا باشد، زيرا اگر منظور آن معناي مصطلح مي
 ."وا عَلَي اللَّهِال تَعْلُ

و اينكه سليمان )ع( پيغمبري بوده كه كارش دعوت به سوي اسالم است، منافات با اين معنا كه ما براي كلمه مسلمين 
كرديم ندارد، براي اينكه او عالوه بر مقام رسالت، پادشاه نيز بود، و وقتي مردم را بطور مطلق دعوت به انقياد و فرمانبرداري 

ت به پذيرفتن دين توحيد نيز كرده است هم چنان كه سر انجام ملكه سبأ به اسالم كشيده شد و قرآن كريم كند، قهرا دعو
 "كالم او را در هنگام اسالم آوردنش حكايت كرده كه گفت:َ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

 153:  ص. . …[ 153مشاوره ملكه با قوم خود در باره جنگ يا تسليم ]

 به معناي اظهار نظريه و فتوا است و "افتاء "كلمه "قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّي تَشْهَدُونِ "
اي به معن "شهادت "فتوا همان رأي و نظريه است و قطع امر به معناي عملي كردن تصميم و عزم بر آن است و كلمه

يعني  -گويد: در اين امر كه پيش آمدهحضور است، و اين جمله حكايت مشورتي است كه ملكه سبأ با قوم خود كرد، مي
 كنم بدان جهتكمك فكري دهيد و اگر من در اين پيشامد با شما مشورت مي -همان فرماني كه سليمان در نامه خود داده

 .امام با مشورت و در حضور شما كردهام، بلكه هر كاري كردهج ندادهاست كه من تا كنون در هيچ امري استبداد به خر

كند، فصل اول آن بود كه نامه سليمان را براي بزرگان بنا بر اين، آيه شريفه به فصل دومي از گفتار ملكه سبا اشاره مي
 .خواهدمملكت خود خواند و فصل دومش اين است كه از آنان نظريه مي

به معناي هر چيزي است كه به  "قوة "كلمه "ولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَقالُوا نَحْنُ أُ "
انسان در رسيدن به مطلوبش نيرو دهد، و در اين آيه منظور از آن ارتشي است كه بتواند با آن دشمن را دفع كند و با آن 

 كارزار نمايد، و 
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 .به معناي شدت در عمل است و مراد از آن در اينجا شهامت و شجاعت است "باس "كلمه

اين آيه، حكايت پاسخي است كه درباريان به ملكه دادند و در سخن خود نخست چيزي گفتند كه مايه دلخوشي او باشد و 
به خود او داده و گفتند: ناراحت مباش و هيچ غم مخور كه ما مرداني  تابي و اضطرابش را تسكين دهد و سپس اختيار رابي

ترسيم، هر چند كه آن دشمن سليمان باشد، در آخر هم باز نيرومند هستيم و ارتشي قوي داريم، كه از هيچ دشمني نمي



 .خواهي فرمان بده كه ما مطيع تو هستيماختيار با خود تو است هر چه مي

به معناي تخريب و  "هاإفساد قريه ""لُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَقالَتْ إِنَّ الْمُ "
، اين است كه آنان را بكشند و اسير كنند و تبعيد "إذالل عزيزان اهل قريه "آتش زدن و ويران كردن بناهاي آن است و

 .به ايشان زور بگويند نمايند، يا

شود نظرش اين شد كه در باره سليمان و خالصه: بعد از مشورتش با درباريان خود به طوري كه از اين دو آيه استفاده مي
تحقيق بيشتري كند و كسي را نزد او بفرستد كه از حال او و مظاهر نبوت و سلطنتش اطالعاتي به دست آورده، برايش 

 .از دو طرف جنگ يا تسليم رأي دهدبياورد، تا او به يكي 

 ميل آنان كه آيدبرمي كردند، آغاز "نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ "و از ظاهر كالم درباريان، كه كالم خود را با جمله
 را خود رأي آخر در كردن، مذمت جنگ از كرد شروع نخست لذا بود فهميده را همين هم ملكه چون و كنند جنگ داشتند

ي ندارد، مگر غلبه يكي از دو طرف و عاقبت جنگ يعني، " … أَفْسَدُوها قَرْيَةً دَخَلُوا إِذا الْمُلُوكَ إِنَّ ":گفت اول داد، ارائه
ها و شهرها و ذلت عزيزان آن و چون چنين است، نبايد بدون تحقيق اقدام به جنگ شكست طرف ديگر، يعني فساد قريه

خود را با نيروي دشمن بسنجيم، اگر تاب نيروي او را نداشتيم، تا آنجا كه راهي به صلح و سلم داريم اقدام كرد، بايد نيروي 
تادگان اي براي او بفرستيم، ببينيم فرسبه جنگ نكنيم، مگر اينكه راه، منحصر به جنگ باشد و نظر من اين است كه هديه

 .رف جنگ يا صلح بگيريمآورند، آن وقت تصميم به يكي از دو طما چه خبري مي

 ." … ي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌإِنِّ وَ "جمله براي است، زمينه " … دَخَلُوا إِذا الْمُلُوكَ إِنَّ "بنا بر اين، جمله

، "هااستذلوا اعزت "كه مثال بگوييم:تر از اين است ، تعبيري است كه در افاده معنا، بليغ"وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً "و جمله
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 .رساندكند، تلبس به صفت ذلت را هم ميداللت مي

رساند، استمرار آن را نيز كه اصل وقوع را مي "ةًأَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّ "، بعد از جمالت"كَذلِكَ يَفْعَلُونَ "و جمله
اينطور نيست كه نسبت به كشور ما )رساند و معنايش اين است كه: اين رفتار از پادشاهان هميشگي و مستمر است، مي

 .(رفتارشان طوري ديگر شود

است، ولي حرف صحيحي اند: اين جمله جزء كالم ملكه نيست، بلكه كالم خداي سبحان از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .نيست، چون مقام، اقتضاي چنين تصديقي را ندارد

 154:  ص..  …كند[ فرستند و او هديه آنان را رد ميسبائيان براي سليمان هديه مي]

حن ستاد و اينگونه سخن گفتن ليعني من نزد سليمان خواهم فر "وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ "
ان برد، ليكن زبرساند و گر نه در كالم خود، نام سليمان را ميسخن گفتن پادشاهان است، كه تجبر و عزت ملوكي را مي

كند خود را از بردن نام او نگه داشت و مساله را به او و درباريانش با هم نسبت داد و نيز فهمانيد كه سليمان هم هر چه مي
 .كندت ياران و ارتشيان و به كمك رعيت خود ميبه دس

به مقتضاي  دهد، تا ما نيزاين است كه ببينيم چه عكس العملي نشان مي "فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ "و معناي اينكه گفت:
اي يهآيد كه هددست مي به "مرسلون "اظهار نظر ملكه سبأ بود، و از كلمه -همانطور كه گفتيم -وضع او عمل كنيم و اين

 "را كه وي براي آن جناب فرستاد به دست جمعي از درباريانش بود، هم چنان كه از سخن بعدي سليمان )ع( كه فرمود:



اند و رئيس به تنهايي نزد سليمان راه يافته و هديه را به آيد كه آن جمع، رئيسي داشته، برمي"برگرد نزد ايشان -ارْجِعْ إِلَيْهِمْ
 .اده استاو د

به مالي  "جاء "ضمير در "تَفْرَحُونَ فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ "
 .گردد كه به عنوان هديه نزد سليمان فرستاده شدبرمي

 .ي رئيس هيئت اعزامي سبأ برگردداحتمال هم دارد كه به حامل هديه يعن

ب گردد و اين را تغليتوبيخي است، و خطاب در آن به فرستاده و فرستنده هر دو برمي "أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ "استفهام در جمله
گويند، كه صاحب سخن رو به حاضران كند، ولي حاضر و غايب را مورد عتاب قرار دهد، سليمان )ع( هم اينطور كلي سخن 

 ت وگف
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نزد  ايمن هديه "ملكه سبأ هم نامي از او نبرد و گفت: -در گذشته ديديم -نامي از خصوص ملكه سبأ نبرد، همانطور كه
 ."فرستمايشان مي

اند كه خطاب و روي سخن آن جناب تنها به فرستادگان باشد و اين احتمال صحيحي نيست، براي ادهاحتمال د «1»بعضي 
و معلوم است كه اين كمك مالي، كار فرستادگان نبود  "كنيدآيا مرا با مال كمك مي "اينكه اعتراض سليمان اين بود كه:

ا تمدونن  "صوص فرستادگان را توبيخ كند و اگر نفرمود:بلكه كار فرستنده ايشان بود و با اين حال ديگر معنا ندارد كه خ
، براي اين بود كه آن مال را "كنيد به ماليآيا كمكم مي -أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ "بلكه كلمه مال را نكره آورد و فرمود: "بالمال

 .استهمان سلطنت و نبوت بوده  "فَما آتانِيَ اللَّهُ "تحقير كند و ناچيزش بشمارد و مرادش از

در  كنيد؟ مالي كهو معناي آيه اين است كه: آيا شما مرا با مالي حقير و ناچيز كه كمترين ارزشي نزد من ندارد كمك مي
اي ارزش ندارد؟ آنچه خدا از ملك و نبوت و ثروت به من داده بهتر است از آنچه به شما داده قبال آنچه خدا به من داده ذره

 .است

اعراض از توبيخ قبلي به توبيخي ديگر است، اول توبيخشان كرد به اينكه مگر من  "بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَبَلْ أَنْتُمْ  "و جمله
تر فرمايد: از آن زشتايد و اين كار شما كار زشتي است و در اين جمله ميمحتاج مال شما هستم، كه هديه برايم فرستاده

 .نهيدو آن را ارج ميشماريد اينكه، شما هديه خود را خيلي بزرگ مي

ران هايي است كه ديگاند نيست، بلكه هديهاي كه فرستادهآن هديه "بهديتكم "اند: مراد ازاز مفسرين گفته «2»بعضي 
اي كه به جمع مال و زياد كردن آن داريد براي ايشان بفرستند و معناي جمله اين است كه: اين شماييد كه به خاطر عالقه

شويد، ولي ما اينطور نيستيم، و هيچ اعتنايي به مال دنيا نداريم. ولي آيد خوشحال مياي ميتان هديهوقتي از جايي براي
 .خواننده، خود به بعد اين وجه آگاه است

خطاب در اين آيه به رئيس هيئت  "رُونَارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِ "
 "به معناي طاقت است و ضمير "قبل "گردند و كلمهاعزامي سبأ است، و ضميرهاي جمع همه به ملكه سبأ و قوم او برمي

 و "فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ "تاكيد ما قبل خودش است و الم در جمله "وَ هُمْ صاغِرُونَ "گردد و جملهبه كشور سبأ برمي "بها

__________________________________________________ 
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 .الم سوگند است "لنخرجنهم "نيز در جمله

ه رستادن هديمخالفت نموده و آن را به ف "وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ "بعد از آنكه مردم سبأ فرمان سليمان )ع( را كه فرموده بود:
آيد كه از تسليم شدن سرپيچي دارند، بناچار سليمان كار ايشان را سر برتافتن از تبديل كردند و از ظاهر اين رفتار برمي

اقت دارد كه در سبأ طفرمان خود فرض كرده، روي اين فرض، ايشان را تهديد كرد به اينكه سپاهي به سويشان گسيل مي
و به همين جهت، ديگر به فرستاده ملكه نفرمود: اين پيام را ببر و بگو اگر تسليم نشوند و نزد من نبرد با آن را نداشته باشند 

م، هر چند كه در كنفرستم، بلكه فرمود: تو برگرد كه من هم پشت سر تو اين كار را مينيايند چنين لشكري به سويشان مي
 .تسليم نشوندواقع و به هر حال لشكر فرستادن، مشروط بود به اينكه آنان 

 .آيد كه آن جناب هديه مذكور را نپذيرفته و آن را برگردانيده استو از سياق برمي

ه اين سخني است كه سليمان )ع( بعد از برگرداندن هدي "قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ "
 آيند، در حالي كه تسليم باشند، سليمان )ع( در اينته و در آن خبر داده كه ايشان به زودي نزدش ميسبأ و فرستادگانش گف

سازد؟ و گويد: كداميك از شما تخت ملكه سبا را قبل از اينكه ايشان نزد ما آيند در اينجا حاضر ميآيه به حضار در جلسه مي
خود را از چندين فرسخ فاصله در حضور سليمان حاضر ديد، به  منظورش از اين فرمان اين است كه وقتي ملكه سبأ تخت

قدرتي كه خدا به وي ارزاني داشته و به معجزه باهره او، بر نبوتش پي ببرد، تا در نتيجه تسليم خدا گردد، هم چنان كه به 
 .شهادت آيات بعد، تسليم هم شدند

 153:  ص..  …[ "الْكِتابِ نَمِ عِلْمٌ عِنْدَهُ "آورده شدن تخت بلقيس به وسيله كسي كه]

به طوري كه  -"عفريت "كلمه "قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ "
م فاعل است يعني من آورنده اند اسگفته« 1»بنا بر آنچه بعضي  "آتيك "به معناي شرير و خبيث است. و كلمه -اندگفته

آورم، ولي اسم فاعل بودنش با باشد، يعني من آن را برايت مي "اتي ياتي "آنم، ممكن هم هست متكلم وحده از مضارع

 كه " … عَلَيْهِ إِنِّي وَ "سياق، مناسبت بيشتري دارد، چون بر تلبس يعني اشتغال به فعل داللت دارد و نيز با عطف شدن جمله
 .است ترمناسب اسمي است ايجمله

 گردد، وبرمي "آوردن -إتيان "به "وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ "در جمله "عليه "ضمير
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كند، امين بر آنم و در ام نمييرومند و امينم، نيرومند بر آنم و حمل آن خستهمعنايش اين است كه: من به آوردن آن ن
 .كنمآوردنش به تو خيانت نمي

اينكه  كند براي با جمله قبل به كار رفته و اين مقابله داللت ميدر اين جمله، مقابله "قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ "
ه، بلكه از انس بوده است، رواياتي هم كه از ائمه اهل بيت در اين باره رسيده آن را تاييد صاحب علم كتاب، از جن نبود

اند: او خضر بوده. و بعضي هم گفته« 1»كند و نام او را آصف بن برخيا وزير سليمان و وصي او معرفي كرده است، بعضي مي
ديگر « 0»بعضي  -كنددا با آن خوانده شود اجابت ميآن اسمي كه وقتي خ -مردي بوده كه اسم اعظم داشته :اندگفته« 8»

 :اندگفته



 .اند و اين وجوهي است كه بر هيچ يك از آنها دليلي نيستديگر او را خود سليمان دانسته« 3»جبرئيل بوده. بعضي 

ز ما قبل جدا هر چه باشد و آن شخص هر كه بوده باشد از اينكه آيه مورد بحث را بدون عطف بر ما قبل آورد و آن را ا
ساخت، براي اين بود كه در باره اين عالم كه تخت ملكه سبأ را حاضر ساخت، آن هم در زماني كمتر از زمان فاصله ميان 

را نكره آورده، فرمود: علمي از  "علم "نگاه كردن، اعتناي بيشتري اعمال دارد و همچنين به علم او اعتناء ورزيد، زيرا كلمه
 .توان معرفيش كردا الفاظ نميكتاب، يعني علمي كه ب

اي از آن بود، يا جنس كتابهاي آسماني است و يا لوح محفوظ و علمي كه اين و مراد از كتابي كه اين قدرت خارق العاده پاره
ساخته است مفسرين در اينكه اين علم چه عالم از آن كتاب گرفته علمي بوده كه راه رسيدن او را به اين هدف آسان مي

اند: آن اسم اعظم عبارت است از حي ديگر گفته« 3»اند: اسم اعظم بوده. بعضي گفته «3»اند، بعضي اختالف كردهبوده، 
آن « 2»اند: اللَّه الرحمن بوده. بعضي ديگر گفته «8»اند: آن ذو الجالل و االكرام بوده. بعضي ديگر گفته« 3»قيوم. بعضي 

ء الها يا الهنا و اله كل شي "اند: آن عالم چنين دعا كرد:گفته« 13»اند و بعضي دانسته "آهيا شراهيا "را به زبان عبراني
اي معبود ما و معبود هر چيز كه معبودي واحد هستي و جز تو معبودي نيست، تخت او  -واحدا ال اله اال انت، ايتني بعرشها

گفتيم  -در بحثي كه پيرامون اسماء حسنا داشتيم -بو سخناني ديگر از اين قبيل. و ما در جلد هشتم اين كتا "را برايم بياور
 كه: محال است اسم اعظمي كه در هر چيز تصرف دارد،
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كند، بلكه اگر واقعا چنين اسمي باشد و چنين آثاري در آن باشد از قبيل الفاظ و يا مفاهيمي باشد كه الفاظ بر آنها داللت مي
شود، خالصه: آن اسم حقيقتي است كه اسم ال بد، حقيقت اسم خارجي است، كه مفهوم لفظ به نوعي با آن منطبق مي

 .آن اسم است لفظي اسم

اند نيامده، تنها و تنها چيزي كه آيه در اين باره فرموده اين و در الفاظ آيه شريفه هيچ خبري از اين اسمي كه مفسرين گفته
 "ورمآمن آن را برايت مي "است كه شخص نامبرده كه تخت ملكه سبأ را حاضر كرد علمي از كتاب داشته و گفته است:

ره او چيزي نيامده، البته اين در جاي خود معلوم و مسلم است، كه كار در حقيقت كار خدا بوده، پس غير از اين دو كلمه در با
خواسته و حاجتش را به شود كه آن شخص علم و ارتباطي با خدا داشته، كه هر وقت از پروردگارش چيزي ميمعلوم مي

خواسته خواسته خدا هم آن را ميهر وقت چيزي را مي كرده. و به عبارت ديگر،برده خدا از اجابتش تخلف نميدرگاه او مي
 .است

 .از آنچه گذشت اين نيز روشن شد كه علم مذكور از سنخ علوم فكري و اكتسابي و تعلم بردار نبوده است

 "چشم برگرداندن است و اند: به معناي نگاه وبه طوري كه گفته "طرف "كلمه -"أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ "
افتد، در نفس نقش بندد و آدمي آن را بفهمد كه به معناي اين است كه آن چيزي كه نگاه آدمي به آن مي "ارتداد طرف

كنم كه كمتر از فاصله نگاه چيست، پس مقصود آن شخص اين بوده كه من تخت ملكه سبأ را در مدتي نزدت حاضر مي
 .كردن و ديد آن باشد

اند: طرف به معناي برداشتن پلك چشم و بازكردن آن براي ديدن است و ارتداد طرف به از مفسرين گفته «1»بعضي 



ه رد طرف، فرمود بمعناي بسته شدن پلكها به طور طبيعي است، نه بستن عمدي و اختياري، چون اگر آن مراد بود، تعبير مي
 .اي است كه نبايد از آن غفلت ورزيدو اين خود نكته

شود اين مفسر اشتباه كرده، چون طرف، يكي از افعال اختياري آدمي است، ولي آنچه كه باعث بر اين فعل اختياري ميولي 
طبيعت آدمي است، مانند نفس كشيدن و براي همين است كه احتياجي به فكر و انديشه قبلي ندارد، به خالف امثال خوردن 

 .و نوشيدن

ست كه به اراده آدمي مرتبط باشد، حال چه اينكه محتاج به فكر و انديشه سابق باشد و بنا بر اين، فعل اختياري، آن فعلي ا
 .چه نباشد
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 ن فعلي است كه ناشي از تفكر و انديشه باشد، و غير آناند فعل اختياري آو علت اشتباه اين مفسر اين است كه: خيال كرده
را، آن نيست كه وي گفته، بلكه  "رد "را آورد نه "ارتداد "را اختياري ندانسته است. پس نكته اين كه در آيه مورد بحث،

رسد كه ن به نظر ميشود، در انظار چنيشايد اين باشد كه فعل چشم بر هم زدن، از آنجا كه با فكر و انديشه قبلي انجام نمي
 .خورد، نه اينكه به خواست صاحبش باشدپلكها خودش به هم مي

خطاب آن عالم به  "آورممن آن را قبل از يك چشم بهم زدن و قبل از اينكه نگاهت برگردد برايت مي "خطاب در جمله
ت خواسد كه گوينده سخن ميخواست تخت ملكه سبأ نزدش حاضر شود و نيز او بوسليمان )ع( است، چون او بود كه مي

 .تخت را برايش بياورد

اند: خطاب عالم نامبرده متوجه به عفريت است، كه قبال به سليمان )ع( گفت: من آن را از مفسرين گفته «1»ولي بعضي 
ود رم، خآوآورم و اين عالم كه رو به او كرد و گفت: من آن را قبل از برگشتن نگاهت ميقبل از آنكه از جايت برخيزي مي

سليمان بوده كه علمي از كتاب داشته است و اگر اين را گفته، خواسته است فضيلت نبوت را به او بفهماند و برساند آن 
تر است از قدرتي كه به عفريت داده و عفريت به آن قدرتي كه خداي تعالي از راه تعليم كتاب به او داده، برتر و عظيم

 .آورم قبل از آنكه نگاهت برگرددكه: سليمان به عفريت گفت: من عرش او را برايت ميبالد. پس، معناي آيه اين است مي

اي ارزش علمي ندارد، فخر رازي هم در تفسير كبير، بر همين معنا اصرار ورزيده و وجوهي براي تاييد آن ذكر كرده، كه ذره
 .«8»ازد سنمي -همانطور كه گفتيم -عالوه بر اينكه، اصل اين تفسير با سياق آيه

 " … فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي "

يعني حضور تخت بلقيس در نزد او در  -يعني، بعد از آنكه سليمان )ع( عرش ملكه سبأ را نزد خود حاضر ديد، گفت: اين
تحقاقي بوده باشد، بلكه خداي تعالي اين از فضل پروردگار من است، بدون اينكه در خود من اس -كمتر از يك طرفة العين

كنم. آن آورم، و يا كفران ميفضيلت را به من ارزاني داشت تا مرا بيازمايد، يعني امتحان كند آيا شكر نعمتش را به جا مي
شود نه عايد پروردگار من و هر كس گاه فرمود: و هر كس شكر بگزارد براي خود گزارده، يعني نفع آن عايد خودش مي

 كفران نعمت او كند، باز ضررش عايد خودش
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 .كندصدر آن را تاكيد مي كنيد ذيل آيه،شود، چون پروردگار من بي نياز و كريم است. و بطوري كه مالحظه ميمي

، قدرت به آوردن تخت ملكه سبأ است، چه بي واسطه و چه با "هذا "اند: مشار اليه به اشارهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .واسطه

 ضلف از اين) ثنا كه است اين " … قالَ عِنْدَهُ مُسْتَقِرًّا رَآهُ فَلَمَّا "ليكن اين حرف صحيح نيست، چون ظاهر اينكه فرمود:
 تخت حضور خوردمي چشم به رؤيت حال در كه فضلي و نعمت آن و تخت رؤيت حال به باشد مربوط( است من پروردگار

 .بوده، نه قدرت بر احضار آن، كه از مدتها پيش داشت

 كما به اتيف كذلك به اإلتيان في سليمان له فاذن "در آيه مورد بحث، حذف و اختصار به كار رفته و تقدير آن اين است كه

كه آن را  همين پس بياورد، گفت خودش كه طور آن را تخت كه داد اجازه عالم آن به سليمان يعني، - … راه فلما قال
 ." … پابرجا، نزد خود ديد گفت

 .نشد ايشود كه آن قدر اين آوردن سريع بود كه گويي ميان ادعايش و ديدن سليمان، هيچ فاصلهو از اين حذف فهميده مي

گويد: تنكير هر چيز از حيث معنا به در مفردات مي "نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ ال يَهْتَدُونَ قالَ "
اين است كه: آن را طوري كنند كه شناخته نشود، بر خالف تعريف، كه به معناي آن است كه آن چيز را طوري كنند كه 

 .«8»تنكير استعمال شده  "نَكِّرُوا لَها عَرْشَها "ر آيهشناخته شود و د

اين سخن را هنگامي گفت كه ملكه سبا و درباريانش به دربار سليمان رسيده و  (آيد كه سليمان )عاز سياق آيه برمي
رش از اصل خواستند بر او وارد شوند و منظورش از اين دستور، امتحان و آزمايش عقل آن زن بود، هم چنان كه منظومي

اي باهر از آيات نبوتش بود و به همين جهت دستور داد تخت او را به صورتي ناشناس درآورند، و آوردن تخت، اظهار معجزه
 .و معناي آيه روشن است "شناسد آن را يا نهببينيم مي -نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي "آن گاه متفرع كرد بر اين دستور، اين را كه:

 131:  ص..  …سليمان )عليه السالم( و ايمان آوردنش به رب العالمين[  ورود ملكه به دربار]

د يعني بعد از آنكه ملكه سبأ نز "فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَ هكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ "
 آيا تخت ":سليمان آمد از طرف سليمان به او گفتند

__________________________________________________ 

 .833، ص 12روح المعاني، ج (1)

 ."نكر "مفردات راغب، ماده(2)

 381، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 :كلمه امتحان است. و اگر فرمود "أَ هكَذا عَرْشُكِ "و اين جمله، يعني جمله "تو اينطور بود

براي اين بود كه تخت را  "آيا اين است عرش تو -ا هذا عرشك "، و نفرمود:"يا اين چنين بود تخت توآ -أَ هكَذا عَرْشُكِ "
بيشتر مجهول و ناشناخته كند، لذا از مشابهت اين تخت با تخت خود او در شكل و صفات پرسش نمود، كه معلوم است اين 

 .گونه سؤال در ناشناخته كردن تخت، مؤثرتر است

و اگر اينطور تعبير كرد،  "همان است "اين است كه: اين "گويا اين همان است "مراد از اينكه گفت -"هُ هُوَقالَتْ كَأَنَّ "
خواست تا از سبك مغزي و تصديق بدون تحقيق اجتناب كند، چون غالبا از اعتقادات ابتدايي كه هنوز وارسي نشده و در 

كتاب  ويند مثل اينكه فالني آمده، يا گويا فالني رفته و مثل اينكه اينگآورند، )ميقلب جاي نگرفته است با تشبيه، تعبير مي



 .(مال فالني است و همچنين

به همين معجزه و آيت، يا حالت رؤيت آن  "قبلها "در كلمه "ها "ضمير -"وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ "
و  "بينيم عالم به آن بوديماز اين معجزه، يا قبل از اين حالت كه معجزه را مي ما قبل "گردد و معنايش اين است كه:برمي

بيند، آيد كه اين جمله، تتمه كالم ملكه سبأ باشد، بنا بر اين، وضع چنين بوده كه وقتي ملكه تخت را مياز ظاهر سياق برمي
ان از اين پرسش اين است كه: به وي تذكر پرسند، احساس كرده كه منظور آنو درباريان سليمان از آن تخت از وي مي

ع( باش، لذا چون از سؤال آنان، اين اشاره را فهميده، در پاسخ گفته است: ما )دهند كه متوجه قدرت خارق العاده سليمان 
درت ققبال از چنين سلطنت و قدرتي خبر داشتيم، يعني احتياجي به اين اشاره و تذكر نيست، ما قبل از ديدن اين معجزه، از 

 .ايماو و از اين حالت خبر داشتيم و تسليم او شده بوديم و لذا در اطاعت و فرمان او سر فرود آورده

 درباريان سخن: اندگفته ديگر «8» بعضي. است سليمان كالم " … الْعِلْمَ أُوتِينَا وَ "اند: جمله:از مفسرين گفته «1»بعضي 
 ما تخت هك دانستيممي قبال ما كه است اين معنايش ليكن و است، سبأ ملكه كالم: اندگفته ديگر «0» بعضي. است سليمان

 .شده منتقل اينجا به دربارمان از

 .ولي هيچ يك از اين وجوه صحيح نيست

 رداندن است وبه معناي جلوگيري و برگ "صد "كلمه "وَ صَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ "
 متعلق آن، تسليم خدا شدن
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 .122، ص 83(تفسير فخر رازي، ج 0و  8و  1)
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 "مِينَگويد:َسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَاست، كه اعتراف ملكه هنگام داخل شدن به قصر كه مي

اشتباه نشود، براي  "وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ ":دهد. و اين اسالمش، با اسالمي كه قبال بدان تصريح كرد و گفتبر آن شهادت مي
 .اينكه آن اسالم، تسليم سليمان شدنش بود و اين اسالم، تسليم خدا شدن است

ا اند، كه ما از نقل آنهري در معناي آيه ذكر كردهآيد، ولي مفسرين وجوه ديگاين آن معنايي است كه از سياق آيات برمي
 .صرف نظر كرديم

مذكور است و معنايش اين است: تنها چيزي كه او را از تسليم  "صد "، در مقام تعليل"إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ "جمله
 -هم چنان كه در خبر هدهد گذشت -پرستيد و آن معبودخدا شدن جلوگيري نمود، همان معبودي بود كه به جاي خدا مي

آفتاب بوده و سبب اين جلوگيري اين بود كه ملكه نيز از مردمي كافر بود و )از نظر افكار عمومي( ايشان را در كفرشان 
 .كردپيروي مي

 " … ِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ

يز به معناي محلي است كه آن را تخت كرده به معناي قصر و هر بنايي است بلند و مشرف بر ساير بناها، و ن "صرح "كلمه
اسم مفعول از تمريد است كه  "ممرد "به معناي آب بسيار زياد است و كلمه "لجة "باشند و سقف هم نداشته باشد و كلمه

 .به معناي شيشه است "قوارير "به معناي صاف كردن است و كلمه

بوده، كه در حضور او ملكه  (ن، بعضي از خدمتكاران سليمان )ع، گويا گوينده آ"بدو گفته شد داخل صرح شو ":و اگر فرمود
 .سبأ را راهنمايي كرده كه داخل شود و اين رسم همه پادشاهان بزرگ است

 "َلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها



اي خود هلي آن شيشه صاف بود( لذا جامهيعني وقتي ملكه سبأ آن صرح را ديد، خيال كرد استخري از آب است، )چون خي -
 .را از ساق پا باال زد تا دامنش تر نشود

 "الَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ

بلكه صرحي است كه از شيشه ساخته  .گويد: اين صرح، لجه نيستگوينده اين سخن سليمان است، كه به آن زن، مي -
از ملك سليمان ديد و نيز آن داستان را كه از جريان هدهد و برگرداندن هدايا، و  شده، پس ملكه سبا وقتي اين همه عظمت

نيز آوردن تختش از سبا به دربار وي به خاطر آورد، ديگر شكي برايش نماند كه اينها همه معجزات و آيات نبوت او است و 
 " … يبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِكار حزم و تدبير نيست، لذا در اين هنگام گفتَ
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 "الَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

كند، و به ظلم خود كه خداي را از روز اول و يا از هنگامي كه اين در گفتار خود نخست به درگاه پروردگارش استغاثه مي -
 .تيده اعتراف نمود، سپس به اسالم و تسليم خود در برابر خدا شهادت دادآيات را ديد نپرس

 "اش كه گفت:َسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِو در اين جمله

، التفاتي نسبت به خداي تعالي به كار برد، التفات از خطاب به غيبت، و وجه اين التفات اين است كه خواست از ايمان 
 "بِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِياجمالي به خدا در جملهَ

، به توحيد صريح انتقال يابد، چون در جمله بعدي، اسالم خود را بر طريقه اسالم سليمان دانست، كه همان توحيد صريح 
 "بِّ الْعالَمِينَباشد، و آن گاه تصريح خود را با جملهَ

ت و اين همان توحيد در ربوبيت است، كه مستلزم تاكيد كرد، يعني اقرار دارم كه جز خدا در هيچ جاي عالميان ربي نيس
 .قائل به آن نيستند (پرستانتوحيد در عبادت است، كه مشركين )و از آن جمله آفتاب

 133:  ص..  …گفتاري پيرامون داستان سليمان )ع( 

چيزي كه هست دقت آنچه در قرآن از داستان او آمده در قرآن كريم از سرگذشت آن جناب جز مقداري مختصر نيامده،  -1
 .كنددر همان مختصر، آدمي را به همه داستانهاي او و مظاهر شخصيت شريفش راهنمايي مي

وَ وَرِثَ  "و نيز فرموده:« 1» "وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ "يكي اينكه: آن جناب فرزند و وارث داود )ع( بود، كه در اين باره فرمود:
 .«8» "سُلَيْمانُ داوُدَ

يگر اينكه خداي تعالي ملكي عظيم به او داد، جن و طير و باد را برايش مسخر كرد و زبان مرغان را به وي آموخت، يكي د
، در سوره نمل، آيه 21، در سوره انبياء، آيه 138كه ذكر اين چند نعمت در كالم مجيدش مكرر آمده است، در سوره بقره آيه 

 .02تا  03سوره ص، آيه  و در 10تا  18، در سوره سبأ، آيه 12تا  16

 .واقع است 00كند، كه در سوره ص، آيه قسمت سوم، آن است كه به مساله انداختن جسد، بر روي تخت وي اشاره مي
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 [.. … ] .03ما سليمان را به داود داديم. سوره ص، آيه (1)

 .13سوره نمل، آيه  سليمان از داود ارث برد.(2)
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 .سوره ص، آمده است 00تا  01بر وي است، كه در آيات  "عرض صافنات جياد "قسمت چهارم، آيات مربوط به

قسمت پنجم، آياتي است كه به مساله داوري او در مساله افتادن گوسفند در زراعت پرداخته و اين آيات در سوره انبياء، آيه 
 .آمده است 32تا  32

 .آمده 12و  12قسمت ششم، اشاره به داستان مورچه است، كه در سوره مورد بحث، آيه 

 .آمده 33تا  83قسمت هفتم، آيات مربوط به داستان هدهد و ملكه سبأ است، كه در همين سوره، آيات 

ع شده و ما شرحي كه مربوط به واق 13قسمت هشتم، آيه مربوط به كيفيت درگذشت آن جناب است كه در سوره سبا آيه 
 .يك يك اين هشت قسمت است در ذيل آياتش در اين كتاب آورديم

مورد نام آن جناب را آورده و ثناي بسياري از او كرده،  -شانزده -ستايد در قرآن كريم، در پانزدهآياتي كه آن جناب را مي -2
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ  "و به علم و حكمتش ستوده و فرموده:« 1» "إِنَّهُ أَوَّابٌ نِعْمَ الْعَبْدُ "اش خوانده، اوابش ناميده و فرموده:بنده

يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ  "و باز فرموده:« 0» "وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً "و نيز فرموده:« 8» "وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً
وَ  "و نيز فرموده:« 3» "وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ "و او را از انبياء مهدي و راه يافته خوانده، فرموده:« 3» "الطَّيْرِ

 .«3» "نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ

 وك اول آمده و بسيار در حشمت و جاللت امر او وسليمان )ع( در عهد عتيق داستان آن جناب در كتاب مل -3

__________________________________________________ 

 .03سوره ص، آيه (1)

 .32سوره انبياء، آيه (2)

 .13سوره نمل، آيه (3)

 .13سوره نمل، آيه (4)

 .130سوره نساء، آيه (5)

 .23سوره انعام، آيه (6)
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سعت ملكش و وفور ثروتش و بلوغ حكمتش سخن گفته، ليكن از داستانهايش كه در قرآن ذكر شده، جز همين مقدار و
نيامده كه: وقتي ملكه سبأ خبر سليمان را شنيد و شنيد كه معبدي در اورشليم ساخته و او مردي است كه حكمت داده شده، 

او ديدار كرد و مسائل بسياري به عنوان امتحان از او پرسيد و جواب بار سفر بست و نزدش آمد و هدايايي بسيار آورد و با 
 .«1»شنيد، آن گاه برگشت 

گفته كه: وي در آخر عمرش  «8»عهد عتيق بعد از آن همه ثناء كه براي سليمان كرده، در آخر به وي اسائه ادب كرده و 
ند و تها سجده كرد، بتهايي كه بعضي از زنانش داشتپرستي گراييد و براي بمنحرف شد و از خداپرستي دست برداشته به بت

 .پرستيدندآنها را مي

گويد: مادر سليمان، اول، زن اورياي حتي بود، پدر سليمان عاشقش شد و با او زنا كرد و در همان زنا فرزندي حامله و نيز مي
ست كند و همسرش را بگيرد و همين كار را شد ناگزير داود )از ترس رسوايي( نقشه كشيد تا هر چه زودتر اوريا را سر به ني

كرد، بعد از كشته شدن اوريا در يكي از جنگها، همسرش را به اندرون خانه و نزد ساير زنان خود برد، در آنجا براي بار دوم 
 .حامله شد و سليمان را بياورد

 داند و بر هدايتاير انبياء را منزه ميداند، هم چنان كه ساحت سو اما قرآن كريم ساحت آن جناب را مبرا از پرستش بت مي



 .«0» "وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ "فرمايد:كند و در خصوص سليمان ميو عصمتشان تصريح مي

و نيز، ساحتش را از اينكه از زنا متولد شده باشد منزه داشته است و از او حكايت كرده كه در دعايش بعد از سخن مورچه 
كه در تفسيرش گفتيم از « 3» "ر نعمتها كه بر من و بر پدر و مادر من ارزاني داشتي ملهم فرماپروردگارا، مرا به شك ":گفت

آيد كه مادر او از اهل صراط مستقيم بوده، يعني از كساني كه خداوند بر آنان انعام كرده، از نبيين و صديقين و اين دعا برمي
 .شهداء و صالحين

 اخباري كه در قصص آن جناب و مخصوصا در داستان هدهد و دنباله آن آمده، رواياتي كه در اين داستان وارد شده -4

__________________________________________________ 

 .330تورات، اصحاح دهم از ملوك اول، ص (1)

 .تورات، اصحاح يازدهم و دوازدهم از كتاب سموئيل دوم(2)

 .138سليمان كافر نشد. سوره بقره، آيه (3)

 .12وره نمل، آيه س(4)
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ه عقل شود، مطالبي كهاي خرافي كمتر ديده ميبيشترش مطالب عجيب و غريبي دارد كه حتي نظائر آن در اساطير و افسانه
امثال كعب و  زهايي است كه اكند و بيشتر آنها مبالغهتواند آن را بپذيرد و بلكه تاريخ قطعي هم آنها را تكذيب ميسليم نمي

 .وهب نقل شده است

اند: سليمان پادشاه همه روي زمين شد و هفتصد سال سلطنت كرد و اند كه گفتهپردازان مبالغه را به جايي رساندهو اين قصه
تمامي موجودات زنده روي زمين از انس و جن و وحشي و طير، لشكريانش بودند. و او در پاي تخت خود سيصد هزار كرسي 

نشست، بلكه هزاران پيغمبر و صدها هزار نفر از امراي انس و جن روي آنها كرد، كه به هر كرسي يك پيغمبر مينصب مي
رفتند. و مادر ملكه سبأ از جن بوده و لذا پاهاي ملكه مانند پاي خران، سم دار بوده و به همين جهت با نشستند و ميمي

وزي كه دامن باال زد تا وارد صرح شود، اين رازش فاش گرديد. و در شوكت پوشاند، تا رجامه بلند خود، آن را از مردم مي
اند: در قلمرو كشور او چهار صد پادشاه سلطنت داشتند و هر پادشاهي را چهار اند كه گفتهاين ملكه مبالغه را به حدي رسانده

و دوازده هزار سر لشكر داشته كه هر كردند صد هزار نظامي بوده و وي سيصد وزير داشته است، كه مملكتش را اداره مي
سرلشكري دوازده هزار سرباز داشته، و همچنين از اين قبيل اخبار عجيب و غير قابل قبولي كه در توجيه آن هيچ راهي 

نداريم، مگر آنكه بگوييم از اخبار اسرائيليات است و بگذريم. و اگر از خوانندگان عزيز ما كسي بخواهد به آنها دست يابد، 
 .يد به كتب جامع حديث چون الدر المنثور و عرائس و بحار و نيز به تفاسير مطول مراجعه نمايدبا

 133.. ص :  …بحث روايتي 

 اشاره

در احتجاج از عبد اللَّه بن حسن و او به سند خود از پدران بزرگوارش، روايت كرده كه فرمودند: بعد از آنكه ابو بكر تصميم 
منع كند و اين خبر به گوش آن حضرت رسيد، نزد ابو بكر آمد و فرمود: اي پسر ابي قحافه! آيا  گرفت فاطمه )ع( را از فدك

اي، آيا دانسته و ممكن است كه به حكم قرآن كريم، تو از پدرت ارث ببري و من از پدرم ارث نبرم؟ عجب رأي فاسدي داده
 افكنيد؟ميزنيد و پشت سر عمدا كتاب خدا را مخالفت نموده و آن را كنار مي



 .«1»تا آخر حديث  "وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ "فرمايد:كه مي

 و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده
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 .102، ص 1احتجاج، ج (1)

 383، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»گرفتند تا دنباله آنان برسد و يك جا جمع شوند فرمود: يعني جلو لشكر را مي "فَهُمْ يُوزَعُونَ "كه در ذيل جمله

به معناي منتظره  "ناظره "هاي عرباي از لهجهو در احتجاج از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه در حديثي فرمود: در پاره
 .«8»كه معنايش منتظره است  "فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ "مايد:فراست، مگر نشنيدي كالم خداي عز و جل را كه مي

و در بصائر به سند خود از جابر از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: اسم اعظم خدا از هفتاد و سه حرف تشكيل شده، كه 
ه سف شد و او تخت را با دست خود گرفتاز آن يك حرفش نزد آصف بوده و با آن تكلم كرد، زمين بين سليمان و بلقيس خ

از آنجا برداشت و اينجا گذاشت، دوباره زمين به حال اولش برگشت. و اين تحويل و تحول در كمتر از يك چشم بر هم زدن 
صورت گرفت، در حالي كه از آن هفتاد و سه حرف، هفتاد و دو حرفش نزد ما است و يكي نزد خداي تعالي است، كه آن را 

مؤلف: اين معنا از امام « 0» "ال حول و ال قوة اال باللَّه العلي العظيم "م غيب خودش نگاه داشته است و عين حالبراي عل
و مرحوم كليني آن را در كافي از جابر از امام باقر و نيز از نوفلي از ابي الحسن صاحب عسكر « 3»ع( نيز نقل شده )صادق 

 .«3»)ع( روايت كرده است 

اسم اعظم از اين قدر حرف تشكيل شده و نزد آصف يك حرف از آن بوده، كه با گفتن آن چنين و چنان شد،  و اينكه فرمود:
منافات با مطلبي كه ما در باره اسم اعظم گفتيم ندارد، چون ما در آنجا گفتيم اسم اعظم از مقوله الفاظ نيست، اين روايت 

ت دارد بر اينكه مرادش از حرف، حروف لفظي نيست و تعبير به حرف گويد از مقوله الفاظ است، بلكه سياق آن داللهم نمي
از باب اين است كه خواسته است با زبان مردم حرف بزند، مردمي كه معهود در ذهنشان از اسم، اسم لفظي و مركب از 

 .حروف ملفوظه است

 إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ "دانسته و اشاره به وجوهي در باره آوردن تخت بلقيساسم اعظم را مي چند روايت در باره اسم اعظم و اينكه وصي سليمان )عليه السالم( )آصف بن برخيا(]

 137:  ص..  …[ "طَرْفُكَ

 مينز اينكه پنجم … است وجه چند جمله اين معناي در: است گفته "طَرْفُكَ إِلَيْكَ يَرْتَدَّ أَنْ قَبْلَ "و در مجمع در ذيل جمله
 صادق امام از معنا اين و شد، يدهپيچ درهم برايش

__________________________________________________ 

 .182، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 [.. … ] .038، ص 1احتجاج، ج (2)

 .1، ح 832بصائر الدرجات، ص (3)

 .3، ح 832بصائر الدرجات، ص (4)

 .8 -1، ح 803، ص 1كافي، ج (5)

 382، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»ع(روايت شده )



 .مؤلف:آنچه وي روايت كرده در باب در هم پيچيده شدن زمين مغايرتي با روايت قبلي كه از آن به خسف تعبير كرد ندارد

اين است كه: مالئكه تخت را نزدش آورده باشند. دوم اينكه:  -كه ما پنجمش را نقل كرديم -و اما اولين وجه از آن وجوه
خداي تعالي حركاتي متوالي در آن تخت خلق كرده باشد. چهارم اينكه: در زمين فرو رفته  :. سوم اينكهباد آن را آورده باشد

خدا آن را در جاي خودش معدوم و در پيش روي  :باشد و در پيش روي سليمان سر از زمين درآورده باشد. پنجم اينكه
 .سليمانش اعاده كرده باشد

اند و آن اين است كه: به طور كلي وجود موجودات لحظه ي از مفسرين آن را گفتهالبته در اينجا وجه ديگري هست كه بعض
شود و وجود آن اول، در آن دوم باقي نيست و خداي تعالي هستي را در آن اول افاضه كرد به لحظه از ناحيه خدا افاضه مي

. و اين وجوه در ممتنع و محال بودن براي تخت آن زن در سبا، سپس در آن بعد افاضه هستي كرد براي آن در نزد سليمان
 .باشنداند و در دليل نداشتن، مانند بقيه وجوه ميمثل وجه پنجم

و در همان كتاب است كه عياشي در تفسير خود و با سند روايت كرده كه موسي بن محمد بن علي بن موسي )يعني موسي 
، برخورد و ابن اكثم از او سؤاالتي كرد و او (مند آن روزمبرقع، فرزند حضرت جواد )ع(، به يحيي بن اكثم )بزرگترين دانش

گفت: من داخل شدم بر برادرم علي بن محمد، )امام هادي، ع( و ميان من و او مواعظي گفتگو شد، تا آنجا كه من سر در 
سيد آيا د و پرطاعتش نهادم و عرضه داشتم فدايت شوم، ابن اكثم از من مسائلي پرسيده و فتوا خواسته است، برادرم خندي

دانستم، فرمود: آنها چه بود؟ فتوا دادي در آن مسائل؟ عرضه داشتم: نه، فرمود چرا؟ عرضه داشتم چون آن مسائل را نمي
عرضه داشتم: يكي اين بود كه گفت مرا خبر ده از سليمان. آيا محتاج به علم آصف بن برخيا بود؟ آن گاه مسائل ديگر را 

 .هم گفتم

 "ي برادر بنويس: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، مراد از اين آيه پرسش كردي كه خداي تعالي در كتابش فرموده:در پاسخ فرمود ا
واست خدانست عاجز نبود، ليكن ميو او آصف بن برخيا است و سليمان از آنچه آصف مي "قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ

 اي از علم سليمان بوده، كه به امر خداصي و حجت است و علم آصف پارهبه مردم بفهماند كه آصف، بعد از او و
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 .880، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 382، ص: 13ترجمه الميزان، ج

، تا در نتيجه امت، بعد از به وي به وديعت سپرده بود و خدا اين را به فهم سليمان الهام كرد تا او حواله به آصف دهد
درگذشت او در امامت و راهنمايي آصف اختالف نكنند، همانطور كه در زمان داود نيز، خداي تعالي علم كتاب را به سليمان 

 .«1»فهمانيد، تا داود وي را در زندگي خود به امامت و نبوت بعد از خود معرفي كند، تا حجت بر خلق مؤكد شود 

و ليكن نفهميديم «. 8»صاحب روح المعاني از مجمع نقل كرده و سپس گفته: اين روايت صحيح نيست  مؤلف: اين روايت را
اعتراض روح المعاني به اين روايت چه بوده و هيچ وجهي برايش نديديم، جز اينكه بگوييم، چون كه در اين حديث از امامت 

 .گفتگو به ميان آمده، لذا از حديث خوشش نيامده است

الثقلين از كافي از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه فرمود: به آنچه هيچ اميدي نداري اميدوارتر باش، تا آنچه را و در نور 
 .«0»ملكه سبأ از كشورش بيرون شد و سرانجام مسلمان گشت  -تا آنجا كه فرمود -كه اميدش را داري
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 .883، ص 3البيان، ج مجمع (1)

 .833، ص 12روح المعاني، ج (2)



 .23ح  20، ص 3نور الثقلين، ج (3)
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 131:  ص..  …[ 13تا  41(: آيات 37سوره النمل )]

 اشاره

( قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ 33يَخْتَصِمُونَ ) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ
( 33)( قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ 33الْحَسَنَةِ لَوْ ال تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )

( قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما 32وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ ال يُصْلِحُونَ )
 (32شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ )

فَتِلْكَ  (51)( فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ 33راً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ )وَ مَكَرُوا مَكْ
 (30لَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ )( وَ أَنْجَيْنَا ا38بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )

 131:  ص..  …ترجمه آيات 

و به ثموديان برادرشان صالح را فرستاديم كه خداي يكتا را بپرستيد آن وقت دو گروه شدند كه با يكديگر مخاصمه 
 .(33كردند )مي

خواهيد، شايد مورد خداي يكتا آمرزش نمي اي قوم چرا شتاب داريد كه حادثه بد پيش از حادثه خوب فرا رسد، چرا از :گفت
 .(33لطف و رحمت خدا قرار گيريد )

ايم، گفت: فال بد )و نيك( شما نزد خداست، بلكه شما گروهي هستيد كه مورد آزمايش ما به تو و پيروانت فال بد زده :گفتند
  .(33ايد )قرار گرفته

 301، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(32كردند )كردند و اصالح نميكه در آن سر زمين فساد مي در آن شهر نه نفر بودند

بياييد قسم ياد كنيد به خدا كه شبانه او را با كسانش از ميان بر داريم آن گاه به خونخواه و ولي دم وي گوييم ما  :گفتند
 .(32هنگام هالك كسان او حاضر نبوديم و ما راست گويانيم )

 .(33ن حال كه غافل بودند تدبيري كرديم )آنها نيرنگي كردند و ما نيز در آ

 .(31بنگر عاقبت نيرنگشان چه شد كه ما همگيشان را با قومشان هالك كرديم )

 .(38كردند خالي مانده كه در اين براي گروهي كه بدانند عبرتي است )ها كه ميهايشان براي آن ستماينك خانه

 .(30جات داديم )و كساني را كه ايمان داشتند و پرهيزكار بودند ن

 135:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره



اين چند آيه، اجمالي از داستان صالح پيغمبر و قومش را آورده، و در آن جانب تهديد و انذار بر جانب بشارت و نويد غلبه دارد 
 .و اين معنا را در سابق نيز، خاطرنشان كرديم

 فريق ود اگر و است طرفيني نزاع و تخاصم معناي به "اختصام "كلمه "يَخْتَصِمُونَ … وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً "
 "د ازبدين جهت است كه مرا "فريقان يختصمان "توصيف كرد، با اينكه جا داشت بفرمايد: "يختصمون "جمع صفت با را

 .فجائيه و به معناي ناگهان است "اذا "، تنها دو فريق معيني نيست، بلكه مراد از آن، مجموع امت است و كلمه"فريقان

دا رفت كه بر ايمان به خو معناي آيه اين است كه: ما به سوي قوم ثمود برادر و فاميلشان صالح را فرستاديم و اميد آن مي
 واجتماع نموده و متفق گردند و ليكن بر خالف انتظار و بطور ناگهاني به دو فريق از هم جدا شدند، فريقي ايمان آورد، 

 .گفت حق با من استفريقي ديگر كفر ورزيد، در باره حق با هم به نزاع و كشمكش پرداختند و هر فريقي مي

و بعيد نيست مراد از اختصامشان با يكديگر، همان جرياني باشد كه خداي تعالي در جاي ديگر از كالم مجيدش، از آنان 
سْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ حكايت كرده و فرموده است: قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ ا

 .«1» "رُونَمِنْ رَبِّهِ؟ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِ
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از قوم صالح، آنان كه استكبار كردند به ضعفاي مؤمنين ايشان گفتند: راستي علم داريد به اينكه صالح فرستاده از ناحيه (1)
ر كردند و تكب پروردگار خويش است؟ گفتند: آري ما به آنچه كه مامور ابالغ آن است ايمان آورديم، )ولي( آنان كه گردنكشي

 .76و  33گفتند: ما به آنچه شما ايمان آورديد كافريم. سوره اعراف، آيه 

 308، ص: 13ترجمه الميزان، ج

شود كه در حقيقت، قوم صالح سه فريق شدند: فريقي از آنان از ايمان به خدا استكبار ورزيدند، فريق از همين جا معلوم مي
 .همان مستكبرين شدند، طايفه سوم، يك دسته از مستضعفين كه به وي ايمان آوردنداي از مستضعفين، كه پيرو دوم طايفه

 " … قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ "

، اين است كه: قبل از رحمت الهي كه سببش ايمان و استغفار است به درخواست "استعجال به سيئه قبل از حسنه "معناي
 .ذاب مبادرت كنندع

ا صالِحُ ائْتِنا بِما ي "شود كه صالح اين توبيخ را وقتي كرد كه ايشان ناقه را كشته و به وي گفته بودند:و با اين معنا روشن مي
 .«1» "تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

تحريك و تشويق به ايمان و توبه است، تا شايد خدا به ايشان رحم  "ونَلَوْ ال تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ "بنا بر اين، جمله
 .شود از آنان بر دارداي كه دروغ نميكند و عذابي كه به ايشان وعده داده به وعده

 133:  ص..  … [" … مَعَكَ بِمَنْ وَ بِكَ اطَّيَّرْنا قالُوا ":ثمود قوم و( السالم عليه) صالح گفتگوي در "طائر "و "تطير "مقصود از]

بوده، كه صيغه  "تطيرنا "در اصل "اطيرنا "كلمه: "قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ "
ن آن شوم دانست شود و تطير به معناي فال بد زدن به چيزي ومتكلم مع الغير از باب تفعل است، كه مصدرش تطير مي

است كه به معناي مرغ است، پس چرا در باب تفعل معناي فال بد زدن را  "طير "است، خواهي پرسيد، ثالثي مجرد آن
زدند و لذا شوم دانستن چيزي را تطير خواندند و همچنين به گوييم: چون مردم غالبا با مرغ فال ميدهد؟ در جواب ميمي

 .را از شر، طائر او ناميدنداند بهره هر كسي طوري كه گفته

معنايش اين است كه: تو و  "زنيم و به هر كس كه با توستما به تو تطير مي "پس اينكه مردم به صالح خطاب كردند كه



 ها و بالها شديم،بينيم از روزي كه تو قيام به دعوت خود كردي ما گرفتار محنتدانيم، چون ميهم مسلكانت را شوم مي
 .آوريمايمان نميپس هرگز به تو 

تان از شر، و آن عذابي كه اعمال شما مستوجب آن است يعني بهره "طائرتان نزد خداست "صالح در پاسخ تطير آنان فرمود:
 .نزد خداست
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 .33كني. سوره اعراف، آيه گويي بياور آن عذابي را كه ما را بدان تهديد مياي صالح اگر راست مي(1)

 300، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 ، يعني"بلكه شما مردمي هستيد كه در حال آزمايشيد "و به همين جهت دوباره از همين گفته خود اعراض نموده فرمود:
 .رددآزمايد، تا مؤمن شما از كافرتان و مطيع شما از عاصيتان، متمايز و جدا گخداوند شما را با خير و شر مي

اورده، و زنيم، و هرگز بتو ايمان نيو معناي آيه اين است كه قوم صالح گفتند: ما به تو و به آنان كه با تو هستند فال بد مي
كنيم. صالح فرمود: و طائرتان يعني نصيبتان از شر نزد خدا است، و آن نامه اعمال شما است و من و آنهايي كه استغفار نمي

ما نداريم، تا اين ابتالآت را به سوي شما سوق دهيم، بلكه اين خود شماييد كه در بوته آزمايش قرار با من هستند اثري در ش
 .شويد، تا مؤمنتان از كافرتان جدا و مطيعتان از عاصيتان متمايز گرددايد و با اين ابتالآت امتحان ميگرفته

ر، ه معناي آن علتي است كه يا به انسان خير برساند يا شاند كه: طائر به معناي شر نيست، بلكه بگفته« 1»و چه بسا بعضي 
زدند، و همانطور كه بعضي مرغها زدند، با طير نيز فال خوب ميچون قوم صالح يا همه عرب همانطور كه با طير فال بد مي

ه يزي است كپنداشتند، پس طائر در نزد عرب به معناي هر چدانستند، بعضي ديگر را نيز داراي ميمنت ميرا نحس مي
 كُلَّ وَ "دنبالش يا خير بياورد يا شر، هم چنان كه در قرآن كريم نامه اعمال را كه يا خير است يا شر طائر خوانده و فرموده:

ر آدمي است به قضاء و چون آنچه از خير و شر كه به انتظا«. 8» "إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً
اي نوشته شده است، ناچار طائر همان كتابي خواهد بود كه مقدرات انسان در آن و حكم خداي سبحان است و در نامه

 .محفوظ شده است

ليكن اين حرف صحيح نيست زيرا در ذيل آيه سوره اسري آمده كه مراد از طائر نامه اعمال است، نه كتاب مقدرات، هم 
 .كندبر اين گفته ما داللت مي« 0» "اقْرَأْ كِتابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً "فرمايد:دش كه ميچنان كه آيه بع

اين است كه شما مردمي هستيد كه عذاب خواهيد شد، ليكن آن  "بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ "اند: معناي جملهگفته« 3»بعضي 
 .ور كرديم مناسبتر استمعنا كه ما براي جمله مذك

__________________________________________________ 

 .031، ص 0تفسير كشاف، ج (1)

 .آوريمآويزيم و روز قيامت آن را به صورت كتابي بيرون ميطائر هر انساني را به گردنش مي(2)

 .10سوره اسري، آيه 

 .13د كافي هستي. سوره اسري، آيه كتابت را بخوان امروز خودت براي حسابرسي عليه خو(3)

 .883، ص 3مجمع البيان، ج (4)

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 " … وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ "

شود اند تا چهل نفر را هم شامل ميبه معناي خويشاوندان كمتر از ده نفر است. و بعضي گفته "رهط "گويد كلمهراغب مي



«1». 

ود و شاين است كه كلمه رهط از سه و يا هفت تا ده را شامل مي "نفر "اند: فرق ميان رهط و كلمهديگر گفته «2»بعضي 
 .كلمه نفر از سه تا نه را

اند: يعني اشخاص و لذا تمييز براي عدد نه واقع شده، چون معناي جمع را گفته« 0»و اما اينكه مراد از رهط چيست؟ بعضي 
 .انداند نه نفر مرد بودهشود آنهايي كه بر سر سوگند اختالف داشتهيداده، پس معلوم ممي

 134:  ص..  …هم قسم شدن مفسدان براي قتل صالح )عليه السالم( و اهل او، و مكر خدا و هالك ساختن آنان[ ]

ه معناي شركت در ب "تقاسم "كلمه "ا شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصادِقُونَقالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ م "
به معناي آن كسي است كه: يك خانه، او  "اهل "، به معناي سوء قصد در شب است. و كلمه"تبييت "سوگند است. و كلمه

مايد، )پس اهل خانه و اهل دين و اهل بيت، به نكند و يا خويشاوندي و يا دين آنان را جمع ميو مثل او را در خود جمع مي
در آيه مورد  "أهله "معناي كساني است كه يك خانه و يك دين و يك دودمان آنها را با هم جمع كند( و شايد مراد از

گوييم ما ن گاه به وليش ميآ -ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا "فرمايد:بحث، همسر و فرزندان باشد، به قرينه اينكه بعد از آن مي
 .و در حقيقت جزو مقول قول و تتمه كالم است "ما شَهِدْنا "عطف است بر جمله "وَ إِنَّا لَصادِقُونَ "و جمله "ناظر نبوديم

كشيم، كردند به خدا سوگند خوردند و گفتند: ما شبانه او و اهل او را ميو معناي آيه اين است كه: آن جمعيتي كه فساد مي
گوييم كه ما حاضر و ناظر در هالكت اهل او گاه صاحب خون آنان را اگر به خونخواهي برخاست و ما را تعقيب كرد، مي آن

گوييم، و معلوم است كه اگر شاهد و ناظر هالكت اهل او نباشند، شاهد هالكت خود او هم نيستند، ايم و ما راست مينبوده
 .به اولويت «3»حاال يا به مالزمه و يا به قول بعضي 

است، يعني ما به وليش چنين و چنان  "نقول "حال از فاعل در "وَ إِنَّا لَصادِقُونَ "اند كه جملهو چه بسا بعضي گفته
 گوييم، در حالي كه در اين گفتار راستگو باشيم،مي
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 [.. … ] ."رهط "مفردات راغب، ماده(1)

 .038، ص 0تفسير كشاف، ج (2)

 .818، ص 12روح المعاني، ج (3)

 .810، ص 12روح المعاني، ج (4)

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»چون ما هالكت خودش و اهلش هر دو را شاهد بوديم: نه هالكت اهلش به تنهايي را 

لبته وجوه ديگري هم هست كه در آن بيش از اين ولي اين وجه دلپسندي نيست و بيهوده خود را به زحمت انداختن است و ا
 .اند، در حالي كه هيچ لزومي ندارد كه جمله را حال بگيريم، تا به زحمت بيفتيموجه، خود را به زحمت انداخته

د سوء بر قص -ياق قبليبنا بر شهادت س -اين بود كه "مكر قوم صالح "اما "وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "
 -قبه شهادت سياق ال ح -و كشتن صالح و اهل او تواطي و اتفاق كنند و سوگند بخورند و اما مكر خداي تعالي اين بود كه

 .هالكت همه آنان را تقدير كند

به معناي هالكت كردن است و چند ضمير  "تدمير "كلمه "فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ "
، جهتش اين است كه مكر "عاقبت مكرشان اهالك خود و قومشان بود "گردد. و اينكه فرمود:بر مي "رهط "جمع در آيه به



 .آنان استدعا و اقتضاي مكر الهي را به عنوان مجازات دارد و همين مستوجب هالكتشان و هالكت قومشان گرديد

 " … كَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوافَتِلْ "

 .به معناي خالي بودن، و بقيه الفاظ آيه روشن است "خوي "به معناي خالي است از ماده "خاويه "كلمه

ا وَ كانُو "دهد و اگر در رديف آن فرموددر اين آيه مؤمنين را بشارت به نجات مي "وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ "
لْعاقِبَةُ وَ ا "گذارد ايمان لطمه بخورد، هم چنان كه فرموده:براي اين است كه تقوا مانند سپر است براي ايمان و نمي "يَتَّقُونَ

 .«0» "وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي "و نيز فرموده: «8» "لِلْمُتَّقِينَ
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 .030و  038، ص 0شاف، ج ك(1)

 .182سوره اعراف، آيه (2)

 .108سوره طه، آيه (3)

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 133:  ص..  …[ 11تا  14(: آيات 37سوره النمل )]

 اشاره

الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  ( أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُون33َوَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ )
( فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إاِلَّ امْرَأَتَهُ 33( فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إاِلَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ )33)

 (32( وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ )33ها مِنَ الْغابِرِينَ )قَدَّرْنا

 133:  ص..  …ترجمه آيات 

ا اين بينيد( چرو لوط )را به ياد آر( هنگامي كه به قوم خود گفت: شما كه چشم داريد )و زشتي و نتايج شوم اين كار را مي
 .(33كنيد )كار زشت را مي

 .(33ايد )كنيد، راستي كه شما گروهي جهالت پيشهرا شما از روي شهوت به جاي زنان به مردان رو ميچ

خويي جواب قومش جز اين نبود كه گفتند: خاندان لوط را از دهكده خويش بيرون كنيد كه آنان مردمي هستند كه پاكيزه
 .(33كنند )مي

 .(33ا در رديف باقيماندگان به شمار برده بوديم )پس وي را با كسانش نجات داديم مگر زنش كه او ر

 .(32آن گاه باراني عجيب بر آنان بارانديم و باران بيم يافتگان چقدر بد بود )

 303، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 137:  ص..  …بيان آيات ]حكايت اجمالي داستان دعوت لوط )عليه السالم( و تكذيب قوم او و هالكتشان[ 

كند، در اين چند آيه نيز مانند آيات قبل جانب انذار و تهديد بر جانب بشارت و نويد ل داستان لوط را بيان مياين آيات اجما
 .غالب است



اند: عطف است بر محل گفته« 1»اين آيه بطوري كه بعضي  "وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ "
ه در هم چنان ك "و لقد ارسلنا لوطا "در داستان سابق به فعلي كه در تقدير است و تقدير آن چنين است "لناارس "جمله

 ." … وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي ثَمُودَ "داستان قبلي فرمود:

 را وطل آر ياد به و "يعني بگيريم، تقدير در را "اذكر "ممكن هم هست بگوييم عطف است بر اصل داستان، آن وقت فعل

به معناي خصلتي است كه بي نهايت شنيع و زشت باشد، كه در اينجا مراد عمل زشت لواط  "فاحشة "كلمه و " … كه
 .است

بينند و بنا بر اين معنا، جمله مورد دهيد كه مردم هم آن را مييعني اين عمل زشت را در حالي انجام مي "و انتم تبصرون "
 .است« 8» "نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ وَ تَأْتُونَ فِي "بحث نظير جمله

اند: مراد از آن بصيرت قلب است، يعني با اينكه دلتان گواه بر اين زشتي و شناعت است، ليكن اين معنا هم گفته« 0»بعضي 
 .بعيد است

اين استفهام براي انكار است و اگر دو تا از ادوات  "أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ "
را بر سر جمله استفهاميه آورده، براي اين است كه داللت كند بر اينكه مضمون جمله در تعجب و استبعاد  -إن و الم -تاكيد

 .حشاءراي فكند. و جمله مزبور به هر حال به منزله تفسيري است بپذيرد و تصديق نميبه حدي است كه احدي آن را نمي

و  خواهيد هميشه جاهل بمانيداي ندارد، چون شما مردمي هستيد كه مييعني اين توبيخ ما فايده -"بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ "
و به جاي  "ورزندبلكه شما از مردمي هستيد كه جهل مي "شويد و اگر نفرمود:با اين توبيخ و انكار و استبعاد ما متنبه نمي

 اين در حقيقت از باب به كار بردن مسبب در جاي سبب "ورزيدبلكه شما مردمي هستيد كه جهل مي "د:آن فرمو
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 .882، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .82سوره عنكبوت، آيه (2)

 .813، ص 12روح المعاني، ج (3)

 302، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .است

يعني قوم لوط جوابي نداشتند جز اينكه  "فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ "
معلوم  لبتهخواهند از اين عمل منزه باشند، اگفتند: خاندان لوط را از شهر خود بيرون كنيد، چون آنان مردمي هستند كه مي

ا دوري از دانستند، تبه عنوان مسخره گفتند و گر نه عمل خود را زشت نمي "خواهند منزه باشندمي "است كه اين كه گفتند:
 .آن نزاهت باشد

 "ن در سوره ذاريات فرموده:اهل بيت لوط است، چو "اهله "مراد از كلمه "فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ "
شود و اينكه در باره اش ميپس قهرا اهل لوط منحصر در همان اهل خانه« 1» "فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

 .ار داديممعنايش اين است كه: ما او را از جمله باقي ماندگان در عذاب قر "قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ "همسر او فرمود:

اي از سجيل است، زيرا در جاي ديگر در اينجا سنگريزه "مطر "مراد از "وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ "
رساند، براي ، را نكرده آورد كه نوعيت را مي"باراني -مطرا "و اگر كلمه« 8» "وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ "فرموده:

 .اين است كه بفهماند باراني بر آنان بارانديم كه داستاني عظيم داشت

__________________________________________________ 



 .03كه ما در آن شهر غير از يك خانه مسلمان نيافتيم. سوره ذاريات، آيه (1)

 .33سوره حجر، آيه (2)
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 131:  ص..  …[ 15تا  11(: آيات 37لنمل )سوره ا]

 اشاره

( أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ 32قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَالمٌ عَلي عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفي آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ )
( أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ 33اتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ )السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذ

( أَمَّنْ يُجِيبُ 31بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ )قَراراً وَ جَعَلَ خِاللَها أَنْهاراً وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ 
( أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ 38نَ )الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيالً ما تَذَكَّرُو

 (30لُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَي اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ )الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِ

( قُلْ ال 33تُمْ صادِقِينَ )ا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْأَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُو
( بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ 33يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِالَّ اللَّهُ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ )

( لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤُنا مِنْ 33كَفَرُوا أَ إِذا كُنَّا تُراباً وَ آباؤُنا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ) ( وَ قالَ الَّذِين33َمِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ )
 (32قَبْلُ إِنْ هذا إِالَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ )

( وَ 33حْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ ال تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ )( وَ ال ت32َقُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ )
( وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو 38( قُلْ عَسي أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ )31يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )

 (30أَكْثَرَهُمْ ال يَشْكُرُونَ ) فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لَكِنَّ

( إِنَّ هذَا 33( وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إاِلَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ )33وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ )
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ  (77)( وَ إِنَّهُ لَهُديً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 33هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي

 (32بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ )

( وَ ما أَنْتَ 23وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ) ( إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي32فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّكَ عَلَي الْحَقِّ الْمُبِينِ )
 (21بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَاللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِالَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ )
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 141:  ص..  …ترجمه آيات 

اش، آيا خدا بهتر است يا آن چيزهايي كه به جاي وي يكتا است و درود بر بندگان برگزيده بگو ستايش مخصوص خداي
 .(32گيرند؟ )پرستند و شريك او ميمي

 هاي خرمها( بهترند يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده؟ و براي شما از آسمان آبي فرود آورده و با آن بوستانآيا بت)
خت آن كار شما نبود چگونه با اين خدا خدايي هست؟ )نه( بلكه آنان گروهي هستند كه انحراف رويانيديم كه رويانيدن در

 .(33اند )پيدا كرده



هاي ثابت و پا بر جا ايجاد كرد و ميان دو دريا ها پديد آورد و براي زمين كوهيا آنكه زمين را آرامگاه ساخت و در آن جوي
 .(31ي هست؟ )مانعي قرار داد، چگونه با اين خدا خداي

يا آن كه درمانده، وقتي كه او را بخواند اجابتش كند و محنت از او بر دارد و شما را جانشينان اين سر زمين كند، چگونه با 
 .(38اين خدا خدايي هست؟ چه كم است اندرز گيري شما )

ا ود نويد فرستد، چگونه با اين خدكند و آنكه بادها را پيشاپيش رحمت خهاي خشكي و دريا هدايتتان مييا آنكه در ظلمت
 .(30كنيد واالتر است )خدايي هست؟ خداي يكتا از آنچه با او شريك مي

يا آنكه خلق را پديد كند و آن را باز آورد و آنكه از آسمان و زمين روزيتان دهد، چگونه با اين خدا خدايي هست؟ بگو اگر 
 .(33گوييد برهان خويش را بياوريد )راست مي

 .(33شوند )در آسمانها و زمين جز خداي يكتا كسي غيب نداند و ندانند كه چه وقت زنده ميبگو 

مگر علم ايشان در باره آخرت كامل است؟ )نه( بلكه در مورد آن شك دارند بلكه )از اين هم بدترند و( در باره آخرت اصال 
 .(33كورند )
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 .(33باشيم )

 .(32ها را داده بودند، اين جز همان داستانهاي خرافي گذشتگان نيست )پيش از اين نيز به ما و به پدرانمان اين وعده

 .(32كاران چسان بود )بگو در اين سرزمين بگرديد و بنگريد، سرانجام بزه

 .(33كنند تنگدل مباش )مخور و از آن نيرنگها كه ميغم آنان 

 .(31رسد )گوييد اين وعده چه وقت ميگويند اگر شما راست مي

 .(38كنيد هم اكنون در پي شما است )اي از آن عذاب كه به وقوع آن شتاب ميبگو شايد شمه

 .(30د )دارنپروردگارت نسبت به اين مردم صاحب كرم است، ولي بيشترشان سپاس نمي

 .(33داند )هايشان نهان است و آنچه آشكار كنند ميپروردگارت آنچه را در سينه

 .(33اي آشكار است )اي در آسمانها و زمين نيست مگر در نامههيچ نهفته

 .(33كند )اين قرآن براي بني اسرائيل بيشتر چيزها را كه در باره آن اختالف دارند حكايت مي

 .(33نان هدايت و رحمتي است )و همين قرآن براي مؤم

 .(32كند كه او نيرومند و دانا است )پروردگارت به رأي خويش ميان ايشان داوري مي

 .(32توكل به خدا كن كه تو پيرو حق آشكاري )

كنند صدا گردانند و پشت ميتواني كران را هنگامي كه روي بر ميتواني سخنت را به گوش مردگان برساني و نميتو نمي
 .(23ني )ك

ا ايمان هاي متواني سخنت را به گوش آن كساني كه به آيهتواني كوران را از ضاللتشان هدايت كني تو فقط ميتو نمي
 .(21دارند و مسلمانند برساني )

 145:  ص..  …بيان آيات 

 اشاره



ج خود در نوع بشر از نظر هدايت اي از سنت جاري و رايدر اين آيات از داستانهايي كه خداي سبحان به منظور ارائه نمونه
داده و راه يافتگان از ايشان به سوي صراط مستقيم را با چگونه راه سعادت را به ايشان نشان مي :)قبال( ذكر كرده بود كه

ورزيدند و از ياد او اعراض داشته و آنان را كه به وي شرك ميرساندن به مقام اصطفاء و با نعمتهايي عظيم، گرامي مي
كرده است منتقل شده به حمد و سالم بر بندگان مصطفايش، آن ردند به عذاب انقراض و بالهايي الم انگيز مبتال ميكمي

بندگان كه به مقام اصطفاء رسيدند، منتقل است به بيان اين نكته كه: تنها ذات اقدس او مستحق عبوديت است، نه غير او از 
 خداياني كه شريكش كردند، 

 338، ص: 13جترجمه الميزان، 

توان آن گاه دنباله كالم را به مساله توحيد و اثبات معاد و آنچه مناسب آن از معارف حقه گوناگون است كشانده. پس مي
 .گفت: سياق آيات اين سوره، شبيه به سياق آيات سوره مريم است، كه بيانش در همانجا گذشت

 542 : ص..  …م االنبياء و احتجاج با كفار زمان او )صلي اللَّه عليه و آله و سلم([ انتقال از داستانهاي انبياء و اقوامشان به زمان خات]

گفتيم كه در آيات قبل، داستانهايي از انبياي  "قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَالمٌ عَلي عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفي آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ "
ن آنها به سنت جاري خود در همه امتها اشاره كرد كه: با مؤمنين ايشان چه رفتاري هايشان آورد و در ضمگذشته و امت

كرد، انبياي آنان را به مقام اصطفاء رسانيد سايرين را هم به مزيد احسان اختصاص داد، و با كفار ايشان چه كرد؟ آنان را به 
اش جريان و سنتش هم بر وفق حكمت بالغه و آنچه كرده همه خير و جميل بود -عذاب استيصال و انقراض دچار ساخت،

دهد كه خداي را حمد و ثناگوي و بر شود به وضع پيغمبر خاتمش )ص( و دستورش مياينك از آن بيان منتقل مي -يافت
كند كه تنها او متعين براي عبادت است و غير او كسي و اش سالم و تحيت بفرست و در آخر تقرير ميبندگان برگزيده شده

 .نيست كه شايستگي پرستش داشته باشدچيزي 

پس بنا بر اين در حقيقت بيان اين آيات از باب انتقال است، نه نتيجه گيري، انتقال از داستانهاي گذشته به حمد و ثنا و 
تسليم و توحيد، هر چند كه اين انتقال در حكم نتيجه گيري نيز هست، و ليكن نتيجه نيست، چون اگر نتيجه داستانهاي 

 .نفرمود چنين ولي ،"خير فاهلل ":بگويد يا و " … للَّه الحمد فقل "بود، جا داشت بفرمايد:قبل 

امر به حمد خدا گفتن است، به اينكه همه حمدهاي ديگر را نيز به حمد خداي تعالي ارجاع دهد،  "قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ "پس، جمله
دبيرها به سوي خداست و او است كه هر چيزي را بر طبق چون در آيات سابق بيان فرمود كه مرجع تمامي خلقها و ت

 .دهدحكمتش افاضه نموده، هر جميلي را به مقتضاي قدرتش انجام مي

ر و در اين كه، دستو "بگو -قل "اين جمله عطف است بر ما قبل، يعني بر مقول -"وَ سَالمٌ عَلي عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفي "
شده سالم كن، اين معنا خوابيده كه نفس خود را از هر چه كه با اين تسليم، ضديت دارد و دهد به اين بندگان برگزيده مي

شود خالي كن، چرا؟ براي اينكه نزد آن بندگان، غير از هدايت الهي و آثار جميل آن چيزي نيست، )تا نفس آن مانع آن مي
 .مقتضي تسليم شدن است را بهانه قرار داده و از سالم بر آنان دريغ بورزد( چون معناي سالم،

پس، در حقيقت امر به سالم، امر ضمني نيز هست به اينكه نفس را آماده قبول آن هدايت كه نزد ايشان است و نيز آثار 
 حسنه آن بكن، بنا بر اين، آيه شريفه به وجهي در معناي آيه 
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 .خواهد بود، دقت بفرماييد« 1» "اهُمُ اقْتَدِهْأُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ فَبِهُد "

ا فهماند كه خدتتمه خطاب به رسول خدا )ص( است و استفهام در آن براي تقرير است و مي "آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ "جمله



طفاء اش را اصشدهاش براي خدا است و اوست كه بندگان برگزيده بهتر است و حاصل مقصود اين است كه: وقتي ثناء همه
د و حال گوينپرستند، با اينكه نه خالقند و نه مدبر، مع ذلك آنها را حمد مياي كه ايشان ميكرده. پس او بهتر است از آلهه

 .آنكه هيچ خيري از دست آنها به ايشان افاضه نشده است

 " … اءِ ماءًأَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّم "

ذات  "جمع حديقه است، كه به معناي بستان محدودي است كه آن را ديوار محاصره كرده باشد و كلمه "حدائق "كلمه
اي نيكو است كه هر كس آن را ذات بهجه، يعني چيزي كه داراي منظره :صفت حدائق است، در مجمع البيان گفته "بهجة

، به عنايت اين است كه در حدائق جماعت "ذوات بهجه "صورت جمع نفرمود:گردد و اگر به ببيند مبتهج و خوشحال مي
 .«8»مراد است و جماعت هم مفرد مؤنث است 

مبتدايي است كه خبرش حذف شده،  "من "دهد و كلمهرا مي "بلكه "در آيه شريفه منقطعه است، كه معناي "ام "كلمه
 كند كه به حقم در آيه تقريري است كه شنونده را وادار ميهم چنان كه شق ديگر ترديد نيز حذف شده است. و استفها

 اما خير … األرض و السماوات خلق امن بل "اقرار كند و تقدير آيه بطوري كه سياق بر آن داللت دارد اين است كه:
 .است قرار اين از مطلب هم بعد آيه چهار در و. "يشركون

باالي  -ا و زمين را خلق كرده، و براي شما، يعني به نفع شما از آسمانبلكه آيا كسي كه آسمانه "معناي آيه اين است كه:
فرستاد و در نتيجه با آن آب بستانهاي داراي بهجت و خرمي رويانديم كه در قدرت خود شما نبود، كه  -باراني -آبي -زمين

 استفهام در حقيقت انكار و توبيخگيريد؟ و اين درختان آن را برويانيد. آيا با اين حال معبود ديگري با خداي سبحان مي
 ."است

التفاتي از غيبت )آيا كسي كه آسمانها و زمين را خلق كرده( به خطاب )رويانديم(  -بطوري كه در سابقش ديديد -در اين آيه
، به مشركين شده است و نكته اين التفات، تشديد توبيخ است، چون توبيخ "گيريدمي "به كار رفته و روي سخن در

 شديدتر از غيابي است. آري مقام آيات قبل مقام تكلم بود، تكلم از كسي كه فردي از خواص خود را درحضوري 
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كرد و او هم شكايت وي را به گوش داد و به او شكايت ميحضور بندگان متمرد و معرض از عبوديتش مخاطب قرار مي
 "آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ "رسانيد، تا وقتي حجت تمام شد و اقامه بينه تكميل گرديد، آن چنان كه در جملهبندگانش مي

هان تاسف و تاثرش به هيجان آمده، خطاب را از آن شخص به سوي همه بندگان گردانيده، تا ايشان را كه تا كنون ناگ
كشد و اعراض داشتند، وادار بر اقرار به حق كند و براي همين منظور يكي پس از ديگري آيات خود را به رخ آنان مي

وجهيد، با دانيد. و بسيار كم تر من عدول كرديد و شما بيشترتان نميكند، كه شما از من به غيشركشان را انكار و توبيخ مي
 .دانيد كه من منزه از داشتن شريكم و شما هم هيچ برهاني بر ادعاي خود نداريداينكه مي

دول ع يعني بلكه آنان مردمي هستند كه از حق به سوي باطل و از خداي سبحان به سوي غير او -"بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ "
 .كنندمي

 .داننداند: يعني غير خدا را معادل و مساوي خدا مياز مفسرين گفته« 1»بعضي 

د درختش را توانيشما نمي "در اين جمله نيز، التفاتي از خطاب مشركين به غيبت به كار رفته، چون قبل از اين جمله فرمود:



كه در اين جمله روي سخن باز متوجه به  "كنندعدول ميآنان مردمي هستند كه  "فرمايدو در اين جمله مي "برويانيد
 :را كه براي اعراض است آورده، تا بفهماند "بل "رسول خدا )ص( شده، و در اول آن كلمه

 .اي رسول من! دنبال اينان را گرفتن و به حق وادار كردنشان هيچ فايده ندارد، چون از حق عدول خواهند كرد

 " … قَراراًأَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ  "

جمع راسيه است، كه به  "رواسي "مصدر و به معناي اسم فاعل، يعني قار و مستقر بين دو چيز است و كلمه "قرار "كلمه
اي به معن "حاجز "ها است كه در زمين ريشه دارند و پاي بر جايند و كلمهدار است و مراد از رواسي كوهمعناي ثابت و ريشه

 .اي داشته باشدمانعي است كه بين دو چيز ج

معناي آيه اين است كه: بلكه، آيا كسي كه زمين را پا بر جا كرد، تا شما را نلغزاند و در شكافها كه در جوف آن است نهرها 
هاي ثابت و پابرجا درست كرد و بين دو دريا مانع نهاد تا آبهاي آن دو بهم مخلوط نگردند، بهتر قرار داد و براي آن كوه

 .آيدپرستيد؟! و آن گفتاري كه در آيه قبلي گذرانديم عينا در اين آيه نيز ميها كه مياست يا آن شريك
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 141:  ص..  …شود )أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ([ جابت ميتوضيح اينكه دعاي شخص مضطر صادقانه است و دعاي صادقانه قطعا ا]

 ضطراز اجابت م "مراد "ا ما تَذَكَّرُونَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلً "
آورد، و اگر قيد اضطرار را در شان را بر مياين است كه خدا دعاي دعا كنندگان را مستجاب و حوائج "وقتي كه او را بخواند

بين آورد براي اين است كه در حال اضطرار، دعاي داعي از حقيقت برخوردار است و ديگر گزاف و بيهوده نيست، چون تا 
آن واقعيت و حقيقت را كه در حال اضطرار واجد است ندارد، و اين خيلي روشن  آدمي بيچاره و درمانده نشود، دعاهايش

 .است

، و اين براي آن است كه بفهماند خدا "وقتي او را بخواند -اذا دعاه ":قيد ديگري براي دعا آورده و آن اين است كه فرموده
در دعا رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهري داشته كند كه داعي، به راستي او را بخواند، نه اينكه وقتي دعا را مستجاب مي

گيرد كه اميد داعي از همه اسباب ظاهري قطع شده باشد، يعني بداند كه ديگر هيچ كس و هيچ باشد و اين وقتي صورت مي
طور نشود و در غير اين صورت هماتواند گره از كارش بگشايد، آن وقت است كه دست و دلش با هم متوجه خدا ميچيز نمي

 .خواندكه گفتيم غير خدا را مي

او  كند و گرفتاريش را كهپس، اگر دعا صادق بود، يعني خوانده شده فقط خدا بود و بس، در چنين صورتي خدا اجابتش مي
 كه در اين آيه بطوري« 1» "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "سازد، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:را مضطر كرده بر طرف مي

ذا وَ إِ "فرماييد هيچ قيدي براي دعا نياورده جز اينكه فرموده در دعا مرا بخوانيد. باز در جاي ديگر فرموده:كه مالحظه مي
 بينيد تنها اين شرط را آورده كه در دعا او رابطوري كه مي« 8» "سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ

 .بخوانند، و ما در جلد دوم اين كتاب در ذيل همين آيه بحثي پيرامون دعا گذرانديم

الم جنس است، نه الم  "المضطر "اند: الم درشود كه گفتهاز مفسرين روشن مي« 0»از بياني كه گذشت فساد گفتار بعضي 
از اين آيه اين است كه اجابت دعاي مضطر هر  شود. پس، مرادبينيم اجابت نمياستغراق، براي اينكه چه بسيار دعاها كه مي

 .كنيمجا كه اجابت شود از ما است، نه اينكه هر دعايي كه شود ما اجابت مي
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، تعبيري "وَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِفَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْ "، و در"ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "وجه فساد آن اين است كه تعبير در مثل
هيچ وجه  به "شودبينيم اجابت نميچه بسيار دعاها كه مي "سازد. و اما اينكه گفت:است كه با تخلف دعا از استجابت نمي

قبولش نداريم و آنچه از دعاهاي غير مستجاب كه در نظر وي است، در حقيقت دعا نيست، چون داعي در آنها خدا را به 
 .خواند، كه بيانش گذشتميصدق ن

كند بر اينكه انسان هنگامي كه مضطر شد، مثال، در عالوه بر اين در اين ميان آيات بسياري ديگر نيز هست كه داللت مي
وَ إِذا مَسَّ  "كند مانند آيهخواند و خدا هم اجابتش ميكشتي سوار شد و خود را در معرض خطر ديد، در آنجا خداي را مي

 اللَّهَ دَعَوُا بِهِمْ أُحِيطَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ …حَتَّي إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ  "و نيز آيه« 1» "الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً الْإِنْسانَ
 .«8» "الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِينَ

كه اطمينان به آن ندارد. پس، حكم فطرت  و چطور ممكن است نفس آدمي به توجه غريزي و فطريش به امري متوجه شود
كند داند كه او آن را ايجاد و تدبير ميبيند و ميدر اين مساله عينا نظير حكم اوست در وقتي كه حاجت خود را نزد كسي مي

 كند به اينكه حاجتشآورد، همانطور كه در اين صورت فطرتش حكم ميو يقين دارد كه او كسي است كه حاجتش را برمي
دارد، چون را از او بخواهد در مساله مورد بحث نيز فطرت، آدمي را به دعا و خواندن خدا و عرض حاجت به پيشگاه او وامي

 .اندكند كه تمامي اسبابهاي ظاهري از كار افتادهدر فرض مساله انسان دريافت مي

شويم، در حالي كه يقين نداريم كه در رفع ميحال اگر بگويي: بسياري از اوقات، ما در حوائج خود متوسل به اسباب ظاهري 
 شويم، پس چنان نيست كه گفتيد ممكن نيست نفس به چيزي دلحاجت ما تاثير دارد، فقط و فقط به اميد تاثير، متوسل مي

 .ببندد كه اطميناني بدان ندارد

مع توجه فكري است، كه منشاش ط گوييدگوييم آنچه ما گفتيم، توجه و تعلق غريزي قلب بود و آنچه شما ميدر جواب مي
و اميد است و اين با آن فرق دارد، بله، البته در ضمن توجه و توسل فكري توجه غريزي فطري نيز هست، ولي نه به 

 خصوص آن سببي كه فكر
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اش ال بيماري كه براي نجات از بيماريپذيرد )مثمتوجه آن است، بلكه مطلق سبب، و مطلق سبب هم هرگز تخلف نمي
اي هست، ولي شود، فطرت او، او را به چنين كاري واداشته، يعني به او فهمانده كه شفا دهندهمتوسل به دارو و درمان مي

 هفكر او به اين طمع افتاده كه شايد آن شفا دهنده اين دارو بوده باشد، پس اگر دارو، درمان نكرد آن حكم فطري نقض نشد



 .(است

كاري مراد از مضطر وقتي كه او را بخواند، گنه "شود كه گفته است:و نيز از بيان ما، فساد گفتار آن مفسر ديگر روشن مي
 .«1» "آمرزد و همين آمرزش اجابت او استاست كه استغفار كند، چون خدا او را مي

رساند و اينطور نيست كه هر استغفاري مغفرت مي استغراق را "المضطر "الم در -گفتيم -وجه فساد گفتارش اين است كه
اي را بيامرزد، عالوه بر اين كه هيچ دليلي بر اين تقييد نداريم، آيه شريفه در را به دنبال داشته باشد و خدا هر استغفار كننده

 .توانيد بدون دليل، مختص به گنه كارش كنيدباره مطلق مضطر است، و شما نمي

 147:  ص..  …[ " …أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ  "با استغراق مستفاد از "فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ ":ييد اجابت به مشيت خدا در جملهبيان عدم منافات تق]

هست  استغراق به حال خود باقي است، چيزي كه :اند كهاز صاحبان اين نظريه در رفع اشكال استغراق گفته« 8»بعضي 
فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ  ":بايد آن را مقيد به مشيت خدا كرد، زيرا خود خداي تعالي اجابت را مقيد بدان نموده، و فرموده است

 .«0» "إِلَيْهِ إِنْ شاءَ

امي متواند آيه اجابت مضطر را تقييد كند و اينك تولي اين جواب نيز كافي نيست، زيرا آيه سوره انعام سياقي دارد كه نمي
فُ ما ينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِقُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِ "آيه انعام

تي كه عذاب خدا شما را دريابد، و يا قيامتتان بپا شود، گوييد در صوربگو به من خبر دهيد اگر راست مي -تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ
امت و مساله قي "آوردخوانيد، پس اگر بخواهد حاجتتان را برميخوانيد؟ نه، بلكه تنها و تنها او را ميآيا باز هم غير خدا را مي

كند.  قت آن را طلبقضايي است محتوم، كه درخواست نشدن آن ممكن نيست، هم چنان كه ممكن نيست انسان بطور حقي
و اما آن لنگه ديگر آيه، يعني عذاب الهي، اگر رفع آن عذاب را از مسير واقعي آن بخواهد، يعني توبه كند و ايمان حقيقي به 

آورد، هم چنان كه از قوم يونس عذاب را بر داشت، چون رفع آن را از مسير واقعي آن خدا بياورد، بطور قطع حاجت را برمي
 .ي توبه كردند و ايمان حقيقي آوردندخواستند، يعن

 اما اگر از اين مسير نباشد، بلكه بخواهند حيله كنند و براي نجات خود نيرنگ بزنند، قطعا
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شود، چون طلب و خواستن، خواستن حقيقي نيست، بلكه مكر و نيرنگ است در صورت طلب، هم چنان كه مستجاب نمي
وا آمَنَتْ بِهِ بَنُقالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا الَّذِي  "نظير آن را خداي تعالي از فرعون حكايت كرده است وقتي دچار غرق شدن شد

و نيز از اقوامي ديگر حكايت كرده كه وقتي « 1» "إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
 .«8» "هُمْ حَتَّي جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَقالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْوا "دچار عذاب خدا شدند:

را داشت، موردي است كه چون هم ممكن است طلب در آن  "ان شاء "و كوتاه سخن اينكه، مورد آيه سوره انعام كه قيد
 اگر خدا بخواهد :حقيقي باشد و هم غير حقيقي، الزم بود كشف ضر و اجابت را در آن مقيد به مشيت كند، و بفرمايد

آورد و قهرا اين در موردي است كه درخواستشان حقيقي و با ايمان خالص باشد، نه آنجا كه درخواست از حاجتشان را برمي
ور همانط -باب نيرنگ بوده باشد، به خالف آيه مورد بحث و ساير آيات راجع به اجابت دعا، كه در خصوص موردي است كه

 .شودر آن مورد دعاي حقيقي است، يعني تنها و تنها خدا خوانده مينيرنگ در آن تصور ندارد و دعا د -كه گفتيم



 141:  ص..  …خليفه بودن انسان در زمين مستلزم كشف سوء او و رفع موانع از پيش پاي اوست[ ]

ا آن باشد كه خد، خالفت زميني "خالفت "شود اين است كه: مراد ازآنچه از سياق استفاده مي -"وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ "
را براي انسانها قرار داده، تا با آن خالفت در زمين و هر چه مخلوق زميني است به هر طوري كه خواستند تصرف كنند هم 

 .«0» "إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "چنان كه درباره اين خالفت فرمود:

كند، اموري است كه با زندگي و معاشش ارتباط دارد و انسان در زمين و مخلوقات زمين مي توضيح اينكه تصرفاتي كه
دارد، در نتيجه آن سوء كه وي را مضطر و بيچاره نموده و از خدا گاهي ناگواريها و عوامل سوء او را از اين تصرف باز مي

 كه گفتيم بكند، يا تصرفات او را گذارد او تصرفي راخواهد، حتما چيزي است كه نميكشف آن سوء را مي

__________________________________________________ 

ايمان آوردم كه معبودي به غير آن كه بني اسرائيل به وي ايمان آوردند نيست و من نيز از مسلمانانم )حق تعالي  :گفت(1)
 .نگيختي؟آوري؟ با اينكه يك عمر فساد ادر پاسخش فرمود( آيا حاال ايمان مي

 .21سوره يونس، آيه 

كنند تا ما به كلي آنان را درو كرده، و خاموششان گفتند اي واي بر ما كه ما ستمكار بوديم و مرتب اين ادعا را مي(2)
 .13و  13ساختيم. سوره انبياء، آيه 

 .03سوره بقره، آيه به ياد آور زماني را كه پروردگارت به مالئكه گفت: من در زمين خليفه قرار خواهم داد. (3)
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كند و درب زندگي و بقاء و همچنين ساير تعلقات زندگي را به روي او سازد و از بعضي از آنها جلو گيري ميمحدود مي
 بندد، پس اگر خداي تعالي در چنين فرضي به دعاي آن شخص مضطر، كشف سوء از او بكند، در حقيقت خالفتي را كهمي

 .به او داده بود تكميل كرده است

را، بر اعم از دعاي زباني و غير زباني  "إِذا دَعاهُ "شود كه دعا و درخواست در جملهاين معنا وقتي بيشتر واضح و روشن مي
مَنْ فِي السَّماواتِ وَ يَسْئَلُهُ  "و دعاي غير زباني كه آيه «1» "وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ "حمل كنيم، دعاي زباني كه آيه

متعرض آن است: چون بنا بر اين تمامي آنچه كه به انسان داده شده و هر تصرفي كه ارزاني شده، همه از « 8» "الْأَرْضِ
مصاديق كشف سوء از مضطر محتاج خواهد بود، البته كشف سوء بعد از دعاي او. پس خليفه قرار دادن انسان مستلزم اين 

 .كندويي است كه او را مضطر و بيچاره مياجابت دعا و كشف س

اند، معناي آيه اين است كه: خداوند شما را جانشين امتهايي كه قبل از شما در زمين بودند از مفسرين گفته« 0»بعضي 
كند، تا در مسكن ايشان در زمين مسكن كنيد و بعد از رفتن آنان در زمين تصرف كنيد، ليكن معنايي كه ما براي آيه مي

 .رديم با سياق آيه مناسبتر استك

كند و شما را در بالد آنان جاي خداوند شما را جانشينان كفار مي :اند: معناي آيه اين است كهديگر گفته« 3»بعضي 
ورزيدند، سر در طاعتش دهد، تا به جاي شرك آنان در آن بالد، طاعت خدا كنيد و به جاي عنادي كه آنان با خدا ميمي

ين وجه نيز درست نيست، براي اينكه خطاب در آيه مانند ساير آيات پنجگانه قبل، به كفار است، نه به مؤمنين، نهيد. ليكن ا
 .اند خطاب به مؤمنين استدر حالي كه در اين وجه كه گفته

وانده هم خ "رونيذك "خطاب در اين جمله خطابي است توبيخي به كفار، البته در بعضي از قراءتها -"قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ "
شده و اين قرائت بهتر است، براي اينكه با ذيل ساير آيات پنجگانه موافق است، چون در آخر همه آنها صيغه جمع غايب 



و همچنين در بقيه. ديگر اينكه  "بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ "، در ديگري آمده"بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ "آمده، در يكي فرموده:
م ك -تذكرون "ال روي سخن در اين پنج آيه به رسول خدا )ص( است، نه به كفار تا به صيغه جمع حاضر، بفرمايداصو

 شكه بيان -، بلكه از آنجايي كه گفتيم روي سخن با رسول خدا )ص( است، بايد به طريق التفات"شويدمتذكر مي

__________________________________________________ 

 .03دهد از هر چه كه از آن بخواهيد. سوره ابراهيم، آيه ما ميبه ش(1)

 .82كند. سوره رحمان، آيه آن كس كه در آسمانها و زمين است از او درخواست مي(2)

 .3، ص 83روح المعاني، ج (3)

 [.. … ] .882، ص 3مجمع البيان، ج (4)
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 .دانندكنند، يا بيشترشان نميشوند، و يا مردمي هستند كه عدول ميار كم متذكر ميبه آن جناب بفرمايد كه كف -گذشت

 " … أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ "

بنا بر اين، در آيه شريفه مجاز عقلي به كار رفته، )يعني  هاي شبها در خشكي و دريا است.مراد از ظلمات بر و بحر، ظلمت
بادها  :، اين است كه"ارسال رياح بشرا "ظلمت شب دريا را به دريا و ظلمت شب خشكي را به خشكي نسبت داده( و مراد از

ان است، و بقيه الفاظ آيه همان بار "رحمت "فرستد، تا مردم را با آمدن باران مژده دهد و مراد ازرا قبل از فرستادن باران مي
 .روشن است

 111:  ص..  …و استفاده اينكه بطور كلي در عالم وجود بطالن و نيستي راه ندارد[  "يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ "مقصود از اينكه فرمود:]

 " … الْأَرْضِ أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ "

به معناي دوباره خلق كردن و برگرداندن آنان  "اعاده خلق "به معناي ايجاد خلق است ابتداء و براي اولين بار و "بدء خلق "
كند به اينكه چرا شرك ورزند، آيا آن كسي كه عالم را براي در قيامت است. در اين آيه شريفه مشركين را ملزم و مجاب مي

 پرستند؟ و حال آنكه مشركينكند بهتر است يا سنگ و چوبي كه آنان ميقيامت براي بار دوم خلق مي بار اول و نيز در

 ناي و " … كَفَرُوا الَّذِينَ قالَ وَ "فرمايد:اصال قيامت و معاد را قبول ندارند، هم چنان كه در همين آيات بدان اشاره نموده مي
 ت،اس شده اخذ مسلم اصل عنوان به اينجا در و شده اثبات قاطعه ادله با ادمع مساله مجيدش، كالم در كه است نظر اين از

فرمايد كه همه اين روگردانيها به خاطر اين است كه مشركين معاد را منكرند و يا ك مياستدرا عنوان به بعد آيات در گاه آن
 .در آن شك دارند

و سپس اعاده آن، ايجاد فردي از يك نوع و  "بدء الخلق "زاند: مراد ااز مفسرين در تفسير آيه مورد بحث گفته« 1»بعضي 
خالصه، مراد ايجاد مثلي بعد از مثل ديگر است و به عبارت ديگر تكرار عمل  .از بين بردن آن و دوباره ايجاد نظير آن است

يه ايشان معاد عل ايجاد است، پس ديگر كسي اشكال نكند كه مشركين قائل به معاد نبودند، پس چرا در اين آيه با مساله
 .احتجاج شده است

 .و ليكن تفسيري است كه از ظاهر آيه بعيد است

 آيد كه بطور كلي بطالنيكي از آن لطايفي كه آيه شريفه از حقايق قرآني دارد، بر مي

__________________________________________________ 

 .3، ص 83روح المعاني، ج (1)
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و نيستي در عالم وجود راه ندارد، بلكه آنچه را كه خداي تعالي براي اولين بار هستي داده به زودي با اعاده به سوي او 
نيم و گر نه بيشوند ما آن را فقدان و نيستي بعد از هستي ميبينيم كه موجوداتي معدوم ميگردد و اگر به چشم خود ميبرمي

 .براي ما فقدان است -انطور كه گفتيمهم -در واقع چنين نيست بلكه

اند بر اينكه اعاده معدوم در بعضي موجودات مانند عرضها )يعني هر چيزي كه اگر و اما اينكه علماي كالم اتفاق كرده
ها و امثال آن( محال ها و كيفيتبخواهد موجود باشد محتاج به محلي است تا در آن خود نمايي كند مانند رنگها و هيئت

اش محتاج به موضوعي نيست مانند اجسام(، اختالف و در بعضي موجودات ديگر مانند جواهر )هر چيزي كه در هستياست 
اند ربطي به مساله مورد بحث ما نيست، زيرا مساله بعثت در قيامت آن هم آن طور كه آيه شريفه تقرير كرده از باب كرده

در  -رد اختالف بدانند، بلكه بعث عبارت است از: برگشتن خلق و رجوع آناعاده معدوم نيست، تا آقايان آن را محال و يا مو
 .به سوي پروردگاري كه مبدء آن است -حالي كه همان خلق اول است

اين جمله، اشاره است به تدبير امري كه ميان بدء خلقت و عود آن در موجودات  -"وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "
ه و آن عبارت است از رزق آنها با اسباب آسماني مانند بارانها، و اسباب زميني مانند روييدنيها، كه انسان از آنها غذا واقع شد
 .كندتهيه مي

 115:  ص..  …نفي الوهيت آلهه مشركين از طريق نفي ربوبيت آنها و انحصار ربوبيت در خداي سبحان[ ]

خداي تعالي در آيات و جمالت قبل، فصولي در خلقت عمومي عالم و تدبير آنها، با  -"صادِقِينَ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ "
اشاره به ارتباط تدبير بعضي با تدبير بعض ديگر و ارتباط و به هم پيوستگي همه با خلقت، ذكر فرمود و در نتيجه معلوم شد 

او و قائم به او، )و وقتي ثابت كند كه تدبير، همان خلقت كه خلقت و تدبير در سراسر عالم امري است واحد و مستند به 
است با در نظر گرفتن اينكه مشركين اعتراف دارند كه خلقت تنها مستند به خداست ناگزيرند اعتراف كنند كه تدبير نيز 

دارد و ن مستند به خدا به تنهايي است( پس ثابت شد كه خداي تبارك و تعالي تنها رب تمامي موجودات است و شريكي
 .خوانند باطل باشداي كه مشركين به جاي خدا ميالزمه اين بحث اين است كه الوهيت آلهه

براي اينكه الوهيت كه به معناي استحقاق عبادت است مالزم با ربوبيت است، چون كسي مستحق عبادت و پرستش است 
ه معمول ايشان است يا به اين منظور است كه كه رب باشد، يعني مالك و مدبر باشد، پس عبادت مشركين به هر طريقي ك

شكر نعمت معبود باشد، يا اينكه باعث شود كه معبود عابد را از شر و نقمت حفظ كند و هر چه باشد و به هر منظوري باشد 
  .عبادت مشرك مربوط به تدبيري است كه از شؤون ربوبيت است
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أَ إِلهٌ  "فرمود:ر ابطال الوهيت خدايان دروغي است، هم چنان كه ديديم بعد از هر فصلي ميو چون غرض در فصول مذكو
فرمايد از مشركين مطالبه ، لذا در جمله مورد بحث، رسول گرامي خود را دستور مي"آيا با خدا خدايي ديگر است؟ -مَعَ اللَّهِ

آوردن برهان عاجز ماندند خود بفهمند كه در ادعاي خويش برهان كند، كه به چه دليل خدايان شما خدايند؟ تا وقتي از 
اي شان خرافي هستند، چون اگر بخواهند به راستي درباره الوهيت، دليلي بياورند بايد آن دليل تدبير ناحيهگزافگو و در عقيده

 .از عالم باشد، در حالي كه ثابت شد كه تدبير تمامي خاليق از خدا به تنهايي است

 113:  ص..  …ر بر ابطال الوهيت آلهه مشركين با بيان اينكه آنان علمي به غيب و قيامت ندارند[ برهاني ديگ]



آنكه الوهيت  بعد از -گفتيم -در آيه قبلي "قُلْ ال يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ "
ين را ابطال نمود و ثابت كرد كه خلقت و تدبير همه عالم از خداي تعالي به تنهايي است، به آن جناب دستور داد آلهه مشرك

ا دهد تا بتا از مشركين بخواهد تا بر خدايي آلهه خود اقامه برهان كنند و اينك در اين آيه براي نوبت دوم دستورش مي
وبرو شود، و آن برهان اين است كه خدايان آنان علمي به غيب و به قيامت برهان ديگري بر بطالن الوهيت آنان با ايشان ر

شوند، درست است كه هيچ كس از موجودات زميني و آسماني علمي بدان دانند كه در چه زماني مبعوث ميندارند، و نمي
، ا مساله جزاء در روز بعث استندارد ولي شان معبود اين است كه امر پرستندگان خود را تدبير كند و يكي از امور خلق همان

كه بايد آن را نيز تدبير كند و در نتيجه روز و تاريخ آن را بداند و حال آنكه آلهه ايشان چه مالئكه و چه جن و چه قديسين 
 .از بشر، هيچ يك از روز بعث اطالعي ندارند، پس إله و معبود نيستند

برهان مستقلي است بر ابطال  "فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ال يَعْلَمُ مَنْ "شود كه جملهبا اين بيان روشن مي
، از قبيل "وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ "الوهيت آلهه مشركين، و اختصاص الوهيت به خداي تعالي به تنهايي و اينكه جمله

ن چيزي كه معبود بايد علم به آن داشته باشد و آن را تدبير كند تريترين فرد غيب است بر آن، چون گفتيم مهمعطف روشن
 .مساله جزا در روز بعث است

گردد، بر مي "مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "به "يبعثون "و "يشعرون "و نيز، اين معنا روشن گرديد كه دو ضمير جمع در
 .شودچون بيان قبلي بدون اين جمله و تتمه، تمام نمي

 گردد، هر چند كهدو ضمير مذكور به مشركين بر مي "اند:گفته« 1»ينكه بعضي پس ا
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اي اين دو ضمير جمع، با ضميرهبي اطالعي از روز قيامت مختص به آلهه نيست و عمومي است و ليكن به خاطر اينكه بين 
ا بناچار اين نيز بايد به آنان برگردد، ت -گرددچون ضمائر آينده بطور قطع همه به مشركين بر مي -آينده تفكيك نشود،

 .حرف صحيحي نيست "تفكيك نشود

رهاني خواهد بمي براي اينكه مخالف با بياني است كه سياق آيه براي افاده آن است، چون همانطور كه گفتيم آيه شريفه
شود و ، تمام نمي"هر كس كه در آسمانها و زمين است -مَنْ فِي السَّماواتِ "ديگر اقامه كند، كه جز با برگشتن ضميرها به

 .اي روشن، تفكيك در ضميرها عيبي نداردبا وجود چنين قرينه

 113:  ص..  …توصيف بي خبري و استبعاد و انكار مشركين نسبت به قيامت[ ]

بوده، و تدارك  "تدارك "در اصل "ادارك "كلمه "بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ "
به معناي اين است كه اجزاي چيزي يكي پس از ديگري )مانند حلقه زنجير( بيايد تا تمام شود و چيزي از آن باقي نماند و 

اين است كه ايشان علم خود را تا آخرين جزءش در باره غير آخرت مصرف  "تدارك علمشان در آخرت "عنايدر اينجا م
كردند، تا بكلي تمام شد، و ديگر چيزي از آن نماند، تا با آن امر آخرت را دريابند بنا بر اين، جمله مذكور در معناي اين آيه 

 "و كلمه« 1» "ي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا، ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِفَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ "فرمايد:است كه مي
 .جمع عمي است "عمون

با  داند وبعد از آنكه احتجاج خداي تعالي در آيه قبل بدينجا منتهي شد كه احدي غير از خداي تعالي هنگام بعث را نمي



آورد كه مشركين قابل كند و به يادش ميمجاب كرد، در آيه مورد بحث رو به پيغمبر خود ميهمين جمله مشركين را 
ها بدورند، چون هيچ خبري از امور آخرت ندارند، تا چه رسد به وقت و ساعت آن، و اين بدان خطاب نيستند و از اين مرحله

ماديات و زندگي دنيا مصرف كردند، در نتيجه  جهت است كه ايشان آنچه استعداد براي درك و علم داشتند، همه را در
كنند، چون از طرز احتجاجاتشان بر نبود قيامت كه نسبت به امور آخرت در جهل مطلقند، بلكه اصال در باره آخرت ترديد مي

هايشان را از دل آيد، بلكه از اين باالتر، آنان نسبت به امور آخرت كورند، يعني خداجز استبعاد، اساسي ندارد، همين معنا برمي
 .تصديق بدان و اعتقاد به وجود آن كور كرده است

كه براي اعراض است در يك آيه تكرار شده؟ و روشن گرديد كه مراتب  "بل "پس از اين بيان معلوم شد كه چرا كلمه
 محروميت مشركين از علم به آخرت مختلف است و آيه شريفه
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لِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي بَ "فرمايد كه مشركين در اعال مرتبه آن محروميتند، پس معناي جملهفهماند و ميآن مراتب را مي
اين است كه اگر هم  "بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها "اين است كه علمي بدان ندارند، به گوششان نخورده و معناي جمله "الْآخِرَةِ

اند ردهاند و درباره آن در شكند و تصديقش نكخبر قيامت به گوششان خورده و به دلهاشان وارد شده، ليكن يقين بدان نيافته
 .اين است كه اگر از اعتقاد به قيامت بي بهره شدند "بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ "و معناي اينكه فرمود:

اند و اصوال مربوط به آنان نيست، بلكه خداي سبحان قلوبشان را از درك آن كور كرده، و در نتيجه ديگر به اختيار خود نشده
 .نخواهند توانست آن را درك كنند

اند: مراد از تدارك علم مشركين، تكامل علم ايشان و رسيدنش به حد يقين است، يعني علم ز مفسرين گفتها« 1»بعضي 
كند تكامل يافته است، و اين را از باب استهزاء فرموده، هاي ما كه بر حقيقت بعث داللت ميمشركين به خاطر تكامل حجت

 .سازدنمي -يك بار در شك، و يك بار در كوري آنان -كندضراب ميو ليكن به نظر ما اين معنا با دنباله آن كه دو نوبت ا

اين  "نْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَوَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذا كُنَّا تُراباً وَ آباؤُنا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤُنا مِ "
اند و اساس آن بر استبعاد است و كند كه بر نبود بعث و قيامت اقامه كردهي را از مشركين حكايت ميآيه شريفه، حجت

حاصلش اين است كه: چگونه ممكن است ما از دل زمين به صورت انساني تام الخلقه درآييم، همانطور كه اآلن هستيم، با 
 نيز همه خاك شدند؟ شويم و پدرانماندانيم كه همه خاك مياينكه بعد از مردن مي

حجتي ديگر است از ايشان، كه اساس آن نيز بر استبعاد است و آن اين است  "لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ "و جمله
كه: اين بعث را قبال هم انبياي گذشته به ما و به پدران ما وعده دادند و چيز نو ظهوري نيست، بلكه خيلي قديمي است و 

ند، خاستند، و چون برنخاستافتاد و مردم گذشته از قبرهايشان برميگر درست بود و خبري صادق بود تا به امروز اتفاق ميا
اند، چون آنان خيلي در جعل اوهام و خرافات و شنيدن فهميم كه جزو خرافاتي است كه گذشتگان آن را درست كردهمي

 .مند و حريص بودندداستانهاي خرافي عالقه

دهد تا مشركين را در برابر در اين جمله، خداي تعالي دستور مي "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ "
 انكار بعث، تهديد و

__________________________________________________ 
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انذار كند و دستورشان دهد كه در زمين سير كنند و عاقبت مجرميني كه انبياء را تكذيب كردند و انذار آنان از روز قيامت را 
هاي خرابشان و آباديهاي ويران و خاليشان به هيچ گرفتند، ببينند، چون نظر و تفكر در عاقبت امر ايشان، آن طور كه خانه

 .بصيرتي كه بخواهد عبرت بگيرد كافي استكند براي صاحب داللت مي

اند لطف و اگر در آيه شريفه از تكذيب كنندگان، به مجرمين تعبير فرمود، خواست تا نسبت به مؤمنين كه ترك جرائم گفته
 .(انداينچنين گفته« 1»فرموده باشد، )بعضي 

ن بيان كه منتهي شدن عاقبت امر مجرمين به و ممكن هم هست بگوييم: آيه شريفه، حجتي را بر معاد اقامه كرده، به اي
ها اين اثر را در پي دارد كه صاحبش را گرفتار مؤاخذه و عذاب كند و عذاب انقراض، خود دليل است بر اينكه جرائم و ظلم

شود، تا روزي طبق آن محاسبه گردد و اگر حساب تمامي بطور كلي عمل چه احسان و چه ظلم براي صاحبش نگهداري مي
شود قطعا نشاه ديگري هست كه در آنجا واقع در دنيا واقع نمي -مخصوصا پاداش اعمال صالح -ال مردم و كيفر آنهااعم

 .خواهد شد و آن نشاه آخرت است

 "جَّارِعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْ "پس آيه شريفه در معناي آيه
است، زيرا اگر مراد، تهديد مكذبين رسالت و تحريف ايشان بود،  "عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ "باشد و مؤيد اين بيان، جملهمي« 8»

 :مناسبتر آن بود كه بفرمايد

 .، هم چنان كه قبال نيز اشاره كرديم"عاقبة المكذبين "

ورزند خيلي غم مخور و يعني از اينكه ايشان اصرار بر كفر و انكار مي "مْ وَ ال تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَوَ ال تَحْزَنْ عَلَيْهِ "
كنند در دارند، براي اينكه هر چه ميات سر نرود كه چرا با مكرشان دعوتت را باطل نموده. مردم را از راه خدا باز ميحوصله

 .دهدد خدا را به تنگ و عجز بياورند، و او به زودي كيفر اعمالشان را ميتواننكنند و نميحضور خدا مي

 "وَ ال تَكُنْ فِي ضَيْقٍ "اش )ص( را تسليت و دلخوشي دهد و جملهپس، آيه شريفه در اين صدد است كه رسول گرامي
 .عطف تفسير است براي ما قبلش

، وعده به عذاب مجازات است اعم از عذاب در دنيا و "وعد "ظاهرا مراد از "قِينَوَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِ "
 آخرت و
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 .سياق، مؤيد اين معناست، بقيه الفاظ آيه روشن است

 113:  ص..  …[ تعالي خداي كالم در آن امثال و "عسي "كلمه مفاد و "تَسْتَعْجِلُونَ الَّذِي بَعْضُ لَكُمْ رَدِفَ يَكُونَ أَنْ عَسي قُلْ "معناي آيه:]

زايد و براي افاده تاكيد است مانند  "رَدِفَ لَكُمْ "اند: الم درگفته "قُلْ عَسي أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ "
و اميد است كه شما را بگ "و معناي جمله مورد بحث، اين است كه« 1» "وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ "حرف باء در آيه



 ."كنيداش عجله ميمتابعت كند، و به شما ملحق شود بعضي از آنچه درباره

 .شودمعناي فعلي را متضمن است كه همواره با الم متعدي مي "ردف "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 8»بعضي 

رسد، چون كفار قبل از عذاب آخرت فرا ميهمانا عذاب دنيا است، كه  "كننداش عجله ميبعضي از آنچه درباره "و مراد از
ترساني و آن گفتند: پس چه شد آن عذاب كه ما را از آن ميكردند و به رسول خدا )ص( ميهمواره درباره آن عجله مي

حكم فصلي كه خدا وعده آن را داده، و حكم فصل خود مالزم با عذاب است و عذاب دنيا هم بعضي از آن عذابها است كه 
كردند و شايد مراد آيه عذاب روز بدر باشد، هم اش عجله ميكردند آن قسمتش است كه كفار در بارهاش عجله ميدرباره

 .اندچنان كه ديگران نيز احتمالش را داده

دهد، زيرا اصوال در باره خداي تعالي معناي وجوب را مي "لعل "اند: اين كلمه و كلمهگفته "عسي "مفسرين درباره كلمه
كه به سر نوشت آينده خود جاهل باشد، و چون جهل بر خداي تعالي محال است، در  "شايد و يا اميد است "گويدكسي مي

تان به زودي به دنبال سر -سيردفكم و ياتيكم العذاب محققا "شود كهاين مي "عَسي أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ "نتيجه معناي
 ."عذاب خواهد آمد

يرا معناي اميدواري و آرزومندي و امثال آن، همانطور كه ممكن است قائم به نفس و جان ليكن اين حرف صحيح نيست، ز
گوينده باشد، )يعني گوينده خودش در دل آرزومند و اميدوار باشد(، همچنين ممكن است قائم به مقام و يا به شنونده و يا 

، قائم به غير گوينده، يعني خداست، حال يا قائم غير آن دو باشد و در اين آيه و هر جاي ديگر از كالم مجيد خداي تعالي
است به مقام، يا به غير مقام و جوابي كه در آيه آمده از آنجا كه راجع است به رسول خدا )ص(، پس اميدي هم كه از 

 هشود كه: بشود به آن جناب و قائم است به نفس شريف او و معناي آيه اين ميشود راجع مياستفاده مي "عسي "كلمه
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 .ايشان بگو من اميدوارم كه چنين و چنان شود

 حكم جزمي است و اگر حكمدر تهديدهاي پادشاهان به منزله  "عسي و لعل و سوف "و در تفسير ابي السعود آمده كه كلمه
كنند، به منظور اظهار وقار سلطنت، و اشعار به اين معناست، كه رمز از امثال ايشان قطعي خود را به اين عبارات تعبير مي

هاي خدا و تهديدهايش نيز بر اين منوال است، و اين گفته ابي السعود وجه خوبي مانند تصريح از ديگران است و همه وعده
 .«1»است 

پرسند، بگو من اميدوارم كه بعضي از معناي آيه اين است كه: به اين درخواست كنندگان عذاب كه از وقت رسيدن آن مي و
د رسانكند و به آن ميكنيد، يعني عذاب دنيا كه شما را به عذاب آخرت نزديك ميتهديدهاي خدا كه شما در آن عجله مي

باز براي اشاره است به نزديكي آن  "دنبالتان كند -ردف لكم "ير كرد بهبه زودي شما را دنبال كند و همين هم كه تعب
 .عذاب

معناي آيه شريفه از نظر خود آيه روشن است، ليكن وقوع  "وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَشْكُرُونَ "
كند كه: اگر خداي تعالي عذاب ايشان را تاخير انداخت، با اينكه استحقاق آن در سياق تهديد و تخويف، اين نكته را افاده مي

آن را دارند، از اين جهت است كه او داراي فضل و كرم است و درباره آنان به فضل خود رفتار كرده و ايشان بايد شكر 
 .خواهندآورند، بلكه عجله در آن عذاب را ميهمين را هم به جاي آرند، اما بجاي نمي



يعني تاخير عذاب از ايشان، ناشي از جهل خداي تعالي نيست، بلكه او از  "وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ "
هاي آنان در خود حال ايشان و آنچه كه به كيفر كفر و جحودشان مستحقند آگاه است، چون او خبر دارد از آنچه كه سينه

تاكيد  همان معنا را "وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ "سازد. آن گاه با آيهد و يا آشكار ميكنپنهان مي
 .فرمود

هُمْ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَ إِنَّهُ لَهُديً وَ  "
 دهد و نيز زمينه را براي بعد كه به زودياين آيه شريفه رسول خدا )ص( را تسليت و دلگرمي مي "بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

 گويد،از حقانيت دعوتش و تقويت ايمان مؤمنين سخن مي
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 شدعوت حقيقت به باز كه ،" … عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ "كند، و به همين بيان وجه اتصال آيه به ما قبل كه فرمود:فراهم مي
 .شودمي معلوم دارد، اشعار

ن اين قرآن براي بني اسرائيل بيشتر آ -الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَإِنَّ هذَا  "پس جمله
 كند و حق را در آنچه كه در آن، به داستانهايي از قصص انبياء اشاره مي"كندمسائلي كه مورد اختالفشان است بيان مي

د و يكي از آن داستانها داستان مسيح )ع( است، كه حق مطلب را در آن معارف و احكام كه نمايكنند بيان مياختالف مي
 .كندمورد اختالفشان بود بيان مي

خواند، كند كه با اين داستانها كه بر بني اسرائيل ميبه اين معنا اشاره مي "وَ إِنَّهُ لَهُديً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ "و اينكه فرمود:
دهد و به اين وسيله ايمان را كند و نيز رحمتي است براي آنان كه دلهايشان را آرامش ميرا به سوي حق هدايت ميمؤمنين 

 .كندهم در دلهايشان ريشه دار و ثابت مي

ء و داوري ميان آنان با خداست، اشاره است به اينكه قضا "إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ "و اينكه فرمود:
شود و عليم است، يعني هرگز جهل پس همان خدا پروردگار اوست كه عزيز است، يعني كسي است كه هيچگاه مغلوب نمي

كند، پس بايد كه دل رسول خدا )ص( به و خطاء در حكمش راه ندارد، پس اوست كه با حكم خود در بين آنان قضاوت مي
عليمش راضي شود و امر را به او محول نمايد، هم چنان كه جا دارد عين اين رفتار را در حق  قضاء پروردگار عزيز و

 .مشركين داشته باشد، نه اينكه از شرك و كفر آنان و از مكر و حيله ايشان اندوهناك و دلتنگ شود

گيري است از مجموع چند امري كه به رسول خدا )ص( تيجهاين جمله تفريع و ن "فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّكَ عَلَي الْحَقِّ الْمُبِينِ "
در خصوص شرك مشركين و اختالف بني اسرائيل فرمود و معنايش اين است كه امر همه آنان محول به خداي تعالي است، 

ز حق ا نه به تو، پس بايد كه تو او را وكيل بگيري، كه او كافي تو است و بايد كه از هيچ چيز نترسي كه تو در امنيتي
 .هستي

ضاَللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ  إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَ ما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ "
فرمايد كه ما تو را در مساله ايمان و كفر كند و ميعليل مياين جمله، امر به توكل در آيه قبل را ت "بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

اند و در طاقت تو نيست كه دعوتت را به مردگان مردم، امر به توكل بر خدا كرديم و اين بدان جهت است كه ايشان مرده
 شنوند و كورند وبشنواني، زيرا كه ايشان كرند و نمي
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در  "و چه بسا قيد -روند برسانيكنند و ميتواني دعوتت را به گوش كران آن هم در حالي كه پشت مييگمراه و تو نم
كردند، باز ممكن بود و لو با اشاره حرف را به ايشان براي همين باشد كه اگر پشت نمي "روندكنند و ميحالي كه پشت مي

ه و هدايتش كني، تنها قدرتي كه تو داري اين است كه دعوتت و تواني كور را از گمراهيش رهانيدو نيز تو نمي -فهمانيد
ي هاكند به گوش مؤمنين برساني، چون مؤمنين به خاطر اذعان و ايماني كه به اين حجتآيات ما را كه داللت بر ما مي

 .كنندكني تصديق ميحقه دارند تسليم ما هستند و تو را در آنچه كه داللت مي

 :روشن گرديد با اين بيان چند نكته

 .اوال: مراد از سماع هدايت است

 .كندهايي است كه بر توحيد و معارف حقي كه از فروع توحيد است داللت ميثانيا: مراد از آيات، ادله و حجت

هاي حق را چه از آيات آفاق باشد و چه از آيات انفس، با سالمت عقل تعقل كند و آن گاه با اينكه هر كس حجت :ثالثا
 .و انقياد تسليم آن شود، چنين كسي از مردگان و از مهر شدگان، كه خدا بر گوش و چشمشان مهر نهاده نيستايمان 

 111:  ص..  …بحث روايتي 

 اشاره

 :آورده كه امام فرمود "وَ سَالمٌ عَلي عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفي "در تفسير قمي در ذيل جمله

 .«1»منظور از اين بندگان آل محمد )ع( هستند 

اين روايت را تفسير جمع الجوامع نيز، از ائمه اهل بيت )ع( به دو نحو آورده، يكي بدون سند، و ديگري هم بطور  :مؤلف
 .«8»مضمر )يعني گفته: از آن جناب و معين نكرده از كدام يك از ائمه نقل كرده( 

ن آيد كه مراد از ايرديم، گفتيم: از سياق برميخواننده عزيز به خاطر دارد كه در بيان گذشته خود كه در ذيل همين آيه آو
بندگان به حسب مورد آيه انبياء )ع( هستند كه به نعمت اصطفاء متنعم بودند و خداي تعالي داستانهاي جمعي از ايشان را در 

 .بنا بر اين، اگر روايت صحيح باشد از قبيل جري و تطبيق فرد بر كلي خواهد بود .قرآن كريم آورده
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اي از صاحبان كتب از ابن عباس روايت كرده، كه در ذيل آيه مورد و نظير روايت مذكور روايتي است كه الدر المنثور از عده
 .از باب جري و تطبيق است -اگر صحيح باشد -اين روايت نيز« 1»از اين بندگان، اصحاب محمدند  بحث گفته: منظور

بنا بر اين، آن روايت ديگري كه الدر المنثور از عبد بن حميد و ابن جرير، از سفيان ثوري، در ذيل آيه نقل كرده كه گفت: 
را اوال گفتيم درباره انبياء است و در ثاني اگر هم از باب صحيح نيست، زي« 8»آيه شريفه تنها مربوط به اصحاب محمد است 

 .تطبيق شامل اصحاب شود باري شامل خصوص آنان نيست

 .«0» "كنندنقل كرده كه فرمودند: يعني از حق عدول مي "بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ "و در تفسير قمي نيز در ذيل آيه

گويد: پدرم از حسن بن علي بن فضال، از صالح مي " … جِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُأَمَّنْ يُ "و نيز در همان تفسير در ذيل آيه
ع( روايت كرده كه فرمود: اين آيه درباره قائم آل محمد )ع( نازل شده، به خدا سوگند مضطر او )بن عقبه، از امام صادق 



فرمايد و خليفه در خواند، پس او اجابتش مييخواند و خداي عز و جل را ماست، كه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز مي
 .«4»سازد زمينش مي

 .مؤلف:اين روايت هم از باب جري و تطبيق مصداق بر كلي است، زيرا آيه درباره عموم مضطرين است

 131:  ص..  …[ آن بودن مجعول بيان و شده استفاده( حاكم) خليفه از فرمانبري مطلق وجوب "الْأَرْضِ خُلَفاءَ يَجْعَلُكُمْ وَ "روايتي كه در آن از جمله:]

و در الدر المنثور است كه طبراني از سعد بن جناده روايت كرده كه گفت رسول خدا )ص( فرمود: هر كس از جماعت جدا و 
وءَ وَ يَكْشِفُ السُّ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ "فرمايد:دور شود در آتش است، آن هم با صورتش، براي اينكه خداي تعالي مي

زي كه كند، چي، پس به حكم اين آيه خالفت از خداي عز و جل است، اوست كه خليفه را خليفه مي"وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ
كند، اما تو! بر تو واجب است كه هر چه خدا گفته اش ميهست اگر خير باشد كه هيچ و اگر شر باشد باز خود او مؤاخذه

 .«5»كني  اطاعت

وري كه بط -مؤلف: اين روايت خالي از بوي جعل و دسيسه نيست، براي اينكه در سابق معلوم شد كه مراد از خالفت در آيه
خالفت زميني است، كه براي هر انساني مقدر شده و معنايش اين است كه نوع بشر جانشين خداست  -آيداز سياقش برمي

 در زمين و در اينكه انواع
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اي بشر مسخر و رام كرده است، تصرفات را در زمين بكند )و خداوند زمين و آنچه در شكم آن و در دريا و خشكي آنست، بر
تا بتواند در آنها تصرف كند(، نه خالفت به معناي حكومت بر امت و چرخاندن آسياي مجتمع آن، )تا معنايش اين شود كه 

داند با او چه هر كس خليفه مسلمين شود خدايش خليفه كرده، اگر خوب باشد كه هيچ اگر هم بد باشد خدا خودش مي
 .(فراد امت بايد اوامر آن خليفه را هر چند مثال كشتن اخيار و ابرار باشد اطاعت كنندمعامله كند و اما ا

از  كند، براي اينكه اگر مراداز اين هم كه صرف نظر كنيم اصال متن روايت اضطراب دارد و صدر و ذيلش با هم تطبيق نمي
قدير خداست و به عبارت ديگر تكوين آن اينكه گفت خالفت از جانب خداست اين باشد كه تسلط خليفه بر مردم به ت
 "اينكه خدا سلطنتش داده -أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ "منسوب به خداي سبحان است، هم چنان كه درباره سلطنت نمرود فرموده:

 .«8» "و از فرعون حكايت كرده كه گفت: أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ« 1»

ين معنا مستلزم وجوب اطاعت خليفه و حرمت مخالفت با وي نيست و گر نه الزم كه خود بسيار روشن است كه خالفت به ا
 .آيد كه اصل دعوت ديني نقض شود و اطاعت امثال نمرودها و فرعونها و صدها نظائر آن واجب باشدمي

ت ديگر قانونا و اگر مراد از اين جمله در صدر روايت اين باشد كه خدا به حكم دين خالفت او را امضاء كرده و به عبار
كند واجب است، هر چند كه امر به گناه و خيانت باشد، منسوب به خداي تعالي است و در نتيجه اطاعتش در آنچه امر مي

اينهم كه نقض صريح احكام ديني است و اگر بگويي در غير معصيت خدا اطاعتش واجب است، چون رسول خدا )ص( 
، در اين صورت پس جدا شدن از جماعت و نافرماني خليفه جايز «0» "خالقال طاعة لمخلوق في معصية ال "فرموده بود:

 .سازداست ولي اين با صدر روايت نمي



زيرا  ،"اما تو! بر تو واجب است كه هر چه خدا گفته اطاعت كني "گفت:و نظير اين اشكال در ذيل روايت وارد است، كه مي
چه خليفه گفته، گر چه نافرماني خدا باشد، اطاعت كني، باز نقض صريح اگر مقصود از هر چه خدا امر كرده اين است كه هر 

 .شودشود و اگر مراد از آن اطاعت خدا است، هر چند نافرماني خليفه باشد نقض صريح صدر روايت ميتشريع احكام مي

__________________________________________________ 
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و امروز در ابحاث اجتماعي مسلم و روشن شده كه امضاء و پذيرفتن حكومت كسي كه احترامي براي قوانين مقدس و جاريه 
ه همين روند، بذيرد و افراد يك جامعه عاقل و رشيد زير بار چنين كسي نميپقائل نيست، امضايي است كه عقل آن را نمي

 .دليل بايد ساحت شارع و آورنده دين را از چنين روايت و سفارشهايي منزه دانست

گوييم تر است از حفظ بعضي از احكام، در جواب ميو اگر بگويي حفظ يك پارچگي مملكت و اتحاد كلمه و اتفاق امت مهم
اين حرف اين است كه جايز باشد حقيقت دين را به خاطر حفظ اسم آن هدم نمود و حقيقت دين را فداي نام آن معناي 

 .كنيم

 133:  ص..  …[ …نقل و رد روايتي راجع به اينكه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( علم غيب نداشته و ]

د، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ترمذي، نسايي، ابن جرير، ابن و در الدر المنثور است كه: طيالسي، سعيد بن منصور، احم
فت: اند كه گهمگي از مسروق روايت كرده -در كتاب اسماء و صفات -منذر، ابن ابي حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه و بيهقي

دا زده تراء بزرگي بر خمن نزد عايشه تكيه داده بودم، عايشه گفت: سه چيز است كه هر كس دهن به يكي از آنها باز كند اف
است، پرسيدم آن سه چيست؟ گفت هر كس بپندارد كه محمد )ص( پروردگارش را ديد، افتراء بزرگي بر خدا بسته، من كه تا 
اين هنگام تكيه داده بودم برخاستم و گفتم: اي ام المؤمنين صبر كن، و مرا مهلت بده بپرسم و به عجله سخن مگوي، مگر 

زْلَةً وَ لَقَدْ رَآهُ نَ "و در جاي ديگر فرموده: "رسول خدا را در افق آشكار بديد -وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ":خداي تعالي نفرموده
 ؟"باري ديگر او را ديد -أُخْري

ن م عايشه در پاسخ گفت: من اولين فرد امت اسالمم، كه همين سؤال تو را از رسول خدا )ص( كردم، فرمود: جبرئيل، يعني
جبرئيل را به آن صورتي كه با آن صورت خلق شده نديدم غير از اين دو نوبت، كه در اين دو آيه است، يك بار او را ديدم 

پس به كرد، عايشه سآمد، بسيار بزرگ بود، كه بزرگي خلقتش ما بين آسمان تا زمين را پر ميكه داشت از آسمان به زير مي
يدگان او د -ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "فرمايد:كه مي مگر نشنيدي كالم خداي را :من گفت

 عَلِيٌّ … اًوَحْي إِلَّا اللَّهُ يُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ ما وَ ":فرموده نيز و "بيند و او لطيف و خبير استبيند و او ديدگان را ميرا نمي
 ."كِيمٌحَ

و كسي كه بپندارد كه محمد چيزي از كتاب خداي را كتمان كرده و ناگفته گذارده، او افتراي بزرگي بر خدا زده است و 
نَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِيا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ  ":فرمايدخداي عز و جل مي

 ."النَّاسِ

 داد،سپس عايشه اضافه كرد كه: هر كس بپندارد كه محمد از فرداي مردم خبر مي
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بگو  -هُإِلَّا اللَّ قُلْ ال يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ "فرمايد:باز بر خدا افتراي بزرگي زده است، زيرا خداي تعالي مي
 .«1» "داند جز خدادر آسمانها و زمين كسي غيب نمي

دا را ها خفرمايد چشمكند، اما آيات رؤيت كه ميمؤلف: در متن روايت اشكاالتي است كه آدمي را نسبت به آن بدبين مي
باشد و ما است كه به معناي اعتقاد ميكند، نه رؤيت قلبي را و اين قسم رؤيت غير از ايمان بيند، رؤيت حسي را نفي مينمي

 .ايمدر چند مورد مناسب پيرامون آن مفصل بحث كرده

 مورد در هبلك نيست، خدا دستورات و آيات عامه ابالغ آن از منظور كه گفتيم تفسيرش در " …يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ  "و اما آيه
 رسالت و پيام عنوان به جناب آن بر آنچه اينكه بر كندمي داللت هتاز بدانيم عموميش كه هم فرض بر و شده نازل خاصي

چون ممكن است به آن جناب چيزي نازل شود كه دانستن آن مختص به خود  را، چيزي هر نه كند، ابالغش بايد شده نازل
 .آن جناب باشد و از ديگران كتمان كند

 را غيب كه آيات ساير مانند آيه اين داند،نمي غيب آسمانها و زمين در كس هيچ كه " … يَعْلَمُ ال قُلْ "و اما اينكه فرمود:
رد كه علم غيب ذاتا مختص خداي تعالي است و اما خدا اين علم را به كسي ندا داللت اين از بيش داندمي خدا به مختص

فراد تعليم م غيب را به بعضي اكند آيات از آن ساكت است، بلكه آيات ديگر داللت دارد بر اينكه خدا علكند يا نميتعليم مي
 .«8» "عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ "كند، مانند آيهمي

 "خِرُونَما تَدَّ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ "اي از خبرهاي غيبي را از مسيح )ع( حكايت كرده و فرموده:و نيز خود خداي تعالي پاره
 :و پر واضح است كه اگر كسي بگويد«. 0»

گويد كه اين علم را پيغمبر از خود داشته و خدا به او تعليم داد، هرگز نميرسول خدا )ص( مردم را از فردايشان خبر مي
 .نكرده است

شده، كه آن جناب از بسياري  از طريق شيعه و سني وارد -هر چند متفرق و متنوع است -و از سوي ديگر اخبار متواتره
 .داده استحوادث آينده خبر مي

__________________________________________________ 
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 -83كند، مگر بعضي از رسوالن كه خود او را بپسندد، سوره جن، آيه داناي غيب، كه غيب خود را بر كسي اظهار نمي(2)
83. 

 .32كنيد. سوره آل عمران، آيه ها ذخيره ميخوريد و آنچه در خانهدهم شما را به آنچه ميمي من خبر(3)
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 134:  ص..  …[ 13تا  13(: آيات 37سوره النمل )]

 اشاره

وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ  (82)مْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا ال يُوقِنُونَ وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُ
 (84)ونَ ( حَتَّي إِذا جاؤُ قالَ أَ كَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَل20ُفَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ )

أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ  (85)وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ ال يَنْطِقُونَ 



 (23لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )

( وَ تَرَي الْجِبالَ 23مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِالَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ ) وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها  (22ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ )تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ

( إِنَّما أُمِرْتُ 23( وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )22وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ )
 (21ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ )دَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْأَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْ

سَيُرِيكُمْ آياتِهِ ( وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 28ينَ )وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدي فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِ
 (20فَتَعْرِفُونَها وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

 134:  ص..  …ترجمه آيات 

ي ما هاو چون فرمان عذاب آنها رسد جانوري را از زمين براي آنها بيرون آريم تا با آنها تكلم كند و بگويد كه اين مردم آيه
 .(82)اند كردهرا باور نمي
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اند محشور كنيم و رديف شوند هاي ما را دروغ شمردهاي از آنها را كه آيهبه خاطر بياور( روزي را كه از هر امتي دسته)
(20). 

 .(23داديد )رسيد دروغ شمرديد؟ شما چه اعمالي انجام ميهاي مرا كه دانش شما بدان نميو چون بيايند گويد چرا آيه

 .(23اند عذاب بر آنان واجب شود و سخن نگويند )ها كه كردهاي آن ستمو به سز

ايم، كه در اين براي گروه داراي ايمان ايم تا در آن آرام گيرند و روز را روشن كردهبينند كه ما شب را پديد آوردهمگر نمي
 .(23عبرتي است )

ت كند جز آنكه خدا بخواهد و همگي با تذلل به پيشگاه روزي كه در صور، دمند و هر كه در آسمانها و در زمين است وحش
 .(23وي رو كنند )

ها را بيني و پنداري كه بي حركتند ولي مانند ابر در حركتند، صنع خداي يكتاست كه همه چيز را به كمال آورده كه و كوه
 .(88)كنيد آگاه است وي از كارهايي كه مي

 .(22آن دارد و آنان از وحشت آن روز ايمنند ) هر كه كار نيك انجام دهد پاداشي بهتر از

 .(23دهند )ايد سزايتان ميكردههر كه كار بد انجام دهد آنها به رو در آتش سرنگون شوند آيا جز در مقابل اعمالي كه مي

 ، فرمانام پروردگار اين شهر را كه آن را محترم كرده و همه چيز از اوست پرستش كنمحق اين است كه من فرمان يافته
 .(21ام كه از مسلمانان باشم )يافته

و اين قرآن را بخوانم پس هر كه هدايت يافت براي خويش هدايت يافت و هر كه گمراه گشت بگو من فقط بيم رسانم 
(28). 

هاي خويش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهيد شناخت و پروردگارت از اعمالي كه بگو ستايش خدايي را كه آيه
 .(20كنيد بي خبر نيست )مي

 131:  ص..  …بيان آيات 



 اشاره

اي از ملحقات به آن، از قبيل اموري كه در قيامت و قبل از كند و به مساله بعث و پارهاين آيات فصل سابق را تمام مي
ن مساله انذار و بشارت نمايد كه با آن آغاز شده بود و آكند و سوره را با همان مطلبي ختم ميدهد اشاره ميقيامت رخ مي

 .است

  " يُوقِنُونَوَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا ال "
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( آياتي است كه پيرامون مشركين معاصر رسول خدا )صاز اين نظر كه متصل به ما قبل است، يعني به  -مقتضاي سياق آيه
اين ظهور را به آيه  -كردترين مردم بودند با آن جناب و دعوت او بحث ميو يا خصوص مشركين مكه و قريش كه دشمن

 ابه مشركين بر گردد، كه گفتگو درباره آنان است ام "تكلمهم "و در "لهم "و در "عليهم "ضميرهاي جمع در :دهد كهمي
شوند، پس در حقيقت مراد عموم مردم اين امتند، نه به خصوص آنان، بلكه به آنان از اين نظر كه به سوي اسالم دعوت مي

چون همه از نظر دعوت يكي هستند، اولشان به آخرشان ملحق است و اين گونه عنايت در كالم خداي تعالي بسيار وارد 
 .شده است

 133:  ص..  …[ گويدمي سخن مردم با كه زمين از ياجنبنده اخراج و "قول "مقصود از]

، تحقق مصداق قول، در ايشان و تعين ايشان در صدق قول بر "شودوقتي قول بر ايشان واقع مي "و مراد از اينكه فرمود:
قق گيرند و قول خدا درباره آنان محآنان است )و معنايش اين است كه زماني كه امت اسالم مصداق قول خدا قرار مي

و به خاطر ظلمي كه كردند قول بر  -وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا "فرمايد:شود( هم چنان كه در آيه بعدي هم كه ميمي
 .، مراد همين است، يعني عذاب خدا بر آنان محقق گشته، مصداق آن قرار گرفتند"ايشان واقع شد

باشد، كه در كالم خداي تعالي زياد آمده. و فرق بين اين مي "قَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُحَ "پس، بنا بر اين، جمله مورد بحث در معناي
عنايت در اين است كه نامبردگان را متعين در مصداق قول كند و  "وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ "دو تعبير اين است كه در اولي، يعني

 .اين است كه قول را در آنان ثابت و مستقر كند، بطوري كه زوال پذير نباشدعنايت در  "حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ "در دومي يعني

شود، آنچه از كالم خداي تعالي صالحيت دارد كه اين قول را تفسير كند و اما اينكه اين قول چيست كه بر آنان واقع مي
 «"لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّسَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ  "آيه

دهد غير آيات آسماني و زميني است، كه باشد، براي اينكه ميدانيم مراد از اين آيات كه خدا به زودي به آنان نشان ميمي
بينند، و دائما در پيش رو و بيخ گوششان قرار دارد، بلكه مراد، بعضي از آياتي است كه جنبه خود آنان همواره آنها را مي

 عادت داشته باشد و مردم از ديدن آن ناگزير به ايمان شوند و در حالي فرا رسد كه به هيچ يك ازخارق 

__________________________________________________ 

 .30سوره حم سجده، آيه (1)
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 .يت كه گفتيم ايمان بياورندآيات آسماني و زميني معمولي ايمان نداشته باشند، ولي از ديدن آن آ

 باشد عليلت ،"آوردندمردم قبال به آيات ما ايمان نمي -أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا ال يُوقِنُونَ "شود كه جملهاز اين بيان روشن مي

 يقين نبدو اراستقر "كانوا "كلمه و است " … الناس الن "مذكور جمله تقدير و شودمي واقع ايشان بر قول چرا اينكه براي



 ركس به "إن "البته كلمه العاده، خارق آيات نه است، زمين و آسمان حسي و مشهوده آيات آيات، از مراد و رساندمي را آنان
 أَنَّ "جمله -يمگفت -كه كندمي تاييد را ما گفتار و فتحه به قرائت از است بهتر قرائت اين معنا نظر از و شده قرائت نيز همزه

 به ياحتياج و رساندمي را تعليل جمله، خود بخوانيم كسره به را "إن "اگر هست كه چيزي رساند،مي را تعليل " … النَّاسَ
 .قدير الم نداردت

 "اي است كه در آيهبيان آن آيتي است كه گفتيم مراد از آن، آيت خارق العاده "أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ "جمله
آن را وعده داده، و همين كه جمله مورد بحث صفت قرار  "نُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّسَ

مري اگرفته براي آن آيت خارق العاده، خود دليل است بر اينكه مراد از اخراج از زمين، يا احياء و بعث بعد از مرگ است و يا 
اي باشد كه با مردم صحبت كند، از و اما اينكه آن جنبنده، جنبنده .(تواند باشداست نزديك بدان، )حال ببينيم كدام يك مي

تواند تواند انسان باشد و ميرود، ميشود كه در زمين راه ميبه هر صاحب حياتي اطالق مي "جنبنده -دابه "آنجا كه كلمه
ر انسان باشد كه تكلم و سخن گفتنش امري عادي است، نه خارق العاده و اگر حيواني بي زبان حيواني غير انسان باشد، اگ

 .باشد آن وقت حرف زدنش مانند بيرون شدنش از زمين امري است خارق العاده

دا به ه خاي كدر آيات كريمه قرآن چيزي كه بتواند اين آيت را تفسير كند و معلوم سازد كه اين جنبده -متاسفانه -ليكن
كند آورد چيست؟ و چه خصوصياتي دارد؟ و صفات و نشانيهايش چيست؟ و با مردم چه تكلمي ميزودي از زمين بيرون مي

گويد؟ وجود ندارد، بلكه سياق آيه بهترين دليل است بر آيد؟ و چه ميو چه خصوصياتي دارد؟ و چگونه از زمين بيرون مي
 .ر از كلمات مرموز قرآن استاينكه مقصود مبهم گويي است و جمله مزبو

كه از آيات حسي و مشهود ما  -شودكه به زودي هم مي -و حاصل معنا اين است كه: وقتي برگشت امر مردم به اين شود
گيري يقين برايشان حاصل نشود و به عبارت ديگر استعدادشان براي ايمان آوردن به ما به كلي باطل گشته، تعقل و عبرت
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رسد كه آن آيت خارق العاده كه وعده داده بوديم نشانشان دهيم، و حق را برايشان آن خارج شود، در اين هنگام وقت آن مي
اي اي برايشان نماند، پس در آن هنگام آن آيت را كه دابه و جنبندهكنيم كه ديگر جز اعتراف به حق چارهچنان بيان مي

 .آوريم، تا با ايشان صحبت كندرون مياست از زمين بي

 .آيداين آن معنايي است كه با كمك سياق و به هدايت تدبر در آيه به دست مي

هاي زياده از حد هاي آن دقتاند و در معناي مفردات آيه و جملهولي مفسرين در معناي آن حرفهاي عجيب و غريبي زده
شود و در حقيقت اين جنبنده، و صفات آن و معناي سخن گفتنش و كيفيت ياند، و همچنين در آنچه از آيه فهميده مكرده

اند، شود، اقوال بسياري گفتهآيد و در چه مكاني بيرون ميخروج آن، و زمان خروجش و اينكه چند مرتبه از زمين بيرون مي
حث در پيرامونش صرف نظر كرديم، توان اعتماد كرد، مگر به زور و به همين جهت از نقل آنها و بكه به هيچ يك آنها نمي

 .اگر كسي بخواهد بدانها اطالع يابد بايد به تفاسير مطول مراجعه كند

 131ص :  .. … [" … وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا "و حشر فوجي از هر امت در آيه: "آيات "مراد از]

به معناي  -بطوري كه راغب گفته -"فوج "كلمه "نْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَوَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِ "
، مضارع از ايزاع است كه به معناي نگاه داشتن و جلوگيري "يوزعون "و كلمه« 1»جماعتي است كه به سرعت عبور كنند 

 .با آخرش يك جا گرد آيند از حركت آنان است، به طوري كه اول جمعيت

اد آر روزي بي -و اذكر يوم نحشر "منصوب است تا ظرف باشد براي فعلي مقدر و تقدير كالم "وَ يَوْمَ نَحْشُرُ "در "يوم "كلمه



، جمع كردن بعد از مرگ است، چون محشورين عبارتند از فوجي از هر امت، و "حشر "است و مراد از "كنيمكه محشور مي
براي تبعيض است و در  "مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ "در جمله "من "شوند. و كلمهاي زنده هيچ وقت در زمان واحد جمع نميتمامي امته

 .، هم ممكن است براي بيان باشد و هم براي تبعيض"مِمَّنْ يُكَذِّبُ "جمله

مامان اند انبياء و اكند، كه از آن جملهت ميمطلق آياتي است كه بر مبدأ و معاد دالل "يُكَذِّبُ بِآياتِنا "و مراد از آيات در جمله
و كتب آسماني، نه اينكه مراد از آيات، قيامت و حوادث واقعه در آن و هنگام قيام آن باشد و نه آيات قرآني به تنهايي، براي 

 .شونداينكه حشر، منحصر در امت اسالمي نيست، بلكه از امتهاي مختلف، از هر امتي فوجي محشور مي

 اند بر اينكه: اين كالماز مفسرين كرده« 8»جايب، اصراري است كه بعضي و از ع
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يات قرآني است، نه مثل قيامت و حوادث آن، به دليل اينكه آيات نص است در اينكه مراد از آيات در اينجا و در آيه بعدي، آ
اند قرآني پر است از دالئل صدق، آن قدر كه در عين اينكه دقت و تامل در آن بر همه واجب بوده و هست، تا كنون نتوانسته

 .به همه دالئل صدق مذكور احاطه يابند

س شود بر اينكه پآن، امثال قيامت و حوادث آن نيست، دليل نميو فساد آن روشن است، براي اينكه صرف اينكه مراد از 
حتما مراد از آن، آيات قرآني است، با اينكه آيه، ظهور در اين دارد كه محشورين، افواجي از جميع امتها هستند و قرآن تنها 

 .كتاب يك فوج از ايشان است، نه كتاب همه افواج

شر در غير روز قيامت است، زيرا حشر در روز قيامت اختصاص به يك فوج از هر آيد كه حشر در آن، حو از ظاهر آيه برمي
، يك نفر «1» "وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً "شوند و حتي به حكم آيهها در آن محشور ميامت ندارد، بلكه تمامي امت

 .كنيمفوجي را محشور مي فرمايد: از هر امتيافتد و اما در اين آيه ميهم از قلم نمي

شود و اين اند: مراد از اين حشر، حشر عذاب است، بعد از حشر كلي، كه شامل همه خلق مياز مفسرين گفته« 8»بعضي 
 .حشري است بعد از حشر

د وسازد، براي اينكه اگر مراد، حشر براي عذاب بود الزم بكند و اشكال را بر طرف نميليكن اين حرف دردي را دوا نمي
وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَي النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّي إِذا ما  "غايت )براي عذاب( را ذكر كند تا مبهم نباشد، هم چنان كه در آيه

 هاين غايت ذكر شده است، با اينكه بعد از اين آيه هم به جز عتاب و حكم فصل، ذكري از عذاب نيامده و آي« 0» "جاؤُها
اي نيست، كه بگوييم مقصود از آن اين حشر مطلق است، و در آن هيچ اشاره -فرماييدبطوري كه مالحظه مي -شريفه

فرمايد نمي و "تا آنكه بيايند -حَتَّي إِذا جاؤُ "فرمايد:كند، كه ميخاصي است كه ذكر شد و اين اطالق را آيه بعدي بيشتر مي
 .ديگر رابيايند عذاب را يا آتش را يا چيزي 

اين است كه اين آيه و دو آيه بعدش بعد از داستان بيرون شدن دابه از  -كه منظور حشر در قيامت نيست -باز مؤيد گفتار ما
 اند، كه خود يكي از عالئمي است كهزمين واقع شده

__________________________________________________ 

 .33سوره كهف، آيه (1)

 .812، ص 83ي، ج تفسير فخر راز(2)



شوند، تا وقتي كه به درون آتش درآيند. سوره حم روزي كه دشمنان خدا به سوي آتش محشور شده، در آنجا حبس مي(3)
 .83و  12سجده، آيه 

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

عد اوصاف و تا چند آيه ب "خُ فِي الصُّورِوَ يَوْمَ يُنْفَ "فرمايد:شود، قيامتي كه در چند آيه بعد درباره آن ميقبل از قيامت واقع مي
كند، و معنا ندارد كه قبل از شروع به بيان اصل قيامت و وقايع آن، يكي از وقايع آن را جلوتر ذكر وقايع آن روز را بيان مي

فخ صور اله نكند كه اگر حشر فوج از هر امتي هم جزو وقايع قيامت باشد آن را بعد از مسكند، چون ترتيب وقوعي اقتضاء مي
ن حشر شود ايذكر فرمايد، ولي اينطور ذكر نكرد، بلكه قبل از نفخ صور مساله حشر فوج از هر امتي را آورده، پس معلوم مي

از مفسريني هم كه آيه را حمل بر حشر در قيامت « 1»بينيم بعضي جزو وقايع قيامت نيست. به همين جهت است كه مي
شايد جلوتر ذكر كردن اين واقعه بر نفخ صور و قيام قيامت، براي اين بوده كه  "اند:فتهكرده، متوجه اين اشكال شده و گ

اعالم كند هر يك از اين دو، يعني نفخ صور و حشر هر فوجي از هر امت، آن قدر مهمند كه جا دارد هر يك جداگانه مورد 
خواست ترتيب ه خاطر نشان شود و گر نه اگر ميتوجه قرار گيرند و احوال آنها كه طامه كبري و داهيه دهياء است جداگان

ال شد خواننده خيرعايت شود بايد اول نفخ صور، بعد حشر فوج از هر امت ذكر شود، چيزي كه هست اگر ترتيب رعايت مي
 .كرد هر دو يك داهيه استمي

بود ر مقصود از آيه همين ميليكن خواننده توجه دارد كه اين وجهي است ساختگي كه به هيچ وجه قانع كننده نيست و اگ
كرد و آن اين است كه تر از آن را دفع ميجا داشت به جاي دفع توهم مزبور كه اين مفسر آن را توهم كرده توهمي مهم

كسي توهم كند كه حشر فوجي از هر امت در غير روز قيامت است و براي دفع اين توهم، اول مساله نفخ صور را بياورد، بعد 
ر اي بياورد تا توهم مفسر امت را، تا كسي خيال نكند حشر مذكور در غير قيامت است، آن گاه بعد از آن جملهحشر فوج از ه

 .نامبرده را رفع كند

واقع  دهد كه قبل از روز قيامتتواند مربوط به وقايع قيامت باشد، بلكه از حشري خبر ميپس معلوم شد كه آيه شريفه نمي
 .ن معنا نيز صريح نيست، بطوري كه قابل تاويل نباشدشود، البته در افاده ايمي

 حضور -قسيا كمك به البته -"آمدن "از مراد "حَتَّي إِذا جاؤُ قالَ أَ كَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "

همانطور كه در آيه  -"آيات "از مراد و شودمي استفاده " … مْكَذَّبْتُ أَ قالَ "جمله از كه خطابي آن است، خطاب موطن در
 ايجمله "وَ لَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً "مطلق آيات است كه بر حق داللت كند و جمله -قبلي هم گفتيم
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است حاليه و معنايش اين است كه: آيات مرا تكذيب كرديد، در حالي كه هيچ علمي به آن نداشتيد، چون از آن اعراض 
شناختيد؟ و چگونه نسبت دروغ به آن داديد، در حالي كه هيچ دليلي علم داشتيد، پس چگونه چيزي را تكذيب كرديد كه نمي

 .كرديديعني غير از تكذيبي كه كرديد چه كارها مي "نْتُمْ تَعْمَلُونَأَمَّا ذا كُ "آور بر گفته خود نداشتيد؟.

كنيم و هم چنان بازداشت و معناي آيه اين است كه: از هر امتي فوجي از تكذيب كنندگان به آياتمان را محشور مي
 فرمايد: آيا آيات مرا تكذيبشوند، تا آنكه در محضر خطاب، حضور به هم رسانند، در آن هنگام خداي تعالي به ايشان ميمي

كرديد؟ و اين سؤال متضمن توبيخ كرديد در حالي كه هيچ احاطه علمي به آن نداشتيد؟ و يا چه كارها غير از تكذيب مي
 .اندآنان است از اين جهت كه جز تكذيب آيات كار ديگري نداشته



مصدريه  "ما "رساند وسببيت را مي "بِما ظَلَمُوا "در جمله "باء "حرف "قُونَوَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ ال يَنْطِ "
تفريعي  "فَهُمْ ال يَنْطِقُونَ "و جمله "قول، به سبب اينكه ظالم بودند، عليه ايشان واقع گشت "است و معنايش اين است كه:
 .است بر وقوع قول عليه ايشان

 يَهْدِي إِنَّ اللَّهَ ال "شود اين قول است كهمراد از آن قولي كه عليه ايشان واقع ميشود كه با اين بيان، اين احتمال تاييد مي
و معنا اين است كه ايشان به خاطر اينكه در تكذيبشان به آيات ستمكار بودند، به عذري كه با آن  «1» "الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

 ."فَهُمْ ال يَنْطِقُونَ "اعتذار جويند راه نيافتند و در نتيجه از سخن فرو ماندند

نا بر اين تر آن است كه باند به وجوب عذاب بر ايشان و مناسبو چه بسا مفسريني كه وقوع قول عليه ايشان را تفسير كرده
 الِمِينَأَال إِنَّ الظَّ "تفسير مراد از قول واقع عليه ايشان، قضاي خداي تعالي به عذاب در حق ستمكاران باشد، كه در امثال آيه

ايشان به خاطر اينكه ستمكارند قضاي عذاب در  "خاطر نشان شده و آن وقت معناي آيه چنين باشد:« 8» "فِي عَذابٍ مُقِيمٍ
 .تر است، و ليكن وجه سابق وجيه"ايشان رانده شد و ديگر چيزي نخواهند داشت كه سخن بدان آغاز كنند

اند، از سياق بعيد است، براي اينكه با تفريع مذكور آتش تفسير كرده و اما اينكه وقوع قول را به حلول عذاب و داخل شدن در
 .سازدنمي
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وضع  بعد از آنكه در آيات سابق "ونَأَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُ "
نها توانند از آو از نظر كردن در آيات خدا كورند و نميبسياري از مردم را چنين توصيف كرد كه: از شنيدن كلمه حق، كر 

كند، عبرت گيرند و سپس داستان دابة االرض را پيش آورد، كه به زودي او را به عنوان آيتي خارق العاده از زمين بيرون مي
كند بين را محشور ميتا با ايشان سخن گويد و آن گاه اين نكته را خاطر نشان ساخت كه به زودي از هر امتي فوجي از مكذ

دهد، كه بدون هيچ علمي به آيات از آن اعراض كردند، اينك در آيه مورد بحث ايشان را مالمت و و مورد عتاب قرار مي
كند بر اينكه عالوه بر اينكه دليلي بر تكذيب خود ندارند دليل بر عليه خود دارند و آن اين است كه آنان شب را توبيخ مي

اند كه آيات آسمان و زمين را اند، پس بالطبع از وضع آن آگاهند و همچنين روز را ديدهشب به سر بردهبينند چون در مي
 بينند؟كند و با اين حال چرا آنها را به عنوان آيات ما نميبرايشان روشن مي

ا هنگام ديدن قرار داد، تا آيات آسمان و يعني در اينكه شب را هنگام سكونت و روز ر -"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "
 .ها است براي مردمي كه در ايشان اثري از ايمان و تصديق به حق وجود داشته باشدزمين را ببينند خود آيت

شود، كه از آن جمله است ، عالمتها و جهات داله آنها بر توحيد و فروعي است كه متفرع بر توحيد مي"آيات "و مراد از
بر اين حقيقت كه بر انسان الزم است در جايي و زماني سكونت كند و آرام گيرد، كه براي همين آرامش و داللت آنها 

كند و در مقابل در جايي و زماني به جنب و سكونت درست شده و آن شب است كه با پرده ظلمتش ديدگان را در حجاب مي
مخصوصا آن چيزها را كه  -اش همه چيز راروشني جوش در آيد، كه براي جنب و جوش درست شده و آن روز است كه با

 .دهدنشان آدمي مي -متضمن منافع حيات آدمي است

د نه دانپس بر انسان الزم است از چيزي هم كه پرده ظلمت جهل از ايشان پوشانده سكوت كند و خالصه چيزي را كه نمي
شد كه آيات بينات كه چون روز روشنند، آن را برايشان بگويد و نه انكار كند و چيزي را بگويد و به چيزي ايمان داشته با



 .روشن كرده باشند

ميدن در د -نفخ صور "" داخِرِينَوَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ "
يت انبوهي چون لشكر، مطلبي را كه بايد همگي عملي كنند، مثل اينكه همگي در فالن كنايه است از اعالم به جمع "بوق

 روز و فالن ساعت حاضر
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بطوري كه راغب گفته به معناي آن گرفتگي و نفرتي است كه از  "فزع "باشند و يا حركت كنند و يا امثال اين، و كلمه
به معناي كوچكي و  "دخور "و كلمه« 1»دهد و فزع هم از همان جنس جزع است ن دست مياي نفرت آور به انسامنظره

 .خواري است

 173:  ص..  …[ است؟ نفخه كدام " … الْأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِي يُنْفَخُ يَوْمَ وَ "مقصود از نفخ در صور در آيه:]

شود، و همه براي فصل اد از اين نفخ صور، نفخه دومي است كه با آن، روح به كالبدها دميده مياند: مرگفته« 8»بعضي 
يعني همگي با ذلت و خواري  "وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ "فرمايد:گردند، مؤيد اين، جمله ذيل آيه است كه ميقضاء مبعوث مي

نْ مَ "ورشان نزد خداي سبحان است و نيز مؤيد ديگر آن استثنايحض "آيند آن رامي -اتوه "آيند، چون مراد ازبدانجا مي
، را در باره "وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ "، از حكم فزع است، كه بعد از آن جمله"هر كس را كه خدا بخواهد -شاءَ اللَّهُ

 .نفخه دوم استكند بر اينكه فزع مذكور همان فزع در نيكوكاران آورده و همين خود داللت مي

 "ميرند، به دليل اينكه در جاي ديگر فرمود،اند: مراد از آن، نفخه اول است كه با آن همه زندگان ميديگر گفته« 0»بعضي 
« 3» "ذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَفَإِ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري

، در اين آيه همان فزع در آن آيه است، كه در هر دو آيه، نتيجه نفخه اولي گرفته شده و بنا بر اين، مراد از "صعقه "چون
 .باشدرجوعشان به سوي خدا به سبب مردن مي "كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ "جمله

ا آن ميرند و يا آن نفخي كه بصورت مطلق نفخ باشد، چه آن نفخي كه با آن ميو بعيد نيست كه مراد نفخ در صور، در اين 
شوند، براي اينكه، نفخه هر چه باشد از مختصات قيامت است و اينكه بعضي در فزع و بعضي در ايمني هستند و نيز زنده مي

شوند، از خواص نفخه دوم باشد، كه خدا مي افتند، همه از خواص نفخه اول باشد و اينكه مردم با خواري نزدها به راه ميكوه
 .گرددبنا بر اين احتمال، اشكالي كه چه بسا ممكن است بر هر دو وجه سابق بشود دفع مي

 خداي تعالي از حكم فزع عمومي كه شامل همه موجودات آسمانها و زمين است
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ميرند همه كساني كه در آسمانها و زمينند، مگر آن كس كه خدا بخواهد، پس آن گاه شود، پس ميدر صور دميده مي(4)
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 مِنْ وَ هُمْ "جمعي از بندگان خود را استثناء كرده و به زودي گفتاري پيرامون اين استثناء خواهد آمد، آنجا كه در باره جمله
 .بحث خواهيم كرد "فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ



رجوع تمامي موجودات عاقل در آسمانها و زمين است، حتي آنهايي كه از حكم  "وْهُ داخِرِينَوَ كُلٌّ أَتَ "و ظاهرا مراد از جمله
لَّهِ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبادَ ال "شوند و آيه شريفهاند )چه آنها و چه اينها( همه نزد پروردگار متعال حاضر ميفزع استثناء شده

خواهد غير اين را بگويد، چون مراد از حضور در آن، مطلق حضور و ار ما منافات ندارد و نميهم با اين گفت« 1» "الْمُخْلَصِينَ
رجوع به خدا نيست، بلكه مراد از آن حضور در موقف حساب و سؤال است، ممكن است همه به سوي خدا برگردند و حتي 

ينكه ن مخلص در موطن جمع حاضر نشوند، نه ااستثناء شدگان نيز برگردند و نيز بندگان مخلص خدا برگردند، و ليكن بندگا
نا شود و احدي از آن مستثبعث و رجوع نداشته باشند، پس آيات قيامت نص صريحند بر اينكه بعث شامل همه خالئق مي

 .نيست

د نده نزو اگر دخور و ذلت را به اولياي خداي تعالي هم نسبت داده، منافاتي با عزت آنان نزد خدا ندارد، چون عزت و غناي ب
اي كه براي خود قائل بودند، ذلت واقعي و خدا ذلت و فقر او است در نزد خودش، بله ذلت دشمنان خدا در قبال عزت كاذبه

 .خواري حقيقي است

اين آيه شريفه از  "نَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَءٍ إِوَ تَرَي الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ "
اي از وقايع آن روز را توصيف گويد در باره همان قيامت است و پارهآن جهت كه در سياق آيات قيامت قرار گرفته، آنچه مي

 سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْوَ  "ها، كه در باره اين قضيه در جاي ديگر قرآن فرموده:كند، كه عبارت است از به راه افتادن كوهمي
 .و نيز در مواردي ديگر از آن خبر داده است« 8» "سَراباً

خطاب در آن به رسول خدا )ص( است و مراد از آن مجسم  "ها رابيني كوهو مي -وَ تَرَي الْجِبالَ "فرمايد:پس اينكه مي
 "وَ تَرَي النَّاسَ سُكاري "كردن واقعه است، هم چنان كه در آيه

 كند، نه اينكه تو اآلن ايشان راحال مردم را در آن روز مجسم مي «3»

__________________________________________________ 

شوند( جز بندگان با اخالص. سوره شوند )و همه هالك ميهمانا ايشان )قوم الياس براي انتقام و عذاب( احضار مي(1)
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 .8بيني. سوره حج، آيه مردم را مست مي(3)
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 .رسيد كه مستندديدي حال ايشان را آنچه از وضعشان كه ديدني است اينطور به نظرت ميبيني، بلكه اگر ميمي

اي است كني، اين جمله بعد از جمله قبلي، جملهبيني و آنها را جامد گمان ميها را ميكوه يعني -"تَحْسَبُها جامِدَةً "
بيني چون ابر به حركت ، مي-كنيكه امروز جامد گمان مي -ها راتو در آن روز كوه "معترضه و معناي آن دو اين است كه:

 -ها راتو در آن روز كوه "شود:صورت معنايش اين مياي حاليه گرفت، كه در اين ، ممكن هم هست آن را جمله"آينددرمي
 ."آيندبيني چون ابر به حركت درميمي -كنيدر حالي كه جامد گمانش مي

است و معنايش اين است كه: تو  "تري "و عامل آن فعل "جبال "حال است از كلمه "وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ "و جمله
 .كنند مانند سير ابرها در آسمانبيني كه سير ميشود، در حالي مييها را وقتي در صور دميده مكوه

 575 : ص..  …ءٍ([ را صنع متقن خود خواند )صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ -با پيدايش قيامت -وجه اينكه تخريب و ويراني عالم]



صنعه  "، مفعول مطلق براي فعل تقديري است و تقدير كالم"ءٍشَيْصُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ  "، در جمله"صنع "كلمه
اي است به اينكه اين صنع و اين عمل از خداي باشد، يعني آن را آفريد آفريدني و در اين جمله تلويح و اشارهمي "صنعا

ر است، نظامي كه در آن هتعالي تخريب و ويراني عالم است، ليكن چون تكميل آن را در پي دارد و مستلزم اتقان نظام آن 
م اش را قبال فراهرسد، آن كمالي كه اگر كمال سعادت باشد، و اگر كمال شقاوت، زمينهچيزي به منتها درجه كمال خود مي

كرده بود، از اين رو اين ويراني را صنع و آفرينش ناميد، چون اين خود صنع خداست، آن صنعي كه هر چيزي را متقن كرده، 
س سازد، پكند و فساد را بر آنچه اصالح فرموده مسلط نمياتقان را از هر چه كه متقن كرده سلب نمي پس خداي سبحان

 .كند براي اين است كه آخرت را تعمير نمايداگر دنيا را خراب مي

نع صور و ما بعد آن را صاند: اين جمله تعليل مطالب قبل است، كه نفخ از مفسرين گفته« 1»بعضي  "إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ "
دانست و معنايش اينست كه: از اين جهت صنع محكم او است، كه او به ظواهر و بواطن افعال مكلفين آگاه محكم خدا مي

كند كه آن بواطن و كيفيات اعمال را آن طور كه هست و حسن و قبحي كه دارد، ظاهر است، و همين آگاهي اقتضاء مي
ها بر آن اعمال مترتب را كه همان ثواب و عقاب است بعد از بعث و حشر و به راه انداختن كوهكند و آثار آن حسن و قبح 

 .كند

 ليكن خواننده توجه دارد كه اين گونه تفسير كردن، بيهوده خود را به زحمت انداختن
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 .پذيرداست و از آنهم كه بگذريم اصال سياق آن را نمي

ب از اي است استينافي، در حكم جوااصال ربطي بما قبل ندارد، و جمله "خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ "اند: جملهديگر گفته «1»بعضي 
ر پاسخ فرموده: خدا به عمل هر عاملي خبير و شود؟ دسؤالي مقدر، گويا كسي پرسيده: بعد از آن همه حوادث عجيب چه مي

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ  "دهد و آن گاه همين اجمال را در جمله وهايشان پاداش و كيفر ميمطلع است، آنان را بر طبق عمل
 .دهدتا آخر دو آيه تفصيل مي "خَيْرٌ مِنْها

شود، توضيح اينكه: خداي سبحان ياق آيات قبلي فهميده ميالبته در اين ميان وجه ديگري نيز هست كه با دقت در س
اش دستور داد بر خدا توكل كند و امر مشركين و بني اسرائيل را به او واگذارد، براي اينكه او تنها نخست به رسول گرامي

شان، انكار و لجبازي قدرت آن دارد كه مؤمنين به آياتش و تسليم شدگان در برابر حق را هدايت كند و اما مشركين به خاطر
اند كه گوششان از شنيدن حق كر شده و چشمشان از ديدن آن كور، ديگر و يهوديان به خاطر اختالفشان مردگاني شده

گيرند و همه را اينها به اختيار خود يابند و با نظر در آيات آسمان و زمين اعتبار نميشنوند و به سوي حق راه نمينمي
 .قدرت ديدن و شنيدن را از آنها گرفته باشيمكنند، نه اينكه ما مي

فرمايد كند و ميگذارد، بيان ميميرند، يعني هيچ معجزه و آيتي در آنها اثر نميدر مرحله دوم آينده آنان را كه با اين حال مي
ب، و بسيار عجي اي است خارق العادهكند، كه چون معجزهشود و با ايشان صحبت مياي از زمين بيرون ميبه زودي جنبنده
كند و حجت كند از اينكه حق را قبول كنند و ديگر اينكه از هر امتي فوجي از تكذيب كنندگان را محشور ميناگزيرشان مي

اي كرده باشد، پاداش يا سازد و باألخره او داناي به افعال ايشان است و به زودي هر كه حسنه يا سيئهرا بر آنان تمام مي
ن پاداش در روزي است كه در صور دميده شود، پس همه به فزع درآيند و با خواري و ذلت نزد خدا دهد و ايكيفرش مي

 .آيند



راي را ظرف بگيريم ب "يَوْمَ يُنْفَخُ "دهد كه ماليمتر با سياق اين است كه ما كلمهدقت در اين دو فراز، اين را به دست مي
نخوانيم، هر چند كه در قرائت متعارف با  "تفعلون "را هم با يا بخوانيم و "تفعلون "، و كلمه"إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ "جمله

 .تاي خطاب آمده

شود، و همه با كنند در روزي كه در صور دميده ميخدا به آنچه اهل آسمانها و زمين مي "شود:و آن وقت معنا چنين مي
 آيند، دانا و با خبر است، هر كس حسنهخواري نزدش مي
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شود و همه جزاي عمل شود و هر كس سيئه آورده باشد با صورت به جهنم انداخته ميآورده باشد، به بهتر از آن پاداش مي
 .بينندخود را مي

أَ فَال يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ  "همان معنا را خواهد داد كه آيهو بنا بر اين، آيه مورد بحث 
 "جمله وقت آن است، آن بيان مقام در «8» "ءٌشَيْ مِنْهُمْ اللَّهِ عَلَي يَخْفي ال بارِزُونَ هُمْ يَوْمَ "آيه و «1» "بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ

تفصيل از نظر الزمه با خبر بودن، كه همان جزاي  "إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ "جمله براي شودمي تفصيلي " … بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ
و قبال مردم  "هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "فرمايد:عملكرد آنان است، هم چنان كه در ذيل هم به آن اشاره نموده مي

 .غايب فرض شده بودند و در اينجا حاضر و مورد خطاب، اين التفات به منظور تشديد نهيب و تهديد است

 577 : ص..  …[ زمين انتقالي حركت بر و جوهري حركت بر "السَّحابِ مَرَّ تَمُرُّ هِيَ وَ جامِدَةً تَحْسَبُها الْجِبالَ تَرَي وَ "حمل آيه:]

 .دو قول ديگر هست "تَرَي الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ وَ "البته در آيه

اند بر حركت جوهري و اينكه تمامي موجودات با جوهره ذاتشان به سوي غايت وجود خود در يكي اينكه: آن را حمل كرده
 .حركتند و اين همان معناي حشر و رجوع به خداي سبحان است

به اينكه همين امروز كه  -هست "پنداريتو آنها را جامد مي -تَحْسَبُها جامِدَةً "اي كه در جملهنا، از نظر اشارهو اين مع
شود روز قيامت را ظرف گرفت هم براي جامد ديدن مناسبترين معناست، براي اينكه نمي -قيامتي به پا نشده، متحركند

 .ها و هم براي حركت آنها چون ابركوه

معناي خوبي است، اال اينكه دو تا  -في نفسها -اند بر حركت انتقالي زمين. و اين معنا از نظر آيهكه: آن را حمل كردهدوم اين
، چون شودشود، اول اينكه: بنا بر اين معنا، آيه شريفه از ما قبل و ما بعد خود بريده و غير مربوط مياشكال متوجه آن مي

ه ما قبلش ب "إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ "ه قيامت بود، دوم اينكه با اين بريدگي اتصال جملههم ما قبل آن و هم ما بعدش راجع ب
 .خوردنيز به هم مي

 -همانطور كه قبال هم اشاره كرديم -اين آيه و آيه بعدش "مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ "
 است، البته تفصيل از نظر اثر خبير بودن خدا، زيرا اثر "إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ "كه در جمله -يلي است براي اجماليتفص

__________________________________________________ 

ها بود بر مال ه در سينهشوند و آنچداند و خبر از روزي ندارد كه آنچه در قبور است بيرون ريخته ميآيا مشرك نمي(1)
 .11 -2شود چون پروردگارشان در اين روز به آنها خبير است. سوره عاديات، آيه مي

 .13روزي كه ايشان آشكارند و از ايشان چيزي بر خدا پوشيده نيست. سوره مؤمن، آيه (2)
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اين است كه كسي كه عمل نيك كند جزايي دارد بهتر از آن  "ةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهامَنْ جاءَ بِالْحَسَنَ "آن جزاء است و مراد از جمله
دهد عمل نيك، چون عمل هر چه باشد مقدمه است براي مزد و جزاء، كسي با خود عمل كاري ندارد، هر عملي را انجام مي

 .براي نتيجه و اثر آن است، پس غرض و غايت هر عملي از مقدمه بهتر است

اول، در  نفخه نه است، صور دوم نفخه از بعد فزع " … فَزَعٍ مِنْ هُمْ وَ "آيد كه مقصود از فزع در جملهاهر سياق برميو از ظ
 "وعَدُونَتُ ال يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ "دهد كه آيهنتيجه آيه شريفه همان معنا را مي

 .در مقام آن است« 1»

تن از كب به معناي به رو انداخ "كبت "كلمه "وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
گر نسبت آن را به روي آنان داده، از شود، نه بر روي او و اكسي است، پس در حقيقت عملي است كه بر شخص واقع مي

 .بوده است "بر رويها افتادند -كبوا علي وجوههم "باب مجاز عقلي است و گر نه اصل آن

 ،" … اال تجزون ال "كه است اين معنايش و است انكاري استفهام "تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ ما إِلَّا تُجْزَوْنَ هَلْ "و استفهام در جمله
 پس گيرد،مي را گريبانتان و شودمي مجسم برايتان عمل آن خود ايد،كرده كه عملي آن خود مگر شويدنمي داده جزا يعني
 .ر جزاء و هيچ جوري در حكم نيستد ظلمي هيچ

اين دو آيه در مقام بيان طبيعت حسنه و سيئه است، طبيعتي كه از نظر جزاء دارند، پس در اين دو آيه حكم كسي بيان شده 
يك دارد، يا تنها عمل زشت دارد، اما كسي كه هم از آن اعمال دارد، و هم از اين، حكمش در اينجا بطور كه فقط عمل ن

 .شود و اما تفصيلش در جاهاي ديگر آمده استاجمال فهميده مي

 171:  ص. . …من مامور به عبادت خدا و تالوت قرآن هستم و بس، هر كه ايمان آورد براي خود و هر كه گمراه گشت عليه خود[ ]

اين آيه تا آخر سوره كه  "ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَإِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْ "
ست كه در آن حجت بر همه كند كه دعوت حق بشارت و انذاري اسه آيه است خاتمه سوره است و اين حقيقت را بيان مي

شود و كار مردم به گردن رسول خدا )ص( نيست او تنها مامور است و اما زمام امر دست خداست، به زودي آيات تمام مي
 .خود را به ايشان نشان خواهد داد و آن را خواهند شناخت و خدا از اعمالشان غافل نيست

__________________________________________________ 

ه اش را بگويند: اين همان روزي است كه وعدهآيند و ميكند، و مالئكه به ديدارشان ميفزع اكبر اندوهناكشان نمي(1)
 .130دادند. سوره انبياء، آيه شما مي
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 من بگو -امرت انما قل "باشد رمودهف كه است اين معناي در و است خدا رسول زبان از سخني " … أُمِرْتُ إِنَّما "و جمله

اشاره است به مكه معظمه و در اين تعبير از دو جهت، شهر مكه تعظيم شده  "هذه "كلمه و ،" … كه امشده مامور تنها
، دوم از اين جهت كه آن را به "رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ "را بر آن اضافه كرده و فرموده: "رب "است، يكي از جهت اينكه كلمه

اي است به مردمش، كه به و در اين توصيف و تعظيم خود تعريض و گوشه "الَّذِي حَرَّمَها "رمت توصيف كرده و فرمودهح
 .اين نعمت بزرگ كفران كرده و شكر خدا را با پرستش او به جا نياوردند و در عوض به عبادت بتها پرداختند

خداي تعالي، تا كسي توهم نكند كه او تنها مالك مكه است، چون رب  اشاره است به سعه ملك "ءٍوَ لَهُ كُلُّ شَيْ "و جمله
آنجا است و مانند ساير بتها كه هر يك مالك جزئي از عالم از قبيل آسمان و زمين و فالن شهر و فالن قوم و فالن 



 .اي از عالم را مالك استاند، او هم يك معبودي است در عرض آنها، كه يك ناحيهقبيله

گر كند ماند و او اراده نميام تا از كساني باشم كه تسليم اراده او شدهيعني مامور شده -"أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُمِرْتُ "
خواند و آن دين حنيف فطري است، كه ملت و كند و زبان فطرت به سوي آن ميهمان را كه خلقت به سوي آن هدايت مي

 .كيش ابراهيم است

ان  "اين آيه عطف است بر جمله "وَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدي فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَوَ أَنْ أَتْلُ "
وت تال "ام كه پروردگار اين خانه را بپرستم و اينكه قرآن را بخوانم و مراد ازو معنايش اين است كه: من مامور شده "اعبد
 ." … فَمَنِ اهْتَدي "فرمايد:تالوت بر مردم است، به دليل تفريعي كه بر آن كرده و مي "قرآن

خواني هدايت شد، كه به نفع خود شده و سود يعني هر كس با اين قرآن كه تو بر او مي "فَمَنِ اهْتَدي فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ "
 .شودهدايتش عايد من نمي

يعني و هر كس هدايت نشود و از ياد پروردگارش اعراض كند، ضاللتش به ضرر  -"فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَ مَنْ ضَلَّ "
رساني نيستم، مامورم كه مردم را از خطري كه خودش و وبال كفرش به گردن خودش است، نه من، براي اينكه من جز بيم

 .ستم، خدا وكيل بر ايشان استدر پيش دارند بيم دهم، ولي وكيل آنان ني

با اينكه ظاهر كالم هم همان را اقتضاء داشت،  "و من ضل فانما انا من المنذرين "بينيم به جاي اينكه بفرمايد:پس اگر مي
 آن عهدي  را اضافه فرمود، براي اين بود كه رسول خدا )ص( را متذكر "بگو "و كلمه "فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ "فرمود
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كند كه قبال تذكرش داده بود و آن اين بود كه غير از انذار پستي ندارد و هيچگونه مسئوليت در باره امور مردم ندارد و 
حَقِّ إِنَّكَ عَلَي الْفَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ  "موظف است كه بر خدا توكل كند و امور ايشان را محول به او نمايد، هم چنان كه فرمود:

 ." … الْمُبِينِ إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي

ام كه به غير از انذار پس گويي كه به رسول خدا )ص( فرموده: و هر كس گمراه شد به او بگو: من از پروردگارم شنيده
 .مسئوليتي به گردنم نينداخته، پس من از ضاللت هر كس گمراه شود بازخواست نخواهم شد

ا مِنَ فَقُلْ إِنَّما أَنَ "اين آيه عطف است به جمله "وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "
به  بر او در امور مردم،و در اين عطف، انعطافي به دنباله آيه قبل شده، كه بعد از امر به رسول خدا )ص( به توكل  "الْمُنْذِرِينَ

كنند قضاوت خواهد او فرمود: به زودي عاقبت بدي براي مشركين قرار خواهد داد و ميان بني اسرائيل در آنچه اختالف مي
 .هايي نشانشان خواهد داد، كه مضطر به تصديق او شوند، آن گاه بر طبق اعمالشان جزايشان دهدكرد و از آيات خود آيه

اين است كه: و بگو كه ثناي جميل همه براي خداي تعالي است در آنچه كه در ملك خود جاري  و حاصل معناي آيه
خواند و مؤمنين را كه به آيات او ايمان آورده و سازد، از آن جمله، بشر را به سوي آنچه خير و سعادتشان در آن است ميمي

نده و گوشهايشان را كر، و ديدگانشان را كور نموده، در رااند هدايت نموده و دلهاي تكذيب كنندگان را ميتسليم او شده
 .نتيجه گمراه شدند و آيات او را تكذيب كردند

وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ  "اين جمله اشاره است به مطالب قبل كه از آيه -"سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها "
در عموم، دليل بر اين است كه منظور، آيت مخصوصي نيست، بلكه هر آيتي  "آياته "شد و ظهور جملهشروع مي "الْأَرْضِ

 .افتداست كه مردم را ناگزير از قبول حق كند و هر آيتي است كه قبل از قيام قيامت و بعد از آن اتفاق مي

اين جمله به رسول خدا )ص( است و اين جمله به منزله تعليل و بيان ، خطاب در "وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "و جمله
مطالب گذشته است و معنايش اين است: اعمال شما بندگان در برابر ديدگان پروردگار تو است، پس هيچ چيز از آنچه 



و اگر  كندباشد، ميشود، اگر حكمت اقتضاء دعوت و هدايت داشته كند از او فوت نميحكمت در قبال اعمال شما اقتضاء مي
 .دهداقتضاي اضالل و نشان دادن آيات و سپس پاداش نيكوكاران و كيفر بدكاران را داشته باشد، انجام مي

 321، ص: 13نيز، قرائت شده و شايد هم ترجمه الميزان، ج "عما يعملون "البته جمله مورد بحث به صورت غايب يعني

را اضافه به كاف خطاب كرده براي اين است كه  "رب "گان است و اگر كلمهبهتر باشد، چون مفادش تهديد تكذيب كنند
 .مايه دلگرمي و تقويت دل آن جناب باشد

:  ص..  …[ "الْأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَخْرَجْنا عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ ":آيه در "الْأَرْضِ مِنَ دَابَّةً "بحث روايتي ]رواياتي در باره مراد از

115 

 اشاره

گويد پدرم از ابن ابي عمير، از ابي بصير، از امام صادق )ع( مي " … وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ "در تفسير قمي در ذيل آيه
رسول خدا )ص( به امير المؤمنين برخورد و او را در مسجد خوابيده ديد، بدين حال كه مقداري  "روايت كرده كه فرمود:

كرده و سرش را روي آن گذاشته، حضرت با پاي خود حركتش داد و فرمود: برخيز اي دابة االرض! مردي از  ريگ جمع
توانيم رفقاي خود را به اين نام بناميم؟ فرمود: نه به خدا سوگند، اين اصحاب عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( آيا ما هم مي

وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا  "داي تعالي در كتابش در باره او فرمود:اي است كه خنام جز براي او نيست و او همان دابه
 ."لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا ال يُوقِنُونَ

كند، در حالي كه با تو است يرون ميشود، خداي تعالي تو را در بهترين صورت بآن گاه فرمود: يا علي! چون آخر الزمان مي
 .كنيوسيله داغ نهادن و دشمنان خود را با داغ، نشان مي

است، يعني ايشان را جراحت  "تكلمهم "گويند: اين آيه شريفه به صورتمردي به امام صادق )ع( عرضه داشت: عامه مي
 .«1» "كلم "باشد، نه ازمي "كالم "ريفه اززني حضرت فرمود: خدا ايشان را در جهنم زخمي كند براي اينكه آيه شمي

 .«8»مؤلف: روايات در اين باب از طرق شيعه بسيار زياد است 

و در مجمع البيان از محمد بن كعب، قرظي، روايت كرده كه گفته است: علي )ع( از دابه در اين آيه پرسيد، حضرت فرمود: 
 .«0»بلكه ريش دارد دار نيست، اي دمآگاه باشيد به خدا سوگند اين جنبده

هاي عجيب و غريب در آنها آمده و در عين مؤلف: در اين كه اين دابه چگونه خلقتي دارد، روايات بسياري است، كه حرف
 حال با هم متعارض هم هستند، اگر كسي

__________________________________________________ 

 [.. … ] .103، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 .22، ص 3ور الثقلين، ج تفسير ن(2)

 .803، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 328، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .بخواهد به آنها دست يابد بايد به كتب جوامع حديث مانند الدر المنثور و يا تفاسير طوالني چون روح المعاني مراجعه كند

روايت كرده كه به من فرمود: مردم در باره  (ادق )عو در تفسير قمي آمده كه پدرم از ابن ابي عمير، از حماد و از امام ص
 گويند؟، چه مي"يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً "آيه



گويند نيست، بلكه در باره رجعت است، مگر گويند: اين آيه در باره قيامت است، فرمود: نه، اين طور كه آنان ميگفتم: مي
وَ  "كند؟ با اينكه خودش فرموده:ها را رها ميكند؟ و بقيه آن امتجي را محشور ميخداي تعالي در قيامت از هر امتي فو

 .«1»؟ "آنان را محشور كرديم و احدي را از قلم نينداختيم -حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً

 .مؤلف: روايات در باب رجعت از طريق شيعه بسيار زياد است

بعضي  و -گويدتا آنجا كه مي -گفته: در معناي صور اختالف شده، "وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ "آيه و در مجمع البيان در ذيل
 .«8»دمند. و حديثي هم بر اين معنا آمده است اند شاخي است كه چون بوق در آن ميگفته

يعني شهداء، زيرا شهداء هستند كه در آن روز فزع  :اندگفته: بعضي گفته "إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ "باز در همان كتاب در ذيل جمله
 .«0»و ترسي ندارند و در اين باره خبري نيز به طور مرفوع روايت شده است 

 :گويد: امام فرمودمي "ءٍصُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ "و در تفسير قمي در ذيل جمله

 .«3»يعني فعل خدا كه با آن هر چيزي را متقن كرده 

 113:  ص..  …[ "مِنْها خَيْرٌ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ ":آيه در "حسنه "چند روايت راجع به مراد از]

 تْمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها، وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّ "و در همين كتاب در تفسير جمله
فرموده: منظور از حسنه به خدا سوگند واليت امير المؤمنين )ع( و مراد از سيئه به خدا سوگند دشمني با  "وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

 .«3»اوست 

مؤلف: اين روايت از باب جري و تطبيق مصداق بر كلي است، نه اينكه تنها در خصوص واليت و عداوت آن جناب نازل 
اين مضمون روايات بسياري وارد شده، كه چه بسا ممكن است آنها را به محملي كه خواهد آمد حمل  شده باشد، البته به

 .نمود

امام صادق جعفر بن محمد )ع( فرمود: مردم خداي را سه گونه  :و در خصال از يونس بن ظبيان روايت كرده كه گفت
 كنند، يك طبقه او را به خاطر رغبتيعبادت مي

__________________________________________________ 

 .101 -103، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 .803، ص 3(مجمع البيان، ج 0و  2)

 .101، ص 8(تفسير قمي، ج 3و  4)

 320، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 هكنند و اين طبقه عبادتشان عبادت حريصان است، كه داعيشان بر عبادت طمع است. دستكه به ثوابش دارند عبادت مي
كنند بدين جهت كه از آتش او بيمناكند و اين عبادت عبادت بردگان است، كه داعيشان بر عبادت ترس دوم، او را عبادت مي

كنم و اين عبادت كرام است، كه داعيشان بر عبادت است، و ليكن من خدا را به خاطر محبتي كه به او دارم عبادت مي
 "و نيز فرموده: "وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ "شان فرمود:اي تعالي در بارهمحبت است كه خود مستلزم امنيت است، كه خد

پس كسي كه خداي را دوست بدارد خدا هم «. 1» "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 .«8»باشد دا دوستش بدارد از ايمنان ميدارد و كسي كه خدوستش مي

مؤلف: الزمه استداللي كه در اين حديث شده اين است كه حسنه در آيه شريفه به واليت تفسير شود، واليتي كه عبارت 
است از عبادت خداي تعالي از طريق محبت و باعث است كه اراده عبد در اراده خدا فاني گشته، در عوض خداي تعالي هم 



بنده را خودش تكفل نموده و در او تصرف نمايد و اين يكي از دو معناي واليت علي )ع( است. پس آن جناب  امور آن
صاحب واليت و اولين كسي است كه از اين مساله براي امت فتح باب كرد و ممكن است بيشتر روايات وارده در اينكه مراد 

 .از حسنه واليت علي است نيز به همين معنا تفسير شود

در الدر المنثور است كه ابو الشيخ و ابن مردويه و ديلمي، از كعب بن عجزه از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در معناي و 
است، هم چنان كه منظور از سيئه  "ال اله اال اللَّه "فرمود: منظور از حسنه شهادت به "مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها "جمله

 .«0»شود: هالك شدي شود: نجات يافتي و به اين گفته ميه فردا به اولي گفته ميشرك به خداست، ك

ص( به عبارات مختلف و به طرق گوناگوني نقل شده و جا دارد اين تفسير، يعني تفسير حسنه )مؤلف: اين معنا از رسول خدا 
د و گر نه بايد تشريع آن احكام لغو باشد، )خالصه مقيد شود به سائر احكام شرعيه، كه از لوازم توحيدن "ال اله اال اللَّه "به

 .(اينكه معنا ندارد حسنه در آيه منحصر در كلمه توحيد بوده باشد

__________________________________________________ 

، آيه سوره آل عمران داريد پيرويم كنيد تا خدا نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد.بگو اگر خداي را دوست مي(1)
01. 

 .832، ح 122خصال، ص (2)

 .122، ص 3الدر المنثور، ج (3)

 323، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 :، فرمود"إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها "و در تفسير قمي در ذيل آيه

 .«1»مقصود مكه است 

روايت كرده كه فرمود: روزي كه رسول خدا  (رش، از حماد بن عيسي، از حريز، از امام صادق )عو نيز در همان كتاب از پد
)ص( مكه را فتح كرد، در مسجد الحرام درب خانه كعبه را گشود و دستور داد تا عكسهايي كه در آنجا كشيده بودند محو 

تعالي از روزي كه آسمانها و زمين را آفريد، مكه  كنند، پس دستها را به چهارچوبه درب گرفت و فرمود: هان اي مردم خداي
را محترم كرد، پس مكه حرمتش بستگي دارد به حرمت خدا، كه تا روز قيامت ادامه دارد، احدي شكار مكه را فراري ندهد و 

صاحبش  اي را بر ندارد مگر آنكه بخواهد بهدرختش را نكند و هيچ مكاني از آن را به خود اختصاص ندهد و هيچ افتاده
 .برساند

آن گاه عباس عرضه داشت يا رسول اللَّه )ص( بجز چوب أذخر كه براي قبر و ساختن خانه الزم است، رسول خدا )ص( 
 .فرمود: بله بجز أذخر

 .مؤلف: اين حديث از طرق اهل سنت نيز روايت شده است

وَ مَا  "ايت كرده كه فرمود: در قرآن كريم هر جاو در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از ابن مسعود، از رسول خدا )ص( رو
د شوهست با ياء خوانده مي "وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ "شود و هر جاهست با تاء خوانده مي "اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

«8». 

 و الحمد للَّه رب العالمين
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 .101، ص 8تفسير قمي، ج (1)

 .112، ص 3الدر المنثور، ج (2)



 اي قائميه اصفهاندرباره مركز تحقيقات رايانه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (31جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه 

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا )عليه السّالم(: خدا رحم 
و برپا( دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان )اى كه امر ما را زنده نمايد بنده

 يزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق آن عمل( مى كنندنيكوى ما را )بى آنكه چ

 132ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

بنيانگذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي )ره( يكي از علماي برجسته شهر اصفهان 
بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا )عليه السالم( و امام عصر )عجل  (در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم بودند كه

هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه  1033اهلل تعالي فرجه الشريف( شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 
 .هش را ادامه مي دهندهيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر را

هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي )قدس  1023مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال 
سره الشريف ( و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تيمي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، فعاليت خود را در زمينه هاي 

 .آغاز نموده استمختلف مذهبي، فرهنگي و علمي 

دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين )كتاب اهلل و اهل البيت عليهم السالم( تقويت انگيزه جوانان :اهداف 
و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسائل ديني، جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در 

ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم با انگيزه نشر  تلفن هاي همراه و رايانه ها
معارف، سرويس دهي به محققين و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار 

ت منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با هاي علوم اسالمي، در دسترس بودن منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبها
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 سطح كشور و باز از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني را در سطح جهان سرعت بخشيد

 : 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

 ...دشگري وج(توليد نمايشگاه هاي سه بعدي، پانوراما ، انيميشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماكن مذهبي، گر

جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندين  www.ghaemiyeh.com د(ايجاد سايت اينترنتي قائميه
 سايت مذهبي ديگر

 ه(توليد محصوالت نمايشي، سخنراني و ... جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي 

 (8033383ي، اخالقي و اعتقادي )خط و(راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرع

 ...و SMSز(طراحي سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودكار و دستي بلوتوث، وب كيوسك ، 

ح(همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام، حوزه هاي علميه، دانشگاهها، اماكن مذهبي 



 ... كران ومانند مسجد جم

 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

رهنگي مذهبي قائميه دفتر مركزي: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي / مجتمع ف
 اصفهان

  13233138383شناسه ملي :  8030شماره ثبت :  1023تاريخ تأسيس: 

 :فروشگاه اينترنتي Info@ghaemiyeh.com :ايميل www.ghaemiyeh.com :وب سايت

www.eslamshop.com 

 32108333132روش ( بازرگاني و ف381) 22012388( دفتر تهران 3011) 8033388( فكس 3011) -8033380-83تلفن 
 (3011)8000333امور كاربران 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمي ، غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده اي خير انديش اداره و تامين گرديده 
ين ا و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست، از اينرو

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 صورت امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهلل
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 ارزش كار فكري و عقيدتي

ود كه محنتِ غيبت ما، او را از ما جدا : هر كس عهده دار يتيمي از ما ش-به سندش، از امام حسين عليه السالم  -االحتجاج 
ده اي بن»فرمايد: كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده، به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، خداوند به او مي

 فرشتگان من! براي او در بهشت، به عدد هر حرفي كه .بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن، از تو سزاوارترم
 .«ها، آنچه را كه اليق اوست، به آنها ضميمه كنيدياد داده است، هزار هزار، كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمت

تر كدام يك را دوست»التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم: امام حسين عليه السالم به مردي فرمود: 
رَهاني، يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني و او را از دستش ميداري: مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تمي

با  دارد وگشايي كه آن بينوا، خود را بِدان، نگاه مياي ]از علم[ را بر او ميبينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد، امّا تو دريچه
 .«شكند؟سازد و او را ميهاي خداي متعال، خصم خويش را ساكت ميحجّت

و هر كه او را زنده »فرمايد: گمان، خداي متعال ميحتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»فرمود:  [سسپ]
؛ يعني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان، ارشاد كند، گويي همه مردم را زنده «كند، گويي همه مردم را زنده كرده است

 .«شمشيرهاي تيز بكشد كرده است، پيش از آن كه آنان را با

هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجري »مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 
 .«مانند آزاد كردن بنده دارد

 


